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DORDRECHT

Voor de tweede maal heeft de NGV de beroemde Merwedestad als plaats voor
de Genealogische Dag uitverkoren. De eerste maal was dat in 1964, toen een nog
aanzienlijk kleinere vereniging met 130 bezoekers het stadhuis, de Grote Kerk
en het Museum Mr. Simon van Gijn mochten aandoen - u zult er vermoedelijk
(deels) opnieuw kennis mee maken - in een stad, waarvan het toenmalige
bestuurslid Van Eijk in zijn geleide-woord kon melden dat zij op het punt stond
belangrijke saneringen in het centrum uit te voeren.

Wat hij toen nog niet kon weten, was, dat Dordrecht-1964 de koudste,
guurste en natste Genealogische Dag aller tijden zou zijn! Alleen al om Dor-
drecht op dit punt revanche te gunnen, maar meer nog om te zien hoe de
binnenstad er na 28 jaar is gaan uitzien en vooral om elkaar te ontmoeten en
daarbij informatie en misschien ook herinneringen uit te wisselen, is een her-
nieuwd bezoek aan deze oude Hollandse stad de moeite waard. Wel zullen de
trouwe bezoekers mogelijk even moeten wennen aan een enigszins gewijzigde
formule, welke door het bestuur voor de Genealogische Dag is gekozen. Naast
het herkenbare en nog steeds aanwezige excursieve karakter, zal het programma
wat meer gericht zijn op het beter kenbaar maken van onze vereniging aan de
leden.

Tenslotte: wie nu verzuimt, moet misschien weer 20 jaar op Dordrecht
wachten! Daarom dus: graag tot ziens op 16 mei aanstaande.

R.F. VULSMA, voorzitter
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BURGEMEESTERS VAN DORDRECHT

In de tijd waarin onderstaande personen deel uitmaakten van de Dordtse stads-
regering, zijn vier perioden te onderscheiden:
1. inlijving bij het Franse keizerrijk 1810-1813 met een eenhoofdig bestuur: de

maire.
2. 2 december 1813 tot 2 januari 1816 met een burgemeester voor een aantal

jaren.
3. 2 januari 1816 tot 4 januari 1824 met een college van burgemeesters voor het

dagelijks bestuur van de gemeente, waaruit jaarlijks op 2 januari een presi-
dent werd gekozen die te vergelijken is met de huidige burgemeester.

4. 1824 tot heden weer een burgemeester voor een aantal jaren.

Jhr. mr. Paulus Repelaer van Spijkenisse, geb. Dordrecht 10-6-1766, maire
5-8-1811 tot 2-12-1813, burgemeester 2-12-1813 tot 2-1-1816, president 1816,
1820 en 1823, overl. Dordrecht 30-3-1844.

Mr. Lambert Pieter van Tets, heer van Langerak bezuiden de Lek, geb. Batavia
24-3-1761, president 1817 en 1821, overl. Dordrecht 5-2-1825.

Mr. Hugo Gevers, geb. Rotterdam 26-10-1765, president 1818 en 1822, overl.
's-Gravenhage 8-1-1852.

Mr. Hendrik Onderwater, heer van Niemandsvriend, geb. Dordrecht 20-9-
1141, president 1819, overl. Dordrecht 20-9-1822.

David van Poelien, heer van Nuland, geb. Dordrecht 12-7-1769, burgemeester
4-1-1824 tot 1-11-1827, overl. Dordrecht 10-1-1830.

Jacob van der Eist, ged. Dordrecht 19-1-1783, burgemeester 29-11-1827 tot
5-10-1838, overl. Dordrecht 5-10-1838.

Jhr. Jacob Cornelis Jantzon van Erffrenten, heer van Capelle, geb. Breda
4-10-1769, burgemeester 19-1-1838 tot 12-4-1852, overl. Dordrecht 13-2-
1859.

Mr. Johannes Servaas Lotsy, geb. Dordrecht 31-5-1808, burgemeester 12-4-
1852 tot 3-8-1856, overl. '.s-Gravenhage 4-4-1863.

Dr. Martinus Gerardus Timmers Verhoeven, geb. Dordrecht 4-8-1801, burge-
meester 30-9-1856 tot 1862, overl. Dordrecht 26-10-1880.

Mr. Gerrit Adrianus de Raadt, geb. West-Barendrecht en Carnisse 20-3-1818,
burgemeester 24-9-1862 tot 13-3-1883, overl. Dordrecht 13-3-1883.

Mr. Hermanus Adrianus Nebbens Sterling, geb. Dordrecht 26-2-1828, burge-
meester 11-2-1884 tot 1-7-1899, overl. Dordrecht 3-11-1908.

Dr. Alfred Rudolph Zimmerman, geb. Amsterdam 19-1-1869, burgemeester
1-7-1899 tot 1-5-1906, overl. Velp (Gld.) 2-7-1939.

Hillebrand Jacob Wichers, geb. Loppersum 3-4-1859, burgemeester 1-7-1906
tot 15-1-1920, overl. Dordrecht 15-1-1920.

Mr. dr. Johannes Wytema, geb. Appingedam 30-5-1871, burgemeester 20-4-
1920 tot 15-9-1923, overl. Rotterdam 11-7-1928.

Pieter Leonard de Gaay Fortman, geb. Eist 17-12-1875, burgemeester 2-11-
1923 tot 1-5-1937, overl. Epe 26-7-1954.

Jacob Bleeker, geb. Dokkum 24-8-1885, burgemeester 15-6-1937 tot 1943 en
7-5-1945 totsept. 1950, overl. De Bilt 14-11-1961.
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Johan Gijsbert van Houten, geb. Kruiningen 17-8-1895, burgemeester 1943 tot
begin 1945.

Mr. Jacobus Aegidius Herman Jan van der Dussen, geb. Kampen 23-6-1900,
burgemeester 1951-1965, overl. Soest 15-10-1989.

Mr. Jacob Jan van der Lee, geb. Rotterdam 5-2-1918,
burgemeester 1966-1973.

Johannes Hendrik van Zuuren, geb. Rotterdam 5-2-1921, burgemeester 1974-
1985, woont te Dordrecht.

Jan Noorland, geb. Rotterdam 28-10-1935, burgemeester 1985-heden, woont te
Dordrecht.

REPELAER
VAN SPIJKEN1SSE

VAN TETS GEVERS ONDERWATER

VAN POELIEN VAN DER ELST JANTZON
VAN ERFFRENTEN

LOTSY

TIMMERS
VERHOEVEN

W1CHERS DE GAAY
FORTMAN

VAN DER
DUSSEN
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GENEALOGIE GROENENBERG

door dr. P. Bos en H. J. BOS-GROENENBERG

Inleiding
De hier beschreven familie Groenenberg woonde van ca. 1675 tot op heden
bijna in zijn geheel in Dordrecht. De oorsprong van deze familie moet misschien
in het Land van Altena gezocht worden, waar deze familienaam in die tijd veel
voorkomt, maar een verbinding kon niet worden gelegd. De godsdienst was
(behalve bij enkele aangehuwden) gereformeerd/hervormd.

De leden van de eerste generaties waren tuinier. Hun tuinen lagen ten zuid-
oosten van de huidige stadskern (Kasperspad en omgeving). De laatste tuin werd
omstreeks 1815 verkocht (Va). De overige leden van de familie Groenenberg
vormden, wat hun beroep betreft, een doorsnee van de toenmalige stadsbevol-
king.

Detail van de kaan van Dordrecht (J. Blaeu, 'Toonneel der Steden', 1649) met de tuinen builen de
Vriese Poort (links) waar vele leden van de familie Groenenberg hun beroep uitoefenden

Veel andere families met deze naam werden in Dordrecht niet aangetroffen.
Op 6 februari 1690 trouwt in Dordrecht Geeraert van Groenenberg uit Vlaan-

deren met Maria Jans, weduwe van Egbert Willemsen, maar deze laat hier geen
kinderen na.

Ongeveer een halve eeuw later trouwen in Dordrecht een zoon en een dochter
van Anthony Groenenbergh en Vijverke Willemsdr. van Wageninge te Uitwijk:
1. Corstiaan Groenenberg, zilversmid, begr. Dordrecht 26-8-1740 (impost 3

gld.), tr. Dordrecht 26-4-1736 Geertruy Kever, waaruit gedoopt te Dor-
drecht: Anthonia Groenenberg, ged. 2-7-1737 (tr. Dordrecht 16-4-1774 Bas-
tiaan Priel) en Corstiaan, ged. 7-9-1740 (laat geen nakomelingen na).
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2. Willemijna Groenenberg, begr. Dordrecht 24-9-1743 (impost 3 gld.), tr.
Dordrecht 12-5-1737 Govert van der Grient.
Vanuit Almkerk kwam 1 juli 1762 Lysbeth Groenenberg, weduwe van Joris

Ippel haar laatste jaren doorbrengen in het Regentenhof; zij werd 31 januari
1766 begraven (impost 3 gld.).

Pas omstreeks 1865 verschijnen er andere Groenenbergen vanuit Dubbeldam
en Wieldrecht in Dordrecht: afstammelingen van Marcelis Groenenberg en
Jenneken van der Plas te Meeuwen, van welk echtpaar een op 25-1-1767 te
Meeuwen gedoopte zoon Klaas Groenenberg omstreeks 1795 naar Dubbeldam
vertrokken was. Daarna komen verschillende anderen met de naam Groenen-
berg naar Dordrecht, o.a. ca. 1890 vanuit Zwolle en rond 1905 vanuit Hardinx-
veld.

Genealogie
I. Jacobus Willems Groenenberg, tuinier te Dordrecht, gaat 6-7-1698 met attes-
tatie van Dordrecht naar Hooge en Lage Zwaluwe, vertrekt vandaar ca. 1707
naar Hendrik Ido Ambacht en komt dan weer terug in Dordrecht, overl. ald.
7-10-1728', begr. ald. in de Grote Kerk2, tr. (alsj.m. van Dordrecht, geassisteert
met Hermanus Groenendael) Dordrecht 23-5-1694 Aletta van Dongen (j-d.
eveneens van Dordt, geass. met Anna van der Valck, 'desselfs broeders huys-
vrouw'), ged. ald. 16-3-1663, dr. van Pieter Claesze van Dongen en Geertruyd
Jans Brakelmans.

Haar vader, Pieter Claesze van Dongen, ged. Dordrecht aug. 1635, tr. Gorinchem 9-4-1658
Geertruyd Jans Brakelmans, ged. ald. 21-8-1639, dr. van Jan Willems Brakelmans en Huijber-
tien Cornelisdr. van der Maas. Hij was een zoon van Claes Adriaensen van Dongen en Lysbeth
Pieters van Wijngaerden (geh. ald. 14-12-1631; Claes tr. ald. eerder, 17-3-1619 Barber Jansdr.
van Aken).

Matthijs Balen beschrijft het gezin Van Dongen - Van Wijngaerden3, en geeft de voorouders
van Lysbeth. Kwartieren van Pieter van Dongen zijn volgens deze bron:
1. Pieter Claesze van Dongen, geb. Dordrecht 1636.
2. Claas Adriaensz. van DongenA, tr. Dordrecht 1631
3. Lysbeth Pieters van Wijngaerden.
6. Pieter Adriaens van Wijngerden
7. Janneken Woutersdr. van Hou weling.

14. Wouter Kornelisz. van Houweling
15. Elisabeth Roerom.
30. Kornelis Roerom, geb. 1468
31. Maria van den Hatert.
60. Jacob Roerom
61. BeatrixNN
62. Sybert van den Hatert, edelman der Bende van de Ordonnantie in Gelderland.
Over nr. 61, Beatrix, schrijft Balen:
'In 't Jaar ons Heeren 1421. na 'et deerlijk Overvloeyen van den Grooten-Waard, en het ellendig
Verdrenken van 72. Dorpen (Villae), vastleggende aan Dordrecht: Kwam aandrijven een kind
in een Wiege, (daar ook een Kat was op zittende;) welk Kind, 't zy om'et Ongemeen, en Gelukkig
Voorval, of dat 'et naderhand is gebleken, wierde genoemd BEATRIX. Welke BEATRIX, tot
haar Jaeren gekomen zijnde, Troude Jakob Roerom.'
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Jacobus Groenenberg tekent al in 1677 als getuige in het testament van Dirckie Willems Pluym5.
Jacobus' huwelijksgetuige Harmanus Groenendael werd poorter van Dordrecht in 1685; hij

kwam van Heusden. Aletta's getuige was op 22 januari 1684 te Dordrecht gehuwd met Claas van
Dongen.

Alleen in de lidmatenlijst van Hooge en Lage Zwaluwe wordt het patronymicum (Willems)
van Jacobus Groenenbergh vermeld.

Jacobus Groenenbergh, burger van Dordrecht, koopt 21 december 1713 een tuin gelegen
buiten de Vriese poort, aan de 2e straat6.

Jacobus Groenenbergh en Aletta van Dongen testeren 8 maart 1722 (geheel mutueel)7.
Jacobus' weduwe wordt op 4 april 1734 vermeld als bezitster van een huis buiten de Vriese
poort8.

Uit dit huwelijk:

I. Willem, volgt II.

II. Willem Groenenberg, ged. Dordrecht 2-4-1696, verm. tuinier, wonend te
Dordrecht buiten de Vriese poort bij de Kruisweg, begr. Dordrecht (Grote kerk)
9-4-1771, tr. ald. 19-5-1726 Pieternella Bottelier (wonend buiten de Vriese
poort), ged. Dordrecht 29-8-1703, begr. ald. (Grote Kerk) 4-4-1783, dr. van Jan
Hendrickse Bottelier (ook: Sleurf) en Ermpje Gillis Bouwman.

Willem Groenenbergh en Pieternella Bottelier, wonend buyten de Vriese poort deser Stadt,
testeren9 4 december 1728. Erfgenaam zal zijn de langstlevende, mits deze de eventuele kinderen
zal 'op brengen en alimenteren in drank, kleedinge' enz., school zal doen gaan en een ambacht
of beroep zal laten leren. Elk kind krijgt bij meerderjarigheid of huwelijk 50 gld. Zij benoemen
elkaar tot voogd of voogdes en de Weeskamer wordt uitgesloten.

Ten huize van 'Willem Groenenbergh buiten de Vriesepoort op de van outs genoemde Koo-
termannen stee' overleed in 1757 (begr. 6 aug. in de Groote Kerk) Jan Bottelier, zijn schoonvader.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht:

1. Ermpje, ged. 13-6-1727, begr. Dordrecht (Nieuwe kerk) 9-3-1730.
2. Aeltie Groenenbergh, ged. 25-2-1729, overl. Dordrecht 30-8-1794 (als

Alida)1, tr. ald. 20-7-1755 Willem Lipjes (j-m. wonend bij de Vuylpoort),
ged. Dordrecht 27-8-1732, begr. ald. 27-2-1768 (als Willem Lippius), zn. van
Maerten Lipkes en Cornelia Biesveldt.
Willem Lippies, hospes, wonend in de Gouden Leeuw aan de Vuylpoort, en Alida Groenenberg
laten 24 mei 1762 een testament op de langstlevende opmaken. Zij sluiten de Weeskamer uit en
benoemen elkaar tot voogd/voogdes over hun eventuele kinderen. Wanneer Alida Groenenberg
zonder kinderen na te laten overlijdt en haar beide ouders nog leven, erven deze mede10.

3. Jacobus Groenenberg, ged. 29-4-1731, tuinier, wonend buiten de Vriese-
poort aan het Kasperspad, op de Zandweg bij het Berckepad en in de Prinsen-
straat te Dordrecht, vanaf 1789 te 's-Gravenhage, begr. ald. (Grote Kerk)
29-8-1797 (overl. aan 'verzwering in de nieren'), tr. (1) Dordrecht 17-8-1760
Judick Rijken, ged. Dordrecht 2-6-1734, begr. ald. 8-9-17751, dr. van Staats
Ariensz. Rijken en Jannetje Cornelis van Vale; tr. (2) Dordrecht 12-5-1776
Alida van der Waart (wonend Wijnstraat bij 't Groothoofd), ged. Dordrecht
17-3-1744, overl. ald. 21-11-1816, dr. van Gerrit van der Waert en Sara
Kloosterman(s).
Jacobus Groenenberg, 'thuijniersbaas even buijten deze stad', benoemt" 20 maart 1776 na het
overlijden van Judith Reijken tot voogd over zijn kind: Gillis Bouwman, 'slijter even buijten
deze stad'; deze moet t.z.t. aan het kind niet zoals eerder beloofd was, 8 gld., maar 25 gld.
uitbetalen 'ter voldoening van de moederlijke portie'. Deze voogd was familie van Jacobus'
moeder Pieternella Bottelier.

