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Inleiding
In april 1853 emigreerden vier gezinnen behorende tot de Balkse doopsgezinde
gemeenschap naar Noord Amerika, in totaal twintig personen. Zij werden verge-
zeld door drie hervormde gezinnen. In 1854 werd deze groep gevolgd door nog
zes doopsgezinde gezinnen en een alleenstaande weduwe, alsmede door twee her-
vormde gezinnen. Onder deze laatsten ook dat van Klaas Johannes Swart, een
broer van mijn overgrootvader. Door dit laatste feit ontwikkelde zich bij mij een
toenemende interesse voor deze groep. Dit resulteerde uiteindelijk in een onder-
zoek naar de familierelaties binnen deze doopsgezinde gemeenschap.

Bij dit onderzoek kon gebruik worden gemaakt van een Nederlandse en een
Amerikaanse publikatie betreffende Nederlandse emigranten naar Amerika1-2.
Belangrijke informatie werd ook verkregen van nazaten van deze emigranten
waarmede ik tijdens mijn onderzoek in contact kwam. Met name aan Mrs. Miri-
am Glanders uit New Paris (thans te Phoenix) ben ik hiervoor veel dank verschul-
digd, evenals aan de heer M. Haitjema uit Dedemsvaart.

Aangezien het doel van mijn onderzoek was het ontrafelen van de familierela-
ties binnen de groep ten tijde van de emigratie, heb ik mij t.a.v. officiële bronnen
beperkt tot het gebruik van gegevens die konden worden ontleend aan de akten
van naamsaanname, aan de Burgerlijke Stand, de Bevolkingsregisters en de Lijst
van Emigranten van de gemeenten Gaasterland, Sloten en in een enkel geval Do-
niawerstal.

De doopsgezinde gemeente van Balk
De oud-doopsgezinde gemeente van Balk die in 1838 35 leden en 89 zielen
telde3, stond bekend als zeer onverzettelijk in de leer. Buitentrouw, d.w.z. een
huwelijk van een broeder of zuster met iemand die niet tot de gemeente behoor-
de, leidde ertoe dat de betrokkene van de gemeenschap werd afgesneden.

Deze doopsgezinden onderscheidden zich door een zeer sobere levenswijze.
Zij sloten hun kleding niet met knopen, doch met haken. Goud noch zilver werd
gedragen of gebruikt. Zelfs het gebruik van spiegels was niet toegestaan. De
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meesten rookten geen tabak en gebruikten geen sterke drank. Alles wat niet strikt
nodig was voor het levensonderhoud werd als verkwisting bestempeld. Ten gevol-
ge van hun werkzaamheid en spaarzaamheid waren zij vaak in goede doen. Van
het dragen van wapens wilden zij niets weten. En dat werd de belangrijkste reden
waarom zij besloten tot emigratie.

In het nabij Balk gelegen Harich woonde in die tijd de eerder genoemde Klaas
Johannes Swart. Hij had in 1850 een bezoek gebracht aan de Verenigde Staten4,
diende de doopsgezinden van advies en emigreerde tesamen met de tweede groep
in 1854.

De reis naar Amerika
Op 9 april 1853 vertrokken de doopsgezinde 'leeraren' Ruurd Johannes Smid
en Ruurd Jacobs Symensma met hun gezinnen en een dienstbode naar Amerika,
vergezeld door Bauke Wybes Rijstra en Romke Hinzes Haitzema met hun vrou-
wen en kinderen. Tevens reisden mee de hervormden Foeke Pieters Douma met
vrouw en vier kinderen, zijn broer Gabe en Cornelis Fysses de Jong.

De reis begon in Tjerkgaast. Via Tacozijl, Spaarndam, werd Rotterdam be-
reikt waar zij zich inscheepten voor Goole. Na een treinreis door Engeland werd
Liverpool bereikt, waar zij zich op 19 april inscheepten op de stoomboot Glas-
gow die hen naar Philadelphia bracht5.

Gedurende de overtocht kregen R. H. Haitzema en zijn vrouw een dochter
Grietje, die tevens de naam van het schip ontving. Hieraan was het voordeel ver-
bonden dat zij op 20-jarige leeftijd voor rekening van de stoomvaart maatschap-
pij naar Europa zou mogen reizen6. Echter, ook trieste zaken werden de emi-
granten niet bespaard. Tijdens de overtocht overleed het dochtertje Martjen van
H. J. Symensma; zij kreeg zo een zeemansgraf.

Na veel beproevingen die weliswaar interessant maar genealogisch niet van
belang zijn, werd uiteindelijk op 1 juni Goshen in Indiana bereikt. In het nabij
gelegen New Paris werd land gekocht en op 9 juni werd met de ontginning begon-
nen. ,_

Het volgende jaar werd deze groep gevolgd door vijf andere doopsgezinde ge-
zinnen, de moeder (weduwe) van R. J. Symensma en drie hervormde gezinnen,
waaronder dat van Klaas Johannes Swart. In totaal emigreerden zo in beide jaren
46 doopsgezinden en 25 hervormden.

Hoewel van huis uit zeer behoudzuchtig, integreerden de leden van deze groep
en hun nakomelingen volledig in de Amerikaanse samenleving. Hun namen wer-
den veramerikaanst. Smid werd Smith, Visser werd Fisher, Haitzema werd Hyge-
ma en zij verspreidden zich over het gehele land. Een aantal van hen heeft belang-
rij ke functies in de maatschappij bekleed. Maar nog steeds wonen enkele
nazaten in de oorspronkelijke plaats van vestiging: New Paris, Indiana.

Kwartierstaten
In 1853 en in 1854 emigreerden (in de volgorde waarin zij voorkomen in de emi-
grantenlij st) de volgende doopsgezinde gezinnen:
Gezin A, Ruurd Jacobs Symensma met vrouw en zes kinderen en met zijn moe-
der, de weduwe Martje Jans Oor.
Gezin B, Bauke Wybes Rijstra met vrouw en drie kinderen.
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Gezin C, Romke Hinzes Haitzema met vrouw.
Gezin D, Ruurd Johannes Smid met zijn vrouw, twee kinderen en een (hervorm-
de) dienstbode.
Gezin E, Ruurd Klazes Visser met vrouw en twee kinderen.
Gezin F, Herre Aukes Visser met vrouw en twee kinderen.
Gezin G, Herre Jacobs Symensma met vrouw en kind.
Gezin H, Jan Jacobs Symensma met vrouw en drie kinderen.
Gezin I, Obe Meines Smid met vrouw en twee kinderen.
Gezin J, Klaas Haitzes Visser met vrouw en vier kinderen.

Achtereenvolgens volgen nu de kwartierstaten van de kinderen van deze gezin-
nen. Daarna volgt een overzicht van de nakomelingen van de gemeenschappelij-
ke stamvader Ruurd Symens (Symensma). Broers en zusters van de hogere kwar-
tieren zijn alleen vermeld voor zo ver ze niet voorkomen in het nakomelingen-
overzicht van Ruurd Symens. Ter voorkoming van duplicatie wordt bij kwartier-
dragers die ook reeds voorkwamen in eerdere kwartierstaten naar die eerste ver-
melding verwezen.

Gezin A
i

la. Martje Ruurds Symensma, geb. Harich 17-6-1842, overl. in USA.
lb. Geert Ruurds Symensma, geb. Harich 20-3-1844, overl. New Paris 12-5-1905.
lc. Jacobje Ruurds Symensma, geb. Harich 8-5-1846, overl. New Paris 1913.
ld. Jacob Ruurds Symensma, geb. Harich 16-7-1849, overl. New Paris 4-3-1912.
Ie. Hiltje Ruurds Symensma, geb. Harich 16-7-1849, overl. New Paris 2-4-1890, tr. in USA 14-7-

1870 Jelle Klazes Swart, geb. Harich 3-4-1842, overl. New Paris 18-10-1917.
lf. Jan Ruurds Symensma, geb. Harich 30-1-1852, overl. New Paris 10-1-1922.

II
2. Ruurd Jacobs Symensma, geb. Balk 10-9-1816, huisman, prediker, overl. New Paris 1-11-1854.

(t.g.v. een verwonding aan de knie tijdens het kappen van een boom), tr. Balk 13-5-1840
3. Lijsbeth Geerts Ykema, geb. Harich ca. 1810, overl. New Paris 12-6-1893.

Notitieboekje met handschrift van de prediker Ruurd Jacobs Symensma (gezin A, nr. 2)
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III
4. Jacob RuurdsSymensma, geb. Balk ca. 1771, boer, overl.Harich 1-12-1845, tr. Balk 13-11-1811
5. Martje Jans Oor, geb. Aalsmeer 5-10-17837, huishoudster bij vader (1811), overl. New Paris

12-8-1854.
6. Geert Ykes Ykema, geb. Nijega ca. 1786, werkman te Balk, overl. ald. 3-12-1829, tr.
7. Hiltje Sjoerds Bakker, geb. Harich ca. 1787, werkvrouw, overl. Ruigahuizen 24-1-1872.

IV
8. RuurdSymens (Symensma), geb. Sneek ca. april 1735, bouw- en zuivelboer, overl. balk 10-12-

1819, tr.
9. Grietje Herres, 'winkeliersche' te Balk, overl. Harich vóór 1811.

10. Jan Kornelisz. Oor, geb. ca. 1730, tuinder te Aalsmeer, overl. ald. 6-2-1813, tr.
11. Haasje Eveleens.
12. Yke Tjitses, huisman, te Nijega, tr.
13. Lysbert Geerts, te Nijega.
14. Sjoerd Binkes Bakker, tr.
15. Hotske Wouters van der Meer.

16. Symen Barteles, visser, tr.
17. AkkeNN.
20. Cornelis Oor, tr.
21. Grietje Joren.

Gezin B

la. Tettje Baukes Rijstra, geb. Ruigahuizen 21-6-1828, overl. New Paris 7-3-1911, tr. Balk 16-5-
1852 Herre Aukes Visser, geb. Balk ca. 1810 (zie gezin F, nrs. 2-3).

lb. Jetske Baukes Rijstra, geb. Ruigahuizen 6-9-1830, overl. in USA, tr. Balk 5-5-1850 Romke
Hinnes Haitzema, geb. Balk 25-12-1826 (zie gezin C, nrs. 2-3).

lc. Afke Baukes Rijstra, geb. Ruigahuizen 27-2-1833, overl. New Paris 30-4-1893.
ld. Johannes Baukes Rijstra, geb. Ruigahuizen 19-3-1835, overl. New Paris 27-4-1867.
Ie. Simkje Baukes Rijstra, geb. Ruigahuizen 20-8-1841, overl. Milford 3-7-1916, tr. Elkhart 18-3-

1866 Folkert Krull, geb. Nijega 27-1-1832, boer, overl. Milford 31-3-1902.

II
2. Bauke Wijbes Rijstra, geb. Harich 23-4-1796, zuivelboer, landbouwer, overl. New Paris 4-11 -

1866, tr. balk 4-3-1825
3. Grietje Johannes Smit, geb. Balk 30-12-1799, overl. New Paris 24-8-1879.

2a. Afke Wiebes Rijstra, geb. Harich ca. 1792, overl. Wyckel 28-10-1840.
2c. Simkjen Wiebes Rijstra, geb. Balk ca. 1802, overl. Tjerkgaast 30-10-1838, Ir. Andries Bau-

kes de Groot, tapper te Tjerkgaast.

UI
4. Wybe Obes Rijstra*, geb. Rijs ca. 1768, winkelier te Harich, later boer te Tjerkgaast, overl.

25-9-1848, tr. (2) Balk 28-9-1835 Gatske Klazes Visser, geb. Balk 12-4-1791, overl. Balk 7-3-
1859; tr. (1) Harich 8-5-1791

5. Tettje Baukes Baukema, geb. Harich ca. 1771, overl. Tjerkgaast 3-2-1832.
4a. Rinke Obes Smid, geb. Rijs 8-4-1756, meester-grofsmid, overl. Balk 17-9-1828, tr. Janke

Annes Pouwenburg, geb. Brongerga 5-2-1755, overl. Rijs 28-12-1826.
4b. Johannes Obes Smit, geb. Balk 19-5-1763 (= gezin B, nr. 6).
4c. Meine Obes Smid, geb. Rijs ca. 1765 (= gezin I, nr. 4).
4e. Auke Obes Smit, geb. Rijs 17-5-1772, koemelker, overl. Balk 10-12-1826.
5b. Rinke Baukes Baukema, geb. Harich ca. 1779, winkelier, overl. Harich 9-3-1837, tr. (1)

Afke Rinkes Smid, boerin, overl. vóór 1837, dr. van Rinke Obes Smid (= gezin B, nr. 4a)
en Janke Annes Pouwenburg; tr. (2) Rinkjen Minnes Duikema, overl. na 1837.

6. Johannes Obes Smit, geb. Balk 19-5-1763, meester-ijzersmid, overl. Balk 26-3-1828, tr. Balk
6-3-1796
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7. Itskien (Jetske) Ruurds Symensma, geb. Harich ca. 1773, 'grofsmidske' (1850), overl. Balk
28-4-1850.

IV
8. Obe Rinkes, grofsmid te Rijs, tr.
9. Afke Johannes.

10. Bauke Rinkes Baukema, geb. Balk juli 1732, overl. Harich 20-10-1816, tr.
11. Simkjen Jans, overl. Harich vóór 1832.
12-13 = 8-9.
14-15 = gezin A, nrs. 8-9.

V
16. Rinke Aukes, tr.
17. Jacobjen Meines.
18. Johannes Annes, huisman, overl. Brongerga, tr.
19. Baukjen Wybes.
20-21 = 16-17.

Gezin C
i

1. Grietje Glasgow Haitjema6, geb. op zee tijdens de reis naar Amerika 14-5-1853, overl. Nap-
panee, Ind. 13-8-1913.

II
2. Romke Hinnes Haitjema, geb. Balk 25-12-1826, werkman te Balk, overl. Marshall Cy., Ind.

17-10-1875, tr. Balk 5-5-1850
3. Jetske Baukes Rijstra, geb. Ruigahuizen 6-9-1830, overl. Marshall Cy., Ind. 13-12-1874. Zij

woonden hun gehele leven onder primitieve omstandigheden in een blokhut.

III
4. Hinne Tjeerds Haitjema, geb. Balk 9-5-1803, visser te Balk, overl. ald. 10-10-1828, tr. Balk

24-5-1821
5. GrietjeRomkesSymensma, geb. Balk 23-11-1798, boerin, 'winkeliersche', overl. in USA. Zij

tr. (2) Balk 27-12-1829 Obe Meines Smid, geb. Langweer ca. 1803 (= gezin I, nrs. 2-3).
4a. Haaitie Tjeerds Haitjema, geb. Balk 20-4-1799, visser, overl. ald. 16-5-1882, tr. (1) Balk

6-6-1822 Tjiets Rinkes Smit, geb. Rijs 2-1-1793, boerin, overl. Oudemirdum 16-3-1827 (dr.
van nr. 4a uit gezin B); tr. (2) Balk 20-1-1833 Akke Johannes Smid, geb. Balk januari 1807
(Nakomelingenoverzicht, nr. IIf-4); tr. (3) Balk 22-12-1841 Grietje Meines Smid, geb.
Langweer 13-1-1806 (Nakomelingenoverzicht, nr. IIb-3).

4c. Haantie Tjeerds Haitjema, geb. Balk 15-5-1805, landbouwer, overl. Wyckel 30-12-1890,
tr. (1) Balk 25-5-1828 An Haitzes Visser, geb. Tacozijl 9-3-1807 (= gezin J, nr. 2a); tr. (2)
Balk 24-5-1863 Baukje Andries Wijbrands, geb. Stavoren ca. 1825, overl. Wyckel 1-3-1907.

4d.Jacob Tjeerds Haitjema, geb. Balk 20-4-1807, visser, overl. Balk 18-12-1825.
4e. Jan Tjeerds Haitjema geb. ca. 1809, tr. Balk 11-3-1838 Tettie Haitjes Visser, geb. Harich

29-8-1815 (= gezin J, nr. 20 .
4f. Rinke Tjeerds Haitjema, geb. Balk 24-4-1814, overl. ald. 4-10-1814.
4g. Gatske Tjeerds Haitjema, geb. Balk 15-1-1816, overl. ald. 1-1-1894, tr. Balk 13-5-1840

Obbe Haaities Visser, geb. Harich 30-12-1812 (= gezin J, nr. 2d).
6-7 = gezin B, nrs. 2-3.

IV
8. Tjeerd Haaites Haitjema9, geb. ca. 1776, visser te Balk, overl. ald. 16-5-1847, tr.
9. Sibbeltje Hinnes Hinnema10, geb. ca. 1779, 'winkeliersche', overl. Balk 26-7-1846.

8a. Hantje Haytjes Visser ( = gezin J, nr. 8).
Sb. Klaas Haitjes Visser, geb. Balk 5-12-1768 (= gezin E, nr. 4).
8c. Jan Haitjes Visser, geb. Balk 7-10-1772, visser, overl. ald. 4-7-1823, tr. Sjoukje Reinders

Jellema, geb. Sneek ca. 1772, 'winkeliersche', overl. Balk 9-5-1856.
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10.
11.

9a. Auke Hinnes Visser, geb. Balk 16-6-1772 (= gezin F, nr. 4).
9b. Martje Hinnes, geb. Balk ca. 1776, overl. Balk 26-12-1840.
9d. Jacobje Hinnes Visser, geb. Balk ca. 1785 (= gezin J, nr. 5).
RomkeRuurdsSymensma, geb. Harich 14-10-1765, visser, winkelier, overl. Balk 22-4-1825, tr.
Wybrig Hendriks de Vries, werkvrouw te Balk, overl. na 1829.

Haitje Hantjes, visser te Balk, overl. ald. 4-3-1781, tr:
Galske Klaases de Vries, geb. Goëngaca. 1744, 'winkeliersche', overl. Balk 14-2-1838; tr. (2)
Pieter Jans Visser, geb. Harich ca. 1762, voerman, koopman, overl. Balk 14-6-1816.
Hinne Heerts, visser te Balk, overl. ald. 29-9-1807,tr.
Tettje Aukes, geb. ca. 1746, overl. Balk 4-5-1806.

16.
17.

18.
19.
20-21 = gezin A, nrs. 8-9.

VI
34. Klaas Pieters, boer, overl. Langweer, tr.
35. Gretske Lieuwes, overl. Hommerts.

