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Inleiding
De familienaam Salij, ook wel geschreven als (van) Saly, Salie en Zalij, treft men
in het tweede decennium van de 17de eeuw voor het eerst aan in de contreien
van Barendrecht en Charlois. In het verloop van die eeuw verspreidde de naam
zich over de eilanden IJsselmonde en De Hoeksche Waard, zodat men rond 1700
kon spreken van een stevig gewortelde naam in die streek. Vermoedelijk behoor-
den al deze naamdragers tot eenzelfde geslacht, maar ondanks diepgaand onder-
zoek heb ik een gemeenschappelijke afstamming tot op heden niet afdoende
kunnen aantonen en ben ik met een viertal losse fragmenten blijven zitten met
daarbij enige personen, die voorlopig niet in één van deze groepen zijn onder
te brengen.

Zoals in de 17de eeuw meer het geval is geweest op deze eilanden, kwamen
diverse leden van de familiegroepen Salij in hun gemeenschap onder een andere
naam bekend te staan en raakte de oorspronkelijke familienaam tijdelijk of blij-
vend in het vergeetboek. Zo heb ik kunnen achterhalen dat naamdragers Salij
ook de namen Donck, Donckjes, Plockhaer, Grootendorst en Barendrecht voer-
den.

De naam Salij treft men geregeld in kwartierstaatpublikaties aan, doch een
min of meer volledig overzicht van althans de oudere naamdragers zal men tever-
geefs in de genealogische literatuur zoeken. Om een aanzet te geven tot het op
schrift stellen van de genealogie van deze familiegroepen c.q. dit geslacht, geef
ik hier het resultaat van mijn vrij diepgaande onderzoek naar de naamdragers
in de periode voor omstreeks 1700. Hiermee hoop ik dat er waardevolle reacties
zullen loskomen, welke een constructieve bijdrage zullen leveren tot het op
schrift stellen van de genealogie van deze groepen.

Vanwege de uniformiteit heb ik in deze publikatie de schrijfwijze Salij aange-
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houden, hoewel de spelling Saly ook vaak werd aangetroffen. Beide schrijfwij-
zen komen trouwens heden ten dage veelvuldig voor onder de zeer talrijke af-
stammelingen van de in deze publikatie aangemerkte groepen B en C.

Fragment A
De oudste drager van deze naam was Arien Ariensz. Salie, wellicht voorvader
van alle latere naamgenoten.

Het verpondingskohier over Barendrecht uit 1632 maakt onder het hoofd
' huysen aen dyck' melding van 'Arien Ariens Salien weduwe', die voor 6 stuivers
werd aangeslagen'.

Van dit echtpaar heb ik in de bronnen verder niets met zekerheid kunnen ach-
terhalen. De vrouw zou identiek kunnen zijn geweest met de Geertge Salie, die
op 13-3-1615 te Barendrecht doopgetuige was voor een kind van Cornelis Adri-
aensz. Salie (Ha.), of wellicht was de vrouw van Arien Ariensz. Salie ene Volckje
Adriaens, op 12-5-1619 doopgetuige aldaar voor een kind van dezelfde persoon.
Deze vrouwen zouden echter ook zusters van de vader der dopelingen kunnen
zijn geweest.

DeNed. Herv. kerk te Barendrecht waar de oudst bekende naamdragers Salij
kinderen lieten dopen
(foto: J. H. van der Boom, Hoogvliet 1988)



Ik meen met enige voorzichtigheid Arien Ariensz. Salie, wiens geboortejaar
rond 1565 zou kunnen hebben gelegen, te mogen houden voor de vader van de
navolgende personen:

1. Arien, volgt fragment B.
2. Cornelis, volgt fragment C.
3. Ariaentge Ariens, overl. vóór 8-4-1631, tr. Willem Jansz. Compeer, overl.

vóór 8-4-1631, wellicht zn. van Jan Willemsz. Compeer2.

en onder groot voorbehoud van:

4. Geertge Salie, doopget. te Barendrecht 13-3-1616.
5. Volckje Adriaens, doopget. te Barendrecht 12-5-1619.
6. Zoon, waaruit dan een zoon Arien, volgt fragment D.

Bij akte van 8-4-1631 machtigen Arien Ariensz. Sali en Cornelis Ariensz. Sali, wonende te Smits-
hoek, als voogden over de onmondige nagelaten kinderen van Willem Jansen Compeer en Ari-
aentge Ariens, beiden zaliger, een procureur te Rotterdam om uit naam van de weeskinderen
te procederen. Arien en Cornelis tekenden als 'Saly'3. Wellicht waren de voogden broers van
Ariaentge Ariens. Deze vrouw kan in 1630 als Adriaentgen Aerts in de kerk te Charlois begraven
zijn4, doch hierover bestaat geen zekerheid. Van dit echtpaar werden te Barendrecht geen kinde-
ren ten doop gehouden, terwijl onderzoek in de bewaard gebleven archivalia aldaar en te Charlois
niets naders over hen heeft opgeleverd5.

Fragment B
I. Arien Ariensz. Salij (Sali, Zalij), (mogelijk een zoon van Arien Ariensz. Salie,
zie fragment A), geb. ca. 1590, woonde te Smitshoek (1631), te Oost-Barendrecht
(1636), te Barendrecht (1638), nadien te Heerjansdam, overl. vóór 13-12-1666,
tr. (1?) vóór ca. 1620 NN; tr. (2?) vóór 24-10-1632 Lijsbeth Ariensdr. (Salij),
overl. na 13-12-1666.

Arien was waarschijnlijk identiek met de Arien Ariensz. Sali te Smitshoek, al genoemd in de
akte van 8-4-1631, waarin hij tekende als 'Arien Ariensen Saly'3.

Hij was wellicht ouder dan zijn waarschijnlijke broer Cornelis. In de hiervoor al genoemde
akte van 8-4-1631 is Arien althans als eerste genoemd. Vermoedelijk is hij meerdere malen ge-
trouwd geweest en dan het laatst met Lijsbeth Ariensdr., die in elk geval jonger moet zijn geweest,
daar zij rond 1640 nog kinderen ter wereld bracht en dan rond de 40 jaar oud zal zijn geweest.
Arien en Lijsbeth zijn niet te Barendrecht gehuwd. Mogelijk te Heerjansdam, alwaar zij zich
uiteindelijk vestigden.

Blijkens de al meer genoemde akte van 8-4-1631, woonde Arien toen te Smitshoek, een buurt-
schap tussen de dorpen Charlois en Barendrecht en behorend tot de jurisdictie van de eerstge-
noemde plaats. In het verpondingskohier over Barendrecht uit 1632 staat Arien Ariensz. Salij
geboekt onder het hoofd 'huysen aen dijck' en wel voor een bedrag van 1 gld.1.

Op 29-6-1636 transporteert de onder de heerlijkheid van Oost-Barendrecht wonende Arien
Arinsz. Salij aan Samwel Sijmonsz. een huis aan sheerendijck op Heerjansdam6. Ik heb niet
kunnen achterhalen hoe Salij aan dit bezit was gekomen. Mogelijk was dit huis erfgoed van zijn
vrouw.

Arijen Ariensz. Zalij, wonende in Barendrecht, verklaart op 3-8-1638 honderd Car. gld. schul-
dig te zijn aan de te Rotterdam wonende Zophia Andries Schutgers. Zalij stelt al zijn goederen
als zekerheid, terwijl ene Leendert Aries aen Dijck, schout van Pendrecht, zich voor hem als
borg stelt7.

Een rekening in de boedel van Pieter Meeuwsz. en Lijntgen Bastiaensdr., gedateerd 12-12-
1643, maakt melding dat Feijs Meeusz. van Arien Ariensz. Salij 'als rest vant huijs bij hem van
de kinderen gehadt' 12 gld. heeft ontvangen.8.

Op een op 4-10-1664 te Kleine Lindt gehouden openbare verkoping koopt Lijsbeth Salij mans-



hemden en voor deze aankopen stelt Leenden Salij zich borg9. In deze personen meen ik moe-
der en zoon te mogen zien.

Lijsbeth Arijens Salij, weduwe van Arijen Arijensz. Salij, verklaart bij akte van 13-12-1666
200 Car. gld. schuldig te zijn aan Adrijaen Willemsz. van der Kruijs en Jacob Willemsz. Groen,
armbezorgers van de armegoederen van Heerjansdam. Voor deze geldlening stelt zij haar huis
aan 'den swindrechtsen seedijck' op Heerjansdam met binnen- en buitendijks erf als zekerheid.
Deze schuldbrief wordt op 4-5-1681 geroyeerd10. Deze akte is haar laatst bekende levensteken.
In deze voorgenoemde akten uit 1664 en 1666 zal zij onder haar mans familienaam zijn opgete-
kend.

Uit een eerder huwelijk:

1. (waarsch.) Cornelis, volgt Ha.

Uit het huwelijk met Lijsbeth Ariensdr., volgorde onzeker:

2. Kind, ged. Barendrecht 24-10-1632, (deze dopeling kan identiek zijn geweest
met een der navolgende kinderen).

3. Arien (Adriaen), volgt Ilb.
4. Lenert (Leendert) Ariensz. Salij, ged. Barendrecht 22-3-1637 (get. Lenert

Adriaens, Maeyke Willemse), boer te Heerjansdam, schepen (1686-1719),
president-schepen (1714) ald., leenman van de Lek te Heerjansdam (sedert
1699), overl. in 1719, tr. Heerjansdam 16-11-1664 Joosje Joosten, j.d. van
Heeroudelandsambacht, won. Heerjansdam (1664), overl. in 1713.
Leenderts vrouw zal een zuster zijn geweest van de vrouw van zijn broer Adriaen. Op een publieke
verkoping te Kleine Lindt op 4-10-1664 stelt Leendert Ariensz. Salij zich borg voor ene Jacob
Willemse9. Zelf koopt hij daarbij een 'arm wagen'.

Een akte gedateerd 3-7-1686 noemt Salij als landgebruiker nabij een boerderij omtrent de De-
velsluis onder Heerjansdam".

Op 28-1-1693 transporteert juffr. Apelonia van Drongelen, vrouw van de heer Jan Boon te
Dordrecht, voor 800 gld. 4 mergen in Heerjansdam aan Leendert Arijens Salij, schepen aldaar.
Aan de westzijde was dit land belend aan de koper12.

Een akte van 14-10-1699 vermeldt dat mr. Mathijs Pompe, heer van Dortsmonde, schepen en
oudraad van Dordrecht, 3 mergen 200 roeden in een perceel van 9 mr. 2 hont in het Hoofdam-
bacht van Heerjansdam voor de leenkamer van de Lecq opdraagt aan de te Heerjansdam wonen-
de Leendert Arijensz. Salij13.

Op 16-1-1712 transporteren mr. Johan Hoynck en juffr. Elijsabeth Hoynck, als erfgenamen
van hun broer Thielman Hoynck, voor 800 gld. 2 mr. in Heerjansdam aan schepen Leendert
Arijensz. Salij14.

Op 7-1-1713 doet Salij, vanwege het zonder descedenten overlijden van zijn vrouw Joosje
Jooste, voor het gerecht te Heerjansdam aangifte van hun onroerende goederen. Deze bestaan
uit ruim 17 mr. onder Heerjansdam, 4 mr. en 2 griendakkers onder Kleine Lindt en ruim 3 mr.
in de polder de Hoge Nes onder Heinenoord. Dit alles wordt begroot op een waarde van
4575 gld.15.

Salij sterft in 1719 en zijn onroerende goederen worden ter taxatie voor het gerecht te Heerjans-
dam aangegeven door een zijner erfgenamen, Sijmon van Brakel. De onder Heerjansdam, Kleine
Lindt en in de Hoge Nes onder Heinenoord gelegen landerijen worden getaxeerd op
4700 gld.16.

Helaas heb ik geen akte kunnen achterhalen waarin al zijn erfgenamen worden opgesomd.
De voornoemde, uit Mijnsheerenland afkomstige Van Brakel - Salij's boedelhouder en
executeur17 - was gehuwd met Pietertje Leendertsdr. Bleiker, dochter van Leenderts nichtje
(oomzegger) Volckje Cornelisdr. Salij (IIa-3).

Over de schare erfgenamen van Joosje Joosten tast ik eveneens in het duister. Ik ken slechts
de naam van een mede-erfgenaam en wel Gijsbert Cornelisz. Broeling16. Hoe deze persoon aan
Joosje verwant was, heb ik tot op heden niet kunnen ontdekken. Over Joosje's voorgeslacht
is mij niets bekend18.



5. (waarsch.) Volckje Ariensdr. Salij, j.d. van en won. Heerjansdam (1657),
overl. ald. vóór 28-3-1705, tr. Heerjansdam (otr. Ridderkerk 29-4 en ald.
bescheid geg. om te Heerjansdam te tr. 2-6) 3-6-1657 Leendert Cornelis Snoo
(Sonnoij), j.m. van Ridderkerk, won. in de Lindt (1657), overl. Heerjansdam
vóór 28-3-1705, wellicht zn. van Cornelis Gerritsz. Snoo(s) en Maeycken
Ariens.
Op 28-3-1705 transporteren Arij, Meeus en Leendert Leendertsz. Snoo en Bastiaen Jochemsz.,
getrouwd met Maeycken Leenderts Snoo, allen kinderen van Leendert Snoo en Volxjen Arijaens,
beiden op Heerjansdam overleden, voor 231 gld. een huisje en erf ald. aan Willem Cornelisz.
de Vries19.

6. (waarsch.) Jan, volgt lic.
7. (waarsch.) Steven (Stephen) Ariensz. Salij (Saelij), j.m. van en won. Heer-

jansdam/won. Quakernaat te Rotterdam (1674), overl. na 10-2-1698, tr. Rot-
terdam (otr. ald. 27-1-1675 en te Heerjansdam op onbekende datum, tr. vol-
gens trouwboek ald. te Rotterdam 14-7-1674) 19-2-1675 Maertjen Joris, j.d.
van Hazerswoude, won. Heerenstraat te Rotterdam (1656), wed. won. Lange-
lijnstraat ald. (1670), won. Rotterdam (1674)/won. Langelijnstraat (1675),
won. Lommerstraat over Muntendam ald. (1698), begr. Rotterdam 10-2-1698.
Zij otr./tr. (1) Rotterdam 6/26-12-1656 Bartel Bartelsen, j.m. van Rotterdam,
won. Lombertstraat, en zij otr./tr. (2) Rotterdam 23-3/13-4-1670 Pieter Pau-
welsen (Paulussen), wedr. van Waddinxveen, won. Langelijnstraat te Rotter-
dam.
Steven vond ik te Rotterdam uitsluitend onder patroniem vermeld. Ten tijde van het overlijden
van zijn vrouw moet hij nog in leven zijn geweest. Dit huwelijk is kinderloos gebleven. Zijn over-
lijden heb ik te Rotterdam niet kunnen traceren.

Ha. Cornelis Ariensz. Salij, geb. ca. 1620, j.m. van Heerjansdam (1643), woont
ald., overl. (na?) 14-6-1670, tr. (1) Barendrecht (otr. Heerjansdam 26-7-)1643
Grijetgen Jacobsdr., overl. Heerjansdam 1652/'54; tr. (2) ca. 1653 NeeltgenArij-
ensdr., overl. tussen 1658 en 3-5-1664.

Wellicht rond 1640 had Cornelis een buitenechtelijke relatie met ene Neeltie Cornelis, hetgeen
resulteerde in de geboorte van een natuurlijke zoon, die de naam Isack Cornelisz. Salij meekreeg.
Het schijnt dat deze goede contacten heeft onderhouden met zijn vader en dat die op zijn beurt
relaties onderhield met Neeltie en haar gezin. Neeltie Cornelisdr. tr. (1) vóór 14-6-164020 Arij
Jacobsz. Weda, wedr., woonde te Strijen21, overl. in of na 165921; tr. (2) Jacob Arijensz. Spaen,
woonde te Strijen.

Neeltie, met Lijntie en Cornelis Arijens Weda, kinderen uit haar eerste huwelijk, en Jacob
Spaen stierven in 1665 te Strijen aan de pest en Cornelis Arijensz. Salij uit Heerjansdam was
een van de personen die zorgde voor de afwikkeling van hun boedel22. Zo tekende hij een ak-
koord tot betaling van schoonmaaksters, die het huis van het door 'siecte van pestilentie' geïnfec-
teerde gezin na hun overlijden grondig schoon maakten23.

Een akte gedateerd 3-5-1664 geeft een belangrijke kijk in het eigen gezin van Salij. Cornelis
Arijensz. Salij, wonende op Heerjansdam, eerst wedr. van de te Heerjansdam gestorven Grijet-
gen Jacobsdr., verklaart dat hij enige jaren voordien met Arijen Bastiaensz., wonende buiten
Dordrecht, in kwaliteit als oom en bloedvoogd van de twee nagelaten weeskinderen uit het huwe-
lijk met Grijetgen (Volckje Cornelis, dan ca. 16 jaar oud en Maria Cornelis, dan ca. 12 jaar
oud) met consent van de schout van Heerjansdam als oppervoogd tot uitkoop van de kinderen
was gekomen, maar dat dit niet schriftelijk was vastgelegd. Salij zal in het bezit van de boedel
blijven en de twee kinderen naar behoren opvoeden enz. en bij meerderjarigheid of eerder huwe-
lijk 35 Car. gld. uitkeren. Na getuigenissen van Cornelis Cornelisz. Pachter en Leendert Jaspersz.
Wagemaker, inwoners van Heerjansdam, die verklaren 'goede kennisse' te hebben van deze vroe-
ger overeengekomen uitkoop, wordt deze alsnog aan het papier toevertrouwd. Tevens komt Salij



nu tot uitkoop van zijn kinderen uit het tweede huwelijk met wijlen Neeltgen Arijensdr., waarbij
Plun Pijetersz. Goenbloet als oom en bloedvoogd en de schout van Heerjansdam als oppervoogd
der weeskinderen optreden. Grijetgen, ca. 10 jaar, Arijen, ca. 8 jaar en Pleuntgen, ca. 6 jaar
oud, zullen bij meerderjarigheid of eerder huwelijk elk 20 Car. gld. als moederlijk bewijs uitge-
keerd krijgen, terwijl hun vader in bezit der boedel zal blijven, waarvoor hij hen dan zal moeten
opvoeden, enz.24

Diverse akten uit 1666 spreken van Cornelis Ariensz. Salij, wonende op Heerjansdam, als een
der gewezen voogden over de weeskinderen van Joost Gerritse, weduwnaar van Bastiaentien
Ariens, die beiden onder Barendrecht waren overleden. Een der andere medevoogden is de al
eerder genoemde Pluen Pietersz. Goeienbloet (Goenbloet), kennelijk een zwager van Salij25.

Een akte van 5-5-1667 maakt melding van het huis van Cornelis Arijensz. Salij als belending
van een huis met binnen- en buitendijks erf 'aan den swindrechtschendijck te Heerjansdam'26.

Voor zover mij bekend, wordt Salij voor de laatste maal in de bronnen aangetroffen op 14-6-
1670, wanneer hij wellicht als Cornelis Ariensen, te Heerjansdam optreedt als doopgetuige bij
een kind van zijn waarschijnlijke halfbroer Adriaen (Arien) (Ilb.).

Uit zijn buitenechtelijke verbintenis met Neeltie Cornelis:

1. Isack Cornelisz. Salij (Zalij) alias Grootendorst (Grootvandorst), geb. ca.
164526a, j.m. van Heerjansdam (1667), wedr. (1671, 1682), woonde te Kleine
Lindt in 1670, nadien weer te Heerjansdam, armbezorger van de armegoede-
ren van Heerjansdam, overl. tussen 7-8-1706 en 29-5-1709, tr. (1) Heerjans-
dam 6-12-1667 Ariaentje Schilman(t)s, j.d. van en won. Kleine Lindt (1667),
overl. vóór 26-11-1670, dr. van Schilleman Fransz. en wellicht NN Joosten
de Pee; tr. (2) Heerjansdam 3-5-1671 Aeltje Cornelisdr. Nagtegael, ged.
Zwijndrecht 1-1-1647, overl. 1679/'81, dr. van Cornelis Leendertsz. Nagte-
gael en Sara Teunis; tr. (3) Heerjansdam 19-4-1682 Lijsbeth Paulus (Pouwe-
lis) Voogelaer, j.d. van en won. Oost-Barendrecht, overl. na 29-5-1709, dr.
van Pouwels Cornelisz. Voogelaer en Maeijke Pleunen.

Aanvankelijk ging Isack - in feite stamvader van een nieuw geslacht - als Salij door het leven,
maar sedert 1684 vond ik hem uitsluitend met de naam Grootendorst (een enkele maal: Groot-
vandorst) vermeld, hoewel hij gedurende zijn leven dikwijls ook uitsluitend onder patroniem
in de bronnen werd opgetekend. De herkomst van de naam Grootendorst heb ik niet kunnen
achterhalen. Misschien was Isack een stugge drinker en kreeg hij derhalve deze bijnaam. Wellicht
ook had hij deze aan een of ander voorval te danken. Hoe het zij, de naam Grootendorst werd
bij zijn nakomelingen tot een vaste familienaam en de naam Salij raakte in het vergeetboek.

Op 26-1 -1666 ontvangt Isack Cornelisz. Salij 1 gld. en 4 stuivers uit het erfhuis van zijn stiefva-
der Jacob Aerijense Spaen en zijn moeder, n.a.v. de verkoop uit het erfhuis van 'cleijn linde'
aan Gerrit Jacobs op Heerjansdam27. Bij akte van 27-12-1667 tekent Isaeck Cornelis Salij 'je-
genwoordig gecomen sijnde ten huij wel. staet en mitsgaders gequalificeerd tot administratie van
zijn goederen', voor de ontvangst van de vendumeester van Strijen van 48 gld. ter voldoening
van de erfportie zijner moeder Neeltie Cornelis28.

Op 26-11 -1670 compareren aan de ene zijde Isack Cornelisz. Zalij, wedr. van Aerjaentie Schil-
mants, wonende in het ambacht van Kleine Lindt, en aan de andere zijde Lijsbet Joosten, wed.
van Joost Jansen, geassisteerd met haar gekoren voogd in deze, schout Adriaen Hoppel, Cornelia
Joosten, wonende te Nieuw Vosmeer, geassisteerd met haar zoon Jan Willemsen, Cornelis Jan-
sen, wonende te Rijsoord, voor hem zelf en ook vanwege zijn andere broers en zusters, Claes
Sijmonse, als man en voogd van Ploentgen Adriaens, Jan Pouwelse, als man en voogd van Hen-
dricxie Adriaens, en mede voor Jan Hendrickxe, als man en voogd van Anna Adriaens. Allen
zijn erfgenaam van het nagelaten weeskind van Aerjaentie Schilmants (= Frans) en komen tot
een akkoord over de door het kind nagelaten goederen, alsmede diens aandeel in de erfenissen
van zijn grootvader Schilleman Fransz. en 'moeije' Maeijken Joosten, gewezen huisvrouw van
Pioen Pietersen29.

