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Inleiding
Het vanouds riddermatig Nederbetuws geslacht Vosch van Avesaet wordt reeds
vroeg vermeld. In 1401 wordt Agnese van den Wege, huysfrou van Johan Vos
van Avesaet, door het graafschap Zutphen beleend met 18 morgen land in
Angeren1. Tot in de 16de en 17de eeuw worden verschillende leden toegelaten
tot de Ridderschap van Nijmegen2.

Een andere tak heeft zich in de 16de eeuw gevestigd in Wijk bij Duurstede.
Dan begint de geregelde stamreeks met Jan Jansen Vos(ch van Avesaet). Tot in
de 17de eeuw houdt de familie in Wijk bij Duurstede zich met de lakenhandel
bezig. Vanuit deze stad ontstaan door verhuizingen drie takken: Zwolle 1660
(wijnkoper Adriaen), Utrecht 1686 (notaris Thomas). Een achterneef van Tho-
mas, Johan Vosch van Avesaet, trouwt op 6 maart 1683 te Amersfoort (RK tak)
met Aleida van Lilaer. De in de adelstand verheven Cornelis Johannes Vosch
van Avesaet (1775-1826), is hiervan een afstammeling.

• •«• G O U D A den* 31 Augustus 1826. Heden overleed
alhier, aan eene ongestetdheid van slechts weinige dagen,
deHoogWel Gebore Heer Jonkheer CORNELIS JOHAN
Baron VOSCH VAN AVESAET, in den ouderdom van een-
en-vijftig jaren.

De naam wordt op verschillende manieren gespeld. Aanvankelijk is Vosch van
Avesaet de schrijfwijze, die overgaat in Vos(ch) van Avesate, Vos van Avezate,
Vos van Avezathe and Vos van Havezathe.
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VOSCHL VAN AVEZAAT.

Wapen
De oudste leden van het geslacht voeren alleen een halve leeuw, die zowel ge-
kroond als niet gekroond voorkomt. Zo komt dit wapen al voor op zegels van
Jan Vosch van Avesaet, in 1437 richter in de Betuwe3.

De latere leden (zoals notaris Thomas Vosch van Avesaet (III. 2-c)) voeren als
wapen: 'een dwarsbalk over een leeuw heengaande'. Het wapen van de sinds 15
december 1825 tot de Nederlandse adel behorende tak luidt: 'in goud een rode
dwarsbalk, van boven vergezeld van een goud-gekroonde en roodgetongde halve
zwarte leeuw, opkomende van de balk. Gekroonde helm met goud-rode dekkle-
den. Helmteken: een uitkomende vos in natuurlijke kleur. Schildhouders: twee
omziende roodgetongde vossen in natuurlijke kleur met de staart tussen de ach-
terpoten'4.

Stamreeks
I. Jan Jansen Vosfch van Avesaet), lakenkoper te Wijk bij Duurstede, overl. ald.
vóór 1648, tr. Elisabeth van Eindhoven.

In april 1562 wordt een Jan Jansen Vos als burger genoemd te Wijk bij Duurstede, met zijn vrouw
Marrigje (op 28-1-1581 weduwe van Jan Jansen Vos) i.v.m. het transport van een huis en hofstede
in de Peperstraat ald. Mogelijk zijn dit de ouders van Jan Jansen Vosch van Avesaet.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

1. Andries, volgt II.
2. Cornelis, in 1604 niet meer in leven.
3. Geert ruit.
4. Met gen.

II. Andries Vosch van Avesaet, lakenkoper in de Oeverstraat te Wijk bij
Duurstede5, potmeester van de 'Armen Poth' (1619), overl. na 8-6-1625, tr. Wijk
bij Duurstede juli 1604 Agnietje Hendriks van Dalen.

Uit dit huwelijk:
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1. Johan5.
2. Thomas, volgt III.
3. Cornelis Vosch van Avesaet, lakenkoper en burger te Wijk bij Duurstede

(1650, 1651), otr./tr. ald. 5-11/19-11-1628 Barbara Hermans van
Hagenouwen6.

III. Thomas Vosch van Avesaet, tr. Wijk bij Duurstede 6-6-1626 Catharina Ma-
thijssen Fonteijn.

Uit dit huwelijk, geb./ged. te Wijk bij Duurstede:

1. Peter, geb. ca. 1628, drossaert van Geffen.
2. Isbrant Vosch van Avesaet, geb. ca. 1630, rentmeester van de Gebenificeerde

Goederen te Wijk bij Duurstede, tr. ald. 3-2-1656 Maria Mons.

Uit dit huwelijk, ged. te Wijk bij Duurstede:

a. Maria Vosch van Avesaet, ged. 4-12-1656, otr. Wijk bij Duurstede 30-4-1682 Gerrit van
Wijck, j.m. van Ravenswaay.

In maart 1684 gaan zij met attestatie uit Wijk bij Duurstede naar Zwolle. Op 11-1-1692
kopen zij ald. in de Voorstraat het huis 'Het Vliegende Paardt'7 (thans Voorstr. 17).

b. Mechtelt, ged. 4-11-1660.
c. Thomas Vosch van Avesaet, ged. 5-7-1663, van 1686 (creatie 23-7-1686, eed 29-7-1686) tot

1741 notaris te Utrecht8, zijn notariële protocol over die periode omvat 7 banden9, overl.
Utrecht 12-5-1741, tr. ald. 12-5-1691 Adriana van Wickenborgh.

Op 23-8-1718 schrijft Thomas aan zijn achterneef Jan Vosch van Avesaet te Amersfoort,
aangaande het voorgenomen huwelijk van zijn dochter Maria Anna met Jan Boddens (zie
Bijlage A).

Thomas en Adriana werden begraven in de Buurkerk te Utrecht10.
d. Mechtel, ged. 15-5-1666.
e. Antoni, ged. 22-9-1668.
f. Andries, ged. 24-5-1671.
g. Katharijn, ged. 9-5-1674.

Grafsteen van Thomas Vosch van Avesaet en Adriana van Wickenborgh (III.2-c) in de Buurkerk
te Utrecht
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3. Adriaen, volgt IV.
4. Andries, geb. ca. 1634.
5. Anna, ged. 21-3-1637.
6. Maria, ged. 11-11-1638.
7. Jon, ged. 18-3-1642.

Genealogie
IV. Adriaen Vosch van Avesaet11, geb. Wijk bij Duurstede ca. 1632, wijnkoper,
begr. Zwolle 10-6-1701n, tr. ald. 10-11-1660 Louise Dercks, ged. Zwolle 31-7-
1632, begr. ald. 6-4-1709, dr. van Derk Wichers en Elisabeth Abrahams.

Om het sociale leven van Adriaen en Louise in een juist kader te plaatsen is een overzicht betref-
fende haar familie onontbeerlijk; zie hiervoor Bijlage B.

Adriaen komt op 25-2-1660 met attestatie uit Wijk bij Duurstede naar Zwolle. Op 31-1-1661
verkrijgt hij ald. het burgerrecht.

Schepenen en raden verzoeken op 3-2-1668 aan de wijnkoper Adriaen om brandewijn, die aan
wijlen Jan Haen was verkocht, op sterkte te onderzoeken en in bewaring te nemen13.

In de jaren 1674-1679 koopt Adriaen het huis 'De Rode Leeuw', gelegen op de hoek Oude
Vismarkt en Rode Leeuwsteeg. Omdat dit pand verschillende eigenaren had, koopt hij het
in drie gedeelten: (1) op 7-12-1674 aankoop voor 1860 goudguldens van het gedeelte van de kinde-
ren van Hermen Telgenbos14, (2) op 24-7-1678 overdracht van het gedeelte van Jan Telgenbosch
e.a.15 en (3) op 5-5-1679 overdracht van het gedeelte van Marietie Jansen, weduwe van Jan
Blyenbos16.

Op 16-2-1675 aankoop voor 320 goudguldens, van twee woningen onder één dak op de Sassen-
poortwal, van de kinderen van wijlen Jan van Lingen17; de overdracht vond op 14-10-1675
plaats18.

Op 23-12-1675 aankoop voor 460 goudguldens, van het huis 'De Bagijne Boge' met bijstaand
huurhuis, in de Bitterstraat, van Helena van Lingen19.

Op 24-4-1676 overdracht van het huis 'De Gouden Ploeg', in de Voorstraat tegenover de stads-
waag, van de erven Arent Ploech naar Adriaen20, die dit huis eerst had gehuurd. Hij woonde
er al in 166621. Louise heeft hier, blijkens haar testament, tot haar dood gewoond.

Op 18-1-1677 overdracht van een huis in de Bitterstraat en een hofje op de Kadenwal, van Hen-
riek Jansen e.a. naar Adriaen22.

Adriaen en Louise zijn op 14-7-1678 medebegunstigden in het testament van Louises moeder,
Elisabeth Abrahams23. De erfgenamen van Elisabeth Abrahams, waaronder Adriaen en Louise,
verkopen op 1-9-1679 een huis op De Dijk, tussen de Vis- en Dieserpoort aan Jannes Gerritsen.
Adriaen treedt hier ook op als voogd van zijn nichtje Wijssien Blekenhorst24.

Ca. 1680 richt Adriaen, eigenaar van 'De Gouden Ploeg' waar 'Den Hattem' uithangt, tegen-
over de stadswaag, een rekwest aan het stadsbestuur van Zwolle. Hierin verzoekt hij om aan
Henrick Aryaenss, waard in de 'Ossen Weyde' aan de Vrouwen Kerckhof (Ossenmarkt) en pach-
ter van de stadswaag, te verbieden daar een handel in brandewijn en tabak te drijven. Dit was
niet alleen nadelig voor zijn wijnhandel, maar ook bijzonder gevaarlijk voor de stad. In de stads-
waag was n.l. regelmatig buskruit voorhanden. Aanwezige kooplui konden met hun 'ta-
backssmoken' wel eens een flinke ontploffing in het centrum van Zwolle veroorzaken...25.

Het gebeurde regelmatig dat goederen op de schepen van de karveelschippers (veerdienst
Zwolle-Amsterdam)26 of voerlui, onbestelbaar achterbleven. Adriaen verwierf op 1-3-1681 het
recht om al die goederen in bewaring te nemen en in zijn pakhuis op te slaan. Schippers en voerlui
die hieraan niet meewerkten, zouden beboet worden. Vanzelfsprekend moest hij de vrachtkosten
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vergoeden. Na afloop van 6 dagen mocht hij de eigenaar, boven de door hem betaalde vracht
ook twee stuivers registratiekosten en bewaarkosten, gelijk aan de vrachtkosten, in rekening bren-
gen. 'Nae verloop van jaer en dach' mocht hij, als de eigenaar zich niet had gemeld, de goederen
verkopen. Van de opbrengst mocht hij !4 deel houden; 3A deel was voor het stadsbestuur27. De
karveelschippers waren niet direct genegen alle onbestelbare goederen aan Adriaen af te staan.
Reden voor hem zich op 12-3-1681 bij het stadsbestuur te beklagen. Schepenen en raden bena-
drukten nogmaals dat onwillige schippers of voerlui beboet zouden worden met 5 goudguldens
per overtreding28.

Adriaen Vosch van Avesaet en Isaac Dojenbergh, voogden over het kind van Willem Bruinier,
mogen 27-10-1681 de erfenis van de wed. van Hans de Jacques, onder beneficie aannemen29.

In de jaren 1681/1682 verwerft Adriaen het erve 'De Aalvanger'. De vorige eigenaar van deze
Zuthemse boerderij was Willem Jansen, die om schulden te voldoen 'De Aalvanger' op 27-5-1681
moest overdragen aan 'De Heeren van de Geestelijckheid der stad Zwolle'30. Eén van de keurno-
ten bij deze gerechtelijke uitspraak was Adriaens zwager Claes Greve31.

Adriaen wordt 24-7-1682 aangesteld als voogd over de kinderen van Lambert Lamberts van
Duiren en Trijntje Hendriks32.

De curatoren van de boedel van wijlen Claes Greve en zijn weduwe laten op 3-12-1684 bij opbod
het woonhuis van Claes verkopen, staande op De Dijk, uithangende 'De Oldeneel' (thans Thor-
beckegracht 64). Adriaen maakt zich bekend als schuldeiser voor 1000 gulden en één rosenobel.
Hij is bij de verkoop ook bieder, maar geen koper33.

In 1685 spant Adriaen, pachtheer van het erve 'De Aalvanger' een proces aan tegen zijn pachter
Hendrick Assys34. Adriaen had 'De Aalvanger', gelegen aan de Soest Wetering te Zuthem, in
1682 voor 6 jaar verpacht aan Hendrick Assys. De eigenhandig door Adriaen geschreven
pachtakte35 vermeldt een jaarlijkse pacht van 80 goudguldens (a 28 stuivers), een achtste deel
meiboter, drie paar jonge hoenders, twee vette ganzen en in het eerste pachtjaar 100 'turckse'
bonenstokken en twee bossen erwtenstokken; de volgende jaren de helft van het aantal van deze
stokken. De pachtboer was gehouden de mest van zijn vaalt uitsluitend aan te wenden om het
gepachte land te bemesten. Ook moest hij het huis, de schuur en wat met stro bedekt was, dak-
dicht maken en onderhouden. Deze laatste bepaling was aanleiding tot het volgende conflict.

Hendrick Assys was op 22-2-1685 nog 56 Caroli guldens pachtgeld schuldig aan zijn pachtheer
Adriaen Vosch van Avesaet. Assys meende op dit bedrag 52.13.8 guldens in mindering te moeten
brengen wegens herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan erf en huis 'De Aalvanger'. Hieruit
blijkt dat het arbeidsloon voor een dakdekker 10 stuivers per dag bedroeg. Adriaen ging met
deze mindering niet akkoord en spande een proces aan. Eén van de keurnoten was Johan Calen-
kamp, die in het huis 'De Wijnberg' (thans Voorstr. 19) woonde; hij zou in 1710 de schoonvader
van Isaack Vosch van Avesaet (IV.9) worden. De uitspraak viel voor Adriaen redelijk gunstig
uit: Hendrick Assys moest de 56 Caroli guldens pachtgeld wel betalen, met dien verstande dat
hij hierop 15.5.8 guldens aan gemaakte onderhoudskosten in mindering mocht brengen. Boven-
dien werd Hendrick veroordeeld tot het betalen van de proceskosten. 'De Aalvanger' bleef tot
1732 in het bezit van de familie.

Huidige aanblik van 'De Aalvanger' te Laag Zuthem
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Op 25-5-1694 is Adriaen, oom van de bruid, getuige bij de ondertrouw van Lowijse (van) Ble-
kenhorst en Jan Berents Schallenberg. Als deze op 20-9-1694 tot lid van het Nicolaasgilde wordt
aangenomen, is Adriaen borg36.

Adriaen en Louise e.a. (de erven van Elisabeth Abrahams) dragen 4-2-1696 VA deel van een
huis in de Nieuwstraat, hoek Roggenstraat, over aan Jan Berents Schallenberg en Louise van
Blekenhorst, die Vt deel reeds in bezit hadden. Adriaen treedt hier ook op als voogd over de
drie minderjarige kinderen van wijlen Claes Greve37.

Ingevolge de resolutie van schepenen en raden van 1-3-1681 wordt op 10-2-1696 aan Adriaen
toegestaan een kist tabak, die op 19-12-1694 op het schip 'De Muncknink' was achtergebleven,
in het openbaar te verkopen38.

Adriaen, oom van de bruid, is op 24-6-1699 getuige bij de ondertrouw van Aeltien Greve en
Pieter van Gent, soldaat. Wanneer Pieter van Gent op 16-10-1699 het Zwolse burgerrecht ver-
krijgt, treedt Adriaen op als borg.

Tussen 6-6-1701 en Pasen 1703: Claas Hertenbergh had van Adriaen Vosch van Avesaet en
Louise 600 guldens geleend. In zijn rekwest aan het stadsbestuur stelt hij dit bedrag afgelost
en de rente betaald te hebben en daarop van Louise (inmiddels weduwe) een kwijtscheldingsver-
klaring te hebben willen ontvangen. Zij had hierop geantwoord 'geen rekeninge te kunnen doen,
eer haer soons, die na boven in lant sijn weder gekomen sijn, dat nogh wel lange conde duren.'
Claas had evenwel nog 13 Caroli guldens huishuur tegoed van Jan Jogens en verzoekt het stads-
bestuur om toestemming deze te mogen ontvangen39.

Louise Dercks, ziek te bed liggend, maakt 29-3-1709 ten overstaan van schepenen haar testa-
ment. Haar bezit bestaat uit het huis 'De Gouden Ploeg', obligaties, juwelen, linnen, kleren,
wijnvaten en wat verder tot de wijnkopersnegotie behoort. Begunstigden zijn haar zonen Isaack
en Isebrand. Een week later overlijdt zij. Haar testament wordt op 9-4-1709 geopend40.

Uit dit huwelijk, ged. te Zwolle:

1. Derk Vosch van Avesaet, ged. 5-2-1661, doet in dec. 1690 belijdenis (NH),
begr. Zwolle 4-9-1693, tr. ald. 18-5-1689 Margrieta van Meenen (van Ne-
hem).
In april 1675 komen Arent Westerhof, zijn vrouw Margrieta Volmaars en dochter Christina
met attestatie uit Rotterdam naar Zwolle, waar zij zich in de Camperstraat vestigen. Derk Vosch
van Avesaet en Christina Westerhof waren voornemens met elkaar in het huwelijk te treden.
Omstreeks 1684 werden de trouwbeloften getekend, die door de familie Westerhof weer werden
verbroken. Het daaraan voorafgaand misverstand en de daaruit voortvloeiende verwikkelingen
leidden tot juridische procedures. Christina huwt tenslotte (otr. Zwolle 19-6-1686) de zich in
het conflict mengende vaandrig Johan Frederik Schuts41.

Derk leent op 15-9-1687 2000 gulden met een rente van 5%, van Eduardus Sohiers. Zijn vader
Adriaen staat met zijn huis 'De Gouden Ploeg' borg. Op 5-1-1691 is de lening afgelost42.

Uit dit huwelijk:

a. Jochem Joan, ged. Zwolle 26-6-1691.

2. Machtelt, ged. 26-11-1662.
3. Machtelt Vosch van Avesaet, ged. 11-11-1663, dood in maart 170943, otr./tr.

Zwolle 15-4/2-5-1699 Joost Berent Mese.
4. Thomas, ged. 19-9-1665.
5. Geertruijt, ged. 10-1-1668, begr. Zwolle 1-9-1669.
6. Abraham, ged. 17-2-1669.
7. Geertruijd, ged. 22-10-1671.
8. Andreas, ged. 29-4-1674.
9. Isaack Vosch van Avesaet, ged. 8-8-1675, doet 16-6-1700 belijdenis (NH),

wijnkoper, begr. Zwolle 14-5-1714, tr. ald. 16-8-1710 Barbara Calenkamp,
ged. Zwolle 24-8-1682, begr. ald. 1-8-1715, dr. van Johan Calenkamp en Bar-
bara van Kempen.
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Barbara was van een drieling. Zij woonde evenals de familie Vosch van Avesaet in de Voorstraat.
Isaack is op 29-3-1709 medebegunstigde in het testament van zijn moeder43. Isaack en Bar-

bara maken 1-5-1714 hun testament ten overstaan van schepenen van Zwolle44. Isaack is op
28-5-1706 borg voor zijn broer Isebrant, als deze toetreedt tot het Cramersgilde45.

Uit dit huwelijk:

a. Louise Magteld, ged. Zwolle 12-7-1711, begr. ald. 20-7-1713.

10. Isebrant, volgt V.
11. Jacob, ged. 26-10-1680.

V. Isebrant Vosch van Avesaet, ged. Zwolle 2-8-1677, doet maart 1700 belijdenis
(NH), wijnkoper, op 28-5-1706 aangenomen tot gildebroeder van het
Cramersgilde45, begr. Zwolle 9-11-1718, otr./tr. ald. 9/24-1-1706 Anna Margrieta
Biermans, ged. Zwolle 23-11-1684, begr. ald. 7-5-1726, dr. van Barent Biermans
en Geesse Greeve. Zij otr./tr. (2) Zwolle 1/7-7-1719 Evert Voorthuis (uit dit huwe-
lijk kinderen).

Op 10-9-1717 wordt Isebrant door Elbert Antoni Baron van Pallandt, Heer van Zuthem, beleend
met 7 morgen land in Seekdoorn en het huis 'De Aalvanger'46.

In verband met het tweede huwelijk van Anna Margrieta Biermans, wordt 5-7-1719 de waarde
van Isebrants nagelaten eigendommen, mede t.b.v. zijn minderjarige kinderen, vastgesteld op
totaal 8250 gulden en verdeeld. Tot voogden over de 4-jarige Bernardus en de 8-jarige Louise
zijn Joost Mese en Derk Hermen Rietberg aangesteld.47.

Het Zwolse begraafboek vermeldt op 15-7-1715, 27-8-1716 (Adriaen, V.6?), 16-7-1717 en 18-2-
1718 niet bij name genoemde kinderen van Isebrant.

Uit dit huwelijk, ged. te Zwolle:

1. Adriana Mechteld, ged. 15-8-1706, begr. Zwolle 24-9-1707.
2. Adriana Elisabeth, ged. 19-8-1708.
3. Louise Vos van Avesate, ged. 20-2-1710, doet juni 1729 belijdenis (NH), begr.

Zwolle 4-1-1769, otr./tr. (1) ald. 7/22-12-1737 Albertus van den Bos, ged.
Zwolle 9-5-1703, schipper, begr. ald. 30-12-1738, zn. van Gerrit van den Bos
en Marrigien Kosters; otr./tr. (2) Mastenbroek 21-7/11-8-1742 Hendrik Tim-
merman, schipper, begr. Zwolle 18-1-1780.
Louise ontvangt op 5-7-1719 uit haar vaders erfenis tevens 'een half pond zilveren poppengoet,
nog een pond zilver, twaalf beddelakens, twaalf sloopen, 24 servietten, vier tafellakens en dat
eindlijk een eerlijke uitset van linnen en wollen tot haar lijf47.

21-6-1737 Verkoop van de helft van het huis 'De Rode Leeuw' aan H. Rijnvisch, voor 1725
gulden48; de overdracht vindt plaats op 28-10-173749.

Louise en Albertus van den Bosch maken 18-7-1737 een testament50. Zie voor Louise ook bij
haar broer Bernardus (VI.).

4. Woltera, ged. 28-9-1712.
5. Bernardus, volgt VI.
6. Adriaen, ged. 25-6-1716, (begr. Zwolle 27-8-1716).
7. Adriaen, ged. 17-5-1717.
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VI. Bernardus Vos van Avesate, ged. Zwolle 16-10-1714, wijnkoper, begr. ald.
22-9-1758, otr./tr. Zwolle 15-3/15-4-1732 Anna Catharina Winters, ged. ald. 15-
4-1714, doet 22-9-1732 blijdenis (NH), begr. Zwolle 13-2-1768, dr. van Peter Win-
ter en Catrina Wolfs.

Bernardus ontvangt 5-7-1719 uit zijn vaders erfenis tevens 'het zilver en gout tot zijn vaders lijf
hebbende gehoon, bestaande in zilveren knoopjes tot twe borstrokken, een gouden signetrink,
een zakhorologie, een zilveren snuif tabaksdoos, veertig hembden van zijn vader, een signet en
een pond zilver, vervolgens een eerlijke uitzet van linnen en wollen tot zijn lij f"*7.

Hermen Rietberg en Roelof Telvoren, voogden van Bernardus en Louise, mogen 3-8-1730 over-
gaan tot betaling van kostgeld en andere schulden (200 Caroli guldens) ten behoeve van hun
pupillen. Zij mogen hiervoor een lening sluiten en hieraan onroerend goed van hun pupillen
verbinden51. Zij nemen dan op 8-9-1730 een hypotheek van 200 Caroli guldens (rente 3/2%)
op het huis 'De Rode Leeuw'. De hypotheek wordt op 5-3-1733 afgelost52.

Op 9-6-1730 wordt Bernardus door E. A. Baron van Pallandt, Heer van Zuthem, beleend met
zeven morgen land in Seekdoorn en het huis 'De Aalvanger'53.

Bernardus en zijn vrouw nemen 15-7-1732 een hypotheek van 200 Caroli guldens (rente 4%)
op de helft van hun huis 'De Rode Leeuw'. De aflossing vindt op 21-7-1735 plaats54. Bernardus
neemt 3-9-1732 een hypotheek van 1200 Caroli guldens (rente 4%) op de helft van dit huis en
de helft van een huis in de Nieuwstraat; aflossing op 3O-8-173655. Op dezelfde panden neemt
hij 30-8-1736 een hypotheek van 1500 Caroli guldens (rente 3%); aflossing op 21-6-173756. Op
8-3-1737 nogmaals een hypotheek op de helft van 'De Rode Leeuw' en een huis in de Nieuwstraat
(600 Caroli guldens); aflossing 21-6-173757.

Gezicht op de Vismarkt. 'De Rode Leeuw' was gelegen op de hoek Vismarkt-Rode Leeuwsteeg;
het meisje op de voorgrond loopt ter hoogte van deze steeg
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Bernardus en Louise verkopen 18-8-1732 de helft van 6V2 morgen land, 'De Ganzenweide' ge-
naamd, aan Derk Walraven58.

Bernardus Vos van Avesate en Anna Catharina Winters maken op 24-11-1732 een testament59.
Bernardus en zijn zuster Louise Vos van Avesate verkopen op 29-12-1732 het erve 'De Aalvan-

ger' voor 3500 gulden aan Herman van der Vechte, en de helft van 6V2 morgen land bij dit erve
voor 1100 gulden aan Derk Walraven60. Als zij op 18-8-1733 door E. A. Baron van Pallandt be-
leend worden met 7 morgen land in Seekdoorn en het erve 'De Aalvanger', verzoeken zij voortaan
Herman van der Vegt hiermee te belenen61. Hetzelfde gebeurt een dag later als zij worden be-
leend met de helft van 6 Vi morgen land 'De Ganzenweide'; zij verzoeken voortaan Derk Walraven
hiermee te belenen62.

Op 25-3-1733 nemen Bernardus en zijn vrouw bij de Amsterdamse wijnkoper A. de Vriese
een lening van 976 Caroli guldens, 1 stuiver en 4 penningen, wegens restant schulden van gedane
leverantie van wijnen in 1732. Als onderpand stellen zij de helft van 'De Rode Leeuw', de helft
van 'De Bagijne Bogen', de helft van een huis in de Nieuwstraat, het vierde deel van het klooster
in de Bitterstraat en de helft van een huis op Den Dijk. De lening wordt 23-8-1736 afgelost63.

Bernardus verkoopt op 7-7-1733 bij opbod: voor 175 Caroli guldens, via Roelof Telvoren aan
Louise Vos van Avesate, de helft van een huis op Den Dijk (de andere helft behoorde reeds aan
Louise); voor 350 Caroli guldens aan Everwijn Hogenkamp e.a., de helft van 'De Tweede Bogen'
of het 'Oude Klooster' bestaande uit 3 woningen, 4 korenzolders en een stal; voor 140 Caroli
guldens, via Derk Hulsebos aan Louise Vos van Avesate, de helft van twee woningen van 't 'Nieu-
we Klooster' (de andere helft behoorde reeds aan haar). De overdracht van deze panden vindt
plaats op 4-3-173464.

Op 8-10-1734 is Bernardus aan Jan van Haerst, wijnkoper te Amsterdam, 222 Caroli guldens
schuldig wegens geleverde brandewijn in 1732. Als blijkt dat betaling problemen geeft, laat Van
Haerst beslag leggen op de helft van 'De Rode Leeuw' en de helft van een huis in de
Nieuwstraat65.

