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Inleiding
Bij mijn onderzoek naar het schildboortige geslacht van de Van Maudericks
(1270-1695), waarvan de publikatie in het najaar van 1990 is te verwachten, stuit-
te ik op het alias Doys, in allerlei spellingen. Aangezien velen die genealogisch
onderzoek doen in de periode 1300-1600, deze aanduiding bij personen kunnen
tegenkomen, waarbij het vaak niet duidelijk is of er sprake is van een voornaam,
toenaam, patroniem of achternaam en er heden ten dage nog families voorko-
men die als achternaam Does of Duys hebben (wat hetzelfde is, zoals ik hierna
zal aantonen), is een behandeling van deze naam vol voetangels en klemmen in
een genealogisch tijdschrift alleszins gerechtvaardigd. Het onderstaande is geba-
seerd op een onderzoek waarbij zo'n 200 Doys-gevallen zijn betrokken. Ik heb
het voor het gemak maar over Doys, ook als ik de andere elf varianten bedoel.
Doys komt nl. het meeste voor en komt met de hedendaagse uitspraak het dichtst
bij de oorspronkelijke uitspraak. Het gaat in alfabetische volgorde om de volgen-
de aanduidingen: Deeuys, Deus, Deuys, Deys, Does, Doeus, Doeys, Dous, Doys,
Dueys(s), Duys, Duess.

De eerste die defce (toe)naam ter sprake bracht, was G. van Hasselt in 1808'.
Theodericus Deus de Bilant laat na 1294'de vermelding Deus vallen en gaat ver-
der door het leven als Theodericus (dominus) de Bylant. In 1889 neemt J. A.
Anspach de draad op en komt met een eerdere vermelding dan Van Hasselt, nl.
de ministeriaal Theodericus Doys, die in een oorkonde van 1233 wordt
genoemd2. Zijn merkwaardige verklaring van dejaanduiding komt nog ter spra-
ke. Bij mijn weten is het daarna zo'n 100 jaar in het openbaar stil geweest. Na
Anspach heeft weliswaar Jhr. H. H. Röell de gegevens die hij vond, in een bezield
verband proberen te brengen, maar die gedachtenspinsels heeft hij wijselijk on-
der zich gehouden en zij zijn alleen voor zoekers te vinden3. Het zwijgen rond
deze naam wordt nu doorbroken. Ik meen nl. op grond van de gegevens die ik
heb verzameld, conclusies te kunnen trekken die nog niet eerder aan de orde zijn
geweest. Omdat ik ingewerkt ben in de Neder-Betuwe, beperk ik mij voorname-
lijk tot dat gebied. Mocht ik ergens een scheve schaats hebben gereden, dan ben
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ik zeer erkentelijk als ik door een scherpzinniger onderzoeker onderuit word ge-
haald.

Verspreiding van de aanduiding
In het Oorkondenboek van Sloet4 dat tot bijna 1300 loopt, vinden we achttien
akten waar de naam Doys in voorkomt. Veel vermeldingen komen voor in de
regesten die A. P. van Schilfgaarde van het archief van Culemborg heeft
gemaakt5. Zo'n 75 maal komt de naam Doeys voor in de Stadsrekeningen van
Arnhem van 1353-13736. Daarnaast heb ik nog een groot aantal andere bron-
nen geraadpleegd waarvan sommige bij de te geven voorbeelden ter sprake zullen
komen.

Tot heden heb ik vijftien geslachten gevonden waar de vermelding Doys voor-
komt. Het jaartal achter de naam geeft de eerste vermelding aan: Van Byland
(1294), Van Mauderic (1313), Van der Eme (1315), Van Ravenswade (1376), Van
Volten (1377), Van Hecel (1377), Van Voern (1377), Van Avesaet (1381), Van Eek
(ca. 1400), Van Angheren (1423), Tengnagell (1440), Van Derthesen (1447), Van
Leeuwen (ca. 1450), Van Beesd (1516), Uytenweerde (1529).

Varianten en uitspraak
Mijn allereerste vermelding is eveneens de ministeriaal Theodericus Doys uit
1233, door Anspach in 1889 genoemd. In het Oorkondenboek van Sloet komt
hij in akte nr. 573 voor. Van Slichtenhorst7 noemt hem Derck Doeys. Gelukkig
wordt vaak dezelfde persoon met meer dan een spellingsvariant aangeduid, zo-
dat ik heb kunnen vaststellen dat alle hierboven vermelde varianten inderdaad
varianten zijn. Schematisch is dat te zien in het hierbij afgedrukte overzicht van
alle voorkomende spellingen.

Deeuys

Deus

Deuys

Deys

Does

Doeus

Doeys

Dous

Doys

Duess

Dueys(s)

Duys

Vereenvoudigd overzicht van verschillende
spelling voor dezelfde personen, waaruit
blijkt dat het om varianten gaat: iedere spel-
lingsvorm hangt samen met een andere, die op
zijn beurt weer gekoppeld is aan een volgende
variant.
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Een extreem voorbeeld: vader en zoon komen voor als Does, Dous, Doys en
Duys. Met ons huidige taaibesef zouden we niet zo snel op de gedachte komen
dat het hier om varianten gaat; het lijken geheel andere klanken. Toch is dat niet
zo. De eerste stap die we moeten zetten is, dat we af moeten van het idee dat
de namen op hedendaagse wijze moeten worden uitgesproken. Pas als we met
de mogelijkheid rekening houden dat de tekens toen een andere klank kunnen
aangeven dan de tekens nu, komen we verder. Voor de uitspraak van klanken
in de 16de en 17de eeuw zijn taalkundige onderzoekingen gedaan8, gebaseerd
op de geschriften van Erasmus en latere grammatici, die klanken welke zij dage-
lijks om zich heen hoorden, zo goed mogelijk hebben omschreven en opgeschre-
ven. Voor de taalsituatie ervoor, het Middelnederlands, ontbreken commentaren
van tijdgenoten. Toch kunnen taalkundigen op grond van de uitspraak uit de
16de en 17de eeuw en op grond van bestudering van taalvormen een eind komen.
Als bijv. Caron tot de conclusie komt, dat de 17de-eeuwer luid en met wijd open
mond heeft gesproken, dan kan men veronderstellen, dat dit enige eeuwen daar-
voor ook het geval was.

Een aa en een ee blijken in de middeleeuwen heel andere klanken weer te geven
dan wij nu uitspreken: aa is niets anders dan de gerekte a (van dag), dus niet
de geheel andere klank van de tegenwoordige aa. Voor ee geldt hetzelfde. Dous
geeft niet de au-klank van zout aan; Does is niet de hond uit de rij van het Aap-
noot-Mies leesplankje van Hoogeveen, dat ouderen onder ons zich nog wel kun-
nen herinneren. Duys werd niet uitgesproken als (Willem) Duys. Schönfeld en
Van Loey9 waar dit is te vinden, geven aan als zij de klank bespreken, die pas
in de 17de eeuw 'onze' ui geworden is, dat deze te herkennen is aan de afwijkende
spelling: oi/oy, oei/oey, eu, eui/euy, en ook nog, met ontronding van het eerste
element: ei/ey.

Als we dit toepassen op de overgeleverde vormen, zien we dat de spellingsvor-
men Deus, Deuys (en Deeuys - met lange ee), Deys, Doeys en Doys hier onder
vallen. Voor de meeste andere vormen heb ik wel een verklaring, maar die zou
te ver voeren. Bovendien kan een taalkundige hier beter een uitspraak over doen.
Belangrijk is, dat uit het hiervoor afgedrukte overzicht blijkt, dat alle varianten
samenhangen. Globaal kunnen we zeggen dat er sprake was van een tweeklank,
een klinker met een naslag. Die klinker kan een o zijn of een u, maar ook een
e, afhankelijk van de tongval van de spreker of het oor van de klerk die de akte
opstelde.

Verklaringen
De verklaringen van de aanduiding Doys die ik heb gevonden, zijn nogal merk-
waardig. Joh. Anspach probeert in zijn artikel in 1889 de spelling Doys als een
verschrijving van Dous voor te stellen. Hij heeft dat nodig, omdat hij in Dous
een samentrekking van 'dominus' ziet. Theodericus Dous de Bylandt wordt dan
Theodericus heer van Bylandt. Aardig gevonden, maar onjuist.

Jhr. H. H. Röell beschouwt in zijn fragmentgenealogie Doys de door hem ge-
signaleerde personen die de aanduiding Doys voeren, als familie van elkaar. De
plaatsaanduiding er achter zou geen geslachtsnaam zijn, maar een bezitsnaam,
een typische salto om zijn vooronderstelling tot het niveau van een feit te bren-
gen. Uitgaande van Willem Doys, die in 1285 leefde en die waarschijnlijk tot
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het geslacht Van Bylandt behoorde, komt hij aan vijf kinderen, waarvan de twee-
de als nakomelingen Gysbert Huyberts Doeys van Ravenswade (1376) en Hen-
drick Doeys van Ravenswade (1377) zou hebben en de vierde de voorvader van
Steven Doeys van Vaern (1376, 1377) en Johan Doeys van Vaern (1447) zou zijn.
De zo geconstrueerde familie zou mogelijk nog uit te breiden zijn met behulp
van enige andere hierboven genoemde geslachten met de toenaam Doys...

Zo mag men niet met gegevens omgaan, dat zal duidelijk zijn. Maar hoe kan
het probleem-Doys dan wél worden opgelost? Bij het bekijken van de gegevens
viel het mij op, dat vele vermeldingen met Doys voorkomen bij de voornaam
Theodericus of Dirc. Ik meen dat hier de sleutel ligt. Dirc/Diederic is de verkor-
ting en vernederlandsing van Theoderic. Theodorus, dezelfde naam, heeft m.i.
als verkorting Deus, Dous opgeleverd. Dirc en Dous betekenen dan hetzelfde.
'Theodericus dictus Duys de Mauderic' (1313)1 betekent in overeenstemming
met het hierna te noemen artikel van L. de Man, 'Dirc van Mauderic, wiens voor-
naam in de volksmond Duys luidt'. Mogelijk gaat deze verklaring menigeen te
ver, maar ook hedendaagse afleidingen blijken zich ver van de oorspronkelijke
naam te hebben begeven. Wie zou kunnen denken dat Harry een afleiding van
Hendrik is?

Doys als alias
Pas nu kan ik een opmerking maken over de functie van het alias, oftewel dictus,
zoals dit in Latijnse oorkonden voorkomt. Helaas is er niet zoveel literatuur over.
Het enige wat ik heb gevonden dat van belang is, is een artikel van L. de Man10.
'Dictus' is een middel om de werkelijke naam te onderscheiden van de overige
bijstellingen. In Leuven werd 'dictus' ter inleiding van een familienaam voor het
eerst in de tweede helft van de 13de eeuw gebruikt. Het betekent na een voor-
naam: 'wiens bijnaam is . . . ' en na een voornaam met een toenaam: 'wiens voor-
naam in de volksmond luidt... '.

Kennelijk vond men zo'n naam te lang en ging tot verkorting over. B. de Keij-
zer signaleert in een ander verband het verschijnsel dat de eerste naam, de doop-
naam, soms wordt weggelaten ingeval van vernoeming met een (versteend) patro-
niem of volledige achternaam. Ene Nachtegael Jansz. (Capelle aan den IJssel,
eind 15de eeuw) blijkt voluit Odzier Nachtegael Jansz. te heten11. Iets derge-
lijks hebben we met Doys. In het jaar 1313 wordt de hierboven genoemde Theo-
dericus dictus Duys de Mauderic vermeld als Doys de Malderic1. Conclusie: de-
zelfde persoon. Is er geen vergelijkingsmateriaal, dan wordt het veel moeilijker;
een belening omstreeks 1400 geeft aan: '9Vi mergen tot Mauderic - Doys van
Mauderic'12, want wie is bedoeld? Nog een aardig voorbeeld uit dezelfde tijd:
'9 mergen tot Riiswiic - Doys wiif van Mauderic'13. Udel Doys dochter van
Mauderic14 zegt evenmin veel.

Een andere vorm van verkorting is het weglaten van de familienaam. Uit de
omschrijving 'enen acker daer Heinric Doys van Mauderic naest gelandt is',
vlak vóór ' Vi acker, beneden gelant Heinric Doys', mogen we opmaken, dat de
familienaam voor de tijdgenoot gemakkelijk kon worden weggelaten. Wij on-
derzoekers moeten dus zeer goed rekening houden met de context.

Weglating van de familienaam komt niet alleen bij Doys voor. Zo is Jan Borre
die bij de Landvrede van 1377 bij de 'knapen' wordt genoemd, een Van
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Hemert15, maar dat staat daar niet! Van de in dezelfde oorkonde genoemde
personen: 'Henric Duys, Jan Duys, Dirck ende Steven Duys gebrudere, Steven
ende Henric Duys' kan de familienaam eveneens zijn verzwegen. Voor de toen-
malige schrijver en hoorder duidelijk, voor ons een puzzel.

Een andere complicatie is, dat de toenaam Doys wordt weggelaten. Een onder-
zoeker die niet verder kijkt dan zijn neus lang is, ziet niet, dat de Henrick van
Mauderick uit de omschrijving van 11 februari 1436: 'belenders van 6 morgen
te Eek, beneden Joest Doys, Henrick van Mauderick en Maria syn echte wijf,
Joests zuster voorsz.' '6 een Henrick Doys van Mauderick is. Alleen vergelijking
met andere akten maakt dat duidelijk. Een later voorbeeld, uit 1509; Henrick
van Marick in Zoelen is een Henric Doys van Mauderick17.

Doys als voornaam
Doys is ook als voornaam voorgekomen, zij het niet veelvuldig. De Dirck Duys
van Mauderic uit 1313 blijkt in een akte van 1319 een zoon Dousekin te hebben,
Dousje dus, kleine Dirc18. De al eerder genoemde Stadsrekeningen van Arnhem
vermelden in de periode 1353-1373 Doeus als voornaam. In Rijswijk komt in
1369 bij de Schatting een Dousken voor19. Uit dezelfde bron noteerde ik in Eek
een Deus Dericsoen (mogelijk de vader van de Derick Deus, die in 1398 in Eek
voorkomt en die een Van der Eem blijkt te zijn)16.

Waarschijnlijk verdween de naam als voornaam, want over de 15de eeuw heb
ik geen aantekeningen en slechts enkele uit de 16de eeuw. In 1506 wordt in een
leenakte Jan Aelberts vermeld, die een broer Doeys Aelberts heeft20. Eveneens
in Maurik wordt, in 1529, Doys Fieren Uytenweerd genoemd17. Daarna heb ik
geen vindplaatsen meer.

Doys als patroniem
Het zou kunnen, dat de Dirc Duys van Mauderic van 1313 en 1319, die een zoon
Dousekin had, dit kind naar zijn vader heeft genoemd. Dan zou Duys een patro-
niem zijn. Zekerheid daaromtrent biedt het geval Deric Deukens soen, bij de
Schatting van 1369 in Eek. We hebben hier nl. een verkorting van Deuseken. The-
odericus Doeus in 1401 te Arnhem21 kan een patroniem zijn, maar ook een ach-
ternaam, dat is zo niet te zien. Uit 1423 noteerde ik in Maurik Dirc Doys
Doysz.22. De hierboven genoemde Doeys Aelberts had een zoon die in 1531
voorkomt als Jan Deus van Mourick. De gegevens zijn evenmin als bij de vorige
paragraaf veelvuldig. Desondanks is het duidelijk dat Doys ook als patroniem
voorkwam.

Doys als achternaam
Een duidelijk voorbeeld als achternaam is Willem Deus, bastaard in 1392, zoon
van Henric Deus1. In 1429 komt in Schalkwijk Willem Doys Gerards voor.
Voor die plaats noteerde ik in totaal tien Doysvermeldingen, tot 165723. In
Maurik komt in 1436 Dirc Doys Giisberts voor24. Bij Derck Doeys geheiten
Tengnagell (ook nog een alias!), die in Maurik in 1440 wordt genoemd, zou men
kunnen twijfelen, maar zijn zoon heet Gerrit Doys25. De pastoor van Cothen
van 1570 was heer Oth Deys26. Ook na 1600 komt de naam voor, tot heden toe,
maar dat heb ik niet meer in mijn onderzoek betrokken.

325



Moeilijke gevallen
Wat te denken van Dierck Doys, Doys Geritssoen soen (omstreeks 1450)12? Ga
daar maar aan staan. Zoiets is pas met extra gegevens op te lossen. Ook niet een-
voudig is Dirck Doys Dircks Maurik uit 145327. Een fraaie stapeling is Dirick
Deuys Royloff Gerits dochter uit 152217, maar daarmee is ze nog niet gedeter-
mineerd.

Tenslotte
Ik zie twee ontwikkelingslijnen: a. voornaam, patroniem, toenaam, b. voor-
naam, patroniem, achternaam. Doys is soms een voornaam, soms een toenaam
of alias, soms een patroniem en soms een achternaam. De onderzoeker heeft
aan deze conclusie weinig, want welk stadium vertoont zijn persoon in kwestie?
Alleen de context en andere archivalia kunnen uitsluitsel geven.

Op het eerste gezicht lijken we niet veel te kunnen aanvangen met Doys Gerits
sone, die omstreeks 1400 in Maurik wordt vermeld12; zijn voornaam ontbreekt
immers. Een andere belening van omstreeks dezelfde tijd geeft Gerit Doys
Geritszone28. Een halve eeuw later zien we een leenovergang van Geryt Doys
van Leeuwen, na dode van zijn vader Geryt Doys28. Hoewel niet direct een wa-
terdicht bewijs dat we met twee Van Leeuwens te maken hebben, is het wel een
richting om verder te zoeken.

Tot slot enige instructieve leenovergangen, waarin in een notedop en op bijna
baldadige wijze de Doys-problematiek aan de orde komt. In 1506 heeft Jan Ael-
berts als broer Doeys Aelberts (Doys als voornaam). In 1531 gaat het leen over
op Jan Deus van Mourick (Deus als patroniem), die als Jan Deys (schijnbaar
een achternaam) het in 1548 overdraagt op zijn zoon Dierick Jansz. Deysz. (lijkt
een patroniem, maar is het niet!). Diens jongste zoon heet in 1573 Dierick Die-
ricks Deys (lijkt een achternaam), overl. omstreeks 1613, waarna het leen over-
gaat op zijn zoon Joost Dirxsen21. •
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ONDER HET VAANDEL VAN HOPMAN VAN STEENWIJCK

In het streekarchief te Hoorn vond ik in de notariële archieven van Enkhuizen
(inv. nr. 812, akte nr. 310, p. 766) een akte gedateerd 30 januari 1574. Het is een
getuigenverklaring van mannen die hebben meegestreden met Conraedt van
Steenwijck tegen de Spanjaarden tijdens het beleg van Alkmaar.