Op 27 januari 1778 benoemt hij12 als voogden Dirk Veen in het koffijhuijs binnen de stad en
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Cornelis van der Meer gaarnbleeker even buiten de stad.
Jacobus Groenenberg, 'tuynder even buiten deze stad' en Alida van der Waart zijn in 1782 aan

Mejuffr. Maria Kasteleijn, weduwe van Geleijn Gilles RoelsöOOgld. schuldig13, met 100 gld. per
jaar af te lossen, tegen een rente van 4%.
Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Dordrecht.
a. Pieternella, ged. 26-6-1761, overl. Dordrecht 19-8-176114, begr. ald. (Nieuwe kerk) 20-8-

1761.
b. Jannetje Groenenberg, ged. 8-5-1763, begr. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 11-7-1798 (overl. in

het kraambed), tr. 's-Gravenhage (Scheveningse Kerk) 2-2-1794 Johan Hendrik Bergkotte,
uit het graafschap Tecklenburg, overl. 's-Gravenhage (aan de tering), aangegeven ald. 4-6-
1806.

c. Willem, ged. 25-5-1766, overl. Dordrecht nov./dec. 1774.
d. Anna, ged. 26-2-1768, overl. Dordrecht nov./dec. 1774.
e. Pieler, ged. 20-1-1771, overl. Dordrecht nov./dec. 1774.
De laatste drie kinderen zijn, zonder vermelding van hun naam, overl. Dordrecht 26-11-1774,
6-12-1774 en 10-12-177414 en begr. ald. (Nieuwe kerk) 28-11-1774, 7-12-1774 en 12-12-1774.

4. Ermijna Groenenberg, ged. 20-12-1733, overl. Dordrecht 9-3-1815 (als Her-
mina); tr. ald. 29-11-1761 (Vriese Poort) Johannes Egh, (wonend op de
Noorddijk), 'van Saardam', begr. Dordrecht 28-7-1786, zn. van Cornelis
Egh.

5. Johannes, volgt lila.
6. Willem, volgt Illb.
7. Hendrika Groenenberg, ged. 4-12-1743, overl. Dordrecht 11-11-178814.

lila. Johannes Groenenberg, ged. Dordrecht 17-3-1737, tuinier, achtereenvol-
gens wonend te Dordrecht (Zandweg), Dubbeldam, weer Dordrecht (Lijdens-
pad, Tweede Singel), overl. ald. 20-1-1818, tr. (1) Dordrecht 20-5-1764 Meijnsje
Annocke, (wonend in de Voorstraat bij het stadhuis, ged. Oud-Beijerland 17-6-
1731, overl. Dordrecht 18-10-177314, wed. van Willem Lantheer met wie zij
gehuwd was Oud-Beijerland 19-5-1754, dr. van Jacob Corsse Annocke en Aagje
Aryens van der Wilt; tr. (2) Dordrecht 6-11-1774 Christina Schriek (wonend
Steegoversloot), geb. Meeuwen vóór 1748, overl. Dordrecht 27-7-18031, dr. van
Bastiaan Schriek en Adriana Kukenschrijver.

Uit het eerste huwelijk:

1. Willem, volgt IVa.
2. Jacobus, ged. Dubbeldam 15-2-1767, overl. ald. vóór 1772.
3. Pieternella Groenenberg, ged. Dordrecht 31-7-1768, ongeh. overl. ald. 2-4-

1817; van haar of van haar naamgenote IIIb-1 werd 13-12-1797 een kind
begraven14.

4. Jacobus, volgt IVb.
5. Menkje Groenenberg, ged. Dordrecht 15-8-1773, overl. ald. 28-1-1821 (als

Minxsi Groenenberg), tr. Dordrecht 26-8-1797 Willem de Vries, wedr.,
wonend in de Kromhout, geb. ca. 1738, overl. Dordrecht 22-4-1816.
Willem de Vries, weduwnaar zonder kinderen, en Mincke Groenenberg, minderjarige j .d . en
haar vader Johannes Groenenberg volmagtigen 11 augustus 179715 Arnoldus Kolster en Peter
Papillon klerken ter secretarie om te compareren voor schepenen en commissarissen van de
huwelijkse zaken alhier en aldaar om de twee eerste comparanten in ondertrouw met elkaar te
laten aantekenen en om hun voorgenomen huwelijk naar de wetten van het land te kunnen
voltrekken. (N.B. Johannes tekent als Groennenberg, Mincke als Groenenberg).

De heer Willem de Vries en mejuffr. Minskje Groenenberg laten 21 januari 179916 een testa-
ment op de langstlevende opmaken; deze moet de eventuele kinderen opvoeden en hen t.z.t.
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uitkeren naar behoren. Zij testeren t.a.v. de successie der goederen bij dezelve kind of kinderen
na te laten bij dezen te verkiezen 'het Aasdoms versterfregt te Leiden gevolgd werdende'. Zij
wijzen elkaar aan als voogd en sluiten de Weeskamer uit.

IVa. Willem Groenenberg, ged. Dordrecht 2-2-1765, tuinier, wonend aan het
Kasperspad, later op de 2e Singel bij de Kruisweg, overl. Dordrecht 7-10-1828,
tr. (1) ald. 6-12-1785 Johanna Margaretha Liesveld (wonend op de Hoge Nieuw-
straat), ged. Dordrecht 17-11-1753, overl. Dubbeldam 29-3-1815, dr. van
Willem Liesveld en Elizabet Dolk; tr. (2) Dordrecht 4-9-1816 Pieternella Jacoba
de Kort, ged. Rotterdam 30-1-1785, dr. van Jan de Kort, timmerman, en Helena
de Vos.

Uit het eerste huwelijk, geboren/gedoopt te Dordrecht:

1. Mina Christina Groenenberg, ged. 11-2-1786, ongeh. overl. Dubbeldam 28-
10-1818.

2. Willem, volgt Va.
3. Johanna Groenenberg^1, geb./ged. 7/10-2-1789, overl. Dordrecht 17-4-

1867, tr. ald.26-9-1810 Willem de fonghi8, geb. Dordrecht 21-5-1774,
koopman in granen, overl. ald. 26-9-1842, zn. van Hendrik de Iongh,
koopman in granen en lid van de municipaliteit, en Cornelia Kouwens.

4. Johannes, volgt Vb.
5. Elizabet, geb./ged. 1/4-5-1794, overl. 17-11-179414 aan een kinderziekte,

begr. ald. (Nieuwe kerk) 19-11-1794.
6. Jacobus, geb./ged. 27-3/2-4-1797, overl. Dordrecht 13-8-180214 aan de

pokken, begr. ald (Nieuwe kerk) 14-8-1802.

ï<{-

Johanna Groenenberg (lVa-3, 1789-1867) en echtgenoot Willem de Iongh (1774-1842)
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Va. Willem Groenenberg, ged. Dordrecht 9-4-1787, eerst tuinier (1817), ver-
armt in de 'Franse tijd', moet dan zijn tuin verkopen, heeft daarna verschillende
beroepen en wordt tenslotte timmerman, wonend eerst in Dordrecht, dan in
Dubbeldam en in de Mijl en vanaf 1858 (zie bij Vla) in Middelburg, overl. ald.
18-5-1859; tr. Dordrecht 31-12-1808 Pieternella Bosua, ged. ald. 29-3-1786,
overl. De Mijl 22-6-1854, dr. van Frans Bosua )geb. in Duinkerken en Mar-
tijntje Snel.

Uit dit huwelijk:

1. Marghta Johanna Groenenberg (ook Margreta en Margaretha), geb./ged.
Dordrecht 26/30-6-1809, overl. ald. (op de Vest) 14-11-1848, tr. (1) Dor-
drecht 8-2-1837 Machiel Albertz. Moret, geb./ged. ald. 15/24-8-1808, overl.
ald. 23-7-1844, zn. van Albert Moret en Jesijna Hagen; tr. (2) Dordrecht
16-8-1848 Joris Cornelisde Visser, geb./ged. ald. 27-10/6-11-1808, horloge-
maker in de Vischstraat, overl. Dordrecht 24-5-1852, zn. van Aart de Visser
en Anna de Quant.
Vóór haar eerste huwelijk had zij een natuurlijke zoon Willem, geb. Dor-
drecht 1-9-1833 (zie bij haar nicht Margrieta Groenenberg, Vb-10).

2. Franciscus, geb./ged. Dordrecht 31-10/20-11-1811, overl. ald. 9-6-1817.
3. Willem Groenenberg, geb. Dordrecht 6-9-1813, overl. Breskens 16-5-1837

als fuselier van de derde Compagnie Reserve Bataljon der vijfde Afd. Infan-
terie.

4. Martinus, volgt Vla.
5. Johannes Groenenberg, geb. Dubbeldam 6-7-1818, overl. De Mijl 11-12-

1833.
6. Pieter Jacobus Groenenberg, geb. Dubbeldam 18-2-1820, overl. ald. 13-8-

1828.
7. Franciscus Groenenberg, geb. Dubbeldam 29-10-1821, olieslager te Dub-

beldam, ongeh. overl. Dordrecht (Bagijnhof) 15-11-1898.
8. Jacobus Groenenberg, geb. Dubbeldam 15-1-1823, olieslager eerst te Dor-

drecht (Hellingen), dan te Kralingen, daarna te Rotterdam (Hoogstraat),
overl. Rotterdam 7-5-1862. tr. (1) Dordrecht 24-1-1855 Petronella Jeanne
Blaauw, geb. 'op zee' (Rotterdam) 11-4-1828, overl. Rotterdam 20-9-1859,
dr. van Hendrik Blaauw en Petronelia van Leeuwen; tr. (2) Rotterdam 16-5-
IS6Q Elizabeth Beets, geb. ald. 1-1-1823, overl. Rotterdam 5-1-1896, dr. van
Nicolaas Beets en Aaltje van Winden.

Vla. Martinus Groenenberg, geb. Dordrecht 5-8-1815, oliemolenaar te Dub-
beldam en in De Mijl, te Kralingen (1854-1858), Middelburg (1858-1878),
Zwijndrecht, en tenslotte wonend te Dordrecht aan de Riedijk, overl. ald.
18-6-1892, tr. Dordrecht 5-12-1838 Magdalena Langeweg, geb. ald. 17-12-
1816, overl. Middelburg 14-9-1871, dr. van Cornelis Langeweg en Pieternella
Ponten.

Uit dit huwelijk:

1. Pieternella Catrina Groenenberg, geb. Dordrecht 17-4-1839, overl. ald. 15-
2-1922, tr. Huibert Oosterwijk, kleermaker.

2. Cornelis Groenenberg, geb. De Mijl 9-3-1841, overl. Middelburg 25-1-1900,
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tr. ald. 5-5-1869 Sara Geertruida Koolwijk, geb. Middelburg 10-8-1840,
overl. ald. 4-2-1927, dr. van Adriaan Mattheus Koolwijk en Geertruida Hoo-
gervorst.

3. Willem Groenenberg, geb. Dubbeldam 29-4-1843, herbergier wonend Boom-
straat, Nieuwstraat, Suikerstraat en aan de Riedijk te Dordrecht, overl.
Dordrecht 7-4-1925, tr. (1) ald. 8-8-1877 Bastiaantje Bodegom, geb. Heer-
jansdam 20-9-1845, overl. Dordrecht 8-10-1888, dr. van Kornelis Bodegom
en Aplonia de Ruiter; tr. (2) Dordrecht 14-11-1888 Johanna Maria van
Eijsden, geb. Dordrecht 20-5-1838, overl. ald. 3-9-1915, wed. van Abram
Jozeph Blom, dr. van Pieter van Eijsden en Johanna 't Hooft.

4. Gerrit, geb. Dubbeldam 20-3-1846, overl. ald. 3-8-1846.
5. Martinus, geb. Dubbeldam 5-6-1847, overl. ald. 9-1-1851.
6. Johanna Groenenberg, geb. Dubbeldam 12-6-1850, overl. Dordrecht 23-12-

1917, tr. ald. 7-5-1880 Johannes Arenoe, geb. 29-9-1846, zn. van Pieter
Arenoe en Helena van der Pluim.

7. Francina Jacoba, geb. Dubbeldam 30-8-1852, overl. ald. 3-5-1853
8. Adrianus Cornelis, volgt VII.
9. Martinus, geb. Kralingen 12-9-1857, overl. Middelburg 3-11-1859.

VII. Adrianus Cornelis Groenenberg, geb. Dubbeldam 30-5-1854, timmerman-
aannemer wonend in de Vriesestraat, Matenapad, Muys van Holystraat, Albert
Cuypsingel 49 rood, Grotekerksbuurt 35, Singel 106, Muys van Holystraat 34
rood, Grotekerksbuurt 26, overl. Dordrecht 24-1-1929, tr. (1) ald. 1-5-1878
Ernstina Geertrui Slop, geb. Dordrecht 19-10-1855, overl. ald. 25-12-1908, dr.
van Simon Jacob Slop en Janna Catharina Schnizer; tr. (2) Dordrecht 25-3-1909
Marie den Tuinder, geb. Heinenoord 10-11-1861, overl. Dordrecht (Groen-
markt 15) 4-5-1943, dr. van Klaas den Tuinder en Teuntje Rijerkerk.
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Uit het eerste huwelijk, geboren te Dordrecht:

1. Janna Catrina, geb. 5-2-1879, overl. Dordrecht 30-5-1879.
2. SimonJacob, geb. 12-9-1881, overl. Dordrecht 14-9-1886.
3. Simon Jacob, geb. 28-4-1888, overl. Dordrecht 24-12-1888.
4. Adrianus Cornelis Groenenberg, geb. 8-11-1889, overl. Dordrecht 5-3-1981,

tr. Barendrecht 29-8-1918 Bastiaantje de Haan, geb. ald. 12-7-1893, overl.
Dordrecht 29-1-1984, dr. van Izaak de Haan en Krijntje van der Jagt.

5. Margaretha Elisabeth, geb. 7-2-1891, overl. Dordrecht 7-5-1892.
6. Ernst Gerardus Groenenberg, geb. 25-11-1894, overl. Zwolle 15-5-1941, tr.

ald. 7-6-1921 Anna Maria Plomp, geb. Zwolle 24-8-1894, overl. ald. 7-11-
1970, dr. van Dirk Plomp en Hermina Johanna Oldenhof. (ouders resp.
schoonouders van de auteurs)

Vb. Johannes Groenenberg, ged. Dordrecht 29-5-1791, kalkmeter, later
(tevens) torenwachter (1843), wonend op de Spuipoort, overl. ald. 12-3-1855,
tr. (1) Dordrecht 11-8-1813 Helena Faktor, ged. ald. (r.-k.) 1-7-1793, overl.
Dordrecht 24-7-1833, dr. van Jan Faktor, kalkmeter, en Cornelia Cornel; tr. (2)
Dordrecht 23-10-1833 Catrina Broederhart, geb./ged. ald. 12/15-9-1797,
overl. ald. 21-11-1858, dr. van Martinus Broederhart (overl. in Hamburg) en
Margrieta Steenwijk.

Uit het eerste huwelijk, geboren te Dordrecht:

1. Willem Groenenberg, geb. 12-11-1813, kalkmeter, tevens torenwachter,
overl. Dordrecht 9-5-1866, tr. ald. 6-6-1838 Johanna Elkenbracht, geb.
Dordrecht 27-1-1805, ged. ald. (Ev. Luth.) 3-2-1805, overl. Dordrecht 24-
11-1871 (in 't Weeshuisstraatje), dr. van Ernst Elkenbracht en Adriana de
Hek.
Uit dit huwelijk:
a. Johannes Groenenberg, geb. Dordrecht 1-9-1838, blikslager, overl. ald. 10-5-1878, tr.

Dordrecht 16-4-1862 Jacoba Anthonia Kemink, geb. ald. 25-10-1837, overl. ald. 20-4-
1879, dr. van Jacob Kemink en Helena (ook wel Maria Helena) Simons.