Op 15-5-1737 vindt de verkoop plaats van: de helft van 'De Rode Leeuw' aan de wijnkoper
Hermannus Rijnvisch, voor 1800 Caroli guldens; overdracht op 28-10-1737. Verkocht wordt ook
de helft van een huis in de Nieuwstraat, voor 120 guldens aan Louise Vos van Avesate66.

Uit dit huwelijk, ged. te Zwolle:

1. IJsbrand, ged. 1-1-1733, begr. Zwolle 6-6-1736.
2. Hermannus, volgt Vila.
3. Anna Catharina Vos van Avesate, ged. 2-6-1737, naaister, speldensteekster,

overl. Zwolle 29-7-1817, otr./tr. ald. 20-10/4-11-1764 Gerrit Knappen, afkom-
stig uit Mullheim, soldaat, overl. vóór 7-2-180067.
Anna Catharina maakt 11-9-1815 een testament. Begunstigde is de bij haar in huis wonende Gesi-
na Vos van Avesate, wed. van Jan Bos; bij vooroverlijden van haar zijn Bernardus Vos van Avesate
(VIIIc.) en zijn vrouw Aaltje Hendriks begunstigden68.

4. Geesje Vos van Avesate, ged. 10-7-1747, speldensteekster, overl. Zwolle 13-11-
1828, tr. Jan Bos.

5. Isebrand, volgt Vllb.

Vila. Hermannus Vos van Avesate, ged. Zwolle 7-11-1734, kaaskruier, schipper,
begr. Zwolle 1-11-1798, otr./tr. ald. 21-11/7-12-1761 Jacomina Borgmans, ged.
Zwolle 4-10-1744, begr. ald. 28-7-1795, dr. van Jacob Borgman en Janna Stoc-
kinks.

Hermannus leent op 18-8-1788 Caroli guldens (rente 5%) wegens restant kooppenningen van
een schuit. Tot onderpand stelt hij zijn schuit, met zeil en treil en verdere toebehoren69.

Hermannus mag 20-6-1793 wegens zijn afwezigheid in 's lands zeedienst (gedurende deze
oorlog), zijn 'bediening' als kaaskruier door een ander laten waarnemen70. Het stadsbestuur
ontvangt 13-11-1793 bericht dat Hermannus uit 's lands zeedienst is ontslagen71. Vaststelling
van tractementen van ambtenaren (20-9-1795): kaaskruier H. Vos van Avesate, emolumenten
/ 7 5 : - : - 7 2 . Aangestelde ambtenaren (15-1-1796): kaaskruier H. Vos van Avesate73.
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Op 2-5-1795 is Hermannus getuige bij de ondertrouw van zijn zoon Peter Vos van Avezate,
zo ook op 6 nov. van dat jaar bij de ondertrouw van zijn zoon Isebrand.

Het begraafboek vermeldt niet bij name genoemde kinderen van Hermannus: 24-12-1778
'een jong kind', 12-12-1780 'een doodgeboren kind' en 5-6-1783 'een kind'.

Uit dit huwelijk, ged./geb. te Zwolle74:

1. Berendina Jacoba, ged. 7-3-1763, begr. Zwolle 17-2-1766.
2. Johanna, ged. 9-7-1764.
3. Anna Catrina, ged. 5-9-1765, begr. Zwolle 23-1-1779.
4. Bernardus Vos van Avezate, ged. 16-4-1767, metselaar, overl. Zwolle 5-11-

1830, otr./tr. ald. 21-4/7-5-1787 JohannaElbrink, doet maar 1761 belijdenis
(NH), is 6-11-1795 getuige bij de ondertr. van haar zwager Isebrand (Villa.),
overl. Amsterdam 21-11-1814.

Uit dit huwelijk, ged. te Zwolle:

a. Hermanna Gerridiena, ged. 15-6-1788.
b. Jakomina Hendrika Vos van Avezate, ged. 9-11-1790, overl. Zwolle 11-4-1861, tr. Hendrik

Jan Schutte, geb. Dalfsen 1-6-1770, sjouwer, overl. Zwolle 8-4-1854.
c. Hendrika Vos van Avezate, ged. 2-8-1793, overl. Zwolle 25-11-1858, tr. (1) ald. 27-2-1809

Johannes Snijder, geb. ca. 1781, overl. Zwolle 12-3-1833; tr. (2) ald. 23-10-1834 Kornelis
van Oort, ged. Deventer 14-7-1802, kleermaker, overl. Zwolle 18-1-1860, zn. van Kornelis
van Oort en Aaltje Ooytink75.

5. Jacoba, ged. 4-9-1768, begr. Zwolle 5-6-1783.
6. Petra, ged. 27-5-1771, begr. Zwolle 17-4-1773.
7. Isebrant, volgt Villa.
8. Peter, volgt VlIIb.
9. Hermannus, ged. 12-7-1776, begr. Zwolle 12-1-1779.

10. Geertien, ged. 12-1-1778, begr. Zwolle 24-12-1778.
11. Anna Catharina Vos van Avezate, geb. 28-5-1779, overl. Zwolle 5-5-183876,

otr./tr. (1) Groningen 12-1/8-2-1799 Christoffer Jansen; tr. (2) Zwolle 27-2-
1809 Johannes Jansz. Snijder.

12. Harmannes, geb. 27-6-1782, begr. Zwolle 29-7-1782.
13. Hendrika Vos van Avezate, geb. 10-6-1784, doet 20-9-1802 (wonend in het

weeshuis) belijdenis (NH), tr. Zwolle 17-8-1803 Jan Bomhof.

Villa. Isebrant Vos van Avezate, geb. Zwolle 1-11-1772, kruier, visser, overl. ald.
16-6-1852, otr./tr. Zwolle 6/23-11-1795 Johanna Knol, overl. ald. 15-12-1832.

Isebrant was door het stadsbestuur aangesteld als kruier bij het Amsterdamse veer. Op 20-10-1788
blijkt dat hij dit werk, in strijd met de voorschriften, door een ander laat verrichten. Dit tot
ongenoegen van schepenen en raden, die als enig excuus een doktersattest verlangen77.

Op 2-11-1788 meldt Isebrant het stadsbestuur dat hij een drukkende pijn op de borst heeft,
die door het zware werk zo verergerd is, dat ademhalen hem moeilijk valt en hem het kruierswerk
onmogelijk maakt. Hij stelt voor Barend Hazelhorst in zijn plaats te benoemen78.

Het stadsbestuur gelast op 22-2-1789 Isebrant zijn kruierswerk niet door een ander te laten
doen zonder toestemming van de Heren van de Magistraat79.

Een paar maanden later, op 1-6-1789, deelt Isebrant het stadsbestuur mee dat hij nog steeds
een dusdanig drukkende pijn op de borst heeft, dat hij zijn werk niet zelf kan doen. Het ongemak
is inwendig, zodat de doktoren geen attest kunnen overleggen. Isebrant verzoekt het kruierswerk
gedurende zijn ziekte door Barend Hazelhorst te laten verrichten. Het verzoek wordt afgewezen.
Isebrant moet binnen 24 uur aan het werk zijn, anders is zijn baan vacant80. Vier dagen later
blijkt Isebrant aan dit besluit geen gehoor te hebben gegeven. Bovendien heeft hij geen doktersat-
test getoond. Het stadsbestuur vindt dat zijn ongemak nergens uit blijkt en verklaart zijn krui-
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ersplaats vacant81.

Uit dit huwelijk, geb. te Zwolle:

1. Hermannus Vos van Avezate, geb. 7-8-1796, sjouwer, overl. Zwolle 25-1-1828,
ongehuwd.

2. Joanna, geb. 8-5-1798, overl. Zwolle 21-5-1800.
3. Johanna, geb. 25-9-1800.
4. Peter Vos van Avezate, geb. 3-9-1804, visser, overl. Zwolle 5-8-1873, tr. (1) ald.

24-12-1828 Hendrikje van Reine, geb. Zwolle 29-10-1795, overl. ald. 24-11-
1871, dr. van Pieter van Reine en Lamberta Hoefman; tr. (2) Zwolle 17-10-1872
Piternella Amelia Sophia Diesch, geb. ald. 25-2-1832, overl. ald. 17-1-1878,
dr. van Adreas Diesch en Hendriena Kelm; beide huwelijken kinderloos.

5. Jacobus, geb. 8-2-1807.
6. Adolf, geb. 24-4-1810, begr. Zwolle 19-8-1811.
7. Bernardus Vos van Avezate, geb. 7-2-1813, turfdrager, overl. Zwolle 30-1-1870,

tr. ald. 11-7-1833 Maria van Dam, geb. Zwolle 28-7-1811, overl. ald. 12-12-
1882, dr. van Jan van Dam en Gergjen Dambrink.

Uit dit huwelijk, geb. te Zwolle:

a. Johanna, geb. 17-2-1834, overl. Zwolle 17-10-1835.
b. Gerrigje Vos van Avezate, geb. 2-3-1838, overl. Zwolle 30-11-1877, tr. ald. 4-8-1870 Jakobus

Flik, geb. Zwolle 31-5-1843, smid, overl. ald. 16-1-1922, zn. van Jacobus Flik en Egberdina
Muller.

c. Antje Vos van Avezate, geb. 30-1-1842, overl. Zwolle 5-12-1915, tr. (1) ald. 23-4-1868 Jan van
Dam, geb. Zwolle 27-3-1841, besteller, overl. ald. 7-3-1874, zn. van Hermannus van Dam en
Antonia Duutman; tr. (2) Zwolle 30-10-1879 Hendrik Jan Bosch, geb. ald. 23-2-1854, arbei-
der, overl. Zwolle 26-5-1922, zn. van Gerrit Jan Bosch en Johanna Lodewijk.

d. Johanna Vos van Avezate, geb. 17-8-1847, overl. Zwolle 24-3-1915, tr. ald. 4-11-1869 Hendrik
Mooij, geb. Kampen 12-12-1836, scheepstimmerman, overl. Zwolle 16-5-1920, zn. van Willem
Mooij en Aaltje van Aart.

e. Usebrand, geb. 4-10-1852, overl. Zwolle 11-10-1852.

VHIb. Peter Vos van Avezate, geb. Zwolle 10-12-1774, looier, kaaskruier, stads-
karrekruier, schoenmaker, overl. Zwolle 20-2-1830, otr./tr. ald. 2/17-5-1795
Grietje Gerrits Knol, geb. ca. 1773, overl. Zwolle 27-11-1834.

Uit dit huwelijk, geb. te Zwolle:

1. Jacomina Vos van Avezate, geb. 30-10-1796, doet 20-6-1820 belijdenis (NH),
vertrekt 30-12-1823 i.v.m. de detachering van haar man naar Brussel, overl.
Deventer 1-3-1873, tr. Zwolle 23-11-1820 Jan Willem van Wetering, geb. ald.
15-9-1789, militair, maakt de veldtocht van Napoleon naar Rusland mee,
overleeft de Slag bij Waterloo82, overl. Zwolle 1-2-1859, zn. van Jan Lode-
wijk van Wetering en Hillegonda van Germte.

2. Gerrit, volgt IX.
3. Hermannus Vos van Avezate, geb. 12-4-1802, schoenmaker, tolgaarder, doet

8-1-1821 blijdenis, tr. Zwolle 17-7-1828 Aaltje Bosch, geb. Den Ham 7-12-1801,
dr. van Jan Janssen Bosch en Hendrikje Willems.

Uit dit huwelijk, geb. te Zwolle83:

a. Hendrika, geb. 14-7-1828.
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b. Jan Willem, geb. 21-10-1829.
c. Hendrika, geb. 16-2-1832.

IX. Gerrit Vos van Avezathe, geb. Zwolle 4-12-1799, doet 19-6-1821 belijdenis
(NH), vertrekt 30-11-1852 met attestatie naar 's-Gravenhage, sergeant, kastelein
van de Grote Sociëteit, overl. 's-Gravenhage 26-10-1861, tr. Zwolle 31-1-1828
Amerentia van Goor, geb. ald. 12-5-1806, overl. Schiedam 19-12-1882, dr. van
Pieter van Goor en Johanna Reuvers.

Gerrit koopt op 5-6-1832 voor ƒ 250, - een huis in de Waterstraat84; op 21-5-1836 verkoopt
hij voor ƒ 350, - een huis in de Waterstraat85; voor / 350, - koopt hij op 6-3-1838 een huis
op de Pannekoekdijk voor de Kamperpoort86; en op 31-8-1838 koopt hij voor ƒ 350 , - een
huis in de Bitterstraat, voor / 450, - een huis gelegen op het Eiland, en voor ƒ 1100, - een
hof met een woonhuis buiten de Kamperpoort87.

Het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage bevat op 21-4-1854 de volgende
aankondiging88: 'Koffijhuis De Kroon, op de Dagelijksche Groenmarkt te 's-Gravenhage. De
ondergetekende, bovengenoemd Koffijhuis van den heer J. C. Smeets overgenomen hebbende,
heeft de eer, hiervan kennis te geven; alles zullende aanwenden wat tot genoegen zijner bezoe-
kers zal kunnen verstrekken, neemt hij de vrijheid, zich bijzonder aan te bevelen. 20 April 1854.
G. Vos van Avezathe'.

Het pand 'De Rode Leeuw' te Zwolle, komt voor de tweede keer in het bezit van de familie
als Gerrit het op 7-5-1829 koopt (GAZ, not. akte Van Royen, nr. 586-598). Hij verkoopt het
op 22-6-1840 (GAZ, idem, nr. 7912).

'De Gouden Kroon'aan de Groenmarkt te 's-Gravenhage. Dit koffiehuis dat in 1908 werd afgebro-
ken voor de aanleg van de Grote Halstraat, was gelegen naast het nog bestaande 'Gouden Hoofd'

Uit dit huwelijk, geb. te Zwolle:

1. Margaretha Johanna Vos van Avezathe, geb. 24-11-1828, overl. Zwolle 1-4-
1896, tr. (1) ald. 19-10-1848 Gerrit Lindeboom, geb. Olst 31-3-1826, mole-
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naar, overl. Ambt Almelo 3-2-1884, zn. van Jannes Lindeboom en Johanna
Elisabeth van den Berg; tr. (2) Zwolle 12-5-1891 Jan Poort, geb. ald. 15-6-
1828, besteller, overl. Zwolle 2-6-1892, zn. van Jan Poort en Hermiena Hen-
driks Kooiker.

2. Pieter, geb. 16-8-1830.
3. Johanna Margrita, geb. 17-9-1832.
4. Jacoba Willemina, geb. 28-11-1834.
5. Catharina Alberdina, geb. 31-3-1837, overl. 's-Gravenhage 7-1-1878.
6. Hermanus Albertus, volgt X.
7. Jansje, geb. 13-8-1841. '
8. Amerentia Gerridina, geb. 27-6-1844, overl. Zwolle 6-4-1845.
9. Gerridina Amerentia, geb. 22-3-1846.

10. Reindert Gerrit Vos van Avezathe, geb. 5-6-1848, zou volgens overlevering
naar Groot-Brittannië zijn geëmigreerd.

X. Hermanus Albertus Vos van Avezathe, geb. Zwolle 29-1-1839, smid, overl.
's-Gravenhage 11-12-1916, tr. Dordrecht 15-9-1870 Maria Johanna Hendrika
Stam, geb. ald. 2-1-1849, overl. Dordrecht 8-8-1902, dr. van Jacob Stam en Kaatje
Boomhof.

Uit dit huwelijk, geb. te Dordrecht:

1. Amerentia Kaatje, geb. 12-10-1872, overl. Waalwijk 11-2-1963.
2. Kaatje Amerentia, geb. 3-4-1877, overl. 's-Gravenhage 23-2-1953.
3. Johanna Margaretha, geb. 29-1-1879, overl. Haarlem 4-3-1957.
4. Reindert Gerrit, volgt XI.
5. Maria Johanna Hendrika, geb. 20-10-1885, overl. 's-Gravenhage 10-6-1959.
6. Alberdina, geb. 16-12-1887, overl. 's-Gravenhage 24-1-1952.
7. Jacoba Wilhelmina, geb. 23-2-1891, overl. 's-Gravenhage 3-11-1971.
8. Alberta Hendrika Vos van Avezathe, geb. 9-3-1894, overl. 's-Gravenhage 20-

2-1986. Zij heeft een zoon: AlbertusHendrikus Vos van Avezathe, geb. Leiden
18-2-1918.

XI. Reindert Gerrit Vos van Avezathe, geb. Dordrecht 11-1-1883, smid, bankwer-
ker, overl. Sittard 9-5-1969, tr. Ridderkerk 11-12-1908 Pleuntje Maaike van den
Berg, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 1-10-1888, overl. Dordrecht 22-3-1952, dr. van
Willem van den Berg en Teuntje de Waard.

Uit dit huwelijk, geb. te Dordrecht:

1. Hermanus Willem Vos van Avezathe, geb. 2-5-1909, scheepswerktuigkundi-
ge, overl. Rotterdam 2-12-1963, tr. Dordrecht 27-6-1940 Hendrika Jansen,
geb. ald. 27-3-1911, dr. van Hendrik Jansen en Willemina van Os.

Uit dit huwelijk:
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a. Reindert Gerrit Vos van Avezathe, geb. Dordrecht 5-5-1941, office manager van een reisbu-
reau, tr. Rotterdam 19-11-1964 Elisabeth Huber, geb. ald. 18-4-1941, dr. van Nicolaas Huber
en Leygje Gerritje Deurloo.

Uit dit huwelijk:

aa. Hermanus Willem, geb. Ridderkerk 14-6-1966.
ab. Nico/e, geb. Dordrecht 3-4-1971.

2. Willem Vos van Avezathe, geb. 3-9-1912, werktuigkundige, tr. Zwijndrecht 2-
4-1942 Ariaantje Cornelia van Hillo, geb. ald. 26-7-1915, dr. van Johannes
van Hillo en Adriana Anna Grootenboer.

Uit dit huwelijk:

a. Reindert Gerrit Vos van Avezathe, geb. Helmond 21-4-1946, leraar, adjunct directeur van
een basisschool in Vriezenveen, tr. Schiedam 29-12-1972 Joke Marianne Walraven, geb.
's-Gravenhage 8-6-1946, lerares, dr. van Arie Walraven en Berendina Aleida Kamerman.

Uit dit huwelijk, geb. te Almelo:

aa. Jemen, geb. 29-8-1976.
ab. Annemieke, geb. 7-2-1979.

b. Adriana Anna Vos van Avezathe, geb. Heerlen 3-9-1951, verpleegster, tr. Geleen 29-3-1973
Hendrik Pieter Jan Scholts, geb. Rotterdam 10-7-1949, onderofficier bij de Koninklijke
Landmacht, zn. van Arie Scholts en Jannetje Magdalena Strootman.

c. Apollonia Marijke, geb. Heerlen 7-10-1954, wijkverpleegster.

3. Johan Rudolf Vos van Avezathe, geb. 28-7-1914, gereedschapslijper, tr. Dor-
drecht 16-7-1941 Seijke Zondervan, geb. Jutphaas 27-1-1920, dr. van Antoni
Pieter Zondervan en Wilhelmina de Heer.

Uit dit huwelijk:

a. Rudolf Johan Robert Vos van Avezathe, geb. Dordrecht 26-11-1941, electriciën, tr. Zevenber-
gen 19-2-1965 Josina Blommers, geb. ald. 11-10-1943, dr. van Machiel Blommers en Teuntje
van Mourik.

Uit dit huwelijk:

aa. Sonja, geb. Alkmaar 25-10-1966.

4. Maria Johanna Hendrika Vos van Avezathe, geb. 4-10-1918, tr. Dordrecht 25-
2-1942 Thomas van Eijsden, geb. Zwijndrecht 7-7-1915, meubelmaker, zn.
van Jan Casper van Eijsden en Annemarie Blom.

VHb. Isebrand Vos van Avezathe, ged. Zwolle 11-6-1750, doet 23-6-1772 belijde-
nis (NH), blik- en koperslager, overl. Zwolle 28-2-1820, otr./tr. (1) ald. 14/30-5-
1774 Margaretha Holtkamp, ged. Zwolle 3-11-1745, begr. ald. 6-12-1805, dr. van
Willem Holtkamp en Janna Hulsebos; otr./tr. (2) Zwolle 16-10/9-11-1807 Marga-
retha Catharina Ros, ged. ald. 17-7-1760, overl. ald. 11-2-1833, dr. van Hendrick
Ros en Hendrikjen Gerrits.

Margaretha Holtkamp is op 11-10-1777 getuige bij de ondertrouw van Hendrikus Panhuijs en
Catrina Boesbag; op 10-12-1791 is zij getuige bij de ondertrouw van Berent Harmen Roeterink
en Willemina Voortman; op 2-5-1795 is zij getuige bij de ondertrouw van Peter Vos van Avezate
en Grietje Gerrits Knol (VHIb.); en op 27-8-1802 is zij als moeder van de bruid getuige bij de
ondertrouw van Wijnanda Vos van Avezate en Willem Uulderink.

Isebrand is op 14-10-1793 getuige bij de ondertrouw van Meijndert Oostmeijer en Aaltje Huij-
er; op 9-4-1808 geeft hij zijn vaderlijk consent voor het voorgenomen huwelijk te Hoorn van
zijn dochter Willemina met Roelof Eijsscher89; en op 23-3-1810 geeft hij zijn ouderlijk consent
voor het huwelijk dat zijn dochter Johanna is voornemens aan te gaan met J. de Wolf90.
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Op 1-2-1790 verzoekt de vrouw van Isebrand het stadsbestuur als uitdraagster te worden aan-
gesteld, hetgeen wordt toegestaan91.

Isebrand koopt op 19-3-1791 voor/ 1700, - ene huis in de Steenstraat, gelegen naast de Luther-
se kerk, de overdracht vindt op 2-3-1791 plaats92. Op dit huis neemt hij een hypotheek van 1200
Caroli guldens en een van 500 Caroli guldens (rente 3 'A %) , op 2-3-1798 afgelost93. Op 2-3-1798
neemt hij op zijn huis in de Steenstraat een hypotheek van 400 Caroli guldens (rente 4V0)94. Dit-
zelfde huis wordt op 22-11-1802 voor ƒ 1005,- verkocht95.

Omdat Isebrand en zijn tweede echtgenote buiten gemeenschap van goederen waren
getrouwd96, wordt er op 9-1-1821 (na zijn overlijden) een boedelbeschrijving gemaakt97.

Margaretha Catharina Ros testeert op 29-12-1821. De enige begunstigde is haar neef Berend
Finebuik98.

Uit het eerste huwelijk, ged./geb. te Zwolle:

1. Bernardus, volgt VIIIc.
2. Johanna Vos van Avezate, ged. 8-7-1777, tr. Hoorn 1810 J. de Wolf.
J.' Anna Catharina Vos van Avezathe, ged. 15-1-1779, doet 8-6-1799 belijdenis

(NH), vertrekt 13-12-1809 met attestatie naar Deventer, overl. Zwolle 9-12-
1849, otr./tr. Deventer 21-4/14-5-1809 Evert Lammers, ged. ald. 3-6-1764,
overl. ald. 6-1-1848, zn. van Lammert Lammersen en Mechteld Leurink.

4. Willemina Vos van Avezate, ged. 1-9-1780, doet 23-9-1799 belijdenis (NH),
23-3-1800 met att. naar 's-Gravenhage, dec. 1803 komt met att. uit Leiden en
gaat 14-10-1805 met att. naar Hoorn, tr. ald. in 1808 Roelof Eijsscher*9.

5. Wijnanda Vos van Avezate, geb. 22-11-1783, doet 19-9-1803 belijdenis (NH),
overl. Zwolle 17-11-1849, otr./tr. ald. 27-8/13-9-1802 Willem Uulderink, ged.
Zwolle 16-3-1779 (RK), koopman, overl. ald. 25-3-1843, zn. van Wolter Uul-
derink en Hermina Gieling.

VIIIc. Bernardus Vos van Avezate, ged. Zwolle 16-3-1776, doet 20-9-1802 belij-
denis (NH), blik- en koperslager, stadsomroeper, overl. Zwolle 13-5-1830, otr./tr.
ald. 29-10/8-11-1802 Aaltje Hendriks, geb. Wapenveld ca. 1778, overl. Zwolle
4-12-1839.

Op 17-2-1806 wordt Bernardus patent verleend als blikslager99.
Bernardus koopt op 29-10-1817 het huis 'De Lampe' in de Voorstraat; op 27-4-1818 neemt hij

op dit huis een hypotheek van ƒ 300 , - (rente 5%)100. Op 19-9-1827 neemt hij een hypotheek
van / 600, - op 'De Lampe', deze hypotheek wordt 9-12-1830 doorgehaald101. Dit huis wordt
op 7-8-1830 verkocht voor / 650, - 102.

Omdat na het overlijden van Bernardus de lasten groter waren dan de baten, werd op 8-7-1830
de boedel beschreven en verkocht103. Behalve de verkoop van het huis 'De Lampe', vindt er nog
een verkoop plaats, en wel op 7-9-1830 van 'een uitgang uit het Erve Oelderink bij Den Ham,
groot zes schepels rogge' voor / 900, - 104.

Uit dit huwelijk, geb. te Zwolle:

1. Isebrand Vos van Avezate, geb. 25-8-1803, doet 7-1-1822 belijdenis (NH), gaat
19-1-1824 met att. naar Kampen, blikslager, overl. Zwolle 2-5-1882, tr. ald.
14-7-1825 Aaltje van Straaten, geb. Zwolle 27-9-1799, doet 24-9-1816 belijde-
nis (NH), overl. ald. 9-5-1866, dr. van Jan van Straaten en Derkien Lamberts.

Uit dit huwelijk, geb. te Zwolle:

a. Aaltje Vos van Avezate, geb. 4-7-1825, overl. Zwolle 21-1-1898, tr. ald. 8-5-1850 Hendrik Jo-
hannes Wittenaar, geb. Zwolle 25-11-1825, kleermaker, overl. ald. 4-3-1899, zn. van Martinus
Wittenaar en Josina Grevenstuk.
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b. Hendrika Vos van Avezate, geb. 23-9-1827, doet 16-3-1844 belijdenis (NH), tr. Zwolle 12-7-
1851 Barend Bomhof, geb. ald. 10-11-1828, timmerman, overl. Ittersum 28-6-1880, zn. van
Teunis Bomhof en Aaltien van Leuzen. Hendrika en Barend vestigen zich 20-4-1863 te Itter-
sum.

c. Berendina Wilhelmina Vos van Avezate, geb. 15-1-1830, belijdenis (NH) op 14-6-1849, overl.
Zwolle 24-9-1919, tr. ald. 29-8-1867 Even Hendriksen, geb. Dalfsen 10-1-1831, smid, overl.
Zwolle 6-6-1902, zn. van Gerrit Willem Hendriksen en Hennichje Derks.

d. Geertje, geb. 17-9-1831.
e. Wijnanda Vos van Avezate, geb. 17-9-1833, overl. Kampen 26-2-1902, tr. ald. 7-11-1861 Jo-

hannes Meijer, geb. Kampen 19-5-1836, schilder, overl. ald. 22-11-1904, zn. van Gerrit Meijer
en Everdina van den Heuvel.

f. Alberta Vos van Avezate, geb. 16-8-1837, overl. Zwolle 11-5-1922, tr. ald. 30-10-1879 Gerrit
Gerritsen, geb. ald. 21-2-1819, kleermaker, overl. Zwolle 7-2-1892, zn. van Reint Gerritsen
en Poulina van Oortmarsen.