Omdat de namen van deze mannen worden genoemd en zij uit een streek ver
van Alkmaar komen, volgt hieronder de transcriptie van de akte:
Attestatie gedaen bij capiteyn Gerrydt Claesz. van Catwijck cum sociis ten versoucke van schipper
Jan Cloot van Campen

Up huyden den naestlaetsten dach Januarii te eender uuyre naer middage et cetera ut supra fac 208
usque ad getuygen Gerrydt Tymansz., oudt 33 jaeren, Corst Janszoon Oudt, oudt 28 jaeren, poorters
der stede Enchuysen, capiteyn Gerrydt Claesz. van Catwijck, Pieter Cornelysz. van Campen tromsla-
ger, oudt omtrent 39 jaeren, Henrick Cruyenaer van Hattum, oudt omtrent 28 jaeren, ende Barent
Draeck van Campen, oudt 20 jaeren, die welcke et cetera ut ibidem usque ad ter instantie van schipper
Jan Cloot van Campen, jegenwoordich gevangen binnen Enchuyse(n), waerachtich te sijn Pieter
Cornelyszoon tromslager ende Henrick Cruyenaer verclaerden dat (?) zij (?) deposanten in 't belegge
van Alcmair daerbinnen gelegen hebben mette requirant onder 't vaendel van hopman Conraedt
van Steenwijck ende dat die requirant wesende voerder van 't selfde vaendel sijnen wachte ende tochte
bij dage ende bij nachte altijdt zeer wel waergenomen heeft, hem dragende als een rustich, eerlick
ende vroom voerder behoort ende dien toestaet te doen sulx dat die onder 't gehele vaendel van die
soldaten bemindt ende gereputeert is geweest voor een rustich vroom voerder.

Capiteyn Gerrydt Claesz., Gerrydt Tymansz., Corst Jansz. ende Barent Draeck deposeerden, dat
die requirant met hen varende up 't schip van capiteyn Gerrydt ten oorloge altijdt so rustich ende
vroom dragende hij aleen (?) als eenigh up 't schip mochte doen met hen handelende in alle eere;
nyet wetende noch en ooyt van die gehoon hebben, dat die den dagen sijns levens van eenige delicten
achterhaelt es geweest ofte oock daermede berucht.

Sonder meer verclarende et cetera ut ibidem usque ad discretum, Jan Jansz. Voorset (?) geswooren
camerboode ende Maerten Claesz., poorters der selfder stede, getuygen et cetera ut ibidem usque
ad finem.
Cloetenius subscripsit.

A. C. STIERP-IMPINK
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DE UITGESTELDE BOEDELSCHEIDING VAN HET BEZIT
VAN DE AMSTERDAMSE COMMISSIONAIR IN FONDSEN

EN EFFECTEN
JAN HENDRIK WINS (1785-1857)

door V. C. WIKAART-DERKZEN en H. F.J. HESSELFELT

Inleiding
Jan Hendrik Wins heeft in 1856 zijn testament gemaakt. Het met rode lak geze-
gelde exemplaar in het familiearchief toont aan dat hij vermogend was. Reeds
twee generaties later was er niet veel over van die rijkdom. Een doorverteld ge-
rucht wil dat dit de schuld was van zijn schoonzoon. Omstreeks 1935 heeft een
nazaat getracht te onderzoeken wat daarvan waar was. Die speurtocht had toen
geen succes. Pas in de tachtiger jaren is dit onderzoek intensief hervat. Omdat
telkens dezelfde voornamen bleken voor te komen, werd daarbij gebruik ge-
maakt van de voorlopige nummering in onderstaand schema.

Hendrik (I) Wins, 1671-1750,
oo 's-Gravenhage, 1707 Arendina Frishart, 1689-1747

Hendrik (II) Wins, 1710-1789 Cornelis (I) Wins, 1713-1763

Hendrik (III) Wins, 1745-1805 Cornelis (II) Wins, 1743-1812

Hendrik (IV) Wins, 1779-1839 Jan Hendrik Wins, 1785-1857

Hendrik (V) Wins, 1810-1887 Anna Louisa Hillegonda Wins, 1824-1886

Hendrik (VI) Wins, 1842-1905

Hendrik (VII) Wins, 1871-1932

Hendrica Wins, nog in leven

De samenstellers van deze bijdrage zijn een kleindochter van Hendrica Wins
en een achterkleinzoon van Anna Louisa Hillegonda Wins. Bij hun voortgezet
onderzoek zijn zij verrassende biografische bijzonderheden tegengekomen, die
boeiende wisselingen in tijdsbeeld en voorspoed tonen. Dat is vooral bij de jon-
gere tak van Cornelis (I) Wins het geval.

Omdat een volledige genealogie Wins in voorbereiding is, wordt hier volstaan
met een schets van de levensomstandigheden der voorouders Wins, die de basis
legden voor die van onze hoofdpersoon. Er werd dankbaar gebruik gemaakt van
gegevens, bekend uit familieoverlevering en uit zich in familiebezit bevindende
brieven en memoires. Waar in de volgende verhandeling geen plaats wordt ver-
meld, wordt 's-Gravenhage bedoeld.

Voorouders Wins
Abraham Hermansz. Weijns was smid-slotenmaker; later vervaardigde hij har-
nassen. Als jonge man van Goes trouwt hij te 's-Gravenhage op 5 september
1628 met Andrigje Gerrits. Weduwnaar geworden huwt hij op 17 februari 1636
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met Maertgen Corss, jonge dochter van Zoetermeer. Zij is de moeder van Jan.
Deze zoon wordt bij zijn doop op 28 november 1638 in de Grote Kerk inge-

schreven met de naam Johannes. Getuigen zijn Herman Wijns en Jacomijna Ja-
cobs. Wanneer op 7 augustus 1670 zijn eerste kind bij de geboorte overlijdt en
wordt begraven, heet hij Jan Wens, is klerk en woont op de Veerkaey. Jan Wens
is de eerste in deze familie die zijn brood niet meer als handwerksman verdient.
Hij moet kort voor 1670 zijn getrouwd met Lijsbeth Rolofs van Setten, de moe-
der van zijn kinderen. Op 17 februari 1719 wordt bij haar begrafenis in de vierde
klas 3 gulden impost betaald. Zij krijgen negen kinderen, waarvan de helft jong
overlijdt. Bij de dopen van deze kinderen is de spelling van de achternaam van
de vader een maal Wins, twee maal Wijns en zes maal Wens. Blijkbaar zat de
uitspraak van de naam toen juist in de overgang via Wens naar Wins.

De oudste zoon Hendrik (I) Wins, gedoopt in de Hoogduitse kerk op 3 sep-
tember 1670, groeit op aan de Veerkade. Hij huwt in de Kloosterkerk op 8 novem-
ber 1707 met Arendina Frishart, gedoopt op 24 april 1689 als dochter van Hen-
drik Frishart en Martijna Bouwman. Hendrik (I) wordt vermeld als
moesschipper en als marktschipper en heeft zijn kantoor voor verscheping van
Westlandse groenten naar de markt, aan de Amsterdamse Veerkade. Dat is een
vroeg stadium van een kleine rederij. Het verplichte lidmaatschap van de schut-
terij vervult hij van 1715 tot 1720 bij 't Nobel Oranje Vendel als luitenant over
de onderofficieren en rotsgezellen. Elk Haags vendel zorgde voor rust en veilig-
heid in een bepaalde stadswijk.

Hij wordt voorts benoemd en beëdigd tot 'Clopper van 't Hollands Kleyn Ze-
gel', gerechtigd om met een metalen stempel een reliëfindruk te maken op be-
paalde paperassen, door het slaan op dat zegel. Voor elke 'klop' ontving hij één
penning.

Op 30 april 1721 koopt hij voor 4000 gulden een nieuw huis aan de Papestraat.
In 1742 wordt hij vermeld bij de gefortuneerde Hagenaars met een jaarlijks inko-'
men van minstens 2500 gulden, een huis bewonend met een huurwaarde van 300
gulden 's-jaars, met één dienstbode. Zijn zoon Hendrik (II) woont bij hem in,
is ook marktschipper en makelaar, als plaatsvervanger en opvolger van zijn va-
der en geniet als zodanig een jaarinkomen van 1000 gulden.

Hendrik (I) heeft zijn beide zoontjes behoorlijk in het zadel geholpen. Volgens
een 'Lyste van persone, die haar ampten gekoft hebben, Ao 1714', betaalt hij
aan burgemeester Paulus van Assendelft voor zijn zoon Hendrik (II), de somma
van 9000 gulden voor het ambt van marktschipper op Amsterdam, en aan burge-
meester Willem van Assendelft voor zijn zoon Cornelis (I) 8500 gulden voor het
commissariaat van het Leidse en Delftse schuitenveer in Den Haag. De knaapjes
zijn dan pas vier en één jaar oud. Zulke transacties waren typerend voor de regen-
tenheerschappij.

Het bewuste schuitenveer was een heen-en-weer dienst voor personen- en goe-
derenvervoer met een trekschuit, getrokken door een gemend paard op het jaag-
pad langs de Vliet. Het kantoor stond naast de Stadsherberg aan het Zieken,
bij de Kapelbrug waar ook de schuiten af en aan voeren.

Hendrik (I) Wins en Arendina Frishart krijgen zeven kinderen, vier zoons en
drie dochters. Hun oudste dochter en derde kind, is Hester. Zij wordt gedoopt
in de Grote kerk op 13 januari 1712, met de grootouders van moeders zijde als
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getuigen. Hester Wins trouwt op 20 maart 1734 met Edmond van Diest junior,
een welvarend Haags koopman in spiegels, gedoopt op 13 september 1705 als
zoon van Edmond van Diest en Sybilla de Hondt.

Het gezin van Hester verkeert aanvankelijk in gegoede Haagse kringen. De
zoon George van Diest, komt voor op de kwartierstaat Van Dockum, gepubli-
ceerd in het Kwartierstatenboek 1983 van het Koninklijk Genootschap voor
Geslacht- en Wapenkunde. Daar is zo aardig te zien hoe toentertijd dubbele na-
men ontstonden in de families De Vries Robbé en Hondius van Herwaarden.

Van Edmond en Hester zijn portretten bewaard gebleven, die nu de oudste
familieportretten zijn van de Wins-clan. Hun aanvankelijke welvaart, nam later
gestadig af. Edmond en Hester zijn allebei vierde klas begraven. Voor Edmond
wordt de impost van 3 gulden op 25 april 1763 betaald en voor Hester op 18
januari 1768. Haar broer Hendrik (II) wordt voogd over haar kinderen. Daarbij
is een 'acte van nonprejudentie en deliberatie' opgemaakt voor de minderjarige
kinderen. Pas als de jongste van hen meerderjarig is geworden, mag de boedel
worden verdeeld. Er zal niet veel te verdelen zijn geweest.

Hesters ouders waren nog wel in goeden doen: Arendina wordt tweede klas
begraven, waarvoor op 3 januari 1747 15 gulden impost wordt betaald; Hendrik
(I) wordt eerste klas begraven, waarvoor op 7 januari 1750 30 gulden impost
wordt betaald. Hun oudste zoon Hendrik (II), heeft als marktschipper en make-
laar die welvaart kunnen voortzetten. Hij was op 29 juli 1710 in de Nieuwe kerk
gedoopt, met grootvader Jan Wens als getuige. Hendrik (II) huwt in de Klooster-
kerk op 29 november 1739 met Jacoba de Hondt, dochter van Adriaan de Hondt
en Elisabeth van Dalen. Van Hendrik (II) stamt de oudere tak Wins af, de 'tak
der Hendrikken' genoemd. Op deze oudere tak wordt nog ijverig gestudeerd.

De jongere tak Wins
Dit opstel behandelt speciaal de jongere tak met de nazaten van Cornelis (I),
gedoopt in de Kloosterkerk op 10 februari 1713, met als getuigen Cornelis van
Immerseel en Maria Hulstman. Aangezien hij zijn vader niet kan opvolgen, sluit
Hendrik (I) kort na de geboorte 'ten laste van de Generaliteit, ten lijve van Cor-
nelis (I) Wins, in dato 28 Junij 1713 een lijfrente, groot 15 ponden 's-jaars' af.
Deze wordt later nog als 'verstorven lijfrentebrief' vermeld. Het was een soort
verzekering voor de jongere zoon.

Cornelis (I) trouwt in de Kloosterkerk op 23 april 1741 met Barbara Cornelia
Bodegraven, gedoopt in de Grote kerk op 8 juni 1718 als dochter van Cornelis
Bodegraven en Catharina Munts (per abuis Munst gespeld). Het echtpaar krijgt
twee zoons. De jongste is Edmond, gedoopt op 2 januari 1745, met als getuigen
oom Edmond van Diest en tante Hester Wins. De baby wordt maar twee jaar
oud; op 7 maart 1747 wordt 15 gulden impost betaald voor een begrafenis in
de tweede klas. De oudste zoon Cornelis (II), wordt op 29 mei 1743 gedoopt,
met grootmoeder Catharina Munts als getuige.

Het gaat vader Cornelis (I) niet voor de wind. In 1747 overlijdt op 3 januari
zijn moeder Arendina Frishart en op 1 september zijn vrouw Barbara Bodegra-
ven; op 7 januari 1750 overlijdt zijn vader Hendrik (I). Als enige toeverlaat blijft
dan zijn schoonmoeder Catharina Munts over. Aan haar verkoopt hij op 1 mei
1753 een 'Ampt Obligatie' van 500 gulden. Hij overlijdt op 21 april 1763 'subiet
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aan een beroerte'. Zijn enige zoon Cornelis (II) is dan bijna 20 jaar, volwassen
maar wettelijk minderjarig. En dus zet zich het papieren raderwerk in gang tus-
sen Heren Weesmeesteren, verwanten, notarissen, curatoren en schuldeisers, uit-
mondend in de voogdij kwestie.

De boedelbeschrijving voor de weeskamer toont een lange lijst van nagelaten
goederen; de overledene liet zijn zoon wel in een rijkelui's stijl opgroeien. Maar
tot de nalatenschap behoren ook pandbriefjes van de bank van lening, schuld-
brieven en onbetaalde rekeningen. Het saldo is een groot deficit. Gelukkig erft
de zoon Cornelis (II) toch nog wat van drie vrouwelijke verwanten (zie de verkla-
rende tekst bij het schema). Maar voor hem is geen ambt of commissariaat ge-
kocht. Met medewerking van oom Hendrik (II), wordt Jan Markon Pzn., een
aangehuwde neef van moeders zijde, bereid gevonden de voogdij op zich te ne-
men. Jan Markon stamt uit een welvarende Amsterdamse familie en is kinder-
loos. Hij wil daarom Cornelis (II) als pupil in alle opzichten, ook financieel,
steunen en ter wille zijn, als ware hij zijn eigen zoon, en hem een afrondende
opleiding geven in de Amsterdamse koopmanswereld.

Jan/Johannes Weyns/Wens
oo Lijsbeth van Setten

Francois Munts
Barbara v.d. Mey

Hendrik (I) Wins
oo Arendina Frishart

Johanna Wins
oo Jan Gieze

Catharina Munts
oo Corn. Bodegraven

Hendrik (II) Wins
oo Jacoba de Hondt

Hendrik (III) Wins
oo Wilhelmina van Echten

Hester Wins
oo Edmond van Diest

Arend Wins
oo Barendina Selter

Cornelis oo Barbara
(I) Wins Bodegraven

•

Cornelis (II) Wins
oo Hilletje Trappel

1
Jan Hendrik Wins

oo Bernardien Schot

Willem Munts
oo Christ. d. Jongh

Maria Munts
oo Jan

Markon-Pzn.

I
Anna Louisa Wins
oo Pieter Karel van

Diermen

o.a. Anna Louisa van
Diermen

oo Henri Hesselfelt

enz.

Jan Cornelis Wins
a> Magdalena

Dammers

I
o.a. Willem Wins
oo Marie de Veer

enz.

De drie erflaatsters van Cornelis (II) waren:
- zijn oudtante Johanna Gieze-Wins, zuster van grootvader Wendrik (I),
- zijn grootmoeder-petemoei Catharina Bodegraven-Munts, en
- zijn oudtante Christina Munts-de Jongh, schoonzuster van zijn grootmoeder en tevens schoon-

moeder van voogd Jan Markon Pauluszoon.

Verwantschapstabel van de hoofdpersonen
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Jan Markon, remonstrant gedoopt te Amsterdam op 17 augustus 1727, kwam
uit een familie die in Leiden banden had met de remomstrantse textielhandelaar
Vreede, aan de Hoogewoert. Jan Markon ging vaak van Amsterdam naar Leiden
waar hij een buitenhuis 'Vrederust' bezat. Aldaar schrijft hij op 14 mei 1763
een brief aan Hendrik (II) Wins, met het verzoek pupil Cornelis (II) te melden
dat hij zich als voogd beschikbaar stelt en de voogdij aanvaardt, waartoe Corne-
lis hem de Akte van Voogdij moet komen brengen. Die akte is in 's-Gravenhage
gedateerd 16 mei 1763. Voogd en pupil zullen kort daarna naar Amsterdam zijn
gegaan, waar de leertijd voor Cornelis begon, zowel voor het koopmanschap
als voor de omgang met welgestelde relaties. De hoofse zwierigheid bij de sociale
en zakelijke contacten der gegoede Amsterdammers van vóór de revolutie, ver-
klaart de vorm en de inhoud van de aankondiging van Cornelis' voorgenomen
huwelijk met een bruid wier naam, Hilletje Trappel, bepaald geen stijlvolle aan-
kondiging had doen verwachten.

Cornelis (II) ondertrouwt te Amsterdam op 20 mei (trouwt 7 juni) 1768, wo-
nende op de Nieuwendijk en geassisteerd door zijn voogd Jan Markon, met Hil-
letje Trappel, gedoopt in de Westerkerk te Amsterdam op 3 juni 1746, als dochter
van Cornelis Trappel (varensman en behuwd poorter) en Jannetje van Ree (doch-
ter van varensman en poorter Frederik van Ree). Doopgetuigen waren in 1746
haar grootouders Frederik van der Zee (Ree) en Hilletje Jansze.

Cornelis (II) is nu meerderjarig en wordt te Amsterdam op 27 september 1768
ingeschreven in het poorterboek als koopman. Jan Markon heeft zijn taak als
voogd verricht. Hij heeft Cornelis nog begeleid als mentor, tot hij overlijdt in
Leiden op 13 mei 1786, bijgezet in Amsterdam op 19 mei in de Oude kerk, zuid-
zijde, grafnr. 156, kosten 8 gulden.

Het echtpaar Wins-Trappel laat vier kinderen dopen te Amsterdam: Cornelis
(III) op 30 mei 1770 (kort na de geboorte overleden), Johanna Cornelia op 3
december 1774 (ongehuwd overleden te Leiden 7 december 1852), Arend op 25
september 1782 (winkelier, kinderloos overleden 1 november 1845, trouwt 20 no-
vember 1816 met Barendina Frederica Selter) en Jan Hendrik, de hoofdpersoon
van dit opstel, op 6 april 1785 (geboren 5 maart).