2. Johannes, geb. 4-8-1815, overl. Dordrecht 16-7-1817.
3. Cornelis Groenenberg, geb. 28-1-1817, goudsmid, eerst wonend in de

Lange Breedstraat, later in de (Grote) Spuistraat, en op de Hoogt, overl.
Dordrecht 20-3-1891, tr. ald. 15-11-1843 Sebilla Alida Lugten, geb. Dor-
drecht 29-11-1820, overl. ald. 10-10-1893, dr. van Johannes Lugten en
Catharina Hendriks.
Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:
a. Johannes, geb. 5-8-1844, overl. Dordrecht 22-4-1847.
b. Johanna Catharina, geb. 24-7-1848, overl. Dordrecht 16-12-1848.
c. Johannes Groenenberg, geb. 8-3-1850, modelmaker wonend aan de Lage Bakstraat, overl.

Dordrecht 15-8-1925, tr. ald. 6-11-1872 Elisabeth Frederika Schudi, geb. Dordrecht 15-4-
1851, overl. ald. 19-9-1935, dr. van Johannes Schudi, marktmeester, en Elisabeth Frede-
rika Neuenschwander.

d. Johanna Cat(ha)rina Groenenberg, geb. 17-5-1852, overl. Dordrecht 23-1-1936, tr. ald.
21-9-1888 (als modiste) Johannes Kloppen, geb. Loosduinen 4-8-1863, bloemist, zn. van
Johannes Kloppen en Maria van Spronsen.

e. Cornelis, geb. 9-1-1855, overl. Dordrecht 10-7-1855.
f. Cornelis Groenenberg, geb. 26-3-1856, kurkensnijder, overl. Dordrecht 30-3-1926, tr. ald.

11-5-1881 Cornelia van Dalen, geb. Papendrecht 18-1-1855, dr. van Pieter van Dalen en
Marie Gijsbertje van der Merwe.
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g. Leenden Groenenberg, geb. 29-1-1859, overl. Dordrecht 11-8-1868.
h. Willem, geb. 19-10-1863, overl. Dordrecht 10-11 -1863.
i. Aalt je, geb. 19-10-1863, overl. Dordrecht 28-10-1863.

4. Johannes Groenenberg, geb. 16-9-1819, schoenmaker, wonend in het
Loverstraatje, in de Lange Breedstraat en in de Nieuwstraat, overl. Dor-
drecht 7-9-1846, tr. ald. 24-5-1843 Maria Nobel, geb. Dordrecht ca. 1818,
overl. ald. 6-4-1891 (in 't Bagijnhof), dr. van Hendrik Nobel en Huiberdina
de Wit. Zij hertr. (wonend in de Botgensstraat) Dordrecht 25-7-1849
Adrianus Schillemans, geb./ged. Dordrecht 7/11-5-1804, zn. van Willem
Schillemans en Adriana Vogels.
Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:
a. Johannes, geb. 16-1-1844, overl. Dordrecht 17-4-1846.
b. Hendrik, geb. 28-12-1844, overl. Dordrecht 28-10-1846.
c. Johannes, postuum geb. 26-1-1847, overl. Dordrecht 21-3-1847.

5. Johanna Margrietta Groenenberg, geb. 31-3-1822, overl. Dordrecht 13-9-
1904, tr. ald. 19-12-1855 Thomas van den Bosch, geb. 5-4-1829, kleer-
maker, zn. van Arie van den Bosch en Odilia de Roo.

6. Cornelia Groenenberg, geb. 2-8-1824, overl. Dordrecht 22-4-1873, tr. ald.
17-1-1849 Chistianus Gregoor, broodbakker in de Voorstraat, geb. Dor-
drecht 14-5-1828, zn. van Chistiaan Gregoor, bakker, en Carolina Alida
Schmidt.

7. Leendert, geb. 8-12-1826, overl. Dordrecht 8-1-1828.
8. Leendert Groenenberg™, geb. 31-10-1828, overl. Hardinxveld 28-3-1910,

broodbakker, tr. ald. 11-2-1854 Neeltje Haeser, geb. Hardinxveld 20-1-
1836, overl. ald. 10-9-1899, dr. van Petrus Antonius Haeser, hoefsmid, en
Maria Herwig.
Uit dit huwelijk, geboren te Hardinxveld:
a. Johannes, geb. 19-7-1854, overl. Hardinxveld 16-12-1859.
b. Petrus Antonius Groenenberg, geb. 13-10-1855, houthakker, overl. Hardinxveld 28-4-

1920, tr. Heukelum 11-7-1884 Huiberdina van Dam, geb. ald. 5-10-1864, overl. Hardinx-
veld 4-5-1927, dr. van Dirk van Dam en Lammetje Vroegh.

c. Johannes, geb. 6-4-1860, overl. Hardinxveld 16-8-1860.
d. Johannes Groenenberg, geb. 17-4-1862, bakker, tr. Hardinxveld 22-8-1891 Willemina

Dekker, geb. ald. 19-3-1871, dr. van Maarten Dekker en Adriana Vermeulen.
e. Maria Magdalena Wilhelmina Groenenberg, geb. 16-5-1864, overl. Hardinxveld 6-10-

1920, tr. ald. 13-4-1897 Simon Suiker, geb. Bleskensgraaf 14-10-1870, broodbakker eerst
teSliedrecht, later te Hardinxveld, overl. ald. juli 1950, zn. van Simon Suiker en Pieternella
de Jong.

f. Chrislianus Cornelis, geb. 16-5-1864, overl. Hardinxveld 26-5-1868.
g. Cornelia Johanna Chistina Groenenberg, geb. 15-6-1869, tr. Hardinxveld 31-1-1889 Cor-

nelisdeRaad, geb. Heukelum 9-10-1859, aannemer, polderopzichter, zn. van Jan Cornelis
de Raad en Dingena Exalto.

h. Helena Margrieta Groenenberg, geb. 8-3-1873, tr. Hardinxveld 18-8-1892 Anlonie
Adrianus van Dijk, geb. Leerdam 2-2-1869, zn. van Johannes van Dijk en Teuntje Kruis.

9. Willemina Christina, geb. 22-7-1833, overl. Dordrecht 6-3-1843.

Uit het tweede huwelijk, geboren te Dordrecht:

10. Margrietfhja Groenenberg, geb. 24-3-1835, tr. Dordrecht (wonend aan het
Casperspad) 16-2-1859 Willem Groenenberg, geb. Dordrecht 1-9-1833,
natuurlijke zn. van Margrita Johanna Groenenberg (Va-1), zeeman. Vóór
dit huw. had zij een natuurlijke zoon Willem, geb. Dordrecht 24-6-1858,
overl. ald. 6-7-1858.
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11. Martinus, geb. 25-2-1836, overl. Dordrecht 2-7-1836.
12. Martinus, geb. 28-7-1837, overl. Dordrecht 22-8-1837.
13. Martinus, geb. 2-1-1839, overl. Dordrecht 3-2-1839.
14. Johannes, geb. 23-5-1840, overl. Dordrecht 6-6-1840.
15. Cornelia, geb. 15-1-1844, overl. Dordrecht 17-4-1844.

IVb. Jacobus Groenenberg, ged. Dordrecht 12-2-1771, broodbakker in de
Steegoversloot ald., overl. ald. 18-5-1838, tr. Dordrecht 28-10-1797 (wonend in
de Grote Kerksbuurt) Hendrika Catharina van Nerum, (wonend in de Voor-
straat nabij de Vuilpoort), ged. Dordrecht 17-2-1771, overl. ald. 25-3-1833, dr.
van Hendrik van Nerum en Jacoba Spaan.

Jacobus Groenenberg, meester broodbakker, en Hendrika Catharina van Neerum laten 4 mei
179820 een testament op de langstlevende opmaken. Deze moet de eventuele kinderen alimen-
teren en opvoeden en als zij 25 jaar oud zijn, of eerder huwen, uitkeren wat de langstlevende 'sal
oordelen te behooren'. Voorts wijzen zij elkaar aan als voogd/voogdes en sluiten zij de Wees-
kamer uit.

Op 3 juli 1805 bekent Jacobus Joh.zn. Groenenberg, mr. bakker, 900 gld. schuldig te zijn aan
Sibartus van Nievelt te Dordrecht tegen 5% rente2'.

Jacobus Groenenberg biedt 24 februari 1807 zijn huis en erve, 'waarinne de Brood Bakker
neering gedurende eenige jaaren met goed succes is gedreven', en de verkoopvoorwaarden
worden vastgesteld22. Huis en bakkerij staan in de Grootekerksbuurt, getekend Letter A, nr.
138, tussen Jan Roestaan en Jan Minning. Bij de koop is een 'koper vernuys ketel' inbegrepen.
Op 27 februari 1807 is het huis 'opgehangen op 5000 gld. en afgeslagen tot op 2500 gld.' in
aanwezigheid van Ary Lebret en Gerrit Christiaans als getuigen.

Op 28 januari 1809 bekent hij 282 gld. schuldig te zijn23 tegen een rente van 4% aan G.J.
Lublen Lainé te St. Gallen in Zwitserland.

Uit dit huwelijk, geboren/gedoopt te Dordrecht:

1. Johannes Jacobus, geb./ged. 2/9-9-1798, overl. Dordrecht 29-12-1798'.
2. Jacoba Catharina Groenenberg, geb./ged. 11/19-1-1800, overl. Dordrecht

2-3-1881, tr. Dordrecht 17-11-1830 Matthijs van Osselen, geb./ged. Zwijn-
drecht 11/14-10-1798, overl. Dordrecht 15-1-1843, zn. van Johannes van
Osselen en Johanna Broeling.

3. Johannes, volgt Vc.
4. Hendrik, volgt Vd.
5. Willemina Christina Groenenberg, geb./ged. 4/13-1-1808, overl. Dordrecht

(wonend aan de Riedijk) 24-12-1885, tr. Dordrecht 19-12-1827 Johannes van
Dijk, geb./ged. Heinenoord 29-9/2-10-1808, wonend aan de Riedijk te Dor-
drecht, zn. van Hermanus van Dijk en Aagje van Steensel.

Vc. Johannes Groenenberg, geb./ged. Dordrecht 19/23-5-1802, in 1832 mili-
tair, daarvoor en daarna draaier, ook stoelenmatter, wonend in de Kromme
Elboog, overl. Dordrecht 24-8-1867, tr. ald. 20-8-1826 Johanna Louman, geb.
Dordrecht 1-11-1805, overl. ald. 18-12-1872, dr. van Johannes Louman en
Pietertje van Meppelen.

Johannes Groenenberg, 'draaijer, wonend in den Krommen Elboog' te Dordrecht, gehuwd met
Antje Louman, biedt zich 17 maart 1827 aan als remplacant voor Arie de Jong, geboren te Oud
AJblas, zoon van Pieter de Jong en Neeltje Stigter en zal voor hem de krijgsdienst vervullen24.
Zij verwisselen hun nummers getrokken bij de lichting van 1827. Dit tegen betaling van 325
'Nederlandsche guldens', waarvan 25 gld. bij het passeren van de akte te betalen aan Johannes,
en aan diens vrouw vervolgens na de goedkeuring 40 gld. en de overige 260 gld. in de loop van
5 jaren, dus gedurende de hele diensttijd. Mocht Johannes onderwijl overlijden, dan zal Arie het
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restant direct aan de weduwe uitkeren. Als er een storting in de Bataillons Kasse mocht gevor-
derd worden, dan zal dat 30 gld. bedragen, door Arie te betalen.

Het signalement van Johannes Groenenberg, was als volgt. Lang: 1 el, 5 palm, 9 duimen en
3 strepen; aangezicht klein, voorhoofd hoog, ogen grijs, neus 'ordinair', mond klein, kin rond,
haar en wenkbrauwen licht bruin; merkbare tekenen: een vlek op de linker wang.

Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:

1. Jacobus Groenenberg, geb 23-12-1826, arbeider, wonend in de Franken-
straat en in de Marienbornstraat, overl. Dordrecht 13-3-1889, tr. (1) ald.
23-8-1854 Pieternella Stuurman, geb. Dordrecht 23-6-1826, overl. ald. 2-11-
1877, dr. van Theunis Stuurman en Jannetje Gennis; tr. (2) Dordrecht 13-3-
1878 Cecilia den Boef, geb. Hendrik Ido Ambacht 23-1-1834, overl. Zwijn-
drecht 11-3-1912, wed. van Antonie van Os, dr. van Willem den Boef en
Lijntje van Toom.
Uit het eerste huwelijk, geboren te Dordrecht:
a. Johannes, geb. 20-4-1855, overl. Dordrecht 13-7-1855.
b. Teunis Groenenberg, geb. 12-6-1856, steenhouwer, vertrok in 1898 naar Rotterdam, keerde

eind 1900 terug naar Dordrecht (Hellingen), was van 1910 tot 1913 in 's-Gravenhage en
woonde daarna in bij zijn zoon Jacobus in Dordrecht, overl. ald. 23-4-1916, tr. Dordrecht
13-8-1879 Johannaden Bezemer, geb. Dordrecht 24-3-1853, dr. van Hermanus den Bezemer
en Teuntje Santman.

c. Johannes Groenenberg, geb. 13-1-1858, bleker in de Bleekerstraat, later wonend Corn. de
Withstraat, Hogenweg, St. Jorisweg, Nicolaasstraat, Kromme Elboog, tr. Dordrecht 17-5-
1882 Adriana Jacomina Termond, geb. ald. 24-9-1857, overl. Dordrecht 10-1-1919, dr. van
Dirk Termond en Clasina Margrietha Lutsemer.

d. Willem, geb. 13-9-1859, overl. Dordrecht 18-1-1861.
e. Jacoba, geb. 26-8-1861, overl. Dordrecht 29-8-1861.

2. Johannes, geb. 20-3-1829, overl. Dordrecht 17-7-1833.
3. Hendrik, geb. 27-2-1832, overl. Dordrecht 12-3-1832.
4. Hendrika Catrina, geb. 12-4-1834, overl. Dordrecht 26-4-1836.
5. Pieter Groenenberg, geb. 4-12-1836, smid, wonend in het Torenstraatje,

overl. Dordrecht 1-3-1920, tr. (1) ald. 24-12-1862 (waarbij zijn ouders toe-
stemming weigeren) Margrita Catrina Pidoux, (ook wel Ida Pido), geb. Dor-
drecht 7-12-1837, overl. ald. 24-2-1914, dr. van Pieter Fredrik Pidoux, kleer-
maker, en Magdalena van de Klundert. Na wettig van haar gescheiden te zijn
tr. hij (2) Dordrecht 9-6-1904 Metje Schouten, geb. ald. 20-5-1849, overl.
Dordrecht 19-6-1925, wed. van Anthonius Dahmen, dr. van Jan Schouten en
Johanna Singels.
Uit het eerste huwelijk, geboren te Dordrecht:
a. Magdalena Groenenberg, geb. 30-1-1863, overl. Dordrecht 27-11-1890, tr. ald. 5-9-1833 Jan

Cornelis Rijnhoud, geb. Kruiningen 5-4-1855, zn. van Jan Cornelis Rijnhoud en Maatje van
Oosten. Hij hertr. Dordrecht 24-6-1891 Elisabeth Pensen.

b. Pieter Groenenberg, geb. 9-8-1866, wonend Torenstraat en Riedijk, tr. Dordrecht 9-7-1885
Dirkje Spoel, geb. ald. 20-11-1863, dr. van Dirk Spoel en Johanna Carolina van Ijzeren.

c. Hendrik Abraham Groenenberg, geb. 24-8-1868, tr. Dordrecht 19-11-1914 Wüheimina
Remers (r.-k.), geb. Dubbeldam 30-7-1865, dr. van Joost Remers en Willempje van der
Giessen.

d. Johannes, geb. 22-4-1871, overl. Dordrecht 7-3-1873.

6. Johanna Groenenberg, geb. 15-7-1839, overl. Dordrecht (in de Vischstraat)
16-6-1873.

7. Hendrik Groenenberg, geb. 13-1-1842, schoenmaker, later schipper, overl.
Dordrecht 20-3-1895.

8. Neeltje, geb. 11-10-1844, overl. Dordrecht 23-8-1846.
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Vd. Hendrik Groenenberg, geb./ged. Dordrecht 16/23-9-1804, blikslager,
overl. Dordrecht 14-10-1859, tr. ald. 3-11-1830 Kaatje Piasier, geb/ged. Dor-
drecht 24/29-7-1808, overl. ald. 25-7-1893, dr. van Willem Piasier en Maria
Stempels. Na zijn overl. woont zij Voorstraat, Wijnstraat, Steegoversloot en
weer Voorstraat.