2. Hendrik Vos van (H)avezat(h)e, geb. 17-4-1805, belijdenis (NH) op 22-3-
1824, stadsomroeper, overl. Zwolle 4-7-1841, tr. ald. 13-5-1830 Maria Hille-
gonda Doorn, geb. Zwolle 27-11-1806, bewaarschoolhoudster, overl. ald. 15-
12-1873, dr. van Hendrik Doorn en Hendrika Wernink.

Uit dit huwelijk, geb. te Zwolle:

a. Bernardus Everardus, geb. 11-3-1831.
b. Warnardus Everardus Vos van Havezathe, geb. 1-10-1833, schrijnwerker, vertrekt 13-4-1860

naar Amsterdam.
c. Aaltje Hendrika Vos van Havezathe, geb. 13-8-1837, naaister, overl. Zwolle 29-5-1917, tr.

ald. 30-5-1872 Thomas Johannes Naas, geb. Raalte 26-3-1841, commies bij 's Rijks Belastin-
gen, overl. Zwolle 22-10-1908, zn. van Leonardus Naas en Margaretha Albach.

d. Hendrika Berendina, geb. 8-9-1840, overl. Zwolle 31-1-1842.

3. Margaretha Wijnanda Johanna Vos van Avezate, geb. 7-3-1815, doet in juni
1841 belijdenis (NH), naaister, overl. Zwolle 1O-1O-1853105.

Bijlage A
(brief van Thomas Vosch van Avesaet (III.2-c))

Mijn Heer
Mijn Heer Jan Vosch van Avesaet

te
Amersfoort

Mijn Heer ende Neeff
G(evoel)de mij verplicht Ued. te notificeren, dat mijn oudste dogter Maria Anna Vosch van Avesaet
sich ten houwelijken staet sal begeven met den Heer Jan Boddens, geboortig van Amsterdam, predi-
cant in de Franse gemeente tot London. Sijnde met de goetkeuring ende bewilliging van wedersijts
ouders het houwelijx contract voltrocken, is voorleden sondag de eerste proclamatie gegaen. Ik ben
volcomen contant over de goede alliantie ende tijdelijke middelen die dit jonge paer aen die anderen
doet ende bij erf brengen. En wil derhalve van Ued. geloven, dat neffens mij aen deselven alle segenin-
gen ende welvaren sult willen toewenschen. Sij lieden sullen oock niet mancqueren om de verwant-
schap te culteeren, doende haren dienst neftens mij ende mijn Huysvrouw aen Ued. ende nicht in
liefste presentens.
met betuyginge dat ik ben
Mijn Heer ende Neeff

Ued dienstw. dienaar
T. Vosch van Avesaet

Utreght den 23 aug. 1718
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Bijlage B
(de familie van Louise Dercks (IV.))

Derk Wichers, bakker te Zwolle, begr. ald. 5-4-1646, tr. ald. 29-12-1629 Elisabeth Abrahams, begr.
Zwolle 7-3-1679, dr. van Abraham Isacks. Zij tr. (2) Zwolle 25-4-1648 Hans van Lingen, begr. ald.
1-10-1661.

Uit het huwelijk Wichers-Abrahams, ged. te Zwolle:

1. Aeffien Dercks, ged. 3-10-1630, tr. Zwolle 11-8-1657 Otto Henricks Kamphuis, ged. ald. 13-1-
1635, begr. ald. 25-3-1678, zn. van Henrick Jans en Aeltien.

Uit dit huwelijk, ged. te Zwolle:

a. Aeltien.
b. Anna, ged. 17-6-1660.
c. Elisabeth, ged. 8-6-1662.

2. Wijssien (Louise) Dercks, ged. 31-7-1632, tr. Adriaen Vosch van Avesaet (IV.).
3. Geertrui! Dercks, tr. Zwolle 17-2-1661 Hermen Jans (van) Blekenhorst.

Uit dit huwelijk:

a. Wijssien (Lowijse) van Blekenhorst, otr. Zwolle 26-5-1694 Jan Berents Schallenbergh.
4. Sara Dercks, ged. 14-1-1642, begr. Zwolle 31-8-1677, tr. Claes Greve, ged. Zwolle 15-2-1646, zn.

van Steeven Hendricks Greeve en Atijen Gerts.

Uit dit huwelijk, ged. te Zwolle:

a. Geertruyt, ged. 12-1-1670.
b. Derck, ged. 15-2-1671.
c. Aeltje Greve, ged. 16-6-1672, otr. Zwolle 24-6-1699 Pieter van Gent.
d. Steven, ged. 29-3-1674.
e. Lijsabeth, ged. 21-3-1675.
f. Steven, ged. 29-7-1677.

5. Isack Dercks, ged. 10-6-1645. •
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HONDERDDRIE JAAR

Amsterdam, den 26 januari. Gisteren is alhier, in den ouderdom van 103 jaaren,
één maand en 4 dagen, overleden, Andries Bagh.

(Utrechtsche Courant 1784, no. 12, woensdag 28 januari)
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HET HUGENOTENONDERZOEK IN NEDERLAND

door H. BOTS

Voor genealogen die zich ernstig en jarenlang hebben beziggehouden met histo-
risch onderzoek naar families, hoeft het geen betoog dat zij die in het bezit zijn
van een Franse naam, nog niet automatisch als van hugenootse origine kunnen
worden beschouwd. Toch zouden u noch ik graag alle Jan Dumoulins of Marie
Leclercs de kost geven die op onbewaakte ogenblikken en geheel ten onrechte,
menen dat hun voorouders nu drie eeuwen geleden om godsdienstige redenen
Frankrijk zijn ontvlucht en zich hier in de Lage Landen hebben gevestigd. Voor
menigeen schijnt het immers vooral chique te zijn zich op een Franse, met name
hugenootse herkomst te kunnen beroemen. En deze laatste mythe is eigenlijk
nog opmerkelijker dan de fantasie zelf waarop de veronderstellingen vaak zijn
gebaseerd. Want wie de voorouders met de Franse naam ook mogen zijn geweest,
als het hugenoten waren ging het in de meeste gevallen om ongeschoolde paupers
die ook vóór hun vlucht uit Frankrijk een weinig chique levensstaat hadden kun-
nen voeren.

De herdenking nu drie jaar geleden van de Herroeping van het Edict van Nan-
tes heeft heel wat historici zich opnieuw doen buigen over het refugevraagstuk
en de vloed aan literatuur die daarvan het gevolg is geweest, heeft inmiddels al
verschillende mythes kunnen opruimen. Met name aan de 19de-eeuwse specula-
ties over de omvang van de hugenotenrefuge lijkt in de laatste jaren voorgoed
een einde te zijn gekomen. Het ging daarbij om schattingen die lagen tussen de
500.000 en anderhalf miljoen gevluchte hugenoten. Deels waren deze getallen
gebaseerd op emotionele reacties van tijdgenoten die eind 1685 en gedurende
de jaren 1686 en 1687 bijna dagelijks met groepjes vluchtelingen werden gecon-
fronteerd. Toch wekt de Nederlandse resident in Keulen, H. van Bilderbeek, in
zijn brief aan de Staten-Generaal van eind november 1685 al de indruk dat hij
niet veel geloof kan hechten aan het verhaal dat sinds de Herroeping op 18 okto-
ber, in een maand tijd dus, meer dan een half miljoen Franse protestanten het
koninkrijk van Lodewijk XIV zou hebben verlaten1. Bilderbeeks wantrouwen
was geheel terecht. Dergelijke verhalen hadden geen kwantitatieve, statistische
waarde. Het ging, zoals gezegd, om kwalitatieve reacties, waarin uiting wordt
gegeven aan hevige ontsteltenis. Hoe het ook zij, thans wordt alom op basis van
veel betrouwbaardere schattingen aangenomen dat het aantal vluchtelingen uit
Frankrijk in de periode 1680-1715 het getal van 200.000 niet of nauwelijks zal
hebben overschreden2. En lopend onderzoek zou wel eens kunnen uitwijzen dat
de totale omvang van de Refuge nog veel kleiner is geweest. Zo komt Nusteling
in zijn berekeningen uit op een totaal aantal gevluchte hugenoten van 13O.OOO3.
Het laatste woord is hierover zeker nog niet gezegd, ook al kan men zich nu reeds
afvragen of dit met het beschikbare bronnenmateriaal ondanks al het intensieve
refugeonderzoek ooit mogelijk zal zijn. Ik kom hierop straks nog terug.

Aan onderzoek mankeert het in ieder geval zeker niet op dit moment. Sinds
ongeveer vijfjaren en voor de Duitse landen zelfs al enige tijd langer, wordt er
onder supervisie van een Europese wetenschappelijke commissie aan een alge-
mene databank gewerkt. Tot op heden werden aan deze databank bijdragen gele-
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verd door Duitsers, Zwitsers, Fransen, Ieren, Engelsen, Denen en Nederlanders.
Het Nijmeegse Pierre Bayle-instutuut voor de geschiedenis van de intellectuele
betrekkingen in West-Europa probeert het Nederlandse hugenotenonderzoek
sinds 1984 te bundelen en te coördineren aan de hand van een gemeenschappelijk
opgestelde vraagstelling en waarop de antwoorden vervolgens worden gecompu-
teriseerd.

Dat Nederland hierbij een belangrijke rol heeft te spelen, is uiteraard duide-
lijk. Want even afgezien van de vraag hoeveel hugenoten nu precies Frankrijk
hebben verlaten, vast staat wel dat de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën
van meet af aan een grote aantrekkingskracht heeft uitgeoefend op deze vluchte-
lingen. Vanaf het einde van de 16de eeuw en de hele 17de eeuw door hadden
de Noordelijke Nederlanden immers gastvrijheid geboden aan al diegenen die
zich in eigen land vanwege non-conformistische opvattingen op politiek of gods-
dienstig gebied onmogelijk hadden gemaakt. De Republiek was voor deze
laatsten een eiland van getemperde vrijheid in Europa. Een Europees onderzoek
naar de aard en de omvang van de hugenotenrefuge kan dan ook een medewer-
king van Nederlandse zijde niet ontberen, zeker niet wanneer met behulp van
de Waalse archieven zo makkelijk kan worden vastgesteld dat vele duizenden hu-
genoten zich hier hebben gepresenteerd vlak voor en in de decennia na de Her-
roeping van het Edict van Nantes.

Anderzijds kan een hugenotenonderzoek eigenlijk alleen maar met vrucht
worden verricht, indien het in een Europees kader wordt geplaatst. Immers, hu-
genoten blijken grote zwervers te zijn geweest na hun vlucht uit Frankrijk. Zij
trokken vaak niet alleen van de ene stad naar de andere binnen een enkel land,
maar zij reisden menig maal door heel protestants Europa, alvorens zich ergens
definitief te vestigen. Omdat deze vluchtelingen have en goed hadden verlaten
omwille van het geloof der vaderen, zal de historicus van nu in Nederland bij
voorkeur op al die plaatsen naar hugenoten zoeken, waar zich een Franstalige
kerkelijke gemeenschap heeft bevonden, waarvan de archieven bewaard zijn. In
Nederland gaat het dan om de Waalse kerken, waarvan er reeds voor de hugeno-
tenrefuge 32 waren, terwijl er tussen 1682 en 1703 nog eens 36 nieuwe Franse
of Waalse kerken werden gesticht. Om zich snel een idee te vormen over het be-
waard gebleven archiefmateriaal, doet men er goed aan de inventaris te raadple-
gen van de Waalse Kerken in Nederland, welke zich evenals het merendeel van
de archieven, in de Bibliothèque Wallonne te Amsterdam bevindt4.

Hier zijn een paar opmerkingen over het archiefmateriaal zeker op hun plaats.
De bewaard gebleven archiefbronnen van de Waalse kerken zijn helaas niet ho-
mogeen van karakter. Nog afgezien van het gegeven dat het materiaal vaak zeer
ongelijksoortige informatie biedt, is voorzichtigheid hier alleszins geboden bij
de speurtocht naar hugenoten voor de reconstructie van deze populatie. Wie zou
denken dat alle Franse namen die in deze bronnen te vinden zijn feitelijk aan
Franse protestanten hebben toebehoord die de repressieve maatregelen van Lo-
dewijk XIV waren ontvlucht, komt snel bedrogen uit. Zeker in de 32 kerken van
vóór 1682 - en dat zijn tevens de grootste en belangrijkste -, moet telkens rekening
worden gehouden met namen van Waalse lidmaten, ik bedoel met afstammelin-
gen van Zuidnederlandse vluchtelingen uit de eerste refuge. Alleen dank zij diep-
gaand onderzoek in de Waalse archieven van voor 1680 evenals in de stedelijke
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archieven, is het mogelijk Walen en Hugenoten of anders gezegd eerste en tweede
Refuge op een afdoende wijze uit elkaar te houden. Voor het hugenotenonder-
zoek in Europees verband dat uiteraard slechts serieel van aard kan zijn, kan
met dit probleem helaas geen rekening worden gehouden. In alle gevallen dat
Franse namen zonder verdere gegevens in de archiefregisters voorkomen, worden
deze ook meegenomen. De totale populatie zal uiteindelijk met een bepaalde
coëfficiënt worden opgeschoond.

Hier kan het algemene onderzoek soms overigens ook soelaas bieden, waar
we zojuist al constateerden dat hugenoten vaak van de ene Waals/Franse ge-
meenschap naar de andere trokken. Aldus zal een schamele Franse naam, ge-
haald uit een lidmatenboek of avondmaalregister in één bepaalde plaats met be-
hulp van de databank soms zodanig kunnen worden gestoffeerd dat er geen
twijfel meer mogelijk is over de hugenootse afkomst. Bovendien zal alleen het
bijeenbrengen van alle gegevens over de hugenoten in één computerbestand uit-
eindelijk de gewenste ideaal-informatie per hugenoot kunnen opleveren. Niet
alleen kennen we dan heel nauwkeurig alle gegevens over de burgerlijke staat van
de gevluchte man of vrouw, maar we hebben dan ook de geografische en socio-
professionele herkomst achterhaald. We weten dan waar en wanneer hij zijn
eventuele pseudo-catholiciteit, welke meer dan eens noodzakelijk was om te kun-
nen vluchten, heeft afgezworen, langs welke plaatsen de vluchtroute hem of haar
had gevoerd en welke de nieuwe reisbestemming was. Tenslotte zal kunnen wor-
den vastgesteld met welke geldsommen of giften in natura de vluchteling sinds
het vertrek uit Frankrijk was geholpen.

Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke optimale informatie over hugenootse
vluchtelingen niet of nauwelijks voorkomt. Daarvoor zijn de beschikbare bron-
nen te lacuneus, zelfs wanneer voor één plaats kan worden beschikt over lidma-
tenboeken en avondmaalregisters, afzweringsregisters, consistoriale akten, dia-
conieregisters en attestaties. De grote steden hier te lande, waarvan de Waalse
archieven redelijk goed zijn bewaard, illustreren dit het duidelijkst. Met name
de sociaal-economische achtergronden van de vluchtelingen worden er vaak op
gebrekkige wijze vermeld. Weinig of niet wordt men bijvoorbeeld geïnformeerd
over de mate van welstand, de bezittingen die in Frankrijk door de hugenoot
werden achtergelaten, terwijl ook het beroep maar sporadisch achter de naam
van de hugenoot blijkt te zijn vermeld. Uit onderzoek elders zou echter kunnen
worden afgeleid, dat velen onder de vluchtelingen ook feitelijk geen beroep had-
den, dat wil zeggen dat het om ongeschoolde arbeiders ging, om dagloners die
als personen zonder beroep werden beschouwd. Hiermee zou dan een deel van
dit probleem zijn opgelost, zij het ook op weinig bevredigende wijze.

Maar het hugenotenvraagstuk ligt nog veel ingewikkelder. Nog afgezien van
het gegeven dat ook de Amsterdamse, Rotterdamse en Haagse archieven lacunes
vertonen, stuit de onderzoeker vaak op een ander euvel: in de laatste wereldoor-
log is een belangrijk deel van de Waalse archieven in Zeeland verloren gegaan,
waardoor een totale reconstructie onmogelijk wordt en de legpuzzle met vele
kleine gegevens voor een deel onoplosbaar blijft. In ieder geval verhindert het
verlies van deze archieven minstens gedeeltelijk de reconstructie van de gekozen
vluchtroute. Dat valt zeer te betreuren, omdat ongetwijfeld nogal wat hugenoten
die het vaderland vanuit Noord-West Frankrijk en over land hebben verlaten,
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langs de kerken in Vlaanderen en op de Zeeuwse eilanden zullen zijn getrokken.
Met behulp van de bewaardgebleven doop-, trouw- en begraafboeken evenals
het Fichier Wallon dat in de 19de eeuw is samengesteld5, kan evenwel nog een
klein deel van de schade worden hersteld.

In enige andere steden, zoals Utrecht, Leeuwarden, Maastricht en Groningen,
ontbreken helaas de lidmatenboeken en avondmaalregisters, welke vaak als de
belangrijkste bronnen voor ons onderzoek moeten worden beschouwd. In die
steden vindt men meestal alleen de namen van hugenoten die zich voor een lange-
re periode in de stad hebben gevestigd. Natuurlijk kunnen in die gevallen doop-,
trouw- en begraafboeken enig soelaas bieden, evenals de raadpleging van andere
stedelijke bronnen, zoals stadsrekeningen en stadsresoluties. Maar de namen van
passanten blijven in deze plaatsen meestal onbekend, want als er al bedragen
worden gereserveerd voor voorbijtrekkende vluchtelingen, dan treft men daarbij
in de rekeningen of diaconieregisters maar zelden namen aan.

Desondanks weten wij inmiddels wat meer over Groningen dank zij het in
1985 door Groningse studenten gepubliceerde onderzoek6, evenals over Utrecht
dat recentelijk binnen ons eigen instituut aan een nader onderzoek werd
onderworpen7. Zo konden voor Groningen voor de periode 1680-1720 met be-
hulp van alle mogelijke Groninger archiefstukken 1150 Franse namen van vol-
wassenen worden geteld; daarbij worden nog eens 500 personen extra geschat,
omdat onder meer de kinderen geheel en al buiten beschouwing zijn gelaten.
Wel blijft het hier weer enigszins onduidelijk hoeveel Walen zich onder deze ge-
vonden namen bevinden. Voor de stad Utrecht, waar ook een uitgebreid onder-
zoek in de stedelijke archieven werd verricht, was het mogelijk voor de gehele
periode 1680-1713 een aantal van 544 hugenootse réfugiés te achterhalen, een
fractie op het geheel, omdat de totale Waalse kerkpopulatie in deze jaren moet
worden geschat op ca. 200 tot 300 per jaar. Hier betreft het echter een opge-
schoond aantal, waarin geen Walen meer voorkomen.

Ondanks alle reeds gesignaleerde problemen van het.hugenotenonderzoek
naar Europees model - Walen/Hugenoten, lacuneuze of ontbrekende bronnen
-, mogen er ongetwijfeld interessante resultaten van worden verwacht, zeker
wanneer deze resultaten zullen kunnen worden geconfronteerd met die van de
andere refugelanden. Tot nu toe werden door ons globaal voor de periode 1680-
1710 ruim 20.000 kaarten gemaakt met namen van potentiële hugenoten, alle-
maal gevonden in Waalse seriële bronnen, waaronder met name Rotterdam, Lei-
den, Utrecht, 's-Hertogenbosch, Haarlem, Groningen, Delft, Deventer en een
deel van Amsterdam als belangrijkste opvangplaatsen voor Franse vluchtelingen
zijn meegenomen. Van dit geheel kon tot op heden nog maar ongeveer een kleine
helft in de computer worden verwerkt, omdat menskracht bij de immer krimpen-
de universitaire middelen ontbreekt. Om het totale geplande onderzoek te kun-
nen voltooien voor heel Nederland, zullen nog tenminste vijf jaren nodig zijn
en dan ga ik ervan uit dat het instituut in de komende jaren op de een of andere
wijze zal kunnen beschikken over secretariële hulp, over iemand die de gegevens
in de computer kan invoeren.

Maar ook als we er niet geheel en al in zullen slagen het project te voltooien,
als niet alle vindbare gegevens hier en elders in de centrale databank zullen kun-
nen worden verwerkt, zal het onderzoek zoals dat tot nu toe is ondernomen de
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mogelijkheid bieden enige interessante conclusies te trekken. Dit is zeker het ge-
val voor degene die meer in het algemeen in migratieproblematiek is geïnteres-
seerd. Men zou zich dan zelfs de vraag kunnen stellen of de conclusies die zullen
worden getrokken over een populatie van 25.000 personen nu wel zo heel erg zul-
len verschillen van die welke zich uitstrekken over een eens zo grote groep. Het
antwoord op deze vraag zal uiteraard negatief zijn, als men het vraagstuk enkel
en alleen vanuit genealogisch standpunt benadert of wanneer men zich bijvoor-
beeld speciaal richt op het probleem van de door hugenoten gevolgde itineraria.
Hoe het ook zij, op basis van het door ons reeds verrichte onderzoek kunnen
zeker enige, zij het ook voorzichtige, conclusies worden getrokken. Het
dissertatie-onderzoek van mevrouw Els Peters dat in 1989 zal worden voltooid
en dat een diepte-onderzoek betreft van een achttal steden, zal deze conclusies
verder aanvullen en nader adstrueren.

Nu al is het volstrekt duidelijk dat de hugenoten vanaf 1681 in grote regelmaat
de grenzen van de Republiek overschrijden en dat die stroom, met grotere en
kleinere golfbewegingen aanhoudt tot in het eerste decennium van de 18de eeuw.
Dat met name in de eerste jaren na de Herroeping de grootste aantallen hugeno-
ten overal moeten worden opgevangen, spreekt vanzelf. Voor Amsterdam, waar-
van vaststaat dat het het grootste aantal hugenoten binnen zijn muren heeft ont-
vangen, konden in de jaren 1686-1688 alleen al in het lidmatenregister meer dan
3000 Franse namen worden opgetekend; en ongetwijfeld is het werkelijke aantal
nog veel groter geweest, als de kinderen worden meegeteld - vaak werden immers
alleen volwassenen opgetekend - en rekening wordt gehouden met een groot aan-
tal passanten8. Dit zelfde beeld, zij het ook op bescheidener schaal, herhaalt
zich eigenlijk in alle onderzochte steden.

Veel opmerkelijker is eigenlijk dat een nieuwe sterke golfbeweging in de aan-
tallen vluchtelingen valt waar te nemen in de jaren 1693 en 1694. Dit is niet alleen
duidelijk in Amsterdam en Rotterdam, maar ook in de andere steden. Mislukte
oogsten en de daarmee gepaard gaande hongersnood in Frankrijk zijn er onge-
twijfeld de oorzaak van geweest dat alsnog een groot aantal hugenoten of nou-
veaux convertis, pseudo-katholieken vaak, besloten het vaderland te verlaten.

Maar hoeveel van die hugenoten die hierheen de wijk namen, zijn nu blijvend
in de Republiek gebleven? Deze vraag valt uiteraard nog niet te beantwoorden,
maar wel is duidelijk dat de eerste generatie vluchtelingen een grote mobiliteit
aan de dag legt. De Waalse archieven van Amsterdam die in het algemeen zo
goed bewaard zijn gebleven, geven ook voor deze tendens een goede indicatie,
zeker als mag worden aangenomen dat in het Livre des sorties alleen de namen
zijn opgetekend van degenen die zich enige tijd metterwoon in Amsterdam had-
den geïnstalleerd en dat de passant die Amsterdam slechts voor enige dagen aan-
deed, niet is meegeteld. Desalniettemin blijkt ruim een vijfde deel van de Amster-
damse gemeenschap in de jaren 1686-1690 naar elders verder te reizen. Waar in
een zeer groot aantal gevallen in dit register ook de reisbestemming wordt geno-
teerd, kon worden vastgesteld, dat zich onder de vertrekkenden een aanzienlijk
aantal personen bevindt, bijna 30% van het totale aantal, dat koers zet naar En-
geland. Met name in 1689, kort na de Glorious Revolution en de verheffing van
stadhouder Willem III tot koning van Engeland, steekt zelfs de helft de Noord-
zee over. Een kwart van het contingent verlaat Amsterdam voorts om zich elders
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in de Republiek te vestigen, terwijl ruim 10% zich naar een der Duitse landen
begeeft9.

Met betrekking tot de geografische herkomst der vluchtelingen, kan allereerst
worden geconstateerd dat deze gedeeltelijk varieert per bestudeerde plaats. Met
name in de grensplaatsen zijn die verschillen heel duidelijk waarneembaar. Zo
is het wellicht wat minder verrassend dat een groot aantal vluchtelingen in Rot-
terdam bijvoorbeeld, waar velen per boot zullen zijn gearriveerd, afkomstig was
uit de Noord-Westelijke (zee)provincies van Frankrijk. Er is daar een duidelijke
oververtegenwoordiging te zien van réfugiés uit Normandië en het Ile de France.
De Normandiërs vormen daarbij wel een zeer groot contingent en onder hen valt
met name de groep op van 304 personen afkomstig uit de stad Dieppe10. Onder
de hugenoten daarentegen die zich bij de Waalse kerk van 's-Hertogenbosch pre-
senteerden en van wie de herkomst viel te achterhalen, tekent zich een heel ander
beeld af. Naast de groep van vluchtelingen uit Normandië en het Ile de France
die zich ook hier aanmeldden, zij het in veel kleiner getal, springen nu de
vele hugenoten afkomstig uit Sedan in het oog. Ongetwijfeld waren deze
vluchtelingen evenals hun collega's uit de Languedoc via een landroute in
's-Hertogenbosch aangekomen. Dat gold zeker ook voor de stad Nijmegen waar
het aantal uit het Zuiden en Zuid-Oosten (Languedoc, Cévennes en Dauphiné)
afkomstige hugenoten zeer groot is geweest11.

Aan het begin van dit betoog stelde ik me de vraag of het ooit mogelijk zal
zijn de omvang van de populatie precies vast te stellen en ik liet daar al doorsche-
meren dat mij zulks zeer problematisch voorkomt. Tegen de achtergrond van de
gesignaleerde problemen met betrekking tot het te maken onderscheid tussen
Walen en Hugenoten en het gebrek aan bronnen voor sommige plaatsen, kan
het optimisme nauwelijks groter worden. Er is echter nog een ander probleem
dat zich met name in de garnizoenssteden voordoet, zoals in 's-Hertogenbosch
en Maastricht, waar Franse en Zwitserse militairen soms kerken in de plaatselijke
Waalse gemeente en waar zij als lidmaat of avondmaalganger staan ingeschre-
ven. Deze groep, die bovendien meestal alleen 's winters de kerk in de garni-
zoenssteden frequenteert, falsifieert uiteraard de berekeningen over de omvang
van de hugenootse vluchtelingengroep. Want als het bij deze militairen al gaat
om hugenoten - hetgeen zeker niet is uitgesloten -, dan waren het vaak geen
vluchtelingen, omdat velen onder hen al lang voor de Herroeping dienst hadden
genomen in het Staatse leger.