Jan Hendrik Wins
Jan Hendrik Wins werd genoemd naar zijn vaders weldoener en naar oudoom
Hendrik (II) die bij de voogdij bemiddelde. Bij zijn geboorte zijn zijn ouders
42 en 39 jaar oud. Dit feit en de negatieve invloed van de revolutie en van de
Franse overheersing, hebben Jan Hendrik vroeg doen rijpen tot een ernstig jonk-
man. Hij en zijn oudere broer Arend krijgen van hun vader de stijl mee die Jan
Markon hem had meegegeven: beschaafd en algemeen ontwikkeld.

In 1806 wordt de nieuwe Grondwet in het Koninkrijk Holland van kracht. Jan
Hendrik is dan 21 jaar, volwassen maar nog niet meerderjarig. Hij wordt aan-
gesteld tot Ie luitenant van het Ie bataljon van de Schutterij aan de Nieuwmarkt.
In 1810 wordt Holland ingelijfd bij Frankrijk. De Schutterij wordt dan Nationale
Garde onder Frans bevel, waarna Jan Hendrik ontslag neemt en burger wordt.

Op 9 februari 1812 overlijdt Cornelis (II) Wins, 68 jaar oud, bij de aangifte
vermeld als suppoost van de Bank van Lening, wat geen blijk van grote welstand
is. De zoons Arend en Jan Hendrik geven dit samen aan, beiden vermeld als kan-
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toorklerk en beiden inwonend bij hun vader aan de Warmoesstraat 118. Hun
moeder Hilletje Trappel, verhuist naar Loosdrecht, waar zij op 29 maart 1816
overlijdt, 68 jaar oud.

Bij de omwenteling van november 1813 worden de Fransen verjaagd. De Na-
tionale Garde wordt de Nederlandse 'Gewapende Burgermacht', te Amsterdam
met vier bataljons. Ter versterking wordt daar een 5de bataljon aan toegevoegd,
geformeerd uit betrouwbare Oranje-gezinden. Daarin wordt Jan Hendrik op 26
november 1813 aangesteld als Ie luitenant. Als alle restanten van het Franse be-
wind zijn opgeruimd, is het 5de bataljon niet meer nodig. Op 20 mei 1814 worden
Jan Hendrik Wins en de zijnen eervol ontslagen en lovend bedankt in een oor-
konde (die nog bij een nazaat berust).

Jan Hendrik Wins (1785-1857)
(doek, Nicolaas Pieneman, in part. bezit)
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Kwartierstaat van de kinderen van Jan Hendrik Wins

Cornelis (II)
Wins

zn. v. Cornelis
(I) Wins en

Barbara Corne-
lia Bodegraven

suppoost bank
van lening

ged. 's-Graven-
hage 29-5-1743

overl. Amsterdam
9-2-1812

Hilletje
Trappel

dr. v. Cornelis
Trappel en

Jannetje
van Ree

ged. Amsterdam
3-6-1746

overl. Loosdrecht
29-3-1816

tr. Amsterdam
7-6-1768

Jan Hendrik Wins

commissionair in
fondsen en effecten

ged. Amsterdam 5-3-1785
overl. Utrecht 20-6-1857

Jan
Schot

zn. v. Abraham
Schot en
Johanna

Vlieg

makelaar in
effecten

ged. Haarlem
6-11-1754

overl. Amsterdam
11-11-1836

Anna Louisa
Otto

dr. v. Johan Al-
brecht Otto en

Bernardina
Kootman

ged. Amsterdam
5-6-1760

overl. Amsterdam
30-3-1814

tr. Amsterdam
27-5-1781

Anna Bernardina Schot

ged. Amsterdam 4-4-1784
overl. Amsterdam 27-10-1871

tr. Amsterdam 30-4-1816

1. Anna Louisa Hillegonda Wins, geb. Amsterdam 17-6-1824, overl. Amsterdam 2-4-1886,
tr. Amsterdam 22-9-1863
Pieter Karel van Dierman, geb. Amsterdam 28-11-1822, overl. Amsterdam 28-1-1864

2. Jan Cornelis Wins, geb. Amsterdam 10-9-1827, overl. 's-Gravenhage 3-12-1881 commissio-
nair in fondsen en effecten, tr. Amsterdam 26-5-1853
Magdalena Elisabeth Dammers, geb. Amsterdam 15-5-1833, overl. Brussel 2-1-1922

In juni 1814 hervat Jan Hendrik Wins zijn werkzaamheden op het effecten-
kantoor van makelaar Jan Schot; hij wordt beëdigd als commissionair in fond-
sen en effecten. Hij ontvangt het daarbij behorende Gemeentestempel. In huize
Schot heerst rouw. Op 30 maart 1814 is mevrouw Schot overleden na een langdu-
rig ziekbed als gevolg van een hevige aanval van pokken, liefderijk en plichtsge-
trouw verpleegd door haar inwonende dochter Dien. Zij is dan vrij om haar oor
te lenen aan de attenties van Jan Hendrik. Op het laatste beschreven blaadje van
haar 'vriendenroP, verklaart hij haar zijn vriendschap en liefde.

Op 30 april 1816 wordt het huwelijk voltrokken. Twee jaar later kan Jan Hen-
drik het kantoor overnemen van schoonvader Jan Schot. Deze was sinds 14 okto-
ber 1773 lid van het makelaarsgilde, maar laat zich op 24 december 1818 uit-
schrijven. Als rentenier woont hij in de Nes op de hoek van de Kuiperssteeg,
waar hij op 11 november 1836, 82 jaar oud, overlijdt. Zijn twee dochters delen
de erfenis.

334



In 1835 verhuist het jonge gezin Wins van de Prinsegracht 834 bij de Reguliers-
gracht, naar de Keizersgracht 751, later omgenummerd tot 679. Dit pand is eigen-
dom van Jan Hendrik; hij zal het tot zijn dood bewonen. Intussen is hij een be-
kende figuur geworden aan de effectenbeurs. Zijn confrater Van 't Vlie, nodigt
hem uit samen met collega Van Limmik, toe te treden tot een nieuw groter effec-
tenkantoor, als mede-oprichter en deelgenoot van de sindsdien bekende firma
'Van 't Vlie, Wins& Van Limmik'. Het contract bevat o.a. de afspraak dat specu-
leren aan de beurs verboden is. Daarna wordt Jan Hendrik ook benoemd tot
Directeur van het Amsterdams Administratiekantoor van Hollandse Fondsen.
Hij is tevens sociaal geëngageerd in 1832 als lid van de 'Cholera-commissie' in
Amsterdam en wordt in 1841 regent in het sinds 1828 bestaande 'College voor
de Stadsbestedelingen'.

Jan Hendrik en zijn vrouw zijn de 40 reeds gepasseerd, als zij het late geluk
beleven van een dochter Wiesje en een zoon Jantje in hun aanvankelijk stille
grachtenpand. Zij begrijpen dat het bij deze twee moet blijven en noemen het
dochtertje daarom naar de beide grootmoeders en het zoontje naar de beide
grootvaders: Anna Louisa Hillegonda Wins en Jan Cornelis Wins. Alleen de
naam Hilletje wordt wat verdeftigd in Hillegonda.

Als zijn eerste kleinkinderen nog kleuters zijn, voelt Jan Hendrik zijn einde
naderen. Zijn vrouw geeft de portretschilder Nicolaas Pieneman opdracht haar
patriarchale echtgenoot in een levensgroot kniestuk te vereeuwigen. Jan Hendrik
maakt op 20 februari 1856 zijn testament voor notaris Coenraad van der Voort
van Zijp. Tijdens een kort familiebezoek aan Utrecht is Jan Hendrik onwel ge-
worden. Hij is aldaar enkele dagen later op 20 juni 1857 overleden. Pas toen zijn
testament werd geopend, bleek dat hij een zeer vermogend man was geweest.

Wies Wins en Pieter Karel van Diermen
Het testament van Jan Hendrik Wins bepaalde: Na aftrek van de legitieme por-
ties voor de twee kinderen, vruchtgebruik van 12.000 gulden voor zijn schoon-
zuster, vruchtgebruik van een huis voor twee nichten en ruim 10.000 gulden aan
legaten voor allerlei relaties, deels in contanten en deels in nominaal kapitaal
Nederlandse Schuld, alles vrij van kosten, is zijn hele vermogen vermaakt aan
zijn weduwe. Zijn zoon is executeur-testamentair en beheerder tot het tijdstip
van boedelscheiding. Diens geërfd deel is vrij en zonder enig voorbehoud tot
zijn beschikking.

Ten aanzien van zijn dochter heeft Jan Hendrik bepaald dat bij haar overlij-
den haar gedeelte, devolverend op haar wettige kinderen, moet worden inge-
schreven in het Grootboek Nederlandse Schuld tot hun meerderjarigheid. Het
is opvallend dat haar gedeelte nadrukkelijk buiten enige bemoeienis van Jan
Hendriks schoonzoon wordt gehouden. Wat steekt daar achter? Wie is eigenlijk
die schoonzoon?

Wies Wins was opgegroeid tot een vriendelijke jonge vrouw, wier wat gedron-
gen postuur haar als vanzelfsprekend tot achtergrondfiguur had doen worden,
met de drie jaar jongere broer nadrukkelijk op de voorgrond. Toen die stamhou-
der zich verloofde, was Wies al 28 jaar. Zij had nog geen aanstaande en stellig
heeft zij aandacht ontbeerd en naar wat meer genegenheid verlangd. Deze om-
standigheid en haar zachte aard hebben haar vermoedelijk doen zwichten voor
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de avances van haar vaders bediende Pieter Karel van Diermen. Hij was de zoon
van een met zijn gezin inwonende bediende, 'major domus' in een groot grach-
tenhuis, Keizersgracht 452, op de hoek van het Molenpad bij de Leidsegracht.
Van die vader had Pieter Karel de taal en de omgangsvormen bij de gegoeden
geleerd.

De gevolgen van de avances bleven niet uit. Het paar trouwt op 22 september
1853. Vader Jan Hendrik huurt voor hen een aardig pand aan de Keizersgracht,
nr. 678 schuin tegenover zijn eigen huis. Wies krijgt van haar vader een ruime
toelage, waarvan zij met haar man en haar snel groeiend gezin aangenaam kan
leven. De voorzichtigheid van de erflater Jan Hendrik, ten opzichte van de
schoonzoon is dan wel begrijpelijk.

Bij monde van Pieter Karels dochter Louise, werd de sfeer in huize Van Dier-
men evenwel als bijzonder plezierig ervaren, waaraan warm gekoesterde herinne-
ringen werden bewaard. Vader Van Diermen had gaven voor tekenen, dichten
en zingen en was een handig fotograaf in Daguerrotype. Maar voor zwager Jan
Cornelis Wins, was Van Diermen alleen al om zijn komaf onacceptabel, terwijl
hij hem bovendien - misschien niet geheel ten onrechte - van berekening ver-
dacht. Het gezin van Jan Cornelis en dat van zijn zuster hadden weinig contact
met elkaar.

Als beheerder van de nalatenschap heeft Jan Cornelis, ofschoon voorlopig,
de beschikking gekregen over een onvermoed groot vermogen. Dat is hem helaas
naar het hoofd gestegen. De grootte van het vermogen werd door bovengenoem-
de Louise op minstens 700.000 gulden geschat. In 1858 haast Jan Cornelis zich
zorgeloos een mooi, groot pand aan het Singel te kopen: het huis 'met het scheep-
je' in de gevel, tegenover de Koepelkerk. Hij begint als 'grand seigneur' te leven,
snel interend op zijn te verwachten erfdeel. Hij gaat elke zomer met zijn gezin,
met een bij hen inwonende vriendin van zijn vrouw en begeleid door twee mei-
den, op reis, séjours houdend in eersteklas hotels. Hij stuurt zijn kinderen naar
kostscholen voor de 'upper-ten'.

Jan Cornelis Wins (1827-1881) Pieter Karel van Diermen (1822-1864)
(doek, G. C. Schellenberg, in pari. bezit)
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Op 28 januari 1864 overlijdt onverwacht Pieter Karel van Diermen, rentenier.
Jan Cornelis wordt voogd van de kinderen van zijn zuster. Het kantoor zorgt
er voor dat zij niets tekort komt, evenmin als haar moeder 'de oude mevrouw
Wins'. De verkwistende levenswandel van Jan Cornelis geeft iedereen de indruk
dat er geld in overvloed is.

Op 27 november 1871 overlijdt Jan Hendriks weduwe. Zij heeft haar beide
kinderen reeds het nodige van haar inboedel geschonken. Daar heeft Jan Corne-
lis veel van verkocht. Als zijn zuster bij hem informeert naar de gouden theele-
peltjes, bedenkt hij het smoesje dat die moesten worden verkocht omdat Pieter
Karel zoveel geld had gekost. Pieter Karel van Diermen is echter al zeven jaar
dood en kan zich niet verweren. Op dat moment komen de praatjes in de wereld
dat Van Diermen het familievermogen heeft aangetast. Diens weduwe durft dan
niet verder bij haar broer te informeren. Als klap op de vuurpijl vraagt Jan Cor-
nelis zijn zuster om een blanco volmacht, die zij hem in blind vertrouwen geeft.

De nalatenschap van Jan Hendrik Wins
De nalatenschap van Jan Hendrik Wins blijkt op dat moment niet alleen nog
niet door een boedelscheiding geregeld, er is bovendien nog geen letter op papier
gezet om die boedelscheiding in te leiden. Die zaak sleept dan al veertien jaren.
Dit doet mede-firmant Van Limmik junior, die zijn vader is opgevolgd, besluiten
eens na te gaan hoe of het met de nalatenschap is gesteld. Daarbij wordt ontdekt
dat er niet alleen is geknoeid, maar dat er grof is gespeculeerd en dat daarvoor
geld van de firma is 'geleend'. Dat betekent fraude en wegens speculeren, tevens
contractbreuk. De maat is vol.

Per brief, op een zondagmiddag in de voorzomer van 1873, stelt Nicolaas van
Limmik jr. aan Jan Cornelis Wins het volgende ultimatum:
Hij moet onmiddellijk terugtreden als medefirmant, zogenaamd om gezond-
heidsredenen, naar elders verhuizen en zijn vrouw volledig op de hoogte brengen
van de werkelijke redenen van zijn uittreden. Hij moet erin toestemmen dat de
naam van de firma onveranderd blijft, maar dat zijn zoon hem niét opvolgt, dat
zijn jaarsalaris van 16.000 gulden wordt gehalveerd om met de andere helft te
beginnen met het terugbetalen van zijn schulden. Hij moet onverwijld de boedel-
scheiding ter hand nemen en mag daarvoor over de nodige bescheiden beschik-
ken en hulp vragen aan de oudste bureaulist, de heer Scherrewitz.

Dat was een bijzonder schappelijke regeling. Was hij daar dankbaar voor?
Hij verhuist eerst naar Maarssen en daarna naar 's-Gravenhage. Hij vraagt geen
hulp voor de bereddering van de nalatenschap. Zijn zoon Willem vertrekt op
de bonnefooi naar Oost-Indië, waarvoor de heer Van Limmik de uitzet en de
reis betaalt. Jan Cornelis leeft wederom boven zijn stand en aan de boedelschei-
ding doet hij niets. Als hij op 3 december 1881 in 's-Gravenhage overlijdt, is de
boedelscheiding 24 jaar lang gesaboteerd. Zo toonde hij zijn dankbaarheid.

De Van Diermens maken bij notaris Coenraad Jonker de bereddering van de
nalatenschap van Jan Hendrik Wins en zijn weduwe aanhangig. Deze neemt de
nodige beslissingen en regelt de afwikkeling van de zaak. Er worden gemachtig-
den benoemd voor de twee partijen en op 11 november 1882 is de zaak rond.

Uit de chaotische en onvolledige administratie van Jan Cornelis Wins kon de
notaris nog niet bij benadering schatten hoeveel geld aan voorschotten Jan Cor-
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nelis had opgenomen. De verdeelsleutel moest daarom zo gunstig mogelijk zijn
voor groep I, die sinds 1857 aan voorschotten ƒ 29.233,34 had genoten. In 1882
bedroegen de roerende en onroerende activa/ 85.811,91. Het restant van de erfe-
nis bedroeg voor groep I dus ƒ 115.045,25. Hetzelfde bedrag werd voor groep
II notarieel aangemerkt als 'reeds genoten'. Derhalve te verdelen totaal van het
restant in 1882: ƒ 230.090,50. Dat is bijna een half miljoen minder dan de ge-
schatte waarde in 1857 van het bezit van Jan Hendrik Wins.

Van de resterende activa heeft de weduwe P. K. van Diermen tussen 1882 en
haar overlijden op 2 april 1886, haar vijf kinderen giften toebedeeld. Daarna
is er voor dat vijftal na aftrek van de successierechten per kind nog wel een paar
duizend gulden over geweest. En toen was het op.

De erfgenamen in 1882

I. Anna Louisa Hillegonda Wins, geb. 17-6-1824, wed. P. K. van Diermen;
1. Anna Bernardina van Diermen, geb. 4-5-1854, tr. 28-10-1880 Anton Eduard van

Hulsteyn.
2. Karel Albertus van Diermen, geb. 14-3-1856.
3. Anna Louisa Hillegonda van Diermen, geb. 20-11-1857, tr. 11-8-1881 Henricus Frede-

ricus Joannes Hesselfelt.
4. Jan Hendrik van Diermen, geb. 5-7-1859.
5. Maria Wilhelmina Frederika van Diermen, geb. 28-2-1862.

II. Magdalena Elisabeth Dammers, geb. 15-5-1833, wed. J. C. Wins;
1. Willem Wins, geb. 13-5-1855, tr. 29-3-1880 Maria Sibilla de Veer.
2. Johanna Petronella Jacoba Wins, geb. 3-12-1856.
3. Magdalena Elisabeth Wins, geb. 3-5-1858.

De firma 'Van 't Vlie, Wins & Van Limmik' ging over op de twee procuratie-
houders, toen Nicolaas van Limmik jr. kinderloos overleed. Met de nieuwe naam
'Scherrewitz & Schaaper' was ook de naam Wins uit de wereld van de effecten-
handel verdwenen.

In het familie-archief was geen kopie van de akte van 11 november 1882 aanwe-
zig. De naam van de notaris was niet bekend en het Amsterdams notarieel archief
is ingedeeld op notarisnaam. Pas in 1987 is de akte in dat archief opgespoord
en kwamen de hierboven vermelde feiten aan het licht. Die akte bracht een recht-
vaardige, zij het late logenstraffing van wat een eeuw lang een vals, boosaardig
gerucht was geweest. De rehabilitatie van Pieter Karel van Diermen was een feit.