Hendrik Groenenberg, blikslager, was 'finaal' vrijgesteld voor de militaire dienst, 'als hebbende
een broeder in dienst' maar hij wisselt 5 maart 1823 zijn bij de lichting van 1823 getrokken
nummer voor de Nationale Militie met dat van Wilhelmus Franciscus Thyssens, banketbakker
te Amsterdam, en zal voor Wilhelmus de militaire dienstplicht vervullen25. Zij worden voor de
notaris bijgestaan door hun vaders Jacobus Groenenberg en Pieter Sebastianus Thyssens. Hen-
drik ontvangt 50 gld. zodra hij bij de Raad van Recrutering zal zijn geregistreerd en tot den
dienst geschikt bevonden is, en vervolgens drie jaar lang na elk jaar 50 gld.

Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:

1. Jacobus Groenenberg, geb. 2-3-1831, horlogemaker wonend te Dordrecht in
de Voorstraat, de Wijnstraat, en later in de Nieuwstraat; ging in 1889 naar
Kralingen, overl. Rotterdam 27-2-1890, tr. (1) Dordrecht 12-4-1865 Maria
Nooy, geb. ald. 18-3-1835, overl. ald. 10-2-1869, dr. van Hendrik Willem
Nooy en Gijsberta Warman; tr. (2) Dordrecht 27-4-1870 Maria Johanna
Mahne, geb. ald. 18-10-1832, overl. ald. 1-10-1881, wed. van Maximiliaan
de Ligny, dr. van Johannes Mahne en Dina Spoel; tr. (3) Dordrecht 9-4-1885
Sjoukjen Minnes Zonneveld, geb. Haskerdijken 14-1-1843, doopsgezind, dr.
van Minne Annes Zonneveld en Trijntje Johannes de Haan.
Uit het eerste huwelijk, geboren en overleden te Dordrecht:
a. Hendrik, geb. 1-6-1868, overl. 23-7-1868.
Uit het tweede huwelijk, geboren te Dordrecht:
b. Hendrik Jacobus Groenenberg, geb. 9-10-1871.
c. Johannes Groenenberg, geb. 5-4-1873.
d. Jacobus Groenenberg, geb. 10-11-1874.
e. Dina Antoinette, geb. 2-12-1877, overl. Dordrecht 7-6-1879.

2. Maria Catrina Groenenberg, geb. 7-11-1833, tr. Dordrecht 20-10-1863 Jacob
Morks, geb. ald. 2-2-1824, wedr. van Adriana Sara Beheijnd, zn. van
Johannes Morks en Jenneke Jacoba van Steenhoven.

3. Hendrika Catrina Groenenberg, geb. 13-4-1836, overl. Dordrecht 5-7-1880,
tr. ald. 2-5-1860 Hendrik Spoel, geb. Dordrecht 22-8-1834, kantoorbe-
diende, zn. van Hendrik Arieszn. Spoel, onderwijzer, en Anthonia van der
Ven.

4. Willem Groenenberg, geb. 3-4-1839, winkelier wonend in de Voorstraat,
overl. Dordrecht 10-4-1919, tr. ald. 22-4-1874 Adriana Vermeer, geb. Dor-
drecht 1-4-1847, overl. ald. 25-4-1915, dr. van Gijsbert Vermeer en Catha-
rina Bijkerk.
Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:
a. Kaatje, geb. 17-3-1875, overl. Dordrecht 13-11-1876.
b. Gijsbert Groenenberg, geb. 1-11-1876, tr. Zwijndrecht 18-6-1915 Geertruida Louise Maaike

Remeeus, geb. Zwijndrecht 2-10-1887, dr. van Abraham Hendrik Remeeus, kantoorbe-
diende, en Jannigje Stolk.

c. Catharina Adriana Willemina Groenenberg, geb. 2-11-1880, overl. Dordrecht 11-1-1909, tr.
ald. 21-9-1904 Dirk Hendrikus Batenburg, vleeshouwer, zn. van Cornelis Batenburg en
Nenna Oosthoek te Berkel en Rodenrijs.

5. Pieternella Groenenberg, geb. 15-7-1842, woonde te Dordrecht o.a. Wijn-
straat, Willigenbosch, Vriesestraat, Mr. Steijnstraat, Vest, Bleekersdijk
(overl. na 1917).
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6. Catharina Groenenberg, geb. 5-9-1845, woonde in 1882 in Amsterdam,
daarna te Dordrecht: Bleekerstraat, Kasperspad, Groengracht, Bleekers-
dijk, Hoofdstraat, opnieuw Bleekersdijk (overl. na 1917).

7. Geertrui Groenenberg, geb. 11-9-1848, tr. Dordrecht 25-8-1875 Pieter Her-
manus Voet, geb. Schiedam 5-12-1842, onderwijzer, wonend Voorstraat,
Singel, B. de Raadtsingel te Dordrecht, zn. van Aaltje Voet, naaister.

8. Hendrik Groenenberg, geb. 27-9-1853, ongeh. overl. Dordrecht 14-9-1917.

Illb. Willem Groenenberg, ged. Dordrecht 19-4-1741, tuinier, wonend op de 2e
Cingel bij de Kruisweg, overl. Dordrecht 24-11-1789', begr. in de Grote kerk
ald. 25-11-1789, tr. ald. 7-2-1768 Geertruy de Kuijzer (wonend op de Linde-
gracht), ged. Dordrecht 24-12-1741, overl. ald. 25-11-1805, dr. van Johannes
de Kuijzer en Hendrina Elsemans.

Willem Groenenberg, tuinman, en Geertruij de Kuizer, wonend even buiten Dordrecht, laten 13
april 1779 een testament op de langstlevende opmaken26; de ander moet de eventuele kinderen
behoorlijk opvoeden en bij meerderjarigheid of eerder huwelijk uitkeren 'zodane zomma van
penningen als de langstlevende naar staat en gelegentheid des boedels zal oordelen te behoren',
en wijzen elkaar aan als voogd.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht:

1. NN, overl. Dordrecht (op de Lindegracht) 12-2-176814.
2. Pieternella Groenenberg, ged. 30-11-1768, overl. Dordrecht 30-11-1848, tr.

ald. 17-5-1815 Hermanus Bremekamp, geb. ca. 1772, wedr. van Neeltje de
Haan en eerder van Deliana Bax, zn. van Derk Bremekamp en Adriana
Schep.

3. Johannes, volgt IVc.

IVc. Johannes Groenenberg, ged. Dordrecht 17-1-1772, inkoper van zeevis, tr.
ald. 21-5-1795 (wonend in de Vriesestraat) Dingena van Dalen (wonend in de
Voorstraat), ged. Dordrecht 22-2-1767, overl. ald. 17-10-1835, dr. van Bartho-
lomeus van Dalen en Marijke (ook: Maaike) van (der) Vliet.

Johannes Groenenberg Willemsz., zeeviskoper, bekent 30 juni 1808 schuldig te wezen27 aan
Lambertus van der Waard 500 gld. ter zake van door hem ontvangen gelden a 5%. Zolang dat
niet is afgelost zal hij geen van zijn vaste en onvaste goederen verkopen, vervreemden, belasten,
bezwaren, noch langer dan voor 2 jaren verhuren. Hij verbindt hieraan zijn persoon en goe-
deren.

Johannes Groenenberg en Dingena van Dalen, in gemeenschap van goederen getrouwd,
verklaren 8 april 180928 beneden de duizend guldens gegoed te zijn en voorts bekwaam om van
hunne nalatenschap te bevelen, te herroepen, enz. Zij wijzen de langstlevende aan als erfgenaam
en deze moet de eventuele kinderen opvoeden en aan hen t.z.t. uitreiken wat deze in gemoede
oordeelt te behoren ter voldoening van derzelver legitieme portie.

Uit dit huwelijk, geboren/gedoopt te Dordrecht:

1. Willem, geb./ged. 16/19-6-1796, overl. Dordrecht 28-7-179614.
2. Marijke Groenenberg, geb./ged. 20/27-9-1797, overl. Dordrecht 5-5-1871,

tr. ald. 23-7-1817 Bart Kool, geb./ged. Groote Lindt 4/5/-4-1790, overl.
Dordrecht 6-8-1861, zn. van Willem Arijsz. Kool en Hendriksje Bartelsdr.
van Hons.

3. Willem, volgt Ve.
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Ve. Willem Groenenberg, geb. Dordrecht 17-8-1799, winkelier in de Vriese
straat, overl. ald. 30-4-1879, tr. Dordrecht 26-5-1819 Maria Helena Groene-
meyer, geb./ged. ald. 24/26-2-1800, overl. ald. 28-9-1867, dr. van Bernardus
Groenemeyer en Adriana van de Ven.

Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:

1. een doodgeboren kind, geb./overl. 23-11-1819.
2. Bernardus Johannes Groenenberg, geb. 5-7-1822, bediende, wonend in de

Vischstraat, ongeh. overl. Dordrecht 31-3-1854.
3. Johannes Groenenberg, geb. 16-11-1824, timmerman wonend in de Heer

Heymansuisstraat, overl. Dordrecht 7-2-1896 (als 'Groeneberg ook
genaamd Groenenberg'), tr. Dordrecht 23-9-1868 (als 'Johannes Groene-
berg, eigenlijk Groenenberg') Dirkje Giberius, geb. ald. 22-2-1838, overl.
Dordrecht 28-10-1915, dr. van Jacob Giberius, koopman, en Johanna
Schrader. Zij hertr. Dordrecht 26-10-1905 Willem Floris Wuns, wedr. van
Cornelia Maria Ceits, zn. van Jan Wuns en Jenneke Bootsman.
Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:
a. Maria Helena Groenenberg, geb. 2-1-1875, overl. Dordrecht 4-4-1925, tr. ald. 14-6-1894

Basliaan Boender, geb. Piershil 24-12-1769, broodbakker, zn. van Huibert Boender, land-
bouwer, en Trijntje Ijzerman.

b. Willem Groenenberg, geb. 13-9-1878, tr. Dordrecht 18-3-1897 Johanna Catharina Wilhel-
mina van Rijk, geb. Gorichem 9-4-1877, overl. Dordrecht 18-11-1939, dr. van Pieter van
Rijk en Wilhelmina Cornelia van der Lee.

c. Jacob Groenenberg, geb. 29-1-1881, eerst wonend te Dordrecht op vele adressen, in 1913
te Rotterdam, daarna weer te Dordrecht (Lage Bakstraat, Torenstraat), tr. Dordrecht
15-6-1899 Cornelia de Bruin, geb. Zwijndrecht 4-4-1881, dr. van Arie de Bruin en Maria
Koorneef.

4. Maria Helena Groenenbereg, geb. 5-12-1830, winkelierster, ongeh. overl.
Dordrecht 25-12-1896.

5. Willem Groenenberg, geb. 4-6-1833, winkelier, overl. Dordrecht 4-9-1863,
tr. ald. 4-5-1859 Leentje Reidel, geb. Dordrecht 5-11-1838, dr. van Chris-
tiaan Reidel en Geertrui van Geluk.
Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht.
a. Maria Willemina Groenenberg, geb. 27-8-1860, overl. Dordrecht 28-6-1902, tr. ald. 2-1-

1884 Johannes van Dalen, geb. Zierikzee 8-3-1859, zn. van Willem Frederik van Dalen,
winkelier, en Margrieta Hendrika Koster.

b. Christiaan, geb. 19-5-1863, overl. Dordrecht 14-6-1864.

6. Dingena Groenenberg, geb. 4-6-1835, overl. Rotterdam 28-11-1900, tr.
Rotterdam 7-11-1860 Johannes Leonardus de Haan, geb. Rotterdam 22-7-
1833, boekbinder te Rotterdam, wonend o.a. Prinsenstraat, Hoogstraat,
Spui, Kipstraat, van Alkemadeplein, overl. ald. 2-3-1903, zn. van Johannes
de Haan en Hendrina de Jager.

7. Daniël Groenenberg, geb 9-2-1837, overl. Dordrecht 28-3-1862.
8. Wilhelmina Groenenberg (ook: Willemina), geb. 13-7-1838, overl. Dor-

drecht 30-3-1872, tr. ald. 20-7-1860 Adriaan Cornelis de Wit, geb. Dor-
drecht 21-7-1832, pruikenmaker, overl. ald. 26-11-1902, zn. van Johannes
de Wit, wagenmaker, en 'Hermina, eigentlijk Hardina' Dijkwel.

9. Adriana Groenenberg, geb. 28-5-1840, overl. Dordrecht 11-2-1847.
10. Marinus, geb. 18-4-1843, overl. Dordrecht 7-7-1843. •
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Noten
1. Datum: die van de impost op begraven (3 gld.); Reg. Gaardersarchief Inv. nr. 39.3. Deze en

alle hierna te noemen bronnen zijn aanwezig op het gemeente-archief te Dordrecht (GAD).
2. Het begraafboek van de Grote kerk ontbreekt in deze tijd. Dat hij in deze kerk werd begraven,

blijkt uit het Weeskamerarschief; Aeltie van Dongen verklaart 21-11-1728 dat er geen wezen
zijn.

3. M. Balen, Beschrijving/ie van Dordrecht, 1677, p. 1205-1210. Balen's gegevens betreffende dit
gezin (de namen van de kinderen) konden met de doop- en trouwboeken worden gecontro-
leerd; deze blijken vrijwel geheel juist te zijn. Verificatie vóór 1600 was zo niet mogelijk.

4. Idem; een niet in alle opzichten betrouwbare bron, vermeldt op p. 1075 een Claes van Dongen
in Dordrecht in deze tijd (met een zuster Aaltje), zoon van een niet nader genoemde Van
Dongen en Elisabeth Jacobs. Wanneer dit de juiste Claes van Dongen is (de oudste dochter van
Claes was ook een Lysbeth) zou hij volgens deze bron de volgende kwartieren hebben (nr. 3.
Lysbeth van Wijngaerden en haar kwartieren weggelaten, zie de tekst):

1. Pieter Claesze van Dongen, geb. Dordrecht 1635.
2. Claes van Dongen, tr. Dordrecht 1631
4. NN (= Adriaen?) van Dongen
5. Elisabeth Jacobs.

10. Jacob Barthoutsen.
11. Geertruyd Hallincq.
22. Aert Janse Hallincq, geb. 9-8-1500, overl. Antwerpen 1548, tr. 1524
23. Maria Daniëlsdr. Oem 1508-1587.
44. Jan Ockersz. Hallincq, tr. 1-8-1487

De stamreeks van nr. 44 gaat terug tot op nr. 90112, Jacob Hallincq, vermeld te Dor-
drecht in 1250.

45. Elisabeth Kornelisdr. Boogaards 1473-1557.
46. Daniël Jacobsz. Oem, geb. 1479, tr. 26-5-1494

De stamreeks van nr. 46 gaat terug tot op nr. 11776, NN Oem 'werd bevonden onder de
regeerders der stad Dordrecht ca. 1230, wanneer dezelve stad eerst met stenen muren
omsingeld werd'; tr. nr. 11777 Katharina Gijsendr. Duyk.

47. Geertruyd Cornelisdr. Haeck.
92. Jacob Tielmansz. Oem, burgemr. Dordrecht (1476), overl. 2-11-1485.
93. Lutgera de Ionge, overl. 5-8-1498.

De stamreeks van nr. 93 gaat terug tot op nr. 372, Willem Arendsz. de Ionge, schepen te
Dordrecht in 1412, burgemeester ald. in 1423, overl. 1423.

5. (GAD), oud notarieel archief (o.n.a.) 125 (nots. Gijsbert de Jager de Jonge), f. 28.
6. Transportregisters van buiten de stad gelegen erven, inv. nr. 880.
7. GAD, o.n.a. 798, (nots. Andries Cant).
8. Blijkens belending, Klepboek, inv. nr. 3 (1572-1795) nr. 24, f. 131v.
9. GAD, o.n.a. 804 (nots. Andries Cant), f. 141.

10. GAD, o.n.a. 943 (nots. Gerardus Verveer), f. 315.
11. GAD, o.n.a. 1142 (nots. Leendert van der Horst), akte nr. 77.
12. GAD, o.n.a. 1146 (nots. Leendert van der Horst), akte nr. 21.
13. GAD, o.n.a. 1154 (nots. Leendert van der Horst), f. 267.
14. Datum: die van impost begraven (pro deo); Gaardersarchief, nr. 39.4.
15. GAD, o.n.a. 1280 (nots. Francois Pistorius), akte nr. 62, f. 216.
16. GAD, o.n.a. 1361 (nots. Christiaan Voet), akte nr. 57, f. 277.
17. Met dank aan de heer H. de Iongh te Vlaardingen voor aanvullende gegevens en voor de foto's

van de portretten van dit echtpaar.
18. GensNostra 45 (1990), p. 418 (Karel de Grote, eindreeks 110); Kwartierstatenboek Koninklijk

Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, p. 145 (kwartierstaat G.C. Mees-
ters) en Nederland's Patriciaat 10 (1919), p. 148.