Toch kan men zich de vraag stellen of de doopaantallen voor de verschillende
Waalse gemeenschappen dan geen belangrijke gegevens opleveren om de totale
populaties van de Waals/Franse kerken in de laatste decennia van de 17de eeuw
te berekenen. Het is zeker waar dat er tegenwoordig nogal wat historische demo-
grafen zijn die uitgaande van een geboortecijfer van 35 tot 40 pro mille tot een
berekening komen van de totale populatie. Wanneer deze methode wordt toege-
past op een stad als Utrecht, waar het jaarlijks gemiddelde doopaantal over de
periode 1686-1705 op 20 kan worden gesteld, dan moet de Waalse gemeenschap
daar tussen de 500 en 600 leden hebben geschommeld. Uit nader onderzoek in
deze stad is echter vast komen te staan, dat hier een behoorlijk contingent Waalse
en Nederlandse kinderen bij zit en dat het aantal dopelingen van wie minstens
een der beide ouders met zekerheid als hugenoots kon worden geïdentificeerd,
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zoveel kleiner was, dat het gemiddelde doopaantal per jaar met meer dan de helft
zakt. Bovendien mag niet worden vergeten dat het steeds om vluchtelingen gaat
die zeker in de jaren 80 en 90 een grote mobiliteit aan de dag leggen. Of de gehuw-
de réfugiés in deze voor hen zo onzekere periode beantwoorden aan de normale
fertiliteitsverwachtingen, is nog maar de vraag. Anderzijds kwam het ook voor
dat hugenootse moeders vlak na hun aankomst in de Republiek kinderen baar-
den tijdens een kort verblijf in een van de Waalse gemeenschappen, waar zij deze
boorlingen dan lieten dopen, alvorens verder te trekken op zoek naar een vaste
verblijfplaats. Dit gold zeker voor de grote steden, waar zoveel passanten werden
gesignaleerd, en grensplaatsen met Waalse kerken, zoals Rotterdam of
Maastricht, waar hugenoten voor het eerst zich hier te lande presenteerden èn
waar zij soms voor het eerst ook een gemeenschap van geloofsgenoten hervon-
den. Deze paar problemen maken wel duidelijk dat reconstructie van de hugeno-
tenpopulatie volgens de hier genoemde methode uiteindelijk ook weinig uit-
komst biedt en dat de omvang van de refuge daarom nooit helemaal exact lijkt
te kunnen worden vastgesteld.

In dit verband moet er ook op worden gewezen dat in de eerste jaren na de
Herroeping heel wat families die gescheiden van elkaar uit Frankrijk waren ge-
vlucht, van plaats naar plaats reisden om de rest van hun familie terug te vinden.
Het percentage alleenstaande mannen en vrouwen dat zich tussen 1686 en 1690
bij een van de Waalse kerken hier te lande meldt, is dan ook indrukwekkend.
In het Rotterdamse registre d'abjurations12, het boek waarin de hugenoten wer-
den ingeschreven die ten overstaan van de gemeente plechtig hun spijt bekenden
voor korte tijd en zij het ook onder dwang het katholicisme te hebben omhelsd,
blijkt 41% van het hele contingent uit alleenstaande mannen te bestaan en 40%
uit alleenstaande vrouwen13. Het spreekt vanzelf dat dergelijke groepen van
naar alle waarschijnlijkheid verscheurde families, vaak enige jaren nodig hadden
voor hun hereniging, waarna zij pas konden uitzien naar een vaste verblijfplaats.
Het dagboek van een Jacob Lamy uit Dieppe is hiervoor zeer illustratief14. Na
een vlucht uit de gevangenis begaf Lamy zich begin 1686 via Calais en Duinker-
ken naar Vlaanderen, waar hij de vrijheid herwon. Vandaar ging hij naar Rotter-
dam, welke stad hij na ruim twee maanden verwisselde voor Amsterdam. Daar
vond hij zijn zuster terug met wie hij zich in maart 1687 te Hoorn vestigde, waar
zich enige tijd later nog een andere zuster bij hen voegde, evenals de moeder en
een broer, welke laatste via Londen in de Republiek was gearriveerd. Het voor-
beeld maakt ook duidelijk dat bij berekeningen van de aantallen hugenoten in
de afzonderlijke plaatsen steeds rekening moet worden gehouden met een grote
mobiliteit, met een belangrijke groep van réfugiés die de plaats slechts voor korte
tijd aandeden. Soms alleen maar om de naaste familie of een goede vriend terug
te vinden.

Een aantal steekproeven in de trouwregisters van Waalse kerken wijst uit dat
het aantal huwelijken vanaf ongeveer 1700 licht begint te stijgen. Maar veel be-
langwekkender is dat uit deze zelfde bron blijkt dat de nieuwkomers, de hugeno-
ten, zich niet in Franse getto's hebben teruggetrokken. Hoewel nog geruime tijd
een respectabel aantal hugenoten onderling blijft trouwen, groeit tegelijkertijd
het aantal personen dat met een Nederlandse man of vrouw huwt. In Groningen
en 's-Hertogenbosch trouwt in deze periode van de eerste generatie hugenoten
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zelfs nog maar de helft van hen met iemand uit de eigen kring. Deze tendens
om zich meer en meer in de Nederlandse samenleving te integreren, is op vele
andere plaatsen terug te vinden, zij het soms wel minder geprononceerd dan in
deze twee garnizoensplaatsen. Ook hier zijn gemengde huwelijken, ik bedoel
verbindingen van vluchtelingen met niet-vluchtelingen, soms moeilijk vast te
stellen, omdat in het geval van een huwelijk tussen een hugenoot en een Waalse
afstammeling, beide partners nog Franse namen dragen.

Een andere wijze om op het spoor te komen van een beginnende integratie
van hugenoten in de decennia rond 1700 wordt geboden in de doopregisters, waar
vaak behalve de namen van de dopeling en die der ouders, ook de peter en meter
worden genoemd. Opvallend is dat bepaalde namen steeds terugkomen, zoals
die van sommige predikanten en ouderlingen die waarschijnlijk deze taak op
zich hebben genomen voor vluchtelingen die zojuist waren gearriveerd en nie-
mand kenden in de gemeenschap waar zij hun kind ten doop hielden. Deze bron
laat ook duidelijk zien dat het aantal Nederlandse peters en meters vanaf 1700
stijgt. Maar natuurlijk mag hier niet worden geconcludeerd dat de families die
steeds voor hun kinderen Franse peetouders wisten uit te kiezen, zich minder
hebben opengesteld voor hun nieuwe omgeving. Enerzijds is het mogelijk dat
zij hun keuze hebben gedaan onder afstammelingen van de eerste refuge, zonder
dat dit nu nog met zekerheid kan worden vastgesteld. Anderzijds waren deze
ouders in de gelukkige omstandigheid dat een deel van hun familie zo in de nabij-
heid woonde dat zij het peetouderschap op zich konden nemen. Vanzelfsprekend
zocht men ook toen de peetouders bij voorkeur onder de familie of goede beken-
den.

In het Europese refuge-onderzoek wordt ook telkens expliciet de vraag gesteld
naar de socio-professionele achtergrond van de zich hier vestigende vluchtelin-
gen. In de literatuur over hugenoten is vaak gesuggereerd dat de refugelanden
veel profijt hebben getrokken van de instroom der hugenoten. Dat zou ook het
geval zijn geweest voor de Noordelijke Nederlanden15. Bronnenonderzoek
heeft echter angetoond dat de werkelijkheid heel anders was. Zeker is dat ge-
westelijke en stedelijke overheden aanvankelijk hebben gehoopt op belangrijke
economische impulsen die er van bekwame ambachtslieden zouden kunnen uit-
gaan op bijvoorbeeld de textielindustrie. Maar na een paar jaren was het overal
duidelijk geworden dat de verwachtingen te hoog gespannen waren geweest en
dat er van een economische opleving onder invloed van de hugenotenimmigratie
geen sprake was. Want ook al stroomde er zeker wel enig handelskapitaal binnen
bij de Amsterdamse Bank in de eerste jaren na de Herroeping en konden bepaal-
de industriële technieken hier en daar worden gemoderniseerd, het aantal pau-
pers en ongeschoolde arbeiders dat hier te lande moest worden opgevangen was
zo groot dat men al spoedig niet meer wist hoe het geld moest worden bijeenge-
bracht om een ieder te helpen. De adellijke en gefortuneerde hugenoten, evenals
de groep intellectuelen onder hen, waaraan de historiografie zoveel aandacht
heeft geschonken, vormt in ieder geval een heel kleine minderheid. Dat neemt
evenwel niet weg dat bepaalde beroepsgroepen beter dan andere zijn vertegen-
woordigd.

Uit het tot nu toe verrichte onderzoek blijkt dat voor ongeveer 20% van de
personen die men in de registers tegenkomt, ook het beroep kan worden vastge-
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steld. Onmiddellijk blijkt dat bepaalde beroepsgroepen sterk vertegenwoordigd
zijn; voor een stad als Groningen springen met name de predikanten en propo-
nenten, evenals de militairen er duidelijk uit. Dat zelfde beeld wordt bevestigd
in een aantal andere steden die hiervoor werden bestudeerd, zoals Utrecht,
's-Hertogenbosch, Nijmegen en Breda16. Ook het beroep van koopman vindt
men herhaaldelijk genoteerd. Voorts vindt men een groot aantal ambachtslieden
in allerlei verschillende bedrijfstakken. Hoevelen van hen er nu in zijn geslaagd
na hun komst in de Republiek een werkkring te vinden waarin het oude beroep
tot zijn recht kon komen, zal nog veel onderzoek vergen en kan uiteindelijk
slechts door lokaal diepteonderzoek te verrichten worden achterhaald. Vast staat
wel dat een deel van de hugenoten, zeker in de grote steden, er niet in is geslaagd
in de decennia rond 1700 zelfstandig in het eigen levensonderhoud te voorzien
en dat menigeen tot het proletariaat verviel. Maar hier kan men zich opnieuw
de vraag stellen of er onder hen niet velen zijn geweest die nooit een echt ambacht
hadden geleerd en die voor hun vertrek in Frankrijk op het land hadden gewerkt
als dagloners. Dat lijkt minstens ook uit onderzoek buiten Nederland te kunnen
worden geconcludeerd.

Bij de vraag aangekomen wat de situatie der hugenoten was voor hun vertrek
naar de Republiek, raakt men aan de zwakste schakel van het Europese hugeno-
tenonderzoek en van ieder onderzoek naar de socio-professionele herkomst van
de vluchtelingen. Het onderzoek in Frankrijk naar deze specifieke groep is vaak
uiterst ingewikkeld, zoals menig genealoog zal hebben ondervonden. Veel ar-
chieven zijn daar immers verloren gegaan, tegelijk met de vernieling van de pro-
testantse kerken in de jaren rond de Herroeping van het Edict van Nantes. Ander-
zijds komt het onderzoek in Frankrijk zelf nog maar incidenteel van de grond.

Dit tussentijdse verslag van het in Nederland verrichte hugenotenonderzoek zal
wellicht weinig bemoedigend zijn voor hen die een genealogische speurtocht
(wensen te) ondernemen naar voorouders met een Franse naam in de periode
van het Ancien Régime. De geschetste moeilijkheden die men kan tegenkomen
zijn groot en de kans dat het spoor in Frankrijk doodloopt, is nog groter, zeker
als het een familie van paupers of niet-vermogenden betreft, zoals het geval is
voor de grote meerderheid der hugenoten. Desalniettemin kan het Europese
refuge-onderzoek, dat idealiter zou moeten uitmonden in een Europese data-
bank, zeker op den duur veel uitkomst bieden voor dergelijk onderzoek. Om
het Nederlandse aandeel in deze databank te kunnen garanderen, zullen echter
nog wel enige budgettaire problemen uit de weg moeten worden geruimd... •

Noten
1. ARA 's-Gravenhage, arch. St.-Gen., inv. nr. 6163, brief van 23-11-1685.
2. Cf. M. Magdelaine, R. von Thadden, Le refuge Huguenot, Paris 1985 (het boek verscheen ook

in een Duitse versie te München, onder de titel Die Hugenotteri); E. Labrousse, La révocation
de l'Edit de Nantes, Une foi, une lot, un roi?, Paris 1985.

3. Hubert P. H. Nusteling, The Netherlands and the Huguenot émigrés, in: J. A. H. Bots en G.
H.M. Posthumus Meyjes (eds.), La révocation de l'Edit de Nantes et les Provinces-Unies, collo-
que international du tricentenaire, Leyde 1-3 April 1985, Amsterdam/Maarssen 1986, p. 17-34.

4. Het betreft hier een getypte inventaris welke op dinsdagen kan worden geraadpleegd in de Biblio-
thèque Wallone, gehuisvest in het Hospice Wallon, aan de Veluwelaan te Amsterdam. Voor de
verspreiding van de Waalse kerken in Nederland, zie mijn kaartje in H. Bots e.a., Vlucht naar
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de Vrijheid. De Hugenoten en de Nederlanden, Amsterdam 1985, p. 51.
5. Dit fichier bevindt zich eveneens in de Bibliothèque Wallone, maar kan via microfiches ook wor-

den geraadpleegd op het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage.
6. M. Bakker, R. Berends e.a., Hugenoten in Groningen. Franse vluchtelingen tussen 1680en 1720,

Groningen 1985.
7. M. H. J. Beynes, Hugenoten in de Stad Utrecht 1680-1713, typoscript van een doctoraalscriptie,

juni 1988.
8. H. Bots, Le dépouillement des sources du refuge huguenot aux Pays-Bas: premiers résultats,

in: La Suisse et Ie refuge: Accueil et passage, Table Ronde de Marseille, mars 1985, CNRS, lnsti-
tut d'Histoire Moderne et Contemporaine, Paris 1985, p. 7-23.

9. Ibidem, p. 17.
10. Idem, p. 19.
11. Voor Nijmegen verwijs ik gaarne naar de doctoraalscriptie van Anja de Jong, Franse Vluchtelin-

gen in Nijmegen rond 1685, typoscript, 1986.
12. Dit bevindt zich in het Gemeentearchief Rotterdam, in het Waalse archief aldaar.
13. H. Bots, Le dépouillement... (noot 8), p. 20.
14. E. Lesens, Journal de Jacob Lamy, de Dieppe..., in: Bulletin de la Commission pour l'Histoire

des Eglises Wallones, IV (1890), p. 337-358.
15. Zie b.v. nog H. J. Koenen, Geschiedenis van de vestiging en den invloed der Fransche vluchtelin-

gen in Nederland, Leiden 1846.
16. In het dissertatie-onderzoek van drs. Els Peters staat de stad 's-Hertogenbosch evenals Leiden

centraal; voor Breda werd onderzoek verricht door het instituut; zie ook de doctoraalscriptie
van Carien Reuvers, De Waalse Kerk van Breda en haar aandeel in de t weede refuge, typoscript
1987.

EEN HAAR VAN JAN SNOECK

Op folio 82 van inventarisnummer 217 van de rechterlijke archieven van Gorin-
chem en het Land van Arkel is een grijze haar aangetroffen met een lengte van
4,8 cm.

Deze haar zat vast in de letter a van het woord 'vanden' in de tweede regel
van boven, zijnde een akte van 8 juni 1501. Met enige moeite losgetrokken liet
de haar een wit streepje in de inkt achter. De persoon van wie deze haar afkom-
stig moet zijn, had een zeer kenmerkend handschrift dat voorkomt in akten van
19 januari 1501 tot 7 juni 1518 (r.a. 217-232). De laatste jaren van deze periode
kwam het handschrift steeds minder voor. Het is ook te zien in het poorterboek
tussen 9 januari 1501 en 16 mei 1516 (stadsarchief 132).

De eigenaar van de haar schreef in diverse registers op een van de eerste of
laatste bladzijden aantekeningen van persoonlijke aard. Zo komt op het eerste
blad van r.a. 225 een lijstje voor van vier personen met de naam Snoeck. Verder
bekent op folio 2 van r.a. 232 zekere Dirck van Gent een bedrag schuldig te zijn
aan de tollenaar van Gorinchem. Diens naam heeft op de helaas afgescheurde
hoek van dit blad gestaan. In de stadsrekening van 1514/15 (stadsarchief 1412,
f. 22) wordt echter verantwoording gedaan van een betaling aan Jan Snoeck in
verband met een contract met hem gemaakt aangaande de tol.

Het is aannemelijk dat deze Jan Snoeck, van wie bekend is dat hij stadssecreta-
ris was, de gezochte man is. Volgens een mededeling van de Gerechtelijke Labo-
ratoria te Rijwijk kan uit een enkele haar bijna niets met zekerheid worden afge-
leid. Hopelijk stelt de wetenschap ons in de toekomst in staat meer te vertellen
over de eigenaar van deze haar. R. R VAN DIJK
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HET VERBAND LAGERWEY-VOSKUYL

door IR. W. H. M. NIEUWENHUIS

Op de rol van de Gerechtsbank, civiele zaken te Woudenberg1 komt op 20 de-
cember 1694 voor: Jan Jansz Lagerwey contra Theunis Wildeman. Jan Jansz
is voor 1/5 part mede-erfgenaam van Jan Hendricksz en Merritgen Thonis en
eist van Thonis Wildeman 'als getrout hebbend de naegelaten weduw van Thonis
Thonisz Voskuyl die tevoren getrout geweest was met Merritgen Thonis' betaling
van 145 guldens 'ter cause als by den uytkoop van de erfenis van Jan Hendricks
en Merritgen Thonis den eyser competerende'.

Uit een verkoop d.d. 9-12-1737 geregistreerd in de protocollen van vrijwillige
rechtspraak bij hetzelfde Gerecht2 blijkt dat een zekere Thys Jansz Lagerwey
als erfgenamen heeft nagelaten: Jan Jansz Lagerwey, Theunis Voskuyl, Petronel-
la Voskuyl en diverse familieleden Van Doorn, w.o. mr. Gijsbert van Doorn te
Rotterdam. Bij deze laatste staat nog vermeld dat hij rechthebbend was door
het overlijden van Luytje Lagerwey 'sijn moey', gewoond hebbend te Wouden-
berg en aldaar overleden.

Samen met andere gegevens kan hieruit een kettinghuwelijk worden afgeleid,
waarmee een aantal vragen die in oudere literatuur3 open bleven, kunnen wor-
den beantwoord:

A. Jan Hendriksz (Lagerwey), tr. Merritgen Thonis.

Uit dit huwelijk4:

1. Thys Jansz Lagerwey, otr. Utrecht 19-4-1680 met att. naar Woudenberg Ger-
rigje Aertsdr van der Poll. Hij bezat een deel van de Coevoetskamp te
Woudenberg5. Zij maakt een codicil t.b.v. haar neven d.d. 15-7-17222. Beiden
zijn overleden vóór 1737. Er zijn geen overlevende kinderen.

2. Jan Jansz Lagerwey, tr. Geertruyd van Holthuyzen. In het doopboek van
Woudenberg komen vier kinderen voor6. Zoon Hendrik is in dienst van de
VOC getreden en 1733/34 zonder erven overleden, waarschijnlijk te
Batavia7.

3. Luytje Lagerwey, tr. Gijsbert van Doorn. De naam van haar echtgenoot blij kt
uit de estimate van haar nalatenschap d.d. 9-10-17372. Er zijn geen overle-
vende kinderen.

B. Theunis Theunisz Voskuyl, tr. Merritgen Thonis, wed. van Jan Hendricksz.

Uit dit huwelijk:

1. Theunis Voskuyl, timmerman en schepen van Woudenberg, later genoemd
'de Oude', otr/tr. Utrecht/Woudenberg 8/13-5-1695 Antonia van Ginckel.
Te Woudenberg werden tien kinderen gedoopt6.

2. Petronella Voskuyl, otr./tr. Utrecht/Woudenberg 3-4/1-5-1701 Johan An-
driesz Schil/gaarden. Te Woudenberg werden twee kinderen gedoopt6.
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C Theunis Theunisz Voskuyl, wedr. van Merritgen Thonis, otr./tr. Rhe-
nen/Woudenberg 18/25-10-1675 Jannigje van Isendoorn, ged. Rhenen 18-9-
1644. De bruid heeft in 1668 voor 'derde meyt' gewerkt ten huize van Coenraad
Borre van Amerongen te Utrecht. Zij is door de zoon Johan 'doendertijt minder-
jarig jongman door verleydinge bevrugt geworden en op 18 oct. 1669 bevallen
vaneensoon'. Deze zoon Ferdinand is 'besteed buyten kennisse van de moeder',
door de zorg van de familie Borre opgevoed, in 1688 aangenomen als adelborst
in dienst van de VOC onder de naam Ferdinand de Groot en tenslotte in 1717
als Oud Raad van Indië te Batavia overleden. De affaire is in verschillende publi-
katies uitvoerig uit de doeken gedaan8. In de iijste van alle huysgesinnen' uit
16759 komt voor, als enige in aanmerking: 'Thonis Thonisz schoenmaecker, we-
duwnaer 2 kinderen onmundig', wonend in het dorp Woudenberg.

Uit dit huwelijk:

1. Huybert Voskuyl, otr./tr. Utrecht/Woudenberg 3-7/3-8-1710 Grietje van
Ginkel. Zijn kinderen worden te Utrecht gedoopt.

2. Maria Voskuyl, otr/tr. Utrecht/Woudenberg 19-5-1709 Hendrik Bor. Hun
kinderen worden te Utrecht gedoopt.

3. Aaltje Voskuyl, ged. Scherpenzeel 17-5-1683, overl. Woudenberg 25-9-1765.
Zij krijgt eind 1711 een zoon, naar haar zeggen van Gijsbrecht Lagerwey, pro-
ponent te Rhenen, zoon van Matthys Lagerwey, koster en schoolmeester te
Woudenberg en Maria van Davelaar. Gijsbrecht ontkent het vaderschap,
maar wordt toch gesuspendeerd10. De jongen wordt Gijsbert Lagerwey ge-
noemd, hetgeen kennelijk door de andere familieleden werd geaccepteerd.
Hij werd gerechtsbode en substituut-schout van Woudenberg en liet kinderen
Lagerwey na. In de lijst van huisgezinnen van Woudenberg uit 1748" staat
onder nr. 33: 'Aaltje Voskuijlen, woont in bij haar soon Gijsbert Lagerwey
geregtsbode weduwnaar van Willemina Coudijs. Haar bestaan en hantering
is Winckelier en Tapster. 't Huysgesin groot 6 parsoonen, twee Dogters boven
de thien jaaren, 1 soon onder de thien jaaren'.

D. Theunis Gerritsz Wildeman, tr. Woudenberg 26-12-1689 Jannetje Isen-
doorn, wed. van Theunis Voskuijl. Uit dit huwelijk geen kinderen. Op 3-11-1726
schenken zij de 'cremerswinkel en tapperye' aan Aaltje Voskuyl2.

Over de afstamming van Jan Hendriksz (A.) is vooralsnog weinig zekerheid. Zijn
kinderen zijn ongeveer van dezelfde generatie als Lambert Dirksz Lagerwey,
stamvader van een groot Woudenbergs boerengeslacht, als Gijsbrecht Lagerwey
die in 1664 in Woudenberg (otr. Amersfoort) trouwde en in 1671 poorter van Am-
sterdam werd, en als Matthys Gijsbrechtsz Lagerwey, schoolmeester en coster
te Woudenberg en stamvader van een geslacht van schoolmeesters, schouten en
later burgemeesters. •

Noten
1. Rijksarchief Utrecht (RAU), Dorpsger. 2343 (slechts enkele jaren zijn bewaard).
2. RAU, Dorpsger. 2346, protocollen van vrijwillige rechtspraak 1717-1750.
3. De Nederlandsche Leeuw 1956, k. 91, 160 en 294'. En Gens Nostra 1971, p. 168 en 1980, p. 255.
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4. De Theunis Jansz van de Lagewey die 25-10-1679 te Scherpenzeel trouwt met Jantje Jansen,
is m.i. geen kind van dit echtpaar.

5. Gem. Woudenberg, oud arch. 50/51, leggers oudschildgeld 1706 e.v., nr. 69.
6. Eemlandse klappers 15, Dopen Geref. Gem. Woudenberg 1686-1812.
7. RAU, not. arch. WO OOlaOOl, nots. A. van Geitenbeek (9-8-1734).
8. De Nederlandsche Leeuw 1956, k. 92; Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 1964, p. 55;

R. F. P. de Beaufort en L. H. Jansen, Over de geschiedenis van Woudenberg, p. 53.
9. RAU, Arch. Staten, nr. 543, f. 117; Thys en Jan Jansz (Lagerwey) komen in deze lijst niet voor.

10. De Nederlandsche Leeuw 1977, k. 179. De gegevens stammen uit arch. classis Rhenen-Wijk,
nr. 182.

11. Gem. Woudenberg, oud arch. nr. 8, kleine ord.

KWARTIERSTAAT VAN JANNIGJE DE HEK

door A. J. STASSE

I
1. Jannigje de Hek, geb. Hardinxveld 26-11-1866, overl. Gorinchem 20-11-1941, tr. Hardinxveld

19-6-1890 Hendrik Leonardus Stasse, geb. ald. 25-7-1864, bierbrouwer, overl. Gorinchem 12-
2-1937, zn. van Bastiaan Stasse en Maria de Rover.

Hendrik Leonardus Stasse (1864-1937)
en echtgenote Jannigje de Hek (1866-1941)

II
2. Jan de Hek, geb. Hardinxveld 4-5-1826, arbeider, overl. ald. 28-1-1908, tr. Hardinxveld

11-4-1851
3. Teuntje Dirksje van Loon, geb. Hardinxveld 30-5-1830, overl. ald. 11-2-1917.

III
4. Hendrik de Hek, geb./ged. Hardinxveld 14-9/5-10-1800, arbeider, overl. ald. 20-1-1881, tr.

Hardinxveld 2-4-1825
5. Jannigje de Ruijter, geb./ged. Hardinxveld 9/17-11-1799, overl. ald. 4-5-1866.
6. Adriaan van Loon, geb./ged. Sliedrecht 4/10-2-1790, arbeider, overl. ald. 8-11-1830, tr. Har-

dinxveld 13-1-1821
7. Cornelia Holleman, geb./ged. Hardinxveld 27-4/10-5-1795, overl. ald. 5-10-1853.
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IV
8. Jan Hendrikse de Hek, ged. Neder-Hardinxveld 18-9-1763, overl. Hardinxveld 17-2-1814,

otr./tr. ald. 4/20-8-1797
9. Antje Hendriksdr. van Holten, ged. Polsbroek 15-12-1765, overl. Hardinxveld 31-12-1829.

10. Jan Gijsbertse de Ruyter, ged. Hardinxveld 1-11-1767, overl. ald. 10-9-1804, otr./tr. Hardinx-
veld U/27-12-1795

11. Heyltje Janze den Dunne(n), ged. Hoornaar 21-2-1773, overl. Hardinxveld 12-8-1838.
12. Hendrik van Loon, ged. Dordrecht 21-9-1753, overl. Sliedrecht 21-2-1807, tr. ald. (impost)

22-8-1788
13. Geertje Adriaansdr. 't Jong, ged. Sliedrecht 22-8-1759, overl. ald. 2-5-1839.
14. Teunis Gerritz Holleman, ged. Hardinxveld 24-3-1765, overl. ald. 6-6-1800, tr. Hardinxveld

(impost) 29-4-1791
15. Aagje Dirksdr. Verschoor, ged. Hardinxveld 22-12-1771, overl. ald. 14-5-1841.

V
16. Hendrik de Hek, ged. Hardinxveld 12-2-1735, overl. Rotterdam 1-5-1811, tr. Hardinxveld (im-

post) 4-7-1761
17. Pleuntje Ariensdr. van Rees, ged. Sliedrecht 12-1-1738, overl. Hardinxveld (impost)

20-12-1783.
18. Hendrik van Holten, ged. Hoog-Blokland 7-2-1740, overl. Hardinxveld 11-3-1809, begr.