OVER 100 JAER OUT

Op 30 april 1697 is het overlijden aangegeven van 'Jan Sanders Ransom, wonen-
de gasthuys (te Gorinchem) over 100 jaer out'.

(doodboek weeskamer van Gorincchem en het Land van Arkel)
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FORTUIN

door A. VAN MOOLENBROEK

In het Stadsarchief van Oudenaarde vond ik in de Staten van Goed boek 43 op
f. 66v-67 een akte met de volgende inhoud: 'van Heijndrick Keijtijnck fs. San-
ders gheboren van Utrecht bij fortuijne verdroncken inde Schelde voor tSyoen
deser stede den . . . aprilis 1624 overbracht bij Lievijnten vander Straeten fa. An-
dries als hauderigghe . . . (enz) .. . ' .

Een oude bekende, want op 28 febr. 1617 laat Heijndrick zich inschrijven als
verzeten poorter van Oudenaarde (zie mijn artikel Noord-Nederlanders in het
Poorterboek van Oudenaarde in Gens Nostra 1989, p. 243).

De akte vervolgt met: 'Dhauderigghe vertoont dat te desen sterfhuise anders
gheene goedinghen bevonden en sijn dan een huus ende erfve wesende conqueste
staende Tusschenbrugghen maeckende den houck van het Beckstraetken / belast
met 16 Lb. grooten tsiaers in diversche renten / zo erffelick als kerckelicke / die
tachter waeren ontrent drie ofte vier jaeren / boven eene clachte van ontrent
12 Lb. grooten van Jan Wagheneere coopman tot Valenchijne / Item eenighe
alam meublen ende cleederen van cleender importantie zonder meer / mits dat
s'overledenen tafeletboucxken van vutstaende schulden van baete ten date van
tverdrijncken over hem was ende verloren es / zijnde tvoorn. huijs ende erfve
gheduerende dat s'overledene lichaem noch niet ghevonden en was / vut crachte
van uwer heeren (= de oppervoogden) authorisatie vercocht an Fransois Rob-
bins voor 19 Lb.10 sch. groote tsiaers den penninc 16e / zoo oock sijnde ghe-
weest tvoorseijde alam meubelen ende cleederen / . . . (enz) .. . ' .

Na betaling van de uitstaande schulden blijft er een batig saldo over van 8 Lb.
grooten. Hoewel dit geld werd uitgegeven aan de lijkschouwing, de begrafenis
en kleren voor de kinderen, besluit de weduwe elk van de kinderen, te weten San-
derken, Driesken, Wauterken en Betken, 1 Lb. grooten te laten erven, uit te beta-
len 'als sij ten huijwelicke ofte anderen staete zullen commen'.

Toeziende voogd over de vier wezen is Wauter Keijtinck, 'rechtsweer' van de
overledene (zie eveneens Gens Nostra 1989, p. 243). De akte is gedateerd 30
januari 1626. •

- alam (alaem, allame) = huisraad, gereedschap.
- conqueste = aanwinst (hier 'verworven tijdens huwelijk').
- hauderigghe = houderes, bezitster.
- tafeletboucxken = het boekje van een marskramer, zakboekje.
- Tusschenbrugghen = (nog bestaande) straat in Oudenaarde.
- rechtsweer = neef.
- Syoen = naam van klooster in Oudenaarde.
- Staat van Goed = opgave van bezittingen en schulden t.b.v. de oppervoogden der stad; dit diende

te gebeuren als er minderjarige kinderen achterbleven, danwei als men het niet eens kon worden
over de verdeling van de erfenis.
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vn ie V/2 17

IV/1 8

V/3 IS VM 19

IV/2 9

UI/1 4

SIMON VESTDIJK

gymnastiekonderwijzer te Haarlem
en Amsterdam

*ca 1828, gevonden Haarlem in de Dijkstraat
die uitkomt op de Oostvest 9-6-1830 (akte
gepubliceerd in Koggenland 1989, p. 39)

V/5 20

JOHANN
CHRIST1AAN

MARTIN

zn. van Johann
Tobias Martin

en Rosa Thülin

smidsknechl te
Haarlem

•Merseburg
1757/8

t Haarlem
15-10-1832

V/6 21

WILLEMUNTJE
VAN DEN ENDE

dr. van Cornelis
van den Ende

en Anna
de Morrie

V-Haarlem
25/27-1-1773
t Haarlem
31-3-1860

CD Haarlem 28-10-1792

IVO 10

JOHANN GODFRIET
MARTIN

kamerbehanger (1832),
exploitant van de Stads-
doelen, conciërge (1890)

—(Ev. Luth.) Haarlem
17-12-1809

t Haarlem 9-1-1890

CD Haarlen

V/7 22

FREDRIK
NIEMAN

zn. van Gerrit
Nieman en

Aartje van Tooren

bloemist te Wid-
ford (Herts.,

Engeland 1832),
timmerman te
Haarlem (1839)

—'s-Graveland
18-2-1781
t 1839/63

v/a 2;

MARIA
VESTER

dr. van Dirk
Vester en
Geertruij
Homans

V—Haarlem
31-12-1778/

3-1-1779
t Haarlem
4-12-1863

a> Haarlem 3-11-1805

IV/4 11

GEERTRUU JOHANNA
NIEMAN

*/ —Muiden
27/30-11-1808

t Haarlem 5-12-1875

ï 14-11-1832
111/2 f

FREDERIKA MARTIN

•Haarlem 17-3-1833
t Amsterdam 7-3-1902

t Amsterdam 8-9-1888

OD Haarlem 27-9-1854

"" SIMON VESTDIJK
gymnastiekleraar M.O. te Harlingen 1897

•Haarlem 24-11-1863

in

DR. SIMON VESTDIJK
arts, letterkundige, officier in de Orde van Oranje-Nassau bij K.

nr. 10, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw bij K.B.
nr. 8, litt. doctor h.c. Groningen 24 juni 1964

*Harlingen 17-10-1898

t Zeist 28-12-1944
CD Amsterdam

B. 22 april 1955,
24 april 1963,

t Utrecht 23-3-1971

Samenstelling: Mr. O. Schutte
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V/9 24

JAN MULDER

zn. van Jan
Mulder en Anna

Zeijzema

kapper, later
dameskapper

—Amsterdam
13-10-1782

t Amsterdam
20-5-1837

V/10 25

CATRINA
PETRONELLA

JONKMAN

dr. van Wijnand
Jonkman en
Wilhelmina
van der Pijl

—(als Treyntje)
Amsterdam

21-5-1783
t Amsterdam

10-4-1871

otr./a> Amsterdam 30-6/16-7-1809

IV/5 12

JAN MULDER

kapper

•Amsterdam 11-6-1814
t Amsterdam 28-12-1898

V/11 26

DIRK HENDRIK
WEINMAN

(WIJNMAN)

zn. van Johannes
Weinman en
Anna Maria

Kattrina Kahle

dansmeester
(1840),

tapper (1863)

—Amsterdam
24-10-1779

t Amsterdam
10-6-1863

V/12 27

ELISABETH
EEKMAN

dr. van Roelof
Sijmons Eekman

en Johanna
Ellersiek

-(Ev. Luth.)
Amsterdam
10-10-1783

t Amsterdam
4-10-1863

OU./ <D Amsterdam 3/26-12-1802

IV/6 13

ANNA MARGARETHA
WEINMAN, zich

noemende WIJNMAN

•Amsterdam 16-5-1817
t Amsterdam 29-4-1902

<x> Amsterdam 8-7-1840
Ml/3 6

JAN WILLEM HENDRIK MULDER

firmant Jean Mulder, kapper en
parfumeur te Amsterdam

•Amsterdam 6-4-1841
t Amsterdam 14-7-1910

V/13 28

DIRK
NICOLAAS

MARGADANT

zn. van Gijsbertus
Hermanus

Margadant (mr.
timmerman.

klapperman) en
Sophia Meulen-

kamp

timmerman

V-'s-
Gravenhage
5/6-12-1791

t 's-Gravenhage
22-12-1857.

V/14 29

JOHANNA
MARIA
HEYL

dr. van Johan
Jacob Heyl en
Jenneke Strijk

—'s-Gravenhage
16-10-1787

f Amsterdam
29-1-1876

OD 's-Gravenhage 27-3-1816

IV/7 14

GIJSBERTUS
MARGADANT

goudsmid te 's-Gravenhage
later tandarts te

Amsterdam

*'s-Gravenhage 3-6-1816
t Amsterdam 8-1-1900

OD (2) Amsterdam
4-12-1889 Wilhelmina

Keesmacher

V/15 30

FREDRIK
JOHAN

STUTTERHEIM
zn. van Johan

Fredrik Stutter-
heim (mr. smid
en slotenmaker.
regent v.h. Luth.

weeshuis) en
Geertruy Dietz

smid en sloten-
maker

-(Ev. Luth.)
's-Gravenhage

29-10-1769
t 's-Gravenhage

14-2-1833

V/16 31

HENDRINA
CEERTRUU

CENTEN
dr. van Peter

Centen en
Aartje Catharina

Mulder

—Nijmegen
19-12-1779

t 's-Gravenhage
2-12-1844

CD 's-Gravenhage 6-12-1801

IV/8 15

DIRKJE STUTTERHEIM

*'s-Gravenhage
10-12-1815

t Amsterdam 25-9-1886

CD (1) 's-Gravenhage 19-8-1840
m/4 7

ALIDA CAROLINA MARGADANT

•Amsterdam 23-3-1847
t Harlingen 6-5-1925

a> Amsterdam 13-8-1868
1119 T

ANNA MARGARETHA CLAZINA CATHARINA MULDER

•Amsterdam 27-2-1869
29-7-1897

t 's-Gravenhage 28-2-1937

1

QD Doorn 27-12-1965 Adriana Catharina Maria van der Hoeven, *Rotterdam 24-3-1938
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HET GESLACHT HOFMAN UIT RIDDERKERK

door K. J. SLUKERMAN

Inleiding
Op het eiland IJsselmonde treft men in de decennia rond 1600 heel wat personen
aan, die gezien hun naam van elders afkomstig lijken te zijn geweest. Lang niet
altijd valt hun plaats van herkomst in de bewaard gebleven archivalia te achterha-
len, maar de enkele in de laatste decennia van de zestiende eeuw aanvangende
trouwboeken en lidmatenregisters, spreken nogal eens van herkomst uit Vlaan-
deren of Brabant. Het betreft hier dan veelal handwerkslieden, schoolmeesters,
chirurgijns en predikanten die vanwege de troebelen de Zuidelijke Nederlanden
moeten zijn ontvlucht.

Het hier te behandelen geslacht Hofman zou uit Middelburg afkomstig zijn.
Kennelijk is daar de stad op Walcheren mee bedoeld; er is o.a. ook een gelijkna-
mige plaats in België, vlak over de grens van Zeeuws-Vlaanderen. Onderzoek
in het Zeeuwse Middelburg heeft tot op heden niets over dit geslacht opgeleverd.
Wellicht is die stad voor dit geslacht slechts een kortstondig tussenstation ge-
weest in de trek van zuid naar noord, want het komt mij voor dat ook deze fami-
liegroep Hofman (Hooffman) uit Vlaanderen of Brabant afkomstig was.

Omstreeks 1586 vestigde de chirurgijn Pieter Hofman (Hooffman) zich met
zijn vrouw te Ridderkerk. Drie van hun kleinzoons bereikten de huwelijkse staat;
kennelijk had maar één daarvan nageslacht. Met diens twee volwassen geworden
en in de contreien van Heerjansdam gewoond hebbende kleindochters moet dit
geslacht in de eerste helft van de achttiende eeuw zijn uitgestorven.

Publikatie van deze genealogie is derhalve voornamelijk van belang voor de
vele vorsers die een dochter uit dit geslacht in de kwartieren hebben. Met reacties
van lezers hoop ik aanvullend materiaal te vergaren en wellicht relaties te leggen
met andere groepen Hofman (Hooffman) in Nederland en België.

Genealogie
I. 'meester' Pieter Hofman (Hooffman), geb. ca. 1555/'60, van Middelburg,
chirurgijn (1587, 1589), diaken (1589) te Ridderkerk, overl. 1589/'91, tr.
ca. 1580/'85 Cornelia (Neeltje) Jacobsdr., overl. (wellicht op Develsluis onder
Kleine Lindt) vóór 2-1-1630. Zij tr. (2) Heerjansdam (otr./att. geg. om te Heer-
jansdam te tr.) Ridderkerk 4/24-5-1592 Jan Melchiorsz. (Melsen) (van) Cronen-
borch, geb. ca. 1560, van Dordrecht, zeilmaker, woonde later te Kleine Lindt (De-
velsluis), pachter van de visserij in de Devel van de grafelijkheid, overl. vóór
1630, wedr. van (otr. Dordrecht 1-2-1585) Jacobmijntgen (Jacquemijntje) Wil-
lem Jacob Braetsdr.1, zn. van Melchior Jansz. Cronenburch (houtkoper, burger
van Dordrecht, patroon van de prebende georgij in de Pancraskerk te Leiden)
en NN.

'Meester Pieter Hofman Chyrurgyn' doet op 4-10-1587 belijdenis te Ridderkerk. Naderhand
is bij deze optekening genoteerd 'is vertrocken - obiit'2. Op 21-12-1587 spant meester Pieter
Hoffman voor schout en heemraden van Ridderkerk een zaak aan tegen Arijen Koessen vanwege
betaling van 12 Rijnsgld. voor arbeidsloon2a.

Op 16-4-1589 staat meester Pieter Hoffman, chirurgijn, op de nominatie voor diaken te Rid-
derkerk, waartoe hij ook wordt gekozen3.
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Op zijn vroegst eind 1589 moet hij (blijkens de bijschrijving in het Ridderkerkse lidmatenre-
gister) uit Ridderkerk zijn vertrokken, want nog op 23-11-1589 laat hij daar een kind dopen.
Niet lang nadien zal hij zijn gestorven, daar zijn weduwe reeds in 1592 hertrouwt.

'Neelken de huysvrouwe van meester Pieter Chirurgyn onse broeder' doet op 28-12-1588 belij-
denis te Ridderkerk. Later is bijgeschreven: 'is vertrokken'2. In de ondertrouwakte van haar
tweede huwelijk wordt zij genoemd: 'weduwe van meester Pieter Hooffman van Middelburch'.

Op 2-1-1630 compareren Mels Jansen, Pieter Jansen, Jaepken Jansdr., weduwe van Pieter
Leendertsen, Claes Pietersen, wonende te Ridderkerk en Pleun Claesen, getrouwd met Sara Pie-
ters, allen erfgenamen van hun moeder Neelken Jacobsdr., weduwe van Jan Melssen, en zij ver-
klaren gezamenlijk het door hun moeder nagelaten huis en roerende goederen te hebben gedeeld.
Hun zuster Jaepken krijgt het huis en erf op Develsluis aanbedeeld, waarvoor zij betalingen ver-
richt aan haar broers en zwager (geen bedrag genoemd)4.

Uit dit huwelijk:

1. Claes, volgt II.
2. Zacharias Pietersz. Hofman, ged. Ridderkerk 12-3-1587 (door ouders ten

doop gehouden), overl. zonder nakomelingen vóór 2-1-16304.
3. Sara Pietersdr. Hofman5, ged. Ridderkerk 23-11-1589 (get. Wijven Bruy-

nen), overl. na 2-1-16304, tr. Pleun Ciaesz.

II. Claes Pietersz. Hoffman alias Timmerman, geb. ca. 1580/'85, won. Ridder-
kerk, timmerman, op nominatie voor diaken te Ridderkerk (1610, 1615), overl.
1637/'39, tr. (1) IJsselmonde (Ie gebod Ridderkerk 22-10) 26-11-1606 Marijken
Goosendr. (Goessensdr.), geb. ca. 1574, van IJsselmonde (1606), overl. 1631/'36,
dr. van Goosen Antonisz. (Thonisz.) en Cytge Pietersdr.; tr. (2) Ridderkerk (Ie
gebod ald. 20-4) 18-5-1636 Neeltje Jacobsdr., van Ridderkerk, overl. na 7-4-
1654. Zij tr. (2) Ridderkerk (Ie gebod ald. .22-5) 5-6-1639 Willem Leendertsz.
(alias) Bom, j.g. van Ridderkerk, wellicht herbergier ald., overl. vóór 8-11-1652,
wedr. van (tr. Ridderkerk 28-12-1636) Leentje Lauwen.

Op 12-12-1610 en in 1615 staat Claes Pietersz. (Timmerman) te Ridderkerk op de nominatie voor
de functie van diaken, doch wordt beide keren niet verkozen.

Blijkens een akte van attestatie van 20-7-1602 is Marichgen Goossendr., jonge dochter, wonen-
de in het dorp IJsselmonde, 28 jaar oud6. Zij trouwde dus op wat oudere leeftijd. Op 21-12-1606
komt zij met attestatie van IJsselmonde naar Ridderkerk7, alwaar zij later blijkens kerkeraads-
handelingen zich schuldig maakt aan dronkenschap, 'kyvagie' en 'twisten'8. Zij moet een wei-
nig achtenswaardig lid van de Ridderkerkse gemeenschap zijn geweest.

Op 3-12-1611 transporteren Pieter Goessens, voor hem zelf, en Claes Pietersz., getrouwd met
Marijcken Goessensdr., als erfgenamen van Goesen Thonisz. en Cytge Pietersdr., 3 mergen 3
hont 42 roeden land in het Haarlemmerblok te Charlois. Blijkens een dezelfde dag opgemaakte
schuldbrief ten behoeve van de kopers, woont Pieter Goessens dan in Rotterdam9.

Op 28-5-1631 testeren Claes Pietersz. Hoffman en Maertgen Goossensdr.10. Rond 1637
maakt Claes eveneens een testament met zijn tweede vrouw10.

Claes P(iete)rsz. Hoffman, wonende te Ridderkerk, verkoopt op 9-1-1637 een losrente van
6 ponden 5 schellingen per jaar over een hoofdsom van 100 ponden aan Adriaen van Berckel,
gewezen brouwer in De Druyff te Rotterdam. Als zekerheid stelt Hoffman zijn huis te Ridder-
kerk, aan de noordzijde belend aan de kercke singel. Deze losrentebrief wordt 16-2-1661
ingelost".

Goossen Ciaesz., P(iete)r Ciaesz. en Arye Ciaesz., elk voor hen zelf en mede namens Lenert
Ciaesz., hun jongste broeder, gezamenlijk kinderen en erfgenamen van Claes P(iete)rsz. Hoff-
man, transporteren op 20-8-1639 aan Willem Lenertsz. alias Bom, getrouwd met Neeltgen Ja-
cobsdr., gewezene huisvrouw van de voornoemde Claes, een huis met erf en beteling in het dorp
Ridderkerk 'aen de noort waertse sijde van Grasdijck van Out Reyerwaert ofte dorps steenstrae-
te' en aan de noordzijde belend aan de Kercke Cingel".
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Neeltjen Jacobs en haar tweede man Willem Leendersz. worden 18-12-1644 lidmaten te
Ridderkerk12.