Op 8-10-1684 doet Jan Reijne van der Stoup, wonende op de palemuer te Oost-Barendrecht,
een schuldbekentis aan Lijsbet Pouwels, vrouw van Isack Cornelisz. Grootendorst, en Aegien



Pouwels, kinderen van wijlen Pouwelis Cornelisz. Voogelaer en Maijke PleunenJu. Een akte ge-
dateerd 15-2-1687 noemt Isack Cornelisz. Grootendorst, wonende op Heerjansdam, onder de
schare van erfgenamen van Pieter Cornelisz. Vogelaer31.

Isack koopt op 17-7-1692 voor 690 gld. een huis en erf op Heerjansdam van de erfgenamen
van Pouwels Jansz. Climop32. Een akte van 9-5-1694 noemt hem armbezorger van de armegoe-
deren van Heer jansdam33.

In een akte van 7-8-1706 wordt hij nog genoemd als belender van een huis en erf te
Heerjansdam34, doch op 29-5-1709 is hij niet meer in leven, want dan transporteert zijn weduwe
Lijsbeth Pouwlis voor 720 gld. een griend onder Heerjansdam35 en een 'halff off ent' van een
huis en erf op Heerjansdam36.

Een akte van 27-4-1715 spreekt van de weeskinderen van Isack Cornelisz. Grootendorst, die
geld te vorderen hebben van Teuntje van Driel, weduwe van Jan Reijne37.

Uit het eerste huwelijk:

a. Frans, ged. Heerjansdam 19-10-1670 (get.: Cornelis de Heer, Volckje Cornelis).

Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Heerjansdam:

b. Sara, ged. 24-1-1674 (get.: Jannigje Ariens).
c. Neeltje, ged. 16-2-1676 (get.: Grietje Cornelis).
d. Cornelis, ged. 8-5-1678 (get.: Leenden Bastiaensen, Lijntje Cornelis).
e. Cornelis, ged. 6-8-1679 (get.: Laurens Dircksen, Lijntje Cornelis).

Uit het derde huwelijk, gedoopt te Heerjansdam:

f. Maeijke, ged. 7-3-1682 (get.: Jan Reijnen, Aegje Paulus).
g. Paulus, ged. 4-11-1685 (get.: Aegje Paulus).
h. Cornelis, ged. 5-6-1689 (get.: Marija Cornelis).
i. Aeltje, ged. 17'-2-1692 (get.: Saartje Isaks).
j . Pieter, ged. 9-2-1694 (get.: Neeltje Isaacxs).
k. Arijaentje, ged. 18-5-1698 (get.: Jan Jansz. van der Hoff, Arijaentje Arijens Goetbloet).
1. Aagje, ged. 16-5-1700 (get.: Annitje Pleunen).
Op de laatste drie dopen na werd de vader altijd onder patroniem in het doopboek opgetekend.
Bij het onder j . genoemde kind als Grootvandorst en bij de laatste twee als Grootendorst. Zijn
volwassen geworden kinderen gingen onder de laatstgenoemde naam door het leven en hebben
het geslacht voortgezet.

Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Heerjansdam:

2. Jacob Cornelisz., ged. 2-4-1646 (get.: Jan Ariensz. en Lijsbet Corn(elis)),
overl. vóór 4-9-1650.

3. Volckje (Volcken) Cornelisdr. (Salij), ged. 13-4-1647 (get.: Jan Ariensz. en
Maijke Ariens), overl. 1688/'89, tr. Rotterdam (met att. van Heerjansdam,
vlgs. trouwboek ald. te Rotterdam 31-8-) 29-8-1677 Leendert Bastiaensz.
Bleijcker(t), ged. Zwijndrecht 7-1-1652, won. Heerjansdam (1677), wedr.
won. ald. (1690), overl. na 16-11-1692, zn. van Bastiaen Leendertsz. en Pie-
tertje Jaspers. Hij tr. (2) Barendrecht 12-2-1690 Trijntie Jans, j.d. van Wan-
kum (?), won. Heerjansdam.
Leendert Bastiaensz. Bleijcker, wonende op Heerjansdam, wordt in een akte van 27-2-1689 ge-
noemd als een der erfgenamen van Marijtgen Bastiaenen Broelingh38. Voor 200 gld. transpor-
teert hij op 2-10-1689 een huis en erf te Heerjansdam aan Willem Francken Benschop39 en bij
akte van 16-11-1692 verklaart Leendert Bastiaensz. Bleijckert n.a.v. een geldlening, 100 gld.
schuldig te zijn aan de armen van Heerjansdam, waarvoor hij zijn huis en erf op Heerjansdam
als zekerheid stelt40.

4. Jacob Cornelisz., ged. 4-9-1650 (get.: Lijsbeth Ariens), overl. vóór
3-5-166424.

5. Maria Cornelisdr. (Salij), geb. ca. 165224, overl. na 13-10-1680.



Zij was waarschijnlijk identiek met de Maria Cornelis, die op 13-10-1680 te Heerjansdam als
doopgetuige optreedt bij een kind van haar zuster Volckje. Van haar heb ik verder niets met zeker-
heid kunnen achterhalen.

Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Heerjansdam:

6. Grietien (Grijetgen) Cornelisdr. (Salij), ged. 25-10-1654, overl. na
3-5-166424.

7. Arien (Arijen) Cornelisz. (Salij), ged. 21-1-1657 (get.: Ariaentien Ariens en
Arien Ariensen), overl. na 3-5-166424.

8. Pleuntien (Pleuntgen) Cornelisdr. (Salij), ged. 3-11-1658 (get.: Pluen Pieters
en Corn(eli)a Joosten), overl. na 3-5-166424.

Ilb. Arien (Adriaen) Ariensz. Salij (Saelij, Zalij), ged. Barendrecht 5-4-1635
(get.: Aechtge Ariens, Maritge Jans), wellicht boer te Kleine Lindt, overl. na
10-7-1715, tr. (1) Heerjansdam 12-5-1658 Aeghien (Aagje) Joosten, j.d. van
Heeroudelandsambacht (1658), overl. 1676/1706; tr. (2) Pieterman (=
Heeroudelandsambacht) 21-3-1706 Barber Abrams van der Mast, uit Heeroude-
landsambacht, wed. van Teunis Cornelisz. Hoogenbergh, 'pieckenier' te
Heeroudelandsambacht41, dr. van Abraham Willemsz. van der Mast en wellicht
Maeijke Jacobs van Prooye (Peroye).

Neltgen Vliets, wed. van Joost Cornelissen, haar zoon Cornelis Josten, en Bastijaen Huijgen,
getrouwd met Neltgen Josten, en Jacop Hendrijckxsen, getrouwd met Sijtgen Josten, transporte-
ren op 1-5-1659 aan Arij Arense Salij een huis, erf en beteling te Kleine Lindt42. Was de ge-
noemde Joost Cornelissen wellicht de vader van Salij' s vrouw en bezat Salij derhalve een aandeel
in dit huis? In dat geval zal de andere vermoedelijke dochter van Joost - Joosje, de latere echtge-
note van Leendert Salij (I.-3) - dan nog minderjarig zijn geweest.

Joris Tichelaer, secretaris van Heerjansdam, transporteert op 16-5-1686 voor 2100 gld. 3 mr.
300 roeden weiland op Heerjansdam aan Arijen Arijensz. Salij42a.

Arien Salij wordt in diverse akten genoemd als belender van huizen en landerijen in Kleine
Lindt. Het laatst vond ik hem genoemd in een akte van 10-7-1715, als hij als 82-jarige inwoner
van Kleine Lindt attesteert. Volgens deze verklaring was hij ruim 30 jaar daarvoor in een herberg
in Rotterdam geweest en daar had een toen ca. 70 jaar oude man uit Heerjansdam aan hem ver-
teld dat hij als kuiper de aanleiding was geweest voor het ontstaan van de naam van het Kuij pers-
veer, een gehucht onder Heinenoord43.

Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Heerjansdam:

1. Ariaentien Ariensdr. Salij, ged. 14-4-1659 (get.: Ariaentien Wouters), overl.
na 1698, tr. ca. 1685/'90 Mels Jansz. van Driel (van der Hiel), ged. Heer jans-
dam 8-11-1665, overl. na 1698, zn. van Jan Dircksz. van Driel alias Timmer-
man (huistimmerman, gemeenlantstimmerman, sluiswachter, pachter van de
windrecht, schepen, heemraad van Kleine Lindt) en Maijke Melsen
Croonenburg44.

2. Joosje Ariensdr. Salij, ged. 6-5-1662 (get.: Joosje Joosten), overl. na 25-1-
169945, tr. Heerjansdam in mei 1690 Cleijs (Claes) Leendertsz. Lodder, ged.
ald. 30-12-1662, overl. na 25-1-169945, zn. van Leendert Cleijsz. Lodder en
Maritgen Cornelisdr. de Heer46.

3. Aeltje Ariensdr. Salij, ged. 5-9-1666 (get.: Ariaentje Damis), overl. jong, mo-
gelijk 1673/'76.

4. Maeijken (Marijtje) Ariensdr. Salij, ged. 17-3-1669 (get.: Bastiaentje en Joos-
je Joosten), overl. verin, vóór 7-5-1717, tr. vóór ca. 1700 Willem Cornelisz.



Leenheer, ged. Hendrik Ido Ambacht 21-1-1657, boer (bouwman) op een
pachthoeve te Heeroudelandsambacht, overl. (krankzinnig zijnde) onder
Sandelingenambacht tussen 7-5-1717 en 11-12-1720, zn. van Cornelis Wil-
lemsz. (jonge) Leenheer (boer te Sandelingenambacht, heemraad, schout van
Sandelingenambacht, diaken te Hendrik Ido Ambacht, schout van Kijfhoek,
capiteijn in Kijfhoek, Sandelingenambacht, Rijsoord en Strevelshoek, hoog-
dijkheemraad van de Zwijndrechtsewaard) en Maijke Abrahamsdr.
Jeiskoot47.

5. Arije Ariensz. Salij den jongen (later genaamd den ouden) ged. 14-6-1670
(get.: Cornelis Ariensen, Volckje Ariens), wedr. won. Ridderkerk (1712),
woonde eerst in of nabij Heerjansdam, nadien aan de Pruijmendijck onder
Ridderkerk, overl. (3 gld. imp. Ridderkerk 9-)6-1730, tr. (l)ca. 1690 Neeltje
Cornelisdr. Groene, overl. 1698/1712, verm. dr. van Cornelis Cornelisz. Groe-
ne, 'musquettier' te Kijfhoek (1673)47; tr. (2) (hij imp. Ridderkerk 7-7-, zij
Strijen 8-7-, otr. Ridderkerk 10-7- en bescheid geg. op Strijen 29-7-1712)
Haesje (Hasewij) Francken Jabbaeij, ged. Strijen 28-5-1669, overl. na 19-1-
1731, dr. van Franck Leendertsz. Jabbaeij en Leentje Jansdr.
Arij Ariense Salij den oude en Haesje Francken Jabbaeij, echtelieden wonende aan de Pruijmen-
dijck onder Ridderkerk, maken op 15-10-1719 een testament. Hij vermaakt aan zijn zoons Arij
Ariense Salij den jonge en Cornelis Ariens Salij en aan zijn vrouw Haesje elk 2 zilveren ducatons
en benoemt zijn overige kinderen Jacobus, Aegje en Lijsbeth tot zijn universele erfgenamen.
Haesje vermaakt een zilveren ducaton aan haar broer Jan Francken Jabbaeij, aan de kinderen
van haar broer Leenden Francken Jabbaeij en aan de kinderen van haar broer Jacob Francken
Jabbaeij. Tot haar universele erfgenaam benoemt zij haar man, dan wel zijn twee dochters Aegje
en Lijsbeth, hun descendenten of bij vooroverlijden de langstlevende van hen beiden. Claes Fop-
pen Kool, schepen van Heeroudelandsambacht en neef van de testateur, wordt benoemd tot
voogd over de minderjarigen468.

De zieke Haesje Jabbaij, wed. van Arij Ariense Salij, wonende aan de Pruijmendijck onder
Ridderkerk, machtigt bij akte van 19-1-1731 de Ridderkerkse schepen Aert Welboorn om uit
haar naam haar twee huizen aan de Pruijmendijck - een ervan bewoonde zij - en 3 mr. 300 r.
weiland onder het Volgerland van Kijfhoek te transporteren46b.

Uit het eerste huwelijk, ged. te Heerjansdam, volgorde niet geheel zeker:

a. Arij, geb. ca. 1691.
b. Aagje, ged. 29-11-1693 (get.: Lijsbet Arijens Salij).
c. Cornelis, ged. 8-2-1696 (get.: Claartje Cornelis).
d. Jacobus, ged. 20-7-1698 (get.: Soetje Cornelis).
e. Lijsbeth.

6. Lijsbeth Ariensdr. Salij (Zalij), ged. 30-4-1673 (get.: Volckje Ariens), overl.
(6 gld. imp. Puttershoek 23-)7-1751, tr. Heerjansdam (otr. ald., geass. met
haar vader Arijen Arijensz. Zalij, 18-6-, otr. Mijnsheerenland 10-6- en ald.
att. geg. op Heerjansdam, hij met schriftelijk consent van zijn vader Pieter
Aerts Reijerkerck) 1-7-1703 Meeuwis Pietersz. Reijerkerck, ged. Mijnshee-
renland 27-10-1675, landbouwer aan de Blaak ald., schepen (1706-1746),
kerkmeester (1710-1712), diaconie-armmeester (1710, 1714), heilige-
geestarmmeester (1727, 1728), armmeester (1727, 1730, 1731), ouderling
(1727), heemraad (1741, 1746) van Mijnsheerenland, overl. (15 gld.'imp.
Mijnsheerenland l-9-)1747, zn. van Pieter Aertsz. (Ariensz.) Reijerkerck
(Rijderkerck) alias van Dijck (landbouwer aan de Blaak onder Mijns-
heerenland47'', korporaal 7de reg. musquettiers ald. (1672)47c) en Angenietje
Meeuwisdr. Hofman.
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Meeuwis Pietersz. Reijerkerck wordt talloze malen vermeld als eigenaar en pachter van landerij-
en te Mijnsheerenland en Heinénoord47d. Blijkens een uit 1717 daterende lidmatenlijst woonden
Meeuwis en zijn vrouw aan de Blaak-oost onder Mijnsheerenland47e.

7. AeltjeAriensdr. Salij (Zalij), ged. 26-4-1676 (get.: Volckje Cornelis), tr. Heer-
jansdam (otr. ald. 24-3-, geass. met haar vader Arijen Arijensz. Zalij) 15-4-
1703 Hendrick Daenen de Jonge, wedr. van Marijtje Jans Nuits won. Pieter-
man (= Heeroudelandsambacht), zn. van Daniel Heijndrickxsz. de Jonge
(heemraad van Heeroudelandsambacht) en Aeghien Pietersdr. van der Cade.

He. Jan Ariensz. Salij (Zalij) alias Donckjes, j.m. van en won. Heerjansdam
(1663), overl. na 17-3-1706, tr. (Puttershoek?) 25-6-1663 BastiaentjePieters, j.d.
van Kleine Lindt, won. Heerjansdam (1663), overl. na 14-6-1679.

Volgens het trouwboek van Heerjansdam zou dit echtpaar te Puttershoek zijn gehuwd, doch
aldaar werd geen optekening gevonden. Op een openbare verkoping te Kleine Lindt van 4-10-
1664 stelt Jan Ariense Salij zich borg voor Joost de Molenaer9.

In akten van 17 en 18-3-170648 treedt Jan Salij nog op als grootvader van de ca. 11 jaar oude
Bastiaentje Ariens Salij, dochter van zijn overleden zoon Arij Jans Donk alias Salij uit diens
huwelijk met Lijsbet Bastiaens van Putte48. Een jaar daarvoor, op 17-2-1705, treedt Jan Salij
op als grootvader en bloedvoogd van de ca. 4 jaar oude Ariaentje, en ca. 2 jaar oude Jan Aerts
Kes, kinderen van zijn dochter Neeltje Jans Salij bij Aert Cornelis Kes49.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Heerjansdam:

1. Pieternelle(tje) Jansdr. Salij (Zalij), ged. 26-10-1664 (get.: Neeltje Pieters),
woont Kleine Lindt (1702), overl. na 14-2-170645, tr. Heerjansdam (otr. ald.,
zij geass. met haar vader Jan Arijens Zalij, hij met zijn bloedvriend Joris Cor-
nelis in't Velt, 4-ll-)1702 Pieter Leendertsz. Hoflant, ged. ald. 9-2-1670,
overl. na 14-2-170645, zn. van Leendert Wilmsen en Wilmtje Pieters.

2. Arij Jansz. Salij alias Donck, ged. 25-8-1666 (get.: Volckje Ariens), overl.
voor 17-3-170648; tr. vóór ca. 1695 Lijsbeth Bastiaensdr. van Putte(n), overl.
na 18-3-170648.

Uit dit huwelijk:

a. Bastiaentje, geb. ca. 169548.

3. Jan Jansz. Donckjes, ged. 4-11-1668 (get.: Volckje Cornelis, Marijgje Pieters,
Maeijke Pleunen), mogelijk overl. vóór 19-1-1676.

4. Bastiaen Jansz. Donckjes, ged. 4-11-1668 (tweeling met voorgaande).
5. Neeltje Jansdr. Salij, ged. 10-9-1673, woonde onder Heinenoord, overl. (wel-

licht ald.) tussen 20-4-170450 en 17-2-170528, tr. vóór ca. 17'0149 Aert Corne-
lisz. Kes, woonde onder Heinenoord, overl. in 1714. Hij tr. (2) vóór 1707 An-
nigje Davits van der Heijde en tr. (3) kort na 9-12-1713 Catelijntje Schalken.
Aert Cornelisz. Kes, laatst wedr. van Annigje Davits van der Heijde, komt op 9-12-1713 tot uit-

koop van zijn 7 jaar oude zoontje David. Zijn aanstaande bruid was Catelijntje Schalken5Oa.
Op 20-10-1714 blijkt hij niet meer in leven te zijn en laat hij een huisje met boomgaard in

het Somerland onder Heinenoord na5Ob, terwijl de diaconie van Heinenoord de omslag over het
jaar 1714 voor 1261/2 roeden in de Somerlanden betaalt5Oc.

6. Jan Jansz. Salij (Zalij), ged. 19-1-1676 (get.: Lijntje Pleunen), tr. Groote
Lindt 29-4-1703 Lijsbeth Dircksdr. Hoogkamer, wed. van Leendert Hen-
driskz. Verhoek, dr. van Dirck Teunisz. Hooghkamer, 'musquettier' te Heer-
oudelandsambacht (1673)47a.
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Uit dit huwelijk:

a. Dirck, ged. Heerjansdam 10-8-1704 (get.: Lena Dircks).

7. Leendert Jansz. Salij, ged. 14-5-1679 (get.: Leendert en Volckje Ariens),
otr./tr. Numansdorp 9/26-11-1704 Annetge Pietersdr. van der Vliet, j.d. van
Numansdorp.

Fragment C
I. Cornelis (Cees) Adriaensz. (Ariensz.) Salij (Sali, Salie, Zalij), mogelijk een
zoon van Arien Ariensz. Salie (zie fragment A), geb. ca. 1595, j.g. van West-
Barendrecht won. Charlois (1615), mogelijk boer te Smitshoek onder Charlois,
overl. ald. in febr. 1666, begr. Barendrecht, tr. Barendrecht 24-5-1615 Pleuntje
Bastiaensdr., j.d. van West-Barendrecht won. Charlois, overl. vóór 20-5-1667.

Cornelis was wellicht dezelfde als de Cornelis Ariensz. Sali in de eerder behandelde akte van
8-4-1631. Hij ondertekent daarin als 'Cornelis Arijsz. Saly'3. Voor 100 gld. contant en met een
schuldbrief van 311 gld. krijgt Cornelis Adriaensz. Salij, inwoner van Charlois, bij akte van 28-
11-1637 een huis met erf, schuren, 'teling ende plantagie' op Charlois omtrent Smitshoek, aan
de westzijde belend aan de Charloijschen dijck, getransporteerd van de erfgenamen van Gerit
Pietersz. Heijnen en Crijntge Jacobs51. Wellicht betreft deze aankoop een boerderijtje. Dezelfde
dag wordt er een schuldbrief ten bedrage van 311 gld. opgemaakt52.

In een uit 1644 daterend kohier van het schoorsteengeld over Charlois is Corn. Adriaensz.
Saly genoemd als inwoner van (de jurisdictie) van Charlois53.

Op 7-4-1665 stelt Cornelis Ariensz. Salij zich borg voor (zijn zoon) Leendert Cornelisz. Salij,
wonende in Carnis onder West-Barendrecht, als deze verklaart 200 Car. gld. schuldig te zijn aan
Willem Jacobsz. opt Sluijs, schepen van West-Barendrecht, naar aanleiding van geleende
gelden54.

In febr. 1666 overlijdt Salij en in de kerkrekening te Charlois staat het volgende over hem opge-
tekend: 'Cees Salij, op Smitshouck gestorven ende in het Nieulant ofte in Barendrecht begra-
ven'55.

Op 20-5-1667 transporteren Sijmon Leendertsz. Droogendijck, als voogd van de kinderen van
Bastiaen Ariensz. Slurp, Leendert Cornelisz. Zalij, Bastiaen Cornelisz. Zalij en Arij Jansz. Cock,
allen erfgenamen van wijlen Cornelis Ariensz. Zalij, een huis met erf en boomgaard en met enige
vruchten op het land onder Charlois op Smitshoek aan Clement Karsz. Clement voldoet met
een schuldbrief ten bedrage van 504 Car. gld.56

Uit dit huwelijk (mogelijk uit meer huwelijken), volgorde onzeker:

1. Maritge Cornelisdr. Salij, ged. Barendrecht 13-3-1615 (get.: Geertge Salie),
overl. vóór 8-4-1655, tr. Bastiaen Arijensz. (Arensz.) Slurp (Slorp), waard te
Charlois, begr. ald. (kerk, 'ondert cruijswerck') in 165757.
In het kohier van het schoorsteengeld over Charlois uit 1644 is Bastiaen Adriaensz. Slorp als
inwoner van Charlois vermeld53. In een akte gedateerd 20-11-1654 treedt Bastiaen Arijensz.
Slorp op als gekoren voogd van Annetge Leenderts Sleurp, weduwe en boedelhoudster van Pieter
Clemensz. Pors te Charlois58.