19. Met dank aan de heer H.T.M, de Raad te Gorinchem voor de gegevens van dit gezin.
20. GAD, o.n.a. 1361 (nots. Christiaan Voet), akte nr. 37, f. 171.
21. GAD, o.n.a. 1287 (nots. Francois Pistorius), f. 173.
22. GAD, o.n.a. 1289 (nots. Francois Pistorius), f. 51.
23. GAD, o.n.a. 1378 (nots. Gerrardus Telders), akte nr. 19.
24. GAD, o.n.a. 1669 (nots. Francois Pistorius), akte nr. 2046 (17-3-1827).
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25. GAD, o.n.a. 1666 (nots. Franfois Pistorius), akte nr. 1374.
26. GAD, o.n.a. 1186 (nots. Jan Hendrik Schultz van Haegen), akte nr. 31.
27. GAD, o.n.a. 1260 (nots. Abraham Adrianus van den Oever), akte nr. 73.
28. GAD, o.n.a. 1262 (nots. Abraham Adrianus van den Oever), akte nr. 39.

GEDRUKTE DORDTSE BRONNEN

Genealogen en historici die archieven die betrekking hebben op Dordrecht
willen raadplegen, hebben misschien iets aan de navolgende - niet uitputtende
— lijst van titels:

C. J. Wasch, Het doopboek der Engelsche gemeente te Dordrecht van 1629-
1811, lexicographisch, in: De Nederlandsche Leeuw 5 (1887), p. 104-106.
Rekeningen van de gilden van Dordrecht (1438-1600), [uitgeg.] door J. C. Over-
voorde, 's-Gravenhage, 1894.
Het Sint Lucas-gild te Dordrecht [= naamlijst van gildeleden, 1580-1649], in:
Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis I (1877-1878), p. 181 -220.
W. Dolk, Het serment van de Munt van Holland te Dordrecht, in: Jaarboek van
het Centraal Bureau voor Genealogie, dl. 5 (1951), p. 119-171 (betreft een lijst
van munters ca. 1545-1758, aangevuld met genealogische gegevens).
J. Roelevink, Classicale acta, 1573-1620: particuliere synode Zuid-Holland. Dl.
2: Classis Dordrecht, 1601-1620. Classis Breda, 1616-1620, 's-Gravenhage,
1991
A. J. Stasse, Kooplieden te Dordrecht in 1656, in: Gens Nostra 44 (1989), p.
380-381 en 45 (1990), p. 565.
Uw rijk kome : acta van de kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde
Gemeente te Dordrecht, 1573-1579, bew. door Th.W. Jensma, Dordrecht,
1981..
Classis Dordrecht, 1573-1600, bew. door J.P. van Dooren, 's-Gravenhage,
1980 (Classicale acta 1573-1620, particuliere synode Zuid-Holland, I).

Daarnaast kan ik de lezer nog attenderen op het Dordrechtnummer van Gens
Nostra 19(1964), p. 61-89.
Wellicht ten overvloede moge ook nog verwezen worden naar de rubriek boeken
en tijdschriftartikelen betreffende plaatsen en beroepen, in: Genealogisch
repertorium, 2de dr., 1948, dl. 1, alwaar onder Dordrecht nog enkele andere
bronnen worden gegeven.

A. J. STASSE
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DE KEULSE OORSPRONG
VAN EEN DER GESLACHTEN VAN CRONENBORCH

TE DORDRECHT

door ds. M.S.F. KEMP

Inleiding
Personen met de naam Van Cronenborch komen — in allerlei spellingvariaties
- veelvuldig en al vroeg voor in ons land. Blijkens in 1987 gevoerde correspon-
dentie met de heer A. van Seventer te Dedemsvaart, zijn er tenminste vijf
'huizen' onder deze naam bekend: het slot te Loenen aan de Vecht, een huis te
Utrecht aan de Backerbrug, een huis te Dordrecht aan de Nieuwe Brug, een huis
te Pietersbierum en een kasteel te Wijk en Aalburg. Het is daarom aannemelijk
dat verschillende geslachten hun naam aan een van deze (en wellicht nog andere)
huizen hebben ontleend. Het probleem waar de heer Van Seventer mij destijds
mee benaderde, betrof de herkomst van de oudste generaties 'Van Seventer' in
Dordrecht, welke ook onder de naam 'Van Cronenborch' voorkomen.

Blijkens onderzoek van de heer N. Plomp in 1975/76 stamt het geslacht Van
Seventer af van Nicolaes van Cronenburch Dircksz., geboren in de tweede helft
van 1528 en overleden na 1598. Hij was droogscheerder, gezworen visitateur
van de lakenen te Dordrecht en sergeant van de burgerwacht aldaar. Diens
zoons Dirck van Cronenburch Claesz., geboren 1549, en Balthen van Cronen-
burch Claesz., geboren 1556, komen later ook onder de naam Van Seventer of
Van Sevender voor en het vermoeden bestaat dat zij via het land van Altena en
bastaardij uiteindelijk afkomstig zijn van 'het slot' te Loenen.

De ridders Van Cronenborch op het gelijknamige slot stammen - ook weer
via bastaardij - uit de graven van Holland, zodat de interesse in deze kwestie
begrijpelijk en groot is. Ik kan in deze zaak geen licht brengen, hoewel ik over
verscheidene gegevens 'Van Cronenborch' en 'Van Sevender' beschik, met
name over een Utrechts geslacht Van Cronenborch. Deze familie ontleent de
naam aan het gelijknamige huis te Utrecht en is — bij mijn weten ongepubli-
ceerd - voortreffelijk beschreven door de heer W. A. Wijburg, aanvangend
met een Henric Stevensz., molenaar te Utrecht in het midden van de 15de eeuw.
Ook over deze 'Van Cronenborchs' zal ik het in mijn bijdrage niet hebben.

Mijn interesse in geslachten van deze naam kreeg onverwacht een nieuwe
dimensie toen ik uit een publikatie in De Nederlandsche Leeuw1 gewaar werd
zelf af te stammen van het echtpaar Cornelis Leendertsz. Boer in 't Velt en
Cornelia Melsen Croonenburgh, wonend in de Kleine Lindt en aldaar ca. 1642
gehuwd. Zij bleken de grootouders te zijn van de in mijn kwartierstaat voorko-
mende Cornelia Leendertsdr. in 't Velt (gehuwd met Johannis Jansz. van 't
Hom.

Via Supplement I op Duizend Jaar Voorgeslacht2 werd duidelijk dat Cornelia
Melsen Croonenburgh een dochter was van Mels Jansz. van Croonenburgh,
geboren ca. 1595, kleindochter van Jan Melchiorsz. van Cronenburgh en ach-
terkleindochter van Melchior Jansz. Cronenburch, geboren ca. 1530, hout-
koper en burger te Dordrecht.

Toen ik vervolgens in oude 'Leidse' aantekeningen (afkomstig uit mijn stu-
dententijd) het testament aantrof van Steven Jansz., kanunnik ten Hogelande
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te Leiden, waarin o.a. genoemd zijn broer Melchior Jansz. te Dordrecht in
159O3, meende ik een grote vondst te hebben gedaan: immers, bij de Utrechtse
familie Van Cronenborch kwam een Jan Stevensz. van Cronenborch voor in de
16de eeuw. Maar dat pakte toch anders uit. Een bezoek aan het gemeente-
archief te Leiden leerde dat het spoor wel degelijk naar Dordrecht voerde. Het
genoemde testament noemt heer Steven Jansz. 'geboren van Dordrecht' en
behalve zijn broer Melchior was er een zuster Quirina Jansdr., weduwe van
Herper van Cuyll.

Heer Steven bespreekt zijn broer een rente i.p.v. de 300 gulden die hij hem
in huwelijkse voorwaarden beloofde 'meer dan dertig jaar geleden'. Er kwam
een eerder testament tevoorschijn, gedateerd 1 januari 15864, zonder dat dit
nieuwe gegevens opleverde. Verder bleek dat heer Steven Jansz. als priester en
kanunnik van het St. Pancrascollege een huis te Leiden kocht op 27 maart 1551
en dat hij begiftigd was met de St. Gregoriusprebende, gesticht in 1367 door
heer Claes Jacobsz. van Bleyswijck (vriendelijke mededeling van drs. B.N.
Leverland). Dit laatste gegeven spoorde wonderwel met de opgave van de heer
Slijkerman dat Melchior Jansz. Cronenborch in 1594 patroon was van de pre-
bende Gregorii in de Pancraskerk te Leiden5.

Hoe heer Steven aan deze prebende kwam, viel in Leiden (nog?) niet te
achterhalen. In het gemeente-archief te Dordrecht werd het onderzoek vervol-
gens voortgezet met onderstaand resultaat. Omdat de oudst bekende Mels
Jansz. Cronenborch houtkoper was, werd het gildeboek van de houtkopers
geraadpleegd6. Dat bleek een goede greep; teruggaand in de tijd werd de
inschrijving gevonden van respectievelijk:

1585 18 juli Jan Metsen, is gildebroederssoon.
1555 30 januari Mels Jansz. Cronenborch, wesende een gildebroeders soen (1554 stilo

curie).
1552 8 november Marten Jansz. in Cronenborch.
1525 20 september Jan Dierickx in Cronenborch, dat hij gildebroeder is geworden, en heeft

een gildebroedersdochter (deze vrouw heette blijkens akte van 1544 [zie
onder] Willemken Maertensdr.).

1499 — april Marten Heynricksz. Steven van Beuckelwertsswager, als gildebroeders-
kint.

1464 27 maart Steven van Buuckelrewaart.

Blijkens mededeling van de heer B. de Keijzer komen in de Tres. rekeningen van
Dordrecht voor:

1506 Marten Henrick Jansz., rente over 1470 die hij dan nog int7.
Athaly Stevensdr. van Bouckelrewaert, rente over 1490 die zij dan nog ontvangt8.

1522 Athaly Stevensdr. van Bouckelreweert, ontvangt nog de rente van 14909.
lij ftocht anno 1514 Wiltemtgen Martyn Henricksdr. en Neeltgen Martyn Henricksdr.10.

1535 Steven Jansz. in Cronenborch".

Tenslotte kwam een akte tevoorschijn12 die weer uit Dordrecht wegvoert: 1544
19 juni, Willemken Maertensdr. 'waerdinne in Croenenborch' onze poorteres,
die tot een echte man heeft gehad meester Jan Dircksz. 'geboeren van Coelen',
machtigt Quirina Jansdr. haar dochter i.v.m. goederen in het land van Cleve
'oft de stadt van Coelen'.

Het lijkt dus wel duidelijk dat déze familie Van Cronenborch de naam ont-
leent aan het gelijknamige huis aan de Nieuwe Brug te Dordrecht - waarbij ik
overigens nog niet helemaal uitsluit dat meester Jan de naam aan het huis heeft
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gegeven en dat er toch een relatie is met andere Van Cronenborchs, in Dordrecht
of elders (bijvoorbeeld: 'Tylman Cronenborch van Weezell, onderzaat van de
hertoch van Cleve', 1480 te Utrecht vermeld)...

De oudere generaties van een geslacht Van Cronenborch te Dordrecht
Hieronder volgt nu een samenvatting - in genealogische opstelling - van de
eerste vier generaties Van Cronenborch in Dordrecht, waarbij de secundaire
gegevens zoals door Slijkerman reeds beschreven, niet zijn herhaald:

I. Mr. Jan Dircksz., geb. Keulen, overl. vóór 19-6-154412, wordt gildebroeder
van het houtkopersgilde te Dordrecht 20-9-1525 als Jan Dircksz. in Cronen-
borch en 'als hebbende een gildebroedersdochter', tr. vóór 1525 Willemken
Maertensdr., leeft 1544 als 'waerdinne' in Cronenborch als zij haar dochter
Quirina machtigt i.v.m. renten in het land van Kleef en in de stad Keulen, dr.
van Maerten Henricksz., gildebroeder april 1499 als zwager van Steven van
Beuckelwert, en (Athaly) Stevensdr. van Buuckelrewert.

Uit dit huwelijk, voor zover bekend:

1. Steven Jansz., koopt als priester en kanunnik van het St. Pancrascollege te
Leiden een huis ald. 27-3-1551, begiftigd met de St. Gregoriusprebende
gesticht 1367 door heer Claes Jacobsz. van Bleyswijck (in 1594 is Mels Jansz.
van Cronenburch hiermee begiftigd, volgens Slijkerman).
Heer Steven Jansz. testeert 1-1-1586 als 'geboren van Dordrecht' o.a. op broer Melchior te
Dordrecht en zuster Quirina. Hij testeert nogmaals 21-12-1590 opnieuw ten gunste van Melchior
Jansz., zijn broer te Dordrecht, en Quirina Jansdr., wed. van Herper van Cuyl, zijn zuster. Hij
bespreekt zijn broer een rente in plaats van de 300 gld. die hij deze beloofde bij diens huwelijk
- in 1590 'meer dan dertig jaar geleden'. Ws. een lijfrente op hem 1535: Steven Jansz. in
Cronenborch.

2. Melchior, volgt II.
3. Maerten Jansz. Cronenborch, gildebroeder 8-11-1552, vermeld tot eind 16de

eeuw te Dordrecht, b.v. 20-2-1565 als 'hem generende met comanschap van
molenstenen"3.

4. Quirina Jansdr., overl. na 1590, tr. vóór 24-11-1550 Herper van Cuyll Flo-
risz., die alsdan eentiende deel van het huis Cronenburch te Dordrecht ver-
koopt aan Wouter Henricksz.14, zn. van Floris Herbertsz. en Maria Pie-
tersdr. van Buyten.
Herpert van Cuyll Florisz. wordt lid van het houtkopersgilde 29 december 1557 als hebbend 'een
gildebroedersdochter' en sterft 1573'5.

Uit hen een zoon Floris Herbertsz. van Cuyl, overl. 1608.

5. Willemtgen van Cronenburch, tr. vóór 13-11-1543 Wouter Heyndricksz.16,
koopt in 1550 eentiende deel van het huis Cronenborch van Herper van Cuyll
Florisz. (NB: in de procuratie van 1544 op Quirina Jansdr. handelt Wil-
lemtgen Maertensdr. voor haarzelf als rechthebbend op de helft en namens
haar kinderen voor de andere helft; de transactie van eentiende deel van het
huis Cronenborch zal dus het kindsgedeelte van Herpers vrouw betreffen -
eenvijfde deel van de helft).

II. Melchior Jansz. van Cronenborch, geb. ca. 1530, gildebroeder 30-1-1555
('54 stilo curie) 'wesende een gildebroederssoen', nog vermeld als houtkoper te
Dordrecht in 1592, koopt 12-7-1564 van Adriaentgen Heyndricksdr. wed. Pieter
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Jansz. Puttegal (sic!) een huis op de Nieuwe Haven voor 1675 gld.17, patroon
Gregorius prebende in de St. Pancraskerk te Leiden 1594, tr. op huw. voorw.
vóór 1560 Marycke Claesdr.

Bij de huwelijkse voorwaarden was hem door broer Steven 300 gulden beloofd.
Melchior en Marycke leven 17 oktober 1575 wanneer Cornelis Claesz. Groot wordt gemach-

tigd i.v.m. de erfenis van Pieter Jansz., haar oom, in leven wonend te Hoorn18.

Uit dit huwelijk bekend:

1. Jan, volgt III.

III. Jan Melsen Cronenburch, geb. Dordrecht ca. 1560, gildebroeder ald. 18-7-
1585, zeilmaker te Dordrecht en woont met zijn tweede vrouw op de Develsluis
onder Kleine Lindt (zie verder de publikatie van Slijkerman), overl. vóór 1630,
otr. (1) Dordrecht 10-2-1585 Jacobmijntge Willem Jacob Baertsdr., van Dor-
drecht (testeert ald. 23-2-1588); tr. (2) Heerjansdam 24-5-1592 Cornelia
Jacobsdr., wed. van Mr. Pieter Hoffman.