Grafstenen van Ruurd Jacobs Symensma (gezin A, nr. 2) en Ruurd Johannes Smid (gezin D, nr. 2)
te New Paris, Whitehead Cemetry

Gezin D
i

la. Johannes Ruurds Smid, geb. Mirns 12-9-1843, overl. ald. 2-7-1845.
lb . Johannes Ruurds Smid, geb. Mirns 14-12-1847, overl. New Paris 8-3-1867.
lc. Martje Ruurds Smid, geb. Mirns 9-11-1850, overl. New Paris 1906.

II
2. Ruurd Johannes Smid, geb. Balk 12-8-1813, zuivelboer, prediker, overl. New Paris 16-4-1893,

tr. Balk 13-5-1840
3. Grietje Jacobs Symensma, geb. Harich 22-12-1820, boeremeid, overl. New Paris 9-1-1911.

III
4-5 = gezin B, nrs. 6-7.
6-7 = gezin A, nrs. 4-5.
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Reconstructie van de in 1853 te New Paris gebouwde, blokhut van prediker Ruurd Johannes Smid
(gezin D, nr. 2)

Gezin E

la. Jetske Ruurds Visser, geb. Balk 3-8-1826, overl. ald. 17-3-1852.
lb. Antje Ruurds Visser, geb. Balk ca. 1827, overl. in USA.
lc. Akke Ruurds Visser, geb. Balk 28-11-1828, overl. New Paris 22-6-1858.
ld. Maaike Ruurds Visser, geb. Balk 6-10-1831, overl. ald. 14-5-1851.
Ie. Gretske Ruurds Visser, geb. Balk 16-11-1835, overl. New Paris 5-11-1860.
lf. Johannes Ruurds Visser, geb. Balk 27-10-1837, schoenmakersleerling, overl. in USA.
lg. Klaas Ruurds Visser, geb. Balk 20-6-1840, overl. New Paris 19-9-1924.

II . . - - , .
2. RuurdKlazes Visser, geb. Balk 24-8-1799, turfschipper, visser, winkelier, overl. New Paris 5-7-

1873, tr. Balk 7-2-1822
3. Aafke Johannes Smid, geb. Balk 3-3-1797, overl. New Paris 11-2-1860.

III
4. Klaas Haitjes Visser, geb. Balk 5-12-1768, visser, overl. ald. 22-9-1826, tr.
5. Antie Ruurds Symensma, geb. Harich ca. 1768, 'winkeliersche', overl. Balk 4-3-1816.
6-7 = gezin B, nrs. 6-7.

8-9 = gezin C, nrs. 16-17.
10-11 = gezin A, nrs. 8-9.

Gezin Fl

IV

i
1. Duttje Herres Visser, geb. Balk 16-11-1844, overl. in USA.

2. HerreAukes Visser, geb.BaUica. 1810, visser, overl. New Paris 22-1-1887, tr. (2) Balk 16-5-1852
Tettje Baukes Rijstra, geb. Ruigahuizen 21-6-1828 (= gezin F2, nr. 3, = gezin B, nr. la).
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3. Doetje Dirks Bakker, geb. Deinum ca. 1819, boerin, overl. Wyckel 18-1-1849.

III
4. Auke Hinnes Visser, geb. Balk 16-6-1772, visser, overl. op het Slotermeer 25-7-1828, tr.
5. Dudtie Ruurds Symensma, geb. Harich ca. 1776, overl. Balk 21-7-1838.
6. Dirk Jacobs Bakker, geb. Finkum ca. 1785, werkman te Deinum, overl. ald. 4-1-1870, tr.
7. Tjietje Pieters Palma, geb. Goutum ca. 1798, overl. Deinum 20-8-1850.

IV
8-9 = gezin C, nrs. 18-19.

10-11 = gezin A, nrs. 8-9.
12. Jacob Durks Bakker, overl. vóór 1816, tr.
13. • Antje Pieters Zondervan, arbeidster, overl. na 1816.
14. Pieter Jans Palma, geb. ca. 1764, arbeider, overl. Marsum 9-7-1814, tr.
15. Doetje Lammerts, arbeidster, overl. na 1816.

28. Jan Pieters Palma, tr.
29. Jaike Jelles.

Gezin F2
I

1. Auke Herres Visser, geb. Balk 18-8-1853, overl. New Paris 30-12-1862.

II
2. HerreAukes Visser, geb. Balk ca. 1810,tr. (1) Doetje Dirks Bakker, geb. Deinum ca. 1819 ( =

gezin Fl, nrs. 2-3); tr. (2) Balk 16-5-18*52
3. Tettje Baukes Rijstra, geb. Ruigahuizen 21-6-1828 (= gezin B, nr. la).

III
4-5 = gezin Fl, nrs. 4-5.
6-7 = gezin B, nrs. 2-3.

Gezin G
I

1. Martjen Herres Symensma, geb. Harich 9-12-1853, overl. op zee tijdens de reis naar Amerika,
mei 1854.

II
2. Herre Jacobs Symensma, geb. Harich 30-9-1818, boer ald., overl. New Paris 10-4-1893, tr. Balk

18-9-1853
3. Sibbeltje Hinnes Haitzema, geb. Balk 6-2-1829, overl. Elkhart Cy. 15-11-1908.

III
4-5 = gezin A, nrs. 4-5.
6-7 = gezin C, nrs. 4-5.

Gezin H
i

la. Jacob Jans Symensma, geb. Harich 26-11-1846, overl. vóór 1850.
lb. Grietje Jans Symensma, geb. St. Nicolaasga 8-1-1849, overl. in USA.
lc. Martje Jans Symensma, geb. St. Nicolaasga 10-9-1850, overl. Elkhart Cy. 26-6-1920.
ld. Jacobje Jans Symensma, geb. St. Nicolaasga 29-11-1851, overl. in USA.
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II
2. Jan Jacobs Symensma, geb. Balk 28-7-1812, boereknecht, overl. New Paris 1885, tr. Balk

28-5-1845
3. Wybrig Hinnes Haitzema, geb. Mirns 3-4-1824, overl. Elkhart Cy. 19-4-1910.

III
4-5 = gezin A, nrs. 4-5.
6-7 = gezin C, nrs. 4-5.

Gezin I
I

la. Sieberig Smid, geb. Balk 1831, veenboer.
lb. Meine Obes Smid, geb. Balk 16-9-1833, overl. ald. 6-5-1834.
lc. Meine Obes Smid, geb. St. Nicolaasga 19-3-1835, overl. ald. 25-3-1842.
ld. Auke Obes Smid, geb. St. Nicolaasga 13-1-1837, overl. in USA.
Ie. Johannes Obes Smid, geb. St. Nicolaasga 24-3-1839, overl. in USA.
lf. Rinke Smid, geb. St. Nicolaasga 29-7-1841, overl. ald. 10-5-1846.

II
2. Obe Meines Smid, geb. Langweer ca. 1803, boer, smid, overl. New Paris 1864, tr. Balk

27-12-1829
3. Grietje Romkes Symensma, geb. Balk 23-11-1798, boerin, 'winkeliersche', overl. in USA, tr.

(1) Balk 24-5-1821 Hinne Tjeerds Haitzema, geb. Balk 9-5-1803 (= gezin C, nr. 4).

III
4. Meine Obes Smid, geb. Rijs ca. 1765, grofsmid, later rentenier, overl. Balk 29-10-1844, tr.
5. Sybrig Ruurds Symensma, geb. Harich 16-8-1763, overl. Balk 27-1-1825.
6-7 = gezin C, nrs. 10-11.

IV
8-9 = gezin B, nrs. 8-9.

10-11 = gezin A, nrs. 8-9.

Gezin J
i

la. Japikje Klazes Visser, geb. Wyckel 27-2-1843, overl. Nappanee 1922.
lb. Haitje Klazes Visser, geb. Wyckel 12-2-1846, overl. in USA.
lc. Jakob Klazes Visser, geb. Sloten 18-7-1849, overl. Elkhart Cy. 1927.
ld. Jan Klazes Visser, geb. Sloten 29-8-1852, overl. in USA.

II
2. Klaas Haitzes Visser, geb. Harich 11-7-1817, visser te Balk, boer te Sloten, overl. Nappanee

9-1-1901, tr. Balk 4-5-1842
3. (H)Antje Jacobs Symensma, geb. Harich 8-10-1824, overl. Elkhart Cy. 6-7-1896.

2a. AnHaitzes Visser, geb. Tacozijl9-3-1807, boerin,overl. Mirns 3-4-1862, tr. Balk 25-5-1828
Haantie Tjeerds Haitjema, geb. Balk 15-5-1805 (= gezin C, nr. 4c).

2b. Haantie Haitzes Visser, geb. Harich ca. 1809.
2c. Hinne Haaitzes Visser, geb. Harich ca. 1810, grofsmid.
2d. Obbe Haaities Visser, geb. Harich 30-12-1812, overl. Harich 10-11-1880, visser, tr. Balk

13-5-1840 Gatske Tjeerds Haaitiema, geb. Balk 15-1-1816 (= gezin C, nr. 4g).
2f. Tettie Haitjes Visser, geb. Harich 29-8-1815, overl. Balk 18-9-1839, tr. Balk 11-3-1838 Jan

Tjeerds Haitjema, geb. ca. 1809 (= gezin C, nr. 4e).
2g. Jan Haitjes Visser, geb. Harich 9-12-1823, overl. Harich 15-7-1829.

III
4. Haaitze Haantjes Visser, geb. Tacozijl 13-8-1786, visser, overl. Balk 30-10-1863, tr. (2) Balk
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8-3-1834 Grietje Klazes Visser, geb. Balk ca. 1802, (Nakomelingenoverzicht, nr. IId-4), tr. (1)
1808

5. Japikje Hinnes Visser, geb. Balk ca. 1785, overl. Harich 16-5-1831.
6-7 = gezin A, nrs. 4-5.

IV
8. Hantje Haytjes Visser, overl. Tacozijl vóór 1834, tr.
9. An Annekes Doorenspleet (Schots), overl. Tacozijl vóór 1834.

10-11 = gezin C, nrs. 18-19.

16-17 = gezin C, nrs. 16-17.
18. Anneke Hendriks, overl. Balk, tr.
19. A uk je Andries, overl. Balk.

Bij het bestuderen van bovenstaande kwartierstaten wordt duidelijk hoezeer de
verschillende gezinnen met elkaar waren verweven. Opvallend is dat in de kwar-
tieren van alle leden van deze gezinnen de stamouders van de familie Symensma
(Ruurd Symens/Grietje Herres) voorkomen. In totaal komen zij 22 maal voor
in deze kwartierstaten, dat is gemiddeld meer dan tweemaal per kwartierstaat.
Hoezeer zij een centrale plaats innemen onder de voorouders van de emigrerende
gezinnen, blijkt ook uit het nu volgende nakomelingenoverzicht. Opvallend is
het ontbreken van enige binding met de emigranten van de nazaten van de (niet
doopsgezinde) oudste zoon van Ruurd Symens: Symen Ruurds.

Nakomelingen van Ruurd Symens Symensma
I. Ruurd Symens (Symensma), geb. Sneek april 1735, bouw-en zuivelboer, overl. Balk 10-12-1819,
zn. van Symen Barteles en Akke NN, tr. Grietje Herres, 'winkeliersche' te Balk, overl. Harich vóór
1811.

Uit dit huwelijk:

1. Symen Ruurds Symensma, volgt Ha.
2. Sybrig Ruurds Symensma, volgt Ilb.
3. Romke Ruurds Symensma, volgt lic.
4. Antie Ruurds Symensma, volgt lid.
5. Jacob Ruurds Symensma, volgt He.
6. Itskien (Jetske) Ruurds Symensma, volgt Ilf.
7. Dudtie Ruurds Symensma, volgt lig.

Ha. Symen Ruurds Symensma, geb. Balk 8-7-1760, visser te Oudermirdum, overl. ald. 10-1-1828,
tr. (1) Balk (geref. kerk) 19-1-1783 Johanneske Barteles, overl. Balk tussen 1789 en 1799; tr. (2) Balk
(geref. kerk) 3-6-1798 Aat GerritsMulder, werkvrouw, overl. Balk 5-2-1809; tr. (3) Balk (geref. kerk)
22-11-1810 Jeltje Jans Schotanus, geb. ca. 1764, overl. Balk 3-8-1814.

Uit het eerste huwelijk:

1. Ruurd Symens Symensma, geb. ca. 1788, tr. ca. 1807 Lysbeth Heerings.

2. Bartele Symens, geb. ca. 1789.

Uit het tweede huwelijk:

3. Wybe Symens, geb. ca. 1799.
4. Teetske Symens, geb. Balk 1-11-1800, tr. ald. 6-7'-1820 Abraham Jacobs van der Werf, geb. Stavo-

ren 4-2-1794, boereknecht.

Ilb. Sybrig Ruurds Symensma, geb. Harich 16-8-1763, overl. Balk 27-1-1825, tr. Meine Obes Smid,
geb. Rijs ca. 1765 (= gezin I, nr. 4).
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Uit dit huwelijk:

1. Aa/ke Meines Smid, geb. Langweer 12-2-1800, tr. Balk 16-12-1827 Lieuwe Klazes Visser, geb.
Balk 3-10-1804 (= IId-5).

2. Obe Meines Smid, geb. Langweer ca. 1803 (= gezin I, nr. 2).
3. Grietie Meines Smid, geb. Langweer 13-1-1806, overl. Balk 28-12-1841 Haaitie Tjeerds Haitje-

ma, geb. Balk 20-4-1799 (= gezin C, nr. 4a).

He. Romke Ruurds Symensma, geb. Harich 14-1-1765, visser, winkelier, overl. Balk'22-4-1825, tr.
Wybrig Hendriks de Vries, werkvrouw, overl. na 1829.

Uit dit huwelijk:

1. Grietje Romkes Symensma, volgt III.

lid. Antie Ruurds Symensma, geb. Harich ca. 1768, 'winkeliersche', overl. Balk 4-3-1816, tr. Klaas
Haitjes Visser, geb. Balk 5-12-1768 (= gezin E, nr. 4).

Uit dit huwelijk:

1. Gatske Klazes Visser, geb. Balk 12-4-1791, overl. ald. 7-3-1859, tr. (1) Balk 7-2-1822 Paulus Kla-
zes Duisterhout, geb. ald. 8-1-1776, smidsknecht, winkelier, overl. Balk 31-12-1829; tr. (2) Balk
28-9-1835 Wybe Obes Rijstra, geb. ca. 1768 (= gezin B, nr. 4).

2. Haaitje Klazes Visser, geb. Balk ca. 1793, visser, overl. ald. 9-2-1814.
3. Ruurd Klazes Visser, geb. Balk 24-8-1799 (= gezin E, nr. 2).
4. Grietje Klazes Visser, geb. Balk ca. 1802, 'winkeliersche', overl. Balk 9-2-1867, tr. ald. 8-3-1834

Haaitze Haantjes Visser, geb. Tacozijl ca. 1787 (= gezin J, nr. 4).
5. Lieuwe Klazes Visser, geb. Balk ca. 1804, tr. ald. 16-12-1827 Aafke Meines Smid, geb. Langweer

12-2-1800 (= IIb-1).

He. Jacob Ruurds Symensma, geb. Balk ca. 1771, boer, overl. Harich 1-12-1845, tr. Balk 13-11-1811
Mart je Jans Oor, geb. Aalsmeer ca. 1785 (= gezin A, nr. 5).

Uit dit huwelijk:

1. Jan Jacobs Symensma, geb. Balk 28-7-1812 (= gezin H, nr. 2).
2. Ruurd Jacobs, geb. Balk 29-5-1814, overl. ald. 9-7-1814.
3. Ruurd Jacobs Symensma, geb. Balk 10-9-1816 (= gezin A, nr. 2).
4. Herre Jacobs Symensma, geb. Harich 30-9-1818 (= gezin G, nr. 2).
5. Grietje Jacobs Symensma, geb. Harich 22-12-1820 (= gezin D, nr. 3).
6. (H)Antje Jacobs Symensma, geb. Harich 8-10-1824 (= gezin J, nr. 3).

Hf. Itskien(Jetske) Ruurds Symensma, geb. Harich ca. 1773, 'grofsmidske' (1850), overl. Balk 28-4-
1850, tr. ald. 6-3-1796 Johannes Obes Smid, geb. Balk 19-5-1763 (= gezin B, nr. 6).

Uit dit huwelijk:

1. Aafke Johannes Smid, geb. Balk 3-3-1797 (= gezin E, nr. 3).
2. Grietje Johannes Smid, geb. Balk 30-12-1799 (= gezin B, nr. 3).
3. Obe Johannes Smid, geb. Balk ca. 1802, prediker, overl. Balk 1-7-1850.
4. Akke Johannes Smid, geb. Balk januari 1807, overl. ald. 22-11-1833, tr. Haaitie Tjeerds Haitje-

ma, geb. Balk 20-4-1799 (= gezin C, nr. 4a).
5. Jakoppie Johannes Smid, geb. Balk 1810, overl. ald. 28-7-1843:
6. Ruurd Johannes Smid, geb. Balk 12-8-1813 (= gezin D, nr. 2).

lig. Dudtie Ruurds Symensma, geb. Harich ca. 1776, overl. Balk 21-7-1838, tr. AukeHinnes Visser,
geb. Balk 16-6-1772 (= gezin F, nr. 4).

Uit dit huwelijk:

1. HinneAukes Visser, geb. Balk ca. 1804, overl. ald. 28-8-1838.
2. Tettie Aukes Visser, geb. Balk ca. 1806.
3. Ruurd Aukes Visser, geb. Balk ca. 1808, overl. ald. 30-1-1813.
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4. Herre Aukes Visser, geb. Balk ca. 1810 (= gezin F, nr. 2).
5. Grietje Aukes Visser, geb. Balk 22-11-1814, naaister, overl. Balk 22-2-1850.
6. Ruurdje Aukes Visser, geb. Balk 13-4-1818, naaister.

III. Grietje Romkes Symensma, geb. Balk 23-11-1798, boerin, 'winkeliersche', overl. in USA, tr.
(1) Balk 24-5-1821 Hinne TjeerdsHaitjema, geb. Balk 9-5-1803 (= gezin C, nr. 4); tr. (2) Balk 27-12-
1829 Obe Meines Smid, geb. Langweer ca. 1803 (= gezin I, nr. 2).

Uit het eerste huwelijk:

1. Tjeerd Hinnes Haitjema, geb. Mirns 18-2-1822, tapper, overl. Avereest, tr. Balk 5-5-1847 Wob-
bigje Hendriks van der Goot, geb. Sondel 18-10-1823, overl. Avereest 5-5-1898 (stamouders van
de Avereester-tak Haitjema).