In een akte van 8-4-1655 moeten alle waarden en waardinnen onder de jurisdictie van Charlois
getuigenis geven van eventuele delicten, die ten hunnen huize hadden plaatsgevonden sedert de
laatste bijeenkomst van de Vierschaar te Geervliet. Een hunner is de weduwnaar Bastiaen Arij-
ensz. Slurp59.

2. Crijn Cornelisz., ged. Barendrecht 12-5-1619 (get.: Volckje Adriaens, Lenert
Jooris, Commertje Jacobs, Claeys Dammis, Adriaen Lenerts), zonder na-
geslacht overl. vóór 20-5-166756.

3. Leendert, volgt Ha.
4. Bastiaen, volgt Ilb.
5. Pietertje (Pieterke) Cornelisdr. Salij, overl. tussen 31-3-1686 en 6-5-1690, tr.
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Adrijaen (Arijen, Arij) Jansz. Cock (Kocq), mogelijk boer in de oosthoek
van Charlois, overl. tussen 31-3-1686 en 6-5-1690, zn. van Jan Willemsz. Cock
en NN.
Op 16-10-1635 testeert de in Charlois wonende Jan Willemsz. Cock op zijn kinderen of kleinkin-
deren en onder hen is een zoon Adriaen60, zonder twijfel identiek met de latere echtgenoot van
Pietertje Salij.

Van Adriaentgen Aerts en haar zonen Sijmon, Mathijs en Heijndrick Leendertsz. Droogen-
dijck krijgt Arijen Jansz. Cock, inwoner van Charlois, bij akte van 9-3-1658 een huisje met erf,
berch, schuur, boomgaard enz. in de oosthoek van Charlois aan den hoogendijck getranspor-
teerd. Dit alles was nog belast met 160 gld. De koopsom is niet in de akte vermeld61.

Op 10-7-1661 maken Arij Jansz. Cock en Pietertge Cornelis Salij, zij ziek te bedde liggend,
echtelieden wonende onder Charlois, een mutueel testament. Indien de langstlevende kinderloos
zou komen te hertrouwen, zou deze aan de gerechte erfgenamen van de overledene in drie termij-
nen 300 Car. gld. moeten uitkeren. Van haar zijde zouden dat zijn: de kinderen van haar overleden
zuster Maritgen Corn., haar broers Leenden en Bastiaen en haar zuster Adriaentge. Arij ver-
maakt bij vooroverlijden dit bedrag aan zijn zuster en broeders of hun nakomelingen. Bij kinder-
loos en zonder te zijn hertrouwd overlijden van de langstlevende van hen beiden, zou de boedel
elk voor een helft komen aan de gerechte erfgenamen van de echtelieden. Als executeurs en voog-
den stellen zij hun wederzijdse broers en zwagers62.

Pietertge kwam haar ziekte weer te boven, want als huisvrouw van Arien Jansz. Cocq is zij
vermeld op een lidmatenlijst van Charlois uit 166962a en op 31-3-1686 maakt dit echtpaar weder-
om een mutueel testament. Bij hertrouwen van de langstlevende zou deze aan Pleuntge Clement-
sen 300 gld. moeten uitreiken en bij zonder hertrouwd te zijn overlijden van de langstlevende
zou deze Pleuntge 400 gld. ontvangen, waarbij dan hun boedel elk voor een helft zou komen
aan hun wederzijdse erfgenamen ab intestato63.

Vóór 6-5-1690 waren de echtelieden gestorven, want een akte van die datum maakt melding
van hun erfgenamen, Ie: Jacob, Willem en Jan Pietersz. Kocq en Willem Michielsen, getrouwd
met Susanna Pieters Kocq, en Claas Brugman, getrouwd met Neeltge Pieters Kocq, samen voor
een vierde part, 2e: Maria Bastiaans Slurp met Arijen en Marija, minderjarige kinderen van
Ari Bastiaensen Slurp, samen voor een achtste part, 3e: Corn. Clementsz. en Aert Hendricken
Drogendijck, getrouwd met Pleuntge Clements, samen voor een achtste part, 4e: Cornelis Leen-
dertsz. Salij en Maarten Theunisz. de Vos, getrouwd met Pleuntge Leenderts Salij, Crijn Basti-
aansz. Salij, Jan Bastijaansz. Salij, Dirck Jacobusen Ballaart, als voogd over Arij Bastijaensen
Salij, samen voor een achtste part en 5e: Cornelis Jansen Kocq, voor een vierde part (er ontbreekt
nog een achtste part!). De laatstgenoemde wordt door de andere erfgenamen gemachtigd om
uit aller naam grond in de polder Karnemelksland te transporteren64.

In de jaren 1660 (begin van de bewaard gebleven doopregisters van Charlois) - 1667 laat het
echtpaar Cock-Salij kinderen te Charlois dopen, doch allen overlijden jong.

6. Arijaentje Cornelisdr. Salij, overl. vóór 6-5-1690, tr. vóór 166065 Clement
Karsz., mogelijk boer te Smitshoek onder Charlois, overl. vóór 6-5-1690.
Clement koopt bij akte van 20-5-1667 van de mede-erfgenamen van zijn schoonvader diens wo-
ning in Smitshoek56. Aangezien hun kinderen in 1690 optraden als erfgenamen van het echt-
paar Cock-Salij, zal dit echtpaar toen niet meer in leven zijn geweest64.

Ha. Leendert Cornelisz. Salij, j.m. van Charlois (1651), woonde te Carnisse,
overl. vóór 6-5-1690, otr. Barendrecht 6-1-1651 Pietertie Cornelisdr., mogelijk
ged. Barendrecht 25-2-1624 (als dr. van Cornelis Goossens en Pleuntge Pieters),
overl. vóór 6-5-1690.

Pietertie Cornelis vinden we op een Barendrechtse lidmatenlijst uit 1659 als een te Carnisse wo-
nende getrouwde vrouw66. Een vermelding van haar man als lidmaat zoekt men tevergeefs.

Akten van 27-6-1662 en 6-6-1671 maken melding van Leendert Cornelisz. Salij als belender
van een huis en erf onder Karnis67.

Bij akte van 7-4-1665 leent de in Carnis wonende Leendert Cornelisz. Salij 200 Car. gld. van
schepen Willem Jacobsz. opt Sluijs, waarbij zijn vader zich als borg stelt. De schuldbrief wordt
op 5-11-1670 geroyeerd54.
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Van Machtelgen Reijers, weduwe van Heijndrick Huijgen, en haar zoon Reijer Reijersz., wo-
nende in West-Barendrecht, krijgt Salij op 16-5-1668 'een out quadt huijsken' en boomgaard
aan de kleijnen lege dijck onder Carnis getransporteerd, hetwelk is getaxeerd op 125 gld. Daarbij
komt nog een bedrag van 25 gld. van Klaes Koennen, waarvoor Salij een watering moet
maken68.

Vóór 6-5-1690 zal dit echtpaar zijn overleden, daar hun kinderen erfgenamen waren van het
echtpaar Cock-Salij64.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Leendertsz. Salij, j.m. van Barendrecht (1675), boer te Carnisse,
overl. onder Carnisse (3 gld. imp. West-Barendrecht en Carnisse 19-)10-1723,
otr. Charlois 13-10-1675 Jannetje (Jannigie) Gijsbertsdr. Baertman, j.d. van
Charlois (1675), overl. (3 gld. imp. West-Barendrecht en Carnisse 27-)4-1727,
dr. van Gijsbert Fransz. Baertman en Arijaentje Jansdr. Winter.
Op 27-6-1677 wordt Cornelis te Barendrecht als lidmaat aangenomen69. Van de voogden van
de weeskinderen van wijlen Johan van Meurs en Catharijna Ursinus uit Rotterdam krijgt Corne-
lis Leendertsz. Salij, wonende onder de heerlijkheid van Carnis, op 2-5-1699 2 mr. 286 r. in het
Binnenland van Carnis getransporteerd. Hij betaalt hiervoor 533 gld. contant en een schuldbrief
ter grootte van 400 gld.70

Dezelfde dag compareren Cornelis Leendertse Salij, wonende onder Carnis, en de onder Char-
lois wonende Cors Clementse, en verklaren aan de voornoemde weeskinderen 800 Car. gld. schul-
dig te zijn per reste van de door hen aangekochte 4 mr. 49 r. in het Binnenland van Carnis. Deze
schuldbrief wordt op 7-4-1700 geroyeerd71.

Van de voogd van het weeskind van Jacob Gijsbertse Tol en Cornelia Pieters krijgt Salij op
5-1-1702 3 mr. 200 r. zaai- en weiland in het Binnenland van Carnis getransporteerd. Ca. 10 hont
is bezaaid met 'saat' en Salij betaalt voor dit land ruim 1666 gld.72 Deze aanzienlijke aankoop
kon Salij doen omdat hij 1500 Car. gld. had geleend van zijn onder West-Barendrecht wonende
neefje Leendert Maertense de Vos, waarvoor dezelfde dag een schuldbrief wordt opgemaakt.
Hiermee is tevens de landaankoop van 2 mr. 286 r. uit 1699 betaald73.

Uit het voorgaande moet wel blijken dat Salij boer is geweest. Trouwens, in 1712 staat hij ge-
boekt als bruiker van 10 mr. 555 r. in de polder het Binnenland74.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Barendrecht:

a. Leendert, ged. 7-6-1677 (presentatie: Pleuntje Leenderts).
b. Arjaentje, ged. 5-2-1679 (pres.: Ariaentie Jans).
c. Pietertje, ged. 5-4-1682 (pres.: Pleuntie Leenderts Salij).
d. Gijsbert, ged. 12-11-1684 (pres.: Ariaentje Rocusse).
e. Pleun. ged. 8-9-1686 (pres.: Pleuntie Leenderts).
f. Jan, ged. 29-1-1690 (pres.: Maeijke Gijsberts).

g. Pieter, ged. 16-6-1697 (pres.: Maeijke Gijsberts).

2. Pleuntie Leendertsdr. Salij, ged. Barendrecht 9-2-1659 (get.: Neeltie Corne-
lis), overl. tussen 6-5-1690 en 19-2-1693, tr. Barendrecht 14-5-1679 Maerten
Teunisz. de Vos(ch), ged. Heerjansdam 10-3-1658, mogelijk boer in het Oude-
land van West-Barendrecht, overl. tussen 6-5-1690 en 19-2-1693, zn. van Teu-
nis Francke de Vos en Arijaentie Ariens.
Blijkens de al eerder behandelde akte van 6-5-169064 is dit echtpaar dan nog in leven. Vóór 19-2-
1693 zullen beiden zijn overleden, want een akte van die datum spreekt van Pluen Tuenisz. de
Vosch en Cornelis Leendertsz. Salij als voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen
van wijlen Maerten Tuenisz. de Vosch75.

Teunis Maertense de Vos, mitsgaders Cornelis Leendertse Salij als oom en bloedvoogd van
Leendert Maertense, beiden wonende onder de heerlijkheid van West-Barendrecht en Carnisse
en kinderen van Maerte Teunise de Vos en Pleuntie Leenders Salij, transporteren op 7-10-1700
een huis met erf, schuur, 'bergh', keten en beplanting enz. in het Oudeland van West-Barendrecht
voor 500 Car. gld. aan Pleun Teunise de Vos. Voorheen was dit in erfpacht gehouden van de
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erfgenamen van de heer Sijmen Cornelisz. de Vries76. Wellicht was dit de ouderlijke boerderij
van de kinderen De Vos geweest.

Hb. Bastiaen Cornelisz. (alias) Salij (Salie), j.m. van Charlois (1657), woonde
te Carnisse, overl. tussen 29-1-1681 en 6-5-1690, otr. Barendrecht 6-5-1657 Maeij-
cke Jansdr., wed. van Arij Jacobsz., uit Charlois (1657), overl. vóór 29-1-1681.

Annetghe Jans, wed. van Eewout Huijghe, en haar vader Jan Heijndricxz. als haar gekoren
voogd, Cornelis A(riensz.), wonende op Heerjansdam, en Leenden Leendertsz. Spuijdijck, wo-
nende in Nieuw-Beijerland, als bestorven bloedvoogden van het nagelaten weeskind van Pieter
Huijghe, en mede voor Adriaen Heijn. Tiongh, getrouwd met Neltien Huijgen, wonende in
Zwijndrecht, transporteren op 1-4-1657 aan Bastiaen Cornelisz. Salij, wonende in Carnis van
Barendrecht, een huis met erf en beteling aan de sheerendijck van Carnis77.

Een uit 1659 daterende lidmatenlijst van Barendrecht noemt Bastiaen Cornelisz. en Maike
Jans, uxor., als lidmaten in Carnisse78.

Bastiaen Cornelis Salij, wonende in Carnis, transporteert op 29-1-1681 aan de aldaar wonende
Tonnis Danen voor 250 gld. een huisje met erf en beteling aan sheerendijck onder Carnis. Hierbij
wordt de voorwaarde opgenomen dat Salij met zijn drie kinderen het 'suijder kamertien' en het
'voorste tuijntien' zal mogen gebruiken zolang hij leeft en ongetrouwd blijft. Dezelfde dag wordt
er t.b.v. Salij een schuldbrief opgemaakt voor het restant van de betaling van 190 gld. Deze
schuldbrief wordt 26-2-1690 afgelost79. Uit deze akte blijkt wel dat de vrouw van Salij toen niet
meer in leven was. Salij zelf moet blijkens de akte van 6-5-169064 al zijn overleden.

Uit dit huwelijk:

1. Crijn Bastiaensz. (van) Salij, ged. Charlois 17-10-1660, woont Rhoon (1682),
nadien te Pernis, overl. na 17-6-1709, tr. (1) Pernis 24-10-1682 Neeltje Hein-
dricks, j.d. van en won. Pernis, overl. voor 1686; tr. (2) ca. 1685 Aarjaentje
Jansdr., overl. na 6-1-1697.
Bij de doopoptekening van Crijn is geschreven 'uijt Barendrecht, alsoo haer predicant van huijs
en h(et)z(elve) kijndeken siek was'. Kennelijk waren de ouders bezorgd dat hun zieke pasgebore-
ne ongedoopt zou sterven en hadden zich daarom naar de predikant van het naburige Charlois
gespoed.

Een voogdijrekening van 17-6-1709 maakt melding dat er 2 gld. was ontvangen van Crijn van
Salij voor de pacht over het jaar 1708 van een 'dijckje int laetje'80. Voorzover mij bekend is dit
zijn laatste levensteken. Crijn en zijn vrouw komen niet voor op de van 18-3-1714 daterende lid-
matenlijst van Pernis.

De nakomelingen van Crijn gingen ook wel als Van Salij (Chalij) door het leven.

Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Pernis:

a. Maartje, ged. 6-1-1686.
b. Jan, ged. 11-1-1688.
c. Neeltje, ged. 6-2-1689.
d. Cornelius, ged. 8-10-1690.
e. Neeltje (tweeling met voorgaande), ged. 8-10-1690.
f. Bastjaen, ged. 8-5-1695.
g. Maartje, ged. 6-1-1697.

2. Johannis Bastiaensz., ged. Barendrecht 18-11-1663, overl. voor 2-1-1667.
3. Johannes (Jan) Bastiaensz. Salij alias Plockhayr (Plockhaer), ged. Baren-

drecht 2-1-1667 (pres.: Janneke Jans), won. Rhoon, nadien te Smitshoek on-
der Charlois, overl. na 12-4-1709, tr. Rotterdam (met att. van Charlois en
Rhoon, otr. Charlois 28-4- en att. geg. om elders te tr. 20-5) 23-5-1690 Geertje
Jansdr., wed. van Cornelis Bastiaensz. Cruydenier81, overl. na 12-4-1709.
Reeds ten tijde van zijn huwelijk gebruikte Jan de naam Plockhayr (Plockhaer). De herkomst

van deze naam heb ik niet kunnen achterhalen. Al eerder woonden er te Charlois dragers van
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deze naam, doch een verwantschap met de familiegroep Salij blijkt niet. Misschien was het in
zijn geval slechts een bijnaam. Zijn zoons en hun nakomelingen noemden zich in elk geval weer
Salij, al ging een kleinzoon ook wel als Pluckhaair Salij door het leven82.

Op 12-4-1709 draagt Jan Bastiaensz. Plockhaer, wonende te Charlois, voor 50 gld. (!) een huis
met erf, boomgaard en beplanting omtrent Smitshoek onder Charlois over aan Pieter Bastiaensz.
Cruijdenier83, een gewezen zwager van zijn vrouw. Dit was de ouderlijke boerderij van de eerste
echtgenoot van zijn vrouw. Dezelfde dag wordt dit goed verkocht aan Plockhaers stiefdochter
Pietertie Cornelisdr. Cruijdenier, met de voorwaarde dat Plockhaer en zijn vrouw deze woning
met toebehoren binnen de drie eerstvolgende jaren weer tot zich zouden mogen nemen en ook
dat bij het vooroverlijden van Pietertie dit goed aan hen getransporteerd zou moeten worden
en wel voor het bedrag van 325 gld.84 Voor zover mij bekend zijn deze akten het laatste levenste-
ken van het echtpaar Plockhaer.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Charlois:85

a. Marijtje, ged. 4-3-1691 (get.: Jannetje Jans).
b. Cornelis, ged. 4-5-1692 (get.: Leentje Pieters).
c. Lijntje, ged. 20-12-1693 (get.: Lijntje Robben).

d. Jan, ged. 17-2-1697 (get.: Ingetje Ariens).

4. Arij Bastiaensz. Salij, ged. Barendrecht 8-3-1671 (get.: Janneke Jans), woont
te St. Anthoniepolder, nadien aan de Strijensedijk onder Strijen, overl. (imp.
pro deo ald. 3-12-)1711, otr./tr. St. Anthoniepolder 8-5/17-6-1694 Anna
Jansdr. Steenhouck, wed. te St. Anthoniepolder van Gerrit Arijensz. Dyck-
huyse.
Uit dit huwelijk:

a. Marija, ged. St. Anthoniepolder 27-2-1695.
b. Jan, ged. St. Anthoniepolder 16-2-1698.
c. Jan, geb. Strijensedijk, ged. Westmaas 27-11-1701.
d. Jan, geb. onder Strijen, ged. Westmaas 22-6-1704.
e. Gerrit, geb. Strijensedijk, ged. Westmaas 18-3-1708.
f. Pieter, geb. onder Strijen, ged. Westmaas 31-8-1710.

Fragment D
Een groepje Salij waarover ik zeer summier ben ingelicht en die ik niet met enige
waarschijnlijkheid kan inpassen in de genealogie van een der grotere familie-
groepen met deze naam, vangt aan met een Adriaen of Arij (Salij). Hij zou te
plaatsen zijn als een kleinzoon van Arien Ariensz. Salie uit fragment A.

I. Adriaen (Arij) (Salij), geb. (te Carnisse?) ca. 1610, overl. vóór 7-10-1665, tr.
NN.

Uit dit huwelijk waarschijnlijk, volgorde onzeker:

1. Cornelis Adriaensz. (Arijensz.) Salij alias Barendrecht, te Carnisse (1665), te
Smitshoek (1678), overl. na 12-5-1678.
Deze Cornelis dient niet verward te worden met zijn iets oudere tijd- en naamgenoot Cornelis
Ariensz. Salij te Heerjansdam (zie fragment B, Ha.), of de veel oudere naamgenoot Cornelis
Ariensz. Salij, die nota bene in het nabije Smitshoek woonde (zie fragment C, gen. I.), alwaar
hij zich later ook zou vestigen en met wie hij ongeveer gelijktijdig voor schout en schepenen
van West-Barendrecht en Carnisse zou compareren.

Antonis Robben alias kleijn Tonis, wonende in Carnis, transporteert op 7-10-1665 voor
100 Car. gld. de helft in een huis met erf en beteling aan sheerendijck onder Carnis aan Cornelis
Arijensz. Salij, die de andere helft bezit86. Wellicht was dit het ouderlijk huisje van de Salij's,
daar voornoemde Antonis misschien was gehuwd met een zuster van Cornelis en elk een helft
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in deze woning zullen hebben bezeten. Hun broer Arij te 's-Gravendeel moet dan zijn aandeel
in dit huis aan zijn broer en zuster hebben overgedaan. Hun ouders zouden op dat tijdstip niet
meer in leven zijn. Klaarblijkelijk vond de overdracht van dit huis geen doorgang, want op 20-11-
1666 transporteert Cornelis Adriaensz. Salij, wonende in Carnis, voor 100 Car. gld. zijn helft
in dit huis met erf, keet en beteling aan Antonis Robbertsz., wonende in Carnis87.

Cornelis moet wel identiek zijn met de Cornelis Barendrecht en de Cornelis Salij, die in de
jaren zeventig der 17de eeuw optrad als oom en bloedvoogd van de kinderen van Arij Ariensz.
Salij alias Barendrecht te 's-Gravendeel, waarover hierna meer.

Ik heb niet kunnen achterhalen of Cornelis getrouwd is geweest en kinderen heeft gehad.

2. Arij, volgt II.
3. Maeijke Ariensdr. Salij, j.d. van Carnis (1661), overl. voor 1682, tr. Baren-

drecht 15-5-1661 Antonis (Teunis) Robben (Robbertsz.) alias kleijn Teunis,
ged. Poortugaal 21-7-1635, wedr. van Bastiaentie Harmens won. onder Carnis
(1682), zn. van Robrecht Ariensz. van Barendrecht en Geertruijt Teunis.

II. Arij Arijensz. Salij alias Barendrecht, j.m. van Barendrecht, won. 's-
Gravendeel (1657), overl. (ald?), tussen 26-3- en 26-10-1670, tr. (1) 's-Gravendeel
8-7-1657 Maijken (Maritge) Ariensdr. Smit, ged. ald. 25-6-1635, overl. ald. tus-
sen nov. 1661 en 22-6-1662, dr. van Arij Foppen Smit (kerkmeester, diaken te 's-
Gravendeel) en Leendertje Maertensdr.; tr. (2) 1662/'67 Maijcke (Marigje) Basti-
aensdr., overl. na 6-3-1680.

Arij stond in 's-Gravendeel bekend met de familienaam of toenaam Barendrecht (Barendregt).
In 1660 vond ik hem voor het eerst als Arie Ariens Barendrecht bij de verkoping van tienden
te 's-Gravendeel88.

Op 22-6-1662 doet hij als wedr. van Maijcken Arens uitkoop van zijn kinderen Griettien, 3
jaar oud, en Arijen Arens Barendrecht, 30 weken oud. Arijen Foppen Smit, grootvader der wees-
kinderen, treedt op als bloedvoogd van moederzijde89.

Arie Arens Barendregt koopt op 23-3-1669 een huis in de Korte Kerckstraat te 's-
Gravendeel90.

Op 26-3-1670 is Arie nog in leven, want toen werd hij op een veiling te 's-Gravendeel
genoemd91. Evenwel, een akte van 26-10-1670 spreekt van een arrest op vlas, het huis en andere
goederen van de weduwe van Arie Arens Barendrecht92.