Uit het eerste huwelijk:

1. Rochusken Jansdr. Cronenburch, in 1592 vijfjaar oud.

Uit het tweede huwelijk:

2. Mels, volgt IV.

IV. Mels Jansz. van Cronenburch, geb. (ws. Heerjansdam) ca. 1595, woont op
Develsluis, overl. na 1662, tr. (1) Utrecht 28-6-1618 Trijntje Cornelisdr. van den
Bongaert, dr. van Cornelis Jansz. van den Bongaert en Sophia Claesdr.; tr. (2)
Zwijndrecht 5-11-1651 Neeltje Dirck Pieter Stiermansdr., van Dordrecht, wed.
van Cornelis Cornelisz., scheepstimmerman; tr. (3) Heerjansdam 26-12-1658
Neeltien Ariensdr.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jan Melsen Cronenburch, nog getuige bij de doop van een kind van zijn
zuster Cornelia te Heerjansdam in 1654.

2. Cornelia Melssen Cronenburch, tr. ca. 1640 Cornelis Leendertsz. (Boer) int
Velt, (uit hen gedoopt te Heerjansdam zeven kinderen1).

3. Sijgie Melssen Cronenburch, nog getuige bij de doop van een kind van haar
zuster Cornelia te Heerjansdam in 1651. •

Noten 10. Idem, idem, f. 120.
l . K . J . Sli jkerman, /« '( Vett-(Den) Boer int 11. Idem, inv. nr . 446, f. 19v.

Velt, in: De Nederlandsche Leeuw 105 12. Idem, ORA nr. 694.
(1988), k. 261 -263. 13. ARA 's-Gravenhage, Hof van Holland 540,

2.K.J. Slijkerman, Duizend Jaar Voorge- nr. 271.
slacht (Supplement I), Rotterdam 1989. 14. GA Dordrecht, ORA 721, f. 21, akte 65.

3. GA Leiden, not. arch. 55, 21-12-1590. 15. Aldus De Nederlandsche Leeuw 49 (1931),
4. Idem, not. arch. 14, 1-1-1586. k. 281.
5. Als noot 1, pag. 55. 16. ARA 's-Gravenhage, Hof van Holland
6. GA Dordrecht, Gilden 8. 1666.
7. Idem, inv. nr. 442, f. 28v. 17. GA Dordrecht, ORA 704; dit is dus het door
8. Idem, idem, f. 48v. Slijkerman vermelde huis Portugael.
9. Idem, inv. nr. 445, f. 85. 18. Idem, ORA 693.
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V/l 16

GIEI.IS
(GIIXIS. JILI.IS)

(SCHOTEL)
(SCHUTTKI.)

zn. van Jacob
Janssen (Schultel)
(huislim nierman)

en
Anneke Gillis

mr. huis-
timmerman

— Dordrecht
3-12-1668

r=i Dordrecht
29-4-1744

V/2 17

ARJAENTIE
VAN OLIVIER

dr. van Jacob
van Olivier

en
Jenneken Fransen

— Dordrecht
13-12-1670

t=i Dordrecht
1-7-1730

otr./oo Dordrechl 1/15-5-1695

IV/1 8

JOHANNES (JAN)
SCHOTEL (SCHUTTEL)

otr./ CD (2) Dordrecht
23-3/7-4-1743

Margarita Vermeer

—Dordrecht
29-5-1709

en Dordrecht
24-11-1744

v/3 18

CORNEI.IS
DE LIEK(F)DE

zn. van
Jan de Liefde

en
Maria

Groenrijs

knaap van de
Munt van
Holland

•Rotterdam

t=i Dordrecht
8-10-1729

VM 19

IJINA
VERBROEK

dr. van
Corstiaen
Verbroek

en
Marijcke
de Vos

— Dordrecht
5-2-1685

a Dordrecht
14-7-1756

o t r . / o o Dordrech l 18-12-1712/3-1-1713

IV/2 9

CHRISTINA
DE LIEFFDE

—Dordrecht
13-6-1713

• Dordrecht
28-1-1739

•otr./c» (1) Dordrecht 17-11/2-12-1736
II1/1 4

GILLIS SCHOTEL

garen fabrikant
otr./ <B (1) Dordrecht 4/19-3-1769

Johanna Morjé

—Dordrecht 30-10-1737
tDordrecht 27-7-1808

V/5 20

JACOBUS
MEULS

(MULST)

zn. van Johanncs
Mculs

en
Adriana

van der Smack

schepen van
Gorinchem,

burger-kapitein

— Rotterdam
14-10-1661

C3 Gorinchem
.20-5-1732

V/6 21

JOHANNA
VAN DER
MEULEN

dr. van Jan
van der Meulen
(schepen, burge-
meester, vroed-

schap, thesaurier,
enz.) en

Margaretha
van Herwaerden

—Gorinchem
24-2-1669

i=> Gorinchem
3-U-I733

olr. Gorinchem 3-3-1686

IV/3 10

CORNELIS
MEULS(T)

predikant te Herwijnen
en Boven-Hardinxveld

—Gorinchem
16-3-1703

tHardinxveld
3-9-1750

V/7 22

COVERT
(GODEFRIDUS)

VAN I)KR
KEESSEL

zn. van
Dionisius

van der Keessel
en

Johanna
Crocius

medisch doctor

— Dordrechl
5-11-1660

t=i Dordrechl
10-5-1715

V/8 2:

ADRIANA
MOI.

dr. van
Co r nel is Mol

en
Sara

Heussen

'Baiavia
14-9-1676

f "s-Gravenhage
10-10-1761

oo Dordrecht 28-2-1694

IV/4 11

ADRIANA
VAN (DER) KEESSEL

—Dordrecht
30-10-1705 :

I—i Dordrecht
3-1-1778

OD Dordrecht 26-10-1734
Hl/2 5

DIONISIA SARA MEULS

-Boven-Hardinxveld 13-3-1746
tDordrecht 31-7-1795

otr./ cm Dordrecht (2) 4/19-6-1785

JOHANNES CHRISTIANUS SCHOTEL
garenfabrikant, kunstschilder, tekenaar en '.

*/ -Dordrecht 11/14-11-1787

ithograaf, kapitein van

2

je garde d'honneur

f Dordrecht 21-12-1838
otr./ QD Dordrecht

1/1

DR. DS. GILLIS DIONYSIUS JACOBUS SCHOTEL
V-Dordrecht 9/29-4-1807
t Leiderdorp 9-12-1892

<ÏD Breda 16-1-1835
Catharina Leonora Johanna de Leeuw,

•Roosendaal 18-2-1811, f Leiden 3-4-1877
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vra 24

HENDRIK
VAN

STEENBERGEN

zn. van Johannes
van Steenbergen

en
Caiharina

van Sleelani

medisch doctor
oir./ CD (2) Dor-

drecht 6/22-9-1716
Maria Coddeus

— Dordrecht
28-6-1677

ö Dordrecht
31-3-1743

V/

otr. Dordrecht

0 25

ANNA
SUSANNA
D'ABLIJN

(DABL1JN)

bij huw. ie
's-Gravenhage
ca Dordrecht

22-2-1715

3-8-1704

V/11 26

SIMON
TA(A)1J

zn. van
Hendrik Taey

en
Anna

van Wesel

— Dordrecht
18-12-1678

o Dordrecht
12-8-1749

V/12

KLISABKTH
DE BRUIJN

dr. van Pieter
de Bruijn

(secretaris)
en

Elisabelh
Sonnemans

— Dordrecht
2-12-1683

L^J Dordrecht
18-8-1741

olr./a> Dordrecht 1/16-11-1711

DR. JAN WILLEM
VAN STEENBERGEN

medisch doctor
otr. (2) Dordrecht 12-9-1754

Gijsberta Wilhelmina
de Vulder

—Dordrecht
12-6-1708

i—i Dordrecht
26-3-1772

PETRONELLA
ELIZABETH

TAAIJ

—Dordrecht
26-9-1714

i—i Dordrecht
19-9-1750

JAN HEIJE

otr./ OD (2) Dordrecht
28-3/12-4-1767 Adriana

van Oossanen

*Herwijnen
i—i Dordrecht

10-6-1775

MARIA
BEEMERS

(BRE(E)MERS)

*'Greuningen'
nu Dordrecht

23-2-1764

otr./ CD (1) Dordrecht (Waalse Kerk) 25-8/11-9-1736 otr./ CD (1) Dordrecht 3/20-11-1746

PIETER JOHANNES VAN STEENBERGEN

notaris en procureur, majoor der stad

-Dordrecht 11-7-1744
tDordrecht 2-3-1833

GEERTRUI HEIJ(E)

-Dordrecht 12-1-1752
tDordrecht 10-4-1818

otr./ CD Dordrecht 11/26-7-1778

PETRONELLA ELIZABETH VAN STEENBERGEN

•/-Dordrecht 2/7-7-1781
13/28-6-1806

t Dordrecht 25-10-1840

cultuurhistoricus,
Ned. Herv. predikant te Lage Zwaluwe, Chaam en Tilburg, doctor in de letteren honoris

causa der Leidse Universiteit, voltooide het door A.J. van der Aa begonnen Biographisch
woordenboek der Nederlanden (21 dln., 1852-1878)
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BIJ DE KWARTIERSTAAT VAN GILLIS DIONYSIUS
JACOBUS SCHOTEL

In het werk Kerkelijk Dordrecht staan geboortedata van o.a. leden van de
familie Van der Keessel. Als deze niet gecontroleerd konden worden, zijn alleen
de doopdata overgenomen. Dit geldt eveneens voor de overlijdensdata.
Deze kwartierstaat is samengesteld met medewerking van de Gemeentelijke
Archiefdienst Gorinchem.

Literatuur
- A.J. van der Aa, K.J.R. Harderwijk en G.D.J. Schotel, Biographisch woordenboek der

Nederlanden, Haarlem z.j. (Van Steenbergen).
- Genealogie van de familie Schotel, 's-Gravenhage 1976.
- G. D. J. Schotel, Kerkelijk Dordrecht, Utrecht 1842, dl. 2 (Van der Keessel).
- De Wapenheraut, jg. 1897, p. 162 (De Liefde).

Dr. G. D. J. Schotel
(Foto Iconographisch Bureau, 's-Gravenhage)

DORDTSE MILITAIREN UIT DE VORIGE EEUW

In de registers van het z.g. 'Fonds 1815' trof ik een aantal militiaren, geboortig
uit Dordrecht, die sneuvelden of gewond werden bij de bevrijding van ons land
van de Fransen in 1814, bij de slag bij Waterloo, of tijdens gevechtshandelingen
tijdens de opstand der Belgen in de periode 1830-1832.

Op deze registers, die berusten bij de gemeentelijke archiefdienst van Amster-
dam, is destijds uitgebreid ingegaan in het 'Militarianummer' van ons blad
(Gens Nostra 28 (1973), p. 54 e.v.). Die registers bevatten nadere gegevens over
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de hieronder vermelde militairen, zoals de legerrang, een eventueel vroeger
beroep, aard van verwonding, namen van familieleden (ouders, echtgenote of
kinderen) die in aanmerking zouden kunnen komen voor een toelage uit het
fonds. Ook de datum waarop een toelage wordt toegekend, is veelal vermeld en
maakt het gemakkelijk om in de notulen na te zien waarom de toelage werd
verleend en aan wie die werd uitgekeerd.

Gemakshalve geef ik tussen haakjes bij iedere militair het inventarisnummer
van het register, alsmede het volgnummer, waaronder de betrokkene in dat
register is ingeschreven. Bij enkelen worden twee nummers gegeven, omdat zij
eerst voorkomen in het register van gewonden en nadien - na hun dood als
gevolg van die verwonding - in het register van gesneuvelden. Tot slot vond ik
in het register van gewonden van Waterloo nog een tweetal Dortenaren, die
eerst later - wellicht door een dienstongeluk - gewond zijn geraakt.

Gesneuveld tegen de Fransen
Jacobus de Bis, geb. 13-1-1798, overl. 1815 (753-125);
Johannes Hardman, geb. 28-8-1769, overl. 24-10-1823 (757-531, 736-399);
Teunis de Jong, geb. 16-10-1768, overl. 1813 (752-3);
Roeland Orsl, geb. 31-4-1797, overl. 18-6-1815, slag bij Waterloo (752-2);
Klaas van Pelt, geb. 17-8-1794, overl. 18-6-1815, slag bij Waterloo (753-188);
Wouter Poot, geb. 8-5-1786, overl. mei 1822 (757-506, 734-270).

Gewond tegen de Fransen:
Johannes van den Bosch, geb. 29-3-1771, overl. 21-5-1829 (739-766);
Jan van Eysden, geb. 31-1-1779, overl. 9-4-1829 (733-128);
Jan Hagen, geb. 11-10-1778, overl. 10-11-1832(737-510);
Cornelis van Hekhuyzen, geb. 1790, overl. 21-8-1856 (735-319);
Johannes de Jong, geb. 14-5-1800, overl. sept. 1878 (747-2268);
Gerardus van der Kloen, geb. 1-2-1788, overl. 5-5-1864 (746-2250);
Ferdinand Alben Mengen, geb. 26-5-1786, overl. 27-10-1861 (744-1786);
Everardus Christiaan Volkertsz., geb. 3-9-1791, overl. 17-4-1858 (741-1246);
Andries van der Vorm, geb. 21-4-1807, overl. 5-2-1848 (744-1719);

Gesneuveld in België:
Mijndert de Rosa, geb. 2-5-1795, overl. 11-8-1831, tiendaagse veldtocht (762-43);
Antoine Tabernal, geb. 23-3-1795, overl. 14-7-1853 (758-74, 763-220).

Gewond in België:
Huibert van Duinen, geb. 3-1-1804, overl. 24-1-1868 (761-802);
Cornelis Geuvels, geb. 11-2-1807, overl. 21-1-1876(761-621);
Johannes Koningh, geb. 9-10-1806, overl. 17-2-1884 (761-803);
Pieter Frederik Mulder, geb. 31-5-1795, overl. 12-4-1870(758-75);
Johannes Philipse, geb. 21-5-1808, overl. 23-7-1858 (758-75);
Gerrit Ponsen, geb. 10-6-1796, overl. 1848 (759-365).

Gewond tijdens de dienst:
Gerard Oswald Aberson, geb. 8-9-1810, overl. jan. 1890 (747-2269);
Caspar Ponssen, geb. 21-11-1805, overl. 7-10-1852 (744-1852).

P. J . M . WuiSMAN
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DE DORDTSE KWARTIEREN VAN HENDRIKA BISSCHOP

door B. VAN DOOREN

Enkele jaren geleden ben ik begonnen met het zoeken naar de kwartieren van
mijn betovergrootmoeder Hendrika Bisschop, die in Dordrecht geboren is.
Twee van haar overgrootouders bleken voornamelijk Dordtse voorouders te
hebben. Van hen beiden volgt hieronder de kwartierstaat. Deze is in eerste
instantie opgezet met behulp van de geklapperde DTB zoals die op het Gemeen-
tearchief van Dordrecht aanwezig zijn. Vervolgens is gepoogd bewijzen te
vinden voor de gegevens uit de DTB door andere bronnen aan te boren. Dit is
een tijdrovend werk waarbij ik nog vele jaren voor de boeg heb. Momenteel zijn
doorgenomen: de geklapperde weeskamerarchieven, notariële archieven en
transportregisters aan de hand van de klappers. Een begin is gemaakt met de
niet-geklapperde transportregisters.

Voor de hieronder opgenomen gegevens die niet uit de DTB afkomstig zijn,
is zoveel mogelijk aangegeven waar ze zijn gevonden. Gepoogd is bij elk kwar-
tier een 'bewijs van ouderschap' op te nemen. Wanneer er nog onduidelijkheden
zijn, is dit doorgaans vermeld. Met name bij enkele oudere generaties (Syeren,
Roncefael, Vingeroff) hoop ik nog wat steviger bewijzen te kunnen vinden. De
hier opgenomen gegevens uit die andere bronnen zijn maar een fractie van alles
wat er te vinden bleek te zijn.

Het Dordrecht-nummer van Gens Nostra leek mij een goede gelegenheid om
een tussentijdse stand van zaken te presenteren.

i

1. Hendrika Bisschop, geb. Dordrecht 25-11-1843, overl. Hellendoorn 21-7-1876, tr. Ambt
Almelo 30-4-1870 Alberlus Kamp, geb. Wierden 27-9-1846, wever, fabrieksarbeider, overl.
Notter (gem. Wierden) 8-5-1898, zn. van Harmen Kamp en Aaltjen ter Haar.