Schelluinen, tr. Polsbroek 15-7-1764
19. Magteld (Machteltje) Bouman, ged. Schelluinen 20-11-1740, lidmate te Polsbroek met att.

van Arkel 2-5-1763, met att. naar Hoornaar 1-5-1767, lidmate te Schelluinen met att. van
Hoog-Blokland 28-10-1770, overl. Hardinxveld 7-8-1814.

20. Gijsbert Cornelisse de Ruyter, ged. Hardinxveld 18-2-1742, waarsch. overl. ald. (impost) 5-
11-1787, tr. Hardinxveld (impost) 7-3-1766

21. Jannigje Jans van Steenbeek, ged. Hardinxveld 15-3-1739, overl. ald. (impost) 24-1-1771.
22. Jan den Dunne, ged. Hoornaar 12-4-1744, overl. Hardinxveld 21-7-1800, otr./tr. Hoornaar

30-12-1768/20-1-1769
23. Marigie van der Wal, ged. Ottoland 4-8-1743, overl. Hardinxveld 17-7-1813.
24. Hendrik Matthijsz van Loon, ged. Dordrecht 21-11-1706, tr. Utrecht (Domkerk) 23-10-1743
25. Johanna Blom, ged. Utrecht (Catharynekerk) 29-8-1723, beiden won. Visbrug.
26. Adriaan 't Jong, ged. Sliedrecht 20-10-1720, overl. tussen 18-8-1772 en 7-1-1793, tr. ca. 1747
27. Maayke Huybertse Visser, ged. Sliedrecht 1-10-1724, overl. Naaldwijk (impost) 7-1-1793.
28. Gerrit Teunisse Holleman, ged. Hardinxveld 9-1-1729, armmeester van de Heilige Geest van

de Bovenpolder te Hardinxveld 1766-1767, waarsch. overl. ald. (impost) 26-8-1795, tr. Har-
dinxveld (impost) 8-11-1755

29. Marigje Cornelis Blom, ged. Hardinxveld 3-12-1724.
30. Dirk Verschoor, ged. Hardinxveld 25-8-1726, overl. Boven-Hardinxveld (impost) 8-5-1800,

tr. (1) Hardinxveld (impost) 1-10-1750 Willempje Janse van Lier; otr. (2) Ammerstol 9-10-
1762, tr. Hardinxveld

31. Cornelia Snel, ged. Ammerstol 19-8-1742, overl. Boven-Hardinxveld (impost) 8-5-1800.

VI
32. Leendert Cornelis de Hek, ged. Boven-Hardinxveld 30-11-1698, overl. Hardinxveld (impost)

24-4-1777, otr./tr. ald. 10-11/2-12-1725
33. JakomijntjeHendriks Koelewijn, ged. Neder-Hardinxveld 20-3-1701, waarsch. overl. Har-

dinxveld (impost) 7-1-1773.
34. Arie Baartensz van Rees, ged. Sliedrecht 1-1-1710, overl. Hardinxveld (impost) 20-3-1783,

otr./tr. Boven-Hardinxveld 16-5/12-6-1735
35. Marigje Cornelisdr. Swartbol, ged. Neder-Hardinxveld 25-11-1696, lidmate te Sliedrecht met

att. van Hardinxveld 3-4-1735, waarsch. overl. Hardinxveld (impost) 4-11-1767.
36. Jillis Hendrickse van Heulen (van Holten), ged. Hoornaar 16-1-1707, begr. Hoog-Blokland

18-1-1773, tr. Hoornaar 6-2-1735
37. (N)eeltje Huygen van Eeseren (van IJseren), ged. Arkel 21-6-1708, begr. Hoog-Blokland

17-11-1769.
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38. JacobusBouwels (Bouman), j.m. van Leerbroek, overl. tussen 29-8-1756 (doop kind) en 11-
11-1760, otr./tr. Schelluinen 29-3/15-4-1736

39. Annigje Aertse Bijstervell (Krook), ged. Schelluinen 24-8-1718, belijdenis ald. 19-4-1737,
overl. na 27-9-1761 (doop kind); otr./tr. (2) Schelluinen 11/27-11-1760 Joost Willemse Hoek-
water.

40. Cornelis Jans de Ruyter, ged. Boven-Hardinxveld 27-9-1716, overl. Hardinxveld (impost) 26-
1-1769, otr./tr. (1) Neder-Hardinxveld 22-6/juli 1737 Dirkje Ariens Ambagtsheer; otr./tr. (2)
Boven-Hardinxveld 3/25-12-1746

41. Maggeltie Kampsteeg, ged. Boven-Hardinxveld 25-9-1712, overl. Hardinxveld (impost)
20-11-1787.

42. Johannes van Steenbeek, geb. Brussel, soldaat in 't regiment van den Hr. Collonel de Santé
Amant in garnizoen te Gorinchem, waarsch. overl. Hardinxveld (impost) 12-1-1769, otr./tr.
Boven-Hardinxveld/Gorinchem 11/30-7-1732

43. Margriet Janze de Ruyter, ged. Boven-Hardinxveld 26-4-1705, waarsch. overl. Hardinxveld
(impost) 27-8-1776.

44. Cornelis den Dunnen, j.m. van Heukelum, waarsch. ged. Hagestein 22-7-1694, otr. Hoornaar
13-12-1732, tr. Heukelum

45. Heyltje Huybregtse Vogel, ged. Hoornaar 22-1-1707.
46. Jan Cornelisz van der Wal, ged. Goudriaan 7-4-1709, otr. ald. 15-11-1732
47. Neeltje Teunis Sterrenburg (Starrenburg), ged. Goudriaan 3-11-1709.
48. Matthijs Willemsz van Loon, ged. Dordrecht 26-1-1675, won. ald. in de Zarisgangh, begr.

ald. (Nieuwe Kerk) 8-7-1739, otr./tr. Dordrecht 27-4/5-5-1704
49. Elisabeth Hendriksdr. Weymans, j.d. van Dordrecht, won. 'ontrent de rietdijck', begr. Dor-

drecht 27-3-1732.
50. Willem Blom, won. Sonstraat, overl. na 11-2-1751, otr./tr. Utrecht (Catharynekerk)

4/20-11-1703
51. Johanna Wesper, ged. Utrecht (Domkerk) 19-1-1681, won. op de Camp, overl. Utrecht 21-1-

1751, begr. Nicolaïkerk 11-2, won. Telingsteegje.
52. Paulus Ariensz 't Jong, belijdenis te Sliedrecht 29-3-1722, overl. na 21-10-1753, tr. ca. 1708
53. Geertje Jassen van der Donk, belijdenis te Sliedrecht 29-3-1722, overl. ald. (impost) 4-6-1772.
54. Huijbert Bastiaansz Visser, belijdenis te Sliedrecht 29-3-1722, tr. (1) Maijke Marijnen van

Hogen; tr. (2) ca. 1717
55. Neeltje Jacobs Hertog, belijdenis te Sliedrecht 2-4-1730, overl. na 22-9-1748 (doopget.).
56. Teunis GerretseHolleman, ged. Boven-Hardinxveld 14-12-1704, waarsch. overl. Hardinxveld

(impost) 22-6-1772, otr./tr. Boven-Hardinxveld 23-5/13-6-1728
57. Niesje Gijse Klop, ged. Boven-Hardinxveld 6-4-1703, waarsch. overl. Hardinxveld (impost)

28-12-1770.
58. Cornelis Cornelis Blom, ged. Neder-Hardinxveld 2-9-1685, overl. na 3-12-1724 (doop kind),

tr. Boven-Hardinxveld 10-7-1707
59. Ariaantje Andriesse van der Mast, ged. Boven-Hardinxveld 15-8-1683, waarsch. overl. Har-

dinxveld (impost) 25-6-1766.
60. Cornelis Dirkse Verschoor, ged. Boven-Hardinxveld 18-6-1684, overl. Hardinxveld (impost)

28-6-1733, otr./tr. Hardinxveld/Herwijnen 29-9/20-10-1724
61. Willemijntje Evertse van der Haar, geb. Vuren, waarsch. ged. ald. 28-8-1692, overl. Hardinx-

veld (impost) 18-2-1754; otr./tr. (2) Boven-Hardinxveld 2/24-10-1734 Job Stam.
62. Jan Snel, ged. Ammerstol 26-6-1701, overl. na 7-7-1762, otr. Bergambacht 6-7-1725
63. Neeltje Gijsen Hoogendoorn, geb. Jaarsveld.

VII
64. Cornelis Leenderts de Heek, belijdenis te Boven-Hardinxveld 15-7-1685, was in 1690 ter zee

gevaren, overl. Hardinxveld (impost) 29-9-1723, tr. (1) Willemijntie Geerits; tr. (2)
65. Neeltje Pieters, overl. Hardinxveld (impost) 30-5-1727; tr. (2) Cornelis Kuijk.
66. Hendrik Pieters Koelewijn, geb. ca. 1670, overl. tussen 23-1-1744 en 29-4-1751, tr. Hardinx-

veld 15-5-1695
67. Ariaantje Cornelis Swartbol, overl. Hardinxveld (impost) 25-2-1737.
68. Baart Abrahamsz. van Rees, lidmaat te Sliedrecht 1708, overl. na 3-10-1731 (doopget.), tr.
69. Pleuntje Ariëns (Visser?). Beiden deden belijdenis te Sliedrecht 16-4-1699.
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70. Cornelis Cornelis Swartbol (Brand), overl. Hardinxveld (impost) 29-6-1742, tr. ald. 8-1-1696
71. Claasje Ariens van Sluys, ged. Boven-Hardinxveld 5-7-1672, overl. Hardinxveld (impost)

12-2-1749.
72. Hendrik Gijsbertse van Holten, won. Overslingeland, otr./tr. Noordeloos/Hoornaar

8/23-9-1696
73. Judik Jillis, won. Overslingeland, overl. na 24-6-1746 (doopget. te Hoog-Blokland).
74. Huyg Gijsbertsz van Useren, ged. Arkel 19-10-1670, overl. kort vóór 26-1-1710, tr. Arkel (im-

post) 25-2-1706
75. Lijsbel Ariësdr. van Benschop, ged. Arkel 11-5-1681, won. Nieuwland, overl. na 3-4-1744

(doopget.).
78. Aert Cornelisse Bijslervelt, j.m. won. onder Arkel, otr./tr. (2) Schelluinen 25-10/10-11-1726

Grietje Aertse Baan; otr./tr. (1) Arkel 19-3/16-4-1718
79. Marigje (Macheld) Cornelisse van de(r) Voord, ged. Schelluinen 6-8-1690, overl. tussen 17-3

(doop kind) en 25-10-1726.

Schelluinen, in 1727 getekend door J. Stellingwerf/

80

81

82

83
86

Jan Cornelisse de Ruijter, ged. Boven-Hardinxveld 19-4-1676, overl. Hardinxveld (impost)
15-10-1717, tr. (1) Schelluinen 9-11-1698 Willempje Jans Ruyter; tr. (2) Boven-Hardinxveld
29-4-1708
Marigje Jans de Kort, j.d. van Giessen-Oudekerk, waarsch. overl. Hardinxveld (impost)
24-10-1748.
Aart Hage Campsteegh, ged. Boven-Hardinxveld 3-3-1686, overl. Hardinxveld (impost) 9-4-
1738, tr. Boven-Hardinxveld 24-5-1711
Pietertje Frederiks Clop, ged. Boven-Hardinxveld 20-2-1689, overl. na 13-7-1743.
Jan Pieterse Ruijter, ged. Boven-Hardinxveld 13-9-1672, overl. Hardinxveld (impost) 15-10-
1719, tr. Boven-Hardinxveld 20-5-1700

87. Cornelia Janse Roek, ged. Meerkerk 1-10-1671, waarsch. overl. Hardinxveld (impost)
19-1-1747.

88. waarsch. Teunis Teunissen den Dunnen, j.m. van Hagesteijn, otr./tr. Hagestein
18-5/9-6-1689
waarsch. Maeghje Arisen Hoogdalem, j.d. van Heuckelom, beiden won. Hagestein.
Huijbert Baltesz- Vogel, ged. Hoornaar 28-9-1653, otr./tr. (1) ald. 15-5/15-6-1678 Hilligje
Jans Venendaal; otr./tr. (2) Hoornaar/Leerbroek 27-2/21-3-1694
Geertje Teunis Tucker, j.d. van Leerbroek.
Cornelis Jansz. van der Wal, ged. Goudriaan 22-10-1684, otr./tr. ald. 21-4/6-5-1708
Lijsbeth Nijsdr. Terlouw, ged. Goudriaan 25-8-1686, overl. na 19-10-1738.
Teunis Bastiaansz. Sterrenburg, ged. Giessen-Nieuwkerk 9-7-1684, overl. na6-8-1742, otr./tr.
Goudriaan 24-11/9-12-1708

89
90

91
92
93
94

307



95. Neeltje Knelis van Souwe, j.d. van Goudriaan, overl. ald. (impost) 6-8-1742.
96. Wiliem Pietersz. van Loon, j.m. van Dongen, droogscheerder, begr. Dordrecht 18-5-1696,

tr. Groote Lindt 14-6-1666
97. Jannetje Matthijsdr., waarsch. ged. Dordrecht 18-2-1647, overl. na 5-5-1704.

100. Steven MatthysseBlom, won. Annestraet (1680), Sonstraet (1714), paaps, overl./begr. (Nico-
laïkerk) Utrecht 2/13-8-1714, otr./tr. Utrecht (Domkerk) 3/20-10-1680

101. Sibilla Willems Simpelcamp (Sippelkamp), lidmate te Utrecht met att. van Rhijnberck 4-4-
1674, won. aen de hoogekoorenmerckt, won. bij de Hieronimusschool (1680), begr. Utrecht
25-1-1734.

102. Paulus Wepster (Webster/Wester), won. in de Schalkwijksteeg, otr./tr. Utrecht (Catharyne-
kerk) 21-3/12-4-1680

103. Grietie Boonebakkers, ged. Utrecht (Jacobikerk) 12-2-1660, won. Madeleensteeg, lidmate
te Utrecht 5-4-1681, won. bij de Maddelenebrugh.

104. Arien Thysz 't Jong, overl. na 12-4-1716 (doopget.), tr. vóór 17-12-1672
105. Jannigje Ariense. Beiden lidmaten te Sliedrecht 15-10-1679. Een AryTyssenotr. Wijngaarden

16-1-1672 Jannetien Ariens.
106. Jasper Cornelisz. van der Donk, tr. vóór 21-12-1681
107. Marigje Pieterse Visser. Beiden deden belijdenis te Sliedrecht 21-12-1681 en overl. na 27-10-

1720 (doopgetuigen).
112. Gerrit Evertse Hot(le)man, ged. Arkel 25-1-1660, belijdenis te Boven-Hardinxveld 3-10-1700,

overl. Hardinxveld (impost) 24-4-1716, tr. (1) Leentje Gijsen; otr./tr. (2) Schelluinen
24-4/28-5-1695

113. Metje Cornelis Verhaer (Tenhaar), j.d. won. Schelluinen, belijdenis te Boven-Hardinxveld
5-4-1697, waarsch. overl. Hardinxveld (impost) 3-7-1734.

114. Gijsbert Janse Klop, ged. Boven-Hardinxveld 8-10-1656, belijdenis ald. 25-12-1691, overl.
tussen 7-8-1697 en 1730, tr.

115. Geertje Teunis Goudriaen, ged. Boven-Hardinxveld 26-10-1659, belijdenis ald. 15-4-1691,
overl. tussen 1730 en 10-5-1743.

116. CornelisArijens, overl. kort vóór 2-9-1685, tr. (1) Dubbeldam met att. van Hartochsvelt 27-6-
1677 Geerde Henrixdr.; otr./tr. (2) Groot-Ammers 28-1/19-2-1679

117. Annegien Teunis (Berkel?), j.d. van Groot-Ammers, lidmate te Boven-Hardinxveld met att.
van Groot-Ammers 14-7-1680, overl. na 7-2-1717 (doopget.); tr. (2) Bart Cornelissen van der
Pijl.

118. Andries Hendrikse (Andries den dekker), ged. Boven-Hardinxveld 31-12-1651, belijdenis
ald. 18-4-1683, overl. Hardinxveld (impost) 28-6-1703, tr. Heukelum 23-8-1682

119. Anneken Peters, j.d. won. Heukelom, lidmate te Boven-Hardinxveld met att. vanHeuckelom
11-10-1682, overl. Hardinxveld (impost) 26-5-1719; tr. (2) Boven-Hardinxveld 4-4-1717 Dirk
Alewijnse.

120. DirkDirksen Verschoor, geb. ca. 1636 (60 jaar op 28-8-1697), visser, overl. Hardinxveld (im-
post) 13-2-1704, tr. (1) ca. 1660 Teuntjen Claes; tr. (2)

121. Agnietje (Agneta) Cornelis. Beiden deden belijdenis te Boven-Hardinxveld Pasen 1674.
122. waarsch. Evert Everts den ouden, tr.
123. waarsch. Maria Willems.
124. SnelJansz. Snel, geb./ged. Ammerstol 19/24-7-1672, schepen ald. 1704, overl. na 30-8-1739,

otr. Ammerstol 17-4-1700
125. Maria Dirkse Korthouwer, ged. Nijmegen 27-9-1672, lidmate te Ammerstol met att. van Rot-

terdam vóór 1700, overl. na 30-8-1739.
126. Gijsbert Otten Hogendoorn, j.m. van Jaarsveld, waarsch. ged. Lopikerkapel 30-8-1665, tr.

Jaarsveld 28-12-1690
127. Aeltie Arisse Bunnincks, j.d. won. Jaarsveld.

VIII
132. Pieter Jansen Coelewijn, overl. vóór 1-12-1696, tr. ca. 1664
133. Jaquemijntje Gijsberts van de Herdt (Vermeulen).

• 134. Cornelis Claes Swartbol, j.m. van Molenaersgraef, overl. Hardinxveld (impost) 9-9-1703,
tr. Werkendam 2-10-1659
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135. Ariaentje Cornelis, j.d. lidmate te Hoornaar 9-7-1656, te Boven-Hardinxveld met att. van
Hoornaar 19-10-1659, overl. Hardinxveld (impost) 12-6-1713.

136. Abraham Claesz. van Rees.
140-141 = 134-135.
142. Arien Corsen van Sluys, overl. Hardinxveld (impost) 22-1-1705, tr.
143. Marichje Claes. Beiden deden belijdenis te Boven-Hardinxveld 1-4-1667.
146. Gillis Ferdinandus Turckx, j.m. van Dordrecht, overl. na 16-1-1707 (doopget.), tr. Hoornaar

20-3-1667
147. Maijke Cornelis de Cleijen, j.d. van Rumpt, overl. Hoornaar (impost) 9-4-1705. Beiden de-

den belijdenis ald. 9-4-1667.
148. Gijsbert Huijgens van Eijseren, won. Rietvelt, ouderling te Arkel 1683 en 1685, overl. Arkel

(impost) 24-5-1728, otr./tr. (2) Dordrecht 5/21-7-1705 Maijken Ariens Schaats; otr. (3) Arkel,
tr. Sliedrecht 22-11-1711 Aartien Ariens Haring; tr. (1)

149. Mayken Cornelis de Gelder (Schaats), overl. Arkel (aangeg.) 28-2-1703. Beiden testeerden
18-7-1695 (GA Gorinchem, o.n.a. 4104).

150. Arien Ariense van Benschop, kleermaker te Arkel, tr. (1) Geertje Gijsberts; tr. (2) Kedichem
15-6-1681

151. Eelke Teunis, won. op de Nieuwlantse heul te Nieuwland; wed. van Dirck Gerritse.
158. Cornelis Ariens van der Voort, tr.
159. Berber Joris.
160. Cornelis Jansen Ruyter, ged. Boven-Hardinxveld 22-5-1650, diaken ald. 1691-1693, ouderling

1693-1695, 1697-1700, 1702-1704, visser, waarsch. overl. Hardinxveld (impost) 29-10-1716, tr.
(2) Boven-Hardinxveld 1-9-1697 Maijken Ariens Lakeveld; tr. (1)

161. Dirksken Gerits, overl. tussen 5-3-1690 en 1-9-1697.
164. Anthoni Ariensen Campsteegh, ged. Boven-Hardinxveld 5-8-1640, visser, overl. Hardinx-

veld (impost) 2-12-1720, otr. Werkendam 1665, bev. 24-6- te Hardinxveld
165. Machel(tje) Ariens Verhagen, j.d. van Gorinchem, overl. Hardinxveld (impost) 27-4-1724.

Beiden doen belijdenis te Boven-Hardinxveld 25-12-1666.
166. Frederik Cornelissen Clop, ged. Boven-Hardinxveld 26-5-1647, visser, waarsch. overl. Har-

dinxveld (impost) 28-5-1726, tr. (2) Boven-Hardinxveld 16-6-1709 Adriaentje Jans de Klijnen;
tr. (1) ca. 1672

167. Pietertjen Bastiaens Klop, ged. Boven-Hardinxveld 23-1-1650, belijdenis ald. 6-10-1686.
172. Pieter Jansen Ruyter, geb. ca. 1635 (64 jaar op 7-9-1699), schepen van Hardinxveld 1681-1700,

kerkmeester van Boven-Hardinxveld 1679, overl. Hardinxveld (impost) 7-4-1701, tr.
173. Syke Beris, overl. Hardinxveld (impost) 27-3-1696.
174. Jan Dirxsz Rouck, j.m. van Noordeloos, raedemaker, otr./tr. Ameide 4/28-2-1669
175. Grietjen Cornelis de Jong, j.d. van Ameyda.
179. waarsch. Lijsbeth Arisen.
180. Baltis Pietersz Vogel, ged. Hoornaar 12-12-1620, lidmaat ald. 1653, tr. ald. 14-7-1647
181. Geertjen Huyberts, ged. Hoornaar 22-2-1626 (out 14 weken), lidmaat ald. 1653.
184. Jan Cornelis van der Wal, ged. Polsbroek 5-9-1655, won. Goudriaan, otr./tr. ald.

24-8-1680/12-1-1681
185. Ariaentje Jans, van Langerak, mede won. Goudriaan, overl. ald. (impost) 14-9-1728; otr.

(1) Goudriaan 15-6-1669 Leenden Cornelis de Redelijckheit.
186. Nijs Theunis Terlauw, j.m. van Goudriaan, schepen ald. 1689, otr. Goudriaan 1-3-1681
187. Theuntje Ariens Broer, ged. Goudriaan 18-4-1655.
188. Bastiaen Cornelissen, j.m. van Giessen-Nieuwkerk, tr. ald. 4-4-1683
189. Neeltjen Tonis, j.d. van Ottolandt, beiden won. Giessen-Nieuwkerk.
190. Cornelis Pieters van Souwe, j .m. van den Souwendijck onder Meerkerk, overl. Goudriaan

(impost) 2-4-1729, otr./tr. ald. 13-5/4-6-1679
191. Marighjen CornelisBrandwijck, ged. Goudriaan 21-1-1652, met att. van Goudriaan te Noor-

deloos 22-9-1715, naar Goudriaan 22-7-1718, overl. ald. (impost) 22-11-1732.
194. waarsch. Mattheus Isaacks, twijnder, won. bij het Sint Jans Gasthuys (1653), buijten de

Janspoort (1674), overl. Dordrecht 18-3-1674, tr. ca. 1646
195. waarsch. Magdalena Jans.
204. Laurens Webster, won. Breestraat, overl. tussen 31-8-1668 en 6-7-1672, tr. (1) Utrecht (Buur-

kerk) 12-8-1649 Sara van Dyckhuysen; otr./tr. (2) ald. (kerk Anthoniegasthuis)
21-12-1651/13-1-1652
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205. Marya Verriet, j.d. van Utrecht; tr. (2) ald. (kerk Anthoniegasthuis) 6-7-1672 Jan Evaessen
van Dockom.

206. Reynier Dircszoon Boone backer(s), won. in de Weert, afkomstig uit het land van Gulik,
burger en mr.-draper te Utrecht, begr. ald. (Nicolaaskerk) 1-3-1712, otr./tr. Utrecht
5-7/9-8-1657

207. Thjnlie Hendrics, uit de Weert, begr. Utrecht (Nicolaaskerk) 4-3-1721.
208. Thijs Arijensz, tr.
209. Aettje Cornelis, overl. vóór 1674 (familiegeld). Beiden won. Sliedrecht 17/18-12-1672.
224. EverI Joosten, kleermaker te Arkel en Rietvelt, tr.
225. Geertje Sanders.
228. Jan Gijsen Klop, belijdenis te Boven-Hardinxveld 24-6-1668, kerkmeester ald. 1668, 1670-

1671, 1676-1677, waarsman van de Bovenpolder 1663, overl. vóór 10-12-1685, tr. vóór 1642
229. Neeske Claes, belijdenis te Boven-Hardinxveld 14-10-1668, waarsch. overl. Hardinxveld (im-

post) 10-12-1700.
230. Teunis Wouters Goudriaen, kraemer, belijdenis te Boven-Hardinxveld 6-10-1639 met eerste

vrouw, overl. tussen 8-6-1661 en 27-3-1667, tr. (1) Annaken Ariens; tr. (2) Geertje Baerents;
tr. (3) ca. 1656

231. Neeltje Jans van Rijderkerck, overl. na 27-3-1674; wed. van Jacob Cornelissen (Cleijndier).
236. Hendrik Andriesse, tr.
237. Ariaentje Ponse, geb. ca. 1611 (41 jaar op 11-11-1652), wed. van Teunis Pieters Wervenbosch.
240. Dirck Arienssen Verschoor, overl. vóór 1-4-1639, tr.
241. Heijltjen Wouters (Goudriaen?), belijdenis te Boven-Hardinxveld 1/2-4-1639, overl. tussen

6-7-1651 en 3-2-1654 (recht. arch. Hardinxveld 3).
248. Jan Snelsz, overl. tussen 23-6-1673 en 19-3-1674, tr. (1) Neeltje Jans; otr. (2) Ammerstol

26-3-1672
249. Aartje Huyge Kok, ged. Bergambacht 3-7-1650, begr. Ammerstol 29-3-1701; tr. (2) ald. 10-10-

1676 Claas Ariens.
250. Derk Dercksen Corthouwer alias van Arnhem, overl. vóór 22-4-1677, tr. (1) Nijmegen 5-5-

1661 Grietgen Aelbertsdr.; tr. (2) ald. 6-8-1672
251. Hendrikje Jans van Bergen; tr. (2) Nijmegen 22-4-1677 Thomas Dirks van Hees.
252. Otto Jansz Hoogendoorn, geb. 1629/1630, tr. (2) Jaarsvelt 12-4-1674 Maeyke Cornelis Sey-

dervelt, tr. (3) ald. 21-1-1684 Weyntje Centen; tr. (1) Jaarsvelt 28-10-1660
253. Aeitje Gerritsdr., j.d. van Jaersvelt.
254. Arien Ariensz. Bunnick, otr. Jaarsvelt 1-10-1665
255. Wijntje Centen Verwoelt (Verwoert?).

