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Inleiding
Bij mijn onderzoek naar de familie Fransz in Amsterdam vond ik dat op 3 mei
1642 aldaar in ondertrouw gingen David Fransz en Jacomijntje Martens. Zij was
afkomstig, naar ik meende, uit Baerle. Van de familie Fransz vond ik genoeg
gegevens om een genealogie samen te stellen1, maar van Jacomijntjes familie
kon ik bijna niets te weten komen. Het is toch al niet zo makkelijk zoeken als
je te maken hebt met een familienaam die ook als patroniem voorkomt, maar
bovendien benam ik mezelf de kans op succes vrijwel geheel door de geboorte-
plaats van Jacomijntje verkeerd te lezen.

Een mogelijkheid om toch iets te vinden zag ik in een inventaris uit 16952

waarin een huis op de Rozengracht te Amsterdam wordt vermeld, dat voor de
helft eigendom was van ds. Johannes Martsen te Jisp en voor de andere helft
toebehoorde aan de weduwe van Jacomijntjes zoon Jacob Fransz. Deze mede-
eigendom, dacht ik, zou door erfenis kunnen zijn ontstaan. Daarom ging ik op
zoek naar Martsen of Martens in Jisp. Een gedeelte van het oud notarieel archief
in het Rijksarchief te Haarlem is voortreffelijk geklapperd. Ook dat van Jisp.
En in die klapper trof ik aan: Jacomina Martens, weduwe van David Fransz,
wonende te Amsterdam. Deze vermelding bleek betrekking te. hebben op een
akte van 6 december 1688, verleden voor schout en schepenen te Jisp.

De akte die zich bevindt in het protocol van notaris Floris Wil, destijds tevens
secretaris ter plaatse3, bevat tal van gegevens over Jacomijntjes familie. Op haar
verzoek wordt een verklaring afgelegd door ds. Johannes Martsen oud 50 jaar,
en door de eerbare juffrouw Ursula Torels, oud 67 jaar. Zij verklaren:

'dat sij deposanten wel hebben gekent d'E. Jan Marten Jansz ende Grietje Hermans sijne huijs-
vrouw, in haer leven wonende binnen 't Sartogenbosch, alsmede dat sij deposanten wel sijn we-
tende dat alle de broeders ende susters van de voornoemde Jan Maerten Jans lange jaeren voor
hem sijn overleden ende bijgevolge de voornoemde Jan Maerten Jans geen broeders noch susters
nae sijn doodt heeft gehadt. Verclaerende sij deposanten wijders dat sij wel hebben gekent Jakob
Martens ende desselffs huijsvrouw Maeijke van Roebays, in haer leven wonende binnen Amster-
dam op de Roosegraft, die een broeder was van Jan Maerten Janss, dewelcke naegelaeten heeft
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een dochter genaemt Jacomina Martens, nu out omtrent 70 jaeren, wedue van Davit Frans mae-
ckelaer, wonende mede binnen Amsterdam op de Lelygraft, die wij speciael sijn kennende ende
noch daegelijx familiaer met haer omgaen als wij tot Amsterdam sijn. Voorts verclaerden sij
deposanten dat de voornoemde Jacomina Martens de laetste int leven is van alle de broeders
en susterskinderen van Jan Martten Jans, dewelcke alle, als Christiaen Marttens, Jan Marttens,
Jan, Esaias, Anthony ende Bastiaen van der Velde, mitsgaders Cornelis Roelantss de Vries, alle
eenige jaeren sijn overleden, ende soo is Jacomina Marttens de naeste in den bloede van haer
oom Jan Maerten Jans ende bijgevolg van sijn dochters soon Heyndrick van der Lith, haren
cosijn van sijn moeders sijde. Gevende voor redenen van wetenschap dat sij deposanten de voor-
noemde persoonen alle hebben gekent en in haer leven met deselve hebben omgegaen ende ver-
keert.'

Met dit verhaal als uitgangspunt ging ik weer op zoek in het Amsterdamse
gemeente-archief, waarin ik al gauw de huwelijken vond van Esaias en Anthonie
van de Velde, die beiden in Haarlem bleken te zijn geboren. In het gemeente-
archief van Haarlem vond ik vervolgens hun ouders en daarna ook de doop van
Jacomijntje, die dus niet te 'Baerle', maar te Haarlem werd geboren.

Nog meer gegevens over de familie Martens kwamen te voorschijn. Zo bleken
er enkele kunstschilders toe te behoren, alsmede de vrouw van de bekende schil-
der Esaias I van de Velde. Ds. Johannes Martsen bleek inderdaad tot de familie
te behoren als zoon van Jan Martens de jonge. De eerbare juffrouw Ursula Torels
was een zuster van Filippina Torel, de vrouw van Jan Martens de jonge. Ursula
werd gedoopt te Amsterdam op 5 december 1621. Zij trouwde eerst met de chi-
rurgijn Arnoud van Weijnis en daarna in 1667, met Albert Sluijter. In 1685 kwam
zij met attestatie uit Amsterdam te Jisp. Ze werd begraven in de Oude Kerk te
Amsterdam op 12 november 1699. Arnoud van Weijnis was in 1657 getuige bij
de doop van een dochter van Jacomijntje Martens en David Fransz, en Ursula
in 1663 bij de doop van hun zoon Arnoud.

Hierna volgt eerst de genealogie Martens4 en daarna twee fragmentgenealo-
gieën van aanverwante families, n.l. Van de Velde en De Vries. Tenslotte volgen
nog enkele aanvullingen op de genealogie Fransz.

GENEALOGIE MARTENS

I. Jan Martens Jacobsz., leeft nog in 1618, gehuwd met Jacomijntje Vermeulen,
die nog leeft in 1634; zij worden op 10-10-1586 ingeschreven als lidmaten van
de gereformeerde (hervormde) gemeente te Haarlem, met attestatie van Gent.

Jan en Jacomijntje gaan in Haarlem wonen in de Smeestraat. Op 3-6-1609 maken ze een mutueel
testament5. De langstlevende zal alles erven, met het argument 'heure kinderen genoech opge-
bracht hebbende en deselve den cost waerdich sijnde'. Na de dood van de langstlevende zullen
de kinderen, resp. de kleinkinderen erven. Als er van een van beide echtgenoten voorkinderen
waren geweest, zouden die zeker in het testament vermeld zijn. Nu dit niet het geval is mag worden
aangenomen dat ook de te Gent geboren kinderen uit dit huwelijk stammen. De notaris verklaart
nog dat zij beiden goed gezond zijn, behoudens dat Jan hardhorend is.

In een testament gemaakt door hun zoon Jan en zijn vrouw op 20-4-16186 worden zijn beide
ouders nog genoemd als mogelijke erfgenamen. Die zijn dan dus nog in leven. Op 5-7-1634 is
Jacomijntje nog getuige bij de doop van haar achterkleindochter Suzanna.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob, volgt Ha.
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2. CatelijneMartens, geb. Gent vóór 1586 (zie fragmentgenealogie Van de Velde,
II.).

3. SamuelMartens, geb. Gent vóór 1586, lidmaat te Haarlem 13-1-1612, otr. ald.
17-7-1611 DeboraNolet, ged. Haarlem 11-2-1590, lidmate 4-10-1606, dr. van
Cornelis Nolet en Janneken Schouteten7.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Haarlem:

a. Johannes, ged. 6-5-1612.
b. Sara, ged. 8-10-1613.
c. Hester, ged. 30-8-1615.
d. Sara, ged. 12-2-1617.
e. Cornelis, ged. 9-12-1618.
f. Debora, ged. 1-3-1620.
g. Cornelis, ged. 19-9-1621.
h. Samuel, ged. 13-8-1623.

4. AbigaelMartens, ged. Haarlem 23-11-1586 (zie fragmentgenealogie De Vries,
IL).

5. Jan, volgt Ilb.
6. Azarias, volgt lic.

Ha. Jacob Martens, geb. Gent ca. 1580, lidmaat te Haarlem 10-1-1607, schilder,
begr. Amsterdam (W. K.) 30-12-1647, tr. (1) Amsterdam (otr. ald. 8-4, te Haarlem
13-4-) 1608 Suzanna van de Velde, geb. Antwerpen ca. 1582, met att. van Amster-
dam naar Haarlem 2-7-1608, begr. Haarlem 9-2-1614, dr. van Hans van de Velde
en Catharina van Schoor (zie fragmentgenealogie Van de Velde, I.); tr. (2) Haar-
lem 9-7-1617 Maaike van Roebais, geb. te Gent, met att. van Leiden naar Haar-
lem 13-7-1607, leeft nog in 1628.

Volgens de 'notificatiën'8 wordt op 20-4-1625 in de kerk afgekondigd dat verzocht is om attesta-
tie naar Amsterdam door 'Jacob Maertens van Gent met sijn huijsvrou Mayke van Robays',
wonende in de Schachelstraat. In Amsterdam wonen ze vermoedelijk op diverse adressen, maar
in elk geval ook op de Rozengracht.

Bij het opmaken van de inventaris van de nalatenschap van Catelijne Vleeshouwers in 1630
(fragmentgenealogie De Vries, I.) is Jacob ook aanwezig en verklaart 'dat hij totten dootschult
van Cathelijne Vleeschouwers betaelt heeft de somma van twee en veertich gulden veerthien stu-
ver y.

Op 6-9-1641 wordt Jacob door de weesmeesters van Haarlem geautoriseerd tot het beheer van
de nalatenschap van Cathelijne Vleeschouwers, voorzover geërfd door de kinderen van Roeland
de Vries10. Op 10-1-1648 wijzen de weesmeesters 'mits t overlijden van Jacob Maerten schilder'
een andere voogd aan over Roelands zoon Cornelis de Vries".

Jacob Martens is leerling geweest van Karel van Mander12. Het Museum Boymans-van Beu-
ningen te Rotterdam bezit een door hem geschilderd mansportret (zie afbeelding).

Als Sibille Codde, de weduwe van zijn kleinzoon Jacob Fransz, in 1695 hertrouwt, wordt in
de huwelijksvoorwaarden2 een opsomming van haar bezittingen gegeven, waaronder: een schil-
derij van struikrovers door Jacob Martsz, en voorts 'een conterfeitsel van de grootvader van d'hr
Jacob Franssen en een dito van desselfs broeder Jan, beide op koperen plaetjens'. Het lijkt niet
onwaarschijnlijk dat dit portretten waren van Jacob Martens en van zijn broer Jan Martens.

Zie over Jacob Martens de kunsthistorische naslagwerken van Von Wurzbach13 p. 108 en de
Nachtrage, Bémézit14, deel 7 p. 228. Ook Briels15 vermeldt hem als schilder die zowel te Haar-
lem als te Amsterdam werkte.

Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Haarlem:

1. Jan, volgt III.
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2. Catharina Jacobs Martens, ged. 4-11-1611, begr. Amsterdam (W.K.) 3-1-1652,
otr. ald. 24-3-1640 Hendrik Jansz. van Dusseldorp, verm. geb. Delft ca. 1611,
lakenstopper, later ook lakenbereider en lakendrapier, wedr. van Trijn Jans
van Leuven. Hij otr. (3) Amsterdam 17-5-1652 Suzanna Desties.
Uit zijn eerste huwelijk heeft Hendrik van Dusseldorp een ca. 1639 geboren zoon Jan, die in
1650 erfgenaam is van zijn oom Willem Jansz van Leuven16. Op 26-1-1656 verklaart Hendrik
voor de weesmeesters dat zijn zoon Jan is overleden.

Op 7-5-1652 bewijst Hendrik de twee zoons uit zijn huwelijk met Catharina voor hun moeders
erf samen 600 gulden". Na de dood van zijn zoon Jacob doet Hendrik op 21-3-166317 met
toestemming van zijn derde echtgenote, afstand van zijn deel in diens nalatenschap ten behoeve
van zijn andere zoon Benjamin.

In 1658 koopt Hendrik het huis de Korenbloem op de Rozengracht voor 3600 gulden18. Dit
is het huis waarvan in mijn inleiding sprake is. Het vererft op zijn zoon Benjamin. Deze op zijn
beurt laat het huis na voor de helft aan zijn tante Jacomijntje Martens en voor de andere helft
aan zijn neef ds. Johannes Martens19. In 1660 is Hendrik een der voogden over Johannes
Martens20.

Uit dit huwelijk, gedoopt Amsterdam (N.K.):

a. Jacob, ged. 27-1-1641.
b. Benjamin, ged. 21-3-1649 (getuige: Filippina Torel, zie III.), overl. vóór 22-4-1679.

Portret van een 54-jarige man (1630), paneel 70 x 95 cm, door Jacob Martens (Ha.)
(foto: Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam)
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Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Haarlem:

3. Antonius, ged. 30-5-1618.
4. Jacomijntje, ged. 30-5-1618, tweeling met voorgaande.
5. JacomijntjeMartens, ged. 25-6-1619, begr. Amsterdam (No.K.) 1-4-1700, otr.

ald. 3-5-1642 David Fransz, ged. Amsterdam (O.K.) 3-4-1622, zijdereder en
makelaar in zijde, begr. ald. (No.K.) 7-4-1668, zn. van Jacob Fransz en Catha-
rina Quast'.
In 1679 is Jacomijntje een der erfgenamen van Benjamin van Dusseldorp. Zij verkoopt het door
haar geërfde halve aandeel in de Korenbloem aan haar zoon Jacob Fransz19. De verklaring van
1688 (zie inleiding) betekent vermoedelijk dat zij dan erfgenaam ab intestato is van haar achter-
neef Hendrik van der Lidt, maar hierover heb ik nog niets naders kunnen vinden.

Als haar zoon Jacob in 1693 kinderloos overlijdt, is zijn moeder erfgename voor haar legitieme
portie. In overleg met haar schoondochter wordt dit aandeel vastgesteld21. Jacomijntje krijgt
een huis Op 't Water (aan het Damrak), waar de Vier Kranen in de gevel staan, een huis op de
hoek van de Oudezijds Voorburgwal en de Niezel, alsmede zolang ze leeft een uitkering van 100
carolusguldens per jaar.

In 1698 overlijdt ds. Johannes Martsen en Jacomijntje is dan voor de helft erfgename ab in-
testato. Dat brengt mee dat ze opnieuw, nu voor 14, eigenaresse wordt van de Korenbloem. De
gezamenlij ke eigenaren verkopen de Korenbloem aan Gerrit Kestingh. De overdracht vindt plaats
op 5-3-17OO22.

In haar testament van 19-5-169623 bepaalt zij t.a.v. haar begrafenis dat die 'niet bij avondt
maer bij daege in alle modestie sal werden bestelt ende dat sij testatrice door aenspreeckers ter
aerde sal werden gedragen'. Tot haar nalatenschap behoren, behalve kleding en wat meubels,
alleen nog de twee huizen die zij van haar zoon heeft geërfd24.

6. Jacob Martens, ged. 12-7-1621, leeft vermoedelijk nog in 1650.
Bij de doop op 29-5-1650 van Johannes, zoon van David Fransz en Jacomijntje Martens is ene
Jacob Martens getuige. Jacob Martens Sr. is dan al overleden, dus die kan het niet zijn. Was
hij de schilder Jacob Martens de Jonge? (zie zijn broer Jan, III.).

7. Maria, ged. 9-5-1623.

III. Jan (Johannes) Martens de jonge, ged. Haarlem 4-4-1610, schilder, overl.
vóór 28-12-1640, verm. begr. Amsterdam (N.K.) 10-1-1640, otr. ald. 26-11-1633
Philippina Torel, ged. Amsterdam 27-4-1606, begr. ald. (W.K.) 16-1-1650, dr. van
Jeronimus Torel (Toerei, Teurel), stadsmusicien (stadsspeelman) en Ursul van
den Berge.

Grootmoeder Catharina van Schoor is een van de getuigen bij de doop van Jan Martens. Bij
de huwelijkssluiting verleent zijn vader Jacob Martens assistentie.

Jeronimus Torel maakt op 28-12-1640 een testament25, waarin hij het volgende bepaalt m.b.t.
zijn dochter Philippina: 'dat hij zijn gehoude dochter Philippina Torel, wedewe wijlen Jan Mar-
tens, schilder, ten tijde van haar huwelijk met den selven Jan Martens boven haer moederlijk
goet met gegeven ende heur andersints tot uijtsettinge gekost heeft een somme van ses hondert
carolus gulden'. Op de datum van het testament was Philippina dus al weduwe. Op 22-11-1646
heeft Philippina 'bewesen haeren soon Johannes, out 8 Vi jaer, daer vader af was Johannes Mar-
tens, schilder, voor sijn vaders erf de somme van tien hondert carolusguldens eens, die sij alhier
opgrengen sal (...), ende het behaechde Jacob Martens de grootvader'28. De andere kinderen
waren blijkbaar inmiddels overleden.

Zowel bij zijn ondertrouw alsook bij de doop van zijn kinderen Ursultje en Jeronimus, wordt
Jan vermeld als Jan Martens de Jonge. Zijn werk signeert hij ook zo (zie afbeelding), of ook
wel J. M. de Jonge. In de literatuur heeft deze toevoeging de vraag opgeroepen waarom hij zich
zo noemde, omdat zijn vader Jacob heette. Het lijkt mij waarschijnlijk dat hij zich de jonge
noemde ter onderscheiding van zijn oom Jan Marten Janszoon die ook schilder was. Enkele
van de werken die men hem toeschrijft zijn gesigneerd met Jacob Martens de Jonge. Het is m.i.
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zeker dat die niet van Jan kunnen zijn, met name niet omdat ze dateren van na 1640. Als maker
van dat werk zou misschien zijn jongere (half)broer Jacob in aanmerking kunnen komen, maar
over deze man heb ik tot nu toe geen nadere gegevens kunnen vinden.

Literatuur: Wurzbach13, deel 2 p. 109 en 110 (onder Martszen); Dictionnaire des Peintres
etc.14, deel 7 p. 228 (onder Martozen); G. K. Nagler27, deel 9 p. 397 e.v.; Holstein28, deel 11 p.
172 e.v.; NNBW29, deel 6 k. 1005; Thieme-Becker30, deel 24 p. 186.
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Tekening van 'Jan Martse de Jonge' (III.)
(foto: Royal Library, Windsor Castle, © H. M. Queen Elisabeth II)

Uit dit huwelijk, gedoopt te Amsterdam (N.K.):

1. Suzanna, ged. 5-9-1634 (getuige: Jacomijntje Vermeulen).
2. Ursultje, ged. 9-3-1636.
3. Johannes Martsen, ged. 3-1-1638, predikant, overl. Jisp 7-9-1698 (ongehuwd

en kinderloos).
In 1660 staat hij onder voogdij van Hendrik Jans van Dusseldorp, David Fransz en Paulus van
de Bergh20. In dat jaar kopen de voogden voor hem de helft in twee huizen op de Grimmenis-
sesluis te Amsterdam. De andere helft wordt gekocht door Arnoud van Weijnis.

Johannes wordt als kandidaat beroepen te Schellinkhout in 167031, waar hij predikant blijft
tot 1676. Hij wordt bevestigd als predikant te Jisp op 11-10-167632. Samen met hem vestigt zich
zijn dienstbode Swaantje Gerrits te Jisp. Hij is testamentair voogd over de onmondige kinderen
van zijn neef Cornelis Roelands de Vries in 168233.

Uit het kerkeraadsboek van de Geref. Gemeente te Jisp34: 'Nadat het God Alm. behaegt had-
de de kercke Jesu Christi tot Jisp te beroven van haren wettigen, ijverigen, Godsaligen en daerom
veelgeliefden leraer TjaXigtt Do Johannes Marte, op den 7e september door de dood uijt den te-
genwoordige boze werelt tot de Ewige Tabernakelen overgebragt sijnde', enz. (er moet nu een
nieuwe predikant gezocht worden).

Op 22-11-1698 wordt acht gulden grafgeld betaald voor het begraven van de predikant in de
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kerk van Jisp35. Hij laat na, voor zover aan de collaterale successie onderworpen36: de helft in
twee huizen op de Grimmenisse sluis (de andere helft behoort aan Ursula Torel, de weduwe van
Arnoud van Weijnis), en de helft van de reeds meermalen genoemde Korenbloem op de Rozen-
gracht. Zijn erfgenamen ab intestato zijn Ursula Torel en Jacomijntje Martens. -

4. Jeronimus, ged. 1-1-1640.

Hb. Jan Martens Janszoon, ged. Haarlem 16-3-1589, schilder, later in
's-Hertogenbosch fabryck (opzichter) voor de kerkmeesters, tr. Haarlem 4-9-
1616 Grietje Harmens, geb. Amsterdam, dr. van Hermannus Pretorius.