II

2. Theodorus Bisschop, geb. Dordrecht 26-1-1814, schoenmaker, overl. Dordrecht 13-3-1894, tr.
's-Gravendeel 6-10-1836

3. Janna de Visser, geb. Dordrecht 15-9-1811 (gewettigd bij het huwelijk van de moeder), overl.
Dordrecht 19-4-1874.

III

4. Aart Bisschop, ged. Dordrecht 18-8-1776, schuitevoerder, overl. Dordrecht 26-3-1833, tr. ald.
10-5-1800

5. Dorothea Weijt (White), geb. Zutphen 17-5-1775, overl. Oldenzaal 3-9-1845.
6. Bastiaan de Visser, ged. Dordrecht 11-5-1788, tabakssnijder, sjouwer, touwslagersknecht,

overl. Dordrecht 3-11-1843, tr. ald. 23-3-1814
7. Johanna Maria Sigtermans, ged. Dordrecht 25-2-1792, overl. ald. 10-5-1873.

IV
8. Johannes Bisschop, j .m. van Wesel, schipper, begr. Dordrecht 23-11-1807, tr. (I) Dordrecht

18-7-1762 Johanna de Koning; tr. (2) Dordrecht 9-10-1775
9. Sibylla Bootsman; zie deelkwartierstaat A.

10. John White, korporaal Ie Bataljon Schots Regiment Kolonel Stuart, tr. Deventer 13-12-1772
11. Maria Elisabeth Hyde (Heide), weduwe, tr. (3) Jan Broeks.
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12. Johannesde Visser, ged. Dordrecht 12-12-1736, horlogemaker, begr. Dordrecht 20-6-1795, tr.
(1) ald. 3-4-1760 Jannigje de Swart; tr. (2) Dordrecht 5-8-1787

13. Janna van der Ent; zie deelkwartierstaat B.
14. Hendrik Siglerman, j .m. van Kleef, belijdenis Rees (D) 26-3-1782, attestatie naar Dordrecht

3-12-1790, attestatie te Dordrecht van Rees 9-2-1792, begr. Dordrecht 12-9-1808, tr. ald.
8-5-1791

15. Cornelia de Leeuw, ged. Werkendam 5-4-1767, arbeidster, overl. Dordrecht 2-4-1845.

KWARTIERSTAAT A

I

1. Sibylla Bootsman, ged. Dordrecht 20-4-1740, begr. ald. 24-10-1778, tr. Dordrecht 9-10-1775
Johannes Bisschop, j .m. van Wesel, schipper, begr. Dordrecht 23-11-1807, zn. van Jan Bis-
schop en Anna Brinkmans.

II

2. Aart Bootsman, j .m. van Dordrecht, timmerman, woont Noordendijk (1737), woont Vriese-
straat (1753, begr. Dordrecht (NK) 30-11-1753, tr. ald. 23-6-1737

3. Sybilla van Wijk, ged. Dordrecht 2-9-1714, woont Vriesestraat (1737), begr. ald. (NK) 13-4-
1751; bij het huwelijk vergezeld van haar vader Cornelis.

Tot op heden is niet geheel duidelijk of Aart de zoon is van Neeltje Urias van Westenrijck
of Neeltje Willems Backer, de eerste resp. tweede vrouw van zijn vader. De volgende gegevens
staan ter beschikking:
- bij het huwelijk van Aart is zijn broer Jasper aanwezig.
- Jasper tr. Dordrecht 22-1-1730 als j .m. van Dordrecht, woont Noordendijk, vergezeld van

grootmoeder Marijke Lugten, wed. van Urias van Westenrijck.
- Uit het testament van vader Jan met diens tweede vrouw Neeltje Willems Backer blijkt dat

deze twee voorkinderen heeft en één kind bij Neeltje Willems1.
- Neeltje Willems Backer overlijdt kort na de geboorte van haar eerste kind. Aan de wees-

kamer van Dordrecht wordt op 24 augustus 1718 het overlijden van een kind van Jan
Bootsman gemeld. Het ligt meer voor de hand dat het hier om het kraamkind gaat.

- In het testament van Willem Cornelisz. Backer te Dubbeldam worden tot erfgenaam
benoemd: zoon Ary, dochter Maeijcke, gehuwd met Dirck Pietersz. Luijter, en de twee
dochters van Adriaentge Willemsdr. Backer: Adriana en Lena Cornelisse van de Merwede.
Er wordt niemand gesecludeerd2.

III

4. Jan Aarts Bootsman, ged. Papendrecht 17-02-1685, houtvletter, overl./begr. Dordrecht 20/
25-11-1728, otr. (2) Dordrecht 15-8-1717 Neeltie Willems Bakker, j .d . van Dubbeldam; tr. (3)
Dordrecht 15-12-1720 Elisabeth Toors, tr. (1) Dordrecht 28-9-1704 (Ie huwelijk: vergezeld van
vader, woont Noordendijk; 2e huwelijk: woont op de grond van de Merwede; 3e huwelijk:
vergezeld van moeder Grietje Vogels, huisvr. Aart Bootsman, woont Noordendijk):

5. Neeltie Urias van Westenrijck, ged. Dordrecht 20-12-1684, woont Noordendijk (1704), begr.
Dordrecht 21-1-1713.

Op 17 januari 1713 testeren Jan Aarts Bootsman en Neeltje Urias van Westenrijck; als
voogden benoemen zij zijn vader Aart Pieters Bootsman, zijn zwager Jan Gerrits van Reen,
zaagmolenaar te Rotterdam, haar oom: Tieleman Jans Luchte (ged. Dordrecht 28-9-1664, zn.
van Jan Ariêns en Jenneke Theunisdr.)4.

6. Cornelis van Wijck, ged. Dordrecht 23-5-1685, winkelier3, meester-stoeldraaier, woont Vrie-
sestraat (1709), begr. Dordrecht (NK) 16-1-1751, tr. ald. 13-1-1709

7. Sybilla de Vlugt, ged. Dordrecht 5-12-1689, woont voor 't Bagijnhof (1709), begr. ald. (NK)
17-8-1740.

Op 27 mei 1717 compareren Dirk de Vlugt, mr-schiptimmerman, mede voor Gerrit de Vlugt
en Willem de Vlugt (voor assistent naar Oost-lndié uitgevaren), en Cornelis van Wijck, borger,
gehuwd met Belia de Vlugt; zij maken machtig hun zwager Leenden van der Horst, gehuwd
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met Margrita de Vlugt, om van de West Indische Compagnie te Rotterdam geld te ontvangen
vanwege hun broer Cornelis de Vlugt, als matroos op het schip St. Andries naar West Indié
uitgevaren en aldaar overleden5.

IV

8. Aart Pieters Bootsman, gei. Papendrecht 10-11-1658, hout vletter, begr. Dordrecht 15-5-1723,
tr. Papendrecht 8-10-1684

9. Grietje Cornelis de Vogel, begr. Dordrecht 8-1-1732.
Op 20 november 1706 testeren Aart Bootsman, houtvletter, woont op de grond van de

Merwede buiten Dordrecht, en Grietje Cornelisse Vogels; tot voogden worden benoemd zijn
zoon Jan Aarts Bootsman (= 4) en haar broer Willem Cornelisse Vogel6.

Rek., bewijs en reliq. betr. de nagelaten boedel van Grietge Vogels, overgebracht in bijzijn
van Willem Bootsman, mede vanwege Jan de Visser, gehuwd met Grietie Bootsman te Middel-
burg, Pieter Stok, gehuwd met Cornelia Bootsman, Jasper Bootsman, meerderjarig zoon van
Jan Aarts Bootsman (= 4) en Cornelis Bouwens, gehuwd met Neeltie Bootsman7.

10. Urias Schalcke van Westenrijck, ged. Dordrecht 24-7-1661, scheepstimmerman, woont buiten
de Jorispoort (1684), tr. Dordrecht 13-11-1684

11. Maria Jans Lugten, woont buiten de Jorispoort (1684).
12. Dirck van Wijck,').m. van Oud-Beijerland, wieldraaier, woont aan de Vuilpoort (1683), woont

Vriesestraat (1720), begr. Dordrecht (NK) 13-4-1720, tr. ald. 18-4-1683
13. Jannechien Blanckaert, ged. Dordrecht 26-11-1662, woont bij de Pelserbrug (1683).

Dat Dirck van Wijck een zoon is van Cornelis Dircks Wijcke en Geertruij Symonsdr. (24,
25) is niet geheel bewezen, maar de verwijzing naar Oud-Beijerland, de vernoemingen (kin-
deren van Dirck heetten Cornelis, Geertruij en Symon) en het beroep wieldraaier van zowel
Cornelis Dircks en Dirck wijzen alle in die richting.

14. Dingeman de Vlugt, ged. Dordrecht 11-6-1657, woont buiten de Nieuwesluis (1682), scheep-
stimmerman, begr. Dordrecht (Nieuwe Kerk) 25-4-1711, otr. Dordrecht 9-8-1682

15. Margareta Vingerhoet, begr. Dordrecht (Nieuwe Kerk) 29-4-1712.

16. Pieter Stevens Bootsman, overl. Papendrecht (aangegeven 17-7-1700), tr.
17. Grietje A brams.

Op 16 april 1701 transporteren Leenden en Aert Pietersz. Bootsman ( = 8) te Dordrecht, en
Aryaentje Pieters Bootsman te Papendrecht, kinderen van Pieter Stevens Bootsman en Grietje
Abrams8.

18. Cornelis Sijmons Vogel, overl. Papendrecht (aangeg. 22-9-1697), tr.
19. Marichje Arijens.

Op 16 december 1697 transporteren Aerjen Cornelisz. Vogel, mede voor zuster Aerjaentje,
Symon, Willem, Cleys en Cornelis Cornelisz. Vogel, Aert Pietersz. Bootsman, gehuwd met
Grietje Cornelisse Vogel (= 8, 9) en Pieter Willems, gehuwd met Neeltje Cornelisse Vogel,
kinderen van Cornelis Symons Vogel en Marichje Aerjens9.

Een afstammeling van Cornelis Cornelisz. Vogel zal in 1889 huwen met de oudste zoon van
Hendrika Bisschop.

20. Schalck Jans van Westenrijck, scheepstimmerman, woont buiten de Sluispoort (1656), tr. (2)
Dordrecht 10-12-1685 Lijsbeth Claes; tr. (1) Dordrecht 17-10-1656

21. Neeltje Urias, ged. Barendrecht 11-2-1635, woont Sarisgang (1656), begr. Dordrecht 26-8-
1673.

Schalck Janssen, mr-schiptimmerman en Neeltge Janssen, wed. Matthijs Gerrits, mondige
kinderen van Hilletge Schalcke, wed. Jan Huijgen ( = 4 1 , 40), lichten voor hun moeder 1000
gulden en stellen als onderpand een huis en loods met de melioratie van de scheepstimmer-
werf10.

Op 19 augustus 1686 testeren Schalck Jansz., mr-schiptimmerman en Lijsbeth Claesdr.,
wonen buiten de Sluispoort; zijn erfgenamen zijn z'n kinderen bij Neeltge Urias: Urias ( = 10),
Jan en Hilgie Schalcke (omdat zij van hun moeder niets geërfd hebben, want zij heeft niets
nagelaten)".

22. Jan Ariens Luchte, schipper, koopman, tr.
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23. Janneke Theunis.
Procuratie Jan Adriaens Lochl, schipper en burger van Dordrecht, op zijn vader Adriaen

Jansz. Locht (= 44), schipper te 's-Hertogenbosch12.
24. Cornelis Dircks Wijcke, ged. Dordrecht 5-1629, wielmaker, woont Tolbrugstraat (1648),

attestatie naar Oud-Beijerland op 3 mei 1648 (met zijn huisvrouw), tr. Dordrecht 29-3-1648
25. Geenruid Symons Hermijl, ged. Dordrecht 11-1620, woont Botjesstraat (1648).

Op 9 september 1645 testeert Susanna Wijcke, dochter van Dirck Claessen Wijcke (= 48),
haakmaker; zij vermeldt haar halfbroer Cornelis Dircks Wijcke, zoon van Jannetje Corne-
lisdr. van Zijdervelt (= 49)13.

Schuldbekentenis Cornelis Dircks Wijcke, woont Oud-Beijerland; borg is Janneke Cornelis
(= 49), wed. Dirck Claesz. Wijcke (= 48); ondertekening: Cornelis van Wijck14.

26. Caret Blanckaerl, ged. Dordrecht 12-1639, wieldraaier, woont Tolbrugstraat (1662), begr.
Dordrecht 31-8-1692, tr.ald. 11-4-1662

27. Machtelt Joppen Pop, ged. Dordrecht 2-11-1642, woont bij de Pelserbrug (1662), begr. Dor-
drecht 22-1-1709.

Op 25 augustus 1674 transporteren Care! Blanckert, wieldraaier en burger van Dordrecht,
zoon van Louwijs Blanckert en Sara Carels (= 52, 53), en daarom voor Vt deel erfgenaam van
Anneke Hendrickx, wed. en boedelhoudster van Samuel Carels van der Eijck, zijn oom15.

Op 23 juli 1709 transporteren Job Blanckert en Jannegie Blanckert (= 13), mede voor hun
broer Samuel Blanckert als kinderen en erfgenamen van de wed. Carel Blanckert van een huis
en erf omtrent de Vuilpoort, vanouds genaamd de Bakenton16.

28. Willem Cornelisse de Vlugt, geb. ca. 1615'7, meester-scheepstimmerman, woont buiten de
Spuipoort (1638), begr. Dordrecht (Nieuwe Kerk) 1-3-1689, tr. Dordrecht 3-8-1638

29. Grietje Teunisse van Gils, ged. Dordrecht oktober 1618, woont buiten de Spuipoort (1638),
begr. Dordrecht (Nieuwe Kerk) 25-7-1705.
Willem Cornelisz. de Vlugt, zijn broer Gerrit Cornelisz. de Vlugt en Goossen Schalcke van de
Arent (zoon van Schalk Joosten = 82) hebben in 1653 aangenomen op de Admiraliteitswerf
te Rotterdam het nieuwe admiraalsschip voor Maarten Tromp te bouwen. Dit schip, genaamd
de Eendracht, is door Tromp niet meer bevaren, maar werd het admiraalsschip van zijn
opvolger Jacob Wassenaer van Obdam, die er de slag om de Sont mee won. Het schip werd
door de Engelsen opgeblazen tijdens de slag bij Lowestoft op 13 juni 166518.

Op 19 maart 1688 testeren Willem de Vlucht, schiptimmerman, en Grietje Teunisse van
Gilst. Erfgenamen: zoons Jan, Gerrit, Theunis, Willem, Dingeman en Cornelis, dochter
Susanna, gehuwd met Aldert van Krevelt en de kinderen van de overleden dochter Maeijcke
bij Matthijs Cortpenning19.

30. Dirck Vingerhoet, j .m. van Santen, woont t'scheep (1662), beijtelschipper, koopman, begr.
Dordrecht 16-4-1675, otr. Dordrecht 24-12-1662 (attestatie 8-1-1663 om te mogen trouwen te
'Mulheym bij Ceulen')

31. Sibylla (Belike) Jacobsdr. Sam, ged. Dordrecht 8-1644, woont t'scheep (1662), koopvrouw; zij
otr. (2) Dordrecht 14-5-1679 Willem Marcus; otr./tr. (3) Arnhem 3/18-5-1684 Arent Schuijler
(Schuller), 'j.m. van Muhlheim op de Roer', rijnschipper, koopman161.

Op 25 mei 1679 testeert Hendrick Francken uit de Veertigen, koopman; erfgenamen zijn
ondermeer de kinderen van zijn overleden zus Belicke Francken (= 63); het deel van de
kinderen van Belia Sam bij Dirck Vingerhoet zaliger mag bij hun overlijden niet vererven op
nog te krijgen kinderen20.

VI

40. Jan Huijgen, j .m. van Zuidland (= Westenrijk), scheepstimmerman, woont buiten de Vuil-
poort naast de Drie Koningen (1615), tr. Dordrecht 22-11-1615

41. Hilletge Schalck Joostendr., ged. Dordrecht 3-1595, woont op de timmerwerf buiten de Vuil-
poort (1615).

Op 14 augustus 1648 testeren Jan Huijgen, mr-schiptimmerman en Hilletge Schalcke; kin-
deren: Willem en Geertruijt, meerderjarig, Neeltje, Huijch en Schalck Jans (= 20), minder-
jarig21.