2. Wybrig Hinnes Haitjema, geb. Mirns 3-4-1824 (= gezin H, nr. 3).
3. Romke Hinnes Haitjema, geb. Balk 25-12-1826 (= gezin C, nr. 2).
4. Sibbeltje Hinnes Haitjema, geb. Balk 6-2-1829 (= gezin G, nr. 3).

Het herhaaldelijk trouwen binnen de familie bleef overigens niet zonder nadelige
gevolgen. Eén van de nazaten zei daarover: 'I think that it explains many of the
childrens's deaths and that some were different. Not really insane, but odd or
different and they did not marry. Most died young or middle aged.' •

Noten
1. J. van Hinte, Nederlanders in Amerika, Groningen 1928, p. 180-186.
2. Henry S. Lucas, Netherlanders in America, The University of Michigan Press 1955, p. 247-249.
3. Als noot 1., p. 180. Ook: Miriam Glanders (P.O. Box 171, Elverson, PA 19520 USA), Mennonite

Family History, jan. 1988, p. 13.
4. Als noot 2., p. 247.
5. Als noot 1., p. 182 e.v.; als noot 2., p. 247 e.v.; Lijst van Emigranten 1853, Friesland, gemeente

Gaasterland.
6. Als noot 1., p. 183; In de Millford Mail werd in aug. 1913 verslag gedaan van de begrafenis van

Mrs. Peter Bucher (Margaret Glassco Hygema), dochter van wijlen Romke Haitjema:' Why she
was called Glassco was because that was the name of the vessel on which the girl was born while
enroute to America'.

7. De doopsgezinde gemeente te Aalsmeer stond, evenals die te Balk, als zeer conservatief bekend.
8. Kennelijk was Wybe Obes de enige zoon van Obe Rinkes die de familienaam Rijstra aannam

(waarschijnlijk naar zijn geboorteplaats Rijs). Zijn broers noemden zich allen Smid, naar het
meest voorkomende beroep in de familie: grofsmid.

9. Tjeerd Haaites was de enige zoon van Haitje Hantjes die in 1811 de familienaam Haaitiema aan-
nam. Hij tekende de akte van naamsaanname overigens met Haitjema. De schrijfwijze Haitjema
of Haitzema werd in het vervolg, ook in officiële akten, steeds gebruikt. Zijn broers namen allen
de familienaam Visser aan, naar het meest voorkomende beroep in de familie.

10. Sibbeltje Hinnes nam in 1811, als enige van haar broers/zusters, de naam Hinnema aan.

MENNONITISSE OUDERS

'6 Februari 1664, zijn gedoopt dese navolgende kinderen van mennonitisse ou-
ders gebooren, te weten Engel Cornelisse oudt 14 jaren, Pieter Cornelisse oudt
9 jaren, Aerjaentje Cornelisse oudt 6 jaren; getuygen Pieter Gerritse Ketelaer
ende Mijntje Isaacks'

(geref. doopboek Nieuw-Beijerland)
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NEDERLANDSE PREDIKANTENREGISTERS
VROEGER EN NU

door drs. F.A. VAN LIEBURG

'Van wat gewigt en nut de geslagt- en tijdregisters zijn geweest, en nog zijn,
heeft de ondervinding meermaals getoont; waarom met deselve op te stellen
somtijds veel arbeyds is besteed'. Zo begon dominee Martinus Soermans
(1638-1705) het voorwoord van het door hem uitgegeven Kerkelijk register van
de plaatsen en namen der predikanten van alle de classes, gehorende onder de
synodus van Zuyd-Holland, van 't begin der Reformatie tot nu toe. Hij wees
erop dat de Nederlandse gereformeerden al vroeg het belang hadden ingezien
van bijvoorbeeld het aanleggen van doop- en lidmatenboeken. Een besluit van
de Zuidhollandse synode in 1594 om voortaan ook officieel aantekening te
houden van de namen der predikanten, bleek echter in de praktijk moeilijk te
realiseren. Verschillende personen hadden er een begin mee gemaakt, maar het
zou toch bijna honderd jaar duren voordat Soermans de taak volbracht om een
nauwkeurig en volledig register van predikanten - met hun namen, stand-
plaatsen en data van bevestiging en intrede, vertrek, emeritaat of overlijden -
samen te stellen.

Toen zijn werk eenmaal in 1695 was gepubliceerd, werkte het voorbeeld
aanstekelijk. Verschillende collega's gingen ertoe over om voor één der provin-
cies, classes of steden een lijst te vervaardigen en uit te geven van predikanten
die vanaf de Reformatie in dienst waren geweest. Zij raadpleegden daartoe de
kerkelijke archieven en voerden correspondentie met diverse informanten.
Eenzelfde overzicht als dat van Soermans van de Zuidhollandse predikanten,
verscheen reeds in 1697 voor het gebied dat onder de Noordhollandse synode
viel. In de loop van de 18de eeuw volgden Overijssel (1709), Utrecht (1724),
Stad en Lande oftewel Groningen (1731) en Gelderland (1750). Van Friesland
werden tussen 1751 en 1763 afzonderlijke predikantenregisters van elk van de
zes daaronder vallende classes in druk uitgegeven. Alleen van Zeeland en
Drenthe lieten zulke historische namenlijsten tevergeefs op zich wachten1.

Intussen kon men voor het gehele land van de actuele mutaties binnen het
gereformeerde predikantenkorps op de hoogte blijven dankzij het 'Kerk-
nieuws' in het bekende maandblad Boekzaal der geleerde wereld. Verder was er
een Amsterdamse uitgever die elk jaar een nieuw zogenaamd 'domineesboekje'
op de markt bracht2. De vele, meestal aangevulde herdrukken van de verschil-
lende werkjes doet vermoeden dat dit soort 'lectuur' zich in een ruime belang-
stelling mocht verheugen. Zo spreekt een 18de-eeuws Nederlands tijdschrift
over de gewoonte van sommige mensen om zelf lijsten van predikanten aan te
leggen, met bij elke naam 'eene beschrijving van derzelver gaaven, geleerdheid
en gedrag', waarover men door eigen waarneming of bij navraag informatie
vergaarde; een praktijk die gemakkelijk leidde tot domineesverering dan wel
-verguizing3. Voor de meeste gemeenteleden zal overigens de opvolging van de
bekende apostolische vermaning 'gedenkt uwer voorgangeren, die u het woord
Gods gesproken hebben' (Hebreen 13 vers 7), beperkt zijn gebleven tot de
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wekelijkse aanblik van de soms fraaie namenborden die er in de loop der tijd in
menig kerkgebouw zijn aangebracht.

Door de beschikbaarheid van de verschillende bovengenoemde informatie-
bronnen bestond de mogelijkheid om via onderlinge combinatie en aanvulling
een integraal, landelijk register van gereformeerde (vanaf 1816 hervormde)
predikanten aan te leggen. In de loop der tijd zijn daartoe inderdaad enkele
pogingen ondernomen, die echter zijn blijven steken in op zichzelf waarde-
volle, maar moeilijk toegankelijke handschriftverzamelingen. De belangrijkste
hiervan zijn van J.G. de Waldkirch Ziepprecht (1807-1884) en van P.A. Borger
(1815-1882)4. Waren andere, want kleinere, protestantse kerkgenootschappen
in dat opzicht gelukkiger, wat betreft de hervormde kerk valt alleen te wijzen
op de publikaties van Romein over de Drentse en over de Friese5, van Van
Troostenburg de Bruijn over de Oostindische6, van Duinkerken over de Gro-
ningse7- en tenslotte de gedegen studie van Abels over de Twentse predikanten8.
Een belangrijke publikatie vormden evenwel de bekende en nog veel gebruikte
naamlijsten in een aantal jaargangen van Van Alphen's kerkelijk handboek.
Hierin verschenen, successievelijk voor elke provincie, van alle Nederlandse
hervormde gemeenten een opgave van de plaatselijke predikanten vanaf de
Reformatie9.

Een nieuwe poging tot het samenstellen van een nationaal Nederlands
predikantenregister werd in onze eeuw ondernomen door Willem Marie Cathe-
rinus Regt (1867-1938). Hij werkte als dorpsonderwijzer in Oudshoorn, maar
was daarnaast actief als archivaris en publicist op het terrein van de genealogie
en de (lokale) (kerk)geschiedenis. Reeds zijn vader schijnt te zijn begonnen met
het aanleggen van een gegevensbestand van de Zuidhollandse predikanten,
maar het was zijn zoon die een dergelijk project voltooide voor wat betreft alle
Nederlandse predikanten vanaf de Reformatie, niet alleen de hervormde, maar
ook de oost-indische, waals-gereformeerde, remonstrantse, lutherse, doopsge-
zinde en afgescheiden voorgangers. Wie thans de 25 delen van deze hand-
schriftverzameling, die voorzien is van allerlei kranteknipsels en literatuurver-
wijzingen, doorneemt, komt onder de indruk van de enorme ijver en accura-
tesse die Regt tot aan zijn dood toe aan de samenstelling en aanvulling van zijn
collectie heeft gewijd.

Maar ook dit omvangrijke predikantenregister bleef onuitgegeven; het
wordt beheerd door het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage,
waar het op microfilm is te raadplegen. Het is nog de gemakkelijkst te
raadplegen, en ook de als meest volledig en nauwkeurig bekend staande
collectie, maar dat neemt niet weg dat de huidige onderzoeker die van een
bepaalde predikant de primaire biografische gegevens wil weten, zich voor een
lastige zoekactie gesteld ziet. Gaat het om een bekende predikant, die bijvoor-
beeld geschriften op zijn naam heeft staan, dan kan men weliswaar in veel
gevallen terecht bij de algemene en kerkhistorische biografische woorden-
boeken10. Gegevens over de vele duizenden onbekende, 'vergeten' predikanten
- die bij allerlei vormen van biografisch, genealogisch, lokaal-regionaal of
sociaal-historisch onderzoek wel degelijk van belang zijn! - zijn daarentegen in
de literatuur slecht gedocumenteerd. Hierbij komt dat allerlei plaatselijke
boeken en tijdschriftartikelen met predikantenlijsten bibliografisch veelal
moeilijk zijn terug te vinden.
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Om nu voor een deel in deze lacune te voorzien heb ik de uitgave voorbereid
van een register van alle ruim 11.000 gereformeerde predikanten die vanaf 1620
tot en met 1815 (dat wil zeggen de periode tussen de synode van Dordrecht en
de reorganisatie van de hervormde kerk) een Noordnederlandse gemeente
hebben gediend. Dit werk is verricht in het kader van een proefschriftonder-
zoek naar het carrièreverloop van de zojuist genoemde groep van predikanten.
Want de predikantenregisters zijn niet alleen handig voor het naslaan van losse
gegevens, ze maken het ook mogelijk om langs kwantitatieve weg bepaalde
historische aspecten van het predikantsberoep in het algemeen te analyseren,
zoals: de omvang en de in- en uitstroom van het predikantenkorps, de her-
komst van de dominees, hun leeftijd op verschillende momenten in hun
carrière, de duur van hun ambtsbediening in totaal of per standplaats, de
rangstatus van de afzonderlijke gemeenten, en dergelijke. Met behulp van de
computer kan dit bovendien gemakkelijk op grote schaal en over een lange
termijn gebeuren, mits men het tijdrovende karakter van de voorafgaande
invoer van de gegevens voor lief neemt11.

Bij de als nevendoel van dit onderzoek gestelde vervaardiging van een
biografische index, is uitgegaan van de collectie-Regt, echter met een duidelijk
verschil én een beperking. Ten eerste worden de personalia van de predikanten
niet vermeld onder elke plaats c.q. kerkelijke gemeente, maar alfabetisch onder
de naam van iedere predikant zelf. Ten tweede worden alleen de primaire
biografische gegevens opgenomen: te weten zijn volledige voornamen (en
eventuele familierelatie tot andere in het bestand voorkomende predikanten),
zijn geboorte- of doopplaats en -datum, zijn standplaatsen met data van
bevestiging/intrede, verder eventuele andere door hem uitgeoefende hoofd-
functies, en tenslotte de plaats en datum van zijn overlijden of begrafenis. Wat
dus niet zal worden vermeld zijn de ouders, de echtgenotes, de publikaties en
verdere levensbijzonderheden van de predikanten. Als voorbeeld laten we hier
de lemmata van de eerdergenoemde predikant Soermans en van zijn zoon en
kleinzoon volgen (alfabetisch):

Soermans; Johannes (zoon van Martinus), geb. Gorinchem 20 juli 1670, pred. Giessen-Oudkerk 28
nov. 1692, emeritus 1731, overl. Gorinchem 1 maart 1754.

Soermans; Martinus, geb. Woudrichem 17 nov. 1638, pred. Goudriaan dec. 1663, emeritus dec.
1699, begr. Leiden 2 juni 1705.

Soermans; Martinus Cornelis (zoon van Johannes), ged. Giessen-Oudkerk 18 maart 1696, pred.
Knollendam 3 dec. 1719, Hamburg 19 sept. 1728, overl. ?.

De aankondiging van de uitgave van dit predikantenregister in Gens Nostra
heeft een achterliggend doel. Zoals gezegd staat de door ons gebruikte col-
lectie-Regt bekend als tamelijk nauwkeurig en volledig, maar dat neemt niet
weg dat er nog heel wat gegevens ontbreken of onjuist zijn. Aangezien het
ondoenlijk is om zelf op deze grote schaal aanvullingen en correcties te
verzamelen via onderzoek in plaatselijke archieven, is de samensteller ervan
behalve op allerlei secundaire literatuur, aangewezen op materiaal van andere
onderzoekers. Hij weet daarbij uit ervaring dat beoefenaars van de
(kerk)geschiedenis van plaats en/of regio, maar zeker ook de talrijke genea-
logen die hun familiegeschiedenis, stamreeks of kwartierstaat hebben uitge-
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zocht of nog uitzoeken, vaak beschikken over losse predikanteninformatie uit
de eerste hand (die niet of in onjuiste vorm in de collectie-Regt of in enige
andere bekende secundaire bron voorkomt). Centralisatie van deze verspreide
gegevens kan niet alleen het aantal fouten in het beoogde register, maar
daardoor ook het 'voortleven' van onjuistheden in latere publikaties,
beperken.

De shotvraag aan de lezers laat zich raden: Wie kan en wil helpen aan - uit
DTB of andere primaire bronnen afkomstige - gegevens betreffende de her-
komst en de carrière (en in het bijzonder betreffende geboorte/doop en
overlijden/ begraven) van gereformeerde predikanten die tussen 1620 en 1816
in ons land hebben gediend?
Overigens is ook andere informatie over levens van 17de- en 18de-eeuwse
gereformeerde predikanten (of over van belang zijnde bronnen) welkom. Men
zal begrijpen dat vooral informatie wordt verwacht die gemakkelijk aan de
aandacht van mij kan ontsnappen, bijvoorbeeld omdat de bronnen een strikt
plaatselijk of genealogisch karakter dragen, of niet openbaar toegankelijk zijn.
Gegevens die ontleend zijn aan de in dit artikel genoemde collecties en andere
gedrukte literatuur, zijn reeds door mij verwerkt.

Ieder die bereid is de gevraagde gegevens naar mij te zenden, verzekere zich
van mijn oprechte dank. De wederdienst moge bestaan uit de publikatie over
ongeveer twee jaar van een handzaam en informatief naslagwerk betreffende
de Nederlandse gereformeerde predikanten uit de 17de en 18de eeuw. Hun
belangrijke plaats in het dagelijks leven van onze voorouders is dat ten volle
waard. •

Noten
1. Voor geïnteresseerden noem ik hier steeds de laatste, dat wil zeggen meest volledig bijge-

werkte editie van de betreffende synodale (c.q. provinciale) predikantenregisters:
H.H. Brucherus, Gedenkboek van Stad en Lande, in zig behelzende ene naamlijst van de
predikanten dezer provincie, sedert 1594 tot 1792 (...), Groningen 1792;
A. Moonen/B.G. Noordbeek/J. Hoogewal, Naemketen der predikanten die van de Her-
vorminge der kerken aen (...) in de gemeenten, die onder de vier dassen van het Overijsselsche
synode behooren, het evangelium bedient hebben (...), Deventer 1807;
H. de Jongh, Naamlijst der predikanten, die in de gemeenten behoorende onder de IX dassen
van het Geldersche synode zedert de Hervorming der kerken tot den jaare 1750 het heilig
evangelium bediend hebben (...), Leiden 1750;
H. van Rhenen/A. W.K. Voet, Naemlijst der predikanten die zedert de Reformatie de kerken,
behoorende onder de provintie van Utrecht, zo bij leeninge als anderzints bedient hebben (...),
Utrecht 1724;
M. Veeris/F. de Paauw, Vernieuwt kerkelijk alphabeth van de namen der leeraren die onder
het synode van Noord-Holland, sedert de Reformatie van het jaar 1566 tot het eynde van het
jaar 1749 den kerkendienst bekleed hebben (...), Enkhuizen 1750;
M. Soermans, Kerkelijk register van de plaatsen en namen der predikanten van alle de classes,
gehorende onder de synodus van Zuyd-Holland, van 't begin der Reformatie tot nu toe (...),
Haarlem 1702, met J. H. Brans, Kerkelijk register der predikanten, welkein de XI dassen van
de synodus van Zuid-Holland van 1702 tot 1801 en dus in eene volle eeuwe zijn beroepen,
verroepen of overleden (...), Rotterdam 1802.
Friesland wordt bestreken door de afzonderlijke predikantenlijsten van de classes Leeu-
warden (M. Laurman 1751), Sneek (H. Reynalda 1751), Franeker (A. Greydanus 1761),
Dokkum (W. Columba/A.G. Dreas 1766), Bolsward (H. Gravestein 1751) en Zevenwouden
(J. Engelsma 1763); de informatie hierin is echter verwerkt in het in noot 5 genoemde werk van
Romein.
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2. Naamregister der predikanten, met de plaatzen haarer bedieningen, gelegen onder de VII
Vereenigde Nederlandse Provintiën, 't Landschap Drenthe, de steden der barrière in Braband,
Vlaanderen enz. ende in de Oost- en West-Indiën (...).

3. De Denker, deel IX, Amsterdam 1772, nr. 429, d.d. 18 maart 1771, 81-88.
4. A. de Groot, 'Nederlandse predikantenregisters en -boeken van een eeuw geleden', Documen-

tatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis van de negentiende eeuw, nr. 4, september
1978, 7-17.