Jan en Grietje maken een mutueel testament op 20-4-161837. Grietje is dan hoogzwanger, verder
zijn er op dat moment geen kinderen (meer). In het testament wordt verklaard dat Grietje geen
ouders, broers of zusters in leven heeft. Jans ouders leven beiden nog.

Jan Mertensen wordt als lidmaat ingeschreven bij de geref. gemeente van 's-Hertogenbosch
op 23-12-1629, met als vermelding van zijn beroep 'fabryck van de kerkmeesters alhier'38.

Op 23-4-1630 is 'Jan Maertens, schilder, jegenwoordich woonende binnen Hertogenbosch'39

in Haarlem aanwezig bij notaris Croesen de Jonge waar hij bij akte van die datum zijn broer
Azarias machtiging verleent voor het transport van zijn huis aan de Kruisstraat. Dit huis, gelegen
tussen Roeland van Clarenbeeck, waard in de Vergulde Valk, en Pieter Jacobs schoenmaker, heeft
hij op 5-2-1630 verkocht aan Claes Jansz kleermaker40.

Volgens de verklaring van 1688 (zie inleiding) heeft een dochter van dit echtpaar een zoon
Hendrik van der Lidt nagelaten.

Van het schilderwerk van deze Jan Martens is mij niets bekend.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Haarlem:

1. Alitje, ged. 4-6-1617, overl. vóór 20-4-1618.
2. Johannes, ged. 6-5-1618.
3. Aeltje, ged. 31-1-1620.
4. Jacomijntgen, ged. feb. 1622
5. Jacomijntje, ged. 12-3-1623.
6. Margriete, ged. 15-2-1626.

Te 's-Hertogenbosch gaan op 3-6-1656 in ondertrouw Margriet Martens, j.d. van Haarlem, wo-
nende op de Markt, en Johannes Sterck, j.m. uit Den Haag, wonende in de Vughterstraat.

7. Suzanna, ged. 15-10-1628.

He. Azarias Martens, ged. Haarlem 24-2-1591, houtkoper en schrijnwerker, tr.
ald. 20-4-1614 AnnekeNuijts, ged. Haarlem 8-10-1584, geref. lidmate 15-4-1609,
dr. van Christiaan Nuijts en Camilla Michaeli.

Op 6-1-1622 koopt Azarias een huis met erf en vrije steeg aan de Burgwal te Haarlem voor 2000
gulden41. Verkoopsters zijn Neeltje Dirk Jans Bakkersdochter,c.s. Het transport vindt plaats op
8-1-162242. Hij sloopt het huis en verdeelt de grond in een aantal percelen, waarvan hij er enige
verkoopt. In een rekest aan de schepenen van Haarlem, in 1629, stelt hij dat hij niet wist dat
het gekochte huis fidei-commissair was verbonden op grond van het testament dd. 9-6-1595 van
Neeltjes ouders43. Hij wordt nu bedreigd met acties en verklaart dat 'hij, wesende een am-
bachtsman die zijn cost met zijn handen moet winnen omme met Godt ende eere door de werelt
te geraecken (...), het geit in promptis niet en heeft'. Hij vraagt opschorting van de acties tot
de naaste vierschaar. Die acties waren vermoedelijk het gevolg van het afbreken van het pand.
Volgens de koopakte moest dit n.l. dienen als onderpand voor de schuldig gebleven koopsom
tot het einde van het fidei-commissair verband. Blijkbaar is de zaak zo opgelost dat de hypotheek
van ƒ 2000,- komt te rusten op een door Azarias op die grond gebouwd huis en op de andere
overgebleven percelen. Later worden deze onroerende goederen tenminste verkocht onder beding
dat de kopers moeten gedogen 't verbant van ƒ 2000,-' die Neeltje Dirks en consorten op die
goederen 'te spreken' hebben tot de afloop van het verband44.
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In 1624 koopt hij in buurt van de Burgwal een 'ledig erf van Trijn Roelofs en Neel Reyers45.
M.b.t. dit stuk grond wordt op 25-2-1625 door getuigen verklaard4*: 'welck erve bij de voorseij-
de requirant geduijrende zijne possessie merckelijken is verbetert ende gerepareert', o.a. heeft
hij het opgehoogd, van een heining voorzien en een uitgang naar de Burgwal gemaakt via een
nieuw straatje, de Houttuinsteeg. Hij heeft het stuk grond verdeeld in acht percelen, elk geschikt
om er een woning op te bouwen. Verder verklaren de getuigen 'dat hun de gelegentheijt van t
voorseijde erve wel bekent was voor date dat den requirant het cochte als wanneer t selve lach
dres ende als een morasch, ende vuijl stincknest (...), sijnde alhier binnen Haerlem wel de ver-
achtste plaetse die men soude kunnen noemen'. Hij machtigt op 21-1-1625 de procureur Cornelis
van Hijselendoorn om namens hem op te treden in een proces dat hij moet voeren met de
verkoopsters47. De levering had blijkbaar nog niet plaats gevonden toen Azarias al aan het werk
was gegaan. In het register van transporten is n.l. de oorspronkelijke datum van levering, 6-4-
1624, doorgehaald en vervangen door 6-11-1628.

Bij Thieme-Becker deel 23, p. 54330, wordt vermeld: 'Asarias Maerts, kunsttischler in Haar-
lem, fertigte 1637 das Gestühl i.d. Kirche zu Bloemendaal, u. wohl auch die Bürgermeisterstühle
i.d. Kathedrale zu Haarlem'. Voor het maken van de stoelen voor de Bloemendaalse kerk mocht
Azarias die gildebroeder was, gebruik maken van de leegstaande gildekamer van het St.
Lucasgilde48. Voor negen gulden maakte hij in 1638 een lessenaar voor het gilde49.

In 1638 procederen de voogden van de kinderen van Roeland de Vries (fragmentgenealogie
De Vries, II.) tegen hem omdat hij beweerde procuratie te hebben50. Het gaat hem niet voor de
wind. In 1640 wordt zijn huis aan de Burgwal namens Neeltje Dirks executoriaal verkocht44.
Hij woont dan in de Barteljorisstraat. In 1642 worden door de 'curateur over den gecedeerden
boedel van Azarias Martens, schrijnwerker, cessionant' de onroerende goederen verkocht die
hij in de Houttuinstraat heeft51. Vermoedelijk in datzelfde jaar vertrekt hij naar 's-Gravenhage,
waar hij als burger wordt ingeschreven op 6-2-164352. Hier krijgt hij volop werk bij de verbou-
wing van het paleis Noordeinde, het zgn. Oude Hof, die Prins Frederik Hendrik laat uitvoeren.
De ordonnantieboeken van de Nassause Domeinraad vermelden de volgende werken53. Volgens
verschillende bestekken, gedateerd 2-5-1645 neemt hij aan:

het maken van enig schrijmwerk op de boven-voorzaal voor ƒ 600,-.
id. het schrijnwerk en de beeldsnijderij in de grote zaal voor ƒ 6000,-.

- id. enig schrijnwerk op de antichambre van de noordgalerij voor ƒ 450,-.
- id. het schrijnwerk aan de schoorsteenmantel met zijn aanhang en het beschieten van de ka-

mer voor de noordgalerij voor ƒ 500,-.
- id. het schrijnwerk van de schoorsteenmantel met zijn aanhang van de kamer voor de zuider-

galerij voor ƒ 450,-.
Volgens bestek gedateerd januari 1646:

- het maken van 't spiegelwerk en de cieraten tegen 't welft in de grote zaal.
Volgens bestek van 31-1-1646:

- het maken van de schoorsteenmantel en het overwulven van het kabinet nevens de anticham-
bre achter de noordgalerij voor/ 350,-. Een deel van dit werk is gedaan door Anthony Urba-
nus, die daarvoor 154 gulden en 16 stuivers ontvangt, zodat er voor Azarias overblijft 195
gulden en 4 stuiver.
Volgens twee bestekken van 6-12-1647:

- het maken van een schoorsteenmantel in het oude cabinet in het kwartier van Hare Hoogheid
voor / 220,-. Hij ontvangt £ 204,- omdat twee korinthische kapitelen gesneden zijn voor
ƒ 16,- door Pieter Rooman.

- het maken van twee geschrijnwerkte schoorsteenmantels, een op de slaapkamer afgesneden
van de zuidergalerij, de andere op de achterkamer van 't zuiderkwartier, samen voor ƒ 250,-.

De betaling die dikwijls in termijnen plaats vindt, gaat in de vorm van een ordonnantie 'gedepe-
cheert door die van de Rade ende Reckeninge van Sijn Hoocheijt', inhoudende een betalings-
opdracht aan de tresorier-generaal. Problemen waren er m.b.t. het plafond in de grote zaal. Blijk-
baar was voor dat werk afgesproken dat de prijs zou worden bepaald door taxatie van neutrale
meesters. Blijkens een akte van 7-4-164854 konden verscheidene neutrale meesters het aanvanke-
lijk niet eens worden. Tenslotte weten Isaac Wiltens, Dirk van Leeuwen en Jan van Dusseldorp
overeenstemming te bereiken. Toch moet er nog weer nader overleg plaatsvinden, hetgeen tenslot-
te resulteert in een compromis dd. 9-7-164855. D.m.v. ordonnanties van 30-5-1646 en 24-8-1646
was reeds tweemaal een voorschot v a n / 300,- verleend. Als laatste betaling wordt dan tenslotte
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op 5-1-1649 een ordonnantie gedepecheerd van 1343 gulden en 12 stuivers.
Ondanks deze toch op het oog vrij omvangrijke orderportefeuille gaat het Azarias ook in Den
Haag niet zo goed. Bij akte van 1-9-1646 leent hij ƒ 220,-, en geeft daarvoor in pand de ordonnan-
tie van 24-8-164656. Zou dit zijn oorzaak nog kunnen vinden in mogelijke traagheid van de
tresorier-generaal, echt op geldgebrek wijst een akte van 24-4-1650. Azarias heeft dan een huur-
schuld van een jaar voor een huis in de Spuistraat, ten bedrage van ƒ 220,-. De huisbaas, meester
Arent van de Wilde krijgt daarvoor in pand een nieuwe 'contoorkast', die reeds bij hem thuis
staat57.

Uit dit huwelijk gedoopt te Haarlem (op 4-9-1627 wordt een kind begraven):

1. Jacquemijntje, ged. 23-3-1616.
2. Johannes, ged. 25-11-1618.
3. Johannes, ged. 30-7-1620.
4. Christiaan, ged. 17-2-1622.

FRAGMENTGENEALOGIE VAN DE VELDE

I. Hans van de Velde, afkomstig uit Antwerpen, schilder en kunsthandelaar58

te Amsterdam, overl. vóór 1-7-1609, tr. Catharina van Schoor, verm. eveneens
uit Antwerpen, leeft nog in 1618.

Bij de doop van hun zoon Esaias wordt Catharina vermeld als Catharina van Velde. Dat zij Van
Schoor heette, blijkt o.m. uit het inbrengregister van de weeskamer te Amsterdam, waarin het
volgende wordt vermeld59: 'den eersten september anno 1605 heeft Antonij Conin, cleermaker,
bewesen zijn twee kinderen als Marie out 10 jaren en Bartholomeus out 8 jaren, daer moeder
aff was Elisabeth van Schore, voor haer moeders erff te samen de somme hondertsessendartich
gulden met noch de helft van al sulcken goederen als de voorseijde Elisabeth van Schore in Bra-
bant ende tot Antwerpen gehad heeft (...). Ende t behaechde Hans van de Velde, schilder, behuw-
de oom van de kinderen'. Anthonij Conijn was op 20-4-1594 te Amsterdam ondertrouwd met
Elisabeth van Schore, van Antwerpen (geassisteerd met haar zuster Maeyken van Schoor).

Op 15-7-1609 wordt Catharina (Lijneke van de Velde) als weduwe van Amsterdam met haar
dochter Abigael ingeschreven in het lidmatenregister van de geref. gemeente te Haarlem. Zij gaan
wonen op de Oude Gracht. Uit de 'notificatien'8 van deze kerk blijkt dat op 22-4-1618 wordt
afgekondigd dat attestatie is aangevraagd naar Den Haag door 'Catharina van Schoor ende Esa-
ias van de Velde met Catharina Maertens sijn huijsfrouw ende Abigael ende Judith van de Velde,
wonende op t BegijnhoP.

Hans van de Velde en zijn zuster Nelleke van de Velde verlenen assistentie bij de ondertrouw
van hun broer Anthony van de Velde op 23-6-1590 te Amsterdam met Tanneke Froymans60. In
1608 verleent Hans nog assistentie bij de ondertrouw van zijn dochter Suzanna.

Uit dit huwelijk:

1. Suzanna van de Velde, geb. Antwerpen ca. 1582, met att. van Amsterdam
naar Haarlem 2-7-1608, begr. Haarlem 9-2-1614, tr. (otr. Amsterdam 8-4,
Haarlem 13-4) 1608 Jacob Martens, schilder te Haarlem, geb. Gent ca. 1580,
begr. Amsterdam 30-12-1647 (genealogie Martens, Ha.).

2. Judith van de Velde, geb. Amsterdam, lidmate te Haarlem 9-10-1609, vertrok-
ken naar 's-Gravenhage in 1618.

3. £sö/ÖS,VOlgt II.
4. Abigael, ged. Amsterdam 4-4-1589 (moeder: Catelijn van Soor, get.: Lijsbet

van Soor).

337



II. Esaias I van de Velde, ged. Amsterdam (O.K.) 17-5-1587, schilder, begr. 's-
Gravenhage (Grote of St. Jacobskerk) 18-9-1630, otr. Haarlem 10-4-1611 Catelij-
ne Martens, geb. te Gent vóór 23-5-1640, dr. van Jan Marten Jacobs en Jaco-
mijntje Vermeulen (genealogie Martens, 1-2).

Zie over Esaias' leven en vooral over zijn werk de kunsthistorische literatuur. Naslagwerken:
Thieme-Becker30 deel 34, p. 199 e.v., NNBW29 deel 9, k. 1163 e.v. Ook dr. J.G. van Gelder in zijn
proefschrift over Jan van de Velde60. In de literatuur wordt meestal vermeld dat Anthony van
de Velde61 de vader was van Esaias en aangezien die in 1590 trouwde wordt aan Esaias als ge-
boortejaar 1590 of 1591 toebedeeld. Tot nu toe heb ik alleen bij dr. J.G.C.A. Briels's de juiste
vader en ook het goede geboortejaar aangetroffen.

Als Esaias op 9-9-1610 wordt ingeschreven als lidmaat te Haarlem, is zijn getuige Jac. Martss
zijn zwager. Het NNBW maakt hiervan: toekomstige zwager. De schrijver was kennelijk niet
op de hoogte van de dubbele zwagerschap. Esaias werkt tot 1618 in Haarlem en daarna tot zijn
dood in 's-Gravenhage.

Esaias I van de Velde (IL, 1587-1630), zwart krijt,
133x85 mm, zelfportret
(R.K.D. neg. nr. L58990)

Uit dit huwelijk:

1. Johannes, volgt lila.
2. Esaias, volgt Illb.
3. Anthony, volgt IIIc.
4. Jacomijntje van de Velde, geb. 's-Gravenhage ca. 1621, otr. Amsterdam 27-3-

1649 Paulus van den Bos, verm. ged. Amsterdam (O.K.) 12-1-1617 ) (als zn.
van Hans van den Bos, schilder, en Mayken Pauwels van Aken), fijnschilder.

5. Bastiaan van de Velde, geb. 's-Gravenhage ca. 1625, passementwerker, otr.
Amsterdam 26-10-1652 Geesje (soms Geertrui genoemd) ten Polla, uit Steen-
wijk.
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Bastiaan woont in 1652 in de Reguliersbreestraat. Als Michiel ten Polla, schilder uit Steenwijk,
op 12-6-1660 in ondertrouw gaat, verleent Bastiaan assistentie62.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Amsterdam:

a. Aaltie, ged. (Nieuwezijds Kapel) 28-1-1654.
b. Catrina, ged. (N.K.) 28-4-1655.
c. Esaias, ged. (N.K.) 3-1-1657.
d. Suzanna, ged. (N.K.) 11-2-1658.
e. Margrieta, ged. (O.K.) 3-2-1661.
f. Jesaias, ged. (W.K.) 1-9-1662.
g. Aaltje, ged. (N.K.) 20-6-1666.

lila. Johannes (Jan) van de Velde, ged. Haarlem 6-4-1614, otr. Amsterdam 9-9-
1656 Christina van Hees, ged. ald. (N.K.) 15-10-1630, dr. van Teunis Michiels
en Trijntje Barents.

Bij de doop van Johannes is Catharina van Schoor getuige. Bij zijn ondertrouw geeft hij op
als beroep zilverdraadtrekker. Hij woont dan in de Reguliersbreestraat en beweert 36 jaar te zijn.
Esaias van de Velde verleent assistentie. Bij het dopen van zijn kinderen treden van de familie
Van de Velde de volgende personen als getuigen op: Esaias van de Velde, Magdalene Klingerde-
gen, Bastiaan van de Velde, Geertrui te Polla, Paulus van den Bos, Anthonie van de Velde en
Aaltje Lantmeters. Dus drie broers een zwager en drie schoonzusters. Het is dus wel zeker dat
het deze Jan van de Velde is die met Christina van Hees trouwt en niet zijn neef Jan van de Velde
Janszoon, aan wie Van Gelder haar als tweede echtgenote toeschrijft. Hiertegen pleit ook nog
dat de bruidegom niet als weduwnaar wordt vermeld. Blijft alleen de leeftijd, maar die werd
vaker verkeerd opgegeven.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Amsterdam:

1. Esaias, ged. (W.K.) 3-8-1657.
2. Catharina, ged. (W.K.) 3-8-1657.
3. Antonie, ged. (N.K.) 11-11-1659.
4. Sara, ged. (Z.K.) 19-4-1662.
5. Suzanna, ged. (Z.K.) 11-5-1664.
6. Sara, ged. (W.K.) 13-5-1668.

Hlb. Esaias II van de Velde, ged. Haarlem 15-11-1615, gout(draad)trekker (bij
eerste huw. in 1640), schilder (bij tweede huw. in 1671), overl. in of na 1685, otr.
(1) Amsterdam 23-5-1640 Magdalena Klingerdegen, ged. ald. 8-12-1613, dr. van
Jan Arjaens Klingerdegen, wijnverlater, en Judith Monsjou (Monsjau, Mon-
seau); otr. (2) Amsterdam 3-7-1671 Jannetje Jacobs, geb. ald., begr. Amsterdam,
Noorderkerkhof 28-10-1685, wed. van Alexander de Kadt.

In 1640 woont Esaias op de Prinsengracht, in 1672 in de Spiegelstraat. Zie over hem Thieme-
Becker30 deel 34, p. 200.

Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Amsterdam:

1. Pieter, ged. (N.K.) 3-3-1641.
2. Catlijn, ged. (O.K.) 14-8-1642.
3. Esaias, ged. (N.K.) 27-11-1644.
4. Pieter, ged. (N.K.) 2-12-1646.
5. Joannes, ged. (N.K.) 3-9-1648.
6. Judith, ged. (N.K.) 30-12-1649.
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7. Pieter, ged. (N.K.) 28-1-1652.

IIIc. Anthoniellvan de Velde, ged. Haarlem 22-10-1617, schilder, begr. Amster-
dam (Westerkerkhof) 11-8-1672, otr. (1) Amsterdam 22-10-1644 Hester Smith
(Smits), van Amsterdam; otr. (2) ald. 18-2-1662 Aaltje Lantmeter, ged. Amster-
dam (N.K.) 22-3-1622, dr. van Hendrik Lantmeter en Griet Jans.

Anthonie woont in 1644 op de Prinsengracht, in 1662 in de Laurierstraat en in 1672 in de Eerste
Rozenstraat. Zie over hem NNBW29 deel 9, k. 1163 en Thieme-Becker30 deel 34, p. 199.

Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Amsterdam:

1. Catalijntje, ged. (N.K.) 29-8-1645.
2. Eva, ged. (N.K.) 18-7-1646.
3. Esaias, ged. (N.K.) 2-7-1647.
4. Abigael, ged. (N.K.) 22-11-1648.
5. Sara, ged. (W.K.) 6-10-1658.
6. Davidt, ged. (W.K.) 15-8-1660.

FRAGMENTGENEALOGIE DE VRIES

I. Jan Dirks de Vriese, cramer in de Akelei op de Markt te Delft, overl. te Geer-
vliet, tr. Delft 9-10-1583 Luvijntje de Vleeschouwer, geb. te Gent.

Luvijntje woont als weduwe te Haarlem en vertrekt vandaar met attestatie naar Amsterdam in
1629 (afkondiging 29 april)8.

Jans vader Dirk de Vries, was getrouwd met Geertje Jans. Deze hertrouwt met Daniel Roeloffs
van Proyen. In 1613 machtigen Luvijntje en haar andere kinderen haar oudste zoon Roelant om
boedelscheiding te vragen van de erven van zijn stiefgrootvader en om van Geertje Jans de aande-
len in de goederen van de nalatenschap (gelegen in Delft en Geervliet) in ontvangst te nemen63.

Luvijntje heeft een zuster Cathalina de Vleeschouwer die in 1630 weduwe is van Pieter van
Drossate (in Londen overleden), wiens tweede vrouw zij was. Cathalina overlijdt te Haarlem
31-5-163064. Zij had in 1620 een testament gemaakt, gevolgd door een codicil op 20-5-162765.
Zij maakt enkele legaten: aan Joost Roelants de Vries wiens doophefster zij is geweest ƒ 150, - ,
aan Roeland Jans de Vries en zijn vrouw een eiken kevie (= bed?), en de verdere inboedel aan
haar zuster. En verder erft Luvijntje het vruchtgebruik van de hele nalatenschap.

Uit dit huwelijk:

1. Roelant, volgt II.
2. Cornelis de Vries.
3. Jan de Vries.
4. Geertrui de Vries, tr. Cornelis Reynierse, lintwerker.

II. Roelant Jans de Vries, geb. Delft ca. 1588, lidmaat te Haarlem 13-1-1612, otr.
ald. 17-10-1613 AbigaelMartens, ged. Haarlem 23-11-1586, lidmate 17-4-1619, dr.
van Jan Martens Jacobss en Jacomijntje Vermeulen (genealogie Martens, 1-4).

Roelant en Abigael maken op 21-12-1614 een mutueel testament66. Abigael benoemt, voor het
geval dat ze zonder kinderen na te laten zal overlijden, haar vader en haar moeder tot erfgena-
men, behoudens vruchtgebruik voor haar echtgenoot.

Roelant en zijn vrouw, dan wonende in de Smeestraat, vragen in 1627 attestatie aan naar Am-
sterdam, afgekondigd 24 oktober8. In 1648 zijn Roelant en Abigael kennelijk niet meer in leven,
l.v.m. het overlijden van Abigaels broer Jacob Martens, wordt door de weesmeesters te Haarlem
op 10-1-1648 een nieuwe voogd en beheerder aangewezen voor Cornelis Roelants de Vries, die
dan blijkbaar het enige nog levende kind uit dit huwelijk is.
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Uit dit huwelijk:

1. Joost, ged. Haarlem 25-12-1616.
2. Jacomijntje, ged. Haarlem 10-11-1619.
3. Cornelis, volgt III.

III. CornelisRoelantsde Vries, ged. Amsterdam (O.K.) 16-4-1628, begr. ald. 6-6-
1682, otr. (1) Amsterdam 12-12-1658 Maria Langevelt, ged. ald. (N.K.) 5-5-1637,
dr. van Willem Willemse Langevelt, hovenier, en Sara Hendriks van de Velde;
otr. (2) Amsterdam 14-1-1672 Anna van de Velde, ged. ald. (O.K.) 12-12-1632,
begr. ald. 29-12-1681, dr. van Lambert Quirijns van de Velde, hoedenstoffeerder,
en Lijsbeth Jacobs van Aken67.

Bij de doop van Cornelis Roelants is Maaike van Roebays getuige. Zijn aandeel in de nalaten-
schap van Cathalina de Vleeschouwer staat onder beheer van een testamentaire voogd, die na
zijn dood door de weesmeesters van Haarlem wordt vervangen door een ander. Daarna vindt
nog tweemaal de benoeming van een nieuwe beheerder plaats. Van 1641 tot 1648 is zijn oom
Jacob Martens voogd en beheerder, daarna tot 1652 Mathijs van der Meulen. Deze laatste legt
rekening en verantwoording af ter weeskamer te Haarlem op 14-5-165268. In de afrekening zijn
behalve de opbrengsten van het vermogen, ook de eigen verdiensten van Cornelis opgenomen.
Zo verdiende hij b.v. over het jaar 1649: 88 gulden en 13 stuivers. In dat jaar wordt te zijnen
behoeve ruim 137 gulden uitgegeven.

Maria Langevelt heeft van haar vader 3000 gulden geërfd. M.b.t. dit bedrag verklaart Cornelis
op 4-3-1666 dat hij het heeft ontvangen69. In 1674 koopt Cornelis een huis op de Gelderse Kade,
waar de Vergulde Kan uithangt70. Hij en zijn vrouw Anna wonen daar tot hun dood. Anna van
de Velde maakt op 8-11-1681 een testament71. Zij wijst tot voogden aan over haar zoon en erfge-
naam Cornelis: haar man en haar neef Herman Bronswinkel, advocaat. Deze laatste is op 8-6-
1684 samen met Cornelis van Os nog voogd over de moederlijke goederen van Cornelis de Vries
jr.75.

Op 2-6-1682 maakt Cornelis Roelants zijn testament72. Hij benoemt tot zijn enige erfgena-
men Roeland, Willem en Abigael de Vries, kinderen uit zijn eerste huwelijk, en Cornelis de Vries,
zoon uit zijn tweede huwelijk, ieder voor een kwart. T.a.v. Roeland wordt de restrictie gemaakt
dat wat hij erft onder fidei-commissair verband zal blijven ten behoeve van zijn eventuele kinde-
ren. M.b.t. Cornelis bepaalt hij dat die niet mag beschikken over zijn erfportie vóór zijn 25-ste
jaar; mocht hij voor dien overlijden dan moet zijn aandeel geheel naar zijn broers en zusters
gaan. Willem moet op kosten van de gemene boedel theologie gaan studeren. Cornelis benoemt
drie executeurs, w.o. ds. Johannes Martsen te Jisp. Deze laatste machtigt als zodanig op 12-6-1682
Jacob Fransz, makelaar, zoon van David Fransz en Jacomijntje Martens, om gedurende zijn
absentie namens hem op te treden bij de afwikkeling van de zaken van de overledene73. Een paar
jaar later, op 20-5-168374 machtigt hij een van zijn medevoogden, Willem Cleermont, om na-
mens hem mee te werken aan het transport van een tuin aan de Prinsengracht.

Uit het eerste huwelijk, gedoopt (behalve de oudste, allen in de W.K.) te Amster-
dam:

1. Roelant, ged. (No.K.) 12-10-1659.
2. Roeland Cornelisz. de Vries, ged. 26-9-1660.

Hij verschijnt voor de overlieden van het boekverkopersgilde op 31-12-1674 om als gildebroeder
te worden ingeschreven, doch wordt afgewezen omdat niet blijkt dat hij vier achtereenvolgende
jaren bij een meester heeft gediend en aldus zijn leerjaren voldaan. Hij verschijnt op de volgende
compteerdag opnieuw, medebrengende zijn leerbrief of attestatie, en toen deze bevonden werd
rechtmatig te zijn, hebben de overlieden hem als gildebroeder aangenomen76.

3. Wilhelmus, ged. 3-5-1665.
4. Abigael, ged. 14-1-1667.
5. Henrickus, ged. 20-9-1669.
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6. Hendrickus, ged. 31-5-1671.

Uit het tweede huwelijk, ged. (in de W.K.) te Amsterdam:

7. Lambertus, ged. 2-11-1672.
8. Cornelis, ged. 18-3-1674.

AANVULLINGEN GENEALOGIE FRANSZ
(Gens Nostra XXXVI (1981), p. 319-338)

I.-4. Catharina, verm. begr. Amsterdam (W.K.) 2-1-1652. Zij woonde op de
Bloemgracht. Uit haar nalatenschap krijgen de kinderen van haar broer
Jacob samen 238 gulden en 10 stuivers77.

I.-14. Jonathan. Uit zijn nalatenschap krijgen de kinderen van zijn broer Jacob
samen 85 gulden77.

Ha. Jacob Fransz, begr. Amsterdam (Karthuizerkerkho0 12-7-1648; tr. (2) Ca-
tharina (Trijntje) Vlack, ged. Amsterdam 23-8-1609, dr. van Jan Vlack Jansz,
jurist en koornkoper, en Judith ten Berg78; otr. (3) Amsterdam 22-11-1636
Trijntje Adriaens, geb. Amsterdam, wonende op de Achterburgwal, wed. sedert
1628 van Jacob Claesz, dr. van Adriaen NN. en Marrij Dirks (verm. Grijp); otr.
(4) Amsterdam 14-1-1644 Marritje Willems, geb. Amsterdam ca. 1618, woont op
de Waal. Zij otr. (2) ald. 19-10-1650 Jacob Garberts, coorndrager.

Jacob Fransz wordt in 1629 vermeld als zij-reder, in 1633 als makelaar, in 1636 als chirurgijn
(en woont dan te Cockengen) en in 1641 weer als makelaar. In 1648 woont hij in de Gouds-
bloemstraat.

Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Amsterdam:

3. Elisabeth Fransz, ged. (N.K.) 30-4-1634, otr. Leiden 3-12-1655 (ze woont dan
in Gouda) Jan Hillebrants Kemp, geb. Enkhuizen, lakendrapier te Leiden.
Uit de nalatenschappen van haar tante Catharina en haar oom Jonathan wordt haar aandeel
aan haar uitgekeerd op 21-12-1656, zijnde 54 gulden 77. Op 24-10-1656 maakt het echtpaar een
testament te Leiden bij notaris Brasser, waaruit blijkt dat Elisabeth ook nog geërfd heeft van
haar grootmoeder Judith ten Berg79. Zij vertrekken op 7-8-1659 met attestatie uit Leiden naar
Gouda.

4. Andries, geb. ca. 1636.

Uit het derde huwelijk, gedoopt te Amsterdam:

5. Jacob, ged. (N.K.) 1-12-1637.
6. Jacob, ged. (No.K.) 7-4-1641.
7. Aernout, ged. (N.k.) 4-1-1643.

Jacob en Aernout, de twee zoons van Trijntje Ariens, erven in 1656 van hun tante Hillegont Pie-
ters 508 gulden samen. Uit de nalatenschap van hun grootmoeder Marrij Dirks erven ze samen
4359 gulden 15 stuivers en 8 1/9 penningen. Hun voogd is Dirk Dirksz. Grijp80.

Uit het vierde huwelijk, gedoopt te Amsterdam:

8. Willem, ged. (O.K.) 15-9-1648.
Uit de nalatenschappen van zijn oom Jonathan en zijn tante Catharina wordt hem door de
weesmeesters op 10-4-1668 een bedrag van 33 gulden ter hand gesteld 'om sich op sijne reijse
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ten oorlogh van het noodige te voorsien'. Een neef, Dirk van der Hem, is daarbij tegenwoordig.
Op 31-8-1668 wordt hem de resterende 25 gulden van zijn erfportie uitbetaald in het bijzijn van
zijn tante Anna Koenderingh77.

9. Jan, geb. ca. 1649.
Hij krijgt op 20-7-1668 50 gulden uitbetaald als zijn aandeel in de nalatenschappen van zijn oom
en tante 'omme te employeren tot zijn uijtrustingh naar Oostindien'77.

lic. DavidFransz, tr. Jacomijntje Martens, ged. Haarlem 25-6-1619, begr. Am-
sterdam (No.K.) 1-4-1700 (genealogie Martens, IIa-5).

David Fransz leent op 12-4-1656 ƒ 2000 aan Jannitje Hendrix, wed. Willem Jan Berentsen van
Lookhorst81.

Uit dit huwelijk:

4. JohannesFransz, ged. Amsterdam 29-5-1650, otr. ald. 7-12-1668 AnnaElisa-
beth van Leeuwen, geb. 's-Gravenhage ca. 1649, dr. van Jan van Leeuwen.
Johannes is in 1668 juwelier en woont op de Prinsengracht. Zijn huwelijk is vermoedelijk niet
erg geslaagd, zeker in de ogen van zijn moeder: in haar testament van 19-5-169623 beperkt zij
zijn aandeel in haar nalatenschap zodanig, dat hij alleen de vruchten ervan mag genieten, met
de mededeling dat zijn vrouw er geen voordeel van mag hebben 'sulx alles speciael te verbieden
ende niet te begeren dat de voornoemde Anna Elisabeth van Leeuwen oit stuijver ofte duijt off
iets van haere testatrices naerlatenschap profiteren ofte trecken sal mogen'. Uit Jacomijntjes
nalatenschap wordt op 8-12-1701 aan Johannes een half huis toebedeeld82, dat hij twee dagen
later aan zijn broer Arnoud verkoopt voor ƒ 2500, - contant geld83. Hij woont dan in Steen-
wijk. Van kinderen uit dit huwelijk is mij niet gebleken.

Ilf. Daniel Fransz, tr. Annetje (Anna) Koenerding, verm. geb. Gronau 1631,
leeft nog in 1668, dr. van Johannes Andreas Koenerding, Remonstrants predi-
kant te Gronau en later te Zwammerdam, en Haasje van Loon84. •

Noten
(GAA = Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam; GAH = gemeente-archief Haarlem; GA's-G =
gemeente-archief 's-Gravenhage; RA = Rijksarchief; o.n.a. = oud notarieel archief; o.r.a. = oud
rechterlijk archief)

1. Gens Nostra 1981, p. 319 e.v.
2. Huwelijksvoorwaarden dd. 8-9-1695 tussen Everard van Sijpestein en Sibille Codde, wed. van

Jacob Fransz, verleden voor nots. Wilhelmus Sylvius te Amsterdam; GAA, o.n.a. nr. 4900, waar-
in een inventaris van de bezittingen van Sibille is opgenomen.

3. RA Haarlem, o.n.a. nr. 2985.
4. Ik houd voornamelijk de schrijfwijze Martens aan, hoewel er in de archieven en ook in de litera-

tuur vaak andere spellingen voorkomen. Alleen voor ds. Johannes Martsen gebruik ik zijn eigen
schrijfwijze.

5. GAH, o.n.a. nr. 47 f. 119.
6. GAH, o.n.a. nr. 26, f. 65.
7. Gens Nostra 1985, p. 417.
8. GAH, Oud archief NH-gemeente nr. 17: notificatiën van 1614-1629, de op schrift gestelde afkon-

digingen die in de kerkdienst werden gedaan.
9. GAH, o.n.a. nr. 61, f. 69, 31-5-1630.

10. GAH, Weeskamerarchief nr. 17-1, f. 51.
11. Idem, f. 94.
12. A. F. Mirande en G. S. Overdiep, Het schilderboek van Carel van Mander, uitg. Wereldbiblio-

theek 1936, p. 36: 'Hij heeft verschillende leerlingen gehad, waarvan eenige goede meesters ge-
worden zijn, namelijk: . . . Jacob Martensz'.

13. A. von Wurzbach, Niederlandische Kiinstler-Lexicon, Wien und Leipzig 1906-1911.
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14. E. Bénézit, Dictionnaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs, Nouvelle Edition.
Librairie Gründ 1976.

15. J. G. C. A. Briels, De Zuidnederlandse immigratie in Amsterdam en Haarlem omstreeks 1572-
1630, proefschrift.

16. GAA, Weeskamerarchief, inbrengregister 24, f. 193v.
17. Idem, inbrengregister 28, f. 242v.
18. GAA, Kwijtscheldingsregister oud nr. 2F, f. 6.
19. Idem, oud nr. 2X, f. llv.
20. GAA, Register van willige decreten, archief 5066, deel 17, f. 251.
21. GAA, o.n.a. nr. 5664, akte van 17-2-1694.
22. GAA, Kwijtscheldingsregister oud nr. 3R, f. 278v.
23. GAA, o.n.a. nr. 5688.
24. Idem, nr. 5670, akte van 8-12-1701.
25. Idem, nr. 4853/54.
26. GAA, Weeskamerarchief, inbrengregister 27, f. 63.
27. G.K. Nagler, Neues Allgemeines Künstler-Lexicon, Wien 1924.
28. F. W. H. Holstein, Dutch andFlemish Etchings, Engravings and Woodcuts 1450-1710, Amster-

dam 1949.
29. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek.
30. Thieme-Becker, Allgemeines Lexicon der Bildende Künstler, Leipzig 1947.
31. W.M.C. Regt, Naamlijst Herv. Predikanten in Noord-Hoiland, CBG;ook: RA Haarlem, DTB

Schellinkhout nr. 1, kerkeraadsboek.
32. RA Haarlem, DTB Jisp nr. 21, kerkeraadsboek p. 14.
33. GAA, o.n.a., nr. 2319, f. 534.
34. Als noot 30, p. 86.
35. RA Haarlem, DTB Jisp nr. 23, register van ontvangen begrafenisrechten.
36. GAA, Collaterale Successie, archief 5046, nr. 9 f. 175.
37. GAH, o.n.a. nr. 26, f. 65.
38. GA 's-Hertogenbosch, Klapper op de lidmaten Ned. Herv. Kerk.
39. GAH, o.n.a. nr. 155.
40. GAH, Register van transporten 76-52, f. 207.
41. GAH, o.n.a. nr. 119, f. 104.
42. GAH, Register van transporten 76-47.
43. GAH, o.n.a. nr. 154, f. 164.
44. GAH, Executieboek nr. 87-1, exec. verkoop 18-4-1640 en Reg. van Transporten 76-60, f. 134v.
45. GAH, Reg. van Transporten 76-49, 6-4-1624.
46. GAH, o.n.a. nr. 125, f. 94v.
47. Idem, f. 64v.
48. Hessel Miedema, De archiefbescheiden van het St. Lucasgilde te Haarlem, 1980, deel 2, p. 436.

Ook vermeld in: Bert Sliggers, Bloemendaal 350 jaar kerk en dorp, Haarlem 1986, p. 31.
49. Hessel Miedema, a.w. p. 467/468.
50. GAH, o.n.a. nr. 57, f. 110, 3-7-1638.
51. GAH, o.r.a., Executieboek nr. 87-1, exec. verkoop 31-12-1642 en Reg. van transporten 76-62, f.

257v. e.v.
52. GA 's-G., Oud archief gemeente-secretarie, index op nieuwe burgers 1608-1802, nr. 1049, f. 7v.
53. RA 's-G., Archief van de Nassause Domeinraad, Ordonnantieboeken nr. 736, f. 299v., 407,407v.

425, 434 en 473; nr. 737, f. 6, 6v., 7, 10v., 87, 87v., 104, 104v. en 105.
54. GA 's-G., o.n.a. nr. 159, f. 156 en f. 161.
55. Idem, f. 186.
56. GA 's-G., o.n.a. nr. 135, f. 229.
57. Idem, nr. 262, f. 71.
58. J. G. C. A. Briels, a.w., p. 112.
59. GAA, Weeskamerarchief, Inbrengregister nr. 14, f. 184v.
60. J. G. van Gelder, Jan van de Velde 1593-1641, tekenaar-schilder, proefschrift 1933. Deze Jan

van de Velde was een zoon van Jan I van de Velde, broer van Hans en Anthonie I.
61. Anthonie I van de Velde was ook schilder en werd te Antwerpen geboren. Hij werd begraven

in de Zuiderkerk te Amsterdam op 24-8-1616. Zie over hem Thieme-Becker deel 34, p. 199 en

344



NNBW deel 9, k. 1163. Hij en zijn vrouw Tanneke Froymans maken op 21-2-1616 een mutueel
testament (GAA, o.n.a. nr. 433), waarin hun beide dochters Sara enAbigael tot erfgenamen wor-
den benoemd. Sara otr. Amsterdam 1-2-1612 Esaias Wilbaut, geb. Norwits (Norwich, Enge-
land?) ca. 1582, schilder, begr. Amsterdam (Zuiderkerk) 26-12-1644 (zie Thieme-Becker, deel 35,
p. 554). Uit dit huwelijk 9 kinderen. Abigaelotr. Amsterdam 19-12-1619 Gerrit Linkenburg, hoe-
decramer (die in 1631 hertr. met Heijltje Huijberts). Uit dit huwelijk 5 kinderen.