IX
264. Jan Pouwels Coelewijn, heilige-geestmeester Benedenpolder 1658-1659, overl. na 12-7-1665

(doopget.), tr. 1625/1630
265. Ariaentgen Ariens, overl. na 12-7-1665 (doopget.); wed. van Huijbert Jacobs.
266. Gijsbert Dircx Vermeulen, geb. ca. 1622 (56 jaar op 26-2-1678), koornmolenaar, overl. 1695

(GA Dordrecht, stadsarch. 3, nr. 3982).
270. Cornelis (Staets?), tr.
271. Annichj'e Huigen, testeert Hardinxveld 18-11-1671.
272. Claes Jansz. van Rees, kleermaker, tr.
273. Josijntje Abrahams. Beiden won. Sliedrecht 17/18-12-1672, lidmaten ald. 15-10-1679.
296. Huijg Joosten van IJseren, heilige-geestmeester Benedenpolder te Hardinxveld 1666, 1668-

1670, 1672, 1674, lidmaat te Arkel na 9-2-1642, overl. 24-12-1665, (Een Huych Joosten van
Yseren was schepen van Spijk 1644-1645 en voerde als wapen: 2 beurtelings gekantelde dwars-
balken), tr.

297. Maeijke Jans van Brugge. Beiden testeerden 5-12-1665 (oud. not. arch. 4045).
312. waarsch. Aert Cornelisse Bijstervelt, wedr., tr. Dalem 29-8-1677 Anna Cornelis Verhoeff,

wed. te Gorinchem.
320. Jan Pielersen Ruijter, cleermaecker, belijdenis te Boven-Hardinxveld 1/2-4-1639, tr.
321. Nelleke (Neeltien) Jans, lidmaat te Boven-Hardinxveld 4-4-1638. Beiden overl. na 20-6-1677.
322. Geeret CornelisSchaer, doet bouwneeringe 1674 (familiegeld), overl. Giessendam vóór 24-8-

1693, tr.
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323. Anna Ciaes, geb. ca. 1614, overl. na 4-10-1703.
328. Arien Teunissen Kampsteegh, geb. ca. 1617 (35 jaar op 11-11-1652), j.g. van Hardinxveld,

won. Sleeuwijk (1638), overl. na 3-12-1661, tr. Woudrichem 18-4-1638
329. Pieterken Gysbertsdr. van der Ven, j.d. van Drunen, won. op den Ouden Dijde, belijdenis

te Boven-Hardinxveld 16-4-1645, overl. tussen 3-4-1650 en 21-11-1658.
332. Cornelis Gijse, geb. ca. 1625 (33 jaar op 12-6-1658), schipper, overl. na 31-7-1662, tr.
333. Pieterke Dirksen.
334. Bastiaen Gijsen Klop, geb. ca. 1612 (67 jaar in 1679), visser, kerkmeester van Hardinxveld

1685, 1687, 1689, Heilige Geestmeester 1647, 1649, waarsman 1685, begr. ald. 28-3-1689, tr.
335. Leentgen Jacobsen (Cleijndier), overl. na 3-8-1689.
344-345 = 320-321.
346. Beeris Roochese, tr.
347. Gheertgen Aerjans. Beiden overl. vóór 14-12-1676.
348. waarsch. Dirk Pieters Roeck, won. Noordeloos, otr. (2) Schoonhoven 24-4-1652 Fijgie Tho-

mas; tr. (1)
349. NN.
360. Peter Jans Balth Vogel, j .g. van Hoornaar, lidmaat ald. 1623, won. in de Leeghe Giessen,

overl. na 10-5-1648 (doopget.), otr./tr. Hoornaar 28-1/4-2-1618.
361. Christina (Stijntgen) Adrians, j.d. van Hoornaar, lidmate ald. 1623. Beiden overl. vóór

14-7-1653.
362. Hubert Gerrits, j.g. van Hornaer, won. in de Minke (1621), otr./tr. (1) Hoornaar/Blocklant

13-10/3-11-1613 Geertgen Lenerts; otr. Hoornaar 26-6-1621 (1622?), tr. Gorcum
363. Hubertgen Willems, won. in de Minkelis, lidmate te Hoornaar 1623.
368. Cornelis Pieters van der Wal, alias Kooyman, j.g. van Polsbroek, tr. ald. 2-3-1653
369. Aentje Jacobs Buul, j.d. van Polsbroek.
372. Anthonis Woutersz, j.m. van Goudriaan, otr./tr. (1) ald. 21-5/9-6-1622 Maeyke (Mariken)

Cornelis; otr./tr. (2) Goudriaan/Gorinchem 24-9/16-10-1629
373. Ariaentje Nijsse van Muylwijck, j.d. uyt Overslingelant, overl. na 30-10-1650 (doop kind).
374. Arien Pieters Broer, geb. Noordeloos, overl. vóór 27-8-1671, otr. Meerkerk 21-1-1644, tr.

Noordeloos
375. Ariaentje Gerrits, j.d. van Meerkerk, overl. na 27-8-1671 (doopget.).
376. waarsch. Cornelis Bastiaense, doopget. te Oud-Alblas 19-6-1678 en 3-3-1680, tr.
377. waarsch. Niesje Reijersen, overluid Giessen-Nieuwkerk 5-7- of 15-8-1674. Beiden lidmaten

ald. 27/28-10-1671, zij obiit.
382. Cornelis Jans Braenck (Brandwijck), ged. Goudriaan 7-6-1620, otr./tr. ald. 26-3/23-4-1651
383. Marritje Jans, j.d. van Goudriaan.
408. Wiljam Wepster, soldaat onder capitein Berington, tr. Utrecht (Jacobikerk) 30-6-1630
409. Susanna Picket, uit Utrecht.
410. Jan Pouwels Verriet, j.g. uit Utrecht, brouwer, 32 jaar, won. aen de Backerbrug, otr./tr. Am-

sterdam /Utrecht 21-2/15-3-1625
411. Antonette Tywaert, j.d. van Amsterdam, 24 jaar, won. ald.
456. Gijsbert Cornelis Clop, schepen van Hardinxveld 1615-1616, waarsman van de Bovenpolder

1632, overl. tussen 7-6-1649 en 13-4-1650, tr. vóór 1612
457. Huibertgen Cornelis (Bouman), overl. vóór 13-4-1650.
462. Jan Cornelis van Rijderkerck.
480. waarsch. Adriaen Dirricx Verschoor, schepen van Hardinxveld 1622 en 1626, üveri. na

20-12-1635.
496. SnelHarmensz., schepen van Ammerstol 1620-1643, burgemeester 1614 en 1628, overl. tussen

1-4-1664 en 30-1-1668, tr.
497. Annichje Andries, overl. vóór 16-4-1669.
498. Huyg Leenderts Kok, diaken van Ammerstol 1664, overl. vóór 27-3-1676, tr.
499. Jannichje Reyers, overl. vóór of in 1697.
500. Dirck Dircksen van Arnhem (Korthouwer), tambour, overl. Nijmegen (aang.) 18-12-1653,

tr. ald. 15-3-1637
501. Grietgen Jansdr., afk. van Gorcum.
508. Arien Petersz van Bunnick, j.m. van Jaarsvelt, tr. (2) ald. 18-5-1645 Geertge Bastiaens;

otr./tr. (1) Jaarsvelt 2/23-7-1637
509. Aeltje Cornelis Vinck, j.d. van Jaarsvelt.
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X
532. Dirck Jans Vermeulen, schepenen heemraad van Spijk 1659en 1667, coornmolenaar, overl.

na 8-4-1669.
592. Joost Hendricks van Useren, overl. tussen 2-9-1596 en 29-11-1602, tr.
593. Agnietje Willemsdr.
643. NN, van Geertruidenberg, vertrok vóór Kerstmis 1647 van Boven-Hardinxveld weer naar

Geertruidenberg.
644. waarsch. Cornelis Gerrils (Out)Schaer, won. Giessendam, vermeld 16-5-1628 en 1-6-1635.
656. AnthonisJorisz. Kampsteegh, schepen van Hardinxveld 1635-1642, lidmaat en diaken 1638,

overl. vóór 2-5-1646, tr.
657. Anna Corneüsdr., belijdenis te Boven-Hardinxveld 10-7-1639, overl. na 2-5-1646.
664. waarsch. Gijsbert Ariens, tr.
665. waarsch. Ariaenken Lenaerts, overl. vóór 5-1-1616.
666. waarsch. Dirrick Lambertsen, overl. vóór 26-3-1620, tr.
667. waarsch. Eerlunt Fredricxdr.
668-669 = 456-457.
720. waarsch. Jan Balthasar, lidmaat te Hoornaar 1604, overl. ald. 19-4-1625. Een Jan Balthens

Vogel en een Grietgen Willemsdr., won. Lage Giessen, testeren 31-10-1612 (recht. arch. Gorin-
chem 608).

724. Gerrit Gijsberts van Buisecom (Bosecom), overl. Hoornaar 1625, tr.
725. Cunera NN, overl. Hoornaar 30-10-1618.
738. Jacob Bastiaens, get. bij dopen van de kinderen van Bastiaen Jacobs Boonstoppel alias Buul

op 23-11-1653 en 18-4-1655.
746. Dionys Jansz. van Muylwijck, overl. tussen 1-5-1628 en 18-10-1645, tr. Gorinchem (schepe-

nen) 1-1-1600.
747. Geertruijdt Gherritsdr., van Overslingelant, vermeld 9-1-1597, begr. Hoornaar 4-6-1617.
748. waarsch. PieterCornelissen Broer, schout (= president-schepen) van Noordeloos, overl. ald.

(grafzerk) 8-3-1693, oud 97 jaar, tr.
749. waarsch. Theungen Cornelis, geb. ca. 1575, overl. Noordeloos (grafzerk) 5-8-1661.
764. Jan Pieters Braenck, tr. vóór 1614
765. Janneke Ariens.
820. Pauwels Claesz Verriet, vermeld vanaf 8-8-1587, brouwer, borger hopman, overluid/begr.

Utrecht 24/26-1-1624, tr.
821. Mechteltgen Jans van Millingen, overluid/begr. Utrecht 2-4-1624.
992. Harman Wilmsz, schepen van Ammerstol 1583, schout ald. 1625-1629, overl. vóór 20-8-1629,

tr.
993. Aerjaentgen Cornelis, overl. tussen 20-8-1629 en 3-9-1630; tr. (2) Gerrit Janz Waert.
996. Leendert Woutersen Cocq, matroos, schepen van Ammerstol 1635-1637, 1639, 1642, burge-

meester ald. 1641-1646, 1650-1652, overl. na 28-5-1668.
1000. Dirick van Arnhem, burger van Nijmegen 13-6-1607, tr. ald. 14-6-1607
1001. Enneken Nosters.
1016. Peter Ariens Bunnik, lidmaat te Jaarsvelt 1632 en 1650.
1018. Cornelis Claes Vinck, tr.
1019. May Jans, lidmaat te Jaarsvelt 1632.

XI
1184. Hendrick van Useren, overl. vóór 29-11-1602.
1312. Joris Jochemsz, geb. ca. 1560, won. Hardinxveld (1604), Sleeuwijk (1610), ouderling ald.

1633-1635, tr.
1313. Neeltjen Huyberts, belijdenis te Sleeuwijk 24-12-1631.
1330. waarsch. Lenaert Jans, vermeld 5-1-1616.
1492. Jan van Muylwijck Matthijsz, geb. ca. 1538 (ca. 36 jaar op 2-1-1574, waersman van het Land

van Arckel, boven en beneden de Zouwe 1573-1576, kiersman te Hoog-Blokland 1610, overl.
vóór 1612, tr. vóór 1574

1493. Digna Dionijsdr., vermeld 1574.
1494. Gerard Jansz., vermeld 10-4-1587, overl. vóór 9-1-1597, tr.
1495. Marieke Jansdr., vermeld 9-1-1597.
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1640. Claes Goertsz. Verriet (van Riet), blauverver, vermeld vanaf 2-4-1558, overl. tussen 10-9-1574
en 17-9-1580, tr.

1641. Anna Henricxdr. Beiden testeren 10-9-1574.
1642. Jan Ceurts (Gerrits) van Millingen, overl. vóór 11-7-1604, tr.
1643. Cornelia Pyeter Kannemaeckers. Beiden testeren 2-12-1579.
1984. waarsch. Willem Snellen, schepen van Ammerstol 1561, schout 1603-1624.
1992. waarsch. Wouter Jansz Cock, vermeld van 24-5-1604 tot 9-11-1612 te Ammerstol, overl. vóór

8-6-1626, tr.
1993. waarsch. Leentjen Cornelis, overl. vóór 8-6-1626. Beiden overl. na 10-6-1619.

XII
2624. Joachim Jorisz, geb. ca. 1530, overl. na 18-3-1604, tr.
2625. NN. Rochusdr.
2984. Matthijs Jansz. vanMuylwijck, geb. ca. 1511 (35 jaar op 18-1-1546), kerkmeester 1550, procu-

rator en administrateur van het altaar van O.L.V. te Blocklant, tr.
2985. Aeffken Adriaensdr., overl. vóór 7-4-1543.
2986. Dionijs Jan Jacobsz, vermeld 1548.
3784. waarsch. oude Jan Gerritsz, bezit werf genaamd 'De HoywerfF te Ammerstol, overl. tussen

30-4-1606 en 23-4-1608, tr.
3785. NN Woutersdr.

XIII
5248. Joris Brandensz, geb. ca. 1504, visser, overl. tussen 1544 en 1553, tr.
5249. Adriaenken NN.
5968. Jan Pietersz. van Muylwijck, geb. ca. 1463 (ca. 55 jaar op 5-1-1521), schout van Hoog-

Blokland ca. 1520, schepen van Gorinchem 1528-1532, tr.
5969. Lijsken Florisdr. Holl.

XIV
10496. Brandt Voppen, geb. ca. 1460.
11936. Peter van Muylwijck, heeft in 1420 1 Vi morgen land in pacht in de Beemt te Hoog-Blokland,

begr. ald. (in de kerk) 1482, tr.
11937. Adriaentgen Hermansdr., vermeld als wed. 13-6-1485, overl. 9-11-1504.
11938. Floris Holl, tr.
11939. Gouwe Gherijts de Hoghe.

XV
23872. waarsch. Matthijs van Muylwijck, leenman van Altena (het is nog niet bewezen of het ge-

slacht Van Muijlwijck afstamt uit het geslacht Van der Merwede, ondanks een overeenkomst
tussen de familiewapens), overl. vóór 1463, tr.

23873. waarsch. Bely NN. •
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HUWELIJKSE VOORWAARDEN UIT EEN AMSTERDAMS
NOTARIEEL PROTOCOL (4)

door M. VULSMA-KAPPERS

Vervolg op GN XLIV (1989), p. 255, 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. 390, 10-5-1640; D'eersame Veghter [Fijcter] Caspersz., bakker, burger tot
Haarlem, wedr. van Marytje Andries, X d'eerbare Aaltjen Jacobs, j.d., geast.
met d'eersame Cornelis Dirxsz Kool, boekverkoper, haer koude swager. Get. de
voors. Kornelis Dirxsz Kool en Gysbert Jansz, klèermr., burgers.

Bg. brengt in een huis en erf st. en leg. in Haarlem op de Houtmarkt by de waterpoort Daar
de Vriesse hammen uythangen, nogh een Kamer met een erf st. en leg. aghter t voors. huis De
hammen in de biggesteegh uijtkomende, nogh een huisjen en erf in de selve steegh naast d'voors
Kamer, een huis en erf st. en leg. buyten de Kruyspoort in de Dyklaan ende een tuyn daar bij
nevens leggende; een lyfrentebrief van omtrent 82 guld. 'sjaars tot laste van 't vrouwenprove-
niershuis tot Alkmaar, mitsg. zyne meublen, kleren etc. Bd. brengt in een losrentebrief van 44 gl.
16 st. 'sjaers over dé kustingh van een huis en erf st. op de hoek van de binnen Amstel en één
buiten d'oude regulierspoort, item een lyfrentebrief van 50 gis. houdende t haren lyve t.l.v. 't
gemene lant van Hollant ende Westfrieslant ten kantore alhier, kleren, meubels etc. Bij kinderloos
overlijden: bd. zal al haar goed, kleding etc behouden en de gerechte helft van bgs. goed; bg.
is univ. erfgenaam, mits uitkerende aan de bloetvrinden van de bd. 500 kar. gl. in gelde en het
contrafeictsel van hare za. vader en moeder, een Paulus eremyt boven ront, ende een tafereeltjen
met ongeschilderde deuren Daar maria Christus van 't kruys heeft.

f. 392,2-6-1640; D'eersame Willem Jansz., meester molenaar, wedr. vanGerritje
Barents, X d'eerbare Hendrickje Reijers, wed. van Marten Jansz. huistimmer-
man, poorters. Get. B. Ketel en Pieter Broers blikslager, burgers.

Dewijle de bd. geen goederen heeft boven haar kleding en sieraden, zal de bg. de huishouding
verzorgen met sijn neringe van malen; sullende alleenlick de toekomende bruit de huishoudinghe
waernemen. Geen gem. v. goed. Bruids douarie 400 kar. gl. en kleding. Bd. eerst overleden, zullen
de voorkinderen van de bd. genieten 200 gl. eens uit bgs. goederen, blijvende de kleding en juwe-
len van de bd. aan haar zijde en bloede.

f. 394, 29-6-1640; Arent Paulusz, geboortigh van Vlardinghen, schipper, wedr.
van Lijsbet Dirx, X d'eerbare Maritje Jans, bejaerde doghter, wonende binnen
deser stede. Get. Steven Henrixsz, schoenmaker, en B. Ketel, burgers.

Brengen in hun goederen. Bruids kleding en kleinodijen buiten gemeenschap.

f. 395,22-9-1640; d'eersame Otto Jansz, koussekoper, wedr. van Rembregh Ger-
brants, X Trijntje Kornelis, wed. van Gerrit Aartsz, suikerbacker, poorters. Get.
B. Ketel en Tielman Dirxsz Lons, burgers.

Aan te brengen goederen gespecificeerd in inv. Goed erft terug. Dewijle de bg. is hebbende vier
kinderen ende de bruit maer een, soo is bedongen dat de bruit of haar erven niet meer en sal
of sullen mogen genieten als een gereghte vij fde gedeelte van de winst staende huw. en de resteren-
de vier delen der winst sullen gaen naer de bg. of zijn erfgenamen. Bij verlies zal de bd. of haar
erven ook een vijfde deel bijdragen. Douarie bd. 1200 gl;, bg. 600 gl.

Specbgs. goed in huis van Otto Jans: handelsvoorraad t.w.v. 20158-2-0, behalve de inboedel
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en der 4 kinderen bewesen erf, een huis en erf op die hoeck van de Sente Lusyensteegh (6000
gl.), een 4 part van een Hus in de Lusijensteegh (700 gl.), die helft van 4 wonijngen met haren
erven (op de) anijelijersgraft (500 gl.), de helfte van een Hus op die lijnbaensgraft (350 gl.), noch
een nijen Husije inde blijendemansteegh bij de regijlierspoort (750 gl.), een oblig. op Jan Hijnsz
mijn nef wont in Kuijnder verschijnt in nov. 1640 (200-0-); lek ben Hijer op schuldigh als volght:
Abbel Hansepon(?) (231), Danyel Bus (moet hebben 3409), Dierck Langsicht(?) (42), Danijel
Rijesel (23-10), Danijel Smit (302-10), Huijge Jans (8-8), Hans Phlips van Peerijn (vant nijewe
Husije 500-), Jan Trasij (2162), Retsert Bedtsem (1702), Sanuel Rijgots (80), Tommes Slofnt(?)
(16), samen 8477-15.

Spec. bruids goed: huis en erf st. en leg. rosegraft opt hoekje van de kruisstraat Dzy altans
in wont, waard omtrent 1200 gl., nogh een huis en erf in de selve kruisstraat naast de Swarten
os, gekost hebbende omtrent 1000 gl., nogh een huis en erf op de princegraft naast het Wafelysser
omtrent 2000 gl., een oblig. t.l.v. de Westindische Comp.e van 400 gl., ook behalve hare imboe-
del en huisraden; hare kint is ook ter weeskamer bewesen.

f. 399, 4-2-1641; Fredrick Koenraets, van Lind in 't stight van Keulen, soldaet
onder de Comp.e van Kapitein Soop garnisoen houdende binnen deser stede,
j.m., geast. met Hans Swenk ende Robbert van de Vijver sijn goede bekenden,
X Griet Jans, wed. van Klaes Bleusingh, geast. met Meinert Henrixsz Westerhoff
ende Jeuriaan Jeuriaans ook haer goede bekenden. Get. B. Ketel en Willem Wer-
naerts, burgers.

Grietje Jans heeft Adolph Bleusingh haer soon bij haer gemelte za. man geteelt ter weeskamer
deser stede bewesen een kist voor sijn vaders erf. Beiden brengen hun goederen in. Bij kinderloos
overlijden van de bg., is bd. univ. erfgenaam, mits uitkerende Lieven zijne moeder, wonende
tot Keijsersweert (dan nog in leven) de legitime portie; maar indien overleden, dan gaat die legiti-
me portie naar Margriet Koenraets sijne suster, en aan Henrick Koenraets sijn broeder een elantse
lere kolder met de broeck daerop gedragen wordende ende sijn beste hoet. Bg. zal boven zijn
eigen helft genieten uit de andere helft een gerecht kindsdeel.

f. 401, 23-3-1641; d'eersame>lGfam Stap, lakenkoper, wedr. van Lysbet van Asse,
X d'eerbare Maria Volkerts, j.d., geast. met Fredrick Axsen, geelgieter ende
Trijntje Bongerts [Boungarts], eghteluiden, haar behoude vader en eigene moe-
der, poorters. Get. de bruidsadsistenten en mij nots.

Bg. heeft zijn voordogter ter weeskamer bewesen, en brengt in al zijn verdere goederen. Bd.
brengt in haar vaderlijke erfenis ter som van 3000 kar. gl. Bij kinderloos overlijden zal bd. komen
ter halver goederen van de gehele gemenen boedel, boven kleren, juwelen etc. Bg. zal uitkeren
aan bruids vrinden kleding zonder de juwelen, en de helft van de genoemde 3000 gl.

f. 403, 5-4-1641; Albert Melchiorsz [Olbert Melgers], kleermaker, bejaart gesel,
X JelletieBarents, wed. van Sander Sandersz, inwoonders. Get. Tielman Dircksz
Lons en Willem Wernerts, inwoonders.

Geen gem. v. goed. Goed erft terug. Bg. neemt de huishouding tot zijn laste. Douarie bg. 400
kar. gl.

f. 405, 6-4-1641; d'eersame KarelReniers, koopman, geast. met Sr. Abraham de
Beaulieu, zijn oom, ende den Eerwaardigen Gellius de Bouma, bedienaer des
Godliken woorts tot Sutphen, syn swager, X d'eerbare Judith Barra, j.d., geast.
met den E. Jacobus Barra, doctor medicine, en d'eerbare Margareta Tukschaap,
haer eigene vader en behoude moeder. Get. de resp. ads.

In te brengen goederen in particuliere geschriften. Bij kinderloos overlijden behoudt bd. al haar
ingebrachte goed en kleding etc. en de winst staande huwelijk gevallen; douarie een gerechte helft
van zijn na te laten goed. Bg. zal behouden zijn aangebrachte goederen met de helft van de winst
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staande huw., kleding etc. en de helft van door de bruid aangebrachte goederen, latende de weder-
helft aan de bloetvrunden.

f. 407, 10-4-1641; D'eersame Bastiaen Barrewouts [Berwouts], coopman, ende
Juffrou Cathalina Barrewouts [Berwouts] sijn echte huijsvrou, vader ende moe-
der van Sr. Johan Barrewouts [Berrewout] hen soone, toek. bg., geast. met
D' eersame Johan van der Lisse hen swager ende Pieter van de Ven [Venne] (door-
gehaald: de Erentfeste hoochgeleerde Dr. Johan Cabbeller(?) professor inde il-
lustre schole t'Amsterdamme hen neve); en D'eersame Fredrick van Banchem
met Juffrou Maria Corn. [Marrytgen Cornelis] sijn echte huijsvrou, vader ende
moeder van d'eerbare Elisabet van Banchem hen dochter, geast. met D'eersame
Bartholomeus van der Wiere en Corn. Cornelisz Karseboom, Meijnert van Duij-
nen coopl., hen behoude soone, broeders ende swagers respective, mitsgaders
Jan Geurts hen compten (blanco). Get. de resp. adsistenten.

Door ouders twee distincte spec. van de in te brengen goederen. Goed erft terug. Winst en verlies
half half; erf geen winst. Kleding en juwelen niet gemeen. Douarie bd. 4000 gl, bg. 2000 gl.

f. 409, 19-4-1641; Gerrit Klaasz Soeteman [Soemaan], mr. schoenmaker, geast.
met Kornelis Symonsz, glasverkoper, zyn cousyn, X Hester Gedions Dronryp,
j.d., geast. met d'eerbare Pietertjen Egberts wed. van Gedion Joghumsz Dron-
ryp, hare moeder, ende Jonchum Gedionsz Dronryp, apothecar, hare broeder,
poorters. Get. de resp. adsistenten.

Bg. brengt in boven zijn kleding etc. al zyn schoenmakersgereetschap met dies ankleeff, zonder
schulden. Pietertje Egberts zal haar dochter uitzetten met kleding etc. en anders tot een begin
van de huishoudinge en een vrije bruiloft; het bier is voor bruidegoms kosten. Goed erft terug.
Winst en verlies half half; erf geen winst.

f. 411, 28-4-1641; Gillis Persoons, kaffawerker, j.m., geast. met Gillis Van der
Kappel ook kaffatier, ende mr. Gillis Jans Swart [Swuijrt], chirurgyn, zyn goede
bekende(n), X AnnetjeKosters [van Koester], wed. van Gerrit van Narven schil-
der, inwoonders. Get. de comparanten en Mij nots.

Zij zullen al hun goed inbrengen. Langstlevende univ. erfgenaam. Indien bg. eerst overlijdt en
zijn moeder Tanneken van Okken is nog in leven, dan moet bd. de blote legitime portie uitkeren.

f. 413, 25-4-1641; Jan Rooswei, goutsmith, j.m., geast. met d'eerbare Maria Ja-
cobs, zyne moeder, ende Melchior Roos wel [Mels Rosewell], mede goutsmith,
zijn broeder, mitsg. Chathalyntje Verniers desselves huisvrou, X d'eerbare Cor-
nelia de Vaal, j.d., geast. met d'eersame Guilliam de Vaal, goutsmit, ende Apolo-
nia Laurens, eghtel., hare vader en moeder, ende Sr. Elbert Willems Laurens
[Louwers], koopman, haer cousyn, poorters. Get. de resp. adsistenten.

Geen spec. van in te brengen goed. Bd. langstlevend, krijgt de helft van de gemene boedel en
de gerechte helft van zijn helft. Bg. zal de gehele boedel behouden en alleen uitkeren aan de
bloetvrunden van de bd. de kleding en juwelen, mits dat de selve hare bloetvrunden daartegens
an de bg. sullen uijtkeren ende promptel. toetellen d'som van 600 kar. gl. in gereden gelde.

f. 415,30-4-1641; D'eersame Geurt Arents, deser stede gardenier, wedr. van Giert
Jans, X d'eerbare Tryntje Joosten, wed. van Kornelis Gerritsz kaffawerker,
geast. met Jan van der Kere, distellateur, haar behoude neef, poorters. Get. Sy-
men Dircksen en Willem Wernertsz, inwoonders.
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Geen gem. v. goed. Goed erft terug. Bg. neemt de huishouding tot zijn last. Bd. heeft geen kapi-
tael of goederen dan meublen en huisraden (nader in spec).

f. 417, 30-4-1641; Jacob Pietersz de Seu, scheepstimmerman, j.m., geast. met
Mathys Lenerts, varentman van Vlissingen, syn oom, X Tryntje Jans, j.d., geast.
met Albert Jansz, grofsmit, haar broeder en mede vooght, en Herman Jansz Olt-
hof [Outhoff], ijserkoper, haar swager, mitsg. Geen Alberts d'huijsvrouw van
Frans Kornelis, regerende burgermr. tot Edam mede vooght, haar moeij, poor-
ters. Get. de resp. adsistenten.