5. T.A. Romein, De Hervormde predikanten van Drenthe, sedert de Hervorming tot in 1861,
Groningen 1861, en Naamlijst der predikanten sedert de Hervorming tot nu toe, in de
Hervormde gemeenten van Friesland (2 delen), Leeuwarden 1886-1888. Bij het laatste werk
behoren te worden genoemd: S. D. van Veen, Aanvullingen en verbeteringen van Romein's
naamlijst der predikanten in de Hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden 1892, en J.
J. Kalma, Naamlijst der Friese Hervormde predikanten (1880-1959), Leeuwarden 1959.

6. C.A.L. van Troostenburg de Bruijn, Biographisch woordenboek van Oostindische predi-
kanten, Nijmegen 1893.

7. W. Duinkerken, Sinds de reductie in Stad en Lande. Biografische en genealogische gegevens
van de predikanten, die van 1594-1969 de gereformeerde en (sinds 1816) de hervormde
gemeenten tussen Eems en Lauwers hebben gediend, (stencilpublicatie) Andijk-Ezinge 1969.

8. P.H.A.M. Abels, De broederen van Twenthe. Een studie van de eerste Twentse dominees
(1597-1678), Hengelo 1984.

9. Deze 'Naamlijsten van hervormde predikanten' zijn te vinden in de volgende jaargangen van
M.W.L. van Alphen's Nieuw kerkelijk handboek: 1903 (Gelderland), 1907 (Zuid-Holland),
1908 (Noord-Holland), 1909 (Zeeland), 1910 (Utrecht), 1911 (Friesland), 1912 (Overijssel),
1914 (Groningen), 1949 (Noord-Brabant en Limburg) en 1950 (Drenthe). Zie over de voorge-
schiedenis van Van Alphens lijsten het in noot 4 genoemde artikel.

10. Met name Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek (10 delen), Leiden 1911-1937;
Biografisch Woordenboek van Protestantse Godgeleerden (6 delen), 's-Gravenhage 1919-
1949; Biografisch Lexicon voorde Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme (3 delen;
nog 2 delen te verschijnen), Kampen 1978-1988.

11. F.A. van Lieburg, De gereformeerde predikanten in Noord-Nederland (1620-1815): hoeveel,
waar en wanneer. Een aanzet tot een onderzoeksproject (doctoraalscriptie maatschappij -
geschiedenis), Erasmus Universiteit Rotterdam, 1990.

NA 46 JAAR INGESCHREVEN IN DOOPBOEK

Van de Evangelisch-Lutherse gemeente te Purnierend bestaat een doopboek, al-
fabetisch gerangschikt op de voornamen van de dopelingen; het beslaat de perio-
de 1777-1812. Eén inschrijving echter, heeft betrekking op een doop die plaats
vond in 1747, enkele tientallen jaren eerder dan het begin van de beschreven peri-
ode. Men zal maar op zoek zijn naar déze doop...

Het doopboek zegt er over: 'NB, In gevolge de qualificatie van heeren Burger-
meesteren en Regeerders der stad Purmerende, in dato den 3 August. 1793 en
welke qualificatie op Ds. H. Volkersz verleend, berust onder de archiven van
onze Gemeente, ter bewaaringe van den Kerkenraad, wordt alhier aangetekend
dat op d. 21 Maart 1747 gebooren, en weinige dagen daarna door Ds. Aegidius
Henricus Hollenhagen gedoopt is, Een kind Machiel; de vader Emanuel Bart,
de moeder Sophia Eijser.'
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HET BELANG VAN DOOPGETUIGEN

door P. F. KLOK

Bij het zoeken naar voorouders wordt er meestal in eerste instantie gebruik ge-
maakt van de registers van de Burgerlijke Stand. Het zoeken hierin is betrekkelijk
gemakkelijk, onder andere omdat er altijd familienamen worden gebruikt. De
belangrijkste bron van gegevens voor de generaties van vóór de Burgerlijke Stand
vormen de DTB-registers van de kerkelijke registers. Daarin komen in de
18de eeuw over het algemeen ook nog veel familienamen voor, maar na kortere
of langere tijd verder teruggaande, blijven er voornamelijk patroniemen over.
Hierdoor kan het erg moeilijk of zelfs onmogelijk zijn, de ouders van een per-
soon met zekerheid te bepalen. Het meestal streng gevolgde vernoemen van de
grootouders kan in deze gevallen nog wel eens helpen, maar écht bewijs met dan
uit een andere bron worden verkregen.

Het is ook mogelijk dat er - ondanks het feit dat de kerkelijke registers van
de betreffende plaats bestaan - opeens een einde komt aan een reeks voor-
ouders, omdat er gewoon niets meer is te vinden. Dat gebeurde mij bijvoorbeeld
met mijn voorvader Arij Arijse Klok, die rond 1730 in Rockanje op het eiland
Voorne woonde. Ik vond doopinschrijvingen van zijn kinderen en trouwinschrij-
vingen van drie van zijn vier huwelijken. Maar zijn eerste huwelijk en zijn eigen
doop vond ik niet, terwijl ik toch ook naar voorkomen zonder familienaam had
gezocht. Aanwijzingen over een mogelijke herkomst had ik evenmin.

Mijn onderzoek had me naar het Algemeen Rijksarchief (ARA) in 's-Graven-
hage gebracht, waar de kerkboeken van Rockanje worden bewaard. Door met
behulp van de daar aanwezige klappers in steeds grotere kring rond Rockanje
te zoeken, vond ik een aantal personen die Van der Klok heetten en die aan de
andere kant van Voorne woonden. Onder deze personen bevond zich een Arent
Arentsz. van der Klok en aangezien mijn voorvader afwisselend Arij, Aren of
Arent werd genoemd, zouden zij één en dezelfde persoon kunnen zijn. Maar uit
beider trouwgegevens bleek dat het hier twee verschillende personen betrof. Dus
ik was geen stap verder.

Maar er was een andere mogelijkheid: misschien kwam Arij Arijse Klok uit
Brielle. In de klappers van het ARA zijn namelijk geen gegevens van dit op
Voorne gelegen stadje opgenomen, omdat er een stadsarchief is. En daar vond
ik een Arent Mattheus Clock die rond 1640 in Brielle woonde. Zou dit een groot-
vader van Arij Arijse kunnen zijn? Jammer genoeg ontbreekt er een aantal jaren
in de doopboeken van Brielle, juist in de tijd dat kinderen van Arent Mattheus
zouden kunnen zijn gedoopt. Daarom probeerde ik verder te zoeken, zowel uit-
gaande van Arij Arijse, als van Arent Mattheus, maar dat alles leverde niets op.

Resultaat tot nog toe was, dat ik bij de volgende gegevens bleef steken:

Arij Arijse Klok, geb. ca. 1700, tr. (1) Cornelia Janse Pijper, ged. Nieuw Heivoet
6-12-1705, dr. van Jan Jansse Pijper en Arentje Giele Westdijck; tr. (2) Rockanje
30-10-1729 Arentje Joggems van Hulst, ged. Oostvoorne 20-2-1695, overl. aang.
Rockanje 20-6-1731, wed. van Abraham Hofman, dr. van Jochum Claesse van
Hulst en Loortje Arents; tr. (3) Rockanje 7-10-1731 Jaapje Jacobsdr. Verinne,
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j.d. van Rockanje, overl. aang. ald. 5-12-1739, dr. van Jacob Vriensz. Pietersz.
en Jacomijntje Barents Hogendijck; tr. (4) Rockanje 27-5-1740 Maartje Maar-
tens van der Velden, ged. Rockanje 3-4-1695, overl. aang. ald. 12-11-1746, wed.
van Pieter Leenderse Rijger, dr. van Maarten Crijnen van Velde en Indikje
Arents. Arij had een natuurlijk kind bij Jannetje JacobseHuijsman, ged. Nieuw
Heivoet 12-5-1720, overl. 1756, dr. van Jacob Pietersz. Huijsman en Marijtie
Laurens Esseboom.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jan, ged. Rockanje 29-3-1729, ('doof, peet Arentje Giele), overl. ald.
28-3-1729.

Uit het tweede huwelijk:

2. Annitje, ged. Rockanje 26-3-1730 (peet Maartje Pieters, 'de ouders sijnde nog
geen 5 maande getrouwt geweest'), overl. aang. ald. 23-2-1737.

Uit het derde huwelijk, gedoopt te Rockanje:

3. Jacob, ged. 15-6-1732 (peet Kaatje Verinne).
4. Arij, ged. 1-11-1733 (peet Nellitje Verinne).
5. Jacomijntje, ged. 12-6-1735 (peet Cornelia Verinne), overl. aang. Rockanje

5-7-1746.
6. Annetie, ged. 19-5-1737 (peet Cornelija Verinne), overl. aang. Rockanje

27-9-1738.
7. Isak, ged. 7-12-1738 (moeder Jaapje Jacobsdr. Frijne, peet Nelletje Frijne),

overl. aang. Rockanje 17-11-1740.
8. Kind, overl. aang. Rockanje 26-11-1739.

Natuurlijk kind:

9. Jaapje, ged. Rockanje 2-10-1748, 'den 2 october bedestond gedoopt een kind
in onegt gebooren genaamt Jaapje, waarvan de moeder zegt vader te zijn Arij
Arijse Klok, moeder Jannetje Jacobse Huijsman en heeft de moeder het kind
zelfs geheft, en is ernstig zo aan mijn huijs als in de kerk bestraft'.

Bij het voor de zoveelste maal bekijken van de gegevens viel mij het volgende
op. De doopgetuigen van de kinderen van Arij Arijse kon ik allemaal thuisbren-
gen (schoonmoeder en schoonzusters), op één na: Maartje Pieters. Wat zou de
relatie tussen haar en de ouders van de dopeling zijn? Was zij een buurvrouw?
Of een familielid? Bij het nalopen van de doop- en trouwboeken van Rockanje
bleek dat zij daarin zelfs met familienaam voorkwam: Maartje Pieters van
Beelen, getrouwd met Dirk van Rees. Toen ging er een belletje rinkelen: bij de
doopgetuigen van de kinderen van Arent Arentsz. van der Klok (die van de
andere kant van het eiland) kwam de naam Van Beelen voor. Zou er toch een
verbinding zijn tussen Klok en Van der Kloki

Arent Arentsz. van der Klok, geb. ca. 1695, otr./tr. (1) Zuidland 1/19-11-1721 als
j.m. Cornelia (Clinia) Jacobs Bout kan, j.d., geb./ged. Oudenhoorn 22/26-2-
1696, dr. van Jacob Arenz. Boutkan en Neeltje Jacobs; tr. (2) Heenvliet 1-1-1728
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Jacomijntje Hendricks van Bockum, geb. ca. 1704, overl. aang. Abbenbroek
april 1747, dr. van Hendrick van Bokkum en Claesje Claes.

Uit het eerste huwelijk:

1. Anna, ged. Oudenhoorn 17-5-1722 (get. Maartje Beel).
2. Anna, ged. Abbenbroek 22-1-1724 (get. Anna Bastiaans, wonende onder

Abbenbroek).
3. Arentje, ged. Heenvliet juli 1726 (get. Arentje Leendertsdr. Dijkgraaf),

overl. aang. Abbenbroek 9-5-1731.

Uit het tweede huwelijk:

4. Claasje, geb. 5-1-1729, ged. Heenvliet 9-1 (get. de vader).
5. Arent, ged. Abbenbroek 15-4-1731 (get. 'de vader selfts').
6. Arentje, ged. Abbenbroek 7-9-1732 (get. 'de vader selfts').
7. Heijnderickje, ged. Abbenbroek 19-9-1734 (get. Annetje Jans).
8. ArijHuijgen, ged. Abbenbroek 17-2-1737 (get. Annetje Bastiaans, wed. Van

Beelen).
9. Hendrik, ged. Abbenbroek 26-4-1739 (get. Annetje Punts, vader Arent

Huijge Klok).
10. Jaapje, ged. Abbenbroek 2-2-1744 (get. Jannetje Hendrikse van Buckum).

Nu kan uit de namen van de kinderen van Arent Arentsz. van der Klok via het
vernoemen worden afgeleid dat zijn moeder waarschijnlijk Anna (of Annetje)
heette. Voorts had ik de genoemde Annetje Bastiaans al als zijn mogelijke moe-
der aangemerkt. Maar ook uit de namen van de kinderen van Arij Arijse Klok
kan worden afgeleid dat diens moeder waarschijnlijk Annetje heette. Verder
bleek dat Annetje Bastiaens gehuwd was met Pieter van Beelen (geen trouwen
gevonden, maar wel dopen van kinderen in het hervormde doopboek van Abben-
broek). Zou Maartje Pieters van Beelen, die zelf ook een dochter Annitje had,
daarom een halfzuster van Arij Arijse Klok kunnen zijn? Maar dan zouden Arij
Arijse Klok en Arent Arentsz. van der Klok broers zijn!

Een reden om de gegevens van Arent Arentsz. nog beter te bekijken. Bij de
doop van zijn eerste kind Anna, was Maartje Beel getuige: dezelfde als Maartje
Pieters bij het kind Annitje van Arij Arijse Klok? Voorts was er bij de kinderen
van Arent Arentsz. een Arij Huijgen (met als getuige Annetje Bastiaans, weduwe
Van Beelen) en bij de doop van een volgend kind werd de vader zelf Arent Huijge
Klok genoemd: heette zijn vader misschien Arij Huijgen? Omdat het doopboek
van Abbenbroek pas in 1708 begint, was daar niets te vinden (vooropgezet dat
Arent Arentsz. in Abbenbroek gedoopt zou zijn).

Omdat er bij de doopgetuigen ook een Annetje Punts voorkomt, zou kunnen
worden verondersteld dat Annetje Bastiaans de familienaam Punt had. Dat
bleek niet zo te zijn: Annetje (Jans) Punt was de tweede vrouw van Hendrick
van Bockum, de tweede schoonvader van Arent Arentsz. van der Klok.

Op dit moment was mijn veronderstelling, afgeleid uit het voorgaande, dat
er een Arij Huijgen (van der Klok) moet zijn geweest, getrouwd met Annetie
Bastiaans, die twee zonen, beiden Arij of Arent geheten, hadden. Na het over-
lijden van Arij Huijgen was Annetie Bastiaans hertrouwd met Pieter van Beelen.
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En - ik was toch aan het veronderstellen - daarbij leek het mij aannemelijk
dat die Arij Huijgen een zoon was van Huijg Barentsz. van der Kloek, rond 1660
schoenmaker en leerlooier te Geervliet, die mogelijk een zoon was van Barent
Huijghe, rond 1640 schoenmaker te Zuidland, op zijn beurt mogelijk een zoon
van Huijch Huijgensz. van der Clock, rond 1600 schoenmaker te Spijkenisse.

Wat nu? Welke andere bronnen waren er beschikbaar? Hier bracht het ARA
uitkomst. Uit de inventarislijst bleek dat er een weeskamerboek van Abbenbroek
bestaat dat in de betreffende periode was bijgehouden. Dat weeskamerboek
bleek een schot in de roos. Daarin vond ik namelijk de volgende akte, gedateerd
19 maart 1701, waarin Annetie Bastiaans, weduwe van Aren Huijge van der
Kloek, zich tot baljuw en schepenen wendt:

ARA, weeskamerboek Abbenbroek nr. 4:
Op huijden den 19e Maart 1701 compareerde voor ons Balliuw en schepenen van den dorpe en
heerlijckheijt van Abbenbroek: Annetje Bastiaens, weduwe van Aren Huijge van der Kloek,
geadsisteert met ons Balliuw en schepenen voornoemt als opervogde over de twee kinderen bij
den voornoemde van der Kloek geproccereert, ten eenne, en Corns Corns Ploster, als vogt over
de onmondige kinderen van den voors Aren Huijge van der Kloek geprocreert bij Nienckje
Pieters, nevens Huijgh Arense van der Kloek, Leendert Crijnne Dijkgraeft als getrout hebbende
Jannetje Arens van der Kloek, en Heijnderick Cornelisse Snel, als in huijwelijk hebbende
Maertje Arens van der Kloek, ter andere sijde, te kennen gevende, dat de voornoemde Arij Huijge
van der Kloek deser werelt, sonder eenige testamentaire dispositie opgerigt te hebben met de
voors Annetje Bastiaens door 't huijwelijk in gemeenschap van goederen getrout sijnde, hij dan,
van der Kloek, deser werelt was comen te overlijden naerlaetende Jllis Arense, Abraham Arense
en Lisbet Arens van der Kloek sijn voorkinderen, geprocreert bij Nienckje Pieters, en den ouwen
Aren van der Kloek en de jonge Aren van der Kloek, geprocreert bij de voors Annetje Bastiaens,
sulx dat...

Genoemd worden de voorkinderen van Aren Huijgen bij Nienckje Pieters, jijn
eerste vrouw, en twee kinderen bij Annetje Bastiaans genaamd de oude Aren
van der Kloek en de jonge Aren van der Kloek. Het klopte allemaal als een bus!
Bovendien werd in deze akte het testament van Aren Huijge van der Kloek en
Nienckje Pieters, verleden voor baljuw en schepenen van Abbenbroek, aange-
haald. Zonder problemen vond ik dat in de schepenprotocollen van genoemde
plaats.

Doordat er nu meer bekend was, kwam ik ook meer aanwijzingen tegen die
mijn veronderstelling ondersteunden. Zo is bijvoorbeeld de vierde vrouw van
Arij Arijse Klok, Maartje Maartens van der Velde, getuige bij de doop van een
kind Bastiaan van een halfzuster van moederskant van Arij Arijse. Waarom?
Ik denk omdat Bastiaan de naam van de grootvader van hen beiden was.

Nu moet ik wel opmerken dat er hiermee nog geen sluitend bewijs geleverd
is dat Arij Arijse Klok en de jonge Aren van der Kloek één en dezelfde persoon
zijn. De laatste zou bijvoorbeeld als kind kunnen zijn overleden. Maar alle
bovengenoemde feiten bij elkaar hebben mij de overtuiging gegeven dat mijn
veronderstelling juist is en dat ik de volgende gegevens aan mijn kwartierstaat
kan toevoegen:

Aren Huijge van der Kloek, geb. ca. 1655, overl. aang. (impost) Abbenbroek
16-8-1699, tr. (1) tussen 17-4-1678 en 28-11-1683 Nienckje Pieters (Drogendijk?),
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overl. tussen 2-9-1693 en 15-12-1696; tr. (2) (impost Abbenbroek 15-12-1696)
Annetje Bastiaens, geb. ca. 1670.

Uit het eerste huwelijk:

1. Huijgh Arense van der Kloek, geb. ca. 1680, overl. aang. Abbenbroek
13-7-1750.

2. Jannetje.
3. Maertje.
4. Jillis Arense van der Kloek, onmondig op 19-3-1701, overl. Heenvliet

4-4-1737.
5. Abraham.
6. Lisbet Arense van der Kloek, onmondig op 19-3-1701.