62. Oud-Holland, jg. 1885, p. 300.
63. GAH, o.n.a. nr. 56, f. 87v. en f. 108.
64. Idem, nr. 61, f. 69.
65. Idem, nr. 128, f. 166.
66. Idem, nr. 50, f. 162.
67. Zij behoort evenals vermoedelijk de moeder van Cornelis' eerste vrouw, tot een uit Hasselt af-

komstige familie Van de Velde.
68. GAH, Weeskamerarchief, rekening beheer Corn. Roelants de Vries 14-5-1652.
69. GAA, Weeskamerarchief, inbrengregister nr. 28, f. 323.
70. GAA, Reg. van afschrijving bij willig decreet (archief 5067) deel 21, f. 10.
71. GAA, o.n.a. nr. 2377, f. 704.
72. Idem, nr. 2378, f. 303.
73. Idem, nr. 2319, f. 534.
74. RA Haarlem, o.n.a. nr. 2983 (Jisp).
75. GAA, Kwijtscheldingsregister oud nr. 3B, f. 138v.
76. Kleerkoper en van Stockum, De Boekhandel te A msterdam.
77. GAA, Weeskamerarchief, inbrengregister 29, p. 39.
78. Gens Nostra 1970, p. 169 e.v.
79. GA Leiden, o.n.a. nr. 418, f. 263.
80. GAA, Weeskamerarchief, inbrengregister, film nr. 5002, f. 17.
81. Akte verleden voor schout en schepenen van Weesperkarspel.
82. GAA, o.n.a. nr. 5670, p. 2203.
83. Idem, p. 2211.
84. C. M. Langeveld, In en uit het verborgene (over de Remonstrantse gemeente Zwammerdam).

GETUIGENVERKLARING

3 Meye 1558 - Ter instantien ende rechtelijken vervolge van Roei Geeritss, scipper van Dordrecht.
Kennen Warnaert Erents poorter tot Amsterdam bij sijnen eede hoe dat hij gecomen is huyden

omtrent drie uren van Dordrecht metten voorschr. scipper ende comende bij Sevenbergen, soe ester
eenen man in tselve scip geweest, die geerne tSevenbergen aen lam geweest hadde, sodat hij geropen
heeft om een schuyte. Alsoo dat ten laetsten een schuyte met drie lieden gecomen is van den Clundert
ende hueren gemerck nennende hoe off sij aent scip willen westen hadden roepen den scipper hout
dragende ende hoe dat den scipper meer. . . dragen soe dat de lieden int schuyte wesende stercker
roeyden sulcx dat den scipper niet mogelijck ende was de schuyte te wijeken ende moeste alsoo met
gewelt de schuyte overseylen tegens sijnen wil ende danck alsoo dat den scipper daer in niet te wijten
en was.

Huybrecht van der Goorde poorter tot Antwerpen
Aert Salemons poorter tot Gorcum
Dierick Willemss Delft poorter tot Amsterdam
Andries Willems van der Gouwe

pres. Mijnheer den schoutet
Joeseph Thoniss ende Brecht Adr. scepenen

(Oudenbosch, oud recht, arch., inv. nr. 44)
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MEMORIEN EN OPTEEKENINGEN
VAN HET WEDERVAAREN VAN TJEPKE ALTHUIS

door N. SIMONIS-TACONIS

In het artikel Anderhalve Eeuw Heinsius in Friesland (GN XLIV (1989), p. 91-
95) leest men dat Trijntje Heinsius (Illb.-l) in 1687 in het huwelijk trad met de
Heerenveense apotheker en schoolmeester Tjaardt Althuijs. Haar schoonvader,
ook schoolmeester, Tjepke Althuis begon familie- en andere aantekeningen te
noteren in een boekje of schriftje dat door vererving in mijn bezit is gekomen.

Na het overlijden van Tjepke bleven een aantal van zijn nakomelingen familie-
gegevens noteren in het schriftje. Blijkens de tekst kan van een groot deel van
de fragmenten de auteur worden achterhaald. Zo vinden we de schoolmeester
Tjepke Althuis op de bladen 2 tot en met 16, zijn zoon Assuerus op 17 en 18,
diens zoon Tjepke (geb. 1704) op 18 en 23. Op de bladen 19 tot en met 21 schreef
Berber Tjepkedr. Althuis, haar zoon Tjepke Lubberts (geb. 1705) op blad 22,
waarop ook diens vrouw Trijntje Jelles schreef, terwijl hun dochter Berber Tjep-
kes (geb. 1727) de laatste notities plaatste op blad 24. De auteurs van een aantal
fragmenten blijven onzeker.

Een volledige transcriptie van de verschillende handschriften volgt hierna.
Soms liet de auteur abusievelijk woorden weg, deze zijn tussen ronde haakjes
toegevoegd. De oorspronkelijke bladnummering, evenals enkele opmerkingen
over de tekst (door redactie) zijn tussen rechte haakjes geplaatst.

De kerk van Oudeschoot, getekend door Tjepke Althuis
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Transcriptie

[blad 2, hand van Tjepke Althuis, schoolmeester]

Ons leegersteed tot Schoot is op den westzuidwester hoek van den toorn als hierbij sijden met oost,
west, zuid en noord om te . . .
1. Claas Alt(huis)
2. Berber Tjaerts, Neelge (?)
3. Coert Althuis
4. Sibboi
5. Tjaerdt Alt(huis)
6. Dirk Althuis

[blad 3]

Memoriën en opteekeningen van het wedervaaren van Tjepke Althuis
1643 Volgens opteikeninge van mijn vader ben ik, Tjepke Althuis, gebooren in 't jaar 1643 den

6 Novembris na de middag tusschen 2 en 3 uiren.
1665 Anno 1665 den 10 September is mijn broeder Dirk Althuis aan de pestilentiale siekte deser

werelt overleeden, out zijnde in 't 19 jaar, en is tot Oudeschoot begraven.
1665 Anno 1665 den 23 October is mijn broeder Tjaerdt Althuis, oud zijnde in 't 29ste jaar

mede aan voornoemde siekte van dese werelt gescheiden en te Oudeschoot begraven.
1666 Anno 1666 den 21 Aprilis de eerste proclamatie van mij T. Althuis ende L. Apperlo tot

Blokzijl geschiet en na eenige weeken op het Heerenveen van J. Samplon gecopuleert.
1666 Anno 1666 den 19 September is mijn broeder Claas Althuis deser werelt overleden aan

de pestelentie oudt wesende in 't 28e jaar en mede tot Oudeschoot begraven.
1667 Anno 1667 den 10 Januarii zijnde een donderdagh 's morgens te 5 uiren is ons soontje

Tjaert gebooren ende den 13 dito tot Nybrongerga den heiligen doop ontfangen; (wij) had-
den ontrent 8 dagen daar gewoont als beroepen schoolmeester.

1667 Anno 1667 den 19 April wesende een vrijdag des morgens om 6 uiren is mijn moeder Berber
Tjaerts deser wereld overleeden en op den 22 dito tot Oudeschoot bij haar 6 kinderen begra-
ven oudt ontrent 67 jaren.

[blad 5]

1668 Anno 1668 den 6 Martii wesende een vrijdagh des morgens om thien uiren is dochterke
Berber gebooren en des namiddags in de kerke van Nybrongerga gedoopt, dewijle de proef-
predikatie gehouden wierde.

1669 Anno 1669 den 12 Augustii is ons soontje Dirk gebooren des morgens om 10 uiren sijnde
een donderdag en heeft den 15 dito den heiligen doop ontfangen tot Nybrongerga in de
voorseide kerke.

1669 Anno 1669 den 18 Augustii des avonds tusschen 11 en 12 uiren is mijn huisvrouw L. Apper-
loo deser wereld overleden en op den 21 dito in de kerk tot Nybrongerga begraven.

1669 Anno 1669 den 4en December is mijn soontje Dirk, hier ter sijden gemelt, van dese werelt
gescheiden en bij sijn moeder in de kerk tot Nybrongerga begraven.

1671 Anno 1671 den 23 Martius zijn de trousbeloften tusschen mij Tjepke Althuis ende Pytje
Faber geschiet en op den 20en April tot Leeuwarden van Henricus Domna in de Galeister-
kerk gecopuleert.

1671 Anno 1671 den 27 Martii wierd ik schoolmeester tot Visvliet in Groningerlandt verkoren
en gaf mitsdien de school in Nybrongerga over, nadat ik die selve 4 Vt jaar hadde waargeno-
men.

[blad 6]

1671 Anno 1671 den 17 Martius ende daar ontrent golt de rogge in Vriesland het loopen 37,
38, 40 stuivers, het anderhalf brood 6 stuiver, ja sommege bakkers gaven het anderhalf
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brood (voor) sestehalve stuiver,

[blad 7]

1671 Anno 1671 den 9 Junii wesende een vridagh is mijn dochterke Berber gestorven aan de
kinderpokken ende tot Visvliet in de kerk begraven op den 14 dito.

1672 Anno 1672den21 April is mijn huisvrouwe in de craam bevallen tot Visvliet van een dochter
en (deze) heeft op den 24 dito den heyligen doop ontfangen ende is Berber genaemt, wierde
op een sondagh gebooren des avonds om half vijf uiren.

1672 Anno 1672 den 4 Maii sijnde een saterdagh is mijn lieve huisvrouw Pytje Faber des morgens
om vijf uiren, nadat se van bovengemelte dochter 12'A etmaal verlost is geweest, deser we-
relt overleden ende met haar dochterke, welke den 7 dito mede is gerust en in haar armen
geleit, op den 13 dato tesamen tot Visvliet in de kerke begraven.

1672 Anno 1672 den 11 Julii zijn wij mede wegens den viand gevlucht na Doccum, alsoo de
stad Groningen van de keurvorst van Ceulen en den bisschop van Munster hard was bele-
gert met hulpe der Fransen.

1672 Anno als boven den 13 Julii kwamen der ontrent 2000 soo ruiters als dragonders over Ym-
metil, waarvan al de omleggende dorpen ledig van volk liepen, ende gaven het ten besten
aan den viand behalven wij tot Visvliet.
Den 15 dito kwamen een pertij van ontrent 45 of 50 ruiters voor Visvliet, menende daarme-
de uit te halen wat haar behaagde, maar wierden van ons soo verwelkomd, dat op de dubbel-
de halfs retireerden met verlies van een man, die se een stuk weegs noch medenamen, maar
most de schoot besterven, worde getuigt dat het een cornet geweest is, die tot Suidhorn
in de kerk begraven is geworden.

[blad 8]

1664 Anno 1664 in de somertijt (is) in Vriesland, alsmede in andere provinciën, een g e . . . van
vier gesien door de lucht schietende gelijk een pijl in gestalte als een schoof stroo komende
uit het zuidoost en vlygende na 't westen. Is van mij mede gesien.

1665 Anno 1665 in de nasomer hadden wij oorlog met den coning van Engeland gelijk mede
met den bisschop van Munster, voor welke de gantsche Wolden in Friesland haar goederen
niet meer vertrouwden, maar fluchten de selve in de naaste steeden en elders; was ook een
groote pestilentie op 't Heerenveen, desgelijx in sommige andere plaatsen in Frieslandt
ende besonder in de Wolden.
Ontrent dese tijd hebben haar aan de lucht vertoont verscheide commeetsterren, waarvan
hem des morgens om 3 en 4 uiren in 't noordoost een liet sien van . . .
[N.B. Uit de astronomie is bekend dat er in 1665 een komeet is geweest]

[blad 9]

1672 In ' t jaar 1672 den 28en Augustii haalde ik een perceel goeden tot nootdruft weder te huis,
nadat de viand Groningen hadd verlaten op den 17 dito en ik den 26en Aug. des viands
werken buiten Groningen besien hadde.

1673 Anno 1673 den 25 Maii zijn de eerste houwelijkse proclamatiën van mij Tjepke Althuis
ende Antje Swiers gedaan ende na gedane wettelijke kundingen tot Visvliet op den 15 Junii
door Joannes Engelma gecopuleert.

1674 Anno 1674 den 4 Martius is de dankdagh gehouden over onse provinciën wegens de vrede
met Engelandt, wesende al de derde maal dat wij de oorlog met Engeland bij mijn tijdt
gehadt hebben.

1674 Anno 1674 wasser sulken langen harden nawinter, dat noch op den 14 Martii een compagnie
ruiters bij Visvliet over ijs de Lauwerts wel een muskwet schoot sijn langs gereden bij drie,
vier en vijven in 't gelidt, en was de turf diestijds so duier, dat velen, selfs mijn vader voor
een korf vol heeft o p ' t Heerenveen moeten betalen twalif stuivers, die hij kochte van Wytse
Bakkers gemene bakkersturf.

1674 Een week daarna sijnde den 21 Mart heb ik Jacob Heeringman noch sien gaan langs de
voorseide Lauwerts, alwaar de compagnie ruiters des weex te vooren waren gemarseert.

348



1674 Anno 1674 den 3 April sijnde een vrijdag des morgens ten 4 uiren is mijn vrouw verlost
van een dochter en (deze) is op den 5 dito tot Visvliet van Joannes Engelberti gedoopt en
Berber genoemt.

[blad 10]

1675 Ontrent Alderheiligen [/ november] anno 1675 wasser over geheel Frieslant een generale
verkoutheit, datter het vierden deel der menschen naulijx van sijn vrij gekoomen; den mee-
rendeel mosten daarvan te bedde leggen, andere kwamen der al gaande en staande of, en
eenige wierden daarvan weggerukt uit dese werelt. Dese besoekinge wierde in Groninger-
lant mede wel te rechte vernomen.

[blad 11]

1674 Anno 1674 den 14 Junii wiert ik tot schoolmeester op 't Heerenveen - nadat (ik) tot Visvliet
3 '/* jaar de schooldienst met sijn annexen, lestelijk volgens attestatie, hadde waargenomen
- beroepen; ende ben den 4en Julii met de selve dienst aangevangen. God geeve dat ik den
selven eerlijk, stichtelijk en godsaliglijk mag administreren en waarnemen tot Sijnes naa-
mens eere, het profijt en besten van 't gemeen en mijn eygen ziel en saligheit. Amen.

1675 Anno 1675 den 2 December sijnde een donderdagh des avonds tusschen 9 en 10 uire is
ons dochter Antje geboren en voort na de geboorte der werelt overleden en op den 4en
op 't Heerenveen in de kerk gestelt en 's avondts tot Oldeschoot begraven.

1677 Anno 1677 den 11 Mart wesende een sondag is mijn vrouw seer miraculeus onder den segen
Gods door meesterhanden tegen vermoeden van ydereen verlost van een soon, welke men
geloofde ontrent 20 uiren voor de geboorte gestorven te sijn, en is op den 13 dito tot Olde-
schoot begraaven. Ende is mijn vrouw so merkelijk weder gesterkt, dat op den 13 April
sijnde Goede Vrijdag haar kerkgang tot verwonderinge van veelen in redelijke gesondheit
gedaan heeft.

1677 In 't jaar 1677 in den nasomer isser door geheel Friesland en mede nabuirige provinciën
sulken machtigen besoekinge geweest door de tweededagscoortse, datter nauwlijks drie
huisgesinnen op 't Heerenveen van sijn vrij gekomen of hebben het geproeft; en waren
sommige die het op des doods kant - om so te seggen - haalden.

[blad 13]

1678 Anno 1678 den 9 Julii des avonds tusschen 5 en 6 uiren is mijn vader seer christelijk in
den Heere ontslaapen olt ontrent drie jaaren minder dan tachtentig jaren ende is op den
15en dito tot Oldeschoot begraaven.

1678 Den 25 September 1678 is den dank- en vierdag gehouden over de vreede, getroffen met
den coning van Frankrijk ende wierden des avonds veele teikens, vreugdevuiren, luiden
van klokken, lossen van canon als andersins over de vereenigde provintiën in 't werk gestelt.

1679 Den 16 December 1679 wesende een dingsdag is ons soon Ahasverus gebooren des avonds
om half thien uiren en is op den 21 dito van Samplo. gedoopt en Assuerus genaamt.

1680 In de maant November heeft zich in het suidoost een comeet-sterre vertoont, des morgens
om 4, 5 en 6 uiren, doch van mij niet gesien.

1680 Van gelijke is op den 16Decembervan 'tselvejaarl680eengesien van schriklijke gedaante;
want den roede of steert, die van de sterre - staande 's avonds om half 5 en 5 uiren tot
aan 6 uiren of half 7 als wanneer hij aan de kimmen is - met een smale heldere straal reikte,
als de sterre aan de kimmen was, wel het derdendeel over de lucht; want den roede of sweert,
gelijk hij best geleek, stonde ontrent overeynde in 't west ende leunende een weynig na
het noorden, geleek op het uiteynde van de ster na ons ooge ontrent een faden breedt.

[blad 14]

1682 In 't jaar 1682 in den somertijdt heeft hem een comeet-sterre 's avonds om 8 en 9 (uiren)
in het noordwesten vertoont, was van gemeene groote.

1683 In dese somerttijt 1683 isser een schrikkelijke sy(ekte) over het land geweest soo (over) peer-
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den als wel besonder over koeyen, maar wiert door vlijttige sorge en geringe middel, bij
veelen tijts daartegen gewaak(t), also de dood bij menigte voorgekomen.

[blad 15]

1682 Anno 1681 den 20 December 's avonds om half negen uire is mijn vrouw verlost van een
dochter dat Marike soude geheeten hebben, maar was al eenige uiren voor de geboorte
gestorven ende quam ontrent ter werelt als ons soontje in 't jaar 1677, is den 23 dito op
d'aarde in ons kerke geset ende 's daags daaraan na Oldeschoot gebragt ende aldaar be-
graaven.

1684 Anno 1684 den 27en Januarii zijnde een sondag 's morgens ten half drie uure is onse dogter
Lisabeth gebooren ende 's namiddags den heiligen doop ontfangen.

1684 Anno 1684 is 't sodanige koudt en sulken feilen harden winter geweest als het bij menschen
leven is geweest, soodat er menig mensch is doodgevrooren. Men heeft wel ses weeken over
de Zuiderzee met peerd en slee na Amsterdam en elders gereeden; en stonden verscheide
tenten met bier en ander provisiën op de selve opgeregt tot yders geryf en profijt.

1686 In 't jaar 1686 om Maii golt het anderhalf brood sevendehalve stuiver.
1686 Mede is in Februarii '86 over Vriesland gelijk in ander provintiën de collectie gedaan voor

de gereformeerde Vranse flugtelingen en collecteerde 't Heerenveen driehondert gulden en
nog eenige. Wij gingen van huis tot huis aan, als 't voorleeden jaar.

[blad 16]

1687 Den 31 October wiert er wederom een collectie over de vereenigde provintiën gedaan voor
de vluchtelingen en verdrevene in Piamont op gelijke wijse als in anno 1686 voor de verdre-
vene Franse, gaande de eerwaarde kerkenraad van huis tot huis, bekwamen stijff 100 gul-
den.

[blad 17, andere hand]

1687 Den 31 October wiert er de laatste houwelijks-proclamatie gedaan van onse soon Tjaardt
Althuis ende Trijntje Heinsius en zijn des sondags daaraan getrout.
Den 22 Maert 1689 is mijn waerde vaader Tjepke Althuis in den Heere gerust oudt in 't
46ste jaer en den 28 dito tot Oldeschoot begraaven.
Den 19 Ocktober 1695 is mijn waerde moeder Ancke Althuis in den Heere ontslaapen out
in 't 58ste jaer en den 24 dito tot Oldesgoot begraaven.