Neeltgen Jacobsdr., weduwe van Willem Lenertsen Bom, wonende te Ridderkerk, verklaart
op 8-11-1652 428 Car. gld. schuldig te zijn aan de nagelaten weeskinderen van Willemtje Her-
mansdr., in leven weduwe van sr. Vincent Paets te Rotterdam. Het betreft hier een schuld van
geleverd bier, dat haar man destijds had opgehaald uit de brouwerij De Druyff te Rotterdam.
Als zekerheid voor de inlossing van de schuld stelt Neeltgen haar huis aan de noordwaartse zijde
van de Grasdijck of Dorpssteenstraet te Ridderkerk13.

Op 7-4-1654 compareert Neeltgen Jacobsdr., weduwe en boedelhoudster van Willem Lenert-
sen Bom, wonende te Ridderkerk, geassisteerd met Aryen Quirijnen Huyser de jonge, wonende
onder de jurisdictie van Ridderkerk, als haar gekoren voogd, en verklaart 85 Car. gld. schuldig
te zijn aan Leenden Willemsen, minderjarige voorzoon van wijlen haar man. Het betreft hier
een obligatiebrief van 50 Car. gld., opgemaakt op 24-3-1654 vanwege uitkoop met het moederlijk
erfdeel van het weeskind en veertien jaren interest. De schuldbrief zal bij meerderjarigheid of
eerder huwelijk van de voorzoon moeten worden ingelost. Als zekerheid stelt Neeltgen haar
woonhuis aan het Dorpspleijn te Ridderkerk13.

Van dezelfde dag dateert nog een akte; daarin is sprake van een legaat van 200 Car. gld. dat
ene Cent Fransen Danckert op 5-1 -1649 aan de genoemde voorzoon had vermaakt. Deze is door
Neeltgen uit Danckerts boedel gelicht en zij zal daar jaarlijks interest van trekken tot meerderja-
righeid of eerder huwelijk van de voorzoon. Als zekerheid stelt zij weer haar voornoemde
woonhuis13.

Het dorp Ridderkerk, inkt-pen-penseeltekening ca. 1790, door J. van Diepenhuijsen
(foto: Gemeente-archief Rotterdam)

Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Ridderkerk:

1. Pietertgen Claesdr., ged. 11-11-1607, overl. Ridderkerk 15-11-160714.
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2. Goosen, volgt III.
3. Pieterken, ged. 19-9-1610 (get. Heyltgen Bom, hvr. van secretaris).

Voor Pieterken moet wellicht Pieter worden gelezen, die dan identiek zou kunnen zijn met Pieter
Claesz. Hofman, j.m. van en won. Ridderkerk, otr./tr. Groot-Ammers/Ridderkerk 28-2/3-4-
1661 Grietjen Hendriksdr. van den Born, j.d. van Benschop (1654), won. Groot-Ammers (1661).
Zij otr. (1) Groot-Ammers 29-3-1654 Frans Jansz.

4. Arie Claesz. Hofman, ged. 26-12-1612, overl. na 20-8-163912.
5. Leendert Claesz. Hofman, ged. 8-5-1615 (get. Burgien Jacobs), overl.

1641/'48, tr. Ridderkerk (Ie gebod ald. 17-11) 22-12-1641 Ariaentje Wil-
lemsdr., j.d. van Ridderkerk. Zij tr. (2) Ridderkerk (Ie gebod ald. 6-3) 28-3-
1649 Pieter Ariensz.
Ariaentjen Willems en haar tweede man Pieter Ariensen worden op 1 april 1654 lidmaat te
Ridderkerk15.

III. Goosen Claesz. Hofman, ged. Ridderkerk 26-12-1608 (get. Sara Pietersdr.),
overl. (wellicht ald.) vóór 31-1-1652, otr./tr. Ridderkerk 22-5/5-6-1639 (in het
trouwboek van Alblasserdam is otr. datum 11-6 genoteerd) Geertgen Ariensdr.,
j.d. van Alblasserdam, overl. (wellicht te Ridderkerk) vóór 31-1-1652.

Mels Jansz., wonende op Zwijndrechtseveer, als oom en bloedvoogd van vaderszijde, en Aryen
Quirijnen en Wouter Jacobsz., als getrouwd hebbende Ariaentgen Aryens, wonende beiden on-
der de jurisdictie van het dorp Alblasserdam, als voogden van moederszijde van het nagelaten
weeskind van Goosen Claesen Hofman en Geertgen Aryens zaliger, in hun leven gewoond heb-
bende op het dorp Ridderkerk, compareren op 31-1-1652 en transporteren een huis met dijkerf
aan het zuideinde van het dorp Ridderkerk, dat eigendom van Hofman en zijn vrouw was ge-
weest, aan Aryen Aryensz. van der Steen, schoenmaker op het dorp Ridderkerk. Dezelfde dag
wordt er door laatstgenoemde t.b.v. het weeskind een schuldbrief opgemaakt ten bedrage van
356 gld., die op 28-7-1665 is afgelost13.

Uit dit huwelijk:

1. Claes, volgt IV.
2. Maerichje Goosensdr. Hofman, ged. Ridderkerk 15-2-1643, overl. vóór

31-1-165213.

IV. Claes Goosensz. Hofman, ged. Ridderkerk 3-6-1640, won. Kleine Lindt
(1668), wellicht overl. vóór 1709, tr. Heerjansdam 27-5-1668 Ugje Jansdr. van
Driel, j.d. van Groote Lindt, won. Kleine Lindt, wellicht overl. vóór 1709, dr.
van Jan Dircksz. van Driel alias Timmerman (huistimmerman, gemeen-
landstimmerman, sluiswachter, pachter van het windrecht, schepen, heemraad
van Kleine Lindt) en Geertgen Gerritsdr.16.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Heerjansdam:

1. Geertruy(t) Claesdr. Hofman (ook: Hofland), ged. 5-5-1669 (get. Dirck Jan-
sen, Teuntje Jans), overl. (wellicht te Heerjansdam) 1703/'07, tr. Heerjans-
dam 19-5-1692 Paulus (Pouwelis) Pietersz. Houtmeulen (Houtmole), ged.
Nieuw-Lekkerland 30-3-1670, won. Kleine Lindt (1692), won. Heerjansdam
(1707), overl. na 13-7-1709, zn. van Pieter Paulusz. en Neeltje Louwen. Hij
otr. (2) Heerjansdam 29-1-1707 Jannigje Ariensdr. Verschoor (van der
Schoor), j.d. geb. en won. Heerjansdam, wellicht dr. van Arie Pietersz. Ver-
schoor en Hester Jans17.
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Bij de doop van haar zoon Klaes op 11 -12-1695 te Heerjansdam is Gèertruy abusievelijk als Hof-
land ingeschreven.

Op 7-2-1707 komt Pouwelis P(iete)rsz. Houtmole, weduwnaar van Geertruyt Claes, wonende
te Heerjansdam, met Jan Jansz. van Driel, als oom en bloedvoogd van de nagelaten kinderen
van Pouwelis en Geertruyt, tot uitkoop van de moederlijke legitieme portie. Pouwelis zal in de
boedel blijven zitten en de kinderen Pieter ca. 13 jaar, Claes ca. 11 jaar, Neeltje 6 jaar en Jan
3 jaar oud, moeten opvoeden, enz. en bij meerderjarigheid aan elk van hen 3 gld. uitkeren18.

Pouwels Pietersen compareert op 24-1-1709 ter secretarie te Heer jansdam en verklaart van
Heyndrick Arijensen Hoffland voor 900 gld. een huis met binnendijks erf gekocht te hebben.
Tevens geeft hij te kennen de helft in een huis te hebben verkocht aan Jannitje Claes, die mede
compareert en verklaart de koop aan te nemen voor 387 gld. 10 st.18.

Op 13-7-1709 transporteert Pouwlis P(ieter)s Houtmole voor 387 gld. 10 st. de helft in een
huis en buitendijks erf te Heerjansdam aan Jannitje Claes, die de wederhelft bezit18. Wellicht
was dit huis afkomstig van Claes Hofman en I Jgje van Driel en nagelaten aan hun twee kinderen
Gèertruy en Jannitje.

2. Gosen Claesz. Hofman, ged. 10-3-1671 (get. Jan Melsen, Maeyke Melsen),
wellicht zonder nageslacht overl. vóór 1709.

3. Jannigje (Jannetie) Claesdr. Hofman, ged. 28-8-1675 (get. Trijntje Jans),
overl. na 30-1-1712, otr. Heerjansdam 10-5-1710 Jan Leendertsz. Hoffland,
ged. Heerjansdam 31-7-1672, armmeester ald. 1713, overl. né 25-3-171318,
zn. van Leendert Willemsz. Hofland en Wilmtje Pietersdr.
Jannetie Hofman is bij haar ondertrouw voorzien van consent van 'vrinden', de bruidegom
wordt geassisteerd door zijn vader Leendert Hofland.

Jan Leendertse Hoffland en Jannigie Claesse Hoffman, echtelieden wonende onder Heerjans-
dam, maken op 30-1-1712 een mutueel testament. De langstlevende moet de kinderen opvoeden,
enz. en bij meerderjarigheid als vaderlijke- of moederlijke portie een zilveren ducaton of 3 gld.
4 st. uitkeren. Bij kinderloos hertrouwen van de langstlevende zal deze 200 Car. gld. moeten uit-
keren aan de vrienden ab intestato van de eerstgestorvene en bij kinderloos en ongehuwd overlij-
den van de langstlevende zal de boedel in twee helften worden gedeeld en komen aan de naaste
familieleden der echtelieden. Jan plaatst zijn handtekening, zijn vrouw zet een handmerkje19.

•

Noten

1. K. J. Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht - een overzicht van ca. 3000 kwartieren van Kees
Jan Slijkerman, Rotterdam 1987, p. 250-251 en Duizend jaar voorgeslacht-supplement I, Rot-
terdam 1989, p. 36, 38.

2. Ons Voorgeslacht 1970, p. 198: J. Versluys, Lidmaten te Ridderkerk (1589-1602).
2a. ARA, ora Ridderkerk, inv.nr. 85, akte d.d. 21-12-1587.
3. Arch. Ned. Herv. Gemeente Ridderkerk, inv. nr. 1.
4. Algemeen Rijksarchief (ARA), oud recht. arch. (ora) Kleine Lindt 1. d.d. 2-1-1630. Voor zoon

Mels (Melchior) Jansz. van Croonenburgh, als noot 1, 2de publikatie, p. 22, 24.
5. Zij was wellicht identiek met Wieve Brunen die op 5-4-1587 te Ridderkerk belijdenis deed. Haar

relatie tot het echtpaar Hofman is niet duidelijk.
6. Gemeente Archief (GA) Rotterdam, arch. gem. IJsselmonde, inv. nr. 194.
7. Als noot 2, p. 222.
8. Ds. G. van der Zee, Schetsen uit het kerkelijk verleden van Ridderkerk (verzamelde artikelen

uit de Kerkbode van Ridderkerk, ca. 1947), p. 17.
9. GA Rotterdam, ora Charlois 12, f. 322.

10. Volgens een aantekening die ik jaren geleden maakte op het Centraal Bureau voor Genealogie,
zou deze akte te vinden zijn in het oud arch. van de polders Oud- en Nieuw-Reyerwaard, inv.
nr. 10. Tot op heden heb ik deze akte niet kunnen traceren.

11. ARA, ora Ridderkerk, inv. nr. 9.
12. Als noot 2, p. 221.
13. ARA, ora Ridderkerk, inv. nr. 10.
14. ARA, DTB Ridderkerk, nr. 10.
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15. Als noot 2, maar jaargang 1971, p. 56.
16. Als noot 1, eerste publikatie, p. 128. Ons Voorgeslacht 1981, p. 414: K. J. Slijkerman, Van Driel.
17. Als noot 1, eerste publikatie, p. 93-94.
18. ARA, ora Heerjansdam, inv. nr. 2.
19. ARA, oud not. arch. Hendrik-Ido-Ambacht, inv. nr. 4844, f. 137 e.v.

VIERIGE BLIXEM IN DE KERCK

Anno 1798 de 14 August in vigilia assumptionis Beatae Mariae virginis hadden wij het volgende
ongeluk. Smorgens ten 5 uhren was er een Groot Getal Pelgrims van Heumen en Malderen en Overas-
zelt in onze Kercke om te Bigte en te Communiceeren, en dan hunne weg te vervorderen naer Kevelaer,
om de Moeder Gods te besoecke en te verEeren.

Middelertijt onstond een zwaar onweer de Lugt was duijster en Zwaart, het donderde Eijslijk,
om 7 uhren ging ik in Godes naem aen het Altaer om de Heijlige Misse te leesen. Ik was Ef fe begonne
met de Epistel te leesen, als er eene Zulcke Ratellende Donderslag gehoort wird dat men meinde
de arde versonk, en in dezelve instantie Zonder tussenpoosing, Sloeg de vierige blixem in de Kerck,
dog eerst verpletterde hij de Haan van de Kerckthoorn, Sloeg twee Gevakken Leijen vn de Thoorn,
Planken en Eene Balk in Stukken, rolde over het nieuwe kerckedak, vernielde een Groot Getal Leijen
die als sneuplokken door de lugt vlooge tot aen het Huijs van de Custer. sloeg 7 a 8 voet door het
midden van de kerkck muur quam dan onder in de kerck, Sloeg in de Eerste Mannebank bij de ingank
van de Kerck eene ongehuwelijkte Pelgrim van Heumen dood, genoemd Derck N.

Den Egter nog in de abslutie en het H. Olie Sacrament van mij ontvangen heeft, mits de omstaen-
ders verseekerde dat hij nog leevde. Nog vijf andere waare door de blixem geraakt, waaronder Eene
jonkman van Overasselt zeer Sterck geschadigt was genoemd Evert Cornelissen, den twee dagen
in mijn Pastoreijen huijs is blijve legge, en bij visitatie ondervond men dat Zijn armen - want de
blixem had Zijne rok hembtrok en hembde aen de Elleboog in Stukken Geslaegen - en beene Zeer
gerackt waare, Zijn Kousse waare binnewartz op verscheijde plaetze verbrand en Stonken Zeer naer
Zwavel. Hij is naar huijs getranspoorteert, en de Heer Medecijne Doktoor de la Genesse uijt de
grave, meint hem met Gods hulp te herstellen, de overige haer letzel is zoveel niet.

Zoo Gou was de Slag niet Geschiet of heel het god huijs, was vol Rook, damp en Zwavelblak,
en alle Menschen laegen ter aerde Gevallen, en nu verhefte Zig het naersten Gekrijt dat oit Sterveling
gehoort heeft van: Jesus Maria Joseph, Staet ons bij. Men droeg het doode Jonkman, en de overige
gequetzten naer buijte om vrisse Lugt te assemen. Het Gelukkigste van all is, dat de Goede God
ons voor brand bewaart heeft, het geene Seeker door de voorspraak van Zijne Gebenedeijde Moeder
Maria, en door die van de H. Bisschop en Martelaer Lambertus onsen gelerde Kercken-Patroon Ge-
schiet is. Hiervoor zij Lof, Eer, en Ewige danckbaerheijd aen de Goede God van mijn en alle mijne
Naarkomelingen, den ons God huijs voor Zulke droevige Rampen en ongelukken willen Gelieve te
bewaaren tot het Eijnde des werels toe.

H. W. Broeckwijlder, Pastor

(Uit begraafregister RK-parochie St. Lambertus te Ottersum (Limburg))

DE MOEDER ONTDEKT

'1753, 18 Juni is op het kerkhof een kleijn kind begraven, dat in het water gevon-
den is, en niet wetende waar vandaan. Naderhant de moeder ontdekt en te Naalt-
wijk geworgt'

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

Bevolkingslijsten
De Franse volkstelling van 1796 in de toenmalige gemeenten Nieuwenhagen, Rimburg, Schaesberg
en Ubach over Worms, uitgegeven door de werkgroep binnen de sectie Genealogie en Streekgeschie-
denis van het Oudheidkundig en Cultuurhistorisch Genootschap Landgraaf. Landgraaf, 1989.

In betrekkelijk korte tijd heeft de sectie alle bevolkingslijsten van de voormalige gemeenten overge-
nomen en in deze uitgave verwerkt. Het is een boekwerk geworden van 120 pagina's, waarin ook
vier artikelen, elk betrekking hebbend op een van de vroegere gemeenten. De lijsten zelf beslaan
72 pagina's. De huishoudens zijn goed te onderscheiden, hetgeen niet altijd het geval is bij publikaties
van dergelijke lijsten.

Ook al zal nader onderzoek steeds noodzakelijk zijn, als genealogische bron zijn deze lijsten uitste-
kend en wij mogen ons dan ook verheugen dat er steeds meer lijsten het licht zien, zeker wanneer
deze zoals in deze uitgave, zijn voorzien van een degelijke index.

Het boek is nog verkrijgbaar door overmaking van ƒ 22,50 + / 3,- porto op postbankrekening
6028430 of bankrekening 820.978.971 t.n.v. Sectie Genealogie en Streekgeschiedenis, Hereweg 78b,
6373 VK Landgraaf, o.v.v. Franse volkstelling.

N. A. HAMERS

Genealogieën
L. A. Luteyn, Genealogie van de familie Luteyn, nakomelingen van een Franse Frans door J. A.
Luteyn Middelburg 1905-1986, Woudenberg, 1990.

Deze vorstelijke uitgave is totstandgekomen door ons geacht lid, de heer L. A. Luteyn te Wouden-
berg; voor een belangrijk deel is de samenstelling het werk geweest van wijlen de heer J. A. Luteyn,
hetgeen in de titel van het boek tot uitdrukking komt. De heer L. A. Luteyn heeft de genealogie
bijgewerkt, er de laatste hand aan gelegd en voor de uitgave gezorgd.

Francois Luteyn zal ongeveer halverwege de 17de eeuw zijn geboren. Zijn kinderen uit zijn huwe-
lijk met Judith Mollé (Groede ca. 1657 - Breskens 1715) worden van 1685 af in Retranchement
en Cadzand geboren. De nazaten zijn veelal in Zeeland te vinden en trouwen met leden van diverse
bekende Zeeuwse families.

654 Bladzijden telt het boek; groot formaat, glanzend papier, gebonden in fraaie band; het zal
de lezer op voorhand overtuigen van de uiterlijke kwaliteiten van het werk. De inhoud doet er niet
voor onder! Duidelijkheid en overzichtelijkheid zijn met succes nagestreefd. Het boek is - anders
dan men tegenwoordig meestal ziet - niet zozeer een familiegeschiedenis, alswel een zuivere genealo-
gie. Had men het eerste willen bereiken, dan waren vele banden nodig geweest en was het werk waar-
schijnlijk nooit klaar gekomen. Wij mogen ons daarom gelukkig prijzen met wat thans is beschik-
baar gesteld!