Uit het tweede huwelijk:

7. Ouwen Aren van der Kloek (Arent Arentsz. van der Klok), geb. Abbenbroek
ca. 1697.

8. Jonge Aren van der Kloek (Arij Arijse Klok), geb. 1699/1700.

Er moet nog het nodige worden uitgezocht, maar ik hoop dat vooral duidelijk
is geworden dat ik in dit geval zonder de doopgetuigen Maartje Pieters en
Annetje Bastiaans waarschijnlijk niet veel verder zou zijn gekomen. En ik ben
ervan overtuigd dat er meer gevallen van vastgelopen onderzoek zijn, die met
behulp van doopgetuigen weer op gang kunnen worden gebracht. •

REGESTEN UIT DE TRANSPORTREGISTERS
VAN DE RIJP (1)

door A. STIERP-IMPINK

De Rijp
De Rijp is gelegen in het z.g. Schermereiland, ofwel de Eilandspolder. Vroeger
was dit een eiland, gelegen tussen de Schermer, Beemster en Starnmeer, groot
1.345 bunders. In de veertiende eeuw werd het zuidelijk deel van het Scherme-
reiland omkaad.

De Rijp is gebouwd na 1400; in 1519 telde het slechts vijftig huizen. Na 1540
begonnen de inwoners van De Rijp zich op de haringvangst toe te leggen.
Evenals de wal vis vangst, nam de haringvangst zo zeer toe, dat De Rijp een der
welvarendste plaatsen van het Noorderkwartier werd. De Rijp kende ook
scheepsbouw: 'Grote schepen werden het eerst gebouwd in Akersloot en De
Rijp en in later jaren ook in de Zaan' {Holland in vroeger tijd, door Hagenaar
en Tirion).
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In 1654 is De Rijp getroffen door een grote brand, waardoor het dorp
grotendeels is afgebrand.

In 1863 telt De Rijp 2000 inwoners, waarvan de helft Nederlands-hervormd
is. 'De meesten hebben hun bestaan in de handel. Nog heeft De Rijp twee
havens en verscheidene fabrieken, werven en molens, vier kerken, schone
straten en grachten, waaronder de Regterstraat (moet 'Rechtestraat' zijn) die
750 ellen lang is en aan beide zijden bebouwd. De welbekende Jan Adriaansz.
Leeghwater, overleden in 1718, is hier geboren (J.L. Terwen, Het Koninkrijk
der Nederlanden, 1863).

Heden ten dage is De Rijp een mooie gemeente met fraaie historische
gebouwen die de moeite waard zijn om te worden bezichtigd.

De straks volgende regesten zijn afkomstig uit de transportregisters van De
Rijp. De transporten en de custingen ter zake hiervan zijn gepasseerd voor
schout en schepenen van De Rijp over de periode van 9 mei 1662 tot 10
augustus 1674. Zij zijn te vinden in het gemeente-archief van Alkmaar, onder
'Oud Recht De Rijp', inventarisnummer 6375.

In het begin was Jan Willemsz. Goudt de schout, in 1672 opgevolgd door
Wolphert Bacheerus. Schepenen in die tijd waren:
Cornelis Willemsz. Beek 1671-'72; Willem Cornelisz. Beek 1664-'69; Jan
Kornelisz. Binnenblijf 1662-'74; Wouter Cornelisz. Boer 1666-'74; mr. Claes
Gerritsz. Bosch 1669-'74; Pieter Cornelisz. Bracq 1662; Jacob Pietersz. Groot
1664-'73; Maerten Arijensz. van der Hout 1668-'73; Jan Jansz. Kinnes 1662-
'63; mr. Jacob Kolleman 1663-'64 (overleden vóór het tekenen van de brief op
9 juli 1664); Willem Pietersz. Lakeman 1662-'66; Maerten Dircksz. Neijer
1667-'72; Jan Dircksz. Nomes 1662-'67; Au wel Pietersz. Prins 1662-'72; Claes
Pietersz. Quadijck 1673; Isaack Arentsz. Smit 1665-'74; Cornelis Jansz. Stijns
1664-'72; Claes Jansz. Sijgers 1668-'74; Dirck Thaemsz. 1663-'64.

Afkortingen
bel. = belend st. = stuiver(s)
erfg. = erfgenaam verk. = verkoopt/verkopen
f. = folio v. = verso
gld. = gulden(s) voorn. = voornoemd
gig. = gelegen W = westen
gnd. = genaamd wed. = weduwe
N = noorden wedr. = weduwnaar
NZ = noordzijde wnd. = wonend
O = oosten WZ = westzijde
OZ = oostzijde Z = zuiden
pen. = penning(en) zal. = zaliger
secr. = secretaris ZZ = zuidzijde

GA Alkmaar, Oud Recht De Rijp, inv.nr. 6375
f. 1, 5-4-1662; Jacob Schout, vroedschap en secr. van De Rijp, verk. aan Pieter
de Geus notaris en secr. van De Rijp, een huis en erf, bel. met Adriaen Groets
erf ten O en Cornelis Guldewagen ten W, gig. op het oosteind aan de NZ van
de straat, met een bleekveld over straat. Item een huis en erf aan de ZZ van de
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straat, bel. met Hendrick Thomaer ten O en het bleekveld ten W; beide
strekkende zuidwaarts tot aan de oude haven; koopsom is 3500 gld., betaald
met een custingbrief, afgelost 25-8-1668.

f. 2, 5-4-1662; Heindrick Sijmonsz. Koninck wnd. in de Beemster, verk. aan
Pieter Dircksz. Blauw een huis en erf gig. op het Vlaander, bel. met de gemene
vaart ten N en O, Louris Dircksz. Pol ten Z en een gemene gang [ = steeg of
looppad] ten W.; koopsom is 244 gld.

f. 2v., 17-4-1662; Pieter Pietersz. Houw als man en voogd van Trijn
Sijmonsdr. voor 3/4 part en Pieter Jozefz. wedr. Marij Sijmons, dr. en erfg.
van Sijmon Cornelisz. Sloof en Anna Jacobs voor 1/4 part, verk. aan Aris
Huybertsz. een huis en erf op de Heykesbuurt, bel. met Klaes Baertsz. ten O en
de erfg. van Mary Barents ten W; koopsom niet vermeld.

f. 3, 17-4-1662; Aris Huybertsz. bekent schuldig te zijn aan Pieter Pietersz.
Houw en Pieter Jozephz. 500 gld. ter zake van koop van huis en erf op de
Heykesbuurt, bel. met Klaes Baertsz. ten O en de erfg. van Mary Barents ten
W; lening voldaan 29-10-1662.

f. 3v., 18-4-1662; Cornelis Sijmonsz. Lodder verk. aan Jacob Dirksz. de helft
van een 'toebaen' en erf gig. op het oosteinde van De Rijp benoorden de
huizen, bel. over een sloot het land van Maerten Jansz. Willems ten N en over
een sloot de bleekvelden van Dirck Vet ten Z; koopsom is 62 gld.

f. 4, 20-4-1662; Cornelis Sijmonsz. Lodder verk. aan Hedde Jansz. Backer een
huis en erf gig. op het oosteinde van De Rijp aan de NZ van de straat, bel.
Pieter Pender ten O en het erf van zal. schipper Heertjen Pietersz. Mettes ten
W; betaald met een custingbrief.

f. 4v., 20-4-1662; Hedde Jansz. Backer bekent schuldig te zijn aan Cornelis
Sijmonsz. Lodder 150 gld. ter zake van koop van huis en erf gig. op het
oosteinde van De Rijp aan de NZ van de straat, bel. [zie voorgaande].

f. 5, 28-4-1662; Aalt jen Reynderts wed. wnd. te Monnickendam verk. aan
Jacob Klaesz. een erf gig. op de St. Jacobsbuurt, bel. de armenhuizen van de
'Dyakony' ten O en een vaarsloot ten W; koopsom is 50 gld.

f. 5v., 5-5-1662; Pieter Cornelisz. Verwer verk. aan Bartholomeus Lourisz.
Winckel een huis en erf gig. op het westeinde van De Rijp, bel. met Jan
Tjeertsz. Backer ten O en gemene vaarsloten ten N en Z; betaald met een
custingbrief.

f. 6, 5-5-1661; Bartholomeus Lourensz. Winckel bekent schuldig te zijn aan
Pieter Cornelisz. Verwer 660 gld. ter zake van koop van huis en erf gig. op het
westeinde van De Rijp, bel. uitgebreid met Harmen Jacobsz. ten W.

f. 6v., 15-5-1662; Sijmon Pietersz. Kat verk. aan Jacob Sijgertsz. wnd. te
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Graft, een erf gig. op het nieuwe land strekkende van de straat westwaarts tot
aan het water, bel. met Arent Tomasz. ten N en Adriaen Groet ten Z; koopsom
is 330 gld.

f. 7, 16-5-1662; Griet Willems, bejaarde dochter, Jan Cornelisz. mede voor zijn
zonen Willem en Sijmon Jansz. olieslagers te Wormer, Maerten Jansz. Mol
wnd. te Jisp, Jacob Kornelisz. wnd. te Graft als man en voogd van Hillegont
Willems, allen neffens de kinderen van zal. Griet Willems en zal. mr. Jacob
Kolleman, oud schepen en vroedschap van De Rijp, zijnde mr. Kornelisz.
Kolleman en Willem, Aeltje en Grietje Jacobs Kolleman, allen tezamen erfg.
van zal. Willem Cornelisz. Tomas, in zijn leven 'buurvrijer', komen overeen
dat de kinderen van mr. Jacob Kolleman en Griet Willems het huis en erf en
bleekveld van voorn. Tomas zullen hebben die zij in deling hebben ontvangen
ter waarde van 1400 gld. waarop zij 800 gld. hebben toebetaald met een
custingbrief. Alles gig. op het westeinde van De Rijp, het huis bel. met de
kinderen van Jan Allertsz. Schoenmaker ten O en een gemene gang ten W, het
bleekveld bel. met Meyndert Jansz. Jans ten O en de wed. van Klaas
Hendricksz. ten W.

f. 7v., 16-5-1662; mr. Jacob Kolleman oud schepen en vroedschap, als vader en
voogd van Willem Kolleman, mr. Kornelisz. Kolleman voor hem zelve, erfg.
van zal. Griet Willems 'geprocreert' bij voorn. Jacob Kolleman, mede erfg.
van Willem Kornelisz. Tomas, bekennen schuldig te zijn aan de andere erfg.
van Willem Tomas 800 gld. ter zake van voorgaande erfenis die hun in meerder
was aanbedeeld.

f. 8, 16-5-1662; mr. Jacob Kolleman oud schepen en vroedschap, als vader en
voogd van Willem, Grietje en Aaltje Jacobs, mr. Cornelis Kolleman, Griet
Willems bejaarde dochter, Jan Cornelisz. voor Willem en Sijmon Jansz. zijn
zonen, olieslagers te Wormer, Maarten Jansz. Mol wnd. te Jisp, Jacob Corne-
lisz. wnd. op Oost-Graftdijk als man en voogd van Hillegont Willems, allen
erfg. van Willem Cornelisz. Tomas, verk. aan Pieter Pronck een huis en erf
met zijn 'Osendrop' [ = het recht om zijn ontvangen hemelwater te laten vallen
op eens anders grond] aan de OZ en WZ negen duim, gig. op de Bakkersbuurt,
bel. Pieter Pietersz., wever, ten O en de tuin van de voorn, comparanten ten W;
koopsom is 275 gld.

f. 8v., 16-5-1662; de voorgaande personen verk. aan Kornelis Sijgertsz. een
stuk land gnd. "t Ruysten' groot ca. 1 agele [= een landmaat] gig. aan de
oostzijde van de Gouw, bel. de tuin van Jacob Kornelisz. Tymers ten Z en
Pieter Oly ten O, de Gouw ten W; koopsom is 73 gld.

f. 9, 16-5-1662; dezelfde personen verk. aan Teunis Nanningsz. een stuk land
groot 5 agelen gig. aan de oostzijde van de Gouw, bel. met Mary Dircks
Meynes ten N, de Oudijksloot ten O en Jan Jacobsz. Router ten Z; koopsom is
807 gld. 16 st. 8 pen.

f. 9v., 16-5-1662; dezelfde personen verk. aan Jan Jacobsz. Router een stuk
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land gig. aan de oostzijde van de Gouw, bel. met Pieter Kornelisz. Bracq ten N,
Baef Krents ten O, Pieter Pietersz. Jansen ten W en Jan Sijgertsz. Keers ten Z;
koopsom is 72 gld.

f. 10, 11-6-1662; Jacob Schout vroedschap en secr. van De Rijp, door de stad
Alkmaar aangesteld als curator over de boedel van Pieter Dirksz. Sampson
verk. aan Dirck Kornelisz. Kuyp een huis en erf en pakhuis gig. op de
Tuinbuurt, bel. met Ysaak Arentsz. Smith ten O en Willem Leendertsz. Pelt
ten W; geen koopsom; betaald met een custingbrief.

f. 10v., 11-6-1662; Dirck Cornelisz. Kuyp bekent schuldig te zijn aan Jacob
Schout, vroedschap, schepen en secr. van De Rijp, als curator over de boedel
van Pieter Dirksz. Sampson 2045 gld. ter zake van koop van huis, erf en
pakhuis gig. op de Tuinbuurt, bel. als hiervóór.

f. 11, 11-6-1662; Jacob Schout, vroedschap en secr. van De Rijp, als curator
over de boedel van Pieter Dircksz. Sampson verk. aan Arien Klaese Brouwer,
mede vroedschap en oud schepen, een stuk land gnd. 'De Welige Ley' groot 5
agelen en 14 roe, bel. met het land van Jan Jacobsz. Router ten O en N; geen
koopsom; betaald met een custingbrief.

f. llv, 11-6-1662; Arien Klaese Brouwer bekent schuldig te zijn aan Jacob
Schout, vroedschap en secr. van De Rijp, als curator over de boedel van Pieter
Dirksz. Sampson 748 gld. 6 st. ter zake van koop van een stuk land gnd. 'De
Welige Ley' groot 5 agelen en 14 roe, bel. als hiervóór; koopsom is 138 gld. per
agele.

f. 12, 11-6-1662; Elbert Elbertsz., meester-timmerman, verk. aan Pieter Gar-
brantsz. een huis en erf met een vrije gang ten O en aan de WZ 10 duim
'Osendrop', gig. op het nieuwe land, bel. met Pieter Gerritsz. ten O en Teunis
Jansz. Gelis ten W; geen koopsom; betaald met een custingbrief.

f. 12v., 11-6-1662; Pieter Garbrantsz. bekent schuldig te zijn aan Elbert
Elbertsz. meester-timmerman, 600 gld. ter zake van koop van huis en erf gig.
op het nieuwe land, bel. als hiervóór.

f. 13, 6-9-1662; Maerten Pietersz. Jantjes, oud schepen en vroedschap, verk.
aan Adryaen Kornelisz. Groenbeert en Elbert Elbertsz. meester-timmerman,
een erf met een gedeelte van een gemene gang gig. op het oosteind van De Rijp,
bel. met Pieter Pietersz. Mettes ten O en Jacob Dircksz. Baes ten W; geen
koopsom; betaald met een custingbrief.

f. 13v., 6-9-1662; Adryaen Cornelisz. Groenbeert en Elbert Elbertsz. bekennen
schuldig te zijn aan Maerten Pietersz. Jantjes 625 gld. ter zake van koop van
een erf gig. op het oosteinde van De Rijp, bel. als hiervóór.

f. 13v. verso, 7-5-1662; Jan Jacobsz. Boek verk. aan Elbert Elbertsz. 1/3 part
van een erf gemeen met de twee andere parten van de koper en Garbrant
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Jansz., bel. met gemene gangen en een bleek veld over sloot ten O en W;
koopsom is 200 gld.

f. 13v., verso-verso, 1662; Jan Klaasz-, Ysaak Arentsz. en Hendrik Wullemsz.
Schuerman diakenen van de gereformeerde gemeente ten eenre, en Garbrant
Cornelisz. ter andere zijde, verklaren dat Garbrant Kornelisz. t.b.v. de dia-
konie verkoopt zijn huis en erf en al zijn goederen en die van zijn vrouw
Dieuwertje Jans, zoals geld, actiën, kredieten hoe ook genaamd, met uitzonde-
ring van hun kleren die na overlijden zullen gaan naar hun vrienden en de
naaste bloede; de diakonie zal hen hun leven lang onderhouden in kost en
drank en al hetgeen daar verder toe behoort; huis en erf gig. op de Meelsack,
bel. met de straat ten W, de Notsloot ten O, Guerte Kornelis ten Z en Dirck
Sandertsz. ten N.

f. 14, 29-12-1662; Maerten, Arent, Evert en Willem Pieter, kinderen en erfg.
van Marie Arents, wed. van zal Pieter Maertensz., verk. aan Dirck Sandertsz.
een erf gig. op het Vlaender NZ en een bleekveld ten Z over 's Heerenstraat,
bel. met Pieter Arentsz. Zeijlmaker ten O en Reyntje Jansz. Greve ten W;
betaald met een hypotheek obligatie van 300 gld. welke op 5-12-1646 is
gepasseerd voor schout en schepenen, sprekende op het erf dat Dirck Sanders
had bij Mary Arents.

f. 14v., 29-1-1663; schout en schepenen van De Rijp, als curatoren over de
desolate boedel van Willem Klaesz. Hacket, overl. op 'vooyagie' naar Oost
Indië, verk. aan Klaes Klaesz. Willems, oud weesmeester, een 24ste deel in 't
taanhuis en erf en verder aankleef, zoals ketels voor een nadeel gig. benoorden
de huizen van De Rijp aan de WZ van de Gouw; koopsom is 215 gld.

f. 15v., 1-2-1663; schout en schepenen, als curatoren over de desolate boedel
van zal. Marijtjen Aeryaens, wed. van Joost Slootmaker, overl. op het
westeind van De Rijp, verk. aan Heyn Jacobsz., commandeur op de Groen-
landse walvisvangst, een huis en erf gig. op het westeinde van De Rijp, bel.
Jasper Pietersz. Wever ten O en Jacob Dircksz. Baes ten W; koopsom is 305
gld.

f. 16, 2-2-1663; Pieter Kornelisz. Buyk verkoopt aan Dirck Pietersz. Petten een
erf gig. op de Meelsak, bel. met Garbrant van de Laen ten Z en Dirck
Zandertsz. ten N; koopsom is 72 gld. 10 st.