Maijcke Bastiaens, wed. van Arie Arens Barendrecht, geassisteerd met haar broer Govert
Bastiaensz., en Pieter Jans Barendrecht, die procuratie heeft van Cornelis Arens Barendrecht,
als oom en bloedvoogd van de drie nagelaten weeskinderen van Arie Barendrecht, transporteren
op 2-1-1671 een huis in de de Lange Kerckstraat te 's-Gravendeel aan de erfgenamen van Arie
Foppen Smit93.

Op 18-3-1671 houdt Marigje Bastiaens, wed. van Barendrecht, een veiling van haar huis en
goederen94 en bij akte van 13-5-1671 transporteert Pieter Jans Barendrecht, als last hebbende
van zijn neef Cornelis Arens Barendrecht, die oom en bloedvoogd was van de drie nagelaten
weeskinderen van Arie Arens Barendrecht, het huis in de Korte Kerckstraat te 's-Gravendeel aan
Jan Cornelisse Suijcker95.

Op 12-5-1678 compareert Lijntie Roockus, wed. van Maerten Ariensz. Smit, en geeft te kennen
dat zij als weduwe niet in staat is om de administratie en voogdij voort te zetten, welke wijlen
haar man had over het nagelaten weeskind van Arij Arijense Salij. Schout en gerecht van 's-
Gravendeel gaan te rade bij de naaste bloedyrunden en benoemen Cornelis Arijensz. Sali, wonen-
de te Smitshoek, tot administrerend voogd en Cornelis Arijensz. Smit tot toeziend voogd96. Van
dezelfde datum dateert een akte waarin de nagelaten weeskinderen van Arie Arens Salij worden
genoemd als mede-erfgenamen van Arie Foppen Smit en waarover Cornelis Arens Salij voogd
was97. M.i. moeten Cornelis Barendrecht en Cornelis Salij identiek zijn. In de Barendrechtse
bronnen heb ik hem nimmer met de naam Barendrecht aangetroffen en ik denk ook dat hij deze
nooit heeft gebruikt. In 's-Gravendeel zal men Cornelis Salij de naam Barendrecht hebben toege-
dicht, omdat hij immers een broer was van de persoon die bij hen als Arij Barendrecht door
het leven ging. Op welke wijze hij een neef was van Pieter Jansz. Barendrecht - buurman van
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Arij Ariensz. Salij alias Barendrecht te 's-Gravendeel - heb ik niet kunnen ontdekken. Deze
Pieter Barendrecht was op 3-1-1650 27 jaar oud en zal zijn generatiegenoot zijn geweest98.

De weduwe van Arij Barendrecht zal identiek zijn met de wed. Maeijcke Bastijaens, die op
6-3-1680, als wonende aan de noordzijde van de Rijckestraet, wordt opgetekend in het kohier
van het familiegeld99.

Uit het eerste huwelijk, gedoopt te 's-Gravendeel:

1. Grietje Ariensdr. Barendrecht, ged. 22-6-1659 (get.: Cornelis Ariens, Marich-
jen Ariens), tr. vóór 12-5-1678 Leendert Gijsbertsz.
Op 12-5-1678 verklaart Grijetje Ariens, huisvrouw van Leendert Gijsberts, 137 gld. 17 st. 8 p.
ontvangen te hebben, welke haar door haar grootvader Arij Foppen Smit waren nagelaten en
tot dan toe onder beheer van haar tante Lijntie Roochus waren gebleven100.

2. Arie Ariensz. Barendrecht, ged. 20-11-1661 (get.: Fop Ariens, Marichje Ja-
cobs).

Uit het tweede huwelijk:

3. Maaike (Maijke) Ariensdr. Salie alias Barendrecht, ged. 's-Gravendeel 19-2-
1668 (get.: Arie Foppen Smit), overl. na 1712, tr. vóór 4-4-1694101 Job
Geer(e)tse Goethart, ged. Heinenoord 6-7-1667, te Nieuw-Beijerland, overl.
1712/'34, zn. van Gerrit Laurensz. Goethart en Maiken (Maergien) Joppen.
Op 29-6-1712 doet Job als getrouwd man belijdenis te Nieuw-Beijerland102. In 1734 is er sprake
van een van Job Goethart afkomstig huisje bij de Dromkreek te Nieuw-Beijerland, dat aan de
diaconie aldaar was vervallen102.

Losse gegevens:
In deze voorgaande fragmenten heb ik twee naamgenoten niet kunnen plaatsen.
Een boedelrekening te Rotterdam maakt op 23-8-1649 melding van een weesrente
ten laste van Jan Jansz. Salij als principaal en Lijsbeth Jans Salij als borg103.

Noten
1. Waterschapsarchief IJsselmonde, kohier der verponding over Barendrecht jaar 1632.
2. Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage (ARA), oud recht.arch. (o.r.a.) West-Barendrecht en

Carnisse nr. 1 (17-11-1616).
3. Gemeentearchief (GA) Rotterdam, oud not.arch. (o.n.a.) nr. 108, f. 253 e.v.
4. Ons Voorgeslacht, 1963, p. 172.
5. Zij lijken mij niet identiek te zijn met de Willem Jansz., j.g. van Oost-Barendrecht, tr. Rijs-

oord (otr. Barendrecht 4-ll-)1629 Adriaentge Ariens, j.d. van Rijsoord, daar beiden dan al
in april 1631 dood zouden moeten zijn geweest met achterlating van tenminste twee weeskin-
deren. Het spoor van de oudste generaties van deze familiegroep Salij leidt trouwens ook
niet naar Rijsoord.

6. ARA, o.r.a. Heerjansdam inv.nr. 1 (29-6-1636).
7. GA Rotterdam, o.n.a. inv.nr. 112, f. 233.
8. ARA, weeskamerarch. (WK) Oost-Barendrecht inv.nr. 6 (12-12-1643).
9. ARA, o.r.a. Kleine Lindt nr. 10 (4-10-1664).

10. ARA, o.r.a. Heerjansdam nr. 1 (13-12-1666).
11. Idem, nr. 2 (3-7-1686).
12. Idem (28-1-1693).
13. Idem (14-10-1699).
14. Idem (16-1-1712).
15. Idem (7-11-1713).
16. Idem (2-1-1720).
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17. Idem (5-10-1717).
18. K. J. Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht - een overzicht van ca. 3000 kwartieren van

Kees Jan Slijkerman, 1987, p. 179 e.v., waar mogelijke kwartieren zijn vermeld.
19. ARA, o.r.a. Heerjansdam nr. 2 (28-3-1705).
20. ARA, o.r.a. 's-Gravendeel nr. 40 (14-6-1640).
21. GA Strijen nr. 1 (jaar 1659).
22. Idem, nr. 43 (4-10- en 17-11-1665 en 15-5-1666).
23. Idem (28-1-1666).
24. ARA, o.r.a. Heerjansdam nr. 1 (3-5-1664).
25. ARA, o.r.a. Oost-Barendrecht nr. 21 (29-5- en 1-7-1666).
26. ARA, o.r.a. Heerjansdam nr. 1 (5-5-1667).

26a. ARA, oud not. arch. Ridderkerk nr. 6996, akte d.d. 20-2-1687, waarin Ysaacq Cornelisz.
Grootendorst, wonende op Heerjansdam, als 42-jarige attesteert te Ridderkerk.

27. GA Strijen nr. 43 (26-1-1666).
28. Idem (27-12-1667).
29. ARA, o.r.a. Kleine Lindt nr. 1 (26-11-1670).
30. ARA, o.r.a. Oost-Barendrecht nr. 22, f. 27 e.v.
31. Idem, f. 47v. e.v.
32. A R A , o.r.a. Heerjansdam nr. 2, f. 44 e.v.
33. Idem, f. 57v. e.v.
34. Idem, f. 146v. e.v.
35. Idem, f. 158 e.v.
36. Idem, f. 159 e.v.
37. . Idem, f. 188 e.v.
3.8. Idem, f. 25v. e.v.
39. idem, f. 30 e.v.
40. Idem, nr. 2, f. 47 e.v.
41. Ons Voorgeslacht, 1987, p. 42.
42. ARA, o.r.a. Kleine Lindt nr. 1 (1-5-1659).
42a. ARA, o.r.a. Heerjansdam nr. 2 (16-5-1686).
43. ARA, o.n.a. Hendrik Ido Ambacht nr. 4846 (10-7-1715).
44. Ons Voorgeslacht, 1981, p. 418. Zie ook: K. J. Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, 1987,

p. 180.
45. Doop van kind te Heerjansdam.
46. ARA, o.r.a. Kleine Lindt nr. 18 (4-2-1671).
46a. ARA, o.n.a. Hendrik Ido Ambacht nr. 4846, f. 385 e.v.
46b. Idem nr. 4853, f. 4 e.v.
47. K. J. Slijkerman, De oudere generaties van de families Leenheer op de eilanden IJsselmonde

en De Hoeksche Waard, 1983, p. 22-24.
47a. Ons Voorgeslacht, 1987, p. 41.
47b. GA Mijnsheerenland nr. 48.
47c. Idem nr. 303.
47d. Talrijke akten in GA Mijnsheerenland en Heinenoord.
47e. GA Mijnsheerenland nr. 2.
48. ARA, WK Heinenoord nr. 4 (17-3- en 18-3-1706).
49. Idem (17-2-1705).
50. Doop van kind te Heinenoord.
50a. ARA, WK Heinenoord nr. 4 (9-12-1713).
50b. Idem (20-10-1714).
50c. Arch. Ned. Herv. gem. Heinenoord, nr. B-V (jr. 1714).
51. GA Rotterdam, o.r.a. Charlois nr. 15, f. 9v. e.v.
52. Idem, f. 11 e.v.
53. Jaarboek Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie 3, 1956, p. 17.
54. ARA, o.r.a. West-Barendrecht en Carnisse nr. 3, f. 154 e.v.
55. Ons Voorgeslacht, 1985, p. 27.
56. GA Rotterdam, o.r.a. Charlois nr. 18, f. 42v. e.v. en f. 43v. e.v.
57. Ons Voorgeslacht, 1963, p. 199.
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58. GA Rotterdam, o.n.a. nr. 682, akte 102, f. 163 e.v.
59. GA Rotterdam, o.r.a. Charlois nr. 42, f. 358.
60. GA Rotterdam, o.n.a. nr. 260, f. 388 e.v.
61. GA Rotterdam, o.r.a. Charlois nr. 17, f. 37 e.v.
62. GA Rotterdam, o.n.a. Charlois nr. 3934, f. 72 e.v.
62a. GA Rotterdam, arch. Ned. Herv. gemeente Charlois inv.nr. 2.
63. GA Rotterdam, o.n.a. Charlois nr. 3935, f. 37 e.v.
64. Idem, f. 105.
65. Doop van een kind te Charlois.
66. Ons Voorgeslacht, 1982, p. 469.
67. ARA, o.r.a. West-Barendrecht en Carnisse nr. 3, f. 120 en nr. 4, f. 7v.
68. Idem, nr. 3, f. 193v. e.v.
69. GA Rotterdam, arch. Ned. Herv. Gemeente Barendrecht nr. 3.
70. ARA, o.r.a. West-Barendrecht en Carnisse nr. 5, f. 88 e.v.
71. Idem, f. 90 e.v.
72. Idem, f. 138 e.v.
73. Idem, f. 139 e.v.
74. Waterschapsarch. IJsselmonde, arch. polders Binnenland en de Ziedewij nr. 55.
75. ARA, o.r.a. West-Barendrecht en Carnisse nr. 4, f. 231 e.v.
76. Idem, nr. 5, f. 122v. e.v.
77. Idem, nr. 3, f. 53. -
78. Ons Voorgeslacht, 1982, p. 468.
79. ARA, o.r.a. West-Barendrecht en Carnisse nr. 4, f. 107 e.v. en f. 108 e.v.
80. GA Schiedam, o.n.a. nr. 803, f. 899.
81. H. J. Barendregt, Het geslacht Kruidenier uit Charlois, Rotterdam 1976, p. 1 e.v.
82. Ons Voorgeslacht, 1975, p. 259.
83. GA Rotterdam, o.r.a. Charlois nr. 20, f. 108 e.v.
84. Idem, f. 109, en als noot 81, p. III e.v.
85. In de doopakten is de vader steeds onder patroniem vermeld.
86. ARA, o.r.a. West-Barendrecht en Carnisse nr. 3, f. 163 e.v.
87. Idem, f. 175 e.v.
88. ARA, o.r.a. 's-Gravendeel nr. 108 (jr. 1660).
89. Idem nr. 33 en idem WK nr. 1 (22-6-1662).
90. ARA, o.r.a. 's-Gravendeel nr. 4 (23-3-1669).
91. Idem nr. 108 (26-3-1670).
92. Idem nr. 79 (26-10-1670).
93. Idem nr. 4 (2-1-1671).
94. Idem nr. 34 (18-3-1671).
95. Idem nr. 4 (13-5-1671).
96. ARA, o.r.a. 's-Gravendeel nr. 5 (12-5-1678).
97. Idem nr. 4 (12-5-1678).
98. Idem nr. 3 (3-1-1650).
99. Ons Voorgeslacht, 1969, p. 28.

100. ARA, WK 's-Gravendeel nr. 10 (12-5-1678).
101. Doop van eerste kind te Nieuw-Beijerland.
102. Arch. Ned. Herv. gem. Nieuw-Beijerland.
103. GA Rotterdam, o.n.a. nr. 320, f. 146.

* *
* Heden overleed zacht eu kalm de onschuldig vrij-

gesproken Javaan SETRO, N°. 12, ten huize van Me-
vrouw de Baronnesse de Salis, geb. Moorrees, in de Wil-
lemstnuit.

's G R A v K N H A G K , 23 November 1857.
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JEUGDHERINNERINGEN EN GENEALOGISCH
ONDERZOEK

door A. MOENS

Herinneringen
Sommige herinneringen uit het verleden zijn omhuld met een soort mysterieus
waas, vooral die uit de kinderjaren. Zo waren er vroeger bij ons thuis van die
geheimzinnige voorwerpen: een schilderijtje met familiewapens en porseleinen
kommetjes met dezelfde wapens. Je wist niet wat de voorstelling op deze voor-
werpen betekende en je mocht er beslist niet aankomen. Dat strookte natuurlijk
niet met je onderzoekingsdrang, met als onvermijdelijk gevolg dat sommige
kommetjes onherstelbaar werden beschadigd. Een paar konden met veel kram-
en plakwerk worden gerestaureerd.

Een aantal jaren geleden werd het tijd om aan alle geheimzinnigheid een einde
te maken en de herkomst van de 'heilige voorwerpen' te achterhalen. Ik was net
begonnen aan het opstellen van mijn kwartierstaat en acht kwartieren met wa-
pens daarin, zou natuurlijk een aardige aanwinst opleveren.

In het archief van mijn vader vond ik de eerste aanknopingspunten en in het
Centrum van de NGV te Naarden vond ik in de literatuur de laatste ontbrekende
schakels.

Kwartierstaat (volgens het hierbij afgebeelde 'schilderijtje')
1. Cornelis van Reverhorst, geb. 's-Gravenhage 28-12-1711, dr. med., stadsdok-

ter te Leiden, overl. ald. 19-4-1783, tr. Leiden 3-6-1755 CatharinaBinkhorst,
geb. Hoorn 23-6-1731, overl. Leiden 11-10-1773, dr. van de Hoornse burge-
meester Pieter Binkhorst en van Elisabeth Benningbroek.
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Wapen Van Reverhorst, Gevierendeeld: I en IV, in blauw twee gouden sleutels; II en III, in
zilver drie rode ruiten; hartschild: in goud een rood ankerkruis. Helmteken: helmkroon met
een uitkomend rood paardehoofd en -hals tussen een vlucht rechts goud, links blauw. Helmkle-
den: goud en blauw.

2. Mauritius van Reverhorst, geb. 's-Gravenhage 6-12-1666, dr. en hoogleraar,
raadsrichter te 's-Gravenhage, overl. ald. 11-12-1722,
Wapen Van Reverhorst, als bij 1., maar alleen het schild, zonder hartschild.
tr. Leiden 26-11-1702

3. Emerentia Schrevelius, geb. Leiden 15-11-1679, overl. ald 11-12-1746.
Wapen Schrevelius, In goud drie zwarte weerhaken.

4. Bartholomeus van Reverhorst, geb. ca. 1625, overl. 's-Gravenhage
12-8-1686,
Wapen Van Reverhorst, als bij 2., echter met een goud gezoomd rood ankerkruis over alles
heen.
otr. 's-Gravenhage 26-3-1662

5. Ermtie (Emerentia) de Winter, geb. 's-Gravenhage 6-3-1628, overl. ald.
23-5-1698, wed. van Isaacq van der Cloot.
Wapen De Winter, In zilver een uitgerukte bruine dorre boom met drie zwart en zilveren vogels
zittend op de takken (2-1).

6. Theodorus Schrevelius, geb. Leiden 16-12-1643, mr. in de rechten, schepen
en burgemeester te Leiden, overl. ald. 12-1-1704, tr. (1) Leiden 6-11-1674 Mar-
garetha Barbary; tr. (2) Leiden 19-10-1677

7. Elisabeth van Peenen, ged. Leiden 25-1-1650, overl. ald. 8-8-1700, wed. van
Adriaen Ie Pla.
Wapen Van Peenen, In blauw een gouden keper, in het hoofd begeleid van twee gouden pijn-
appels, de rechtse schuinlinks en de linkse schuinrechts geplaatst, en in de voet van een gouden
lelie.

8. Harman(us) Bartelss. van Reverhorst, otr./tr. 's-Gravenhage 8/20-4-1618
9. Grietgen (Margaretha) Aryens Vereyck.

Wapen Vereyck, Gevierendeeld: I en IV, in zwart drie rood getongde en gekroonde leeuwenkop-
pen; II en II, in rood een beurtelings gekanteelde rode dwarsbalk; hartschild: in goud een rode
leeuw.

10. Carel Carelss. (de) Winter, otr./tr. 's-Gravenhage 19-8/2-9-1618
11. Cornelia Cornelis de Bruyn.

Wapen De Bruyn, In zilver een rood kruis beladen met vier zilveren schelpen.
12. Cornelis Schrevelius, geb. Haarlem 25-3-1608, dr. med., geneesheer te Haar-

lem, rector Latijnse school ald., overl. Leiden 26-8-1664, zn. van Theodorus
Schrevelius en Maria van Teylingen, tr. Leiden 3-6-1636

13. Theodora van Groenendijk, geb. Leiden 11-5-1615, overl. ald. 5-11-1669, dr.
van Jan Rippertsz. van Groenendijk en Adriana Andriesdr. van Vesanen-
velt.
Wapen Van Groenendijk, In goud een zwart anker.

14. Pieter van Peenen, geb. Leiden ca. 1620, koopman, overl. Leiden 25-10-1669,
zn. van Pieter van Peenen en Agneta Pels, tr. (2) Maria Oudemans; otr. (1)
Amsterdam 20-10-1645

15. Emerentia de Vroede, ged. Amsterdam 24-12-1620, overl. Leiden 9-10-1655,
dr. van Francoijs Gillisz. de Vroede en Elisabeth Pieters Bosch.
Wapen De Vroede, In blauw drie gouden sterren.
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Porseleinen kommetjes
De porseleinen kommetjes vormden een onderdeel van een zeer uitgebreid ser-
vies dat in opdracht van mr. Theodorus van Reverhorst (1707-1758) is vervaar-
digd. Hij was zeventien jaar lang ordinair-raad van justitie in Oost-Indië en van-
uit die hoedanigheid liet hij het servies in China maken. Hij overleed kinderloos
en het porselein kwam in het bezit van zijn broer dr. Cornelis van Reverhorst
(nr. 1 uit de kwartierstaat).

Foto's H. Speulman

Via vererving is het servies uiteen geraakt. Hoe een deel ervan bij mij is terecht-
gekomen, laat de volgende afstammingslijst zien.

Afstammingsreeks
I. Cornelis van Reverhorst (nr. 1 in de kwartierstaat), tr. Catharina Bink-

horst.
II. Elisabeth van Reverhorst, geb. Leiden 12-11-1757, overl. Zoetermeer

18-10-1833, tr. Zoetermeer (imp. 14-7)-1778 Gerardus van Aalst Schouten,
geb. Haarlem 29-10-1752, mr. in de rechten, ambachtsheer van Zoetermeer,
overl. 's-Gravenhage 6-11-1816, zn. van Willem Gijsbert van Aalst Schou-
ten en Elsje Weemhoff.

III. Jacoba Elisabeth Wilhelmina van Aalst Schouten, ged. Zoetermeer
17-7-1785, overl. ald. 7-8-1832, tr. ald. 23-6-1809 JacobusBos, ged. Zoeter-
meer 7-12-1787, ambachtsheer en burgemeester te Zoetermeer, overl. ald.
24-6-1874, zn. van Cornelis Bos en Helena 't Hooft.

IV. Francina Gerarda AgathaBos, geb. Zoetermeer 16-7-1814, overl. Delfsha-
ven 24-10-1872, tr. Zoetermeer 14-8-1836 Johannes Pieterson Moens, ged.
Drunen 6-4-1809, korenmolenaar, gemeenteraadslid van Delfshaven,
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overl. ald. 9-1-1862, zn. van ds. Anthony Moens en Maria Vrijdag.
V. Jacobus Albertus WilhelmusMarinusMoens, geb. Delfshaven 24-3-1844,

korenmolenaar, overl. Delfshaven 29-12-1902, tr. ald. 3-7-1873 Adriana
Kleinbloesem, geb. Hellevoetsluis 11-11-1845, overl. 's-Gravenhage 5-7-
1939, dr. van Pieter Kleinbloesem en Alida Blom.

VI. Johannes Pieterson Moens, geb. Delfshaven 17-7-1875, leraar Instituut
Van Bleek te Rotterdam, hoofd van de Christ. Nat. Scholen te Bergam-
bacht, Gouda en Veenendaal, tot aan pensionering verbonden aan de Chr.
Burgerschool 'Aeneas Mackayschool', erevoorzitter van de Kon. Bond van
Chr. Zang- en Oratorium Verenigingen, overl. Zeist 9-7-1958, tr. (1)
's-Gravenhage 27-3-1899 Antoinette Catharina Engelbrègt, geb. Haarlem-
mermeer 12-5-1875, overl. 's-Gravenhage 6-6-1922, dr. van ds. Catharinus
Jean Isaac Engelbrègt en Alida Cornelia Boezaart; tr. (2) Maria Margare-
tha Buddingh.

VII. Catharinus Moens, geb. Veenendaal 25-10-1910, Geref. predikant te
Beverwijk-Velzen 1943-46, Leymuiden 1946-49, Heerlen 1949-65, Frie-
schepalen 1965-70, Gerkeklooster-Stroobos 1970-75, Zuidhorn 1975
(emeritaat), RON, tr. 's-Gravenhage 18-5-1943 Jantina Reina Naber, geb.
Deventer 6-9-1915, dr. van Hendrik Naber en Jantien Vos.