[blad 18, andere hand]

1699 Anno 1699 was het soo een duire tijt, dat men voor een anderhalf brood 23 stuivers, ja
somme(ge) plaatsen hier in Frieslant 25, 26 stuivers moest voor geeve en een loopen weyt
koste 12 gulden.

1700 Anno 1700 den 21 April zijn de eerste houwelijckx-prockelematiën van mij Assuerus Alt-
huis en Acke Jelles gedaan en den 5 Mey op de Jouwere van domeny Aakronius gekoppu-
leert.

[andere hand]

1701 Anno 1701 den 22 Augustus weesende een mandagen morgen om half driën is ons dogterke
Anke gebooren en heeft den 28 dito den heiligen doop ontvangen van Aakronius op de
Jouwer.

1702 Anno 1702 den 15 Februaaris weesende een woensdachen morgen om half driën is ons
dochterke Anke in den Heere gerust na eem siekte van 3 a 24 ueren weesende het termijn
en is den 17 dieto hier op de Jouwer ter aarde. . .
[tekst op de fotokopie verder onleesbaar]
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[andere hand]

1704 Anno 1704 den 15 April is gebooren Tjepke zijnde een dingsdagh en avond ontrent half
acht uiren en heeft den 20 dieto den heiligen doop ontvangen van Acroonius op de Jouwer.

[ander hand?]

1718 Anno 1718 is ons broeder Assuerus Althuis de donderdaegh voor Jouster harst met(?) merk
deser weerelt ooverleeden en de sondag daeraen op Westermeerder kerkof bij de Jouwer
begraaven.

[andere hand]

1728 Anno 1728 is mijn moeder Acke Jelles den 13 November deeser weereld overleeden en de
18 dieto op 't Westermeer kerkhof ter aarden besteld.

[blad 19, andere hand]

Memori en optekenynge en in het wedervaren van mij Berber Althuis
1697 ben ick Berber Althuis met mijn man Hans Lolles getrout de daegs naa Maey [= 2 mei]
1700 Den 5 Augusti is mijn live man, naadat wij drie jaer en een vierdels jaer hadden in de egte

staat geleeft, en doen in den Here gerust naa een sickte van 3 dagen en is tot Oldeschoot
begraven; en mijn man Hans Lolles was na 't seggen van sijn vrinden oud in sijn 35st jaer,
doen hij stierf.

1702 den 2 Julii sijn de eerste houlicks-procklemacie gedaen van mij Berber Althuis en mijn
man Lubbart Johannes en zijn den 16 dyto daeraen getrout.

1704 den 30 Mart ben ick Berber Althuis in de kraem gekomen van een dochter de sondagsa-
vondts om 10 uieren en de sondags daeraen van dom(ine) Carlynes gedoopt en Aeltje ge-
noemd.

1705 den 28 Augusti ben ick in de kraem gekomen op een vridagaven om half tien uieren en
is Tjepke gedoopt mede door de dienst van do(mine) Carlyn.

[blad 20]

Anno 1708 was de rogge soo goedkoop, dat men deselv konde kopen 't loopen voor 42 en 43 stuiver
en de weit 't loopen voor 3 en 4 en vierde halve gulden koopen en begon doen soo tegen de mant
November 1708 soo te rijsen, dat mijn man voor een last doen moesten betalen het loopen tot 5
gulden en konden doen daer nog wel een 72 loopen voor die prijs krije, maer meenden dat het al
te duier was, maer het lyp bij den mant of twee soo hoog, dat men daer 7 en 8 gulden moesten voor
geven, ja lyp soo hog, dat ick selfs voor een lopen van de 4 a 5 guldeners weit heb gekogt en ontvangen
16 Caroly gulden, is mij Berber Althuis selfs geschied.
Den 8 Febrewari 1709 ben ick in de kraem gekomen van een soontje om 6 of half seven 's avens
uieren en is Johannes gedoopt door C. Carollenes.
1709 den 14 Mart is mijn beminde en lyve man Lubbart Johanis deser werelt ooverlede en in den
Here gerust na een sickte van 8 dagen en was ik doen in de vijfde week oud krams en daerbij twee
suellen borsten en hebben mijn beminde man ook tot Oldeschoot begraven.
Den 14 September 1709 is mijn kleine soontje Johannes Lubbarts in den Heere gerust aen een sickte
van de muisel en is ook tot Oldeschoot begraven.

[blad 21]

Den 17 Maey 1711 zijn de eerste houlijks-procklamasiegedaen van mij Berber Althuis en mijn bemin-
de man Jan Ellejans en zijn den 31 dito daeraen getrout door C. Carlynes.
Den 9 Maey 1712 zijnde op maendag ben ick Berber Althuis in de kraem bevallen van een dochter
en is Ancke gedoopt door C. Carolynes op 't verschreven Heerenveen.
Den 2 of 3 van Junii (1712) is ons voorgemelt dogterke Ancke Jans deser werelt ooverleeden, naadat
het 3 of schaers vier weken oud was, en is tot Oudeschoot begraven.
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Den 13 Maey 1714 ben ick Berber Althuis in de kraem gekoomen van een dochtertje en heeft op
den selven dyto de heilige doop ontvangen en Pyttje Jans genoemd.
[dit laatste woord is doorgehaald]
Den 8 Junii 1714 is ons kleine dochtertje gestorven en is ons onder 21 gemelte Pittje Jans den 11
dyto tot Oldeschoot begraven.

[andere hand]

1725. Den 23 September is mijn suster Berber Althuis deser weereld overleeden naa een siekte die
uitteerende was en ontrent een halv jaar geduurt heeft, des nagts om 12 uure en is tot Oldeschoot
in ons vooralderen rustplaats begraaven, oud zijnde in het 52ste jaar.

[blad 22, andere hand]

Anno 1726 den 19 Mei ben ik Tjepke Lubberts en Trijnte Jelles hebben wij de erste prokelemaatie
ontfangen en den 9 Julii daaraan getrout door doomany Carolinnis op Heerenfeen.
[Julii is wellicht een verschrijving voor Junii, omdat 9 juli een dinsdag en 9 juni een zondag was.
De grote meerderheid van de mensen trouwde destijds op zondag, de dag waarop men vrij was.
Bovendien was een ondertrouwtijd van ca. 3 weken normaal, zeker niet van 7 a 8 weken.]
Anno 1727 den 19 April is mijn frou in de kraam befallen van een dogter op saterdag om twaalef
uir en is Berber gedoopt door Corolyn.
Den 24 Feeberary 1729 is mijn frou befallen van een dogter op donderdag om half iennen en is Pop-
kyen gedoopt (door ds.) Carolynes.
Den 7 Octoober 1731 is mijn vrou befallen van een soontje de sondags om tien uir en het (heeft)
den sondags daraan de heilyge doop onfangen en is Lubbartus genoemt door dinst van Carolynus.
Den 25 Octoober daaraan is ons soontje Lubbertus in den Heere gerust in termijn en is te Oldescoot
begraaven.

[andere hand]

Den 18 Maart 1733 ben ick Trijntje Jelles in de kraam gekoomen van een dochter en is de sondags
daaraan [22 maart] Anke gedoopt door C. Carolynes; vonsdag om 1 uur [tijdstip van de geboorte].
Den 1 Junii 1733 is ons dochterke in den Heere gerust om half twee, doe waar si op twee daagen
na elf weeken oud, door swaare termijnen en is des donderdags tot Oudeschoot begraaven; en op
een maandag in den Heere gerust.

[blad 23, andere hand]

Anno 1735 den 13 Desember zijn de eerste prookelemaatie van Tjepke Althuis en Anna Margrieta
de Neef en den 26 dieto door doomeni Caro Carolynnis getrout.
Anno 1737 den 2 November is mijn vrou Anna Margrieta in de kraam gekoomen van een dogterke
en den 10 dato den heiligen doop ontvangen van doomeny Meebius genamt Heelena, en den 19 dieto
in den Heere gerust aan de spreu (?) en termijn en den 22 dieto tot Oudeschoot begraaven.

[blad 24, andere hand]

Den 7 Yannewary 1703 sijn de eerste houlijks-procklamasis gedaan van mij Altye Lubberts en men
man Pytter Yansen, sen den 4 Maart daaran getrout door Ker Karlynnes op het Heerenfeen.

[andere hand]

Den 19 Desember 1774 is mijn suster Popkjes Tjepkes in den Heere gerust en is out geweest 38 jaar
en is (te) Ouschoot begraven. •
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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.

Genealogie
A. A. Franke, Familiegeschiedenis Borsboom-Boom, dl. 1, Stein, 1988.

Gedurende ruim twee jaar heeft de auteur zeer vele gegevens verzameld omtrent het echtpaar The-
od. J. L. Borsboom (1863-1946)-Adriana C. Boom (1866-1949) en hun nageslacht. Hij publiceert
de kwartierstaat (16) van een zoon van dit echtpaar en bespreekt dan vervolgens summier de
stamreeks-Borsboom, die ca. 1600 aanvangt met de te Katwijk-Valkenburg wonende Pieter Pie-
terszn. Borsboom. Het geslacht was oorspronkelijk Nederduits Gereformeerd, maar sedert 1760
Rooms-Katholiek. De probant P. N. Borsboom, is een kapelaan, later pastoor op verschillende
plaatsen in Zuid-Holland.

Op pag. 45 wordt een overzicht van de nakomelingen van het genoemde echtpaar gegeven, doch
summier, bijv. geen aangehuwden van de kleinkinderen en namen van de achterkleinkinderen. Dit
neemt niet weg dat het verzamelde materiaal (stukken en oude foto's) een goed beeld geeft van de
familie en de tijd, alsook een stukje moderne geschiedenis van wijken en parochies.

Met belangstelling zien we uit naar het volgende deel. Het werk van 157 pag. is afgesloten met
een naamregister. Nadere informatie bij de auteur, Maretzstraat 24, 6171 TN Stein.

N. A. HAMERS

Edm. M. A. H. Delhougne en G. J. Dethmers, Genealogische aantekeningen over de families Van
der Sterren en Snellen, Roermond 1988, 253 pag. met index.

In opdracht van het echtpaar Van der Sterren-Snellen heeft de Stichting Instituut voor Genealogie
en Streekgeschiedenis dit goed verzorgde boekwerk uitgegeven. Een opvallende uitkomst van het
onderzoek was, dat voornoemd echtpaar in rechte lijn afstamt van een gelijknamig echtpaar dat
in 1656 huwde. Zowel de genealogieën zijn verwerkt als de kwartierstaat van de kinderen der op-
drachtgevers. De auteurs hebben zich beperkt tot de gegevens die in Limburg te vinden waren en/of
door familieleden werden verstrekt.

Een kleine bemerking is wellicht nuttig. In de inleiding tot de kwartierstaat wordt gezegd 'Wanneer
namen cursief gedrukt zijn betekent dit dat de betreffende persoon meerdere malen in de kwar-
tierstaat voorkomt (inteelt).' Ongetwijfeld weten de auteurs dat kwartierherhaling niet automatisch
synoniem is met inteelt, doch het kan voor minder ervaren onderzoekers een onjuiste indruk wekken.
Afgezien daarvan zal voor speurders in Midden-Limburg (Horst e.o.) het boek vele aanknopingspun-
ten kunnen leveren voor verder onderzoek.

P. J. K. VAN WERKHOOVEN

J. Hofstee, The Hofstee/Hofstede Family, an annotated genealogy, 2e druk, 1987.
In Gens Nostra XLIII (1988), p. 18 e.v. maakten onze lezers kennis met dit geslacht. Ongeveer

gelijktijdig verscheen een door de in Canada woonachtige auteur samengesteld familieboek, waarin
- uiteraard - heel wat meer detailinformatie kon worden opgenomen. Het werk is in de Engelse taal
geschreven, bevat veel afbeeldingen van foto's, gezinsstaten, burgerlijke stand-akten en biedt de no-
dige familiehistorie. Een register is niet vergeten, alleen, het is voor wat betreft de pagina-aanduiding
helaas vrijwel onleesbaar!

Het is opvallend hoe vele - vaak al lang - buiten onze grenzen wonende landgenoten zeer veel
werk verrichten om hun Nederlandse familie uit te zoeken. De resultaten van hun vaak moeizaam
onderzoek worden gelukkig ook in menig geval gepubliceerd. Het Hofsteeboek is hiervan een fraai
voorbeeld.

R. F. VUISMA

Geschiedenis

Drs. B. Rademaker-Helfferich, Een wit vaantje op de Brink (De geschiedenis van de Doopsgezinde
gemeente te Deventer), Deventer 1988, 199 pag., index.
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Ter gelegenheid van de viering van drie eeuwen eigen kerkgebouw heeft de Doopsgezinde gemeente
Deventer dit boek doen verschijnen, waarin de geschiedenis van de eigen gemeente centraal staat.
Doch telkens wordt deze plaatselijke geschiedenis gezien tegen de achtergrond van wat er landelijk
gebeurde, waarbij de opvattingen die van oudsher onder Doopsgezinden bestaan, duidelijk naar vo-
ren komen.

Aan vele gestalten uit het verleden wordt aandacht besteed, wat ook voor genealogen die zich be-
zighouden met Doopsgezinde families, van groot belang is. Dat geldt eveneens ten aanzien van het
literatuuroverzicht dat vele werken vermeldt, die onontbeerlijk zijn bij de bestudering van dit kerkge-
nootschap. In enkele door het boek verspreide naamlijsten, in de bijlagen en in het personenregister
treft men de namen van meerdere families.

Voor genealogen en voor hen die iets meer van de geschiedenis van Deventer willen leren, een zeer
lezenswaardig boek.

R. HOFMAN

Aanwinsten boeken januari t/m maart 1989

J. Warnawa e.a., Repertorium van Genealogische, Heraldische en Geschiedkundige Publikaties en
bronnen DRO-FRI, Nijmegen, 1988.

Nederlands Repertorium van familienamen (provincie Limburg), Zutphen, 1989, uitg. P. J.
Meertens-Instituut.

P. L. Groeneweg, Kwartierstaat Groeneweg, Hoofddorp, 1989.
W. Heemskerk, Kwartierstaat Lisanne Heemskerk, Wageningen, 1988.
H. H. Heugen, Kwartierstaat Heugen-Lodder, Landgraaf, 1988.
B. C. S. Barendrecht, Een (eerste) onderzoek naar de nakomelingen van Cornelis Cornelisz. Baren-

drecht/Barendregt en Sijtje Jacobsdr., Vlaardingen, 1988.
NN, Stamlijsten Beerman-de Jager, Oldenburg 1650, Egmond 1675 tot heden, Lelystad, 1989.
Stichting Foundation de Bleeckers, U.S. and Canadian branch, list 40, XI generations 1641 till today

(not complete), Lelystad, 1989.
NN, Stamlijst Blom 1750 tot heden, Lelystad, 1989.
Dr. J. J. Dozy, Les Doisy's de Valenciennes aux XVIe et XVIIe siècles, Amsterdam, 1988.
C. Taanman Wmz., Onze voorouders rondom Menslage in het Artland, de nakomelingen van Jo-

hann Hermann Feldbusch, Bennekom, 1988.
H. Hendriks, Genalogie van de familie Hindriks/Hendriks, Haren, 1989.
NN, Stamlijst Huijgen-de Hoop, Lelystad, 1989.
M. Sijbrandij, Genealogie Jelmersma, Rijswijk, 1988/1989.
H. Krikke-Weijtenburg, 'Jonker', een geslacht van de Veluwe, Zwijndrecht, 1988.
NN, Stamlijst Leunis, Lelystad, 1989.
J. Kaldenbach, Het geslacht Kaldenbach deel V, Alkmaar, 1988.
P. van Markus, Parenteel Markus-Reuvekamp, 's-Gravenhage, 1988.
J. G. Boon, 'Nissen', Sonderjylland, Krimpen aan den IJssel, 1988.
L. van Amsterdam, Het geslacht Oslage, 2de uitgave, 's-Gravenhage, 1989.
Th. W. Polet, Waalsche Wollecammers Polet over de drempel, Castricum, 1987.
J. Th. Schekkerman, Genealogie Schekkerman, Rheden, 1986.
L. van Amsterdam, Het geslacht Schilderop, de laatste der Noormannen, 2e uitgave, 's-Gravenhage,

1989.
A. Schreurs, Familie Schreurs, Sevenum/Venlo/Roermond en Liège, Liège, 1989.
R. J. Castendijk, De familie Seibert uit Klein-Zimmern beoosten Darmstadt, Bussum, 1987.
J. F. J. Seket, Genealogie Seket, Randburg (Z.A.), 1989.
NN, Stamlijst Sweijen, 9 generaties 1625 tot heden, Lelystad, 1989.
H. L. van Gent, Bijdrage tot het samenstellen van een stamboom der familie Ververs, Apeldoorn,

1989.
H. A. van de Vijver, Van de Vijver 1700-2000, een poging tot rekonstruktie, Almelo, 1989.
J. A. Tasseron, Fragment - genealogieën Weinberg, Leiden, 1989.
F. van der Zwan e.a., Genealogie van der Zwan, Lelystad, 1989.
J. Kindt, Alphabetische Tafel op de Acten van huwelijken van de Gemeente Enkhuizen 1811 l/m

1912, Hoorn, 1988.
S. van den Bergh, Kroonprins van Mandelstein, Bussum, 1982.
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Stuurgroep van het Samenwerkingsverband Bibliografie Groningen, Bibliografie van Groningen
1985, Groningen/Haren, 1988.

P. R. Gulicher, Genealogie Markischer Auswanderer in Indiana U.S.A., Keulen, 1988.
Drs. P. J. Meertens, Een Middelburgse Burgerfamilie uit de negentiende eeuw, Kornelis Baart en

zijn dochters, z.p./z.j.
R. M. Willson, 'Met mijn voeten in de klei mijner voorvaderen', een relaas over het Zeeuwse ge-

slacht Jans(s)en, Vlissingen, 1988.
P. A. Harthoorn, Baarsdorp, Heerlijkheid/Poeldorp/Monument, Canterbury, 1986.
P. M. van Gent, Leerdam door de eeuwen heen, Leerdam, 1934.
Historisch - Naamkundige studie van Deurne in de Zuiderkempen Brabantse gemeente en Luikse

parochie, Hechtel/Eksel, 1989, uitg. Ver. voor Lokale en regionale Geschiedschrijving.
P. A. Harthoorn, Overlopers van Eversdijk 1587, 1594, Canterbury, 1986.
P. A. Harthoorn, Overlopers 's-Heer-Arendskerke, Selnisse-polder 1548, 1587 en Oud 's-Heer-

Arendskerke-Ambacht 1585-1592, Canterbury, 1989.
P. J. M. Wuisman, Inventaris van het archief der gemeente Goirle 1803-1945 (1952), Oisterwijk,

1989.
Führer durch die Bistumsarchive der Katholische Kirche in der Bundesrepublik Deutschland und

in Westberlin, (kopie), uitg. Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde.
W. H . VAN DER H O R S T - H A R K E M A

65 JAAR BIJ ELKAAR

Als eene zeldzaamheid verdient melding, dat de heer B. Commers, oud 87 jaren,
en zijne echtgenoot B. Schorteldoek, oud 92 jaren, 11. zaterdag het bijzondere
voorregt mogten genieten van hunne 65 jarige echtvereeniging te vieren.

(Nieuwe Rotterdamsche Courant, woensdag 17 januari 1849)

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 3 a, 1411 RC
Naarden. Er worden geen tijdschriften uitgeleend.

Nederland

Amstelodamum, 76e jg., nr. 3, mei/juni 1989. I. H. van Eeghen: De brouwerij De Dubbele Arend
en het pakhuis De Pool [Van den Heuvel, Hasselaer, Pool, Pels, Boreel].

It Beaken, jr. LI, nr. 1,1989. A. Pietersma: Johan Gijsbert Verstolk van Soelen, prefekt fan it departe-
mint Fryslan; 1811-1813.

De Brabantse Leeuw, jg. 38,no. 1,1989. W. van Ham: Wapens en vlaggen van de plattelandsgemeen-
ten in West-Brabant; J. Spoorenberg: De oudste generaties van de geslachten Van Ceulen en Spooren-
berg in Woensel; J. van Gils: Vermiste Noordbrabanders, die dienden in de legers van Napoleon [Na
een inleiding over de conscriptie, gaat de auteur in op de inhoud van brieven, die zich bevinden in
het archief van de gouverneur van Noord-Brabant. Op negen vermisten uit Goirle wordt nader inge-
gaan]; L. F. W. Adriaenssen: De erfgenamen van heer Ghijsel Back [overl. 1458. De in een eerder
artikel (B.L. 1985) schematisch weergegeven familierelaties zullen uitvoeriger worden behandeld. Als
eersten Back van Tilburg, Back van Loen en Vanniis alias Back/Toyt Vannys alias Back].