Bg. brengt in - boven kleding - meublen en huisraad begroot op 150 gl. Bd. brengt in - boven
kleding en bruiloftskosten - 1800 kar. gl. Goed erft terug. Kleding niet gemeen. Winst en verlies
half half; erf geen winst.

f. 419, 22-6-1641; Henrick Henricksz, wedr. van Annetie Gerrits, XAeltieJans,
wed. van Henrick Robbertsz, geast. met Henrick Jans, backer, ende Kornelis
Foppesz, haar goede bekende. Get. Tielman Dirxsz Lons en Willem Wernerts,
inwoonders.

Geen gem. v. goed. Goed erft terug. Beiden brengen in de vruchten van hun goed. Bg. heeft
de huishouding t.z. laste; bd. doet haar devoor. Bestaande de goederen van de bg. in de navolgen-
de perselen, nl. de gerechte helft van een huis en erf st. en leg, op de Prinsegraft na de Palmboom,
d'helft van een huis en erf ande suijtsyde in de Egenlantiersstraat ende de helft van een huis
en erf st. op de Lynbaansgraft naast het hoeckhuis van de Palmstraat, alles vrij en onbelast,
mitsg. imboedel en huisraden, kleding etc. Bruids goed in aparte spec. Bruids douarie zal zijn
de opkomste van gem. halve huisinge en erve i.p.v. een kindsdeel.

f. 421,28-6-1641; Jan Jansz, gesworen makellaar, wedr. van Anna Jans, X Marij-
tie Klaas, wed. van Guillieam van Baalbergen, poorters. Get. Tielman Dirxsz
Lons en Willem Werners, inwoonders.

Geen gem. v. goed. Goed erft terug. Bd. brengt in de vruchten van haar goederen en zal haar
devoor doen. Bg. heeft de huishouding tot zijn last. Twee privé spec. Bij kinderloos overlijden
is bruidegoms douarie 300 kar. gl.; bruids douarie een kindsdeel uit al zijn goederen (behalve
kleding en juwelen). Bij hertrouwen van de bd. moet zij kind(eren) bewijzen voor de weeskamer.

f. 423, 15-7-1641; Govert Jansz, naaldemaker, lest wedr. van Tryntje Sijbrants,
X GrietjeHenrix, wed. van Andries Douwesz, poorters. Get. Jacop Jacops Deele
en Elias Klaasz, burgers.

Geen gem. v. goed. Goed erft terug. Bd. en bg. brengen vruchten van goederen in. Bd. zal haar
devoor doen tot de menagie; bg. zal de gehele huishoudinge tot synen laste versorgen. Goederen
bg. en meubelen bd. in spec.

Spec bruidegoms goed: 13 schilderyen met vergulde lyst so groot als kleyn. De prins en prinses
van Oranjen in ebbelysten, d'selve in prent, nogh vier kleine schilderytjes met vergulde lystjes,
nogh twaalf prentbortjes, twee schilderyen sonder lysten, drie kerkstoelen groot en klein, een
bybel en een testament, t gereetschap tot het naaldemaken behorende, kleding, Een huis en erf
st. en leg. in de Loyersstraat ande zuijtzyde daar de toek.bg. altans in woont Belast met 500 kar.
gl. hooftsom, die Klaas Symons leertouwer D. op heeft volgens de schepenkennis D. van zynde,
ende nogh met 100 gl. an een binnelansvaarder mede naluit de schepenkennis.

Spec. bruids goed: een kerkstoel, kleding, enig huisraad.

(Wordt voortgezet)
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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

Th. A. Dinkla, Eigenaars van landerijen in de Beemster 1612-begin 20e eeuw; pachters in het jaar
1812; enige transacties van boerderijen, Alkmaar, 1989.

Uit diverse bronnen, waaronder het Oud-Rechterlijk Archief van de Beemster 1612-1811 en de
legger van de percelen in de Boven- en Middenpolder 1612-1720, heeft de heer Dinkla een hoogst
nuttig overzicht samengesteld, waarvan de inhoud al door de titel wordt onthuld. Voor wie onder-
zoek doet in de Beemster is dit werk, dat steeds de gebruiker X in 1980 aangeeft en dan een chronolo-
gisch overzicht van eigendomsovergangen, aanbevolen lectuur.

Rockanje, doop 1621-1661; trouw 1619-1662; lidmaten 1619-1663 (Nederlands Hervormd), Nijme-
gen, 1988.

Deze uitgave van de Computerdienst van de Nederlandse Genealogische Vereniging verdient enige
aandacht. Het boekwerk van 109 bladzijden plus een afkortingenregister op voornamen en patronie-
men, bevat een bewerkte tekst van, en een met het computerprogramma 'Gens Data/klapper' ge-
maakte klapper op het oudste doop-, trouw- en lidmatenregister van Rockanje.

Wie zijn onderzoek moet doen met behulp van het originele register zal stellig het veelvoud aan
uren kwijt zijn ten opzichte van de gebruiker van deze bewerkte bron. Door de overzichtelijkheid
van laatstbedoelde is het gevaar van het maken van vergissingen en het trekken van verkeerde conclu-
sies eveneens gereduceerd.

Dit boek is het eerste in een - naar de heer P. F. Klok in zijn voorwoord zegt - hopelijk lange
serie. Wij hopen het met hem! Gens Nostra houdt u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen
van deze serie. Het hier aangekondigde deel is verkrijgbaar ad ƒ 25,- bij de Dienst Bestellingen van
de NGV.

R. F. VULSMA

T. Marseille, Verkeer en vervoer op de Gelderse IJssel rond 1570, Leeuwarden, 1988 (40 pag.).
Op basis van de Kamper tolboeken geeft de auteur een overzicht van de aard en de omvang van

het goederenvervoer via de Gelderse IJssel in de jaren 1562-1577. Daarbij betrekt hij ook de relaties
met o.a. Friesland en Westfriesland en zuidwaarts met Westfalen en Keulen. Na 1568 gaat uiteraard
ook onze opstand tegen het Spaanse bewind een rol spelen in dit stukje economische geschiedenis.
Het boekje is te bestellen door overschrijving van / 16,50 op postgiro 807949 t.n.v. T. Marseille te
Leeuwarden.

P. J. K. VAN WERKHOOVEN

Genealogieën

Westfriese Geslachten XXVII, Overzicht van de familie Speels door S. Messchaert-Heering, Enk-
huizen, 1989 (108 pag., ill., index).

Dit nieuwe deeltje in de bekende serie Westfriese Geslachten gaat over het geslacht Speets, dat
naar het verleden toe is te volgen tot het echtpaar Jacob Speets, kleermaker, tr. Westzaandam 15-7-
1725 Trijntje Joor, dr. van Pieter Joris en Grietje Pieters. De nakomelingen komen voor een groot
gedeelte in West Friesland terecht.

Opmerkelijk is in deze familie het aantal huisschilders, maar misschien nog opmerkelijker het
feit dat velen daarvan in hun vrije uren eveneens de kwast (of het penseel) hanteerden, maar dan
om schilderijen te maken. Zo hebben enkele leden van de familie het nog gebracht tot een vermelding
in het Lexicon van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950 door Pieter A. Scheen.

Niet alleen schilders zijn er onder de Speetsen te vinden, ook nogal wat onderwijzers en personen
die in de muziekwereld een rol hebben gespeeld.

De samenstelster heeft over deze toch wel wat bijzondere familie een aardig en leuk geïllustreerd
boekje tot stand gebracht.

G. van Voorbergen, Genealogie (Van) Voorbergen, Nieuwerkerk aan den IJssel, 1988 (57 pag., in-
dex).

Even buiten Utrecht, in Maarssen en Zuilen vinden we de oudste sporen van het geslacht Van Voor-
bergen en dan zijn we beland in de tweede helft van de 17de eeuw. Een honderd jaar later splitst
de familie zich in een Leidse en een Woerdense tak. Keurig bijgewerkt tot het heden, worden de genea-
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logische gegevens gepresenteerd. Twee schema's geven een globaal overzicht van de familie, maar
die schema's zijn wel wat klein (van letter).

R. P. Pechler, De familie Pechler, 200 jaar in het voormalig Nederlands-Indië, Zwolle, 1988.
In aansluiting aan de bespreking van dit boek in GN, januari 1989, p. 35, vermelden wij, dat bestel-

ling mogelijk is door overmaking van ƒ 40,- (incl. verzendkosten) op postbanknr. 887358 t.n.v. R.
P. Pechler, Snavel van Emekamp 16 te Zwolle.

Kwartierstatenboeken

Onze Voorouders, Kwartierstaten en stamreeksen van leden van de afdeling Rijnland van de Neder-
landse Genealogische Vereniging, onder redactie van drs. J. Bos-Bliek e.a., Leiden/Alblasserdam,
1989.

Een NGV-afdelingspublikatie van bijzondere omvang (ruim 400 bladzijden) en van goede kwali-
teit. Zes stamreeksen en zestien kwartierstaten zijn opgenomen. Enkele kwartierstaten zijn bij een
bepaalde parentatie afgesloten, de meeste reiken zover als het de samenstellers mocht gelukken ze
op te voeren.

Voor wat betreft de inhoud van het boek moge hier worden verwezen naar de Mededelingen bij
Gens Nostra van februari 1989, pag. 5. De wijze van bestelling is daarbij eveneens aangegeven. Nu
het boek verschenen is kan tot het doen van zo'n bestelling zeker een aanbeveling worden gedaan!

Zelf mocht ik enige van mijn kwartieren onder het voorgeslacht van de inzenders aantreffen. Onge-
twijfeld zullen er velen zijn die mij dit, na raadpleging van het onderhavige boek, zullen nazeggen.

R. F. VULSMA

TIJDSCHRIFTEN

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

Nederland

Amstelodamum, 76e jg., nr. 2, mrt./apr. 1989. J. Belonje: Kerkelijke zorg voor een portugese bruid
[Rachel van Jechiel Messias tr. 1764 Isaac Acaten]; /. H. van Eeghen: De poppenkabinetten van
Grootje Backer [Agnes Maria Clifford tr. 1762 Cornelis Backer].

It Beaken, jg. L, nr. 4, 1988. P. van Tuinen: Edo Neuhusius syn Latynske grammatika; R. D. van
der Vlis: Friese haringvisserij in de zeventiende en achttiende eeuw; S. van Tuinen: Pibo van Doma
en Balthasar Bekker.

Caledonian Society, Med., 13e jg., no. 1, mrt. 1989. A. J. Roelofs: Schots-Nederlandse familie-
wapens (laatste afl.).

Genealogisch tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 13e jg.,
nr. 1, mrt. 1989. P. van Eeten: De herkomst van het geslacht De Lorm uit Giessen [Huibert de L.,
geb. 1772 als ill. zoon van Adriaan de L. uit Zaltbommel en Mechelina Heijstek]; J. Koolhaas: Tijns
getijden, springtienden en erfenissen van de kerk van Veen, 1529 [Transcriptie]; M. van Loon: Obitu-
arium klooster Nazareth te Waalwijk, deel 1 [Transcriptie van een zich in het RA Antwerpen bevin-
dende bron. Eerder gepubliceerd in 1895; nu aangevuld met vele genealogische gegevens van de non-
nen en hun families]; C. Verhagen: Impostregister op de huwelijken te Vlijmen, 27-5-1796 t/m 7-2-
1805; Verv. Kwst. Bastiaanssen-Bastiaansen [In hogere kwn.: Dirven]; Verv. Genealogie Van Gende-
ren; Zwaluwse bouwstoffen VI [Van Lieshout, Kleyn, Van Geloof, Den Engelse]; R. de Hek: Kwar-
tierstaat Pieter de Hek [- , Vreugdenhil,NN, VanderSluijs];A M. Bosters:Kwartierstaat Smagghe-
de Bruyn [- , Régent, - , Vinckx]; N. Boevé: West-Brabanders veroordeeld door de Krijgsraad in
Friesland; Verv. Genealogie Aben; Huwelijken van Brabanders te Brakel [1640-1755]; H. M. J. Fliers-
Vos: Kwartierstaat Vos [ - , Fabry, De Vroedt, Dierks]; Ettens Voorgeslacht VIII; Verv. Geslacht Van
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Rijswijk; M. van Wijk: Een geslacht Bax te Woudrichem [17de-18de eeuw]; Weer een uitgebreide
Antwoordenrubriek, waarin o.a. aan bod komen Ettense kwartieren (o.a. Van den Steene), Saarloos,
Vierniet en Hopstaken.

Genealogische Bijdragen Leiden e.o., jg. 4, nr. 1, jan. 1989. Verv. Rijnlanders elders; /. J. Duiven-
voorden: Computers en genealogie [Tekst van een lezing. In het kader van deze bespreking kan niet
op al het gestelde worden ingegaan. Toch willen wij op een ding wijzen. Aan het eind van zijn betoog
formuleert de spreker/auteur vele wensen om het gemak van de genealoog in de toekomst te dienen,
waaronder een lijst van (on-)betrouwbare bronnen en voorkeursliteratuur over een bepaalde familie.
Wij ondervinden een zekere discrepantie tussen het automatisme, waarmee de 'zoeker' in de toe-
komst te werk wil kunnen gaan en de vakkundigheid die hij daarnaast toch moet hebben opgebouwd
om te kunnen aangeven wat betrouwbaar is en wat niet]; P. J. M. de Baar: Pieter Xavery en zijn
beeldengroep voor de familie Van Scharpenbrant uit Leiden [Xavery/Saveri(n)us, Buysscher, Van
Scharpenbrant, Bisschop; 17de eeuw]; AW, Vluchteling in Leiden: Jacob de Buck uit Wulveringem
[Op zijn vlucht in 1585 nam De Buck administratieve bescheiden mee naar Leiden, o.a. betr. erfelijke
renten van de kerk van Wulverghem (bij Veurne)]; P. J. M. de Baar: De Burgerlijke Stand in 1813:
doorgaan of stoppen?

Idem, nr. 2, febr. 1989. P. J. M. de Baar/T. W. Prins-de Haan: Het Leidse record nog eens geëve-
naard: een derde Blauwbaard met zes vrouwen [Jan van Kuyck Marcelisz. huwde 1592-1632]; A.
van Zegveld-Regeer: Kwartierstaat Maria van den Hoed [1797-1870; - , Van Houten, Vrij, Koet];
Recensie 'Genealogie familie Berkeveld' [Hierin uitvoerige aanv./verb. Berkeveld/Berkemans/
Bergman, Rooze/Rosing]; ook de recensie van 'Een Rijnsburgse familiekring' [Van (der) Zijp] biedt
veel aanvullende informatie.

Holland, 21e jg., nr. l,febr. 1989. Ch. Jeurgens: De stormen van 1836 en het besluit tot droogmaking
van het Haarlemmermeer; P. U. van der Laaken: De notulen gehouden op de kamer van de heren
burgemeesteren [Leiden nov. 1668-aug. 1682; n.a.v. een onlangs hierop samengestelde alfabetische
index]; J. Stegeman: Scheveningse visverkoopsters, ca. 1600-1900; K. W. J. M. Bossaers: Macht,
Rijkdom en Aanzien. De regenten in het Noorderkwartier in het midden van de 18de eeuw.

DeNederlandscheLeeuw, CVIde jg., no. 1-2, jan.-febr. 1989. M. A. Beelaerts van Blokland: Nog-
maals iEbinga van Humalda [Van Ropta, Jeppama, Mellema; 15de-16de eeuw]; Idem, Van Aylva
[15de-16de eeuw; Bottema, Juwsma. Genealogie 15de-18de eeuw]; J. Belonje: Macaré [Catharina
de Wannemaecker zal niet in tweede maar in eerste echt gehuwd zijn geweest met een NN (een Mar-
tin?) de la Voye. Immers haar zoon Salomon de La Voye (otr.' Amsterdam 1630) werd geboren te
Middelburg ca. 1603. Acht kinderen van Jean Macare (Macarrier) en Louise de la Voye (ws. zuster
van voorn. Salomon) werden gedoopt tussen 1616-1629 te Amsterdam, in welke plaats eveneens te
vinden is het huw. van Hester M. (1647 met Olbert Minnen), het eerste huw. van Jan M. (1665 met
Geertruyd Passchier) en het hertr. in 1675 van Catrina Ravens wed. Martijn M. Dat ook tijdgenoten
moeite hadden met de namen van de vrouwen van Jean (I) en Jean (II) Macare, resp. Esther Ie Fevre
en Louise de la Voye, blijkt uit de inschrijving van Louijs(e) Ie Febure femme de Jan Macare als
doopgetuige bij een kind van G. Guillotin/J. del Berghe (GA Amsterdam, DTB 130/37,20-11-1616)];
G. J. J. van Wimersma Greidanus: Het laatste woord over de Van Nispen-afkomst? [Auteur maakt
zeer aannemelijk, dat Abraham Adriaens (tr. Middelburg 1588 Digna Bollaert) zoon was van Christi-
aan Gerrits van Nispen. Met fragmentgenealogie Van Nispen voor zo ver het geslacht in Zeeland
was gevestigd; R. C. C. de Savornin Lohman: Schimmelpenninck, aanvulling op de oudste genera-
ties [Zutphen 16de-17de eeuw].

Nieuwsbrief Rijksarchief in Friesland, jg. 1, nr. 3, febr. 1989. Op de studiezaal kunnen o.a. geraad-
pleegd worden: de bewerkte Régistres civiques (kiesregisters), niet-genealogische inlichtingencor-
respondentie 1840-1895 en 1922-1968, en de collectie genealogieën (Nieuwste aanwinsten: Vellinga,
(Glastra) van Loon, Turksma, Haisma, Rozema, Heineman en Voor- en nageslacht van Sipke Mar-
tens de Boer).

Met gansen trou, 39e jg., nr. 3, mrt. 1989. W. Dijkstra: Gisbertus Voetius Heusdanum 1589-1676.

Misjpoge, jg. 11, nr. 2, apr. 1989. R. de Leeuw van Weenen-van der Hoek: Voorne-Putten. Het ver-
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haal van een joodse gemeenschap, opgetekend aan de hand van archiefstukken; T. Spaans-van der
Bijl: Kwartierstaat van Jacob van der Bijl [1900-1944; 9 gen.; Van der Bijl (oorspr. Levy), Pimentel,
Rozette, Morpurgo]; Verv. Lijsten van ingezetenen van Overijssel (1748).

Ons Voorgeslacht, no. 391, 44e jg., febr. 1989. K. J. Stijkerman: De oudere generaties van het ge-
slacht Van Eijck uit Barendrecht; J. C. Kort: Repertorium op de lenen van de Hofstede Voorne, 1199-
1648; Idem: - op de lenen van de Hofstede Putten, 1229-1650; Idem: - op de grafelijke lenen in
Kennemerland 1203-1650.

Ons Waardeel, 9de jg., nr. 1, febr. 1989. B. J. Mensingh: Nóg een afstammeling van pastoor
Ludolphus die het isolement doorbrak... [Jan Schaange Mensingh, 1800-1864]; R. G. Tjassens:
Tjassens- of oude Hopmanswijk [Hopman Albert Tjassens te Groningen (1600-1661) bezat land te
Gieten]; M. E Niezing: Het vroege gebruik van de familienaam Alting en patroniemen [Erfenis van
Egbert Havinge/Hovinge/Alting; 15de-16de eeuw. Met schema's].

Idem, nr. 2, apr. 1989. J. Belonje: Herstel van de adeldom De Sigers ther Borch [18de-19de eeuw];
J. Eefting: Het grondbezit van de familie Van der Wijck in Drenthe, met name in de gemeente Assen
[18de-19de eeuw]; E. L. Boezen/L. L. Jagersma: Sterftebronnen voor Meppel in de zeventiende en
achttiende eeuw [Klokkeboeken v.a. 1611, Legerstedenboeken v.a. 1626].

Oostgelders tijdschrift voor genealogie en boerderijonderzoek, jg. 6, nr. 1, febr. 1989. Aanv./verb.
Genealogie Bruil, Kwst. Ter Beeke, Kwst. Lutjenhuis, Kwst. Bruins [o.a. Kummerinck/Kemme-
ling/Koemeling/Kummelinck] en Kwst. Dieperink [o.a. Koeslag/Fleerkate]; J. Renema: Erve Alder-
kamp te Vorden; G. J. Goorman: Genealogie Sweverink (1) [Te Lochem; ook Bielderman]; J. Rene-
ma/G. G. Renema-van Til: Erve Hiddink. Erve, familienaam en beknopte deelkwartierstaat;
A. H. M. Thuijs: Liemerse geslachten [Gepubliceerd zullen worden een aantal kwartierstaten van
de huwelijkspartners van nakomelingen van het echtpaar Henricus Garben en Theodora Menting,
tr. Bergh 1828. Als eerste die van Hendrik Berendsen, geb. Bergh 1865; - , Melchers, Hebing, Meurs];
Verv. Kwst. Geurkink [Alle kwn. te Winterswijk]; Verv. Herberg 'Den Bremer' te Steenderen
[Go(u)rdinou/Cordinou].

Tussen Vecht en Eem, 7e jg., nr. 1, febr. 1989. R. Loenen: Grensgeschillen te Loosdrecht [14de-15de
eeuw]; J. H. van Stuijvenberg: Geboorte, sterfte en armoede te Bussum 1890-1910.

Tijdschrift voor genealogie en historie 'Westerwolde', 10de jg., no. 1, mrt. 1989. A. J. ter Wisch:
Bruining, een aanvulling; J. J. Kuiper: Strate/Stratingh [Door een toevalsvondst kon het huwelijk
van Simon Hermans Straten, won. Onstwedde, met Hauwke Everts gevonden worden te Bunde
1749]; P. E. Dinkla: Dinkela/Dinkla [18de-20ste eeuw].

Van toen naar nu, jg. 19, nr. 1, mrt. 1989. L. W. A. Berenbroek: Genealogisch onderzoek in de Ooy
en de Duffelt; Verv. De Heren van Ooy, 3.

Van Zeeuwse Stam, nr. 64, mrt. 1989. M. Zaaijer: Parenteel van Aert Arensz. [Overl. ca. 1610, won.
Dirksland; Van der Velt, Roothaer, Van Aerden, Van Groenedijck, Timmerman]; Verv. Sententies
Hof van Holland [1565]; Verv. Genealogie Van Tatenhove; Verv. Godshuizen Middelburg [1799];
Antw. vraag Van Merode [Geconstateerd moet worden, dat sommige genealogische publikaties m.b.t.
de hier aan de orde zijnde geslachten tot andere conclusies komen dan de beantwoorder van de vraag
(b.v. NL 1943, k. 259/260 in zake Arkel-Schonauwen-Baarn)].

Van Zoys tot Soest, 9e jg., nr. 4, lente 1989. G. Staalenhoef: De lijst van inwoners in
1786-Gereformeerden te Soest [Getracht zal worden personen op deze lijst te identificeren en zo
veel mogelijk gegevens over hen te verzamelen. Begonnen wordt met Bolman en Bos(ch)].

Verenigingsblad van de oudheidkundige kring Bathmen, 9e jg., nr. 1 (1989). Verv. Naamgevende
boerderijen: Smidsweg [Traast] en Kranssteeg [Krans]; G. Goorman: Bathmense geslachten: Het
geslacht Stegink [De stamvader van het huidige geslacht, Derk Hendriks Naberhuis, stamde uit een
Almense familie (op Avervelde = Overveld), waaruit ook de families Goorman en Nijenhuis voort-
kwamen. Derk trouwde in op Stegink (1745)].
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Westfriese Families, 30e jg., nr. 1, mrt. 1989. Verv. Familie Koopman van Wervershoof; J. Ott: Kwar-
tierstaat van Alewijn Ott (1832-1902) [ - , Clomp, Louw, Preker].

IJsselakademie, 12de jg., nr. 1, mrt. 1989. Th. M. van Mierlo: De Avercamps en hun betekenis voor
de topografische kennis over Kampen; /. Ensink: Op de Werf en Van der Werf. Over een Masten-
broekse boerderij en haar bewoners (1715-1823).

Uit onze afdelingsbladen:
Koggenland, jg. 4, 1989/1. J. Lijzenga: Kwartierstaat Lijzenga [5 gen.; - , Broersma, Mast,

Leistra]; Verv. Kwst. Van Woudenberg-De Vlaming(slot); J. J. Vriend: Kwartierstaat Hand [6 gen.;
- , Zwarekant, Vlaming, Bleeker].

NoordKOPstukken, 3e jg., nr. 3, mrt. 1989. Verv. Wage(n)maker; Verv. Registre civique [Smit t/m
Struif]; Verv. Transportregisters [Keesman, Croon].

Twente Genealogisch, 5e jg., no. 2, apr. 1989. J. H. Wissink: De Broekmolen [te Bornerbroek;
'kroniek' 1798-1956]; Korte kwartierstaten van Johannes Asbroek [geb. Delden 1757; - , Boenders,
Rouwenhorst, Asbroek], Kobus Beverdam [geb. Wierden 1755; - , Hesselinck, Snijder, (Ter Stal)],
Hendrikus Kromme(n)dijk [geb. Wierden 1763; - , Meyers, Willems, Stokkers], AntoniaPuij(s)cher
[geb. Enter 1808; - , Blaauwenhand, Peddemors, Ter Steeg] en van Frederik Wolters [geb. Almelo
1798; - , Kuipers, Kuffers, Wigmans].

Zaanstreek-Waterland, nr. 3, mrt. 1989. A. G. Bakker-Groot: Kwartierstaat Bakker-Groot [Elf
gen.; Bakker (afk. van Urk), Brouwer (Doesburg/Amsterdam), Groot (Monnickendam), Decnop
(België)]; Aanv. Kwst. Rijswijk-Prins [Kales/Calis, Van 't Hof, Van Sanen]; J. G. Voortman: Uit
het evangelisch-luthers begraafregister van Menslage [Van Dooreslaer, Halfbrood].

Uit familiebladen:
Bulletin familie 'de Heus', jg. 2, nr. 4, febr. 1989. Genealogie De Heus, deel 7 (beslaat de periode
1870-1950); Verv. Hoeksewaardse tak (9).
Familieblad Hofman, nr. 6, dec. 1988. De koemelkerij van Pieter Derks Hofman (Groningen begin
19de eeuw). Verv. Onze familie en de armenzorg in de 19e eeuw.
In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, vijfde jg., nr. 9, mrt. 1989. Hierin het nageslacht van Sierk Cornelis
Schuyt, 1628-1680, won. in De Vennik (buurtschap bij Schagen).
Het Patertje, jg. 5, nr. 1, mrt. 1989. Verv. Pater te Amerongen (generaties IV-VIII).
Reith, wijden zijd, nr. 20, mrt. 1989. Vondsten in het Stadtarchiv van Schlitz (Hessen), 17de-18de
eeuw.

België

Bachten deKupe, 31e jg., nr. 1, jan.-feb. 1989. J. van Buggenhout (t): Geschiedenis van onze paro-
chies: Booitshoeke [O.a. Het Hof van Boitshoucke, leen van de familie Vanden Berghe van Water-
vliet]; D. Deschrijver: Het oude kasteel van Beveren-Yzer [Heve, Zannekijn; huw. contract Rijssel
1613].

Idem, nr. 2, mrt.-apr. 1989.