VIII. Albert Moens, geb. Heerlen 30-6-1952, gemeente-ambtenaar, tr. Buiten-
post 5-1-1972 Elisabeth Nynke Weimoed Schuilenga, geb. Surhuisterveen
20-12-1949, dr. van Pieter Schuilenga en Trijntje van Wieren.

Naschrift
Genealogie is meer dan het strak en star vastleggen van namen en data. De veel-
zijdigheid van deze hobby is met dit materiaal weer aangetoond. Via jeugdherin-
neringen, schilderij en kommetjes en enig onderzoek in literatuur en archieven
kunnen genealogische puzzles worden opgelost. De hulpmiddelen kunnen zeer
gevarieerd zijn en dat maakt in vele gevallen de genealogiebeoefening tot een
verrassende bezigheid. •
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DRIE GENERATIES LOPES/LOPEZ
MET VERWANTEN IN BREDA

door C. H. VAN WIJNGAARDEN

Inleiding
Alonzo Lopez of Alons Lopes, de stamvader van de hier beschreven familie,
heeft óf nooit, óf heel kort gewoond in Breda, de stad waar zijn nazaten leefden.
Hij wordt voor het eerst in Bredase archiefstukken genoemd op 20 september
1673, als zijn weduwe Barbara Verbeeck daar testeert'.

Uit een bijna 25 jaar jongere akte2 gedateerd 20 november 1697, blijkt dat
hij een eerder huwelijk had, en wel met Geertruijt Noijens. Er blijkt voorts dat
Alonzo connecties had met Vlaanderen. Mogelijk moet daar, met name in de
stad Lier, verder worden gezocht naar de herkomst van dit geslacht met de niet-
Nederlands klinkende naam Lopez.

De in de diverse Bredase archiefstukken voorkomende spellingsvarianten op
de geslachtnaam zijn: Loopens, Loopers, Loopes, Loopus, Lopes, Lopez, Lopis
en Lopijs. Het meest komt Lopes voor en daarom zal deze spelling in de genealo-
gie worden gebruikt.

De geraadpleegde bronnen zijn de doop-, trouw-, begraaf en lidmatenboeken
(voornamelijk NH en Luthers) van Breda, alsmede de rechterlijke en notariële
archieven aldaar. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle DTBL-gegevens
die van de NH-gemeente.

Genealogie
I. Alons Lopes (Alonzo Lopez), overl. vóór 20-9-1673, tr. (1) Geertruijt Noijens;
tr. (2) ca. 1645/50 Barbara Verbeeck, geb. ca. 1616-1619, overl. (Breda) na
7-4-1701.

Barbara Verbeeck wordt tussen 1671 en 1676 (exacte inschrijvingsdatum ontbreekt) ingeschreven
in het NH lidmatenboek van Breda, in hetzelfde jaar als Christiaan van Geert en Heiltien Kril-
larts, de latere schoonouders van haar zoon Nicolaes.

'Barbara Verbeeck, weduwe wijlen Alons Loopes inwoondersse alhier, sieck naden lichaeme
te bedde leggende' testeert op 20-9-1673 voor notaris Paulus van Heusden1. Allereerst moet uit
haar na te laten boedel gelicht worden 'het silveren ijserken met de goude stricken, daer aen vast,
bij de Testatrice gedragen wordende, met en beneffens vier silvere ducatons in geit'. Dit is be-
stemd voor haar kleindochter Mariken, 'sijnde het naergelaeten kindt van Maria haere overlede-
ne dochter, daer vader aff is Simon Claesse, Ruijter onder de Comp ie van d'heere grave van Wal-
dijck'. Tot haar erfgenamen nomineert zij 'haere drij kinderen met naemen Margriet, Joannes
en Nicolaes, daer vader aff was den voors Alons Lopes'.

' Handtekening van Barbara Verbeeck onder haar testament van 20-9-1673

Op 20-2-1675 koopt Barbara Verbeeck weduwe Allons Lopes, een huis 'twee wooningen sijnde
met eenen hoff daer achter aenliggende, gestaen ende gelegen alhier binnen Breda ophet Nonnen-
velt nevens thuijs hoff ende erve van Dirck vanden Kieboom, op d'een sijde westwaert, ende
t'huijs ende erve van Theodorus van Campen op d'ander sijde oostwaert, achter metten hove
comende aenden hof ende erve van Juffr: Anna Adams ende Passchier Parkin'. Op 3-3-1676
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heeft zij de 562 gulden die dit huis kostte, volledig betaald3. Barbara verkoopt dit huis op 7-4-
1701 aan de koopman Jacobus Comans. Het huis wordt nu beschreven als staande 'op de westsij-
de van het Nonnenvelt alhier, aen, ofte ontrent deser Stadts Katte en walle'4.

Barbara Verbeeck compareert op 20-2-1680 in een notariële akte van notaris Henrick Buijkx5.
Zij heet hier 'Barbara lopis wede van Allons, out ontrent 61 iare'. Op verzoek van Joannes Fidel
'soldaet onder dh: Cap: Watiens nu tot gorinchem guarnisoen houdende', verklaart zij samen
met de 60-jarige Beatrix Janssen, weduwe van Jan Henricx van Nederbolck, dat zij Willemijn
van Erp die met genoemde Joannes Fidel getrouwd was geweest, heeft gekend. Barbara onderte-
kent de akte met 'Berbera alons'.

Nog eens verklaart 'Barbara Verbeeck wede Allons lopes out tseventich iaren' voor een nota-
ris iemand te hebben gekend. Deze akte6 is gedateerd 29-6-1687. Zij en Anneken Huijberts, we-
duwe van Francois Clandel, verklaren Cathelijn Henricx Minnerts te kennen, die op het Nonnen-
veld was geboren als wettige dochter van Henrick Minnerts en Cathelijn Gerritsdr. Beide getuigen
hebben met Cathelijn en haar ouders 'in ene gebuirte op het voorn: nonne velt gewoont'. Barbara
ondertekent nu met 'Berbera Verbeek'.

In het jaar 1700 compareert Berbera Verbeeck wede Alons Loopes voor notaris Anthoni
Swaen7. Zij verklaart te bezitten 'eenen vrijen doorganck, inden ganck tusschen haer Compa-
rante huijsinge aende noortseijde ende de huijsinge van juffr: de wede mons: Pieter vanden
Broeck staende ende gelegen aende westzeijde van het Nonnenvelt aende wal alhier tot Breda'.
Zij verkoopt voor 7 gld. 10 st. deze doorgang aan de weduwe Vanden Broeck 'met consent omme
den selven doorganck te stoppen t'sij met metsel ofte houtwerek'. De ondertekening van Barbara
luidt nu: 'bij mijn berbera'.

Uit het eerste huwelijk:

1. Theresia Lopes, tr. (1) Breda 31-1-1707 Caspar Urbanus, sergeant in het regi-
ment van generaal-majoor Lauder, overl./begr. Breda 23/26-2-1721, wedr.
van Christina Urbanus; otr./tr. (2) Breda 14/27-8-1728 Joannes Nickelson
(Nicolson), 'geappointeert soldaat, weduwnaar op den Hadijk'.
'Thresia Lopes dochter van wijlen Alonzo Lopes daer moeder aff was Geertruijt Noijens' com-
pareert op 20-11-1697 voor notaris Willem van Bommel8. Zij machtigt 'Severijn Santeleir in-
woonder der Stadt Antwerpen omme in haeren Naeme ende van haeren tweghen te maenen in-
voorderen, opbeuren ende ontfanghen vande geinstitueerde Erffgen: van wijlen den Eerweerde
heere Michiel de Rota onderpastoor der Collegiale kereke van Sinte Gommer tot Lier alsulcken
Legaet van een duijsent guldens eens cum Interesse als aen wijlen haere voors: ouders voor de
tochte ende haer Comparante voor de proprieteijt is gelaeten ende gemaeckt bij den selven heere
Michael de Rota, quitantie van sijnen ontfanck te geven ende te verlijden'.

Bij haar eerste huwelijk heet Theresia 'j.d. van Breda' te zijn, maar dit moet op een misverstand
berusten. Zij woont dan in de Karstraet. Bij haar tweede huwelijk woont zij 'opt Ginnekesend'.
Dit tweede huwelijk wordt op 29-8-1728 ook in de RK-kerk in de Waterstraat bevestigd. Daarbij
treden Joanna Stoops en Magdalena Rincx als getuigen op.

Theresia's eerste echtgenoot Caspar Urbanus, had in hetzelfde regiment waarin hij als sergeant
diende, een naamgenoot. Déze Casper Urbanus 'tambour onder 't Regiment van den Hr. Briga-
dier Lauder', otr. Breda 2-2-1704 Elisabeth Versteeg, j.d. woonende bij de Ruiter-baracken. Bij
de inschrijving staat: 'Attestatie op zegel van 6 st: om ook in de Graaf gekondigt te worden. At-
testatie op zegel van 6 st: om tot Mastricht te mogen trouwen'. Uit dit huwelij k Urbanus-Versteeg
werden tussen 1704 en 1712 vier kinderen geboren (Petrus, Christina, Katrina en Johannes).

Uit het eerste huwelijk:

a. Joanna Maria Urbanus, ged (RK Waterstraat) Breda 14-8-1713 (get.: Joanne Nikolson en
Joanna van der Velde), woont bij haar huwelijk op de Houtmarkt, otr./tr. Breda 2/17-9-1730
(bevestigd RK Waterstraat 18-9-1730, met Joanna Stoops en Joanna Busio als getuigen) Igna-
tius Gommes, soldaat onder het regiment van den Hr. Capt. Mohr.

Uit het tweede huwelijk:

2. Maria Lopes, overl./begr. Breda 17/20-10-1668, otr./tr. ald. 28-5/19-6-1667
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Simon Claessen, 'j.m. Ruijter onder de Graaf van Waldeck'.
Maria woont bij haar huwelijk op het Nonnenveld. Zij heet dan 'j.d. van Breda' te zijn, hetgeen
op een misverstand moet berusten.

Uit dit huwelijk:

a. Marie Simons, ged. Breda 1-10-1668, overl./begr. ald. 9/12-12-1733.

3. Margrieta Lopes, werd op 22-9-1684 op belijdenis NH lidmate, tr. (1) Breda
15-5-1674 Johan Hendrik Bens, j.m. Corporael onder de graef van Nassau;
tr. (2) Breda 6-2-1678 de wedr. Teunis (Anthony) Willemsen van Ackersloo(t),
Corporael onder de Ritmeester Wickar, overl. vóór 21-11-1679; otr./tr. (3) Bre-
da 22-3/27-4-1681 Joannes Spelt (Spelde), j.m. van Breda; tr. (4) vóór 13-2-
1708 Jan van Bruggen.
Op 21-11-1679 compareert voor notaris Willem van Bommel', Anna Molemans wede van Corne-
lis van Leur. Zij verhuurt aan Margriet Loopes wede Anthony Willems 'seeckere twee huijskens
ofte wooningen met alle henne toebehoorte neffens malcanderen gestaen ende gelegen alhier
binnen Breda, op de westsijde van het Nonnenvelt'. Het huurcontract gaat in per 1-11-1679 en
is twee jaar geldig. De huur bedraagt 26 Rijnsguldens van veertich grooten Vlaems het stuck.
Als borg treedt op: 'Barbara Verbeeck, weduwe van Allons Lopes'.

Twee jaar later, op 16-8-1681, compareren Margrita Loopes met haar man Johannes Spelt,
voor notaris Willem van Bommel10. Zij verklaren 'op nieuws ingehuert te hebben van Anna
Molemans weduwe van Cornelis vande Leur, twee huijskens ofte wooningen' op de westzijde
van het Nonnenveld 'daer inne sij eerste comparante is woonende'. Margrieta ondertekent met
een kruisje terwijl haar moeder mede-ondertekent met 'Berbera Alons'.

Voor notaris Johan Demman" verklaren op 13-2-1708 diverse personen 'op voorledene dijns-
dach die geweest is den 7 deser loopende maent februarij 1708 des namiddachs omtrent half
twee uijren hebben gehoort ende gesien, dat Margareta Lopes huijsvrouwe van Jan van Bruggen
aen des requirants (Johannes Roelants) deur groot getier ende geraes heeft gemaeckt'. Zij zou
ondermeer 'schelm' hebben gezegd.

Uit het tweede huwelijk (Van Ackersloot-Lopes):

a. Barbara, ged. Breda 26-9-1678.

Uit het derde huwelijk (Spelde-Lopes):

b. Johannes, ged. Breda 8-10-1690 (get.: Barbara Verbeek).

4. Joannes Lopes, 20-9-1673 genoemd in het testament van zijn moeder1.
5. Nicolaes Lopes, volgt II.

II. Nicolaes Lopes, geb. ca. 1660, werd 31-3-1693 op belijdenis NH lidmaat te
Breda, schoenmaker, overl./begr. ald. 29-2/2-3-1748, otr./tr. Breda 26-11/11-12-
1689 Anna van Geert (van Ghert), ged. ald. 30-1-1665, werd 25-6-1683 op belijde-
nis NH lidmate, overl./begr. Breda 24/27-8-1727, dr. van Corstiaen Meertensz
van Geert en Yken Woutersdr. Crillaerts (ook wel: Christiaen van Ghert en Heil-
tien of Ida Crillaerts).

De schoenmakersgast Nicolaes Loopers verklaart op 8-12-1689 voor notaris Cornelis van Eijll
dat hij zijn schoonvader Christiaen van Geert 150 gulden schuldig is12.

Nicolaes Lopes huurt op 1 mei 1690 voor de tijd van twee jaar en 'voor de som van vijffensee-
ventigh gulden sjaers' van Passcheijn Ambrosius van Huen, weduwe van Colbertus Smits, 'een
huisinge ende erve gestaen ende gelegen alhier binnen Breda op den hoeck vande Keysersbrugge,
genaempt de Blauwen Hoorn'. De akte verleden voor notaris Rombout Damisse, ondertekent
Nicolaes met twee aan elkaar vastzittende kruisjes13.

Op 27-2-1693 treden Nicolaes Lopes, Gerrit Hartmans en Daniel Meulder bij een bepaalde
zaak als getuigen op14. Zij verklaren ondermeer dat zij 'hebben de wacht gehadt, als borgers

26



inden nacht tusschen den achtsten ende negenden der maend mert des voorleden Jaers 1692,
Inden Borgers ofte adelborsten camer, opden Stadthuyse alhier tot Breda'. Nicolaes ondertekent
deze akte met een soort handmerk.

De schoonvader van Nicolaes, Corstiaen Meertensz van Geert, was pellenwever en meester-
servetwerker in de Keizerstraat. Hij was afkomstig uit Vlaanderen, uit het Land van Aalst (Den-
derleeuw?) en overleed te Breda op 12-10-1693. Op 30 oktober van dat jaar compareerde zijn
weduwe Yken (Ida) Woutersdr. Crillaerts voor notaris Jeremias de Graeff om te testeren15. Tot
haar erfgenamen benoemt zij haar zoon Adriaen voor 'A, haar zoon Wouter voor 'A en de kinde-
ren van haar dochter Anneken uit het huwelijk met Niclaes Lopus voor het resterende derde part.

Op 9-9-1705 verklaart Anna van Geert huijsvrouw van Claes Loopens' samen met anderen
een zeker persoon geholpen te hebben omdat deze armlastig was16.

Uit een akte van 6-9-1726 blijkt dat 'Anna van Ghert huijsvrouw van Niclaas Lopes, en Jenne-
ken Stam laatst weduwe van Johannes Crystie' erfgenamen zijn van de kort daarvoor te Etten
overleden Wouter Crillaerts17. Deze laatste was een neef van Anna en Jenneken; hij werd op
18-11-1674 te Breda gedoopt als zoon van Thomas Woutersz. Crillaerts en Sibilla Bastiaansen.
Voor Jenneken Stam zie bij II.-6.

Uit dit huwelijk, NH ged. in de Grote kerk te Breda:

1. Barbara Lopes, ged. 13-10-1690 (get.: Christiaan van Gerdt en Barbara Ver-
beeck), werd 28-3-1709 op belijdenis NH lidmate te Breda, overl./begr. ald.
(als 'Barbara Haas') 24/29-10-1787, otr./tr. Breda 10/25-2-1714 Franciscus
Haze (Haes), j .m. uit Duitsland, op 16-12-1720 aangesteld (eed op 19 dec.)

Detail van de plattegrond van Breda door Joan Blaeu (1649);
de pijl geeft het Nonnenveld aan, waar de familie Lopes woonde

(foto: Gemeentelijke Archiefdienst, Breda)
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tot 'craenkind' (havenarbeider)18, overl./begr. Breda 23/26-1-1782.

Uit dit huwelijk, Luthers ged. te Breda:

a. Johannes Francis Haes, ged. 22-1-1716 (get.: Catrina Meijers en Johan Christiaen Paulusz),
mogelijk identiek met de grutter Johannes Franciscus Haes die op 23-8-1796 wordt ingeschre-
ven in het poorterboek van Breda, komende 'van Delft'.

b. Johannes, ged. 7-1-1717 (get.: Johannes Paulusz en Catharina Wijsmans).
c. Anna Catharina Haes, ged. 16-11-1718 (get.: Niklaas en Mary Lopez); zij liet op 4-6-1749

haar natuurlijke dochter Francina Beverly dopen (Luth.) 'des morgens om 10 uur, extra tho-
rum nata, de vader wordt aangegeven te zijn Johannes Beverley wiens vader Chirurgus in
Den Haag '" .

d. Franciscus, ged. 13-11-1720 (get.: Godfried Schultz en Maria Loopens), overl./begr. Breda
3/6-8-1721.

e. Johan Fredehck, ged. 24-9-1722 (get.: Christiaen Saur en Catharina Meijers).
f. Johan Henderick, ged. 6-2-1724 (get. Henrick Froman en Anna Lopens).
g. Johannes, ged. 16-12-1725 (get.: Johannes Itert en Maria Lopens).

2. Anna Elisabeth, ged. 2-11-1692 (get.: Cornelis van Gerdt), jong overl.
3. Maria Lopes, ged. 28-10-1695 (get.: Adriaen van Geert en Margrieta Lopes),

werd op 16/23-12-1715 op belijdenis NH lidmate te Breda, otr./tr. (1) ald.
13/28-5-1724 Johannes Utter (Itters, Iters, Itert), j.m. dragonder in het regi-
ment van prins Willem van Hessen; otr. (2) Breda 3-12-1735 Johannes Phlie-
ger (Plieger), j.m. dragonder in het regiment guarde-dragonders van prins
Willem van Hessen, overl./begr. Breda 16/20-9-1738.

Uit het eerste huwelijk, ged. te Breda:

a. Johannes, ged. 25-8-1726 (get.: Niklas Lopens en Barbara Lopens).
b. Hendrik, ged. 21-10-1728 (get.: Hendrik Kolders en Charles Godvreed).
c. Johanna, ged. 20-9-1731 (get.: Adam Iters).

Uit het tweede huwelijk:

d. Pieternella, ged. Breda 17-4-1738 (get.: Pieter Plieger en Barbara Lopez. Deze Pieter Plieger
zal een broer van Johannes zijn geweest; hij otr./tr. Breda 6/21-8-1740 als 'j.m. van Holsteijn'
met Anna Elizabeth Iters, die in familierelatie stond met Maria's eerste echtgenoot).

4. Anna Elisabeth Lopes, ged. 13-7-1701 (get.: Ida Krillaers), werd op 14-6-1723
op belijdenis NH lidmate te Breda, overl./begr. ald. 18/21-11-1747.

5. Ida, ged. 12-8-1705 (get.: Anna Marie van Gert).
6. Johannes, ged. 17-1-1710 (get.: Jenneken Stam. Deze Jenneken Stam was een

nicht van de moeder van de dopeling, de twee nichtjes waren op dezelfde dag
(25-6-1683) op belijdenis NH lidmaten geworden. Jenneken was dr. van Joris
Stam en Livijntken Wouters Crillaerts. Het lidmatenboek vermeldt dat zij op
23-4-1685 attestatie naar Rozendaal verkreeg en dat zij op 20-10-1685 weer
terug was. Zij 'van Leiden' tr. (1) Breda 3-5-1693 Jan van Riel, j.m. van Geer-
truydenberg; tr. (2) ald. 10-5-1699 Johannes Chrysti). •

Noten
1. Gemeente-archief Breda (GAB), N199, f. 77-77v.
2. GAB, N315, f. 379-379v.
3. GAB, R541, f. 28v-29.
4. GAB, R556, f. 52v.
5. GAB, N248, f. 35v.
6. GAB, N257, f. 25.
7. GAB, N420, akte 58.
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8. GAB, N315, f. 379-379v.
9. GAB, N307, f. 185-185v.

10. GAB, N309, f. 179.
11. GAB, N454, f. 79.
12. GAB, N337, f. 104.
13. GAB, N377, f. 155.
14. GAB, N33O, f. 228.
15. GAB, N485, f. 29 e.v.
16. GAB, N425, akte 105.
17. GAB, N671, f. 67.
18. GAB, Commissieboek H120, f. 27.
19. Gens Nostra 1988, p. 69-77, C. H. van Wijngaarden, Beverly.

HUWELIJKSE VOORWAARDEN UIT EEN AMSTERDAMS
NOTARIEEL PROTOCOL (8)

door M. VULSMA-KAPPERS

Vervolg op GN XLIV (1989), p. 496, uittreksels uit het protocol van de Amster-
damse notaris Pieter Carels (not. arch. nr. 712; 4-3-1621 tot en met 8-4-1647).
Voor de gebruikte afkortingen zie GN XLIV (1989), p. 61.

f. 527, 6-1-1646; Jacob Aldertsz. [Allerts], wedr. van Marritgen Willems, geacc.
met d'eersame Albert [Allert] Theunis, syn vader, wonen, buiten de Regu-
lierspoort op Otterspat, en Louwers alders [Lourens Allertsz.], syn broeder, X
Neeltgen Pieters, j.d., geas. met Dirck Govertsz. [Guerssen Noort], haer recht-
susterlingh ende voocht, ende Cornelis Claesz., haer stiffvader, alle drie woonen-
de in de Ban van Oosdorp. Get. de adsistenten en Johannes de Ridder.