355



Caert- Thresoor, 8e jg., nr. 1,1989. E. Okhuizen: Nederlandse kartografen in dienst van de Russische
overheid rond het jaar 1700 [o.a. Cornelis Cruys, Adriaan Schoonebeeck, Pieter Picaart]; A. C.
Hofman-Allema: Veelwaard en Van Baarsel [plaatdrukkers en graveurs; genealogie 18de-19de
eeuw].

Gelders Oudheidkundig Contactbericht, nr. 120, 1989/1. V. Dame: De huidige palmpaasgebruiken
in de provincie Gelderland; In de rubriek Archiefinformatie lezen wij, dat het archief van de papier-
exporteur E. G. Loeben (nu eigendom van de Stichting Papiergeschiedenis) is overgebracht naar
het GA Apeldoorn.

Genealogie zonder grenzen/ohne Grenzen/sans frontières. Een internationaal samenwerkingsver-
band is tot stand gekomen onder de naam 'Drie Grenzen'. Dit stelt zich ten doel de genealogische
contacten in de drietalige driehoek Maastricht-Luik-Aken te bevorderen, o.a. door het uitgeven van
een informatiebulletin. Contactpersoon: Georges Sauvage, route de Battice 51, B-4822 Verviers Petit-
Rechain. Het eerste nummer (p. 1-16) bevat een inleidend woord door Regis de La Haye; Families
traitées par feu Jos Kerff [niet vermeld is waar de genoemde dossiers zijn te raadplegen]; Lijst van
leden van de VVF met namen waarover zij inlichtingen willen geven, overgenomen uit 'De Rode
Leeuw', 1969 en 1984; Vragen en antwoordenrubriek.

Genealogisch tijdschrift voor Oost-Brabant, jg. 4, nr. 2, apr. 1989. P. L. Leget-Kuijlen &J.N. Le-
get: Martens te Vierlingsbeek [17de- 19de eeuw]; H. van den Brink: Voogdijstellingen te Hoogemier-
de ca. [vanaf 1665]; Idem: Index RK Trouwboek Casteren 1623-1706; J. A. van der Heijden: Inge-
wikkelde familierelaties [voorbeelden van kettinghuwelijken e.d.; Van der Heijden/Corsten,
Godschalx/Meulenbroek, Van Heeswijk/Van Beurden/De Jong]; J. W. M. Th. Oostenrijk-
Ranshuysen: Stamreeks Van de Mosselaar; W. J. M. van Gent: Terug in af [afstamming van Johan-
nes Nagels (1800-1890) via Van der Loe en Stecke van de Heren van Cuijk]; Diverse aanv. Kwst. Van
der Heyden; Verv. NG Trouwboek Sint-Oedenrode (1698-1740); Verv. Genealogie Mommers; G. G.
Slaats: Overlijdens uit de Armenrekeningen van Asten [1651-1799].

Genealogische Bladen. Een uit particulier initiatief ontstane landelijke uitgave, die o.m. de mogelijk-
heid wil bieden 'voorlopige' onderzoeksresultaten te publiceren. Het eerste deel zal bestaan uit vijf
losbladige afleveringen van ca. 40 pagina's. Toezending na vooruitbetaling van ƒ 12,50 op postbank
803107 t.n.v. dr. W. Bruijnesteijn, Julianalaan 94, 6824 KJ Arnhem. De eerste aflevering, blz. 7 t/m
50 (okt. 1988-jan. 1989) bevat: W. P. C. Knuttel: De kwartieren van Roeland Jan Bouricius (1751-
1824) [-(Bouwer), Van Riedt, Van Pabst van Bingerden, Van Kinschot]; W. Bruijnesteijn: Het ge-
slacht Van Heilewegen [Vlaams/Brabants, 15de-17deeeuw]; M. J. van 't Kruijs: Enkele manuscrip-
ten betreffende het geslacht Van Hoven en aanverwante families [Fournay, later Van Hoven; 16de
eeuw (maasschippers)-19de eeuw. Met gegevens Slingsbie, Neiszen, Den Besten]; R. A. J. Dix: Een
Gelders-Fries geslacht Dijck/Dix [ca. 1615-1785].

Genealogische/historische vereniging Hoeksche Waard, 2e jg., nr. 2, april 1989. Verv. Kwst. Corne-
lia van der Graef; Fragment uit kwst. Polderman-Pons [Samuel Polderman tr. St. Maartensdijk 1902
Elisabeth Krina Hartog;-, Manneke,-, Quaak]; Antw. Van de Water; Fragment Van Es [18de eeuw
te Zuid-Beijerland].

Gens Data, zesde jg., nr. 2, apr. 1989. J. W. Pallada: Landelijke Genealogische KLAPPERdag;
Idem: Werkgroep modems en genealogie; P. C. J. Bijl: Kwartierlog + Parenteellog = Genalog(slot).
Genalogie-Computer Programma's; J. J. M. den Braber: Nieuws van de Werkgroep Programma-
tuurontwikkeling [over een zetduivel en wijzigingen Genl en Gen2]; S. Stroet: Klapper... tanden?
[Nadere uitleg met voorbeelden gebruik GD/klapper]; P. Klok: Eerste deel in serie klappers gemaakt
met Gensdata/KLAPPER; H. van Melis: Contactdienst via modem en computer.

Gens Humana, nr. 7, apr. 1989. F. A. M. Hennekam: Genealogie ten behoeve van genetic counsel-
ling binnen het Klinisch Genetisch Centrum Utrecht; R. Neels: Een amerikaans commercieel
genealogie-programma Roots III; J. Balendonck: Evaluatierapport Programma Stamboom, com;
P. G. Aalbers: De horigheid in Twente en Oost-Gelderland in verband met de genealogie.
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Heemkunde Hattem, nr. 38, mrt. 1989. L. Hoogers: Misdaad en straf uit Middeleeuwse Hattemer
bronnen [o.a. Van Nierssen 1585]; Idem: De zwanenzang van Assenrade [Bushman, Hesselink, Re-
benscheidt]; J. H. Sypkens Smit: De Hattemse buksschieterij [19de eeuw]; Verv. Huizen in Hattems
binnenstad, Afl. 21.

Heemtijdinghen, 25e jg., no. 1, mrt. 1989. J. van Bemmel: Een proces tegen de Hoogduitse chirur-
gijn Wilhelm Aron Lang te Harmelen in 1726 [tr. 1725 Catharina van Steenvoorde w*. mr. Vic. Jos-
sa]; N. Plomp: Wapenglazen uit Waarder in de Sint Bavo [Artikel overgenomen uit Liber Amicorum
A. G. van der Steur. Wapenbeschrijvingen met genealogische gegevens; o.a. Rolandus, Daesdonck,
Verwey, Hoogendoorn, Van der Neut; glasschilders Tomberg(ius)].

Historische Kring Eemnes, jg. 11, nr. l,apr. 1989.//. van der Voort: Korte geschiedenis van de fami-
lie Groen in Eemnes [afk. uit Diemen].

Holland, 21 jg., nr. 2, apr. 1989. K. Tilmans: 'Autentijck ende warachtig'. Stedenstichtingen in de
Hollandse geschiedschrijving van Beke tot Aurelius; L. Strengholt: De Stede-stemmen van Constan-
tijn Huygens. Een serie gedichten op Hollandse steden en dorpen; T. H. von der Dunk: De stichting
van de Cocksdorp, 1835-1842.

Limburgs tijdschrift voor genealogie, jg. 17, nr. 1, 1989. Verv. Ubachs; J. F. A. Grond/F. J. M.
Wiertz: Johan Simon Romkens en zijn familie (Nieuwenhagen 1765-1846); Verv. Kwst. Bouvrie.

De Maasgouw, jg. 108, nr. 1, 1989. Artikelen betr. Matthias Kemp (1890-1964), kroniekschrijver;
Charles Eyck (1897-1983) en de glas-in-loodkunst; en Willem Houtermans (1835-1890), beeldhou-
wer.

Met gansen trou, 39e jg., nr. 4, apr. 1989.
Idem, nr. 5, mei 1989. A. van der Lee: De turfvaart van Venloon naar Den Bosch (1); L. A. G.

van Baardwijk: De genealogie Fitters [onderling verband oudste generaties nog niet bewezen; 16de-
18de eeuw].

Nederlans Archievenblad, jg. 93, nr. 1, mrt. 1989. R. A. D. Renting: Gemeentearchieven in histo-
risch perspectief; Theo Thomassen in gesprek met dr. E. Persoons, algemeen rijksarchivaris van Bel-
gië [o.a. de inrichting van het Belgische archiefwezen, verschillen met Nederland, plannen, internati-
onale samenwerking]; Verslag van het lle Internationale Archiefcongres in Parijs 22-26 aug. 1988.
Thema: 'Nieuw archiefmateriaal'; G. Venner: Het archief van de Munsterabdij te Roermond in de
negentiende eeuw; Terminologie voor grafische archivalia.

De Nederlandsche Leeuw, CVIde, jg., no. 3-4, mrt.-apr. 1989. K. J. Slijkerman: De oudere genera-
ties van het geslacht met de takken Hoogewerff, Jongendijckgraef, Bootser, Cranendonck en Nieu-
wenboer uit Barendrecht; Aanv./Verb. Van Aylva, Van Balveren; W. Wijnaendts van Resandt: Proeve
van de werkelijke stamreeks (Valck) Lucassen; R. F. van Dijk: Beker van de Broederschap der Romei-
nen te Gorinchem (1620) [namen van 44 leden en jaar van toetreden, 1590-1658].

Een nieuwe chronyke, jg. 6, nr. 2, mrt. 1989. F. Hoek: De Molenkampen van Oost [stamreeks Meu-
lencamp, Mol(l)enkamp e.d., afk. uit Lingen; 18de-20ste eeuw].

Numaga, jg. XXXVI, nr. 1, mrt. 1989. K. W. J. van Rossum: De Nijmeegse vestiging van Dekker
& Van de Vegt [vanaf 1922 te Nijmegen als universiteitsboekhandel gevestigd]; H. Giesbertv Het
ouderlijk huis van Henriëtte Presburg; J. Raven: Nog iets over en van H. D. J. van Schevichaven;
M. A. F. T. van Son: Drie zestiende-eeuwse secretarissen over hun benoeming [Poin/Poeyen, die
Hain, Van Heteren]; O. Moorman van Kappen: Burgemeesters- en stadsinkomsten uit overspel
(1746) [Gramey-Kerkhoff-Van Eek]; Idem: Liesbeth Peters, een lastige Nijmeegse tante [1643, huis-
vrouw van Jan Willems, soldaat, en de huisvrouw van Andries Kofferen],

Nijmeegs Katern, jg. 3, nr. 2, apr. 1989. A. V. Triebels: Willem Hendrik Triebels. Speelgoedregent
met lange tenen? [1799-1878].

357



Ons Voorgeslacht, 44e jg., no. 392, mrt. 1989. Aanv. Groenrijs, Waling, Van der Wel; Verv. Reperto-
rium Grafelijke lenen in Kennemerland; Idem Lenen Hofstede Amstel.

Idem, no. 393, apr. 1989. Th. P. van Zijl: Kwartierstaat Van Zijl/Van Gaalen [-, Van Veen,-, Van
der Meer (te Vlaardingerambacht). Verder o.a. G(e)ijling, Alsemgeest, Sprenckhuysen, Houniet];
Verv. Tweede Giftboek van Rotterdam.

Oostgelders tijdschrift voor genealogie en boerderij onderzoek, jg. 6, nr. 2, mei 1989. Verv. Kwst.
Geurkink; Verv. Liemersegeslachten [kwst. Johanna Berendina Dieker, geb. Azewijn 1869;-, Alings,
Borkes, Otters]; Verv. Genealogie Sweverink [Bielderman, (Klein) Ilsink, Emsbroek]; A. Veldhuis:
Kwartierstaat Veldhuis, Oostgelders gedeelte [Mulder, Scheperkamp, Memelink]; G. G. Renema-
van Til/J. Renema: Deelkwartierstaat Wantink [van Berendina Wantink, ged. Steenderen 1768, exm.
Lieferink]; R. Sprenkels-Liebrand: Liebranden van de Achterhoek (1575-1750). Librant Byvinck,
zijn voorgeslacht, zijn nakomelingen; G. Lentink: Genealogie Scholten [te Zutphen, afk. van Werth-
Isselburg]; J. W. H. van Campen: Bijdrage aan genealogie Sweverink; A. H. W. Keurntjes: Kwar-
tierstaat Keurntjes [-, Bosch, Beijer, Stinissen]; J. O. Brugman: Parentelen Zeevalkink [o.a. te Zel-
hem en Varsseveld].

Oud-Zutphen, 8ste jg., nr. 1, mrt. 1989. F. A. H. van den Hombergh: Brugman en de bres I. Aanvul-
lingen en correcties bij Zutphens rampspoed in 1572; R. C. C. de Savornin Lohman: De postverbin-
ding in de jaren 1646-1648 tussen 's-Gravenhage-via Zutphen-en Munster t.b.v. de vredesonderhan-
delingen. De postmeester bij de legatie Frederick Uyttenhage, burger van Zutphen (1644) [tr. (2) 1636
Geertruid Key(en), wed. van Johan Schimmelpenninck].

Het Personeel Statuut, 40ste jg., nr. 2, mrt./apr. 1989. Verv. Internationale afstammingsrecht in per-
spectief (III).

Het Schokker Erf, nr. 11, mei 1989. A. & B. Klappe: Het patentregister van 1827 [gegevens Schokker
middenstand]; Idem: De nalatenschap van Cobus Klappe [1771-1815]; Verv. Aandeel familie Van
Kleef in de geneeskundige zorg op Schokland [schoolmr. Hendrik Mommende, 1804]; Stamreeks
Stroeve; Kwst. Jan Veen (1836-1927).

Tabula Batavorum. Deze gezamenlijke uitgave van zeven Betuwse verenigingen op historisch gebied,
w.o. de Historische Kring Resteren e.o. wordt in de reeds bestaande ruilovereenkomst opgenomen.
Wij ontvingen jg. 6, nr. 2, juni 1988. K. van Ingen: Het voormalige kasteel Kermestein te Lienden
[eigenaars Van Brakell, De Pagniet, Van Ompall]; J. N. B. Poelman/G, de Kruyff: De oudste Van
Wely's-een reactie [14de eeuw].

Tussen Vecht en Eem, 7e jg., nr. 2, mei 1989. Naarden-nummer. Z>. DeArema: Naarden 's geschiedenis
in kort bestek; Idem: Het Stadsarchief Naarden; H. G. J. Rigter: Landgoederen ten oosten van de
vesting Naarden; H. Schaftenaar: Hofstede Oud Naarden; A. P. Kooyman-van Rossum: J. P. van
Rossum, 1778-1856. Grootgrondbezitter te Naarden; G. J. Pouw: Molens in en rond Naarden.

Tussen de Voorn en Loevestein, jg. XXV, no. 67, mei 1989. T. Blom: Lubbert Turck, heer van Hemert,
ca. 1555-1586;/. N. A. Groenendijk: Het 'Blockhuys' te Gameren [o.a. Van der Riviere, 17de eeuw].

Tweestromenland, nr. 60,20.IV.1989. Verv. Inwijding van het verbouwde Ambtshuis te Druten; H. J.
Kobossen: Hendrik Ignatius Gla(a)p, een mensenleven in het vroeg 19de eeuwse Maas en Waal.

Uit Eijsdens verleden, nr. 44, dec. 1988. N. Duijkers: Eijsden in de Limburger Courier.
Idem, nr. 45, mrt. 1989. T. Baas: Moyzes Alexander Cahin in conflict met de Eijsdense schepen-

bank [1753-54]; Verv. Limburger Courier; H. J. L. M. Boersma: Kwartierstaat van H. J. L. M.
Boersma, deel 7 [No(e)lens, Terffs, Jeu(c)kens, Dolmans, Tossis/Tosses].

Veluwse Geslachten, jg. 14, nr. 2, 1989. Stamreeks Aart van Veldhuizen; J. Vlastuin: Kwartierstaat
van Dilia van de Weerd [-, Kelderman, Van Beek, Van Zwetselaar]; Verv. Kwst. Brouwer-Verheijen;
H. A. Gijsbertsen: Veenbrink te Bennekom; Aanv./Verb. Kwst. Hoegen; B. J. van den Enk: Genealo-
gie Handele/Hanlee; B. Eimers: Voorlopige stamboom fam. Eimers, Wageningen; Aanv. Genealogie
Panhuis.
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Volkscultuur. Een ruil is aangegaan met de Stichting Informatiecentrum Volkscultuur te Utrecht,
die een tijdschrift uitgeeft over tradities en tijdsverschijnselen. Wij mochten ontvangen:

Jg. 5, nr. 1, 1988. Hierin o.a. artikelen betr. de Commissie voor Zeeuwse Folklore, 1924-1941/42,
en H. W. Heuvel (1864-1926; beschrijver van het Achterhoekse boerenleven).

Jg. 5, nr. 3, 1988. In dit nummer wordt verhaald over duivelbanners uit De Knipe (Friesland)
[Murk Sjoerds Brouwer (tl852) en zoons Sjoerd en Lolke (f1927)] en een 'heks' te Breklenkamp;
De invloed van trekarbeid op een heksengeschiedenis [te Breklenkamp 1857; Hendrik Kuper tr. ca.
1851 Hendrikjen Alert, en 'noaber' Hendrik Jan Oortman]; en Het werk van Engelbert Heupers
[1906-1978, publiceerde o.a. over Soest].

Uit onze afdelingsbladen:

1340, jg. III, no. 2, apr. 1989. L. Gijswijt: De V.O.C, in vogelvlucht; A. te Meij: Onderzoek naar
een dienaar van de V.O.C.; J. Bot: Genealogie Van der Ende (III) [nageslacht van Adriaan Maertsz
vdE, begin 17de eeuw te Zoetermeer]; Kwartierstaat Rombouts (fragment) [4 gen.;-. Verhulst, Van
Raamsdonk, Poels].

Koggenland, jg. 4,nr. 2,1989. Extradiknummert.g.v. het5-jarig bestaan derafdeling. Verv.Kwst.
Hand; H. W. Saaltink: Jan Batist of hoe je een 18e eeuwse protestdemonstratie tot leven brengt [geb.
Antwerpen ca. 1753];/! A. Boon: Archiefdienst Westfriese Gemeenten; A. M. Lansdaal-van Wijn-
gaarden; Kwartierstaat Lansdaal [4 gen.;-, Bakker (te Hoorn), Imming, Verbeek (te Hoorn)]; Idem:
Kwartierstaat Stam [7 gen.;-, De Zwart (te Breda), Tol, Beentjes; voornl. te Hoorn]; J. Kaldenbach:
Een late vondeling-Simon Vestdijk [1830]; N. Ooijevaar-de Wit: Kwartierstaat Ooijevaar [5 gen.;-,
Spans, De Wit (te Hoogwoud), Franke]; Bij de stamboom Fijnheer-Fijnhaar; N. J. Zijp: 23 RK fami-
lies op het voormalige eilend Wieringen; J. de Reus: Kwartierstaat De Reus [6 gen.;-, Klok, Zuiker,
Dobber].

Uil familiebladen:

De Bechtbul, nr. 18, 1989 [Becht]. Verv. Reutlinger tak.
Chynsmans cronycke, 8e jg., no. 31, Pasen 1989. L. Janssens: Bijdrage tot - en verwantschap met

- de familiegeschiedenis Quirijnen [te Loenhout, met stamreeks 17de-19de eeuw].
De Dobbelbeker, 1. 1989 [Dobbelaar, etc.]. Stamboom nr. 7. Tak: Landegem-Knesselare-

Adegem-Gent.
DeEendenkooi, 16dejg.,nr. 1, apr. 1989 [Van der KooyJ.C. S. Huyts: Boerderij 'Leeuwenwoning'

in Maasland.
Familiekring Groeneveld(t), nr. 3, mei 1989. Geslachtsboom van de familie Groeneveld [Gronin-

gen, 18de-19de eeuw].
Familiestichting Huyser, apr. 1989. Stamreeks van de Amerikaanse generaal 'Dutch' Huyser [te

Barendrecht en Ridderkerk]; Kwst. (5 gen.) van Hendrik Willem Huyser, 1924-1976 [-, Overwater,
Labrijn, Herweijer].