f. 16v., 28-1-1663; Kornelis Jansz. Stijns, oud schepen en vroedschap, en Klaes
Jansz. Sijgers, weesmeester, als wettelijke voogden, vervangende Kornelis en
Jan Arisz. omen en bloedvoogden over de weeskinderen van Jan Arisz. en
Marijtje Maertens, verk. aan Klaes Maertensz. een erf groot 50 voeten lang en
25 voeten breed, met een gemene gang van 3 voeten breed gig. op het oosteind,
bel. met de oliemolen 'De Valck' ten Z en de erfg. van Jan Maertensz.,
olyslager, ten N; koopsom is 36 gld.
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f. 17, 4-3-1663; Arent Cornelisz. Oosterom verk. aan Rijk Krijnen een huis en
erf gig. op het oosteind van De Rijp, aan de NZ strekkende tot aan de dijk;
geen belending; het huis is belast met een custingbrief op 14-5-1644 t.n.v.
Pieter en Heertje Pietersz. Mettes; op 30-1-1601 en in 1602 op naam van Jan
Dircksz. Vet aan Meyndert Jochemsz. Kat welke de koper overneemt;
koopsom is 390 gld. Vóór de grote brand van 1654 is het huis in 1649 verkocht
aan de zwager van de koper, IJsbrant Kornelis, doch niet betaald. Na de brand
heeft hij het erf tot zich genomen en met het huisje betimmerd.

f. 17v., 14-4-1663; Jan Pietersz. voor hem zelf en voor Arent en Pieter Pietersz.
Pater zijn broers, kinderen en erfg. van Pieter Pater, verk. aan Jan Pietersz.,
wever, een huis en erf gig. op Heykesbuurt, bel. de erfg. van IJsbrant Jansz.
ten W en Ares Huybertsz. ten O; koopsom is 330 gld.

f. 18, 24-4-1663; Griet Jans, wed. van Jan Heertjes, geassisteerd met Jan
Sijmonsz. Poest, haar voogd, verk. aan Jan Jansz. IJves een erf gig. op de
Tuinbuurt, bel. met Barent Miechielsz. ten O en de erfg. van Klaes Willemsz.
Moons ten W; koopsom is 410 gld.

f. 18v., 26-4-1663; Barent Barentsz. Kuyper wnd. te Enkhuizen, verk. aan
Klaes Jacobsz. Hofland wnd. in de Beemster aan de ringdijk bij De Rijp, een
huis en erf gig. op het oosteind, bel. met Sijmon Cornelisz. in 't Glop ten O en
Sijmon Jansz. Sloof ten W; geen koopsom; betaald met een custingbrief.

f. 19, 27-4-1663; Niclaes Jacobsz. Hoflant wnd. in de Beemster aan de ringdijk
bij De Rijp, bekent schuldig te zijn aan Barent Barentsz. Kuyper wnd. te
Enkhuizen, 1050 gld. ter zake van koop van huis en erf gig. op het oosteind,
bel. als hiervóór; de custingbrief is voldaan op 12-11-1665.

f. 19v., 4-5-1663; Mary Teunes, wed. Klaes Sijvertsz., geassisteerd met Pieter
Jansz. Boon, haar voogd wnd. te Graft, verk. aan Dirck Klaesz. Backer een
huis en erf op het westeinde, bel. met Sijmon Jansz. Swol ten O en Jacob
Teunis Windich ten W; betaald met een custingbrief. In de marge staat: de
erfg. van Pieter Polisz. Groot hebben de hypotheekbrief van 1000 gld.

f. 20, 4-5-1663; Dirck Klaesz. Backer bekent schuldig te zijn aan Mary Teunis,
wed. van Klaes Sijvertsz., 2000 gld. ter zake van koop van huis en erf gig. op
het westeinde, bel. als hiervóór. In de marge staat: de hypotheek zal uit de
custingpenningen afgelost worden.

f. 20v., 6-5-1663; Dirck Jansz. Vet mede voor Michiel Saskertsz. als wees-
voogden van het armenweeshuis over Gerrit Maertensz. die in het weeshuis
gealimenteerd is; Jan Garbrantsz. mede voor Pieter Pietersz. als wettelijke
voogden over Pieter Maertensz., Jan Klaesz. getrouwd met Trijntje Maertens,
kinderen en erfg. van Maerten Gerritsz. en NeelPieters, verk. aan Dirck Jansz.
Neyer wnd. te Graft een huis en erf gig. op het westeinde, bel. Sijmon Pietersz.
Gorter ten N en Jan Jansz. Boek ten Z; koopsom is 600 gld.
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f. 21, 7-5-1663; NeelKlaes, wed. Pieter Ronxsz., geassisteerd met Arent Jansz.
Pender haar dochters man die mede instaat voor Ronck Pietersz. de voorzoon
van Pieter Roncksz., verk. aan Jan Kornelisz. Bos, schoenmaker, een huis en
erf op het oosteinde, bel. met de wed. van Nicolaas Swijn ten O en de huizen en
erven naar 't Hoofd gaande ten W; geen koopsom; betaald met een custing-
brief.

f. 21v., 7-5-1663; Jan Cornelisz. Bos bekent schuldig te zijn aan Neel Klaes
wed., 400 gld. ter zake van koop van huis en erf; geen bel. (zie hiervóór); de
custingbrief is voldaan op 21-10-1679.

f. 22, 14-5-1663; Kornelis Kornelisz. getrouwd geweest met Willempje Jans, en
Mary, Brecht, Jans en Jannetje Jans, allen wnd. te Graft, kinderen en erfg. van
Jan Cornelisz. en Neel Pieters, verk. aan Dirck Gerritsz. een erf van 122 voeten
lang en 19 voeten breed gig. op de St. Jacobsbuurt, bel. met Aelt Klaes ten N
en de Stroomsloot ten Z; koopsom is 65 gld.

f. 22v., 18-5-1663; Jacob Dircksz. Heynes en Kornelis Jansz. Swart erfg. van
Duyf Pieter Willems, mede voor de andere erfg., verk. aan Maerten Huygen,
houtzager, 1/8 deel in een houtzagersmolen en erf, woonhuis, houthuis en
gereedschappen enz. genaamd 'De Krokodil' gig. bezuiden De Rijp op de kant
van de ringsloot van de Beemster; koopsom is 77 gld.

(Wordt voortgezet)

ALSNOG OP EN AANGETEKEND

'Dewijl de Heeren Gedeputeerden Staaten van Vriesland bij der zelver resolutie
in dato den 28 Februarij 1772 den respective predikanten gelast hebben de ouwde
boeken na te zien, de defecten in dezelve voorkomende zoveel mogelijk te supple-
ren, zo is het, dat ik G. van Bleiswijk, dienaar in de Lemmer cum annexis, bevon-
den hebbe, dat ten tijde van dominus H. Phocilides geene aantekening van de
getrouwden van het jaar 1718 tot het jaar 1751 voorkomt, weshalven ik ter vol-
brenging van die genoome resolutie bij alle de op en ingesetenen van de drie ge-
combineerde dorpen geweest ben, om te verneemen wie in dien tijdt alhier ge-
trouwt of met attestatie na elders om getrouwd te worden vertrokken zijn; en
degene die mij voorkwamen hebbe ik hieronder op en aangetekend'

(RA Leeuwarden, DTB 492, Lemmer, Follega, Eesterga)
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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.

Boekdrukkers
Paul J. Begheyn s.j. en Els F.M. Peters: Gheprint te Nijmeghen, Nijmeegse drukkers, uitgevers en
boekverkopers 1479-1794, Nijmegen 1990.

Een mooi verzorgd en geïllustreerd boekwerk leert ons de geschiedenis van het in Nijmegen
gemaakte boek in de aangegeven periode. Een uitgebreide en hoogst tijdrovende studie moet zijn
voorafgegaan aan de totstandkoming van dit werk. Boekdrukkers worden uitvoerig beschreven
met hun bedrijf, hun uitgaven en hun persoonlijke historie. Een catalogisering van alle ter plaatse
vervaardigde boeken in z.g. Fondslijsten, neemt ongeveer de (tweede) helft van het boek in beslag.

Wie ook maar enige belangstelling heeft opgevat voor het 'oude boek', zal dit - nieuwe - boek
met veel genoegen doornemen, lezen en weer opnieuw ter hand nemen. De vele namen die er in
voorkomen, keurig in een register verwerkt, kunnen de genealoog uiteraard op zijn eigen vakgebied
van pas komen.

Het boek kan worden besteld bij Museum Commanderie van St. Jan te Nijmegen. Het kost
ƒ25,-en dat is beslist heel goedkoop!

Genealogieën
Franklin van den Dool: Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, Genealogie Hellenthal, (Oss)
1990.'

Als het verschijnen van mooie en goede genealogieën daarvoor bepalend mag zijn, leven wij in
een gelukkige tijd. De genealogie Hellenthal bewijst wederom hoe een genealogisch onderzoek kan
leiden tot een voor de familie - uiteraard - maar ook voor 'buitenstaanders' interessant en
belangwekkend boek.

Johannes Hellenthal (1752-1812), de stamvader, kwam mogelijk uit Duitsland; men weet het
(nog) niet zeker. Wel zeker is zijn huwelijk in Zwolle in 1779 met Maria van Slooten en zijn
vestiging in Zwartsluis. In Overijssel zal men later vele familieleden van de wieg tot het graf hun
weg zien gaan. Een aantal Hellenthals kwam ook in de USA (o.a. Holland/Michigan en Mil-
waukee/Wisconsin) terecht.

Een boek van 309 blz. dat er zijn mag. Het kan nog worden besteld en kost ƒ53,50, incl. porto
en verzendkosten, over te maken op postbankrek. 1329739, t.n.v. F. van den Dool, Abr.
Kuyperstraat 7, Oss.

H.J. Min: De familie Min, een geslacht uit Bergen in Kennemerland, Schoorl/Bergen 1990 (240
blz., ill., index).

Als Ide Idesse als weduwnaar 'van Krabbendam' in 1708 voor het gerecht van Schoorl ten tweede
male in het huwelijk treedt - zijn bruid is Lijsbet Ariens - is de basis voor een toekomstig geslacht
Min nog geenszins gelegd. Eerst uit zijn derde huwelijk (1710 te Bergen met Jannetje Claes), zal op
9-10-1711 zoon Nicolaas worden gedoopt en uit hem stamt de hier beschreven familie, die afgezien
van een tak in Venray, toch wel sterk rond Bergen zal blijven wonen. Het een en ander is vastgelegd
in een fraai verzorgd familieboek.

Het eerste hoofdstuk: 'Het wapenschild van de familie Min', beschouwen we als het minst
overtuigende; een duidelijke relatie van de wapendragers met de hier aan de orde zijnde familie is
o.i. niet aanwezig. Na deze paar bladzijden volgt echter een kostelijk genealogisch boek over een
familie, waarin kunstzinnige aanleg niet is te ontkennen, getuige het feit dat o.a. de kunstschilder
Jaap Min en de dichteres Neeltje Maria Min, maar ook diverse andere minder bekende kunstvaar-
dige en kunstzinnige personen er toe behoren.

Bij elkaar vormt 'De familie Min' een waardevolle aanvulling van onze bibliotheek.

86 Gens Nostra XLVI (1991)



Mr. Ph.M. Schenkenberg van Mierop: De Rotterdamse familie Van Mierop en verwante
geslachten, deel 1(1585) 1660-1755 (1784), Assen 1990.

Een blik in de inhoudsopgave van dit boek wijst er ons al direct op dat we hier niet te doen
hebben met een genealogie van het gebruikelijke type. In afzonderlijke hoofdstukken worden
steeds één of enkele leden van het geslacht beschreven, waarbij overigens genealogische overzichten
niet ontbreken.

Een interessante en waarschijnlijk terecht als eerste genoemde bron die bij de samenstelling van
het werk werd benut, is een collectie familiepapieren Van Mierop. Wie bij het schrijven van een
genealogie over zulk materiaal vermag te beschikken, heeft een belangrijke voorsprong op collega's
die het zonder moeten stellen. Het bestaan van zo'n collectie wijst veelal op een gevoel voor traditie
en samenhang in een familie.

De onderhoudende verteltrant van de heer Schenkenberg van Mierop, wiens verhaal - door de
historie bepaald - voor een deel ook in Suriname speelt, maakt dat de lezer graag kennis neemt van
de beschreven gebeurtenissen, ook al heeft hij daar zelf geen genealogische relatie mee.

In bijlagen zijn verwante families behandeld, zoals Prins (Rotterdam), Van der Heij, Pedy
(Gouda, Rotterdam). Enige aanvullingen en verbeteringen op de genealogie in Nederland's
Patriciaat 45 (1960) zijn in dit eerste en hopelijk niet laatste deel verwerkt.

R.F. VULSMA

Van Spaubeek naar Bemeten; notities over de families Kerckhoffs, Boshouwers, Peulen en
Peerboom, opgetekend door J.H.H. Kerckhoffs, Bemelen 1990.

Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de auteur heeft hij zijn familieleden en bekenden het
bovengenoemde boekwerk van 230 pagina's uitgereikt; het is daarom niet in de handel. Toch bevat
het werk voor genealogen zoveel informatie, dat onze vereniging blij is dat dit werk aan onze
bibliotheek is geschonken.

De vier genoemde geslachten worden achtereenvolgens behandeld, sommige toegelicht met
uitslaande schema's. Ook een uitvoerige kwartierstaat van de kinderen van het echtpaar Kerck-
hoffs-Engelen (geh. in 1947) is opgenomen. Daarnaast zijn in extenso veel oude brieven afgedrukt,
grotendeels uit de vorige eeuw, van familieleden vanuit Frankrijk en Paramaribo, waaruit niet
alleen de familieomstandigheden blijken, maar ook de toestanden elders.

Alleraardigst zijn de 'Annotitiën door mij W. Peulen Pastor in Schimmen gemaakt, van
verscheijde remediën, gesien en ondervonden seer goedt te zijn'.

Het geheel is goed geïllustreerd. Dat een naamregister ontbreekt, is begrijpelijk: het boek is niet
als genealogische uitgave bedoeld. Daarentegen besluit het boek ongebruikelijk met een voor
mensen met traditie en belangstelling voor het verleden zeer lezenswaardig Nawoord. Alle lof voor
zo'n aardige uitgave in zulk een beperkte oplage! .

N.A. HAMERS

Trees Renkema-Renkema: Genealogie Renkema, Zuidhorn 1990.
In dit boek komt de familie aan de orde, die afstamt van Lueke Meertens en Hille Eises die in

1631 te Tolbert woonden. Aan de echtgenote van hun achterkleinzoon, Jantje Willems Renkema,
ontleent de familie haar naam. Niet alleen over dragers van deze achternaam worden gegevens
verstrekt, maar ook over de kinderen van gehuwde vrouwelijke Renkema's, waardoor men in deze
genealogie vele namen tegenkomt, die men in een register van ruim 2000 personen gemakkelijk kan
terugvinden.

R. HOFMAN

Genealogische bundels

Zoeklicht zonder grenzen. Genealogische Heraldische Bundel onder redactie van N.A. Hamers,
L.W.A. Berenbroek, G.A. Boomsma, H.Th. Dellmann en A.H.A.M. Tielen, Nijmegen 1990.

Na Zoeklicht op Nijmegen (1980) en Zoeklicht Kwartier van Nijmegen (1985), is bij het 20-jarig
jubileum van de afdeling Kwartier van Nijmegen der NGV, Zoeklicht zonder grenzen verschenen.

Tot nu toe trekt deze waardevolle serie telkens iets grotere concentrische cirkels met Nijmegen als
middelpunt en daarmee komt men - de ligging van Nijmegen in aanmerking genomen - reeds vrij
spoedig over de Nederlands-Duitse grens, maar tevens over de huidige provinciegrenzen en over
grenzen, zoals die in het verleden hebben gegolden.

Het artikel 'Neubürger in Kleve (1627-1796)' van de hand van Dellmann, voert ons inderdaad
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buiten ons vaderland, hoewel dat aan het nameneigen niet direct zou zijn af te lezen. Ook de
kwartierstaat van Arnold Jansen (1837-1909), stichter van o.a. de Societatis Verbi Divini, samenge-
steld door F. Gommans, voert ons Duitsland in. Zo zijn er nog enkele bijdragen te noemen, maar
in de meeste blijven we toch in Nederland en vaak in Nijmegen zelf.

Gelijk in vorige edities is sprake van gevarieerdheid, relatief veel kleinere bronpublikaties en
enkele kwartierstaten, in dit geval van Antonius van Welie (kunstschilder, 1866-1956), Karl Marx
(1818-1883), wiens moeder in de keizerstad werd geboren, Maurits Triebels (industrieel, 1866-
1945), Johannes Hendrikus Graadt van Roggen (stadsbestuurder, 1831-1902), naast de al
genoemde Jansen.

Ook in dit deel aandacht voor heraldiek. Wederom een groot aantal wapens uit Nijmeegse
archiefcollecties, toegelicht door N.A. Hamers. De bijbehorende tekeningen zijn weer door
verschillende Nederlandse heraldisch-tekenaars vervaardigd, elk één bladzijde. Het zijn resp. C.
Böhms, J.B. Bronsema, A.W.H. Holla, C.E.C, ten Houte de Lange, H.C. 't Jong, K. van den
Sigtenhorst en C.Q. Walschots.

Enkele correcties op de eerdere delen en op het in 1980 uitgekomen Afstemmen op Afstammen
gaan vooraf aan naamregisters en lijst van intekenaren.

Vijf jaar geleden eindigde uw recensent met een bede tot voortzetting van deze aardige en
waardevolle serie. Nu doet hij dat weer, maar met in het achterhoofd de woorden van de heer
Hamers, die bij de presentatie zei dat er nu al weer kopij was voor een volgend deel, dat dan - met
oog op het dan 25-jarig jubileum van de afdeling - wellicht 'Zoeklicht in Zilver' zou heten. Een
prima naam wat ons betreft, maar belangrijker is het goede voornemen dat wij niet zullen vergeten!

Intussen, Zoeklicht zonder grenzen is nog te koop ad ƒ47,- (incl. verzending) door overmaking
op postbankrekening 4446866, t.n.v. Afd. Kwartier Nijmegen NGV, Hengstdalseweg 249, Nij-
megen. Afgehaald op het Nijmeegs gemeente-archief kost het ƒ40,-.

R.F. VULSMA

Geschiedenis

Pater Jan Koekkoek C.S.Sp.: De heerlijkheid Baak, Uitg. Stichting Baak 800 m.m.v. Staring
Instituut, Doetinchem 1990 (ingeb., 430 p., index).