Bg. brengt in de gerechte vierde part in een brucker lants met d'huijsinghe ende opstal van dien,
groot ontrent 36 morgen, st. en leg. ten dele in de gebuirde van Deuffendrecht onder de Ban
van Ouderkerck, ten dele buiten Weesperkarspel op nieueveen, streckende van ringhsloot van
de Bijlemermeer aff tot aen de Duijvendrechter wech toe ende voort van de selve wech tot aen
d'arffgenamen van Luickas Claesz. Hoorentgen; nogh d'vierde part in een stuck lants groot ont-
rent 5 morgen, leggende ook ten deels onder Deuffendrecht ende d'ander deels onder Weesper-
caspel, streckende van de nieueveen op Nieuweveensche wegh af tot aen Deuffendrecht toe; nogh
d'helft van een huijs ende erf deurgaens staande en leg. buyten d'Regulierspoort voor aen op
de Otterspat voornt.; Item een oblig. van 1000 gl. t.l.v. Willem Cornelisz. sijn za. huijsvrouwen
vader ende tot des Bruydegoms behoeff; Noch een oblig. t.l.v. Cornelis Willemsz. Spruijt van
1000 gl., daer op nogh resteert 500 gl. hooftsom t.b.v. Cornelis Willems Jonghklaes, daervan
de bg. nu de rechte houder is; oblig. t.l.v. Claes Willems Spruijt 300 gl.; ten behoeve van de bg.
drie koebeesten, de koegereetschappen, hooij en voeragie, d'luijrmande van zijn za. huisvrouw,
de helft van geslacht spek, turff ende branthout, huisraad, kleding, enz. begroot op 1500 gl.

Bruid brengt in: 1/6 part van 28 madden lants leggende verscheyden perseden in d'Oostdor-
perpolder, 1/6 part van ontrent 9 mat lants leg. in de Middelveltzepolder, 1/6 part in derdalff
mat lants leg. in de Aeckerpolder, 1/6 part in 't vierde part van een huys ende hoijhuijs staende
op matlants tot Oostdorp, 1/6 part in d'een helft van een huijs ende hoijhuijs oock st. tot Oost-
dorp, 1/6 part van een huijs ende hoijhuijs st. aen de Groenewegh; de bruid competeert de helft
van 433 gl. 6 st. 12 p. van Kornelis Pieters Noert, nog de helft van 311 gl. 2 st. van Pieter Pieters
Noort, nog de helft van 690 gl. 7 st. 10 pen. van Dirk Pieters Noort, op het weesboek van Sloten
bekend staande". Deselve komt van de voors. De. Goverden d'helft van 323 gl. 3 st., een seste
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part in 1404 gl. en 10 st. die Jan Lenen an de Overtoom schuldig is over koop van lant en nog
een seste part in 972 gl., die Pr. Dirk Louwen over koop van lant schuldig is; nog een seste part
in 225 gl. resten, een gedeelte van een rentebrief t.l.v. de stat Haarlem; nog 1/6 part in 25 gl.
in meerder partye die Willem Hermans tot Sardam schuldigh is; nogh 1/6 part in 150 gl. t.l.v.
de stat Amsterdam; kleding. Bij kinderloos overlijden erft goed terug. Langstlevende douarie
1000 gl. Winst en verlies half half; erf geen winst.

f. 529, 19-1-1646; Joost Jansz[CockJ, silversmit, j.g., geacc. met d'eersame Lam-
bert Gerrits Kok, bombasynverkoper, zyn oom ende voocht, X Annetje Jans,
j.d., geads. met d'eersame Jan Henrixs, hoedekramer, haar vader, poorters. Get.
de adsistenten.

Bg. brengt in de gerechte helft van een huis en erft st. en leg. op de Bloemgraft op de hoek van
de Dwerstraat, uithangende 't Westphaalse hammetje, daarvan de wederhelft toebehoort Trijntje
Jans zyn halve zuster, hem angekomen door 't overlyden van zyn za. ouders, mitsg. 100 gl. in
de voors. wederhelft van syn halve suster competerende; 250 gereed geld en t'geen may eerstko-
mende van de huir vant voors halve huis sal inkomen, twelk gebruikt zal worden tot zyne kledinge
en redinge.

Bruid brengt in 300 car. gl. in geld, een bed met toebehoren, huisraad, kleding, linnen enz.
De bruyts vader belooft mede de selve jongeluiden de tyt van drie eerst an elkander volgende
jaren gedurende jaarlix te bezorgen een voete vleijs van vlees(?) in de slaghtyt. Bij kinderloos
overlijden erft goed terug. Bruids douarie 400 kar. gl.; bg. 300 gl. Winst en verlies half half;
erf is winst.

f. 531, 3-2-1646; d'eersame Abraham LM Blank [Ie Blancq], kaffawerker, wedr.
van Catarijn de La Kroos, geacc. met Jan Budijn [Beudein], bouratwerker, X
d'ezrbsiTeAdriaantjedeBreus, j.d., geast. met Sr. Hans Janss, juwelier, haer kou-
de stiefvader, Hans Mathysz. Limbeek [Lembeek], hare oom van 's moeders zyde
ende Jan Teunisz. de Ram, silversmit, haar susterlingh, poorters. Get. Ernestus
van Royen.

Bg. brengt in 5000 car. gl. bestaande in gemaakte kaffaan ende bereyde zyde daar de kaffaan
van werde gemaakt, behalve kleding en huisraden. Bruid brengt in 1800 gl. aen hare zydelaken-
winkelwaren, ook buijten hare kledinge, bed en weynigh huijsraat. Goed erft terug. Douarie bd.
1800 gl.; bg. 600 gl. Winst en verlies half half; erf is winst.

f. 532, 3-5-1646; Jan Jansz., geboortigh tot Hamburch, varentsgesel, out 26
Jaren, X Trijntje Jans, wed. van Jan Jansz. eertijds brouwersknecht, geads. met
Lucas Jansz. Hellemans, haer goede bekende, inwoonders. Get. Nicolaes Hen-
rixs, mede Notaris ende voors. Lucas Jans Hellemans.

Geen gem. v. goed. Bg. brengt in wat hij van zijn za. ouders geerft heeft, als op syn oostlndische
reys selfs suurl. verdient: 600 car. gl. Bruid, geen goederen hebbende als haar meubeltjes en klee-
deren, soo sal zij haar naerstigheit ende devoir doen. Bg. zal huishouding verzorgen van zijne
middelen en winsten. Bruid univ. erfgenaam, mits uitkerende aan Grietje Jans syn suster wonen,
tot Hoorn of desselfs kinderen 50 gl.

f. 533,23-5-1646; Sijmon de Geest, wedr. van Janneken Frederix, silverdraattrek-
ker, X Dorethea Klaas, bejaarde ongehoude doghter, ingeboren dr. deser voors.
stede. Get. d'eersame Barent Rieuwerts, zuivelverkoper, goede bekende, en Sa-
gharias Pieters, blikslager, burgers.

Bruid is geen goederen hebbende boven haar klederen. Bg. univ. erfgenaam bij kinderloos over-
lijden van bruid. Bruid zal bij vooroverlijden van bg. komen ter halver goederen half en half
met zijn voordochter.
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f. 534, 31-5-1646; Dirk Jans de Ram, silversmit, j.m., geacc. met d'eersame Jan
Teunisz. de Ram, mede silversmit, zyn vader, ende Annetje Jans Limbeek zyn
behoude moeder, X SaraLourisDelleman, j.d., geads. met d'eerbare Hillegonda
Dirx Delleman wed., haar moeij, d'eersame Abraham van Eindhoven, hare oom
ende wettige voogt, Anna van Eijndhoven, wed. hare moeij ende Guilliame van
de Geer, haar neef, poorters. Get. de resp. adsistenten.

Bg. brengt in al zijn goederen genoemd in spec. Bruid brengt in boven kleding, juwelen enz.,
een huis en erf st. en leg. in de Berestraat verkoft voor 3000 gl.; oblig. van 500 gl. houdende
t.l.v. t gemene lant van Hollant en Westfrieslant t'haren behouve en nog een oblig. van 300 gl.
t.l.v. de Ed. Mo. Heren Raden ter Admiraliteit alhier. Welverstaande dat daar wederom moet
afgaan de 40"= en 80e penn. over de verkoop van 'tvoors. huis en andere nodige kosten, sullende
monteren ontrent 300 gl. Goed erft terug. Winst en verlies half half.

f. 536, 19-7-1646; d'eersame Jacob Hermansz van Sanen, houtkoper, wedr. van
Geertje Barents, X d'eerbare Marijtje Dirx, wed. van mr. Roelant Martens Son-
nevelt, chirurgijn, poorters. Get. Reijnier Aarts, bakker en Frans Allerts [Alder-
sen], bakkersknegt, inwoonders.

Bruid brengt in 600 car. gl. in geld of obligaties, inboedel (te specificeren in een bijsondere inven-
taris int privé te maken), kleding en sieraden. Bgs. goederen en middelen in syne neringe is gebrui-
kende, tot subsidie van het houwelik hierin niet en sullen werden begroot of uitgedrukt. Bij kin-
derloos overlijden van de bg., zal bruid behouden de 600 gl., haar huisraad, kleding en sieraden,
en tot douarie een recht kindsgedeelte; rest komt aan erfgenamen van de bg. Bruid heeft expres
bedongen, dat zij als dan haar optie ende vrije keur sal hebben om 't huis met de plaats van
de toekomende bg. ende zyne houtkopers neringe met dies ankleeff te bewonen ende continueren
ende dat zij de bewoninge ende 't gebruijck of de huur van 't zelve huis en plaats jaarlix gedurende
haar leven mitsgaders al 't hout met dies ankleeff datter dan is, sal mogen annemen tot taxatie
van onpartidige goede mannen Hen dies verstaande 't gunt zijne erfgenamen goetlik zullen moe-
ten toestaan en gedogen.

Bij vooroverlijden van de bruid zal bg. haar erfgenamen uitkeren de voorn. 600 gl., al haar
ingebrachte huisraad en kleding en sieraden, en bovendien, onder de volgende limitatie, genieten
een regt kintsgedeelte in al de toek. bgs goederen na 't getal van de kinderen in den eersten grade,
die hij sal nalaten. Dog dat de toek. bg. 't zelve kints gedeelte in kapitaal onder hem sal blyven
behouden, gebruiken ende de renten of opkomste daarvan beuren ende genieten solange hij leeft,
sulx dat 't zelve kints gedeelte in capitaal bij syn overlijden sal komen en uitgekeert moeten wer-
den ande bloetvrienden ende erfgenamen van de toek. bruyt.

f. 538, 24-7-1646; Pieter van de Velde, gesworen makelaar, j.m., geacc. met d'eer-
bare Hillegont Pieters wed. van Fredrik van de Velde, X Elisabet van [de]Heuvel,
j.d., geads. met d'eerbare Maiken de Wolf wed. van Marten van Heuvel, hare
moeder, en d'eersame Henrik van Heuvel, burger tot Haarlem, haar bestevader,
poorters. Get. Henrick van Heuvel en Gerrit van Heuvel des toek. bruits broe-
ders.

Geen spec. bgs. goed. Maike de Wolf zal uit krachte van haar mans testament ten houwelik dote-
ren kleding en een bed met toebehoren en huisraat tot begin van de huishoudinge ende dat alles
in voldoeninge van haar vaders erfenisse. Maike de Wolf geeft bovendien uit eigen middelen
600 gl. in gelde. Bij kinderloos vooroverlijden van de bruid zullen haar kleding, huisraad, de
600 gl. met de ene geregte darde part van allen winsten, staande houwelik vallende, keren ende
erven aan haar zyde. Bgs. douarie 150 gl. Bij kinderloos vooroverlijden van de bg. is de bruid
univ. erfgenaam. Van de overwinst krijgt bruid vooraf 200 gl. Van de rest van de overwinst krij-
gen bruidegoms moeder en andere erfgenamen een darde part.

f. 540, 25-7-1646; d'eersame mr. Isaac Umens [Unnens Schurchsin], chirurgijn,
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wedr. van Hermantje Lamberts, X d'eerbare Swaantje Lamberts, j.d., geads. met
d'eersame Lambert Henrixs, mr. scheepstimmerman, hare vader, poorters. Get.
de voors. Lambert Henrixs en Hans Bonevaal, burgers.

Privé spec. van bruids goederen. Bij kinderloos vooroverlijden van de bg. behoudt bruid kleding
en in spec. genoemde goederen en de gereghte helfte van al de vordere goederen. Bg. behoudt
zijn goederen en kleding, zal bovendien genieten de gereghte helfte van alle klederen en goederen
bij de voors. bruid ingebracht, mitsg. de helft van de overwinst.

f. 542, 9-8-1646; Tomas Everts Granua van Norwits in Engellant, metsellaar,
j.m., geacc. met Jeuriaan Hanss, schoenlapper, zyn goede bekende, X Precille
Tibnom, wed. van Robbert Robberts, poortersse d.st. Get. de voors. Jeuriaan
Hanssen, schoenlapper en Johannis Barentsz., mr. kleermaker, burgers.

Geen gem. v. goed. Bruid heeft geen goederen als hare sobere meubeltjes en klederen. Goed erft
terug.

f. 544,7-9-1646; Compareerden Sr. Bartholomeus Blijdenberg koopman ter een-
re, ende juffrou Maria Hamel, out (so sij verklaarde) over de 22 Jaren, ter andere
zyden, poorters. Verklarende, dat Maria Hamel met voors. Blydenberg haar on-
dertrouw uit hare moeders huis heeft begeven, belovende d'voors. trou met
d'eersten gelegentheit wettelik te voltrekken na behoren. Get. Hendrick Gerrits
ter Weel [van Weel], lakenbereider en Andries Wybouts, backer, burgers.

f. 545, 16-9-1646; Egbert GedionsDronrijp, j.m., geads. met d'eerbare Pietertje
Egberts, wed. en boedelhoutster van van Gedion Joghums Dronrijp, sijne moe-
der, ende enige testamentaire voogdesse, mitsg. Joachum Gedions [Gidionsen]
Dronrijp, apothecar, zyn broeder, en mr. Jan van Doren [Jan Jans Dooren], chi-
rurgyn, syn swager, X Annetjen de Vogel, j.d., gesterkt met d'eersame Salomon
de Vogel d'oude, gesworen makellaar, ende d'eerbare Lijsbet Jans, egteluiden,
hare vader en moeder, burgers. Get. de resp. adsistenten.

Pietertje Egberts zal bg. uitsetten, behalve kleding na zijn staet en 600 gl. als zij hem alrede tot
sijn zeer nodige behouf ende sonderlinge nut, met advijs van de vrienden, heeft gegeven voor
zijn za. vaderlijke erfenis nevens hare andere kinderen, nü nog tot subsidie vant houwelik
300 kar. gl. om iets ter hant te mogen trekken ende wat te verdienen.

Bruids ouders beloven ook uitset van kleding, bovendien een goed bed met toebehoren en meu-
belen, linnen tot een begin van de huishoudinge, én de twee jaren na de solemnisatie hen en even-
tuele kinderen bij hen in huis met der woon te houden met vrije kost en woning en kraamkosten.
Dat ook de voors. De Vogel de toek. bg. middelerwijle sal employeren, te werk stellen en in syne
vocatie ende style van 't makellaarschap ende anders daar hij best bequaam toe bevonden sal
werden ende desselves proffyt te vorderen na zyne discretie om wat te mogen verdienen tot voor-
stant van syn huis en familie, gelyk hem goetel. toevertrout wert. Goederen vererven volgens 't
gemene lants regt.

f. 547, 5-10-1646; Barent Erasmus van Masterlant in Noorwegen, varentgesel,
geacc. met Roelof Roeloefs, varentman, sijn swager, X Grietje Henrix, wed. van
Frans Isaaxs vlasverkoper, poortersse, geads. met (doorgehaald: Gerrit Jans
fruitverkoper) Tijs Wilems, hare behoude oom. Get. Dirck Karstens en Sachari-
as Pieters, blikslagers, burgers.

Bruid en bg. brengen al hun goed in, zoals apart gespecificeerd is. Buiten gemeenschap blijven
de som of waarde van 2000 gl., die de bruid alleen zal mogen regeren; de vruchten worden inge-
bracht tot onderstand van het huwelijk. De voorn. 2000 gl. heeft bruid haar voorkind ter weeska-
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mer bewezen. Bruids goed erft terug naar haar zijde. Winst en verlies half half; erf geen winst.
Bgs douarium 1000 kar. gl.

f. 549, 28-10-1646; d'eersame Sr. Pieter van Koninxlo, koopman, geacc. met Srs.
Antony Wouters en Jan Moor[s], beyde koopluiden, zyn cousyns, X d'eerbare
Juffrou Katarina Dankerts [Danckaerts], j.d., geads. met Sr. Hans Auxbrebies
[aux Brebis], koopman, haar oom en mede voogt, en Juffrouw Hester Mostert,
zyn huisvrou, ende Sr. Daniel Dankerts, koopgesel, hare broeder, poorters. Get.
de resp. adsistenten.

In te brengen goederen in spec. op de rugge. Goed erft terug. Douarie bd. 5000 kar. gl.; bg.
2000 gl. Winst en verlies half half; erf is winst.

f. 551, 6-12-1646; Pieter Eijsbrants [IJsbrants] d'oude, wedr. van Neeltjen Klaas,
huisman, wonen buiten Veldert in den ban van Amsterveen, geacc. met Eijsbrant
Pieters, outschepen aldaar, sijn vader, X NeeltjeFredix, j.d., geads. met Frederik
Pieters huisman ende Grietie Klaas, echtelieden, wonen, in de ban van Sloten,
haar vader en moeder. Get. Melle Jacobs en Pleun Klaasz de Lange.

f. 553, 21-12-1646; Lodewijk Alberts, vlotschuitevoerder, wedr. van Griet Jans,
X Duijfje Jans, wed. van Arent Arents, haar leste man, poorters. Get. Johannes
van Weest en Henrik Jacobs, burgers.

Geen gein. v. goed. Bruid bezit een huis en erf, st. en leg. an 't pleyn by de Haarlemmerpoort;
een vlotschuijt; een oblig. van 700 kar. gl. t.l.v. Klaas Pieters tot Kudelstaart; een oblig. van
350 gl. t.l.v. Symon Martens, haar swager; een oblig. van 150 gl. t.l.v. Griet Everts, wed. van een
arbeider an de Waag. Bg. is sonder huys, geen capitale goederen hebbende als zyne kledinge en
inboedel, belast met 't bewys van zyne voorkinderen ter som van 100 kar. gl. Bruid zal inbrengen
alle de vrugten, huren ende inkomsten van alle hare goederen tot onderstant van de huishoudinge.

f. 555, 28-12-1646; Teunis Dirxs, satijnwerker, wedr. van Ida Fallet, X Marijtjen
Henrix, wed. van Marten Pieters, scheepstimmerman, zynde burgers d. st. Get.
Melle Jacobs, kaagschipper, en Jacob Alberts ter Kinder [Jacob zur Kynder],
burgers.

Bruid bedingt buiten gemeenschap twee obligaties: één van 500 kar. gl. t.l.v. Styntje Jans, wed.
van Pieter Gijsberts of hare kinderen ende erfgenamen in dato den 5e febr. 1646, en één van
525 gl. t.l.v. Gillis Bellecier, geweest schrijver op 't Westindise Huis, in date den 21 aug. 1646,
mitsg. al de erfenis, die haar enigsints zal mogen opkomen en aenbesterven; de renten en vrugten
tot subsidie van de huishoudinge en dat haar voorkint uit d'selve huishoudinge sal werden onder-
houden.

f. 557, 28-12-1646; Compareerden Jacob Hermans van Sanen Hout-koper en
Marijtje Dirx, poorters d. st., doen teniet de Huw. Voorw. die zij op xix Junij
lestleden 1646 voor mij Nots. hebben verleden. Get. Olphert Hermans, bliksla-
ger, en Elias Hans, kuipers, burgers.

f. 558, 24-1-1647; Davit Kornelisz. ter Haar, kramer, wedr. van Engeltje Tomas,
X Saartjen Arents van der Muelen, wed. lest van Klaas Teunisz. Klik, geass. met
Judit Arents van der Muelen, wed. van Werner Claes, haar suster, en Henrick
Ewouts, lakenkoper, haar behoude neef, poorters d.st. Get. Kornelis Kornelisz.
van Buijren en Joost Volker [Völcker], beide lakenbereiders en inwoonders.

Geen gem. v. goed. Lijfrente voor de bruid.
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f. 560, 13-3-1647; Johannes Nijs [Denijs], j.m., geacc. met Sara Symons, wed.
van Denys Denysz., sijne moeder, Symon Denijs, zyn broeder, Herman Nuijen,
Domine Bernardus Tigurinus, bedienaar des Godlike woorts tot Hauwert ende
Jacob de Koning, zyne swagers, X Katarina van Ruijf, j.d., geast. met Fredrik
van Ruyf, hare broeder, en Johannes van Elmt, hare swager, ende Fransois Rose,
haar oom, poorters.

Bg. brengt in 3000 gl; bruid 4000 kar. gl. en hare vyfde gedeelte van haer ouders erfenis, nog
gemeen met hare broeders en susters.

f. 562, 8-4-1647; Sr. Nicolaas de Haan [Nicolaus Hane] van Straalsont, j.m.,
geacc. met Elias Klaasz, burger d.st., X Juffrou JacquemijntjeMathys [Tijssen],
wed. van Jan Wernarts, in zyn leven Nots. publ. binnen d.st., geast. met Jacob
Jacobs de Zeeu, ook Nots. publ. alhier, Get. Henrik Wevering, mede Nots. publ.

Bg. brengt al zijn goed in, maar deze blijven buiten gemeenschap. Bruid verklaart geen goed
te hebben. Jacob Jacobs de Zeeu heeft aan de kinderen, die bruid nu heeft, een gift onder de
levenden gegeven. •

(Slot)

BOEKEN

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

Bronbewerkingen

HeinzVietheer,DasRechnungsbuchderHaseldorferMarsch 1495-1501, Hamburg, 1989(413 pag.).
Een bronuitgave waarin zeer vele namen van boeren (Hufner und Katner) uit de aangegeven, zeer

oude tijd. Door de vele tekstafbeeldingen bovendien een aardige oefenstof in het schrift dier dagen.
Het betreft hier een uitgave in eigen beheer en in 300 exemplaren. Het is de schrijver ondanks

ernstige pogingen daartoe, niet gelukt een uitgever voor dit werk te vinden. Commercieel gezien be-
grijpelijk, maar toch jammer. Gelukkig was de heer Vietheer niet van de gedachte af te brengen
zijn arbeid te publiceren. Het boekje eindigt met een uitvoerige bibliografie en een naamregister.

Genealogieën

J. Houthuijse, Stamreeks Houthuijse, Arnhem, 1989.
De stamreeks gaat omhoog tot Daniel Holtzhausen, geb. ca. 1579, bakker, overl. Homberg 1636.

De oudste generaties vinden we alle in Homberg aan de Efze in Hessen-Kassei. In de 18de eeuw
komt een lid naar Amsterdam en dan wijzigt de naam al ras in Houthuijse. Alles keurig in een ring-
band en voorzien van goede fotografische weergaven; een leuke aanwinst voor onze bibliotheek.