L'Intermédiaire/De Middelaar, No. 260, Ao. XLIV, 2/1989. A. Denefve: Recensement des parois-
siens de Hoves-lez-Enghien vers 1670; Verv. Leyniers; J. Mertens: Buitenlandse paspoorten (1797-
1813) in het departement van de Nedermaas (Belgisch- en Nederlands-Limburg) [Naamlijst met ge-
gevens zoals plaats van bestemming]; J. Detro: Fonds de manuscrits a L'Université de Liège.

Vlaamse Stam, 25e jg., nr. 1, jan. 1989. UFrangois: Charles Manilius (Gent 1778-Gent 1852). Amb-
tenaar en orangistisch politicus; Het geslacht van Hamme (Add. & Corr.); R. J. Leenaerts (f): Het
nut van de bibliografie voor de genealogische navorsing; F. Debrabandere: Schelhaever en Buysrogge
[Naamsverklaringen]; W. Steeghers: Genealogische schets van de familie Mesdach [Stamreeks 14de-
18de eeuw].

Idem, nr. 2, febr. 1989. W. Steeghers: Genealogische gegevens betreffende de familie van dokter
Jacobus Joannes De Schepper; J. Mertens: Neerpeltenaars in het buitenland gestorven (1683-1820)
[Meest 'teuten']; Familiewapens geregistreerd door het Heraldisch College: Wauman, Hendrickx,
Bode, Gorus, Styns, Ernon; Artikelen betr. Hurtekant [naamsverklaring], Van Buscom [Van Busse-
com; hoveniers te Mechelen 16de-18de eeuw], Van der Straeten [Brussel 14de-17de eeuw], Testamen-
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ten en huwelijkskontrakten uit Berg [1637-1759], en Pastoors en kapelaans in Zandvliet.

WH-info (Westhoek), 4e jg., nr. 4, jan. 1989. Dikkebusse landbouwers ten jare 1709 [Naamlijst met
zakelijke gegevens]; Verv. Hondscote: Actes de partages (1735-38).

Duitsland

Altpreussische Geschlechterkunde. Familienarchiv, Bd. 12 (1988). R. Riemer: Stammbuch der Fa-
milie Riemer [Met 14 genealogieën, o.a. Re(y)mer/Reimer/Riemer, Blieschke/Blüschke, Hin(t)z,
Kleinschmidt, Lub(e)nau, Rach, Wollenberg]; A. Goertv Mennonitische Ahnenlisten [Zes kwstn.
met o.a. 'Hollandse' namen]; H. Schulz-Fademrecht/F. Enns: DieFamilien Schultz-Fademrecht und
Enns [Onderzoek afgesloten 1938. Met een inleiding over de immigratie van hun (mennonitische)
voorouders uit de Nederlanden naar - en de geschiedenis van de Weichsel-delta (omgeving Danzig
en Marienburg)].

Archivfür Sippenforschung, 55. Jg., Heft 113, Marz 1989. W. Schrader-Rottmers (WC. Steinbic-
ker: Geschichte und Stammfolge des Geschlechts von Syborg(-burg) in Magdeburg und verwandter
Familien [16de-19de eeuw. Bijlagen fragment-gen, van o.a. von Peine, Dauth, Lentke, Schrader,
Schröder, Hantelmann, Pfeil, Hakenberg, Ziering, Bünemann, Rupitz/Rupitius].

Der Archivar, 42. Jg., Heft 1, Febr. 1989. Verslag van voordrachten gehouden in aug. 1988 te Parijs
t.g.v. het Xle Internationale Archiefcongres; In de rubriek Archivberichten lezen wij, dat het
Hauptstaatsarchiv Stuttgart vorig jaar heeft verworven het Grafl. v. Maldeghem'sche Archiv [Betreft
de geschiedenis van de heerlijkheid Niederstotzingen (Heidenheim) en haar Heren, 14de-19de eeuw.
De Graven von Maldeghem stamden uit Vlaanderen].

Der Deutsche Hugenott, 53. Jg., Nr. 1, Marz 1989. R. Siméon: Die Pfalzer Kolonie zu Magdeburg
1689-1808 [Wie vergeefs heeft gezocht naar hugenotenvoorouders in Magdeburg, wordt aangeraden
ook het Bürgerbuch van de Pfalzer Kolonie te raadplegen]; W. Mogk: Die Französische Bibel der
Hugenottenfamilie André in Offenbach am Main.

Genealogie, Bd. XIX, 38. Jg., Heft 3, Marz 1989. N. Wandruszka: Die Offiziersfamilie von Hoyer
aus Dresden — Verwantschaft von Alja Rachmanowa [Generaties V-VIII en aanv. eerste vier genera-
ties]; U. Budde-Irmer: Ein Gerichtsfall in Essen [Boymann gnt. Funcke, 1714]; E. Wilck: Genealogi-
sche Datenverarbeitung mit dem Familienforschungsprogramm 'GENprofi'; Deutsch-chilenische
Familienkunde: verwantschapstabel van Bundespresident Von Weizsacker en Dr. Chr. Martin [Via
d'Orville, 16de-17de eeuwse kooplieden o.a. te Frankenthal, Amsterdam en Aken].

Hessische Familienkunde, Bd. 19, Heft 5, Marz 1989. H. Gensicke: Die von Reifenberg. 2. Jüngere,
Wetterauer Linie [14de-15deeeuw]; H. Richtergeb. Wannemacher: Die Wannemacher im Darmstad-
ter Raum [16de-18de eeuw]; Musterungsliste der Cent Umstadt von 1639 en Die Huldigung von 1667
im Amt Gudensberg [Naamlijsten]; H. F. Friedrichs: Judenregister in Hessen; Hessische Wappenrol-
le: Schachner, Schorge, Reuel, Knecht, Friedrich, Walter [Met stamreeksen].

Mitteilungen der Westdeutschen Gesel/schaft für Familienkunde, Bd. 34, Jg. 77, Heft 1, Jan.-Marz
1989. U. Budde-Irmer: Familiennachrichten aus Duisburg [Transcriptie van een ms. van Rutger Tack
met ca. 500 familieaantekeningen over de jaren 1587-1614; voornl. overlijden, met annotaties van
de autrice]; Bericht betr. de familie Schmülling.

Mitteldeutsche Familienkunde, Bd. IX, Jg. 30, Heft 1, Jan.-Marz 1989. H. Petzold: Die Familie
George Bahrs [Stamreeks Beer/Behr/Bahr; 17de eeuw te Fürstenwalde]; M. Bauer: Organisten und
Kantoren der Reglerkirchengemeinde in Erfurt [Gen. gegevens betr. o.a. Fröschl, Reichardt, Wolc-
kenstein, Hartung, Sinnhold, Buttstedt, Adlung, Wendel, Bach, Witthauer, Westhausen, Staele]; G.
Alpermann: Das Freibauerngut des Domkapittels Brandenburg in Radewege [Stamreeks Meyer-
Richard-Brüggemann; 17de-19de eeuw]; K. Schönbeck: Die Schönbeck aus Garz, Kr. Ruppin [18de-
19de eeuw]; D. Papsdorf: Ein bauerliches Testament aus dem Jahre 1634/35 als genealogische Quelle
[Peter Heinoldt te Gatzen, Kr. Borna].
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Mosaik, Heft 1/1989. Verv. Genealogisches Ortsbuch für den Kreis Kleve: Hanselaer, Hasselt, Has-
sum; Verv. Ursprung und Ahnen der Gründer von Pfalzdorf [Viehl, Kraft, Keim, Andel, Reinhardt].

Norddeutsche Familienkunde, 38. Jg. NFK/64. Jg. ZNF, Bd. 14, Heft 1, Jan.-Marz 1989. 14.
Mecklenburgheft. J. Memmert: Aus der Geschichte eines mecklenburgischen Dorfes. Klein Rogahn
[O.a.: Habersack/Haversack, Siggelkow, Arfert, König, Wiese, Kühl, Buckenthin, Ruhkieck/Ruc-
kick, Löwe/Leue, Wacke]; H. Stache: Zufallsfunde im Copulations-Register von Steinbek/Stormarn
zwischen 1626 und 1704 (slot) [O.a. Cathrin Barbara Flaggin aus Braband, tr. 1675; Johan Liirs,
ein Schiffsgesell aus Amsterdam, tr. 1688; Barbara Kerckhoffen, von Antorff, tr. 1629]; Artikelen
betr. Butendach en Bonorden.

OldenburgischeFamilienkunde, Jg. 31, Heft 1, Marz 1989. W. Barre: Genealogische und historische
Nachrichten über die Familien Muhle und Frisius von Pastor Diedrich Konrad Muhle (1780-1869).

Ostdeutsche Familienkunde, Bd. XII, 37. Jg., Heft 1, Jan.-Marz 1989. J. von Roy: Danziger
Hausmarken 1435-1656 [Ontleend aan het Totenbuch, waarin 'Steinbuch' (1600-1695). Met namen
en gegevens van grafeigenaren; oudste vermelding 1539. In deze aflevering géén afbeeldingen]; A.
Goertz: Gotenburg (Göteborg) als Brücke zum Osten [Lijsten van achternamen 1624-1700, ontleend
aan het trouwboek van de Christina-gemeente]; E. Hexel: Einwohner der deutschen Siedlung
Schumlau in Galizien (1785-1812) [O.a. Birkenmeyer, Falk, Gans, Knieling, Manz, Pfeifer, Porcher,
Schmidt, Zwetsch].

Saarlandische Familienkunde, Bd. 6, Jg. XXII, Heft 85, 1989. F. Kirchner: Beitrage zur Einwande-
rung Schweizer "Familien. Von Siebenthal; W. Neutzling: Nassweiier und die Merlebacher Glasma-
cher [Kunkel, du Houx, Fischer]; H. en K. L. Jüngst: Zu den Trarbacher Vorfahren der Völklinger
Familie Kunkel [Schlosser]; K. Mayer: Schafer. Stammfolge einer Saarwellinger Familie [17de-19de
eeuw].

Südwestdeutsche Blatter für Familien- und Wappenkunde, Bd. 19, Heft 5, Marz 1989. G. Schwei-
zer/W. Stettner: Neues zu Scheyhing, Kircher und Knoder(er) - Lösung eines alten Problems (Faber
26G) [Met kwst. Geschwister Scheyhing, 16de eeuw]; Artikelen betr. Stor(t)z, Wolfhart, Froberger,
Stauss, Ludwig (te Steinach; schema's).

Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Familien- und Wappenkunde, 37. Jg., Heft 6, 1988.
Die Versippung der 'Krudener' mit Emder Bürgermeistern und Ratsherren [schema]; H. Bruns: Men-
noniten im Kirchenbuch der reformierten Gemeinde in Eilsum im 18. Jh.; G. Schreiber: Norder
Ambtts Taxation des hundersten Pfennings Ao. 1618.

Frankrijk

Cercle généalogique d'Alsace, Bulletin No. 85, 1989-1. J. M. Chauvin: De Furth a Strasbourg. La
familie Ratisbonne [Joodse familie, oorspr. (Hirsch) Regensburger. Eind 18de-begin 19de eeuw. Met
verwantschapstabellen; Cerf, Berr, Brüll]; Kwartierstaat van de dirigent Charles Munch (geb.
Straatsburg 1891-1968) [6 gen.; - , Wolffhugel, Simon (te Straatsburg), Appenzeller]; Verv. Notes
généalogiques sur Dambach la Ville [O.a. Clog, Gedelman, Heisch, Mosung, Schall, Ulrich]; Index
op achternamen in Eckwersheim (protestant, 1568-1636]; Antw. Haudenschild, Kerler (= Kerner),
Luman/Lumal/Lumler, Laeuffer (Kwst. met ver teruggaande kwn. via Woelflin, Von Schmidberg,
Orth); Schema's Schlachter [16de eeuw; te Lindau en Colmar] en Baumeister [16de-17de eeuw; te
Riquewihr].

Héraldique et Genealogie, No. 110, XXIeannée, no. 1, Janv.-Mars 1989. Kwst. Père Joseph (Francois
Ie Clerc du Tremblay, 1577-1638); Verv. Députés a la Constituante; Artikelen betr. Gazeau, Audinet,
(des) Androuins, de Ralhi/Darlin/d'Arlin, Richard de Pichon, De Treilles, des Fossez; Les Maitres
de Poste (o.a. Esmein, Champagnat, Pinaud, Lavoisier); Kwn. van generaal Jean-Charles Pichegru;
Gentilhommes verriers (een inventarisatie; o.a. kwst. Le Vaillant); Kwst. Jean Huret (1880-1960).

Nord Genealogie, No. 96, 1989/1. M. Leleux: La chatellenie de Lille de 1340 a 1789; D. Bouquet:
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Rescensement de Quarouble du 5-11-1680 [Namen, beroepen, kinderen met leeftijden]; P. Daudry:
Families du pays de Langle et de quelques paroisses voisines: Bailliard/Baillart, Catrice, Compiegne,
Courbo, Delettre, Flour, Focqueux, Hamerei, Lambert, Marette, Revillion, Scave, Stocquelin; H.
Descamps: Descendants de Nicolas Ie Vaidre [Priester te Prémesques; twee ill. kinderen in 1518. Le
Vaisdere, De Roubaix, Du Flocq, Le Saffre, Bentin]; J. Brabant: Mariages au Quesnoy de soldats
ou officiers [1737-1747].

Idem, No. 96 bis, 1989/1 bis. Een genealogisch gidsje met o.a. Etat des communes étudiées dépar-
tement du Nord.

Stemma, Cahier No. 39, 10e année, Tome X, fase. 3, 1988. R. Thomas: De l'apothicaire au pharma-
cien; P. Mangin: Déces d'enfants a Mesnil-Renard pouvant interresser Paris et Banlieue [18de eeuw].

Idem, Cahier No. 40, fase. 4, 1988. J. Valette: Patronymes des époux cités dans les actes de maria-
ges de Houilles (Yvelines) de 1592 a 1792 inclus; R. Thomas: Une aide a la reconstitution de PEtat
civil de Paris: les déces des nourrissons hors Paris. Enfants de Paris places a Eragny (Val-d'Oise)
de 1634 a 1792.

Groot-Brittannië

The Scottish Genealogist, Vol. XXXVI, no. 1, March 1989. G. Donaldson: Peerage cases and the
archivist [Verervingsclaims m.b.t. Dundee Earldom en Dudhope Viscountcy, en Earldom of Annan-
dale]; R. W. Munro: Governor Lachlan Macquarie and his familycircle [18de-19de eeuw; uitvoerig
geannoteerd]; S. Pitcairn: Genealogy in the Outer Hebrides.

Scandinavië

Heraldisk Tidsskrift, Bd. 6, nr. 59, Marts 1989. H. Cappelen: Heraldikk pa norske frimerker [Heral-
diek op noorse postzegels]; S. Mahler Dam: Heraldisk udtryk for aegteskabsforbindelser i lavadelen
[Met behulp van gedeelde wapens zijn verwantschappen waarschijnlijk te maken; als voorbeeld de
Deense familie 'Gagge II' in de 14de-15de eeuw].

Verenigde Staten

The GenealogicalHeiper, Vol. 43, No. 1, Jan.-Febr. 1989./? William Filby: A selection of Passenger
Lists and Naturalizations published in the last decade.

Aanwinsten:

Spiegel Historiael, jg. 23, nr. 12, dec. 1988. Themanummer Archieven Oud en nieuw.
Gesamtregister zum Deutschen Familienarchiv. Bande 76-100.
Roland zu Dortmund. Forscherkontakte Genealogischer Vereine. Stand 1-1-1988.

Verder ontvingen wij:

Adler, 15. (XXIX.) Band, Heft 1, Janner/Marz 1989. Zweiter Teil: Wappenbüros in Österreich, von
Hanns Jager-Sunstenau. "

Bayerischer Landesverein für Familienkunde, Informationsblatt Nr. 8, Marz 1989.
Brunja [Brongers], nrs. 4 (juni 1979), 5, 7, 12 t/m 16, 18, 19, 20 (dec. 1984).
Centraal Bureau voor Genealogie, Med., jg. 43, nr. 1, mrt. 1989.
C/Krapels-krabbels, 8e jg., no. 5, dec. 1988; 9e jg., no. 1, febr. 1989.
Descent, Vol. 18, Part 4, Dec. 1988.
De Familie-Band [Spanjers], 3e jg., nr. 3, okt. 1981; 5e jg. (1983), nrs. 1, 2, 3; 6e jg. (1984), nr. 3;

7e jg. (1985) t/m 10e jg. (1988).
Families, Vol. 28, no. 1, febr. 1989; Newsleaf, Vol. XIX, no. 1, febr. 1989.
Familievereniging 'In den Bockenwaghen' [De Bock, De Jagher en aanverwanten], nrs. 1 (mrt. 1977)

t/m 12 (mrt. 1988); Levensgeschiedenissen van een familie De Bock, door mw. H. J. de Jagher.
Gens Dunia, 26e jg., nr. 1, mrt. 1989.
Huisorgaan van de familievereniging Kikkert, jg. 27, nr. 4, mrt. 1989.
Library of Congress, Information Bulletin, Vol. 48, No. 5 (Jan. 30) t/m 8 (Feb. 20) 1989.
Die Loenen Cronyke, nr. 34, 1989.
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Mars et Historia, 23e jg., nr. 1, jan.-febr. 1989.
Michigana, Vol. 34, No. 1, March 1989.
Nieuws van Archieven, jg. 8, nr. 2, febr. 1989. Bijlage: Staat van het Nederlandse Archiefwezen,

Leeuwarden, jan. 1989.
Nieuwsblad Holland, jg. 2, nr. 8, apr. 1989.
Oostvlaamse Zanten, jg. LXIV, nr. 1, jan.-mrt. 1989.
Oud Muiderberg, V/l, nr. 42, voorjaar 1989.
Oud-Zutphen, 6de jg., nr. 2, juni 1987.
Poe/geest familie kontakten, 9e jg., nr. 1, mrt. 1989.
Pors Post, 13e jg., nr. 41, Ie kw. 1989.
Stichting Familie Vis van Zaandijk, Med. nr. 17, febr. 1989.
Ter informatie (VU), 5e jg., nr. 1, mrt. 1989.
Het Treffertje, 18e jg., no. 1, mrt. 1989.
Tussen Rijn en Lek, 23e jg., nr. 1, mrt. 1989.
Ut de smidte, 23ste jg., nr. 1, mrt. 1989.
Vereniging Oud Leiden, Med., jg. 11, nr. 3, mrt.; nr. 4, apr. 1989.
Volkskundige Kroniek (Oostvlaams), 24ste jg., nr. 2, mrt.-apr. 1989.
Werkgroep genealogisch onderzoek Duitsland, jg. 15, nr. 6, febr. 1989 (Cartotheek).
Wiegel Wetens Waardigheden, nr. 14, 4de jg., nr. 1, 1989.
Wie, wat, waar, wanneer? Familievereniging Cluyt, nr. 5, apr. 1989.

M. VULSMA-KAPPERS

VRAGENRUBRIEK

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

De vragen (met antwoordporto) en antwoorden dienen op aan één zijde be-
schreven papier te worden toegezonden aan dr. P. M. op den Brouw, Agaat 40,
2651 SG Berkel en Rodenrijs.

VRAGEN

12. BREUCKELAER/BROECKELER/BROCKELER (rectificatie GN XLII (1987) p. 411, vraag
310)
Gevraagd aanvullende gegevens en voor- en nageslacht van Werner Breuckeler, wnd. Arnhem, overl.
1557, tr. (1) Sophia van Homoet, wed. van Taetz; tr. (2) Lutgert Coninx. Verder van Herman Breucke-
ler, tr. (1) Doesburg 1572 Stijn van Renes; tr. (2) Aeltjen Hartunghs. Uit dit huwelijk:
1. Costus, tr. (1) Amsterdam Dyfferken Hermansen; tr. (2) ald. Adriaentie Cornelis van Voorst.
2. Henrich, tr. Amsterdam Mayke Cornelis van Voorst.
3. Hendrixken, tr. Doesburg Johan Bitter.
4. Aeltgen tr. Lambert Berinck.
5. Jenneken.
6. Christina, tr. (1) Doesburg Borghardt Pieck; tr. (2) Hendrik Baerken; tr. (3) Goswinus Brantsius.

J. W. BREUKELAAR, Almelo

13. VEER
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Hendrik Veer, zn. van Coenraad Veer en Hermina
Groenenberg, geb. Leiden 29-7-1756, overl. Ameide 9-12-1828.

B. VEER, Schoonhoven
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14. BAERT
Gevraagd overlijdensdatum en -plaats van Johan Baert, geb. Alkmaar 27-4-1781, tr. Schagen 27-9-
1807 Neeltje van Bentera. Uit dit huwelijk: Guurtje, tr. Schagen 29-11-1832 Jan Christiaan Merens.
Tijdens het huwelijk van zijn dochter is Johan Baert 'uitlandig'. Echter ook bij overlijden te Schagen
11-1-1838 van Neeltje van Bentem, zijn vrouw, is Johan Baert afwezig. Maar in een verkoopakte
van 6-3-1851 waarin de erfgenamen optreden wordt vermeld dat beide ouders te Schagen zijn overle-
den.
DONKER
Gevraagd overlijdensdatum en -plaats van Catharina Donker, geb. Leerdam 16-4-1769, tr. Aarlan-
derveen 12-10-1789 Isaac Baelde, overl. Zwammerdam 19-1-1827. In Bevolkingsregister van Zwam-
merdam e.o. wordt zij niet meer aangetroffen, hoewel bij het huwelijk van haar zoon Johannes Elias
te Zwammerdam 13-12-1828 zij wordt vermeld als wnd. te Zwammerdam.

K. VAN DER TAK, Eindhoven

15. SWART(S)
Gevraagd overlijdensdatum en -plaats en aanvullende gegevens van:
a. Johannes Swarts, geb. Leeuwarden 4-4-1846, geelgieter, tr. ald. 18-5-1878 Trijntje Algera, geb.
Huizum 30-3-1850, overl. Dronrijp 12-12-1925 als wed.
b. Age Douwe Swarts, geb. Leeuwarden 12-12-1821, schipper-koopman, tr. ald. 13-11-1842 Gelske
Johannes Tasma, geb. Holwerd 14-11-1814, vroedvrouw.
c. Douwe Jacob Swart, geb./ged. Leeuwarden 3/23-6-1802, schipper-koopman, tr. ald. 12-8-1821
Grietie Ages de Boer, geb./ged. ald. 10/13-6-1805, overl. ald. 2-10-1845.

E. VAN BlNSBERGEN, Ede

16. SCHENDELAAR
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Godefridus Schendelaar, soldaat in het Reg. Inf.
Oranje Stad en Lande en Drenthe (Ie Bat. Comp. Kapt. Trip) en in het Reg. Schotten I Houston,
tr. (1) ca. 1760 Anna Catharina Feitens; tr. (2) Maria Ida Williaers, ged. (RK) Maastricht 18-3-1742.
Uit het eerste huwelijk: Godefridus, ged. (RK) Leeuwarden 1-6-1761. Uit het tweede huwelijk vijf
kinderen, allen RK gedoopt te Maastricht.

J. K. SCHENDELAAR, Den Helder

17. RUSIUS
Gevraagd nadere gegevens over Willem Rusius, afkomstig van Gildehaus ca. 1695, tr. (1) Grietien
Jans, van Sappemeer; tr. (2) Grietje Harms van Boékeren. Uit het eerste huwelijk te Sappemeer:
1. Daniël, geb. 25-12-1695; 2. Daniël, geb. 1697. Zijn er meer kinderen uit dit huwelijk? Uit het tweede
huwelijk: 1. Berent, geb. 16-6-1700. Zijn er meer kinderen uit dit huwelijk?
Een Willem Rusius tr. 23-11-1721 Lisabeth Jurjens, dr. van Catalena. Verder Willem Rusius tr. 9-1-
1724 Hammegjen Hendriks, waaruit vier kinderen. Zijn laatstgenoemde Willem Rusius' dezelfde
als eerstgenoemde?

J. Ruzius, Groningen

18. COPINI
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Alexander Cop(p)ini, geb. 1810/1811 als kind van
reizende kunstenaars, niet ged. Rotterdam. Zijn vader (Jo) Filippo Coppini en moeder (naam onbe-
kend) traden op te Rotterdam op de kermis van 1811, als komende van het Hof van Zijne Majesteit
de Koning van Westfalen (Jerome Bonaparte). Mogelijk zijn zij gevlucht voor de troebelen van de
tijd. Tijdens deze kermis is Alexander ergens in de kost gedaan, maar ondanks gedane belofte niet
meer opgehaald. Alexander belandde via armenzorg bij de Maatschappij van Weldadigheid te Frede-
riksoord.

C. ROLF-COPINI, Leeuwarden

19. DONNEMORATH
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Willem Ezechiels, uit Holland, overl. Leer (Ostfries-
land) 12-8-1804, tr. Trientje Ryken, dr. van Riek Tebben Warnders en Fetta, overl. Delfzijl 20-5-1813
(oud 51 jaar). Uit dit huwelijk: 1. Ezechiel Willems Donnemorath, geb. Leer (Ostfriesland) 20-3-
1785, fabricant des voiles., tr. Deevertje Freerks Uil; 2. Janna, geb. Leer 16-5-1798.

REDACTIE
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20. VAN EGMOND
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Arie Arensz. van Egmond, geb. Voorschoten (?), tr.
Voorhout 9-5-1745 Neeltje Willemsdr. Hoekman, geb. Voorhout (?).
WESSELAAR
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Willemijntje van Wesselaar, geb. Noordwijkerhout,
tr. Lisse 13-11-1785 Cornelis Ariesz. van Egmond, geb. Voorhout 3-6-1759.

M. BENNE, Hoek van Holland

21. JENTINK
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Jan Jentink, tr. Janna (Johanna, Anneke) Cresdael.
Zij krijgen zes kinderen te Zutphen na 1691. Te Amsterdam werd één kind geboren (zie GN XLIII
(1988), p. 289 e.v.).

J. C. P. JENTINK, Voorburg

22. VAN DEN DORPE
Gevraagd aanvulling van volgende kwartierstaatgegevens:
1. Pieter Rijkens van den Dorpe, tr. Rotterdam 9-4-1640 Ariaentie Gerrits, uit Vlaanderen.
2. Ryckaert Gileijns van den Dorpe, geb. ca. 1600, tr. Rotterdam Maertgen Stoffels, wed. van Sa-

muël Priesters.
4. Geleijn van den Dorpe, geb. "1580?

IR. A. DAAE, Eelde

23. SINKELDAM
Gevraagd voorgeslacht van en eventuele aansluiting met Twentse geslacht (ten) Sen(c)keldam van
het erf Goor (Overijssel) van Jan Harmensz. Sinkeldam, overl. ald. 12-7-1780, tr. Beemster 13-12-
1744 Neeltje Claes, overl. ald. 20-10-1762.
BERLING
Gaarne gegevens over en herkomst van de naam Berling, waarschijnlijk afkomstig van het Westduitse
grensgebied (Munster, Keulen, enz.). Naamdragers vestigden zich in Amsterdam en Den Helder.

D. SINKELDAM, Amstelveen

24. BARTEN
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Hermanus Barten, tr. Hildegonda Spee, beiden overl.
in 'Kleefsland'. Uit dit huwelijk: 1. Pieter Barten, geb. Holten (in Cleefsland) 12-6-1753 (aldus een
registre civique uit 1811), overl. Oudkarspel 31-1-1814 (64 jaar oud!). Tot nu toe werd geen informatie
aangetroffen in: a. Stadtarchiv der Stadt Duisburg; b. Katholische Kirchengemeinde Oberhausen-
Holten en c. Das Evangelischen Pfarramt in Holten.

A. BARTEN, Amstelveen
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