De ondertitel 'Geschiedenis van een Achterhoeks dorp' geeft reeds aan wat men in dit boek mag
verwachten. Na een kwart eeuw bestudering van de diverse geschreven en gedrukte bronnen, heeft
de auteur een boekwerk geproduceerd, dat zowel voor de historicus, als voor de genealoog
interessant is. De oudste vermelding van Baak, de ontwikkeling van kasteelgehucht tot dorp, het
onderwijs, de vorming van de Baker Mark, de boerderijen en hun bewoners, kortom de gehele
'levensloop' van deze heerlijkheid, is in een 16-tal hoofdstukken onder de loep genomen. Een groot
aantal foto's, schetsen en plattegronden verluchtigt de tekst.

Een register op de boerderijnamen en een register op de ca. 2500 familienamen vormen het
sluitstuk van deze aanwinst op het gebied van de locale historie.

P.J.K. VAN WERKHOOVEN

Heraldiek

Akki Holla: De weg naar een familiewapen - Een wegwijzer voor genealogen, Cuijk 1990.
De auteur heeft vele malen stands op genealogische contactdagen bemand en daarbij is hem de

toch wel gebrekkige kennis van het doorsnee-publiek omtrent al wat met heraldiek heeft te maken,
niet ontgaan.

In de door hem samengestelde brochure (12 pagina's) geeft hij enige elementaire informatie,
waarvan kan worden gezegd, dat kennisname menig 'heraldisch gesprek' op een toch wat hoger
niveau zou brengen. Een eenvoudige, maar nuttige beschrijving met wat verantwoorde afbeel-
dingen. Te bestellen tegen ƒ3,- plus ƒ2,- verzendkosten, over te maken op postbankrek. 2251023,
t.n.v. A. Holla, Cuijk, onder vermelding van 'De Weg'.

Kwartierstatenboeken

Kwartierstatenboek X, Genealogische Vereniging Prometheus, Technische Universiteit Delft,
onder redactie van Th. Douma e.a., Delft 1990.

Met gepaste trots, zo zegt het inleidend woord van de redactie, presenteert de Genealogische
Vereniging Prometheus hiermede haar tiende kwartierstatenboek. De felicitatie van onze kant mag
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hier best worden uitgesproken. De diverse delen in deze serie bevatten een schat aan materiaal en...
Prometheus wil doorgaan!

Naar ons bij de feestelijke presentatie van het boek op 9 oktober 1990 in de wandelgangen
duidelijk werd, is er een discussie op gang over de vraag of het boek in de toekomst ook
bronvermeldingen, annotaties, voetnoten zou moeten bevatten. Dat idee moge hierbij worden
ondersteund. Niet dat iedere doop een voetnoot met bronverwijzing vraagt, maar op cruciale en
omstreden punten, correcties op vroegere publikaties e.d. zou dat heel nuttig zijn en de gebruiks-
waarden nog aanzienlijk verhogen.

Het thans verschenen deel toont ons de kwartierstaten Hutchison-Kleyweg, Van der Leer-Berger,
Van Vlaardingen-Völker en aanvullingen op een eerder verschenen kwartierstaat Den Boer. In deze
staten veel Zuidhollandse voorouders.

Het boekje kan worden besteld door overmaking van ƒ29,- (incl. verzending) op postbankreke-
ning 3453233, t.n.v. Gen. Ver. Prometheus, Mekelweg 4, Delft, o.v.v. 'Kwartierstatenboek X'.

R.F. VULSMA

TIJDSCHRIFTEN

Fotokopieën van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger ver-
schenen en in de bibliotheek aanwezige tijdschriftartikelen kunnen worden
aangevraagd bij de Dienst Bestellingen, p/a Adriaan Dortsmanplein 3A, 1411
RC Naarden. Er worden geen tijdschriften uitgeleend.

Nederland
Arenl thoe Boecop (Oudheidkundige vereniging te Elburg), nr. 41, juni 1990. 'Kop van't ende'. De
geschiedenis van een havenhoofd [tevens wetenswaardigheden over haven, visserij en droogma-
king].
Idem, nr. 42, juli 1990. 'De Gereformeerde Kerk van Elburg' 1890-1990 [op bijdragen over de
doleantie in Nederland en Elburg en de 'eerste jaren', volgt de verdere geschiedenis; verhaald per
ambtsperiode van ieder der dertien predikanten]. Ver. secr.: G. Ruijs, Smedestraat 10, 8081 EH
Elburg.

It Beaken, jg. 52 (1990), nr. 3. E. Vel/inga: Konst der Notarien. Oer it notariaat yn Fryslan yn de
twadde helte fan 'e 18de ieu.

Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis, nr. 7, 1990. Artikelen betr. de predikanten Willem
L. Steinhart (geb. 1898), Johannes P. van Heest (1889-1969) en Johannes Chr. Schulz Jacobi
(1806-1865).

Gens Data, 7de jg., nr. 6, nov. 1990. Programmanieuws: R. Croes: GensData/GRAFIEK; J. W.
Pallada/W.J. Scholl: De beeldplaat in de Koninklijke Bibliotheek; Tips: H.P. Aronds: Nog
eenmaal een tip voor de conversie van uw Commodore bestanden.

Historische Kring Eemnes, jg. 12, nr. 3, okt. 1990. W. Fecken: Het geslacht Fecken [afk. van het
Duitse Soest; 18de-20ste eeuw].

Historische Kring Weesp, Contactblad, 6e jg., no. 1, sept. 1990. G. Meulmeester. Over Willem
Couderc [1710-1763]; C. Draijer. Verkoop boerenhofstede, genaamd 'De Dankbare' in 1821 [eign.
Jan van Schalkwijk].

Mars et Historia, 24e jg., nr. 5, sept./okt. 1990. Verv. Konflikt Zeeland bewester Schelde t/m het
verdrag van 1256.
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De Nederlandsche Leeuw, CVIIde jg., no. 6-7 [ = 7-8], juli-aug. 1990 (met Mededelingenblad
juni-juli 1990), G. Ploos van Amstel: Unde venis, Ploos van Amstel? verdichtsel en waarheid over
een afstamming [inventarisatie en kritische beschouwing van eerdere publikaties over de afstam-
ming van deze familie. Centrale figuur is Adriaan P.v.A. (1585-1639), die adelserkenning
nastreefde. In 1627 erkende de vroedschap van Utrecht hem als edelman op grond van zijn Franse
adelsverheffing. De auteur wijdt enkele hoofdstukken aan de gang van zaken bij deze adelsverhef-
fing en aan de Orde van St. Michiel - met naamlijst van Nederlandse ridders].

Ons Voorgeslacht, no. 409, 45e jg., okt. 1990. H. den Boer. Het geslacht Speelman te Vlaardingen
[oudste gen. 16de-17de eeuw]; H.J. Luth: Genealogie van het geslacht Dockum [16de-17de eeuw];
C. Hoek: Een zestiende eeuws cartularium van het oude gasthuis te Delft; Verv. Akten Schieland
en Oost-Delfland.

Oostgelders tijdschrift voor genealogie en boerderijonderzoek, jg. 7, nr. 4, nov. 1990. F. Buijs:
Enige molenaars Van Bree [te Silvolde en Terborg; 18de eeuw]; J.Renema/G.G. Renema-van Til:
De erven Grote- en Kleine Holte [in buurtschap Bekveld. Bewoners 17de-18de eeuw; o.a. Klein(e)
Holte en Jebbink]; E.G. Planten: Koch [samenvatting van een publikatie]; Verv. Liemerse
geslachten (6) [Kwst. Antonius F. Hieltjes, geb. 1888; -, Messing, Beekman, Spiegelhoff]; E.A.
Geurtsen: Kwartierstaat Geurtsen; Antw. o.a. Beltman, Meerdink, Klein Buitinck, Lantink,
Huinink (Dierkinck alias Schepers alias -), Wanders, Zelle, Te Nienhuis; Verv. Liberale gifte van
1748 in Dinxperlo; Overzicht van voor oostgelderse onderzoekers belangrijke archieven.

Oud-Zutphen, 9de jg. nr. 3, okt. 1990. P.J. Roosegaarde Bisschop: Vier Zutphense families en een
reis naar Deli [De Haes, Toewater, Roosegaarde en Bisschop; 18de-20ste eeuw].

Tussen de Voorn en Loevestein, nr. 72, nov. 1990. Boerderijennummer: historisch onderzoek,
inventarisatie, agrarische bedrijven in de Bommelerwaard, lijst van bouwkundige begrippen; J.
van Voorthuizen: De boerderij van de families Valkenburg en Van Voorthuizen in Kerkwijk;
S.H.A.M. Zoetmulder. De bewoners van Markt A 120 in Zaltbommel [Greven, Van Gameren,
Schalken, Zoetmulder].

Veluwse Geslachten, jg. 15, nr. 5, 1990. J. W. van Scherrenburg: Rond Groot Scharrenburg
[fragm. Van Scharrenburg/Van Scherenburg, 16de eeuw; en parenteel van Gerrit Wouters van
Scharrenburg, 17de eeuw]; M.J.H, van Dooremolen: Kwartierstaat Van Dooremolen [Albertus
Ant. van D., 1905-1987; -, Alberts (te Terwolde/Duistervoorde), Biesterbos(ch), Schrijver]; Aanv.
Kwst. Hartskamp; T. Elbertsen-Hoekstra: Aanzet tot genealogie Van Diest [te Putten; 17de-20ste
eeuw]; E. de Jonge: Noord-Apeldoornse geslachten. 1. Huigen (Hoegen/Heijmericks) [16de-17de
eeuw]. 2. Wasseveld [16de-17de eeuw]; G. Rakhorst: Genealogie Rakhorst, Puttense tak [17de-
19de eeuw]; A.C. Zeven: Wapen Boekelman - 1811; Antw. Bossenbroek, kwst. Elisabeth Heij-
mens (1785-1864), en Bronkhorst.

Uit familiebladen
Casa Clutia (Familiestichting Cluyt) [v/h Wie wat waar wanneer], nr. 8, 6e jg., okt. 1990.
Eerherstel voor Dirck Outgaertszn Cluyt (1546-1598); art. betr. twaalf familiegroepen Kluit/Kluyt;
F.G. Kluit: Wapens van de familie Kluit.
De Craecker, nr. 14, jg. 7, okt. 1990. Naar welke geslachten zijn we nu eigenlijk op zoek? [(Van
de(r)) Kraak, Kraakman, Kra(c)k(e) e.d.]; Afstammelingen van Floris Kraake, geb. Soest (Dtsl.)
ca. 1762, tr. Lisse 1788 Geertje G. van Parijs.
De Eendenkooi (Van der Kooij), 17e jg., nr. 4, nov./dec. 1990. De nalatenschap van Pieternella
Claesdr. [van der Kemp; weeskamer Rotterdam 1690].
Familiekring Groeneveld, nr. 6, nov. 1990. Overzichten van enkele van de vele families Groene-
veld, waarnaar onderzoek wordt gedaan.
Millenaers Koerier, nr. 4, 6 okt. 1990. D.G. Millenaar: De schilder Peter Wilhelm Millenaar
[1887-1978].
Het Patertje, jg. 6, nr. 3, sept. 1990. Verv. tak Durgerdam [Monshouwer te Barneveld, 20ste eeuw];
Familie Pater in het Westerkwartier.

90 Gens Nostra XLVI (1991)



De Sorband (Sorber), no. 6, okt. 1990. Kwst. Willemijntje Bregman [1863-1937; -, 't Hart,
Sonneveld, Kagenaar]; Kwst. Christiaan Philip Sorber [1856-1940; -, Surber, Stoets, Lonte, Kost].
Stichting Jacobus Lautenbach 1537/'38 tot 1611, nr. 5, nov. 1990. Verhaald wordt over Sikke
Lautenbach (geb. 1913), schrijver van drie kinderboekjes, Rintje Lautenbach (1840-1894) en over
de naamgever van de stichting.
Stichting Vis van Zaandijk, Med. nr. 20, nov. 1990. Bijdr. over Gerrit Pekelharing (1820-1900).
Het V.T. Dossier (Van Teeseling), jg. 4, nr. 4, dec. 1990. P. van Teeseling: Vervolg op de
stamboom [nageslacht van Gerrit T., geb. Scherpenzeel 1754]; H. Kormelink: De roerende zaken
van het Erve Teeselink in 1836; Idem: Korte schets van de ontwikkelingen van het agrarisch bedrijf
op het Erve Teeselink in Rietmolen.

België
Vlaamse Stam, 26e jg., nr. 10, okt. 1990. M. Decrits: Het tercio van baron d'Eere. De recruten van
Nederbrakel en Schorisse [1646]; F. Bastiaen: Familiegeschiedenis: Een wederwoord; F. Keersmae-
kers: Reconstructie van een verdwenen Duffels parochieregister (1605-1609); R. van Langenhove:
De familie Linthout te Aalst in de 18e eeuw: Mijlbeekse hopboeren; Geregistreerde familiewapens:
Bogaert, Ceyssens, De Laet, Geukens, Jansen, Van Remoortere.

Duitsland
Blatter des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde, 53. Jg. (1990). Door het ontbreken van
een naamregister zijn de artikelen over huwelijkspartners van buiten in de trouwboeken van
Augsburg 1800-1813, het trouwboek Immenstadt 1638-1693 en de belastingbetalers in Scharding
nauwelijks raadpleegbaar; Verv. Hofchronik der 7 künischen Dörfer. 5. Das Franzlbauernhaus in
Poppenreut [Gründinger, 18de-20ste eeuw en Schröckseiser, 17de-18de eeuw]. 6. Das Lenznhaus in
Vorderwollaberg [Gründinger, Rait(t)ner/Raidner/Raidl(er), 17de-18de eeuw, Kandlbinder,
Siglmüller]; G. Nebinger. Die oberpfalzischen Freiherrn von Löwenthal [17de-20ste eeuw]; F.
Haertel noteerde 'toevalsvondsten' betr. jagers, o.a. Zif(e)rein, Lang, Schauberger.

Genealogie, Bd. XX, 39. Jg., Heft 10, Okt. 1990. W. Huschke: Zur Ahnenschaft des Komponisten
Johann Pachelbel (1653-1706) [-, Wolfrum, Vogel, Forger]; W. Billig: Zur Herkunft der Marga-
retha Elisabetha Krebs (1690-1745) [tr. ca. 1710 Joh. Peter Linder te Frankenthal]; Idem: Die
beiden Vater des 1691 geborenen Johann Christian Krebs; F.R. Wollmershauser: Die Vorfahren
des Philosophen Martin Heidegger [1889-1976; -, Rieger, Kempf, Jager]; Idem: Nachsteuer von
wegziehenden Juden aus dem Deutschordensgebied; Verv. Glashüttenleute ... Wolfstein.

GesellschaftfürFriedrichstadterStadtgeschichte, 39. Mitteilungsblatt, Herbst 1990. K. Michelson:
Einige Schwierigkeiten mit Bürgermeistern und Ratsherren [o.a. Adolph de Wael, heer van
Moersbergen, begin 17de eeuw]; Idem: Von den frühen Brauereien [brouwers, o.a. Jochim Everts
van Ruytenbeeck uit Amersfoort (overl. 1630); zijn familie bekleedde functies als burgemeester,
raadsheer en kerkmeester]; M. von der Heyde: 'Unsere Ahnen und deren Nachkommen' [aankon-
diging van een serie genealogieën. Begonnen werd met de familie De Voss, afk. van Hondschoten;
via Colchester, Amsterdam en Altona naar Friedrichstadt; 16de-18de eeuw].

Quellen undForschungen zur ostfriesischenFamilien- und Wappenkunde, 39. Jg., Heft 5/6, 1990.
K. Ecke (t): Geschlecht und Stamm Van den Bosch [vertaling van een hs. van Arent van den Bosch
Roelofszn. (1618-1672), met reisverslagen en vele gegevens van familieleden die zeer verspreid
woonden, o.a. te Emden, Deventer (Van Boeckholt, Vriese, Daems), Danzig, Winschoten
(Hagius)]; H. Bage: Die Familien bzw. Ehepaare auf Nesserland nach den Angaben der Nesser-
lander Kirchenbücher [18de eeuw].

Sachsische Heimatblatter, 36. Jg., Heft 4, 1990. Enkele artikelen behandelen aspecten van de
industriële en culturele ontwikkeling van steden in het Ertsgebergte in de 16de eeuw, o.a. van
Annaberg.

Groot-Brittannië
The Scottish Genealogist, Vol. XXXVII, No. 3, Sept. 1990. C.A.J. Elphinston: Sketch for an
Elphinstone genealogy: a background for William Elphinstone (1431-1514) and collaterals.
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Noorwegen
Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, Bd. XXXII, Hefte IV, 1990. N.Chr. Hjorth: En utvidet
bygdebok anmeldelse [een groot deel van deze aflevering wordt ingenomen door een studie van
twee boerderijen te Tune: Ramstad en Viste. Met vele schema's van zich naar deze boerderijen
genoemd hebbende families; 16de-18de eeuw]; verder bijdragen betr. verwanten van Oluf Gun-
derson Slinde (16de-17de eeuw) en de families Finne en Dahl (oorspr. 0ksendal).

Oostenrijk
Adler, 15. (XXIX.) Bd., Heft 7, Juli/Sept. 1990. Chr. Pilshofer. Hier irren Wurzbach und
Siebmacher [betreft Siegmund F. II v.u.zu Trauttmanstorff, 1623-1675].

Idem, Österreichische Ahnen Liste 29, S. 329-352 [Seidl, Merkenberger, Pichler, Weinhengst,
Höchsmann, Donath].

Verenigde Staten
The New York Genealogical and Biographical Record, Vol. 121, nr. 4, Oct. 1990. Verv. Frans
Abramse van Salee; Verv. Jacob Hellekers alias Swart; H.B. Hoff: Dirck Weygerts and his
descendants: Van Deursen, Aertse, Quick and Bodine [afk. van Hoorn; tr. als wedr. van Tryn
Dircks te Nieuw Amsterdam 1657 Lysbeth Pieters].

Zuid-Afrika
Familia, Jg. XXVII (1990), Nr. 3. Art. betr. Coetzee [Couché, afk. van Kampen; 17de-18de eeuw]
en alf. lijst van familienamen voorkomende in de Geslagsregisters in die Nasionale Kultuurhisto-
riese Museum.

Gaarne danken wij voor de schenking van:
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, jaarboek 1989. Hieruit vermelden wij
twee voor genealogen interessante artikelen: K. van der Stighelen: De (atelier-)bedrijvigheid van
Andries Snellinck (1587-1653) en Co. [met boedelstaat van zijn weduwe Maria Claessens, overl.
1656]; E. Duverger. Inventaris van het sterfhuis van Elizabeth Waeyens (overl. 1657) weduwe van
Hans van Mildert [familie- en kennissenkring, testament].