Voor belangstellenden: er is nog een kleine voorraad. Inclusief verzendkosten is de prijs ƒ 90,-,
over te maken op postbankrekening 624335 t.n.v. L. A. Luteyn te Woudenberg.

Monografieën
Th. W. Polet, A. A. de Reus-Vredenburg en J. J. Kaldenbach: Noordhollandse Schutters in de 'Bel-
ze' opstand van 1830. Jubileumboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Nederlandse
Genealogische Vereniging, afdeling Hollands Noorderkwartier, 1990.

De jubilerende afdeling Hollands Noorderkwartier is zeker niet de eerste die een feestelijk boek
laat verschijnen bij de herdenking van het zoveel jarig bestaan. Waar andere afdelingen het tot nu
toe gezocht hebben in opstellenbundels of publikaties van genealogische onderzoeksresultaten, heeft
Hollands Noorderkwartier het aangedrufd met een monografie voor de dag te komen, zij het dan
wel een monografie, waarin het genealogisch element sterk aanwezig is.

In een aantal hoofdstukken komt o.a. aan de orde de oorzaak van de troebelen, het leven van
de schutters en wederwaardigheden van het korps Noordhollandsche Vrijwillige Jagers. Bij elkaar is
een goed leesbaar boek geschreven, waarin op een deel van de Nederlandse (en Belgische) geschiede-
nis wel uitvoeriger wordt ingegaan dan in de schoolboeken het geval kan zijn.
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Bij pag. 143 (het boek telt 192 pag.) beginnen de naamlijsten van schutters, alfabetisch per plaats
(+ omgeving), resp. per onderdeel. Zoveel mogelijk zijn daarbij gevoegd plaats en datum van ge-
boorte, oudersnamen en andere typische informatie voor wat de persoon van de schutter betreft.

Wilt u dit interessante boek zelf bezitten, dan kunt u het bestellen door overmaking van ƒ 40,-
+ / 5,50 verzendkosten op rekeningnr. 42.47.51.763 van de Amro-bank te Uitgeest t.n.v. NGV, afd.
Hollands Noorderkwartier, Geesterweg 35, 1911 HK Uitgeest (postbankrek. nr. van de Amrobank
in Uitgeest is 8238).

R. F. VULSMA

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.

Forscherkontakte 1990, Band I en II. Verein zur Förderung EDV-gestützter familienkundlicher For-
schungen, Dortmund 1990(526 + 328 pag., registers).

Samengesteld met gegevens van: Bayerischer Landesverein für Familienkunde, Die Pommerschen
Leute, Roland zu Dortmund en Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde, Bezirksgruppe Köln.

Ook in Duitsland wordt de computer ingeschakeld bij het leggen van genealogische contacten.
Na een eerste regionale aanzet in 1988 hebben nu vier Duitse genealogische organisaties hun contact-
gegevens centraal ingevoerd en verwerkt. Het resultaat is deze tweedelige uitgave, waarvoor door
280 inzenders ca. 30.000 vermeldingen zijn geleverd, die 15.000 namen betreffen van families die
voor het grootste deel afkomstig zijn uit (voormalige) Duitse gebieden en Duitse vestigingsoorden.

De gegevens zijn - op historisch-geografische basis - gegroepeerd in 21 regio's. Per regio zijn
er drie lijsten gesorteerd en wel op familienaam, op woonplaats en op postcode, alle met onderlinge
verwijzingen. Aanvullend is er een totaallijst van alle familienamen en een lijst van inzenders. De
vermelding van de familiegegevens is vrijwel identiek aan de bij onze Nederlandse contactdiensten
toegepaste sorteringswijze, t.w. familienaam, godsdienst, postcode, woonplaats, periode waarover
gegevens beschikbaar, inzender.

Onderzoekers met Duitse voorouders wordt aangeraden bij een bezoek aan Naarden niet te verzui-
men deze uitgave eens in te kijken.

J. THOMASSE

TIJDSCHRIFTEN

Fotokopieën 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

De Brabantse Leeuw, jg. 39, no. 1, 1990. Verv. Erfgenamen van heer Ghijsel Back. §7. Bilderdijk,
Burckhardt, Ten Brummeler Andriesse, Van Reysen; A. H. Hoeben: De waarde van symbolen en
kleuren in de heraldiek. Naar aanleiding van het nieuwe wapen en de vlag van Westerhoven; F. C. J.
Wierckx: De hoveniersfamilie Franken te Bergen op Zoom [17de-20ste eeuw].

The Caledonian Society, Med. van, 14e jg., no. 1, mrt. 1990. G. Grevers-Lieth: Gegevens van de
Waalse Gemeente te Doornik [1767-1769]; Verv. Genealogie Hutchison.
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Gens Data, 7de jg., nr. 2, mrt. 1990. M. R. Doorlmont: Automatisering bij het C.B.G.; Programma
Nieuws: W. J. Scholl: Starten met GD87(1) [stap voor stap handleiding voor hen, die moeite hebben
met het op gang krijgen van dit programma]; A. K. Oudman: De nieuwe Personal Ancestral File
release 2.2; J. Mulderij: Bespreking van het genealogische programma STAMBOOM versie 1.1.

Gens Humana, nr. 10, mrt. 1990. Verv. Genealogische strukturen; P. Klok: Het indexeringsprogram-
ma GensData/Klapper; Verv. Gezochte familienamen; A. J. van den Eist: Brouwen en brouwerijen
in Utrecht; P. Donche: De toepassing op genealogische relaties van de programmeertaal Prolog; M.
IJzerman: Alva's Raad van Beroerten als genealogische bron; J. W. Pallada: Automatisering bij het
Gemeentearchief van Utrecht; H. F. A. Schmitt: Johannes Petrus Schmitt - uitvinder of charlatan?

Heemtijdinghen, 26e jg., no. 1, mrt. 1990. W. R. C. Alkemade: Gemeentebesturen van Barwouts-
waarder en Rietveld 1851-1964; Verv. Akten van indemniteit van Waarder (3) [1736-1747].

Historische Kring Weesp, Contactblad, 5e jg., no. 2, mrt. 1990. G. Meulmeester. De relatie tussen
het poortje van de Ronden en de gedenksteen van de vroegere molen De Hoop [De Ronden, Gudde,
(Bellaar) Reinink].

Limburgs tijdschrift voor genealogie, jg. 18 (1990), nr. 1. Een aangename verrassing is de nieuwe
verschijningsvorm, vastbladig met een fleurig kaft. L. Lemmen: Limburgse Zouaven; H. C. J. M.
Kreyns: Een onderzoek naar de familie Beltgens [enige groepen naamgenoten; 16de-17de eeuw];
Verv. Bibliografisch Repertorium [Puteanus t/m Xhonneux]; A. M. A. Maassen: De protestantse
familie Hupkens te Maastricht [de ondertrouw in 1717 van Louis S. de la Flechel met M. Catharina
Hupkens - zonder toestemming van bruidegoms moeder - werd aanleiding tot een rechtszaak];
Verv. Kwst. Bouvrie; F. Ramaekers: Familienamen op oude boerderijen; J. Diederen: De familie van
schout Jan en pastoor Michael Dieteren (Dederen).

DeMaasgouw, tijdschrij"tvoor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde, jg. 109, afl. 1,1990. Red.:
De Maasgouw ondergaat face-lift [verschijnt thans in een kleurige omslag, met een nieuwe lay-out
en vormgeving]; H. Evers: Portretten van Ferdinand von Plettenberg, heer van Wittem; J. Huck:
Neusser Weinhandel mit den Niederlanden, besonders mit den Maasstadten, im 17. Jahrhundert;
R. J. H. Ubachs: Meneer de deken kocht 'Den Engel' [1730; Van Roost, Groslambert].

Misjpoge, jg. III, nr. 2, apr. 1990. H. Snel: Specifiek Amsterdamse bronnen voor Joods-genealogisch
onderzoek; J. Hagedoorn: De vestiging van de Portugese Joden in de Noordelijke Nederlanden;
/. B. van Creveld: Bronnen in Israël.

Nederlands Archievenblad, jg. 94, nr. 1, mrt. 1990. H. de Vries: De universiteitsarchieven in Neder-
land vanaf de 19e eeuw, in het bijzonder die te Groningen; H. J. M. Mijland/F. F. M. Ector/K. van-
der Hoeven: De Eindhoven-variant; een schade-inventariserend onderzoek voor archiefmateriaal;
Archieven in de Europese Gemeenschap: A. Vos: Groot-Brittannië [speciaal Yorkshire].

De Nederlandsche Leeuw, CVIIde jg., no. 1-2, jan.-febr. 1990. J. Fox: De ouders van Abraham Adri-
aens van Nispen; G. J. J. van Wimersma Greidanus: Het laatste woord over de Van Nispen-afkomst!
[In deze interessante bijdragen worden twee meningen tegenover elkaar gesteld. Abraham Adriaens
voerde tijdens zijn leven nooit de naam Van Nispen. Kernpunt is of Adriaens in dit geval een patro-
niem of een zgn. versteend patroniem = familienaam was. De argumenten voor het laatste standpunt
overtuigen m.i. het meest]; L. van der Hammen: Van der Hammen (aanv.); C. A. Dearsley-
Hanedoes: De oudste generaties Hanedoes; J. W. Niermans: Margaretha Huguetan [overl. 1767;
Casado de Monteleone, Weiman].

Numaga, jg. XXXVII, nr. 1, mrt. 1990. W. H. Thijsse: Johan Conradus Boers (1812-1896) als musi-
cus te Nijmegen in de jaren 1840-1853.

Nijmeegs Katern, jg. 4, nr. 2, apr. 1990. Verv. Alcohol en politiek anno 1788 [Van Sachten].

Ons Voorgeslacht, no. 402, 45e jg., febr. 1990. Verv. Kwst. Van Zijl/Van Gaalen [gen. XV-XXVI];
C. Hoek: Het Cartularium van Heer Christiaen Cruys van Adrichem, pater van het Sint Barbara
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Convent te Delft; Verv. Repertorium Cuykse lenen; NN: Opmerkingen bij de kwartierstaat Jannetje
van Leeuwen.

Ons Waardeel, 90/2. J. Westerhuis: De familie Westerhuis te Gieten en aanverwanten (II) [Oortwijn,
Pepping, Komdeur].

Het Personeel Statuut, 41ste jg., nr. 2, mrt./apr. 1990. Wetgeving: Namenrecht.

Speuren en Ontdekken in de historie van Ouder-Amstel, jg. 6, nr. 1, mrt. 1990. J. C. Niesthoven:
Wie was wat in de 18e eeuw?; J. Blom: Duivendrecht destijds... een buurtschap vol boerderijen.

Streekarchief eiland Ysselmonde, Kwartaalbericht nr. 1 (1990). Berichten betr. aanwinsten en werk-
zaamheden; stukjes uit oude kranten.

Tussen de Voorn en Loevestein, no. 70, jg. XXVI, apr. 1990. Inhoudsopgave jaargangen 1 t/m 25
(nrs. 1 t/m 69) met een index van de trefwoorden uit de inhoudsopgave. Een voorbeeld ter navolging
voor andere historische verenigingen!

Tussen Rijn en Lek, 24e jg., nr. 1, mrt. 1990. H. M. Pothuizen: De buurtschap Pothuizen onder
Schalkwijk [o.a. eigenaars resp. gebruikers van tienden, grond en hofsteden].

Twente Genealogisch, 5e jaar, no. 4, okt. 1989. Korte kwstn. van Jannes Wevers (geb. Driene 1801),
Berend ten Cate (geb. Hengelo 1815), Gerrit Barend Wissink (geb. Enschede 1826), Jan Hendrik
Broen (geb. Enschede 1807), Geertruid Romp (geb. Enschede 1810), Hendrikus Beune (geb. Vriezen-
veen 1811) en Willem Wilmink (geb. Hengelo 1805).

Idem, 6e jaar, no. 2, apr. 1990. W. Kooiman: Genealogisch allerlei. 5. Groot en Klein Brunink
[Bruijninck te Enschede; 18de eeuw]; Korte kwstn. van Albertus Scholte(n) (geb. Oldenzaal 1820),
Hendrika Lohuis (geb. Notter 1792), Helena Willemsen (geb. Oldenzaal 1783), Herman Alink (geb.
Oldenzaal 1814), Gerrit Jan Schophuis (geb. Volthe 1816), Geertruida ter Haar (geb. Borne 1815),
Geertruida Jansen (geb. Oldenzaal 1814), Dina Brunink (geb. Oldenzaal 1814) en Gerrit Jan Wiggers
(geb. Hasselo 1823).

Tijdschrift voor genealogie en historie 'Westerwolde', jg. 11, nr. 1, mrt. 1990. E. G. Schrage: Het
hoendergeld; NN: Het Onweer [familie Onweer te Onstwedde; 17de-18de eeuw].

Van Zeeuwse Stam, nr. 68, mrt. 1990. A. G. F. Smits: Familie van notaris Noordijk [17de eeuw; te
Goes en Amsterdam]; Verv. Sententies Hof van Holland [o.a. Huijsers 1591, Schot 1623/24]; Verv.
Bevolkingshistorie [Arnemuiden, avondmaalgangers 1597-1607]; Verv. Godshuizen Middelburg
[1803]; Verv. Quohier 200ste penningh [1674]; J. A. de Kramer. Het geslacht De Vos op Noord Beve-
land [17de eeuw]; F. Inniger. Van Cauwenberghe [verhalen rond Augustinus Josephus van C , overl.
Middelburg 1796].

Van Zoys tot Soest, 10e jg., nr. 4, voorjaar 1990. J. H. M. Hilhorst: Jacob van Gaasbeek, het Utrecht-
se schisma en de polder de Slaag; Red.: 1787 - Pruisische troepen trekken door Soest.

West friese Families, 31e jg., no. 1, mrt. 1990. J. W. Joosten: Potveer: in (veer-)schuiten [18de-20ste
eeuw; de naam Potveer (ook Botviel en Potviel) komt het eerst voor in Ursem 1761]; G. Beets-
Zwaan/C. B. Termaat: Termaat [te Blokzijl en Schermerhorn; 17de-19de eeuw].

Uit familiebladen:
De Bechtbul, nr. 20, 1990. Corr. en aanv. genealogie Becht.
De Beukers Bode, Ie jg., no. 4, jan. 1990. Overwegingen over het ontstaan van verschillende stammen
'Beukers'; Gegevens van broers en zusters van Andreas Beukers (geb. 1829); Idem, 2e jg. no. 1, apr.
1990.
Blanckensteijn-bulletin, Ie jg., nr. 4, mrt. 1990. W. Spies: Van Blanckensteijnen in de 17de eeuw
[prov. Utrecht].
De Dobbel-beker, 1.1990. De voorouders van Leontien Dobbelaere, met stamreeks [te Gent en Waar-
schot]; Verv. doopsgezinde tak Dobbelaer.
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De Familieband, nr. 12, apr. 1990 [Boosman, Van Gelder en aanverwanten). Nageslacht van het echt-
paar Grietje van Gelder (geb. 1798)enDirk Donker'geb. 1794);M Buijten: De watersnood in Noord-
Holland in 1916.
Familiebrief Jongens, 2e jg., no. 2, mrt. 1990. P. Jongens: Onderwijzer op Terschelling [betr. Gerrit
Willem Jongens, 1888-1959].
Familiestichting Huyser, nr. 13, 4e jg., mrt. 1990. Kwst. (5 gen.) Maaike Huizer [geb. Ridderkerk
1920; - , De Winter, Noordzij, Van Driel]; H. J. Huyser. Wapenfeiten in Charlois (1) [Dirck Crijnen
Huijser, geb. 1606]; Kwst. Teunis Arie Huijzer [geb. Kerkdriel 1956; - , Van der Sluis, Van der Meu-
len, Sikma].
De Familie Taks (en Tax?), nr. 2, apr. 1990. Der Taksen erf [onderzoek in kadaster naar onroerend
goed van Jacobus Taks, overl. Oosterhout 1917].
De Griffioen, nr. 25, 36e jg., mrt. 1990. C. E. G. ten Houte de Lange: Kwartierstaat van Jeroen,
Casper en Floris de Lange [5 gen.; - , Verbeek, De Haes, Schellens; met wapens].
In den Bockenwagen, nr. 14, mrt. 1990. Biografie H. J. de Jagher (1916-1989). Als bijlage het door
mw. De Jagher geschreven boekje Kloosterkerk en omgeving te 's-Gravenhage van de 14e tot de 20e
eeuw.
Jan Bruins Slot, zijn voor- en nageslacht, nr. 9, mrt. 1990. W. van der Zwaag: De Zwindersche Veen-
compagnie (verv.); Albert Jannes Harens (1780-1834), zijn voor- en nageslacht; Aanv. familieboek.
Die Loenen cronyke, nr. 38, 1990. Verv. Stamboom gen. XII.
Van Mecken tot Mekke, 6e jg., no. 1, apr. 1990. Verv. kwst.; Verv. familieboek: Jan Hendrik Mecken
(18e eeuw).
Poelgeest familie kontakten, 10e jg., nr. 1, mrt. 1990. A. van Poelgeest/J. Poelgeest: Genealogie:
de Floristak is rond! Overzicht van onderzoek naar afstamming van Floris Pietersz. van P. (geb.
1549) van Willem bastaard van Poelgeest (14de eeuw; 9 gen.).
Het Treffertje, 19e jg., no. 1, mrt. 1990. P. Sanders: De gebroeders Adriaan en Jacob Treffers in
Zeeland [geb. Sprang 1750 resp. 1752].

België

Oostvlaamse Zanten, 65e jg., nr. 1, jan.-mrt. 1990. W. L. Broekman: Belezers, waarzeggers en hek-
sen te Gent in de zestiende en zeventiende eeuw [Gheertruye Hulst 1591, Denijs Huus 1607, Tanneke
van Meldere 1608, Jooryntken Pollet 1609, Daniel Cachaert 1617, Janneken Blaublomme 1639, Synt-
ken van Crombrugghe 1642]; Exorcisme in - en Mirakelverhalen uit de O.L. Vrouwkerk op St. Pie-
ters te Gent [Van der Plassche, Van Dorne, Plevier, Veerman, Van Dorislaere, Van der Moten, Van
der Cruysen, 1603-1652].

De Rode Leeuw (Vy.F.-LimbuTg), 1989, nr. 5, nov.-dec. J. Menens: Informatie over de handelsactivi-
teiten volgens de registers van de burgerlijke stand van Overpelt (1797-1850) [naamlijst en verdere
gegevens].