G. Geskus, Genealogie Geskes/Geskus, z.p., z.j. ( = Amsterdam, 1989).
Een familie, oorspronkelijk Gestiens geheten en afkomstig van Geldern, is onderwerp van deze

eenvoudige uitgave. Een uitgebreider publikatie staat op stapel. Informatie daarover bij de heer G.
Geskus, Asingaborg 9, 1082 SC Amsterdam.
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Lucresa Kern en Kees Vossestein, De Daler familie Kip, Gouda, 1989.
Net even over de Nederlands-Duitse grens bij Schoonebeek ligt Klein-Ringen. Albert Kip (1759-

1812), zoon van Jan Jager en Hendrikjen Kip en derhalve naar zijn moeder genaamd, kennelijk om-
dat haar familie in economische zin van groter gewicht was dan die van haar man, kwam uit dit
piepkleine plaatsje en werd de stamvader van de familie Kip in Dalen.

Een aardig vertelde familiehistorie in een keurig verzorgd boekje van ca. 40 bladzijden. Het is
te verkrijgen door overmaking van ƒ 12,50 (incl. verzendkosten) op postbankrek. 389918 t.n.v. C.
M. Vossestein, Keizerstraat 57, Gouda.

R. F. VULSMA

Samuel Dirk de Boer, Beuseker - uit Gelders stam ontsprongen, Kerkrade, 1988 (203 pag., afb.,
overz., index).

Dat de auteur met plezier genealogie heeft beoefend, blijkt uit de gevarieerde inhoud van dit boek.
De titel geeft reeds aan waar het geslacht zijn oorsprong heeft. De stamvader is uit Eist afkomstig
als hij in 1706 te Doesburg trouwt. In deze plaats hebben vijf generaties geleefd onder de naam Beuse-
kom en Beusker. Een zoon uit de vierde generatie zet het geslacht onder de laatste naam voort in
Genderingen, maar diens afstammelingen worden niet meer vervolgd. Daarentegen wel die van een
zoon die toevalligerwijs bij geboorte teTJoesbïïrg als Beuseker werd ingeschreven. Het overgrote deel
van het boek handelt dan ook over hem, zijn nakomelingen en hun verwanten. Deze tak wordt ver-
volgd tot heden, maar niet alleen in mannelijke lijn, want vanaf de zoon van Hendrik Willem (1815-
1876, de hoofdpersoon in dit werk) wordt de parenteel gegeven.

Niet alleen een stamreeks, genealogie en parenteel kan men aantreffen, maar ook nog een 13-tal
kwartierstaten van aangehuwden, elk met ten minste 32 kwartieren (die van de auteur is uiteraard
veel verder opgevoerd en steekt ook af bij de overige Zuid-limburgse kwartierstaten).

De uitgave is zeer goed verzorgd met overzichten, kaarten, akten en foto' s. Ook registers ontbreken
niet; een op voornamen in het geslacht, een op familienamen. Een opmerking wil de recensent kwijt.
Bij het openslaan van het boek trof hij zijn familienaam aan, maar deze komt niet voor in de index.
Het betreft de op p. 184, onder kwartier 57 genoemde Maria Catharina Hamers, echtgen. van Joan-
nes Henricus Gerardts. Als eerste aanvulling: M. C. Hamers is ged. Eijs 17-10-1749 (dr. van Joannes
en Maria Hau(w)ers), overl. Simpelveld 21-10-1832, tr. (1) ald. 25-11-1776 J. H. Gerardts, (overl.
ald. 3-1-1789), tr. (2) ald. 8-11-1790 Joannes Immelen. Helaas is bij enkele namen in de index geen
verwijzing naar de pag. opgenomen. Dit doet echter niets af aan dit voortreffelijk stuk familiege-
schiedenis, want ook die komt mede door de biografieën naar voren. Voor nadere inlichtingen bij
de auteur: Albertuslaan 384, 6461 TR Kerkrade.

N. A. HAMERS

Parentelen

A. A. Franke, Familiegeschiedenis Franke- Vollebregt, Stein, 1988.
De 100ste verjaardag op 18 september 1988 van Theodorus Johannes Franke, oom van de sa-

mensteller, vormde de aanleiding tot de uitgave van dit boek. De kwartierstaat van de jubilaris (Fran-
ke - Van den Akker - Vollebregt - De Bruin) en een overzicht van de nakomelingen van zijn ouders,
Angelinus Johannes Franke en Anna Gerarda Maria Vollebregt, mag men als de ruggegraat van dit
werk beschouwen. Daaromheen is een grote hoeveelheid familiedocumentatiemateriaal (akten van
de burgerlijke stand, portretfoto's, bidprentjes enz.) gegroepeerd, dat een levendig beeld geeft van
de vele verwanten van Th. J. Franke. Zeker voor de directe familie is dit boek een bron van vreugde;
ook de genealoog die ergens met een van de er in voorkomende geslachten wat van doen heeft, zal
het boek ter hand nemen en er met plezier in lezen.

R. F. VULSMA
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PERIODIEKEN

De hieronder vermelde periodieken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van
de NGV, Adriaan Dortsmanplein 3A, 1411 RC Naarden. Periodieken worden
niet uitgeleend.

Leids Jaarboekje 1989, 81ste deel. Vereniging Oud Leiden, Leiden 1989 (224 pag., illustr.).
Behalve de gebruikelijke rubrieken, in deze uitgave artikelen over: Leidse brouwers anno 1500 (29

bierbrouwers met naam genoemd); Hieronymus van der Mij. Een achttiende-eeuwse Leidse schilder;
Cocceianen en Voetianen in Leiden. De beroeping van een dominee in 1754; Het Leidse postkantoor
in opspraak (1839); Vitesse. Korfbalclub van Leiden; De Kwestie Lievegoed of het eerste journalistiek
lectoraat (ca. 1930); De wilde staking bij Meelfabriek De Sleutels in 1947.

Westhoek - Genealogisch Jaarboek. Delen I t/m V, 1984 t/m 1988. Uitgave van Westhoek Jaarboek
in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, Afdeling Westhoek en het Komitee
voor Frans-Vlaanderen. Dikkebus (België) (134, resp. 186, 174, 182 en 216 pag., illustr., registers).

Genealogen met voorouders in het uiterste zuidwesten van België en het aanliggende - voorheen
Vlaamse - noordwestelijke deel van Frankrijk moeten beslist kennis nemen van deze serie. In de
tot nu verschenen vijf jaarboeken worden 55 geschied- en familiekundige onderwerpen min of meer
uitputtend behandeld en zijn er vele voorzien van naamregisters. Veel artikelen hebben betrekking
op de 16de en 17de eeuw; een aantal daarvan gaat over de reformatie en de gevolgen daarvan voor
streek en inwoners. Daarnaast persoons- en familiebeschrijvingen en/of kwartierstaten van belang-
rijke streekgenoten en algemene onderwerpen zoals staten van goed, lijsten van inwoners en van
weerbare mannen van enkele plaatsen in dit gebied.

Forschungsberichte, Neue folge, Band 7. Familienkundliche Kommission für Niedersachsen und
Bremen,sowieangrenzendeostfalischeGebietecv., Hannover 1898(IV+370 pag.,illustr.,registers).

Hans Bülow: Die Familien Mackensen aus Niedersachsen. Ondertitel: Stammliste der Familien
Mackensen, von Mackensen, Mackensen von Astfeld und Macke. Een overzicht van alle bekende
gegevens van deze uit de 16de eeuw stammende familie, met de tien zekere en acht mogelijke stam-
reeksen van nakomelingen. WernerAllewelt: Quellen zur Sozialgeschichtsforschung im Blankenbur-
gischen Harz. Een tweedelig onderzoek naar inwoners van de plaatsen Altenbrak, Braunlage, Hassel-
felde, Neuwerk, Rübeland en Tanne in het graafschap/vorstendom Blankenburg in de Harz. Rond
het jaar 1723 naar aanleiding van processtukken over de pachtbetaling voor de ijzersmelterijen en
voor de periode na de vrede van 1648 met behulp van belastingregisters. Tussendoor is enige, histori-
sche en sociaal-economische informatie opgenomen.

J. "ÜIOMASSE

TIJDSCHRIFTEN

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

Nederland

Ambacht en Beroep. Contact- en Mededelingenblad van de Werkgroep Beroepen, nr. 1, najaar 1989.
Aan onze actieve afdeling Zeeland danken wij weer een nieuwe uitgave. De Werkgroep wil materiaal
over de (dagelijkse) beroepsarbeid in Zeeland publiceren om de vraag 'Hoe leefden onze voorouders'
zoveel mogelijk te kunnen beantwoorden. In de eerste aflevering publiceert C. Beenhakker over
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timmer-, schilders- en smidsbedrijven en de wagenmakerij met genealogische gegevens van eigenaren
en knechts. Voor de 'Klapper op Zeeuwen en hun beroep' kunt u uw informatie zenden naar de
heer A. J. Witte, De Komme 3, 4421 ES Kapelle.

Caledonian Society, 13e jg., no. 3, sept. 1989. Verv. Genealogie Hutchison.

Genealogisch tijdschrift voor midden en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 13e jg., nr. 3,
sept. 1989. C. J. M. van Rijn/C. C. J. van Rijn-Broeders: Een Brabantse tak van de Utrechtse familie
Van Rijn [nageslacht van Willem van Rijn (genoemd GN XXXVIII (1983), p. 169) te Raamsdonks-
veer; 18de-19de eeuw]; C. J. M. Smits: Kwartierstaat Smits [-, Van Reyen, Braun, Hilt, Niet (west-)
Brabantse kwn. worden na gen. VII niet verder uitgewerkt]; Verv. Obituarium klooster Nazareth
te Waalwijk; Verv. Millenaar, Heyblom (uit Dongen tak C), Kwst. Vermeulen; A. M. Bosters: De
erven van het dorp De Heen, hun eigenaars/gebruikers c.q. bewoners, anno 1614; Aanv./Corr. op
Kwartierstaten en Genealogieën, w.o. Kwst. Bastiaanssen [o.a. Wrijters, Michault, Lips, Grauwmans]
en kwst. Luijben [o.a. Teulinx]; P. Sanders: Genealogie In't Veld [17de-18de eeuw]; uitgebreide Ant-
woordenrubriek, waarin een genealogie (5 gen.) Elshout; Verv. Van Genderen, Van Rijswijk.

_Geneatogisch_tijdschoft_vo_or_Qost-Brabant,Jg.4, nr. 4, okt. 1989. A. F. N. van Asten/R C. van
Koningsbrugge: De Mierlose Van Bussels [17de-19de eeuw]; Idem: Aanvullingen genealogie Van
Bussel; Verv. Voogdijstellingen te Hoogemierde [Verbaendert t/m Wouters]; P. L. Leget-Kuijlen/J.
N. Leget: Armlastigen uit het Land van Cuijk [19de eeuw]; H. van den Brink: Uit het archief van
de Godshuizen [namen en gegevens van 66 niet-Bossche Oost-Brabanders, die tussen 1811-1814 over-
leden in het Bossche Groot Gasthuis en voorbeelden van wat men in de correspondentie (1839) van
de Regenten kan vinden]; Verv. Selten; Verv. Testamenten... Sambeek [Van As t/m Zaan; 1770-1810];
L. W. A. Berenbroek: Uit de Vormundschaftstabelle van Gennep [auteur wijst er op, dat vele ar-
chiefstukken van het voormalig Amt Gennep (tot 1815 hertogdom Kleve) zich bevinden in het
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf. Voogdijrollen 1755-1775; hier vermeld de inschrijvingen betr. Oef-
feit]; P. L. Leget-Kuijlen/J. N. Leget: De oudste generaties Mommers [16de eeuw]; Verv. Kwst. Strij-
bosch [gen. 8 en 9]; Antw. o.a. Van Oort, Drabbe, Grevenbroek.

GensData, 6de jg., nr. 4, okt. 1989. J. W. Pallada: Stand van zaken werkgroep 'Modems en Genealo-
gie'; Idem: Scanners; J. J. M. den Braber: Nieuws van de werkgroep Programmatuurontwikkeling
[GensData/D87, versie 1.20 en GFA-versie; nieuw boekje 'Menustructuren... '; GEDCOM]; W. J.
Scholl: Kekulé en de computer; B. Splinter: Sneller met Ramdisk; J. G. N. M. van der Zanden: Haza-
data [nieuw programma met als uitgangspunt, dat het gezin de hoeksteen is van elke genealogische
structuur].

Gens Humana, nr. 8, sept. 1989. P. Donche: Genealogische strukturen; J. B. van der Schoot: Een
kwartierstaatprogramma voor de Atari; Evaluatierapport Programma Roots III; Verv. Horigheid
in Twente en Oost-Gelderland i.v.m. de genealogie; Familiegeschiedenis: nieuwe versie (N2.6) be-
schikbaar.

Holland, 21e jg., nr. 4/5, sept. 1989. Themanummer gewijd aan nijverheid en industrie. Artikelen
betr. o.a. stenen bakken (19de eeuw), de Amsterdamse diamanthandel- en nijverheid (1845-1940)
en bedrij fsarchieven.

De Indische Navorscher, jg. 2 (1989), nr. 4. P. A. Christiaans: Ondaatje [oorspr. Tamils; 18de-20ste
eeuw]; Verv. Genealogische problemen en hun oplossingen uit de praktijk van het Indisch onderzoek
[Vb. 2: de afstamming van de zusters Israël, beiden geh. met Jan Lapré. Vb. 3: de afstamming van
Christiana H. J. Fredriksz, tr. 1843 D. B. Bronkhorst]; Aanv./Verb. Abrahami de Melverda en In't
Veld; Vraag Fransz [stamreeks 4 gen.; 18de-19de eeuw]; E. A. A. M. van der Hoeven: De Indische
tak van de familie Senstius; Verv. Migratie naar Oost- en West-Indië [De Boer t/m Deinse]; Verv.
Europese inwoners van West-Java in 1813 [Rensing t /m Thalman]; Verv. Indische Fiches [Abels t /m
d'Abo].

De Maasgouw, jg. 108, nr. 3, 1989. R. J. M. Beumers: De Oirsbeekse bevolking in de achttiende
eeuw; H. Jacobs: Een Maastrichts bericht over de parochie Maaseik uit 1588; C. A. A. Linssen:
Koning Sigismund in Maastricht op 24 december 1416: een tweede aanvulling.
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Misjpoge, jg. II, nr. 4, oct. 1989. J. Hagedoorn: De joden in de Nederlanden voor ca. 1500; T.
Spaans-van der Bijl: Klinische genealogie: genealogie als hulpwetenschap in de geneeskunde.

Nederlands Archievenblad, jg. 3, nr. 3, sept. 1989. L. Aardoom/B. Woelderink: Prins Frederiks
Hattinga-atlas, in 1795 en 1814 een begeerde oorlogsbuit; R. A. D. Renting: De bewaarplaats van
het archief van de ontpolderde polder Kralingen; /. W. L. A. Caminada/H. L. M. Vera: Archieven
van notarissen ontsloten met behulp van de computer.

Ons Voorgeslacht, no. 396, 44e jg., juli/aug. 1989. B. van Dooren: De nakomelingen van Dirck
Arens, landbouwer in Den Bommel [1561-1641; Van der Stel, Van Driel, Kievith, Van Puroijen. Nader
wordt ingegaan op het bezit van Dirck Arens, zijn erfenis en die van Leenden Jobs]; J. C. Kort:
Repertorium op de Cuykse lenen in Holland, het Sticht en Gelre, 1129-1649; Idem: Repertorium
op de lenen in Gouderak van de Hofstede Hinderstein 1470-1784; Verv. Repertorium lenen van
Amstel 1236-1650 [opnieuw opgenomen wegens drukfouten]; C. Hoek: Acten betreffende Naald-
wijk, 's Gravenzande, Monster, Wateringen en Den Haag in een Cartularium van het Oude Gasthuis
te Delft (inv. nr. 517); Idem: Repertorium op de lenen van de Bisschop van Utrecht in de provincie
Zuid-Holland; Verv. Repertorium grafelijke lenen in Kennemerland.

Ons Waardeel, 9de jg., nr. 5, okt. 1989. Themanummer 'Moord en misdaad in de Landschap' [schet-
sen van enkele zware misdrijven, hoe men daar tegen aan keek en de overheid er tegen optrad, alles
gebaseerd op gedegen bronnenonderzoek]. F. R. H. Smit: Het omkomen van Harmtje Grebbes, een
niet opgeloste moord te Meppel in 1698; F. Hulst: Een brutale overval te Een in 1744 [Harm Jacobs
overvallen door 'smoussen' (rondzwervende allesdoeners van joodse afkomst]; J. W. G. Okken:
Moord op de Klencke: een achttiende eeuws geval van infanticide [1758, Geertruid Egbers, geb. Laar
ca. 1732]; M. A. W. Gerding: De moord op Ledeboer [1780, Johannes L., predikant te Hornhuizen
en Kloosterburen, ws. door Albert Link, geb. Aulenbach ca. 1760]; H. M. Luning: De schoolmeester
van Zandberg [1849, Geert Derks Lube, behalve onderwijzer ook (zout-)smokkelaar]; J. R. van der
Zeijden: Gifmoord in De Wijk [1845, door Hendrikje Geerts Meilofs Doelen, geb. Oosterwijk 1780].

Het Personeel Statuut, 40ste jg., nr. 5, sept./okt. 1989. A. D. de Jonge: Kennismaking met het Cen-
traal Bureau voor Genealogie.

Het Schokker erf, nr. 12, sept. 1989. A. Klappe: Stamreeks Buter [18de-19de eeuw]; Idem: Kwar-
tierstaat Jacob Jans Corjanus [1835-1923, -, Kok, Ruiten, Jacobs]; E. van der Waag-Conijn: Uit
de annalen van een Schokker onderwijzersfamilie [De Wit].

Speuren en Ontdekken in de historie van Ouder-Amstel, jg. 5, nr. 3, okt. 1989. J. J. M. Visser: Het
Clarissenklooster te Duivendrecht; verder artikelen over de armenzorg, de dijkdoorbraak in 1867
en een sportvereniging.

Tweestromenland, nr. 62,25-IX-1989. Ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van de Historische
Vereniging Tweestromenland is deze aflevering in een zilveren jasje gestoken. Hierbij passend is het
artikel van de hand van A. G. Schutte: Geschiedschrijving in zilver, dat handelt over het gildezilver
van het Overasseltse schuttersgilde [gildezilver als historische bron, namen, wapens en merktekens;
met afb.]; J. van Gelder beschrijft vervolgens de geschiedenis van de vereniging en haar activiteiten
(o.a. Documentatiecentrum].

Tussen Rijn en Lek, 23e jg., nr. 3, sept. 1989. H. Reinders: Dorpsstraat 1 te Bunnik [herberg; eigena-
ren, huurders, o.a. Van Hardenbergh, Cree, Van der Lee, Broekhuizen]; R. J. Butterman: De Neder-
hof en Vogelpoel. Twee bijzondere monumenten van Wijk bij Duurstede.

Tijdschrift voor genealogie en historie 'Westerwolde', jg. 10, no. 3, sept. 1989. C. J. Wegman: Het
Erve Boeingh te Vlagtwedde [Besseling, Heeres, Boeynck].

Veluwse Geslachten, jg. 14, nr. 4, 1989. A. G. Vosdingh Bessem: Kwartierstaat Teuntje van Thiel
ged. Barneveld 1768]; korte artikelen betr. Nijkamp (te Apeldoorn), het erve Rackhorts, Eijmers
en Brinck; G. J. Broekhuis: Kwartierstaat Broekhuis-Van de Kieft [-, Moesbergen, -, Ploeg]; B.
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J. van den Enk: Genealogie Oosterwij k; M. de Hulster-Groothedde: Kwartierstaat Groothedde-
Elsinga [-, Wassink, -, Van Egten]; J. Schuurman van Rouwendal: Kwartierstaat Schuurman van
Rouwendal-Bleyenberg [-, Van de Pol, -, Schoeman]; Verv. Kwst. Roskam-Brendeke; Verv. Kwst.
Bartha van Esveld.

Werkgroep genealogisch onderzoek Duitsland, ]%. 15, no. 3, sept. 1989. Drie lezenswaardige versla-
gen van onderzoek, waaruit blijkt dat de aanhouder wint: Bodemeyer te Sachsenhausen (18de eeuw),
Priesterbach uit Wendelsheim en Gerner uit Ilsper (=Oehlsberg), Reith uit Grossenlüder en kamme-
makers van Fulda; A. M. van Loo-Ditmar: Die Postleizahl, das Landvermessungsamt und der Atlas;
K. A. Reuvers: Onderzoek in een grensgebied. De oudste generaties van het geslacht Borggreve uit
Emlichheim in het Graafschap Bentheim [17e- 19de eeuw]; C. H. F. Simons: Danziger Oude Vlamin-
gen en Zonisten in Amsterdam in de 18de eeuw [Simons].

Uit onze afdelingsbladen:
Afd. Overijssel-Z. Drente, Med. no. 6, aug. 1988. D. Haarhendriks: Een achternaam; een wankel
houvast [Haarhendriks, Goldenbelt]; Idem, no. 7, dec. 1988.
1340 (afd. Rotterdam e.o.), jg. III, no. 3, sept. 1989. Verv. Genealogie Van der Ende (IV, slot) [te
Maasland en Vlaardingen; 18de-19de eeuw]; Kwartierstaat Brüning [4 gen.: -, Dijkxhoorn, Van Eek,
van Tuil].
NoordKOPstukken, 3e jg, nr. 5, okt. 1989, blz. 82-89. Verv. Transportregisters Huisduinen en Den
Helder [1687]; Verv. Wage(n)maker te Wieringen; Verv. Registre civique van Petten, Callantsoog en
Zijpe [Volkers t/m De Wit].
Twente Genealogisch, 5e jaar, no. 4, okt. 1989. (Deel-)kwartierstaten van Jannes Wevers [geb. Driene
1801;-, Reefkotte alias Welmink]; Gerrit Barend Wissink [geb. Enschede 1826; Agterhuis]; Jan Hen-
drik Broen [geb. Enschede 1807; - , Jurrissen]; Geertruid Romp [geb. Enschede 1810; - , Kloppers];
Hendrikus Beune [geb. Vriezenveen 1811; - , Stevens]; en van Willem Wilmink [geb. Hengelo 1800;
- , Warmtink/Wermtinck].