Verder ontvingen wij:
AldfaersErf [Schotanus], nr. 112, 1990.
Amstelodamum, 77e jg., nr. 6, nov./dec. 1990.
Archiv Ostdeutscher Famüienforscher, Elfter Band, Lief. 5 (Sept. 1989), 6 (Nov. 1989), 7 (Jan.
1990).
The Coat of Arms, Vol. VII, No. 142 (Aut. 1988) t/m 144 (New Year 1989); Vol. VIII, No. 145
(Spring 1989) t/m 151 (Aut. 1990).
Familiebrief Jongens, 2e jg., nr. 4, okt. 1990.
Families, Vol. 29, no. 4, Nov. 1990; Newsleaf, Vol. XX, nov. 1990.
DieHaghe, ledenbericht, 100e jg., nr. 8, nov. 1990.
The Hakluyt Society, Annual report 1989.
Historische Kring West-Betuwe, Med., 18e jg., nr. 2, sept. 1990.
Jelsumer Hoekstra's, 1ste jg., nr. 2, dec. 1980.
Johanniter Orde in Nederland, nr. 165, jg. 41, okt. 1990.
Koninklijke Bibliotheek, verslag 1988.
Kropman Kroniek, 13de jg., nr. 2, nov. 1990.
De Kruijdboom [Kruit], 6e jg., nr. 4, 31 okt. 1990.
Leutherlectuur (H. Remigius parochie in Leuth en Erlecom), jg. 9, extra nr., okt. 1981 [W. Janssen
(t): Notities bij 'Doys-Van Bylant'].
Library ofCongress, Vol. 49 (1990), nrs. 21, 22.
Met gansen trou, 40e jg., nr. 10, okt. 1990.
Michigana, Vol. 35, No. 3, Sept. 1990.
Molens, nr. 20, jg. 5, nov. 1990.
Nieuwsblad Holland, nr. 14, jg. 4, nov. 1990.
Nieuws van Archieven, jg. 9, nr. 10, okt. 1990.
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NoordKOPstukken (Den Helder), 4e jg., nr. 6, nov. 1990, blz. 138-145.
Nijmeegs Katern, jg. 4, nr. 5, nov. 1990.
Ons Heem, jg. 44, nr. 5 (Herfst), 1990.
Rijksarchief in Friesland, Nieuwsbrief, jg. 3, nr. 2, 30 sept. 1990.
Schweizerische Gesellschaft für Familienforschung, Mitt., Nr. 37, Okt. 1990.
Slakt och Havd, nr. 2, 1988.
Stichtse Heraut, nr. 10, nov. 1990.
Vereniging Oud Leiden, Med., jg. 12, nr. 6, nov. 1990.
Volkscultuur, jg. 7, nr. 3, 1990 [o.a. charivari (volksgerichten) en blauwdruk].
Zannekin, Nieuwsbrief, 8ste jg. (1990), nrs. 1, 2, 3; Register Jaarboeken 1-10.

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 via 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 en met vermelding van uw telefoonnummer te worden toege-
zonden aan mevrouw E. C. Notenboom, Kometenlaan 9, 4624 CP Bergen op
Zoom.

VRAGEN

270. LOUTH-VAN DEN BROEK
- Frans Anthonie Louth/Lauth/Louwt, overl. 's-Gravenhage 15-3-1792, otr/tr. ald. (r.-k.) 2/15-5-

1751 Catharina Franse van den Broek, overl. ald. 8-8-1770. Kinderen, ged. te 's-Gravenhage: 1.
Maria Christine; 2. Anna Maria, ged. 12-2-1752 (get.: Balthazar Stroepel, Margaretha van den
Broek); 3. Elisabeth, ged. 20-6-1753 (get.: Nicolaas Leuth, Anna Maria Thomasse).

- Voor Anthonie Lout, geb. Sigmaringen (Dl.) en zijn vrouw, geb. 's-Hertogenbosch wordt op 9-2-
1752 akte van indemniteit afgegeven door pastoor Haijs (GA 's-Gravenhage, oud arch.
nr. 350-1121).

Wie heeft verdere inlichtingen over de families Louth en Van den Broek.
ZADELAAR
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Christiaan Zadelaar, tr. Adriana Mondriaan, geb.
's-Gravenhage 26-7-1757, als wed. overl. ald. 3-10-1830. Zij hebben een zoon Pieter, geb./ged.
's-Gravenhage 21/24-2-1793, tr. ald. 5-8-1810 Jacoba Elisabeth Larok (Laroch), geb. Amsterdam
19-1-1784.

C. F. DE GRAAFF-WALRAVE, Middelburg

271. STEMERDIN(C)K
Is er relatie tussen reeks A en reeks B (bewoners van het goed Stemerdinck Brinkheurne, Winters-
wijk)?
Reeks A:
- Hindrick Stemerdinck, uit Brinkheurne, vader van
- Hindrick Stemerdinck, tr. Winterswijk 19-5-1692 Willemken Lemnes, ouders van
- Henrick Stemerdinck, ged. Winterswijk 1-8-1696, tr. ald. 7-11-1717 Geertruijd Arents, ouders van
- Berent Stemerdink, ged. Winterswijk 15-6-1721, tr. ald. 14-10-1741 Josina Straetman, ged.

5-6-1713.
Reeks B:
- Hendrik Stemerdink, vader van
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- Hendrik, ged. Winterswijk 6-1-1652, tr. Maria Poelhuis, ouders van
- Berent, tr. Winterswijk 2-7-1724 Enneken ter Haer, ged. 28-3-1694, ouders van
- Garrit, ged. Winterswijk 19-10-1727, tr. Hinders Boomkot, ged. 2-10-1733.

J. VAN ONNA, Leende

272. STAPHORST
Ter completering van gegevens, gevraagd gegevens betreffende families Staphorst; elke aanwijzing
is welkom.

S. J. STAPHORST, Almere

273. BOTTl/BOTTIE/BOTTY
T.b.v. algemeen overzicht Botti/ie/y/ij-families zijn alle gegevens welkom; ook Belgische/Duitse
grensgebieden.

Fam. SETON-BOTTI, Tiel

274. VAN P1SA
Gevraagd nadere gegevens, herkomst en voorgeslacht van
- Govert (Godaert, Geurt) van Pisa. In Utrecht wordt hem in augustus 1635 attestatie gegeven

om in Zeist te trouwen met Maijken Heckers, j.d. van Utrecht, won. Wittevrouwensteeg; Govert,
j.g. van Nimwegen, woont Bagijnhof en in 1643 wordt vermeld, dat hij werkt aan het orgel in
de Domkerk;

- Juliana van Pisa, afkomstig van Nijmegen, tr. Utrecht 18-7-1643 Glande de Jong, wedr. van Adri-
ana Carpenter.

J. L. KUIPERI, Amsterdam

275. VAN SCHOOR-MAAS
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Jan van Schoor, opperchirurgijn, afk. van Uzendijk, arri-
veerde Kaap de Goede Hoop in 1719 en overl. ald. 10-5-1762, en zijn vrouw Elizabeth Maas, die
arriveerde Kaap de Goede Hoop in 1721 en ald. is overl. in 1762.

A. DE JONG, Oxshott, Engeland

276. SNIJTSEVER, VAN WICHEN, RIETMAN-KLAUS
Gevraagd overlijdensdata en/of bestemming van onderst, echtparen:
1. Johannes Hubertus Snijtsever, geb. Wouw 6-10-1828, en Catharina Klaus, geb. Dordrecht 12-10-

1827. Zij vertrekken op 8-4-1888 van Waalwijk naar Rotterdam, alwaar het betr. deel van het
bev.reg. verloren is gegaan.

2. Gerardus van Wichem, geb. Tiel 6-7-1828, en Maria Klaus, geb. Dordrecht 9-2-1830. Zij vertrek-
ken op 29-4-1870 van Tiel naar Oisterwijk, maar komen ald. in het bev.reg. niet voor.

3. Adrianus Rietman, geb. Montfoort 29-6-1836, en Sophia Johanna Klaus, geb. Dordrecht 10-9-
1843. Zij vertrekken okt. 1863 van Schiedam/Mathenesse naar 's-Hertogenbosch. Zij blijven
daar niet wonen, doch het bev.reg. vermeldt geen nadere gegevens.

TH. KLAUS, Oudenbosch

277. STACHOUWER/STAGHOUWER
In het Genealogysk Jierboekje 1979 beschreef drs. Th. S. H. Bos het geslacht Stachouwer. Hoofd-
stuk 5 (p. 86-89) beschrijft het zich Stachouwer/Staghouwer noemende nageslacht van Pieter Obels,
overl. Ulrum 10-2-1810, tr. Leens 11-3-1781 Aafke Geerts. In de inleiding wordt gezegd: 'misschien
is er ook sprake van een familierelatie (broer en zuster?) tussen Pieter Obels en Tjaaktje Oebeles'.
Deze laatste was echtgenote van Coppen Lambert Stachouwer (1726-1802), heer van Schiermonnik-
oog. Wie kent inmiddels de relatie tussen Pieter Obels (die o.a. een zoon Koppen Lambert Staghou-
wer had) en Tjaaktje Oebeles?

FR. INNIGER P. J. JZN., Middelburg

278. VAN DONGEN-DIJCKHOFF/DIECKHOFF
Gevraagd huwelijk en kwartieren van Jacobus van Dongen en Neeltje Dijckhoff. Zij laten tussen
1724en 1744 te Dordrecht dopen (ger.): Abraham, Elsche, Stephanus, Cornelia, Maria, Jacob, Pieter,
Jacoba en Isaack. Jacobus betaalt op 23-7-1723 zijn burgerrechten, komende 'van buiten de provin-
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MATTHAEUS-ESSELINGH
Gevraagd huwelijk en kwartieren van Hermannus Wilhelmus Matthaeus, predikant te Ter Heijde,
Brussel, Steenbergen en Hoorn (zie N.L. 1904) en Geertruy Esselingh. Zij laten te Hoorn 29-5-1729
een zoon dopen.
KLEYMEY/CLEMAY-VAN MEURS
Jan Huibertse Kleijmeij tr. Boskoop 21-3-1683 (als j.m. won. in het Land van Stein) Ermpje Fransdr.
van Meurs, j.d. van Spoelwijk. Gevraagd hun kwartieren.

IR. A. I. GRABOWSKY, Eindhoven

279. VAN SCHOONEVELD
Jordaen Aelbertsz. van Schooneveld, wedr. van Gerritje Jansdr. van Ommeren, won. in de Marsch,
tr. Lienden maart 1728 Geertruijd van Beeck, j.d., wonend in Aelst onder Lienden. Uit eerste huwe-
lijk één kind bekend, Cnelia (1714); uit 2de huwelijk werden ged. te Lienden: Jan Henrick (1728),
Jan (1730), Aelbert (1734) en Jantje (1736). Gevraagd gegevens eerste huwelijk en voorgeslacht van
Jordaen Aelbertsz. van Schooneveld.

P. DE RIDDER, Lisse

280. HINK, ROWER, OPGANG, KOESTERS, DE W1TT, OOSTERHUIS
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van onderstaande emigranten, die zich vestigden in Cleveland,
Ohio, USA:
- Cornelis Hink/Henk, geb. ca. 1817 en zijn vrouw Trijame Rower, arriveerden in Amerika 8-5-

1848, tezamen met
- Jan Opgang, geb. ca. 1831 en echtgenote Geertje Rower.
- Robertus Koesters, geb. ca. 1826, en zijn vrouw Johanna Gijsberta de Witt/Dewitt/Dewert, ver-

gezeld door één zoon, arriveerden in Amerika in maart 1856.
- Jan Cornelis Oosterhuis, geb. ca. 1834, vestigt zich in Cleveland in september 1859.

LENORE MAXA, Westlake, USA

281. HARTMANS
Gevraagd overlijdensdata en event. nageslacht van onderstaande dochters van Pieter Hartmans en
Geertrui Eland:
1. Maria, geb. Zevenbergen 16-10-1814, tr. (1) Fijnaart en Heijningen 19-4-1844 Johannes Ardon,

geb. Fijnaart 23-9-1810, overl. ald. 3-10-1844; tr (2) Fijnaart 29-4-1847 Willem de Visser, geb.
Dinteloord 30-10-1816, arbeider, overl. ald. 11-6-1855.

2. Adriana, geb. Fijnaart 8-4-1816, tr. Fijnaart 1-2-1838 Cornelis van Maasdam, geb. ald. 20-1-1813,
zn. van Cornelia van Maasdam.

3. Cornelia, geb. Fijnaart 17-12-1817, tr. ald. 24-10-1839 Leenden Dane, geb. Fijnaart 17-11-1801,
landbouwer, zn. van Meeuwis Dane en Catharina Punt (genealogie Dane: Gens Nostra IV (1949),
p. 385-399).

Alle drie dames zijn uit Fijnaart vertrokken, doch met onbekende bestemming.
A. HARTMANS, Middelburg

282. VAN DER WAALL
Gevraagd aanvullende geboorte- en overlijdensgegevens, die in het voorm. Ned.-Indië gezocht moe-
ten worden, van onderstaande echtparen:
a. Sophia Maria Willemina Johanna van der Waall, geb. Batavia 20-11-1869, tr. Hendrik Willem

Buschman, overl. Malang 15-10-1926.
b. Johanna Wilhelmina Cornelia van der Waall, geb. Batavia 19-6-1873, tr. (1) Djogjakarta 18-12-

1890 Leonard Adriaan Meijer; tr. (2) Semarang 10-8-1903 Charles Louis Emmah.
c. Adelle Zeline Pijma, geb. Djogjakarta 9-12-1871, tr. Johannes Theodorus Anne Charles Hendrik

Pieter van der Waall, geb. Batavia 25-6-1866, overl. Soerabaja 5-5-1921.
d. Willemina Johanna van der Waall, geb. Rotterdam 9-2-1847, tr. Johannes Jacobus Commerell,

geb. Kralingen, overl. 's-Gravenhage 4-3-1925.
e. Jacobus Cornelis Pansier, geb. Rotterdam 11-12-1841, zeekapitein, tr. Sarah Maria Carolina van

der Waall, geb. Rotterdam 17-12-1844, overl. Poerworedjo 5-5-1903.
f. Maria Carolina 's Graeuwen, geb. Zierikzee 28-5-1795, tr. Adriaan van Leeuwen van der Waall,

geb. 's-Gravenhage 27-5-1789, overl. Rotterdam 8-5-1843.
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Voorts gevraagd eerste generatie nageslacht van de onder a, b en e genoemde echtparen. Volgens
overlevering is tussen 1875 en 1915 verband te leggen tussen de Ned.-Indische familie Van der Waall
en personen in lndië, die de naam Dirksen droegen. Onder deze laatsten kwamen artsen voor. Welk
verband zou dit kunnen zijn?

DR. R. W. VAN DER WAALL, Huizen

283. VAN DER MAAS-MOERWINCKLER/MOERWIN(C)KEL
Gerardus (Gerrit) van der Maas, geb. Naaldwijk 1742, overl. Amsterdam 10-9-1811, tr. (verm. 2) Bern-
dina (Dina) Moerwinckler. Uit dit huwelijk worden zes kinderen gevonden (vier gedoopt te Culem-
borg 1790-1795 en twee gedoopt te Amsterdam 1799-1811). Gerrit heeft een zevende kind, geb. ca.
1778, waarvan een huwelijksakte uit 1800 gevonden wordt in Amsterdam, zonder vermelding van
moedersnaam of geboorteplaats. Berndina woont van 1820-1824 in bij een zoon in Brugge, waar
in de volkstellingboeken als geboorteplaats en -datum vermeld staat: Overijsse 7-6-1761. Gerrit van
der Maas was vlg. de overl.akte 'blikslager', maar waarschijnlijk tingieter met een eigen 'merk',
waarvan echter geen bijbehorende plaatsnamen bekend zijn.

Gevraagd gegevens over de beide echtgenotes en huwelijksdata, alsmede voorgeslacht van Bern-
dina. Ieder bericht over plaatsen, waar de naam Moerwin(c)kel of de tingieter Gerrit van der Maas
voorkomen, is welkom.

G. M. VAN DER MAAS, Duivendrecht

284. HARTOG
Gevraagd geboorteplaats en voorgeslacht van Dirk (Pieters) Hartog, tr. Wijk aan Zee 3-7-1790 Cor-
nelia Engelse Sap(pe) 'woonende beide alhier'. Volgens de Militie is hij geb. 30-11-1757, hetgeen klopt
met de overl.datum Velsen 14-1-1814 (58 jaar). Op die datum geen doop gevonden te Wijk aan Zee.
Wel is in Wijk aan Zee op 6-10-1762 een Dirk (Pieters) Hartog geboren, waarvan de ouders waren
Pieter Dirkes Hartog en Trijntje Dirks(e), waaraan later toegevoegd Duijn.

C. TH. M. ROOZE, Haarlem

285. HOORNICK
Pieter Hoornick, lakenbereider uit het Land van Dal(h)em is op getuigenisse van Jan Isbrandsen
van Couwenhoven, glazenmaker, en Kaerel Adamsen, lakenbereider, als poorter van Leiden aange-
nomen op 24-8-1657. Gaarne gegevens over de familie Hoornick; waar ligt het Land van Dal(h)em?
VOS
Te Geertruidenberg wordt gedoopt 27-10-1705 Johanna Vos als onwettige dochter van Johannes Wij-
noxbergen en Aplonia Vos. Zij overlijdt aldaar 3-2-1785 als Johanna Wijnoxbergen, oud 80 jaar,
wed. van J. Swaan. Gaarne gegevens over Johanna en Aplonia. Is Aplonia dochter van Joannis Hen-
drixen Vos en Elisabeth Lucasdr. Luijkens?
VAN ASSELT
Gevraagd kwartieren van Gerard (Gerrit) van Asselt, geb. Apeldoorn 15-1-1797, overi. ald. 29-1-1856,
zn. van Toon Janssen, geb. 1767 en Geertruy Herman, overl. Apeldoorn 22-1-1799.
EIJCKHOUT
Claes Eijckhout en Janneken Jansdr. laten te Leiden o.m. dopen: Catharina 27-7-1632; Johannes
8-6-1635; Janneken 17-1-1638; Lijsbeth 29-7-1640 en Hermanus 10-2-1644. Gaarne gegevens over
Claes en Janneken Jansdr.

J. C. M. HOORNICK, Goes

Aan dit nummer werkten mee:
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