Idem, 1990, nr. 1, jan.-febr. J. Keldermans: Van Mansdale alias Keldermans [15de-16de eeuw];
R. Renders: Huwelijken van 'Belgen' te Elslo voltrokken tussen 1695 en 1868 [o.a. Vanmulken].

Duitsland

DerHerold, N.F.Bd. 13, 33. Jg. (1990), Heft 1. L. Müller-Westphal: Eine geschnitzte Ahnenaufstel-
lung. Wappen eifeler und niederrheinischer Adelsfamilien auf einem Schrank im Grafschafter Mu-
seum in Moers [met kwst. (4 gen.) van Dietrich Kolff von Vettelhoven, ca. 1544-1589]; M. Schnitter-
Tittmann: Zur Herkunft des Karl Konstantin v. Schnitter und seiner Brüder.

Hessische Familienkunde, Bd. 20, Heft 1, Marz 1990. Wein-Ertrage 1536-1684 im Gericht Gründau
[fotografische herdruk van naamlijsten met hoeveelheden wijn, die ter verkoop werden aangeboden];
U. Kirschnick: Kirchenrechnungen von Neunkirchen 1596-1668 [o.a. Med(d)es, Klipfel/Klippel,
Hof(f)mann, Mink, Klim]; Musterungsliste der Cent Umstadt von 1651; korte med. betr. Brückel,
Küchler en Kaulbach.

Mitteilungen der Westdeutschen Gesel/schaftfür Familienkunde, Bd. 34, Jg. 78, Heft 5, Jan.-Marz
1990. H. Comes: Heiratspolitik im Cröver Reich im Umkreis der Familien Colman und Comes; G.
Schlang: Liste der jungen Mannschafft in der Bauerschafft Hunx 1738 und von Brokhausen.
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Norddeutsche Familienkunde/ZeitschriftfürNiederdeutsche Familienkunde, 39. Jg./65. Jg., Bd.
15, Heft 1, Jan.-Marz 1990.F.-P. Busch/R. Pfennig: Albrecht Tischbeinschrieb ein Stück Rostocker
Schiffbaugeschichte [1803-1881; stamreeksTischbein 15de-2Osteeeuw]; W. Bi/lig: Andreas von Man-
delslo ab 1541 im Domkapittel und von 1579 bis 1585 lutherischer Domdechant zu Verden; H. Kater.
Ein missverstandlicher Wappenfries in Wunstorf [1601; v. Eisen, v. Hoberg, v. Stael, V. Oer]; K. H.
Junge: Pastor Hermann Junge (1608-1678); Pastor der Lübischen Gemeinde in Holland und fastver-
gessener Pietist [tr. Monnickendam 1657 en 1669; broer Eggert tr. Haarlem 1651; met stamreeks];
R. Ludolphy. Das Testament der Witwe Johannette Dorothea Langer geb. Ludolphi, gegeben den
1. April 1808.

OstdeutscheFamilienkunde, Bd. XII, 38. Jg., Heft 1, Jan.-Marz 1990. D.-G. Erpenbeck: Der Ma-
gistrat Narvas in russischer Zeit (1704-1861) [met gegevens der gezinnen; o.a. Arps, Götte, Hoffmann,
Knoop, Königfels, Krompeon); H.-G. Allardt/W. Allardl: Nachkommen der schlesischen Familie
Allardt in den Vereinigten Staaten von Amerika und die Stadt 'Allardt' im Staate Tennesse/USA;
R. Krebs: Aufgebote in Landsberg/Warthe 1869.

Groot-Brittannië

Genealogists' Magazine, Vol. 23, no. 5, March 1990. J. Goulstone: Genealogical links with our Pa-
gan past: Dioscuric elements in the Anglo-Saxon pedigrees; J. Litten: Journeys to Paradise: furnera-
ry transport 1600-1850.

TheScottish Genealogist, Vol. XXXVII, no. 1, March 1990. A. I. B. Stewart: Highland emigration
to America with particular reference to North Caroline [McNeill/MacNeal]; D. M. Abbott: The
family of Andrew Russell [koopman te Rotterdam ca. 1670-1695; exm. Jaffray].

Oostenrijk

Adler, 15. (XXIX.) Bd., Heft 5, Janner-Marz 1990. Verv. Trauungen Pfarrfremder in Poysdorf 1650-
1654; Emigranten aus dem Canoniat von Ravascletto anno 1679; F. Schramm: Trauungen Ortsfrem-
der in Grossrussbach, Niederösterreich in den Jahren 1657 bis 1698.

Aankopen:
Veröffentlichungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde;
Bd. 1. F. H. Kemp/J. Schöfer/H. Vogts: Die Inschriften der alten Grabdenkmaler und Wegkreuze
der ehemaligen kurkölnischen Amter Linz und Altenwied. Rheinische Friedhöfe 3. Heft.
Bd. 2. E. Lind: Die Freiherren von Rennenberg.
Bd. 5. J. Jansen: Honnefer Familienbuch 1632-1809 [gegevens betr. 771 families te Honnef].
Bdn. 28, 29, 34, 43 en 48. Mitteilungen der WGfF 1913-1936 (herdruk).
Bd. 23. H. Vogel: Die Kölner Generalvikariatsprotokolle als personengeschichtliche Quelle, Bd. V,
1751-1755.
Bdn. 24, 32 en 33. H. M. Schleicher: Die genealogisch-heraldische Sammlung des Kanonikus Joh.
Gabriel v.d. Ketten, delen II t/m V (E t/m Z).

Verder ontvingen wij:
Adresgids voor de geschiedbeoefening in Noord-Holland, nr. 6 (1990). Uitg. Culturele Raad Noord-
Holland.
Bayerischer Landesverein für Familienkunde, Inf. blatt, Bd. 1, Nr. 11, Marz 1990.
The British Columbia Genealogist, Vol. 19, No. 1, March 1990; Newsletter, Vol. 15, No. 2, March
1990.
De Craecker [Kraak], nr. 13, jg. 7, apr. 1990.
Dijkbrief, 9e jg., nr. 1, apr. 1990.
De Eendenkooi [Van der Kooij], 17de jg., nr. 1, apr. 1990.
Familievereniging Van Aggelen, nr. 3, apr. 1990.
Gelders Oudheidkundig Contactbericht, nr. 124, 1990/1.
De Hagepreker [Hageman], nr. 12, jg. 4, mrt. 1990.
Die Haghe, 100e jg., nr. 2, mrt. 1990.
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Library ofCongress, Inf. Bulletin, Vol. 49 (1990), nr. 6 en 7.
't Meisterbenksken, apr. 1990/7.
Met gansen trou, 40e jg., nr. 3, mrt; nr. 4, apr. 1990.
Millenaers Koeher, nr. 3, mrt. 1990.
Nieuwsblad Holland, nr. 12, jg. 3, apr. 1990.
Nieuws van Archieven, jg. 9, nr. 3, mrt. 1990.
Olsthoornkroniek, 4e jg., no. 2, apr. 1990.
Oud Muiderberg, VI/1, nr. 46, voorjaar 1990.
Sachsische Heimatblatter, 36. Jg., Heft 1, 1990.
Samen leven, Evangelisch-Luthers dagboek, 1987-1988.
Schweizerische-Gesellschaft für Familienforschung, Mitt. Nr. 36, Marz/Apr. 1990.
Stichting Familie Vis van Zaandijk, Med. nr. 19, apr. 1990.
Volkskundige kroniek [Oostvlaams], 25ste jg., nr. 2, mrt./apr. 1990.
Wiegel Wetens Waardigheden, nr. 18, 5de jg., nr. 1, 1990.

M. VULSMA-KAPPERS

VRAGENRUBRIEK

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

De vragen (met antwoordporto) en antwoorden dienen op aan één zijde
beschreven papier te worden toegezonden aan mevrouw E. C. Notenboom,
Kometenlaan 9, 4624 CP Bergen op Zoom.

ANTWOORDEN

348. SCHIMMELPENNING-SCHRADER (XXXIV (1979), p. 368)
De gegevens Schimmelpenning en Schrader (in gemelde vraag foutief: Schwage) kunnen als volgt
worden aangevuld:
Heyndrick Gerritsen, otr. (als j.m., wonend te Maassluis) Rotterdam 8-4-1668, tr. (1) Bleiswijk 29-4-
1668 Marijtje Schraders, j.d.; tr. (2) als Heyndrick Gerrietz Schimmelpenning, wedr. van Rotterdam,
won. in de Wijnstraat, Rotterdam 5-5-1675 Neeltje Pieters, j.d. van Rotterdam, won. in de Rijstuin.
Uit het eerste huwelijk: 1. Judith, ged. Maassluis 10-6-1669; 2. Gerrit, ged. Rotterdam 19-7-1672 (get.:
Jaepie Joppe).
Een broer van Maria Schrader is verm. Johannes Schrader, chirurgijn en operateur, won. te Bleiswijk,
tr. Rotterdam 10-6-1655 Maria van der Pijl, van het Land van Altena, won. op de Leuvehaven.
Inzender houdt zich aanbevolen voor aanvullende gegevens betr. bovenstaande families.

F. J. VAN ROOLTEN, 's-Gravenhage

481. VAN DER WAL-DE VRIES (XLIV (1989), p. 127)
Het onderstaande is een aanvulling op het antwoord, zoals verschenen in het maartnummer 1990,
p. 136.

1. Riender Kornelis van der Wal, geb. 6-10-1788, doopsgez. ged. Den Horn 22-9-1822, tr. Tetje
Andries de Vries, geb. 3-11-1793, doopsgez. ged. Den Horn 22-9-1822. (Zie hiervoor het lidma-
tenregister van de Doopsgez. Gemeente te Den Hom).

2. Cornelis Pieters, tr.
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3. Sijbge Cornelis van der Wal, geb. Oostwold 1758, overl. Hoogkerk 14-7-1837, doopsgez.; tr.
(2) Pieter Klasens de Boer.

6. Cornelis Jans, landbouwer te Oostwold, overl. Oostwold vóór 1786, tr. (huw. contr. Zuidwolde
27-2-1750)

7. Corneliske Reinders, geb. Hoogemeeden, overl. Oostwold vóór 1786, doopsgez.
14. Reinder Derks, geb. ca. 1695, overl. Hoogemeeden vóór 1764, landbouwer te Hoogemeeden

bij de Nieuwe Brug, doopsgez., tr. ca. 1720
15. Sijbge Jacobs, overl. Hoogemeeden tussen 1778 en 1786.
28. Derk Hoykes, landbouwer te Hoogemeeden bij de Nieuwe Brug, tr.
29. Corneliske Reinders.

M. J. DE LANGE, Groningen

108. SLINGERLAND (XLV (1990), p. 138)
1. Jan Teunisz. Slingeland, ged. Streefkerk 10-3-1686 (get.: Leendert Leendertsz. en Hendrickje

Dircks), overl. ald. 1-2-1744, tr. (1) Streefkerk 29-1-1711 Annigje Streefland; tr. (2) Streefkerk
7-11-1729 Maayke Spruyt.

2. Teunis Jansz. Slingeland, geb. Hoornaar/Noordeloos (?), otr. Hoornaar 30-3-1682 ('2e paas-
dach')

3. Ariaentje Jans, ged. Hoornaar 28-1-1657. Dit echtpaar had negen kinderen.
4. Jan Teunisz, j.m. van Slingeland (buurtschap bij Hoornaar), overl. Hoornaar tussen 14-2-1673

en juni 1674, otr./tr. Streefkerk/Noordeloos 5/27-5-1657
5. Hendrickje Dircks, j.d. van Streefkerk, begr. (impost) Hoornaar 15-11-1708; tr. (2) Hoornaar

juni 1672/1674 Leendert Leendertsz, j.m.
6. Jan Ariensz., j.m. van Hoornaar, tr. ald. 21-12-1653
7. Grietje Barents, ged. Hoornaar 13-2-1628.
8. Theunis Dircksz., schepen van Noordeloos 14-7-1644.
9. Geertje Berents, overl. Noordeloos 26-4-1647, begr. in de kerk aldaar (vlgs. Bloys van Treslong

Prins).
14. Berent Lambertsz., j.m. v/h hoogeind van Middelkoop, overl. Hoornaar na 23-5-1640; tr. ald.

8-5-1611
15. Anna Jans, j.d. van Hoornaar, overl. na 14-2-1655.
28. Lambert Berentsz., te Middelkoop, overl. tussen 21-10-1596 en 24-8-1604.
29. Aeltje Cornelisdr.
30. Jan Jacobsz. Blyenburch, schout te Hoornaar 5-1-1601.
31. Marijke Cornelis Vassendr., overl. Hoornaar vóór 9-8-1593.
56. Berent Evertsz., te Middelkoop, overl. ald. vóór 3-2-1581.
57. Margriet Thymansdr.
60. Jacob Jansz., te Hoornaar 25-12-1564.
61. Anna Jan Petersdr., overl. vóór 8-6-1587 (wed. van Adriaen Anthonisz. van Muylwyck).
62. Cornelis Pietersz., overl. vóór 16-3-1577.
63. Susanna Cornelis Vassendr., overl. na 17-4-1580.

112. Evert Berentsz., te Middelkoop, overl. vóór 26-3-1546.
113. Mary NN, wed. te Middelkoop 26-3-1546.
114. Thyman Jansz., 'waersman' te Middelkoop 28-1-1534.
115. Belycke Jansdr., overl. vóór 22-4-1566.
126. Cornelis Vastertsz. van Ardennen, te Molenaarsgraaf 4-12-1556.
127. Peterken Anthonisdr. van Muylwyck.
252. Vasten Aertsz., schepen en heemraad van Molenaarsgraaf 1504.
253. Aleyt Willemsdr. (Gens Nostra 1914, p. 332).
254. Anthonis Petersz. van Muylwyck, kerkmeester te Hoornaar 1510.
255. Suzanna Jacobsdr.

Ds. G. J. VAN ROOKHUYZEN, Broeksterwoude
P. KNOTTERS, Veenendaal

112. HUISMAN (XLV (1990), p. 138)
1. Jan Hendriks Huisman, ged. Blokzijl 7-1-1756, overl. Steenwijkerwold ca. 1805, ong. 49 jaar,

otr. (1) Blokzijl 1-11-1778 (voor de kerk, op 22-j. leeftijd) Grietjen Jans Snijder, wnd. ald., overl.
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ald. vóór 25-11-1787; tr. (2) Blokzijl 6-12-1787 (voor de kerk, op 31-j. leeftijd) Aaltje Jans Vaartjes
(23 jaar), dr. van Jan Hermans en Geertje Arends, geb. in Het Nederland bij Blokzijl, ged. Blok-
zijl 21-3-1764, overl. Steenwijkerwold 27-2-1847 (82 jaar en 11 mnd).
(Bij zijn geboorte werd alleen het patroniem Hendriks gebruikt, vanaf zijn eerste huwelijk de
familienaam Huisman. Hij woonde aan de Weteringe. Overigens komt de naam Huisman al eer-
der voor; zo tr. b.v. Blokzijl 23-5-1751 Hendrikje Jans Huisman uit Het Nederland).

2. Hendrik Jans, afkomstig uit Blokzijl, otr. 10-3-1754 en tr. Enkhuizen 27-3-1754
3. Aaltje Jochems, afkomstig uit Vollenhove (geen doop gevonden).

J. A. DIEBRINK, Tolbert

113. VAN DER WEELE/FILIUS (XLV (1990), p. 138
In het trouwregister van Wissenkerke staat: 'den 25 October 1726 in wettige ondertrouw opgenomen
Jan van Filius j.m. van Colijnsplaat met Janna de Jonge, weduwe van Jacob de Vut. Getrouwd den
10 november 1726'. (Bron: o.m. Verzamelde Notities van J. P. v.d. Weele, overl. Colijnsplaat 1926).
Voorts: '1748 - Lijst van Huijzen mitsgaders alle de opgesetenen, geen uitgesondert, woonende
onder de Heerlijkheijt van Geersdijk en Wissenkerke: Noordzijde van de Kerkstraat: Jan van Filius
en zijn vrouw Janna de Jonge en 3 kinders en nog een van de armen'.
Jan Hermansz. van Filius, geb. ca. 1700, overl. Wissenkerke na 18-9-1760, was zn. van Herman Jansz.
van Filius en Jacoba Keetlaar.

J. L. DE Vos, Amsterdam

114. FRUTIGER (XLV (1990), p. 138
Op het Thuner schip - één van de vier schepen, die in 1711 vanuit Basel met 346 uitgewekenen,
bijna allen doopsgezinden, de Rijn afzakten naar Nederland - bevonden zich aa. 'Ulrich Fruttiger,
die Gereformeert is, zijn vrouw en een dogter, die Dooperse zijn, afkomstig uit Fruttigen, en Hans
Fruttiger, zijn vrouw Maria Koning, 3 zoonen en 1 dogter van 13 tot 6 jaaren, afkomstig uit Sigris-
wyl'. Eén van deze families Fruttiger kwam terecht in Hoogkerk, de andere vermoedelijk in Sappe-
meer. Op 3 maart 1732 werden te Sappemeer met gegeven attestatie wettig gekundigt: Peter Vroetiger
en Susanna Leutscher.
Uitvoerige gegevens zijn te vinden in het Tijdschrift voor Geschiedenis, jaargang 1955, blz. 146-168,
een artikel van dr. M. G. de Boer 'Van de oevers van de Thunersee naar Sappemeer, een bijdrage
tot de geschiedenis der Doopsgezinden'. Ook kan de 'Geschiedenis der Doopsgezinden' van S. Blau-
pot ten Cate (1842) van nut zijn, benevens voor andere uitgeweken families een artikel van mijn hand
'Ze gingen weg uit Zwitserland' in Gruoninga 1977, deel 1, blz. 7-16 (adres Kloosterlaan 3, 9721
XK Groningen). Het gemeente-archief van Amsterdam ware eveneens te raadplegen.

F. BONTEKOE, Wageningen

In Amsterdam komen de volgende personen voor:
1. Hans Ulrich Frutiger, geref., van Bern, geb. ca. 1763, overl. Amsterdam 8-7-1816, otr. ald. 15-4-

1796 Anna Maria Kroese, geref., van Amsterdam geb. ca. 1763;
2. Wijntje Frudiger, luthers, van Schiedam, geb. ca. 1765, otr. Amsterdam 9-7-1790 Willem Soblet,

geref., van Amsterdam, geb. ca. 1768;
3. haar zuster Antje/Johanna Frudiger, luthers, van Schiedam, geb. ca. 1768, otr. Amsterdam 25-4-

1794 Jacob Schönecker, luthers, van Ansbach in Pruissen, geb. ca. 1765.
De moeder van nrs. 2 en 3, Neeltje Geevele, woont in 1790 (nog) te Schiedam.