Familiestichting Pors. Speciale uitg. F. Vos: Het trieste einde van Leenden Clemette Pors, Charlois
1679-Vlaardingen 1730. Met stamreeks.

Familievereniging 'In den Bockenwaghen', 13e jg., nr. 13, mrt. 1989 [De Bock, De Jagher en aan-
verwanten]. Gegevens van het gezin Johannes Loopwijk, predikant te Ter Aar, Ossendrecht en
Woensdrecht; De voorouders van Dirkje van den Broek (geb. Hellevoetsluis 1860).

DeHagepreker, nr. 10, jg. 3, juni 1989. De Gouwenaar Jan Hageman (1751 -1829), met stamreeks.
De Nijdamstra Tynge, 41e jg., nr. 1, jan./febr. 1989 [Nijdam, Nieuwdam, Vleer, VVynia]. Vier ge-

neraties hellingbazen-Nijdam.
Idem, nr. 2, mrt./apr. 1989. Artikelenreeks betr. scheepsbouwers te Ylst: dit maal heeft de aan-

dacht Cornelis Luitzen Nijdam, ca. 1775-1836.
Olslhoorn kroniek, 3e jg., no. 2, apr. 1989. Th. P. van Zijl: Stamvader Jan Cornelisz. nu bewezen.
De Profeet van de Veluwe, 5e jg., no. 18/19, mei/aug. 1989. Belevenissen van Quirine Callenbach

tussen 12 april en 26 mei 1945.
De Sorband, no. 3, mei 1989. Naamsverandering Surber in Sorber.
Stichting Jacobus Lautenbach 1537/38-1611, nr. 2, mei 1989. Conrad Lautenbach 1534-1595.
Van Heyningen Tijdingen, nr. 3, apr. 1989. Een beknopt overzicht van negen generaties Van Heij-

ningen te Oudshoorn, Alphen en Wormerveer, 17de-20ste eeuw. Stamreeks Van Heijningen te Bos-
koop, Reeuwijk en Leimuiden, 18de-20ste eeuw.

De Wagenschouw, nr. 6 mei 1989. Aanv./Verb.; Zwarte schapen op boerderij het Wagenvoort:
Hendrik Mijnsink (1620-24) en Jan Obbink of Wagenvoorde (1770-1791); Verv. stamboom.
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België

Bochten de kupe, 31e jg., nr. 3, mei-juni 1989. J. Hindryckx: De Gemeentesecretarissen van Veurne
vanaf de Belgische onafhankelijkheid tot Wereldoorlog II; M. Dewaele (t): De kosters te Koksijde
in het oud regime.

Limburg. Driemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door de v.z.w. Federatie van Geschied- en Oud-
heidkundige Kringen van Limburg. Voortaan te ontvangen in de ruilovereenkomst, die reeds gold
het jaarboek Het Oude Land van Loon. Jg. LXVIII, afl. 1, jan.-mrt. 1989. J. Stinissen: De heren
van Lummen en Peer vóór 1350. I. Genealogisch-biografisch onderzoek (verv.), II. De sociale en
economische situatie van de heren van Lummen en Peer; K. Verhelst: Inventaris van het familiear-
chief Firmin Jaquet (te Halen) [vererfd binnen de families Voessens, Jacobs, Bruyninx en Steegmans;
oudste stuk van 1626]; J. Brouwers: Lanaken tijdens de Franse overheersing (1790-1795); B. Mersch:
Het kloosterdomein van Averbode op Sint-Jansberg in Maaseik in de 12de eeuw.

Ons Heem, jg. 43, nr. 1, Louwmaand 1989. W. Verleyen: De handbooggilde van Melden (Aalst)
[weer opgericht 1681. Naamlijst van dekens, koningen etc.].

Idem, Lentemaand 1989. P de Win: In het kader van de 'Inventaris van het rechtshistorisch patri-
monium van België': roepstenen en kerkpuien [bekendmaking van publiekrechtelijke en private be-
richten vond plaats in of bij de kerk, op het dorpsplein o.d.; rechtshistorische betekenis].

Le Parchemin, no. 259, 54e année, Janv.-Fév. 1989. M. Plissart: Histoire de la familie Hayois de
Cambron-Casteau; Baron van der Rest: Les portraits armoriés de Mare van der Reest (1549-1618?)
et de son épouse Emerentiana Pastenaken [zijn kwn.: Van der Re(e)st gezegd Mantelman (te Leuven),
De Fuytere/'s Fuyters, Baillet, Van Winderbeke; haar kwn.: Pastenaken, NN, Sweerts/De Weert (te
Brussel), Van den Heester alias Heestermans]; H. Douxchamps: Aux origines de la familie della Fail-
le. Un bond de 1444 a 1398 et deux générations nouvelles [Van der Faelge te Kortrijk, Mouscron
en Gulleghem].

Idem, no. 260, mars-avr. 1989. G. Guyot: Obits et pierres tombales de Péglise Saint-Martin a
Ganshoren [o.a. Pangaert, Van Overbeke]; In memoriam Pierre Hanquet, 1907-1988; Baron Bo-
naert: Les Bulteel d'Ypres. Annexe: Identification des premiers tuteurs et témoins [o.a. Deurnaghel,
Marissa(e)l, Cabilliau. In dit artikel geen aanknopingsmogelijkheden voor naamgenoten afk. uit
Doornik, Dendermonde en Antwerpen, die tijdens de 80-jarige oorlog uitweken. In noten fragment-
gen. De Wilde en De Hurtere]; B. Walckiers: Les van der Kelen a Panel du XVIe au XVIIIe siècle.
Crayon généalogique; H. Douxchamps: La familie Hertogs [eerste vier generaties te Bladel en Reusel;
daarna te Antwerpen; 17de-20ste eeuw].

Vlaamse Stam, 25e jg., nrs. 3-4, mrt.-apr. 1989. E. Ossieur: De Roeselaarse geneesheer Joseph Os-
sieur (1819-1897); V. Arickx: De rechtsgeleerde notaris en schepen Ferdinand van der Schuere L.U.J.
(1597-1654) uit Kortrijk en zijn familie; J. Ghyssaert: Westvlamingen naar het Oratorium [congrega-
tie van priesters, die, zonder geloften af te leggen, in gemeenschap leefden. Namen en gegevens 1626-
1729]; Y. Lammerant: Pelgrims uit het bisdom Brugge naar Rome (1624-1790); Verder artikelen betr.
Bonmare; De familienaam Loc(c)ufier/Lockefeer; De bevolking van Lauwe rond 1700; Inwoners van
Roeselare 1587; Quequin (te Wannebecq); P. Donche: De familienaam Donche te Diksmuide in de
15de tot 18de eeuw.

Idem, nr. 5, mei 1989. R. en J. de Vriendt-Mores: Het geslacht Mores [te Tiegem/Oudenaarde;
16de-20ste eeuw]; H. Sprangers: Nog maar eens 'Het geslacht van Hamme' [corr. op art. in VS 24
(1988)]; W. Steeghers: Genealogische nota's betreffende de familie van de pastoor van Poeke, Jaco-
bus Goossens [te Gent, 18de eeuw]; P. Huys: De telling van de Kortrijkse poorters in 1530 [buiten-
poorters uit Deinze].

Duitsland

Altpreussische Geschlechterkunde, Bd. 17, 35. Jg., 1987. Bronpublikaties: Die Haus-,
Ingrossations- und Protokollbücher des Amts Lubemühl; Prastationstabelle des ermlandischen Am-
tes Rössel 1773-1776; Artikelen betr. Apotheken in Kreis Bartenstein; Het Amt Johannisburg in 1698

360



[o.a. namen van bewoners]; Bloech/Blöch; J. Gottfried Hoffmann (1765-1847); Krosten/von
Krösten; Lijst met gegevens van invalide militairen in burgerdienst 1764-1795; Nicolovius; Bergius.

Archiv Ostdeutscher Familienforscher, Bd. 10, Lief. 20, Dez. 1988. Egerlander Sonderheft. Artike-
len betr. Schild von Spangenberg, Weissmann, Wo(h)lrab, Pressner, Schicker, Scharnagl.

Idem, Bd. 11, Lief. 1, Jan. 1989. Artikelen betr. Streckenbach, Perlak, Kirschbaum, Menz, Dre-
wing, Haa(c)ke, Faulde (kwst.), Kuntze (kwst.), Otto, Jung (kwst.), Werner (kwst.), Stre(h)low.

Idem, Lief. 2, Marz 1989. Egerlander Sonderheft. Artikelen betr. Pöpperl (kwst.), Pfrogner,
Stöckl (kwst.), Felbinger, Lanzendörfer (kwst.; één van de Geschwister huwde 1958 D. de Koninck
(exm. Stuyfzand) uit Den Haag), Faget, Wabra (Wawora, Wabora), Wa(c)ha.

Genealogie, Bd. XIX, 38. Jg., Heft 4, Apr. 1989. Artikelen betr. de familie Hermann uit Sulz-
bach/Oberpfalz, later in Coburg [17de-20ste eeuw] en Carl Graf (Bigot de) St. Quentin (overl. 1884).

Pfalzisch-RheinischeFamilienkunde, Bd. 11, XXXVIII. Jg., Heft 10, Apr. 1989. H. Herzog: Kai-
serslautern im Pfalzischen Erbfolgekrieg 1688-1697 (1); Idem: Frankenthals Untergang im Pfalzi-
schen Erbfolgekrieg; A. Cappel: Die Familien von (Worms-)Pfeddersheim im Katastrophenjahr
1689 [gezinssamentstellingen met o.a. gegevens uit Burgerboek en Raadsprotocollen]; Pfalzer in den
Deutschen Kirchenbüchern von Hanau [1689-1700].

Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Familien- und Wappenkunde, 38. Jg., Heft 1, 1989.
H. Buss: Ist Genealogie eine Wissenschaft?; A. Richter: Genealogisch-schaubildlicher Streifzug von
Friedrich dem Grossen zu Karl Edzard Cirksena; H. Bruns: Mennoniten im ref. Kirchenbuch in Pil-
sum; Aant. Familie Stöhr (1806-1853).

Idem, Beilage 8a-Bl/B8.
Idem, nr. 2, 1989. R. G. Schuchardt: Aus der Geschichte der Familie Hülsemann; Th. Schuh:

Die Familie Brückner in Ostfriesland.
Idem, OstfriesischeAhnenlisten, Bd. IX, Lief. 7, Dez. 1988. Aanv. en corr. op Meents [Schippers,

en andere mennonietenfamilies], Freese, Petersen [Borcherts], Fokken en Wilts.

Frankrijk

Héraldique& Genealogie, no. lll,XXIeannée, no. 2, avr.-juin 1989. Verv. Deputés a la constituante
[o.a. kwst. Louis Bonnefoy, 1748-1787, verwantschapsschema Bouveyron-Bottex]; Verv. Maïtres de
Poste [Duverger, Arnoul, Bornot, Pingat, Michaut, Dailly, Guilloud]; Verv. Gentilshommes verriers
[o.a. des Androuins, Hallot]; Artikelen betr. Pichegru, Granet, Dangeau, Cholet, Courcillon, De
la Rocque [Ude- 15de eeuw], Hubé, Kwartieren Marie de Souza [15de- 14de eeuw], De Le Rue/Delerue
[te Roubaix; 16de-20ste eeuw]; De Roche du Teilloy, Mervans, Legendre, De La Personne (dit Le
Petit) [13de-17deeeuw], Thin, d'Auderic, (De) Rozel; Antw. DeL'Aigle [llde-13deeeuw], Vicomtes
de Marseille.

Nord Genealogie, no. 97, 1989/2. Verv. Leuridan (twee artn.), D. Devred: Les grandes families de
verriers: les 'Andres' [afk. uit Rohrdorf (Beieren)]; P. Paudruy: Families de Dunkerque. Addenda
et corrigenda [o.a. Damast, Peellaert]; Idem: Families de la marine dunkerquoise. Add. et corr. [OJH.
Bart, Bommelaer, Clinckaerl, Danckaert, Jacobsen, Rombout, Saladin, Van der Vallemulle]; Ascen-
dance Boucquet-Stiévenart [aanv./verb. Dutilleul, Duponchelle]; Ascendance Therese Deleruelle [-,
Bocquet, Delobel, Hazebrouck].

Groot-Brittannië

Genealogists'Magazine, Vol. 23, no. 1, Maren 1989. A D. rfe7o«ge:ThePopulationoftheFormer-
ly Dutch British Colonies.

Luxemburg

De Familjefuerscher, no. 18, 6. Jg., Abrëll 1989. N. Hames: L'Abbaye de Saint-Hubert (817-1796)
[namen der abten, en wapens met beschrijving van de laatste eenentwintig abten]; E. Erpelding:
Der Familienname Kleyer [Klair, Klayer, enz.].
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Noorwegen

Norsk Slekthistorisk Tidsskrift, Bd. XXXI, Hefte IV, 1988. Artikelen betr. Wetlesen/Vetlesen, De
Duitse herkomst van de familie Cappelen, Frost, De voornaam Gotskalk [Gjerde, Sundal]; J. F. Lysa-
ker Engedahl/J. P. Nielsen: Kopperud pa Eiker 1606 [in 1606 moest door de lagman van Tensberg
een ruzie worden beslecht over 1/3 deel van de verlaten boerderij Kopperud. Door het overgelegde
bewijsmateriaal uit de 16de, soms 15de eeuw kon verwantschap van vele geslachten uit Eiker en
Vestfold in de 16de en 17de eeuw worden aangetoond of waarschijnlijk gemaakt. Betreft o.a. Kol-
berg/Aker/Bryn, Haugen, Besseberg, Lysaker, Ullern]; Aanv. Smor.

Idem, Bd. XXXII, Hefte 1, 1989. Artikelen gewijd aan Scandinavische migratie; Zweden in Dene-
marken, Scandinaviërs in Finland, in Stavanger enz. Verder een reactie op het Gotskalk-artikel
[Rustung, Sandven] en een aanv. Kaasbel.

Zwitserland

Maajan/DieQuelle, Heft 10,1989/1, April. Verv. Die Juden im Freiburgerland; O. Sigg: Dokumente
zur Geschichte der Juden aus dem Zürcher Staatsarchiv; Auszug aus dem Stammbaum Aa-
ron(s)/Marcus/Philipp [stamvader Isaac Aaron, won. Schwerin ca. 1700].

Zuid-Afrika

Familia, Jg. XXVI, no. 1, 1989. £. de Klerk: Die herkoms van die De Klerks [17de eeuw afk. van
Serooskerke]; L. Zöllner: Kwartierstaat van R. F. Botha; Artikelen betr. Ierse families Foster (of
Clanwilliam) en Nunan.

Canada

Families, Vol. 28, no. 2, May 1989. S. D. E. Marshall: A Baptism Register from the Markham Circuit
Primitive Methodists [Transcriptie 1843-1851].

Idem, Newsleaf, Vol. XIX, no. 2, May 1989.

Verder ontvingen wij:
Blatter des Bayerischen Landesvereins, Bd. XV, 47. Jg., Nr. 2/3, 1984.
The British Cotumbia Genealogist, Vol. 18, No. 1, March 1989; Newsletter, Vol. 14, No. 2, March

1989.
De Craecker, jg. 6, nr. 11, 4-4-1989.
De Dobbelbeker, nr. 1, sept. 1971; nr. 2, nov.-dec. 1971; 2e jg., nrs. 1 t/m 6, 1972.
Dijkbrief, 8e jg., nr. 1, mrt. 1989.
De Familieband, no. 10, 9 apr. 1989 [Van Gelder e.a.].
Familie Cronijck van de Familievereniging Mr. Hendrick Scheele, nr. 13, mei 1989.
Familienkundliche Nachrichten, Bd. 7, Nr. 14, Marz-April 1989.
The Genealogical Helper, Vol. 43, no. 2, March-April 1989.
Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika, Nuusbrief, nr. 35, April 1989.
Die Haghe, 99e jg., nr. 3, mei 1989.
De Heraut Gelre, jg. 6, nr. 1, apr. 1989.
Le Heraut, no. 39, mai 1989.
Informatiecentrum Volkscultuur, Nieuwsbrief, jg. 4, nr. 17, apr. 1989.
Johanniter Orde in Nederland, jg. 40, nr. 159, apr. 1989.
Koeckoek-kroniek van een geslacht, 8e jg., nr. 15, 1989.
Krige, nr. 27, Des. 1984; nr. 38, Julie 1988; nr. 39, Des. 1988.
Kropman Kroniek, 12de jg, nr. 1, mei 1989.
Library of Congress, Information Bulletin, Vol. 48, nos. 9 (Febr. 27) t/m 19 (May 8), 1989.
Mars et Historia, 23e jg., nr. 2, mrt./apr. 1989.
Mitteilungen der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Nr. 32, Mai 1989.
Molens, nr. 14, apr. 1989.
The New York G. & B. Record, Vol. 120, Nr. 2, April 1989.
Nieuws van Archieven, jg. 8, nr. 3,mrt.;nr. 4, apr., nr. 5, mei 1989; Bijlage maart 1989, Voorontwerp

van wet tot herziening van de Archiefwet 1962.
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Norsk Slekthistorisk Tidsskrift, Bd. XXVIII (1981), nrs. I en II.
Südwestdeutsche Blatter für Familien- und Wappenkunde, Bd. 18, Heft 5, Marz 1986.
Unitate Fortior, no. 30, 26ste jg., Kerstmis 1984 [Charisius].
Van Mecken tot Mekke, 5e jg., no. 1, apr. 1989.
Vereniging Oud Leiden, Med., jg. 11, nr. 5, mei 1989.
Volkskundige Kroniek, 24ste jg., nr. 3, mei-juni 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

25. STREITHORST-VISSER
Gevraagd plaats en datum van overlijden van het echtpaar Hendrik August Streithorst, geb. Berlijn
1-3-1772, kapitein, zn. van Friedrich Wilhelm Streithorst. 'Königlich Preuszisch Postmeister' en
Anna Maria Catharina Grijnaeus, tr. Lochem 12-3-1814 Anna Mensia Visser, ged. Utrecht 24-9-
1777, dr. van Dirk Visser en Rosella Elisabeth Beke. In 1820 woonden zij nog te Tiel.
STREITHORST
Is Louise Sophia Dorothea Streithorst, geb. Berlijn 1775, overl. Amsterdam 5-4-1835, tr. mr. Alber-
tus Hodshon een dochter van Friedrich Wilhelm Streithorst, geb. 1733, overl. Emmerich 21-2-1788
en Anna Maria Catharina Grijnaeus, geb. 1744, overl. Emmerich op Rekkenburg 21-11-1809?

H. T. M. DE RAAD, Gorinchem

26. BOSMA
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Piebe Herres en Jaayke Andries (tr. Sondel tussen
1752 en 1754), waaruit Antje Piebes (later Bosma), geb. Sondel 17-4-1771.
TROELSTRA
Gevraagd nadere gegevens en voorouders van Sjerp Annes Troelstra, tr. Johanna Rudolphi, waaruit
Margjen, geb. Teroele 6-5-1783.
RIENSTRA
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Paulus Idses Rienstra, overl. Scharne-
goutum 20-4-1798, tr. Beitske Jacobs, ged. Oudega (Wymb.) 12-4-1755, overl. Scharnegoutum 2-10-
1826, dr. van Jacob Thomas en Klaaske Gerbens.

F. J. SWART, Nij verdal

27. DE GEEST
Contact gezocht voor de uitwisseling van gegevens, met geinteresseerden in de genealogie van de
familie De Geest. Bekend zijn reeds de kunstschilderstak rond 1600 waaronder Wybrand Simonsz.
de Geest. Verder de afstammelingen van Derk de Geest, geb. Oosterbeek ca. 1700 en van Ruth de
Geest geb. omgeving Oosterbeek. Gegevens zijn verwerkt op Gens Data Disk (MSX-2).