Uit familiebladen:
DeBechtbul, nr. 19,1989. Verv. Bergen op Zoom-tak. Verder gegevens Kassei- en Alsbach-Hahnlein-
takken.
De Craecker, jg. 6, nr. 12, okt. 1989. Nageslacht van Jacob (Pieters) Kraakman tr. 1768 Lijsbeth
C. Eecken, en van Wouter van de Kraak [19de eeuw te Ede].
Dixieland-kroniek, jg. 6, nr. 11, mei en nr. 12, sept. 1989. Red.: Verbeteringen in de wapens van de
geslachten Diks-Dix; Verv. Namen Di(c)ks, Die(c)ks, Dix en Dij(c)ks in het buitenland [in de Harz
en Sachsen/Thüringen]; Genealogieën: Stam Wissen (VII). Het geslacht Dijks uit Vierlingsbeek.
DeDobbelbeker, 3.1989. M. van Stappen: Op zoek naar Pieter De Dobbelaar, wagenmaker te Beve-
ren in de zeventiende eeuw.
Die Doringtak. Nuusbrief van die Johan Jost Steinberg Familiebond nr. 1 (apr. 1984 t/m 12 sept.
1989). De naamgever werd geboren in Niederaula ca. 1723. In nr. 5 (apr. 1986) een verwantschapsta-
bel Klopper-Prinsloo-De Beer-Pretorius-Retief-Steynberg. Contactadres: mw. L. Steynberg, Bay-
viewlaan 33, Tamboerskloof, Kaapstad 8001.
Familiekring Groeneveld(t), nr. 4, okt. 1989. Overzicht van verschillende stammen Groeneveld(t)
en schema stam A; De Groenevelds van Garmerwolde (Gron.).
Familiestichting Huyser, 3e jg., nr. 11, okt. 1989. Piet Huyser, orgelmaker in St. Philipsland.
De familie Taks. Rondzendbrief no. 1,21 sept. 1989. Hierin een stamreeks (6 gen.) van de initiatiefne-
mer de heer J. Taks, Joh. v. Oldenbarneveltlaan 40, 2582 NT 's-Gravenhage.
Olsthoornkroniek, 3e jg., no. 4, okt. 1989. Drie boerderijen voor de nazaten van Willem [Olsthoorn;
19de eeuw, te Stompwijk].
Het Patertje, jg. 5,nr. 3, sept. 1989. Stamreeks De Pater [o.a. te Alblasserdam]; Verv. Pater Ameron-
gen [nageslacht van Willem Pater, geb. Lunteren 1801].
Poelgeest familie kontakten, 9e jg., nr. 2(=3), sept. 1989. Verv. Studie Poelgeest geslachtswapen.
Het Treffertje, 18e jg., no. 3, sept. 1989. P. Sanders vertelt over onderzoek naar Jan Treffers (ged.
Sprang 1684).

39



België

L 'Intermediaire/'De Middelaar, No. 263, Ao. XLIV, 5/1989, sept.-oct. J. de Launois: Genealogie
de la familie de Launois [omgeving Doornik; 16de-20ste eeuw]; Addenda au 'Petit lexique latin,
francais, neérlandais, de termes relatifs a l'état des personnes, aux professions et fonctions relevés
dans les registres paroissiaux'.

Le Parchemin, No. 263, 54eannée, sept.-oct. 1989. Verv. Bulteel, d'Ypres; L. Duerloo: Les attributi-
ons des rois d'armes; Héraldique vivante: Bertrand, Boerens, (de) Meulemeester, Pilette, Wuillaume;
G. Vandy: Les de Hombrouck, seigneurs de Jupplet, a Grand-Hallet et a Lincent [17de-18de eeuw].

Duitsland

Der Deutsche Hugenott, 53. Jg., Nr. 3, Sept. 1989. J. E. Bischoff: Getrennte Begriffsverwendung
Hugenotten, Hugenotten-Nachkommen, desgleichen Exulanten, Emigranten, Réfugiés, Franzosen,
erleichtern auch die 'hugenottische' Familien- und Bevölkerungs-Forschung [de benaming 'hugue-
not' ( = kleine Hugo) ontstond in 1553 in Tours. Door hun nachtelijke bijeenkomsten kwamen de
Franse Calvinisten wat spookachtig over en werden zij spottend naar het stadsspook (Hugo Capet)
genoemd. In dit artikel wordt ingegaan op de feitelijke onderscheiding in bredere en engere zin. In
bredere zin: Waldensers, Wallonen, Vlamingen in Engeland, Welsch-zwitsers, Graubünders, vluchte-
lingen uit Montbéliard en de Pfalz. De eigenlijke, echte Hugenoten (in engere zin) zijn Franse geloofs-
vluchtelingen tussen 1550 en 1787. Vooral na de herroeping van het Edict van Nantes 18-10-1685
week een groot aantal uit.]

Hessische Familienkunde, Bd. 19, Heft 7, Sept. 1989. D. Uhlich: Die Frankfurter Fischerfamilie Le-
onhard [eind 16de-19de eeuw]; Bilsteiner Federviehregister 1558; Leibeigene im Ysenburgischen
Gründau [1592-1689]; Trauungen Ortsfremder in Vielbrunn 1655-1710 [w.o. Anna Willimeck, dr.
van Niclas, uit de Nederlanden, tr. 1669 Philipp Gross, en enkele Walen en Fransen]; Einwohner
in Nieder-Roden 1802 [o.a. Keiler, Manus, Neukum, Reichenbach, Simon, Wailand/Weiland en twee
joodse gezinnen]; Hessische Wappenrolle: Benz, Brandau, Göttmann, Handstein, Hartmann, Nagel
[alle met stamreeksen].

NorddeutscheFamilienkunde, 38. Jg. NFK/64. Jg. ZNF, Bd. 14, Heft 3, Juli-Sept. 1989. H. Schlot-
ter: Vaterliche Instruktion für eine Reise nach Deutschland im Jahr 1677 [Oldekop, Böckel]; Verv.
Zuzug nach Hamburg; R. Möller: Schleswig-Holsteinische Pastorenforschung [aanv./verb.]; /. Bug-
genthin: KleinRogahn. Kritische Stellungnahme zur Darstellung der Dorfgeschichte [Bockken-
tin/Bug(g)entin/Buckentien]; E. Raue: Das Ende des Geschlechts v. Wittstruck.

Oldenburgische Familienkunde, Jg. 31, Heft 2, Juni 1989. H. Holzberg: Familie Holzberg aus
Goslar [afstammend van Curdt Holtberg uit Harlingerode, 1658 burger van Goslar. Nageslacht te
Heidelberg, Hannover en in Oldenburg].

Südwestdeutsche Blatter für Familien- und Wappenkunde, Bd. 19, Heft 7, Sept. 1989. E.
Haussmann: Familienforschung aus zweiter Hand? [auteur waarschuwt voor kritiekloos overnemen
van gegevens van andere onderzoekers. Als voorbeeld de gegevens uit de Wappen-Urkunde
Haussmann (Nr. 253 des Wappenarchivs Dochtermann]; Aanv. Heideloff; Artikelen betr. Hahn (uit
Oeffingen), Stetter (omg. Stuttgart), Kwst. Schlott [met Heigelin/Heuglin (19de- 16de eeuw) en Har-
lin (17de-16de eeuw)]; Verv. Heiraten Auswartige in Ebingen [1634-1700]; Stammlinie von Friedrich
List (1789-1846).

Frankrijk

Cerclegénéalogiqued'Alsace, No. 87, 1989-3. Chr. Wolf: Nouvelles recherches sur les Kriegelstein
de Colmar et particulièrement de Riquewihr, du XVIe au XXe siècle; K. Hahn: Familienforschung
in Baden-Württemberg; F. Reverend: Du nouveau sur quelques families strasburgeoises originaires
de Nuremberg: I. Ringler, Hauer [16de eeuw]; Aanv. Weingand en Rapp; Verwantschapstabel
Bourste-Queffemme-Loyson [18de eeuw]; Antw. o.a. Pfister (schema, 17de-18de eeuw), kwst.
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Elckert-Ziegler (18de-17de eeuw), kwst. Hugel-Wittmann/Widmann (17de-16de eeuw), kwst.
Barth-Rohfritsch (18de-17de eeuw], Dreyfuss (18de-19de eeuw], Irrmann (18de eeuw), Scherrer
(18de eeuw), kwst. Bohl/Boll-Hog (19de-17de eeuw), kwst. Charlier-Holvec (18de-17de eeuw).

Héraldiqueéc Genealogie, No. 112, XXIe année, no. 3, Juillet-Sept. 1989. Verv. Députés a la Consti-
tuante; Artikelen betr. De Crans (15de-16de eeuw), Castanier, Francoul, Blocquel (de Croix) [Alard
Francois de Croix dit Blocquel tr. 1654 Isabelle de Vos de Steenwick]; Du Mains, Chassignoles,
Veron; Verv. Maltres de post [o.a. Braconnier, Laurent, Miger, Fiquet]; Verv. Gentilshommes verriers
[o.a. Bolot, De Henneziel, De Finance]; G. de Villeneuve: Ascendance et descendance de Montes-
quieu (1689-1755).

Groot-Brittannië

Genealogists'Magazine, Vol. 23, no. 3, sept. 1989. Verv. Sources for Lancashire; G. Clark: London
Nurse Children. A source of female employment in the rural domestic economy between 1540 and
1750.

Zweden

Slakt och Havd, nr. 3-4, 1988. P. Andersom Angelagna andringar i namnlagen [drie voorstellen
ter verbetering van de wetten van 1982 en 1988, o.a. het (weer) invoeren van het patroniem en matro-
niem]; Verder artikelen betr. Gotlandse families (Fahraeus, Gazelius en Du Rietz), Dufva, Klint(in),
en het oudste begraafregister van de Riddarholmskerk te Stockholm 1576-1578 [o.a. 23-11 -1577, Lu-
kas Quickelbergs hustru ( = huisvrouw)].

Australië

Descent, Vol. 19, Part 2, June 1989. P. Behrendt: Aboriginal Genealogy.

Verenigde Staten van Amerika

Michigana, Vol. 34, no. 3, Sept. 1989. Verv. Grand Rapid Tax List index [slot; voornl. Nederlandse
namen].

Verder ontvingen wij:
Blanckensteijn-bulletin, eerste jg., nr. 2, sept. 1989.
TheBritish Columbia Genealogist, Vol. 18, no. 3, Sept. 1989; Newsletter, Vol. 14, no. 5, Sept. 1989.
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, deel 104, afl. 3, 1989.
Caert-Thresoor, 8e jg., nr. 3, 1989.
Die Chronycke Bochten de kupe, 22e jg., nr. 3-4, mei-aug. 1989.
Dijkbrief (Groot Maas en Waal), 8e jg, nr. 3, okt. 1989.
De Eendenkooi, 16e jg., nr. 3, sept. 1989 [Van der Kooy].
De Familieband, lle jg., nr. 2, 1989 [Spanjers].
Fries Museum Bulletin, sept. 1989.
De Griffioen, nrs. 15 (sept. 1983) t/m 20, 22, 23 (34e jg., okt. 1988) [De Lange].
Die Haghe, 99e jg., nr. 7, okt. 1989.
Informatiecentrum Volkscultuur, Nieuwsbrief jg. 4, nr. 19, sept. 1989; nr. 13 (mrt. 1988), nr. 16 (dec.

1988).
Johanniter Orde in Nederland, nr. 161, jg. 40, okt. 1989.
Library of Congress, Inf. Buil., Vol. 48, nos. 37 t/m 40.
Met gansen trou, 39e jg., nr. 9, sept. 1989.
Nieuwsblad Holland, jg. 3, nr. 10, okt. 1989.
Oud Muiderberg, V/3, nr. 44, herfst 1989.
De Profeet van de Veluwe, no. 20, vijfde jg., okt. 1989 [Callenbach].
Stemma, Cahier No. 43, lle année, Tome XI, fase. 3, 1989.

M. VULSMA-KAPPERS
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VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienst van leden van de NGV, die met hun on-
derzoek op genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen. Alleen wanneer
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
beschreven papier te worden toegezonden aan mevrouw E. C. Notenboom,
Kometenlaan 9, 4624 CP Bergen op Zoom.

ANTWOORDEN

26. TROELSTRA (XLIV (1989), p. 363)
Zie Genealogysk Jierboekje 1972, p. 51 e.v.

A. DE VRIES, Drachten

51. DOL (XLIV (1989), p. 420)
Jan Jans Dol/Dul had ook een broer Tjebbe Jans Dol/Dul, tr. Zuidhorn 1-7-1764 Martje Egberts,
van Midwolde. Jan en Tjebbe werden gedoopt te Zuidhorn 3-7-1739 als zonen van Jan Jacobs, af-
komstig van Ezinge, timmerman, overl. 1741/42, tr. Zuidhorn 3-5-1736 Hil(t)je Berents, ged. ald.
21-3-1704, dr. van Berent Willems en NN.

K. BUSTERVELD, Groningen

51. DE LANGE (XLIV (1989), p. 420)
Zie S. van der Linde: Vollenhoofs geslacht Van der Linde, Zwolle 1973, p. 217 en 218.

H. OOSTERHOF, Zwolle

54. KORTEKAAS-VAN DER SMAN (XLIV (1989), p. 421)
4. Hillebrand Cornelisz. van dér Sman, ged. (RK) Stompwijk 17-9-1661, overl. Bergschenhoek

7-9-1726, overl. aang. Hillegersberg 12-9-1726, tr (1) Stompwijk ca. 1685 Lijsbeth Ariensdr.;
tr. (3) (Geref./RK) Bergschenhoek 20/21-1-1726 Antje Cornelisdr. van Rein, wed. van Arie
Hogeveen (Zij hertr. (RK) Bergschenhoek 19-9-1728 Pieter Hunst); otr./tr. (2) (RK) Stompwijk
1/7-1-1688

5. Aeghje Pieters Boonenburgh.
8. Cornelis Corsz. van der Sman de Oude, geb. ca. 1628, otr./tr. (Geref.) Stompwijk 8/25-11-1653
9. Annetje Pietersdr. van der Meer, j.d. van Wilsveen.

16. Cors Hillebrandsz. van der Sman, ged. (Geref.) Stompwijk 13-12-1598, verkoopt land te
Stompwijk 1639, gaat weer over naar RK, overl. ald. 26-2-1676, tr. 1618/20

17. Machtelt Gerritsdr. Clover/Clouwer, overl. na 10-5-1672 (datum van hun testament).
18. Pieter Aelwijnsz. van der Meer, overl. vóór 8-5-1654, tr.
19. Maritje Leendertsdr.
32. Hillebrand Arentsz. van der Sman, geb. ca. 1561/70, vervener te Stompwijk en schepen ald.

1616, 1617, wonende in 't Scheyt, overl. tussen 16-6-1638 en 28-2-1640, tr. (Geref.) Nootdorp
33. Maritgen Cornelisdr., misschien Willempje Cornelis, overl. tussen 7-4-1660 en 8-9-1660.
36. Alewijn Govertsz., overl. vóór 24-3-1621, tr.
37. Aeltje Vranckesdr. (van Leeuwen).
64. Adriaen Cornelisz. Sman, bezit land in Tedingerbroek, begr. Nootdorp (rekeningenboek herv.

kerk) 1605/1606.
128. Cornelis Cornelisz. Sman, geb. 1510, volgens het register van de 10de penning van Tedinger-

broek (1544) gebruikt hij ald. 1 morgen eigen land.
Bron: - De oudere generatiën van het geslacht Van der Sman, door dr. J. H. Maclean en L. J.

M. van der Sman, Ons Voorgeslacht nr. 177, mei 1969.
- Genealogie Van der Meer in Hollandse Stam- en Naamreeksen, dl. I (1988).

P. DE RIDDER, Lisse;
P. T. DEN HERTOG, Vianen;

P. C. J. VAN DER KROGT, Delft
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61. KARSTENBERG (XLIV (1989), p. 422)
Mogelijk van belang is: Hermannus van Karssenberg(h), j .m. geboortig van Doesburg, wonend te
Zalk, otr. Gorinchem 22-6-1708, tr. Zalk? Margaretha van Waardenburg, j.d. van Gorinchem. Im-
post trouwen bedroeg ƒ 6,-. Een zoon was Nathan, ged. Gorinchem 13-7-1708 (get.: Willemina
Geertruij van Karssenberg).

R. F. VAN DIJK, gemeente-archief Gorinchem

63. VAN DER STRAATEN (XLIV (1989), p. 422)
Cornelis van der Straaten, aang. geb. Schoonhoven 7-11-1821, overl. Bergambacht 1-5-1847, (zn.
van Frans van der Straaten, timmerman en houtkoper te Bergambacht, overl. ald. 2-9-1844 en Johan-
na Adriana Heinis, overl. ald. 18-5-1829), tr. ald. 9-2-1844 Anna van der Leeden. Zie verder: Notaris
Smits v.d. Goes akte d.d. 21-12-1832 en boedelakte d.d. 12-1-1830 en 29-11-1844.

H. M. KUYPERS, Meppel

VRAGEN

45. VAN LIESHOUT (rectificatie)
Gevraagd nadere gegevens, plaats en datum van overlijden van Machiel van Lieshout, geb. 's-
Gravenhage 21-1-1819, ontslagen uit militaire dienst en uitgeschreven naar ' s-Gravenhage 6-11-1850,
uitgeschreven naar Bleiswijk 23-7-1856, daar onvindbaar. Machiel van Lieshout had een zoon bij
een ongehuwde moeder, die erkend werd bij akte van Not. Payens te Nijmegen en sindsdien Machiel
Lieshout geheten. Bij zijn huwelijk in Hoorn 3-2-1871 is hem onbekend of zijn vader nog leeft, ook
was zijn vaders woon- en verblijfplaats hem nimmer bekend.

N. LIESHOUT, Hoorn

85. Oosterhof
Gevraagd nadere gegevens, plaats en datum van overlijden van:
a. Cornelis Jacobus Hubertus Oosterhof, geb. Nijmegen 3-10-1824, vertrok vanuit Kampen 1876

met onbekende bestemming, overl. vóór 1889, tr. Groningen 31-5-1855 Wilhelmina Helena Basti-
aanse.

b. Willem Jan Frederik Oosterhof, zoon van a., geb. Amsterdam 28-8-1862, vertrok met zijn moe-
der op 9-12-1870 van Rotterdam naar Delft.

H. OOSTERHOF, Zwolle

86. BRONSDIJK-LUNING
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Dirk Bronswijk, afkomstig van Marsum
(Gr.), overl. De Rijp 11-4-1805, tr. Purmerend 23-5-1790 Christina Luning, afkomstig van Klein Meer
(Sappemeer), overl. De Rijp 4-6-1805.
KONING
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Sipke Pieters Koning, geb. Leeuwarden ca. 1773,
overl. Stiens 30-1-1824, zn. van Pieter Mientjes en Aaltje Sipkes Bouma.

F. J. SWART, Nijverdal

87. PLA(C)K
Gevraagd voorgeslacht en nadere gegevens over Crijn Jacobse Plak, j .m. van Lekkerkerk, tr. (1) ald.
31-12-1707 Agie Cornelis, j.d. van Lekkerkerk; tr. (2) ald. 27-9-1716 Neeltie Cornelis, j.d. in Lekker-
kerk. Uit het tweede huwelijk, gedoopt Lekkerkerk:
1. Arie, ged. 16-8-1722.
2. Jacob Crijne Plak, ged. 9-9-1725, tr. Gouda (St. Janskerk) 7-4-1754 Catharina de Glimmer, j.d.

van Gouda, achter de Vischmarkt.
3. Willempie, ged. 26-10-1726.

C. M. DUIM-PLAK, 's-Gravenhage

88. MEENCK-TEN BROYL
Gevraagd nadere gegevens over het echtpaar Jan Meenck en Aeltien ten Broyl. Zij hebben een zoon
Stoffel, ged. Bredevoort jan. 1652. Meenck is een huis met molen te Miste, tussen Bredevoort en
Winterswijk. Aeltien behoort mogelijk tot een molenaarsfamilie in Oost-Gelderland en aangrenzend
Duitsland.

A. DE VRIES, Drachten
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89. HOLTHUISEN
Gevraagd voorgeslacht en nadere gegevens van Isabella Justyna Holthuisen (Holthaus), geb./ged.
Burgsteinfurt (bij Bentheim BRD) 11/19-2-1702, tr. Naaldwijk 21-10-1725 Ary Vroeg.

H. J. G. VAN DER LAAN, Sommelsdijk

90. KOONINGH/GERMSEN
Gevraagd voorgeslacht en nadere gegevens van Elizabeth Kooning, geb. 3-8-1767, ged. Kampen
(door omstandigheden) 13-4-1792, tr. Gerrit Jan Dieperink. Bij enkele dopen van haar kinderen
wordt zij Elizabeth Germsen genoemd.
POLAK
Gevraagd voorgeslacht en nadere gegevens over het echtpaar Kornelis Jacobs Polak, geb. ca. 1772,
kapper te Tjalleberd, overl. 25-8-1827, tr. Geeske Jans Dijkstra.
TONNEMAN
Gevraagd voorgeslacht en nadere gegevens van Jeronimus Tonneman, 'cassier van de VOC ter kamer
Amsterdam', otr. Amsterdam 5-2-1684.

J. A. DIEBRINK, Tolbert

91. VAN BEMMEL
Gevraagd plaats en datum van overlijden van Dirk van Bemmel, geb. Utrecht 1775, otr. Amsterdam
14-3-1800 Henrika Catharina Scherff, geb. Loenen, overl. Harmelen 7-1-1838, waaruit een zoon
Gerrit Christiaan, ged. (Geref.) ald. 5-1-1801.
LEVI
Gevraagd nadere gegevens en plaats en datum van overlijden van de volgende personen: Calman
Samuel Levi, van Goor, jood, woont Goor 1775-1800 en Zutphen in 1801 en 1813, tr. Elsje Abraham.
Uit dit huwelijk: 1. Betje Levie, geb. 1795 en 2. Philip Levie, geb. Zutphen 1801, woont Winterswijk
1843-1869.

J. DE LANGE, Ermelo

92. VAN SCHOOTEN
Gevraagd voorouders en nadere gegevens van het echtpaar Cornelis Sijmonssoon van Schooten,
landbouwer, bezitter van grond in Noordwijkerhout en Lisserbroek, 'buijrman' te Noordwijkerhout
ca. 1609-1637, wonend 'huis ter Lucht' a/d Delfweg ald. 1615-1633, overl. Noordwijk aan Zee
1638/39, tr. ca. 1591 Gerburg Sijmonsdr., overl. vóór 1634. Dit echtpaar had tien kinderen, te weten
Sijmon, Pouwels, Floors, Grietgen, Jan, Cornelis, Pieter, jonge Pouwels, Willem en Neeltje. Cornelis
had een zuster genaamd Agniesje Sijmonsdr.

J. VAN SCHOOTEN, Bilthoven

93. HILDEBRAND
Gevraagd voorouders, plaats van herkomst en nadere gegevens van Jan Hildebrant, j.m. van 'Bru-
mentse' of 'Beurnentte', otr. Diemen 18-8-1748 Catrina van Asbeek, van Deventer.

MR. C. J. VAN HUNNIK, Utrecht
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