D. F. TOLLENAAR, Doorwerth

117. SICKEL (XLV (1990), p. 139
De aangedikte stamreeks en genealogie van het geref. Utrechtse nageslacht is opgenomen in het nog
altijd niet verschenen werk van prof. D. Th. Kuipers over de families van de Doleantie (De Doleren-
den van 1886 en hun nageslacht, uitgave Dienstencentrum van de Geref. Kerken in Nederland, Post-
bus 202, 3830 AE Leusden).

JHR. DRS. M. J. VAN LENNEP, Amsterdam

120. ATSMA (XLV (1990), p. 139
Voor deze Friese familie zij verwezen naar de koperen plaat met inscriptie in de kerk te Geertruiden-
berg, welke inscriptie met afbeelding van een daar door mij vervaardigd wrijfsel in schoenmakerswas
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en bijgevoegde genealogische gegevens, werd opgenomen in de 'Transactions of the Monumental
Brass Society', vol. X, part VI, n°. LXXXV, December 1970, p. 448, 449 en 450.

MR. J. BELONJE, Alkmaar

120. ALKEMA (XLV (1990), p. 139
Verwezen kan worden naar Gens Nostra van december 1970, p. 372, alwaar met aan zekerheid gren-
zende waarschijnlijkheid familie van de gezochte Alkema (te Nijland nabij Sneek) wordt genoemd.

MR. DRS. E. J. POSTMA, Goutum

VRAGEN

171. DE GOUW
Gevraagd voorgeslacht en gegevens Ie huwelijk van Arien Jans de Gouw, tr. (1) Alegon(d)a van
Homburg; tr. (2) Dussen 28-1-1725 Judick Gerritse Lensvelt. Uit het eerste huwelijk zijn geboren
Joannes en Petrus, beiden gedoopt te Dussen resp. 29-6-1721 en 26-9-1723.

C. A. DE Gouw, Prinsenbeek

172. VAN ERP
Aanvullingen gezocht op het onderstaande fragment:

I. Joost (Judocus) Cornelisz. van Erp, eigenaar van huize Coolmont te Oirschot in 1758 (zie Cam-
pina jrg. IV, p. 127), overl. ca. 1765, tr. Oirschot (schepenen) 17-1-1734 Emmeken (Emmerentia)
Franque van Beers, ged. Oirschot 31-3-1703, overl. ca. 1771, dr. van Franciscus van Beers en
Adriana Gijsberts de Vlaminx.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruda, ged. Best 20-8-1735, tr. vóór 1771 Adriaan Bogaers. Na overlijden van haar

moeder bezitten zij huize Coolmont;
2. Cornelis, volgt II.

II. Cornelis van Erp, ged. Oirschot 18-11-1744, tr. Anna Maria Essens, verm. dr. van Jihannes
Claesz. Essens en Elisabeth van Achel. Uit dit huwelijk:

III. Josephus van Erp, ged. Oirschot 27-6-1771, voerman en landbouwer, overl. Sprundel 19-12-
1853, tr. (1) Johanna Maria de Laet, ged. Oirschot 14-1-1769, overl. ald. 20-11-1838, dr. van
Johannes de Laet en Cornelia Petrusdr. de Mol; tr. (2) Adriana Kelders. Uit tweede huwelijk:
1. Petrus (Peerke) van Erp, ged. Oirschot 20-12-1801 (get. Adrianus de Laet en Maria van Erp),

linnewever, tr. Rijsbergen 16-10-1825 Adriana de Visser, ged. Sprundel 23-7-1798, dr. van
Laurens de Visser en Ida Adriaans van de Luitgaarde.

F. J. VAN ROOIJEN, 's-Gravenhage

173. BATAILLE
Gevraagd nadere gegevens over de familie Bataille. Oudst bekend is Andries Bataille, tr. Petronella
Clerx, ged. 15-5-1797. Ten tijde van de geboorte van zijn zoon Johannes Rudolph (Breda, 2-3-1828),
was hij 25 jaar oud.

E. P. P. WESTEN-BATAULE, Emmen

174. VAN DE PARCK/VAN DE PERK
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van:
1. Cornelis Rijkesse van de Parck/van de Perk, j.m. van Charlois, tr. ald. 5-11-1713 Annetje Cornelis

Messemaker. Hieruit de kinderen Pleuntje, Jaapje, Pieter en Trijntje;
2. Jacob Rijkertsz. van de Parck, j.m. van Gorinchem, won. Charlois, tr. ald. 15-12-1709 Grietje

Hendriks Verhagen, j.d. van Ridderkerk. Hieruit een dochter Neeltje.
DRS. A. B. DEN HAAN, Dordrecht

175. DE KRUIJFF/ARIENS
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Symen de Kruijff, won. Schalkwijk ca. 1720, tr. Maria
Ariens. De oudste zoon Arie Symen de Kruijff tr. Abcoude 28-1-1743 Neeltje Gijssen van Schaik.
Arie Symen woont in 1743 in Vleuten de Haar en is van beroep molenaar en/of landbouwer.

A. J. VAN DEN HOVEN-DE KRUIJFF, Hollandsche Rading
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176. LUBERTI
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van:
1. Schato Luberti, geb. 1746, overl. Amsterdam 25-10-1805 (begr. Westerkerkhof), tr. Alida Willem-

sen, geb. 1755, overl. Amsterdam 2-4-1838. Uit dit huwelijk (de dopen vonden plaats te Amster-
dam in de r.-k. kerk De Liefde): a. Alida Maria, overl. Amsterdam 16-6-1807; b. Fredericus Ludo-
vicus, ged. 14-9-1807; c. Franciscus Antonius, ged. 16-9-1807; d. Bernardus Jacobus, ged.
2-10-1807; e. Johannes, geb. Amsterdam 1785, overl. ald. 20-5-1823; f. Frederik Lodewijk, geb.
Amsterdam 1788, overl. ald. 12-7-1810; Maria Anna Alida, ged. 6-12-1807; h. Petrus Bernardus,
geb. Amsterdam 1794, ged. 25-10-1807, overl. ald. 21-7-1829; i. Willem Nicolaas, volgt 2.

2. Willem Nicolaas Luberti, geb. Amsterdam 10-9-1797, overl. ald. 10-10-1862, tr. ald. 20-12-1820
Marritje Margritta van den Daal, geb. Amsterdam 26-2-1792, overl. ald. 15-1-1879. Uit dit huwe-
lijk Willem Nicolaas, geb. Amsterdam 11-6-1823, overl. ald. 17-4-1902.

Tevens contact gezocht met degenen bij wie de naam Luberti in de kwartierstaat voorkomt.
J. A. LUBERTI, Lelystad

177. FLEUREN
Contact gezocht met leden, bij wie de familienaam Fleuren (Floeren, Flören, Flo(o)ren, Fleurens,
Fleurkens, Flo(o)rens, Floorkens) afkomstig uit het gebied tussen Nijmegen in het noorden, Roer-
mond in het zuiden, de Rijn in het oosten en de Peel in het westen, in de kwartierstaat voorkomt.

E. I. M. FLEUREN, Nijmegen

178. SCHEENE
Gevraagd gegevens en nageslacht van onderstaande broers Scheene, beiden vaandrig onder Smis-
saert:
1. Casparis Henricus, geb. Deventer 1689, in 1731 ondermajoor van de stad Deventer, overl. na 1751;
2. Elias, geb. Deventer 1692. Bij de doop van zijn zoons te Venlo 2-12-1725 en te Arnhem 24-1-1731,

is resp. als moeder vermeld: Maria Leenarts en Elisabeth Leenarts.
De familie Scheen(e) was tot en met Elias geref., daarna worden de nakomelingen van Elias r.-k.

S. M. SCHEEN, IJsselstein

179. EGBERTSZ.
1. Jan Egbertsz., tr. Enkhuizen 'pro deo' 28-5-1747 Entje Barents, ged. ald. 15-1-1723, overl./begr.

ald. 7/12-1-1774, dr. van Berent Jans en Geertje Pieters;
2. Jan Egbertsz., ged. Warffum 16-6-1720, zn. van Egbert Janszoon en Margriete Hillenius Kremer,

dagloners.
Vraag: zijn de nrs. 1 en 2 één en dezelfde persoon en zo ja, hoe is dat te bewijzen; zo nee, waar komt
nr. 1 vandaan en wie zijn zijn ouders?

B. C. J. VOLGERS, Ermelo

180. OESTBERGEN/HOEDSBERGH
Op 21-12-1732 is te Groningen gedoopt Anna Maria Hulsewe, dr. van Jannes Hulsewe en Jantjen
Oestbergen. Van deze ouders vermeldt het Groninger trouwboek: 'Ondertr. 24-2-1731, tr. 13-3-1731
Jan Hulsewe (van Groningen) en Jantjen Hoedsbergh (van Campen)'.
Wie kan inlichtingen verstrekken omtrent de (vermoedelijke) oorsprong van de naam Oestbergen,
c.q. Hoedsbergh?

H. OOSTERHOF, Zwolle

181. VAN NIEUWKERK/NUKERK-VAREEN/WARSEN
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Eliser Willemse van Nieuwkerk en zijn vrouw Hillegondis
Vareen (Warsen). Uit dit huwelijk drie kinderen, t.w. Cornelia, geb. 22-3-1744; Dirkie, geb. 23-9-1746
en Willem, geb. 23-2-1749, allen geb. te Hondswijk (Utr.) en ged. te Culemborg (Gld.).

M R . M. G. M. KARHOF, Kaltenleutgeben, Oostenrijk

182. BLIJENBURG/BLIJENBERG/BLEIJENBURG/BLEIJENBERG
Gevraagd gegevens over genoemde geslachten in heel Nederland, om onderstaande gegevens van
het geref. geslacht Bleijenburg te Hattem bij aan te sluiten:
1. Aaltje, tr. (1) Zutphen 14-2-1706 Nicolaas Hansse Nieuwenhof; tr. (2) Zutphen 1-2-1739 Frans

Gels.
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2. Gerrit Wigman, geb. Hattem 1694, zn. van Hendrik Stevens en Barentje Gerrits alias Wigmans,
otr. Amsterdam 29-8-1721 Machteld Dudens.

3. Egbert, tr. Zutphen 25-1-1711 Geertruid Hendriks van Ep.
4. Lucas, tr. Zutphen, otr. Hattem 25-1-1711 Aeghte Stevens.
5. Sophia, vertrekt 1704 van Hattem naar Amsterdam, komt 1742 terug en tr. Hattem 4-2-1742 Hen-

drikus Akkerman.'
6. Neeltje, belijdenis Hattem in 1726.
7. Hermijntje, woont vóór 1726 te Amsterdam, tr. Hattem 4-4-1728 Johannes van Dijk.
8. Arent Hendrik, vertrekt 1732 van Hattem naar Arnhem.

D. WESTERHOF, Hasselt (O.)

183. POT
Gevraagd voorgeslacht van het echtpaar Jan Jans Pot, tr. Wildervank april 1742 Aaltje Luitjes.
BERENTS
Gevraagd gegevens over gezin Leenden Berents, tr. Hendrikje NN. Hieruit ged. te Meeden: Grietje
1-12-1671, Berent 1-1-1677 en Meerten 4-4-1681.
DERCKX
Elske Derckx (wed. van Geert Geerts) laat in Meeden 2-2-1686 een huw. contract opmaken met Jan
Hindricks, van Eexta. Elske heeft o.a. een zoon Derck en een zoon Albert. Gevraagd nadere gegevens.

A. VAN DER LAAN, Heiloo

184. KERBY
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Maria Kerby, ged. Rijswijk (ZH) 21-3-1728, overl.
Voorburg 20-7-1758, tr. Rijswijk 24-3-1748 Claudius Anthonius Lormier. Zij is dr. van Jan Kerby,
zn. van de Engelse agent Kerby te Amsterdam, wiens huis in 1695 bij gelegenheid van een ingevoerd
nieuw reglement op de begrafenissen door het grauw werd geplunderd, en Anna Marya Fransisca
van Brahé (de Brahé).

E. VAN BlNSBERGEN, Ede

185. MOURITS
Gevraagd voorouders van Jan Mourits, remonstrant, later Ned.-herv., tr. Oud-Beijerland 10-5-1772,
als j.m. van Schoonhoven, Angenietje Noteboom.
JONGEJAN
Gezocht aansluiting naar Noord-Holland voor Cornelis Ariens Jongejan, geb. ca. 1701, korenmole-
naar, overl. Piershil 1743, otr./tr. Brielle/Pershil 19-8/10-9-1719, als j.m. van Alkmaar, Maria Pieters
van der Velde, ged. Zuidland 26-2-1693. Zijn vader Arie Cornelisz. Jongejan, woonde in 1725 te
Middelharnis en was ald. doopsgezind 'leraar'.
DE VROEDT
Gevraagd kwartieren van Jasper de Vroedt, ged. Rhoon 28-10-1725, zn. van Jacobus de Vroet en
Maria Aerts van Oorschot.

A. VAN EVELINGEN, Nieuwerkerk aan den IJssel

186. VAN LEEUWEN-CORPORAAL/VAN ALDERWEGEN
Gevraagd plaats en datum van het huwelijk van Willem van Leeuwen, geb. Hellevoetsluis 30-7-1810
(zn. van Weijnand en Catharina H(M)ikkers), tr. Maria 'van Alderwegen', ged. 's-Gravenhage 10-10-
1809, onechte dr. van Maria Nela Jacoba Corporaal en (volgens lidmatenboek) Abraham van Alder-
wegen. Dit echtpaar woonde in 1842-43 te Schiedam.
BINS
Gevraagd nadere gegevens over Heer Adriaan Bins, vermeld in Not. Arch. te Rotterdam. Daar is
een zekere Cornelis van Alderwegen, zoon van Pieter, koetsier van Hr. Adriaan Bins, getuige van
een vechtpartij. Bekend is: Cornelis van Alderwegen, ged. Zaltbommel 24-5-1714, schipper van
's-Gravenhage op Brielle en Delft, overl. 's-Gravenhage 6-11-1778, tr. Scheveningen Anna Maria Kes-
selaar.

F. W. VAN ALDERWEGEN, 's-Gravenzande

187. VAN BULLEKEN-LURNK
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Joseph van Bulleken, otr./tr. Deventer
19-12-1733/24-1-1734 Jenneke Lur(i)nk, waaruit (onecht) Gerrit Jan, ged. ald. 24-2-1733.
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ROLLOF-DE JONG
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Joost Rollof, ged. Maassluis 5-9-1745,
arbeider, sjouwer, overl. Rotterdam 3-6-1812 (zn. van Adriaan Leenderts Rollof en Hester Janse de
Vries), tr. Neeltje de Jong, geb. Vlaardingen 1754 of 1761, overl. Rotterdam 15-2-1817.

DR. P. M. OP DEN BROUW, Bethesda, Maryland, USA
188. BRAK
1. Arend Hendrik Brak, geb. Amsterdam 8-11-1788; overl. Schaerbeek 26-9-1865, tr. (1) Gijsbertha

Johanna van Wijk; tr. (2) Amsterdam 24-6-1829 Maria Catharina Elizabeth Gouget, geb. Rai-
zeux ca. 1800, overl. Ukkel 19-6-1849.
- Waar en wanneer is geboren Christina Wilhelmina Brak, dochter uit eerste huwelijk.
- Zijn er kinderen geboren uit tweede huwelijk? Zo ja, gaarne gegevens.

2. Cornelis Brak, zn. van Arend Hendrik Brak en Gijsbertha Johanna van Wijk, geb. Amsterdam
19-3-1809, overl. Antwerpen 3-4-1877, tr. (1) Zelie Isabelle de Haen, ged. (r.-k., Franse Kerk) te
Amsterdam, overl. ald. 22-4-1850; tr. (2) Henrica Adelaide Lecroq dit Darcourt.
- Zijn er kinderen bekend uit het tweede huwelijk?
- Zijn er kleinkinderen bekend uit het eerste huwelijk?

S. RASHELBACH-VAN LEEUWEN, Amsterdam

189. HOEKSMA
Gevraagd huwelijksplaats en -datum, alsmede voorgeslacht van Petronella Hoeksma, geb. ca. 1785
in het Friese Winsum, overl. Velswijk bij Zelhem 12-4-1859 'de namen der beide ouders bij de aange-
vers onbekend', tr. in of vóór 1809 Hermanus Buunk, geb. Hengelo (Gld.) 5-3-1778 (zn. van Jan
Buunk en Jantjen Derksen van de Hietkolen), overl. Laag-Keppel 10-3-1860. Namen van de tussen
1809 en 1833 geboren kinderen: Marten, Janna, Hendrik Jan, Geertruida, Garrit, Derkje, Maria,
Henneken en Harmina.
HIETBRINK/HEETBRINK
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Albert Heetbrinck (Hietbrink), tr. vóór 1682 Marie (Heet-
brinck). Zij krijgen tussen 1682 en 1692 kinderen te Klein Dochteren bij Lochem.

G. A. OVERDUK, Tiel

190. LENDERINK-MUSJES-STRIJKER-MEYER-NEUSEL
Gevraagd nadere gegevens van onderstaande personen:
- Berendina Lenderink, overl. als weduwe Zwartsluis 25-2-1838 (namen ouders niet genoemd), tr.

Zwolle 16-1-1792 (herkomst niet genoemd) Jannes Ester, overl. Hasselt 5-12-1833.
- Peter Arends Musjes, begr. Zwartsluis 5-11-1807, tr. Hasselt 4-3-1793 Hilligje Jans, ged. ald. 4-3-

1770, overl. Zwartsluis 19-6-1863.
- Hendrik Jans Strijker, tr. Hendrikje Harms, beiden nog in leven op 23-4-1829 te Zwolle (daar

niet te vinden).
- Annigje Meyer, tr. Jan Noordman, geb. Zalk 10-9-1769 (zn. van Hendrik Jans Noordman en

Hendrikje Klaasdr.), overl. Kampen 8-5-1842.
- Willem Johannes Neusel, geb. 1760/61, overl. Kampen 27-8-1832 (geen herkomst, noch namen

ouders genoemd), tr. ald. 1-5-1803 Berendina Cornelia van Oosten, ged. Kampen 24-4-1774 (dr.
van Albert Jan en Cornelia van der Vogt), overl. ald. 29-8-1832.

M. W. DIJKSTRA-ESTER, Nij Beets

Aan dit nummer werkten mee:

H. F. J. Hesselfelt, Busken Huetstraat 51, 5615 NH Eindhoven.
A. van Moolenbroek, Feliciadal 6, 5551 BX Valkenswaard.
W. H. Morel van Mourik, Om de Kamp 9, 7964 KT Ansen.
Mr. O. Schutte, Van Speykstraat 78, 2518 GE 's-Gravenhage.
K. J. Slijkerman, Zegenstraat 73, 3082 XP Rotterdam.
Mevr. A. Stierp-Impink, H.C. Maatstraat 4, 1829 BK Oudorp.
Mevr. V. C. Wikaart-Derkzen, Sasdijk 67, 4251 AD Werkendam.
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