H. DE GEEST, Velp
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28. ROOD
Gevraagd voorouders, plaats van herkomst en broers of zusters van Pieter Ariaansz. Rood, j.m. van
Abbekerk, tr. Hoogwoud 8-5-1681 Sijtje Jacobs, j.d. van Hoogwoud.

J. C. C. RAAPHORST- ROOD, IJmuiden

29. KOSTER
Gevraagd nadere gegevens, voorouders en plaats van herkomst van Gerardus Koster, tr. Anholt 27-
11-1731 Dorothea Zwaeters (Waeters, Swaters), huw. get.: Petrus Mentinck en Joanna Koster. Uit
dit huwelijk een zoon Joannis Theodorus, ged. Anholt 27-7-1732.

H. KOSTER, Bussum

30. D1LS (DIELS)
Gevraagd nadere gegevens en voorouders van het echtpaar Adrianus Dils (Diels), tr. Heel 15-1-1737
Gertrudis Naus, huw. get.: Johannes van Roy en Helena Dils.

H. W. PASTEUNING, OSS

31. HERMAN(N)IDES
Gevraagd het voorgeslacht van Rutgerus Hermannides, geb. Wilda (Wilna in Polen?), 'juridisch
hoogleraar' aan de Academie te Harderwijk (zie Biogr. Woordenboek, p. 208), overl. Harderwijk
29-3-1687, tr. ald. 30-1-1648 Basilia ter Beeck. Uit dit huwelijk drie zonen: Theodorus, Johannes
en Rutgerus, geboren te Harderwijk. Rond dezelfde tijd waren nog drie studenten Hermannides inge-
schreven aan de Academie, te weten Ludovicus, geboren te Arnhem, Age geboren in Riga en later
burgemeester van Hindelopen en waarschijnlijk nog een Theodorus. Waren zij ook zonen van Rutge-
rus? Zo niet: gevraagd het voorgeslacht van Age.

E. M. J. VAN DOORNE-ASTREGO, Anna Paulowna

32. WOOFTER
Contact gezocht met geinteresseerden in de familienaam Woofter. De nu bekende genealogie begint
met Sebastian 'Boston' Woofter die zich in 1732 te Louden County, Virginia vestigde.
RODER
Gevraagd nadere gegevens over Paul Roder, geb. tussen 1600 en 1635, muzikant en Heinrich of Frie-
drich Roder met nakomelingen in Scandinavië.

REDACTIE

33. SNELS-TUENS-ROOVERS
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van de volgende personen: Cornelius Snels, tr. (1) Rijsber-
gen 19-2-1650 Adriana Tüens; tr. (2) tussen 1656 en 1662 Cornelia Roovers, begr. Rijsbergen
29-5-1696.
VAN KEULEN-VAN DE WATER
Gevraagd doop en voorgeslacht van het echtpaar Jan (Johannes) van Keulen, schipper, tr. Dordrecht
9-9-1708 Emmerentia van de Water, j.d. van Tiel.

DR. H. A. M. SNELDERS, Bilthoven

34. PIETERSON
Gevraagd nadere gegevens en voorouders van Andries Pieterson, overl. Oldemarkt 24-6-1802, tr.
Paaslo 7-5-1747 Hesther Bouwmeester, geb. Oldemarkt 27-9-1727.

J. PIETERSON, Drachten

35. THOMASSEN-VAN DINTHER
Gevraagd voorouders van het echtpaar Hermanus Dirk Thomassen, otr./tr. (Geref.) Niftrik 22-4-
1702/18-3-1703, tr. Balgoy en Keent 5-5-1705 Johanna (Jenneke) Willems van Dinther, beiden van
Keent.

L. A. A. M. HERMSE, 's-Hertogenbosch

36. VAN AMERONGEN
Gevraagd nadere gegevens en voorouders van het eerstgenoemde echtpaar Dirck Cornelisz. van
Amerongen, vermeld te Malsen 22-3-1697 i.v.b. de aankoop van een huis, lidmaat te Geldermalsen
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1719, overl. ald. tussen 5-3-1732 en 30-4-1732, tr. (1?) Jenneke Jacobs van Oyen/van Uden, eveneens
lidmaat in 1719; tr. (2) ald. 23-11-1724 Jantje van Bemmel, wed. van Johan de Haan uit Acquoy.
VAN AMERONGEN
Gevraagd nadere gegevens over een grafsteen, anno 1618 in de kerk te Eek, met inschrift CORNELIS
AERTSOEN VAN AMERONGEN.

J. VAN AMERONGEN, Leende

37. BUBACK-VOS
Gevraagd dopen en voorgeslacht van het echtpaar Hendrik Buback, geb. ca. 1620, overl. Leiden
9-3-1715, tr. ald. 20-2-1683 Jannetje de Vos, geb. Maastricht.
KIEVRON
Gevraagd dopen en voorgeslacht van de volgende personen: Antonetta Kievron, j.d. van Rietveld,
tr. (1) Delft 24-8-1681 Huibrecht Huibregtzn.; tr. (2) Leiden 18-10-1687 Johannes Brissie.
VERSEVELD-VAN ZANEN
Gevraagd dopen en voorgeslacht van het echtpaar Geertruy Pietersdr. Verseveld, geb. ca 1660, j.d.
van Saerndam, tr. Leiden 4-4-1686 Jacobus van Zanen.

J. C. VAN LEEUWEN, Amsterdam

38. VAN DIEPENBURG
Gevraagd nadere gegevens over de familieband tussen Heer Ghijsekijn van Diepenburg en Hertog
Aelbrecht van Beieren. De hertog zelf noemt in 1381 en 1386 Van Diepenburg 'neef. Beiden zijn
vrijwel even oud, n.l. geb. in ca. 1340 en 1330.

P. VAN DEN BOOGAARD, Baarn

39. VOSTERS-WINANTS
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Waltherus Vosters, ged. Reusel 8-2-1666, tr. ald. 28-
11-1693 Anna Winants, ged. ald. 28-11-1671.
VOSTERS-KERKHOFS
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Henricus Vosters, tr. Reusel 14-4-1705 Anna Kerk-
hofs.
VOSTERS
Gevraagd familierelaties en nadere gegevens van Andries Vosters, pastoor te Rijen 1625-1641.

M. A. J. VOSTERS, Bladel

40. ROOKS
Gevraagd nadere gegevens, plaats en datum van overlijden van Dominicus Rooks, geb. Ommen 22-4-
1826, gediend hebbend bij het 1ste Bataljon, 8ste regiment Infanterie gelegerd te Hoorn 1850, te
Nijmegen 1854, Middelburg 1857, Leeuwarden 1858, Groningen 1865 en Arnhem 1868, tr. Hoorn
17-6-1853 Aagje Eijsker.

J. SPLINTER, Lelystad

41. VELDEKE
Gevraagd gegevens over naamdragers Veldeke/Veldicke, Feltick of Feldick. Sinds 5-6-1780 ook ge-
schreven als Feld. De familie Veldeke vluchtte tijdens de 80-jarige oorlog met vijftien andere families
vanuit Brabant en Limburg naar Haselünne (Duitsland).

W. G. SWART, Alkmaar

42. SIMONSE
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Pieternella Catharina Simonse, herbergierster, overl.
Middelburg 28-1-1841, dr. van Pieter Simonse, begr. Brigdamme 24-5-1808, tr. Stoffelina de Wolf,
begr. ald. 11-11-1808.

R. KANSEN-SIMONSE, Den Helder

43. HOLSTEIN
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Dirk Holstein, zn. van NN. Holstein en Griet Jans,
tr. Hoorn 8-9-1748 Mietje Gerrits Helleweg, beiden van Hoorn.

J. HOLSTEIN, Emmeloord
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ANTWOORDEN

457. VAN AERSSEN (XLIV (1989), p. 83)
Uit het tweede huwelijk van Dirk (Theodorus Godefridus) Croonenborgh:
1. Cornelis, ged. Nijmegen 1-1-1652, get.: Jan van Cronenburg, Pieter Haesen en Grietje van Art-

sen.
2. Lambertus, ged. Venlo 6-8-1654.
3. Winandus, ged. Venlo 11-7-1656.
4. Agnes, ged. Venlo 20-1-1659.
5. Godefridus, ged. Nijmegen 23-8-1661, get.: Athony Boenert, Peter Gyouw en Geertruyt Ver-

maessen.
6. Nelleken, ged. Nijmegen 22-7-1664, get.: Tylman Boon, Machtelt Schoor en Anna van Cronen-

bergh.
7. Diderick, ged. Nijmegen 24-11 -1669, get.: Goossen Vermaessen, Dirk de Veer en Lijsbeth Verma-

sen.
8. Pieternella, ged. Nijmegen 9-9-1673, get.: Pieter Moeres, Juetge van Aers en Catrijn van Aertss.
Dirk is mogelijk verwant aan Jakob van Croneborch, gehuwd met Catharina van Aerssen, vermeld
op 29-7-1589 (Overdrachtsregister te Roermond), beiden overl. voor 19-6-1626. Hun dochter Maria,
tr. Reynier Hendriks in de Betou(w), schipper van Venlo en burger van Nijmegen 6-8-1606. Zie voor
maasschippers het artikel van H. J. van't Lindenhout in GN 1965. Aerssen komt mogelijk van Arsen
bij Venlo.

H. C. BEUDEKER, Zeist

Kwartierstaat:
1. Agnes van Aerssen, geb. Nijmegen 1630, overl. ald. en begraven in graft 346.
2. Cornelis van Aerssen, overl. 1624 en begr. in graft 346.
4. Peter van Aerssen, overl. Nijmegen 5-5-1607.
Geertruy in den Betouw, huisvrouw van Geurt van Aertsen, broer van Peter van Aartsen, overl. 24-11 -
1624 wordt begraven in graft 608.
Getuigen van huwelijk van Hendrick Schakel en Neuleken van Crooneburgh in 1694 te Nijmegen
waren Godfried in de Betouw, Judith van Aersen en Ernesta van Megen.
Uit de familiebijbel(s) van de familie Schakel (opgetekend door Gerhard Coenraad Schakel, geb.
1706):
1630: Agnis van Aartsen in huwelijk gehad hebbende Derck van Croonenburg, zijnde mijn (G.

C. Schakel) grootmoeder en grootvader, nalatende 3 zoons en 2 dochters.
- Eene soon gebleven als leutenant ter zee voor Tessel met . . .

1674: Eene soon met de Franse uit Nijmegen weggeraakt.
- Cornelis van Croonenburgh, in huwelijk gehad hebbende Ernestina van Megen, nalatende
een dochter Hendrika van Cronenburgh, getrouwd met Jan Vos, predikant te Maastricht,
nalatende eene dochter Ernestina Vos, namaals beroepen te Utrecht.

1666: Neuleken (Nolleken, Arnolda) van Croonenburgh mijn moeder te Nijmegen geboren, in 1694
in het huwelijk getreden met mijn vader Hendrik Schakel en te Nijmegen overleden in 1738.
- Petronella van Croonenburgh in het huwelijk gehad hebbende Govert van Boven, zijnde
twee Burgeren. Voorts aldaar overleden zonder kinderen na te laten en aldaar begraven.

T. NUKAMP-SCHAKEL, Ede

468. SARS-VAN SOELEN (XLIV (1989), p. 84)
Op basis van raadpleging van de collectie Gelderse huwelijken op het Centraal Bureau voor Genealo-
gie is het voorgeslacht als volgt op te voeren:
I. Jan Arien Petersz., magescheid 24-12-1657, tr. (1) Driel vóór 18-5-1613 Jenneken Jan Corne-

lisdr. Saers, overl. tussen 18-5-1619 en 29-6-1626 met achterlating van een zoon, dr. van Jan
Cornelis Saersz. (de alde), vermeld 1575 tot 23-7-1622, magescheid 29-9-1626, wnd. Driel Huy-
tinghstraat 1619 (zie voor verdere afstamming van familie Saers/Van Lith de Jeude het Ned.
Patriciaat 1973 en het Liber Amicorum Jhr. Mr. C. C. van Valkenburg), waaruit:

II. Cornelis Jan Saers, geb. ca. 1625, laatst vernield 2-1-1675, als voogd van zijn broers kinderen,
overl. vóór 21 -11 -1687 wanneer zijn weduwe 14 h. land in de benedenste Kivitsham in vrijwillig
verwin geeft. Nog een verwin op zijn erfgenamen 28-5-1698, otr. Driel 20-1-1656 (3de gebod
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Ammerzoden febr. 1656) als j.m. van Driel, Mariken Jans, van Ammerzoden, overl. tussen
1687 en 1715 (zie dingsignaat 28-5-1716), waaruit:

III. Wouter Cornelisz. Sars (Saers-en), ged. Driel 1-1-1670, gevestigd op boerenbedrijf van zijn
schoonvader te Tricht. Uit dit huwelijk zes kinderen, waaruit o.a. het Westlandse tuinders-
geslacht Van der Sar.

H. C. BEUDEKER, Zeist
en M. J. VAN LENNEP, Amsterdam

470. VAN DER ARENT (XL1V (1989), p. 84)
1. Pieter Pietersz., otr. Vlaardingen 7-6-1648 Grietje Maertensdr., wnd. Berkel, weduwe van Jan

Leendertsz.
2. Pieter Pouwelsz. van der Arent, wnd. Vlaardingen aan de Woutweg 8-1-1638 (ASV 507), tr. (1)

NN. (en misschien (2) NN.); tr. verm. (2) of (3) (otr. Vlaardingen 27-4-)1634 Maertje Adriaensdr.,
wnd. Berkel; tr. (3) of (4) (otr. ald. 8-l-)1638 Maertje Rochusdr., geb. Hillegersberg, stiefdr. van
Arris Leendertsz.

Pieter Pouwelsz. van der Arent en Maertje Rochusdr. testeren Vlaardingen 10-1 -1663, wnd. Ambacht
van Spaland (NAV 24-28v).
Pieter Pouwelsz. van der Arent. bouwman te Vlaardingerambacht koopt op 15-6-1653 en 28-3-1659
grond in dit ambacht (RAVA 25-50, 119v).
Pieter Pouwelsz. van der Arent is voogd over de kinderen van Schrevel Leendertsz. Middelhuijsen
en Maertje Arentsdr. op 12-5-1660.
Mogelijk is Ie huwelijk Pieter Pouwelsz. van der Arent:
Pieter Pouwelsz. tr. vóór 13-6-1614 (RAVA 24-314) Geertje Willemsdr., wed. van Dirck Symansz.
Mostert, overl. vóór 8-6-1617 (RAVA 24-348), waaruit:
a. Pouwels Pietersz., geb. St. Jacob 1615.
b. Cornelis Pietersz., geb. Vlaardingen Kerstmis 1616.
Verder een Pieter Pouwelsz., tr. een dochter van Arijen Cornelisz. Stam van Leeuwen en Jannetje
Arijensdr. (RAZ 18-54 d.d. 29-4-1637) en een Pieter Pouwelsz., zn. van Leuntgen Pietersdr., wnd.
Zouteveen (NAV 1-16, 103).

J. A. C. MATHIJSSEN, wnd. stadsarchivaris Vlaardingen

476. VAN BILDERBEE(C)K (XLIV (1989), p. 127)
Zie Eemlandse Klappers, dl. 13 en 14:
Ouders van Willem Hendriks van Bilderbeek zijn Hendrik Wilms of Claese en Dirkie Gerritse.
Ouders van Antthonia Willems van Maren, ged. Soest 22-10-1724, zijn Willem Hendrikse en Hanna
Hannisse. Ouders van laatstgenoemde zijn Hannis Teunisse en Anna Beerens.

F. G. W. DE WIT, Culemborg

478. HUMMEN RUITERKAMP-HERMS en VAN HAREN (XLIV (1989), p. 127)
De volgende stamreeks:
I. Humme Gerrits, burgemeester te Nijbroek 1715, tr. (l)Swaentje Jansen; tr. (2) Nijbroek 16-11-

1715 Theunisje Bartels, wed. van Geurt Aalberts, van Apeldoorn, waaruit:
II. Willem Hummen, geb. Nijbroek, overl. Apeldoorn (Driehuysen) 2-4-1756, tr. (1) Nijbroek 6-3-

1717 Aeltjen Jurriens, j.d. van Nijbroek; tr. (2) Beekbergen 12-11-1730 Gerritien Jansen, van
Apeldoorn, overl. Apeldoorn 9-4-1757.
Uit dit huwelijk:
1. Swaantje, ged. Nijbroek 26-3-1717.
2. Janneken, ged. Ermelo 2-11-1721.
3. Jacomijntje, ged. Apeldoorn 14-1-1725.
4. Humme Gerrits, volgt III.

III. Humme (Gerrits) Willems, ged. Apeldoorn 3-9-1731, tr. ca. 1760 Driesje Jurriens, ged. ald.
14-12-1739, dr. van Jurrien Jansen en Hendrikje (Hendercie) Thijsen.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Apeldoorn (behalve 6 en 7):
1. Willem, ged. 24-5-1761.
2. Gerrit, ged. 1-5-1763, overl. ald. 2-5-1764.
3. Hendercie, ged. 1-9-1765.
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4. Gerrit, ged. 1-4-1768, tr. (1) Apeldoorn 8-2-1801 Teunisje Herms Remeijer, ged. ald. 15-9-
1765, dr. van Harmen Berends en Maria Jansen.
5. Jurrien, ged. 14-10-1770.
6. Jan, ged. Beekbergen 9-10-1773, heet later Ruttenberg.
7. Jurrien, ged. Beekbergen 18-6-1776, heet later (Van) Ruttenberg.
8. Jacob, geb. 9-1-1780, heet in 1805 Ruitenberg.
9. Hendercie, geb. 19-12-1783, heet in 1810 Ruitenberg.

B. J. VAN DEN ENK, Redacteur 'Veluwse Geslachten', Apeldoorn

481. NEUTEBOOM (XLIV (1989), p. 127)
Indien Neuteboom Stellingwerfs is voor Noteboom, dan zou Trijntje Harms, geb./ged. Noordwolde
28-2/3-3-1782, de zuster kunnen zijn van:
la. Willemtje Harmens Noteboom, ged. Vledder 16-6-1771.
lb. Remmelt Harmens Noteboom, geb./ged. Noordwolde 25-9/1-10-1775.
lc. Antje Harmens Noteboom, geb./ged. Noordwolde 23/27-11-1785.
Hun ouders:
2. Harmen (Harm, Hermen) Geerts (Geerds), tr. Noordwolde 23-11-1766.
3. Annigje (Annichien) Remmelts (Remmels), ged. Noordwolde 20-9-1744.
Hun grootouders:
misschien 4. Geert Warners, tr.
misschien 5. Mentien Jacobs.
6. Remmelt Ellens, tr. Noordwolde 24-8-1738
7. Willemtjen Meines.

D. BRON, Tinaarlo

481. BEUKEMA (XLIV (1989), p. 127)
la. Albert Pieters Beukema, geb. Den Ham 20-4-1788.
lb. Jan Douwes Pieters Beukema, geb. Den Ham 18-7-1790.
lc. Aaltje Pieters Beukema, geb. Den Ham 26-8-1792.
2. Pieter Alberts Beukema, ged. Bedum 29-6-1760, commissiekoper in granen, wnd. Enumatil.

overl. Leek 4-9-1821, tr. (2) Jantje Jacobs Dijkvelt; tr. (1) Den Ham 21-5-1786 (als j .m. van
'Beem')

3. Ma(r)tje Jans, ged. Fransum 13-4-1760.
4. Albert Jans, tr. Bedum 21-3-1745
5. Antje Garm(en)ts, van ten Buur (Ten Boer).
6. Jan Douwes, tr. Fransum 28-4-1754
7. Aaltje Geerts.
8. Jan Harkes, van Ellerhuizen, tr. Bedum 12-5-1709
9. Bouke Alberts, van Ellerhuizen.

W. VAN ZWOL, Groningen

491. DE LANGE
Een zuster van Dina Aarts de Lange was Claesje, tr. Ouderkerk a/d IJssel als j.d. geboren te Roosen-
daal onder Haastrecht. Als zij RK was, is zij waarschijnlijk te Oudewater gedoopt.

P. DE RIDDER, Lisse
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