42. Urias Jans Blandeeus, j .m. van Barendrecht, smid te West-Barendrecht, tr. Barendrecht
11-1625

43. Maritge Lambrechts, j .d . van Hazerswoude.
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Op 11 mei 1666 transporteer! Maritge Lambrechtsdr., wed. Vurias Blondeuwis, een huis en
betelingmet belerschap van erf aan 's Heerendijk van West Barendrecht, met het smidsgereed-
schap, ijzer enz.; volgt een schuldbekentenis aan Maritge Lambrechts, wed. Vurias Blon-
deuwis, te Dordrecht".

44. Adriaen Jansz. Luchle, geb. ca. 161423, (hooi)schipper van Wasbeek23- 2 \ koopman, woonde
nadien 's-Hertogenbosch, tr.

45. Cornelia Jans van Gilst, overl. 16-2-167224, wed. van Adriaen Hoevenaer.
Op 5 juni 1681 compareren Bastiaen van Sprangh, gehuwd met Aeltien Aeriëns Locht

(dochter van zaliger Aerièn Janse Locht), Jan (= 22), Theunis, Pieter en Dingeman Locht,
voor haarzelf en mede vanwege Cornelis Locht (te Oostindië), de kinderen van Gerrit Locht
(in het armeweeshuis) en Grietke Willems, dochter van Willem Locht (die procuratie gaf op
oom Jan Aeriëns Locht), alle zwagers en broeders, kinderen en kindskinderen van Aerie Janse
Locht, in leven koopman en schipper, gewoond hebbend in 's-Hertogenbosch; betreft de
verkoop van land te Wasbeek en 's-Gravenmoer25.

48. Dirck Claesz. Wijcke, ged. Dordrecht 12-1603, haakmaker, woont Sarisgang (1628), Tolbrug-
straat (1643), begr. Dordrecht 27-9-1643, tr. (1) Dordrecht 3-11-1626 Susanna Joris; tr. (2)
Dordrecht 2-7-1628

49. Jannigje Cornelis Jansendr. van Sijdervelt, j .d . van Oud-Beijerland, woont Tolbrugstraat
(1628, 1678), begr. Dordrecht 22-5-1678.

Op 17 augustus 1630 ontvangt Dirck Claesz. Wijcke 200 gulden van Pieter, Adriaen,
Theuntge en Geertruijt Claes Wijcke en van Willem Ariëns, gehuwd met Bijntge Claes Wijcke;
hun moeder is Maricke Ariëns ( = 97)26.

50. Symon Jans, nagelmaker, woont Nieuwehaven in de Vergulde Hamer (1619), aan de Vest bij
de Botjesstraat (1642), begr. Dordrecht 2-7-1642, tr. Dordrecht 3-3-1619

51. Haeske Jans Verbeens, woont Nieuwe Bredestraat bij Claes Nijsz. naast de chirurgijn (1619).
Akkoord tussen Sr. Jacobus Boone, wedr. Cornelia Jans Verbeens, en Wemmer Jans

Koeserman, woont Willemstad, Maeijcke Jans Verbeens, j .d. te Dordrecht, Pieter van den
Abeele, gehuwd met Geertruijd Jans Verbeens, Cornelis van Wijeken (= 24), woont Oud-
Beijerland, gehuwd met Geertruijt Sijmons Hermijt (= 25), dr. van Haesge Jans Verbeens,
Sara Jans Verbeens, wed. Gijsbert van Beldert en Cornelis Herberts, gehuwd met Glaudina
Jans Verbeens27. (NB: Sara, otr. Dordrecht 16-6-1619 als 'Sara Jan Jans van Leijdendr.' met
Gisbrecht Claesz. Bellaert).

52. Lowijs (Ludovicus) Blanckaert, ged.(r.-k.) Brussel (St. Gery) 19-6-1606, kleermaker, woont
Tollebrugstraat (1635), begr. Dordrecht 27-1-1649, tr. Dordrecht 19-8-1635

53. Sara Carel Dircksdr van der Eijck, ged. Dordrecht 11-1610, woont Tollebrugstr (1635); otr.
(2) Dordrecht 1-1-1651 Dirck Assemer, wedr. van Swol, droogscheerder.

Huw.voorw. Dirck Asmer van Zwol, droogscheerder, wedr. Lijsbeth Hendricks van Oor,
en Sara Carels van der Eijck, wed. Lowijs Blanckert, geassisteerd met broer Samuel; zij heeft
twee voorkinderen28.

54. Job Daniels Pop, geb. ca. 161529, schippersgast, bakenmeester, woont omtrent de Vuilpoort
(1638, 1640, 1649), in de Botjesstraat (1670), begr. Dordrecht 18-5-1690, tr. (1) Dordrecht
20-6-1638 Stijntge Schalck Pietersdr.; tr. (3) Dordrecht 31-1-1649 Maeijcke Mattheeus; tr. (4)
Dubbeldam 7-4-1670 Aeltje Bartholomeus; tr. (5) Dordrecht 31-3-1680 Jacomijna van der
Linde; tr. (2) Dordrecht 1-4-1640

55. Jannetge Jop Gillisdr., woont Hogenieuwstraat (1640), begr. Dordrecht 17-6-1648.
Extr. test. Jop Daniels en Janneke Joppen d.d. 16 juni 1648 voor notaris Van Bijwaert; als

voogden worden benoemd zijn vader Daniël Pieters (= 108) en haar broer Geerit Joppen30.
Op 10 februari 1686 testeert Job Daniels Pop, bakenmeester en burger; zijn oudste dochter

Machtelt Joppen, gehuwd met Carel Blanckaert (= 27, 26), erft zijn huis en erf waar de
Bakenton uithangt alsmede een zilveren beker met op de bodem gegraveerd Job Daniels en
Janneke Joppen31.

56. Cornelis Gerrits de Vlucht, van Zwijndrecht (1625), geb. ca. 158O3233, meester-scheepstim-
merman, deken scheepstimmerliedengilde Dordrecht 164734, begr. Dordrecht 19-11-1652; tr.
(2) Dordrecht 29-4-1625 Maeijcke Cornelis Booten; (tr. (1) Zwijndrecht 19-5-1602 ?)

57. (Maricke Willems ?).
Op 18 mei 1654 compareren Willem de Vlucht (= 28), Ariën de Vlucht, Ariën Willems,

Matthijs Cornelis en Jacob Dircks, mede voor hun oudere broer Gerart de Vlucht, alle kin-
deren en behuwd zonen van Cornelis Gerardts de Vlucht35.
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N.B. Cornelis Gerrits de Vlucht, soms vermeld als Cornelis Gerrits schiptimmerman, moet
niet worden verward met een gelijknamige Cornelis Gerrits schiptimmerman te Dordrecht.
Deze liet op 21 maart 1583 een dochter Anneke dopen, die op 2 augstus 1609 als weduwe huwde
met Pieter Pietersz. bij alle Vrienden36.

58. Teunis Jans van Gils, j .m. van Capelle, meester-scheepstimmerman, woont buiten de Vriese-
poort op de timmerwerf (1617), tr. Dordrecht 5-11-1617

59. Susanneke Jans Bonten, j .d . van Aelbertsberg (= Bloemendaal) bij Haarlem, woont buiten
de Spuipoort op de blekerij (1617).

Verklaring op 13 maart 1639t.r.v. Anthonijs Jansz. van Gils en Willem Cornelisz. de Vlucht
(= 28), zijn zwager, die beticht is van kwaadsprekerij37.

62. Jacob Sam Jacobsz., j .m. van Tiel, schipper, koopman in Keulse potten en rijnwijn38-39,
woont t'scheep (1639), Nieuwehaven (1671), genomineerd voor de 40-raad Dordrecht 167240,
begr. Dordrecht 20-2-1680, tr. (2) Dordrecht 7-9-1671 Maria Roerom; tr. (1) Dordrecht 5-7-
1639

63. Sibylla Francken Jerfaesdr., j .d . van Dordrecht, woont Nieuwehaven (1639), begr. Dordrecht
16-11-1666.

Van Jacob Sam Jacobsz. zijn negen testamenten bekend die hij maakte met zijn zus Elisa-
beth, met zijn eerste huisvrouw en als weduwnaar156. In zijn laatste testamenten beperkt hij,
al of niet met redenen omkleed, het erfdeel van enkele van zijn kinderen tot uitsluitend de
legitieme portie. Dit geldt voor de kinderen van dochter Aeltge bij Franchoijs Leenderts, voor
zoon Jan die vele jaren geleden vertrokken is en nooit meer iets van zich liet horen, voor zoon
Jacob, die huwde met een Roomse vrouw en voor zoon Dirck die in Oost-Indië soldaat is
geworden. Zoon Jervaes krijgt in eerste instantie ook slechts de legitieme portie, maar komt
later bij de groep van enige en universele erfgenamen: zoon Gerrit, dochter Belia, gehuwd met
Dirck Vingerhoet (= 31, 30) en dochter Elisabeth, gehuwd met Willem Vonck. Wanneer Belia
is hertrouwd met Willem Marcus wordt zij eveneens op de 'zwarte lijst' geplaatst, en zal het
resterende deel rechtstreeks vererven op haar zes kinderen: Belijke, Margriet (= 15), Elisa-
beth, Maria, Christina en Gerrit Vingerhoet; dit deel moet tot hun meerderjarigheid op interest
worden gezet; wanneer de kinderen trouwen 'aan het geslacht van Willem Marcus' verliezen
zij het recht op hun erfdeel.

VII

82. Godschalck Joosten (van deArent),].m. van Dordrecht, scheepstimmerman, begr. Dordrecht
26-6-1650, tr. Tiel 18-10-1592

83. Gerytgen Goossens de With^.
Op 13 december 1639 worden Schalck Joosten en Jan Huijgen (= 40), schiptimmerlieden

en burgers, borgen voor Goossen Schalcke schiptimmerman42.
96. Claes Anthonisz. Wijcke, hellebaardier van de schout, overl. vóór 6-12-1638, tr.
97. Marijcke Aryens, overl. na 6-12-1638.

Op 6 december 1638 testeert Marijcke Aryens, wed. Claes Theunisz. Wijcke; erfgenamen
zijn haar vier kinderen Aryën, Dirck (= 48), Geertruijt en Theuntgen alsmede de kinderen van
haar overleden dochter Bijntge43.

98. Cornelis Jans van Sijdervell, (overleden 5-5-1628, tr. (1) Ariaentge Damen, overl. vóór 18-11-
1606; tr. (2) Flortyen Jans, overl. 26-3-1650 ?).

Wanneer dochter Jannetge (= 49) trouwt, heet zij Jannetje Cornelis Jansendr. van Oud-
Beijerland. In een notariële akte wordt zij genoemd Van Zijdervelt13. De nakomelingen van
een Cornelis Jansen van Sijdervelt worden in de literatuur beschreven44. Een dochter Jannetge
wordt daar niet vermeld. Wel is er een Dirck Claessen (= 48?) op 18 maart 1635 getuige bij
de doop van Willemtge, dochter van Adriaen Cornelisz. van Sijdervelt.

102. Jan Jans van Leijden.
104. Anthony Blanckaerl, woont Brussel, tr.
105. Barbara Crosp.

Het is niet bewezen dat Ludovicus Blanckaert die in 1606 te Brussel wordt gedoopt als zoon
van Anthony en Barbara dezelfde is als de kleermaker van Brussel die in 1635 te Dordrecht
trouwt. Aannemelijk is het wel: hij heeft een zoon Anthony en een dochter Barbara. De St.
Gery te Brussel, waar de kinderen Blanckaert werden gedoopt (1600-1609), lag in het kleerma-
kersdistrict.
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106. Carel Dirckx, j .m. van Loevestein, lintwerker (1598), tamboer, tr. Dordrecht 17-5-1598
107. Lijsbeth Gerril Goosensdr., j .d . van Calcar, begr. Dordrecht 15-3-1658.

Op 1 mei 1633 testeren Carel Dircks, tamboer, en Elysabeth Gerritsdr.; dochter Sara ( = 53)
krijgt bij haar huwelijk een bed met toebehoren vanwege bewezen getrouwe diensten45.

108. Daniël Pielers, geb. ca. 158746, schipper, bakenmeester, woont inde Rijderkerckeaan de Veste
buiten de Vuilpoort (1612), begr. Dordrecht 18-12-1649, tr. Dordrecht 12-8-1612

109. Adriaentge Cors Claesdr., ged. Dordrecht 4-1588, woont op de hoek van de St. Thomasstraat
(1612), begr. Dordrecht 9-9-1666.

Op 15 april 1622 ontvangt Daniël Pieters schipper een huis omtrent de Lotkenstoren tegen-
over de plaats van het Dulhuis; schuldbekentenis van 1100 gulden; borgen Pieter Christoffels
en Cors Claes (= 216, 218)47.

Schuldbekentenis d.d. 1 oktober 1663 Pieter Daniels Pop; borgen zijn Ariaentge Corsse,
wed. en boedelhoudster Daniël Pieters Pop en Jop Daniels Pop, bakenmeester, zijn moeder
en broer48.

110. Job Gillis, j .m. van Rotterdam, meester-scheepstimmerman, mastenmaker, begr. Dordrecht
25-4-1642 (als Jop Jelisse mastmaker op de Nije Have bij de Blaeupoorte), tr. (2) Dordrecht
(als wedr. van Rotterdam, woont buiten de Vuilpoort) 22-9-1613 Aagtke Jan Jansdr.; tr. (3)
Dordrecht (id.) 21-6-1615 Elijsabeth Aerts; tr. (4) Dordrecht (als wedr. van Zierikzee, woont
buiten de Spuipoort) 4-8-1619 Adriaentge Sent Barthoutsdr.; tr. (1) Dordrecht 5-9-1599 (pro-
clamatie te Zwijndrecht)

111. Dierickske Pouwel Rochusdr. van Gelder, ged. Dordrecht 8-2-1579.
Op 24 december 1631 testeren Job Gillisz. mr-schiptimmerman, en Adriaentge Sentendr.,

wonend buiten de Spuipoort; hij heeft vier voorkinderen bij zijn eerste huisvrouw Dirckxke
Pouwels, met name Pouwels, Stijntge, Gerrit en Janneke Joppen (= 55)49.

Op 14 oktober 1642 transp. door Pauwels en Gerrit Joppen, Jan Jansen huistimmerman,
gehuwd met Stijntge Joppen en Job Daniels, gehuwd met Janneke Joppen (= 54, 55), kin-
deren en erfgenamen van Job Gillisz., een huis, logie en erf in de Nieuwe Haven, uitkomend
op de Hogenieuwstraat50.

112. Geeraerdt Willems, schuitevoerder, overl. vóór 1-10-1606, tr. (2) Neeltge Thonis ( zij her-
trouwt Zwijndrecht 1-10-1606 Jacob Adriaens, 'bleijcker'); tr. (1) na 22-11-1579

113. Marichje Cornelis, overl. vóór 7-4-1586; tr. (1) vóór 7-1-1571 Lenaert Adriaens.
Akkoord d.d. 7 januari 1571 tussen Jacob Aerdts Bijl ter eenre, en Willem Cornelis, Lenen

Adriaens, gehuwd met Maricke Cornelis, alsmede de voogden van Aerdt Jacobs, oud omtrent
10 jaar, en Anneke Jacobs, oud omtrent 12 jaar, allen kinderen van Trijnke Geeridtsdr.,
huisvrouw van Jacob Aerdts, met Cornelis Geerits, haar gerechte oom, ter andere zijde51.

Akkoord d.d. 22 november 1579 tussen Maricke Cornelis, wed. Lenert Adriaens, geassis-
teerd met Lenert Lamberts kuiper ter eenre, en Gerrit Claes als bloedvoogd van Adriaen en
Pieter Lenerts, oud omtrent 10 en 11 jaar52.

Akkoord d.d. 7 april 1586 tussen Geerardt Willems, wedr. Marichge Cornelisdr. ter eenre,
en Pieter en Adriaen Lenaerts, voorkinderen van Marichge Cornelisdr. met Willem Cornelis
als oom en voogd van het weeskind van zijn zus voornoemd, met name Cornelis Geeraerdts
(= 56), oud omtrent 6 jaar, ter andere zijde".

Akkoord d.d. 28 maart 1590 tussen Adriaen Leenaerts, broer van de overleden Pieter
Leenaerts schuitmaker ter eenre, en Willem Cornelis als oom en bloedvoogd van Cornelis
Geeraerts (= 56), halfbroer van Pieter Leenaerts, geassisteerd met Geeraert Willems, vader
van Cornelis ter andere zijde53.

Op 3 november 1608 transp. Cornelis Gerrits (= 56) schiptimmerman te Dordrecht en Jacob
Adrijaens bleijcker, gehuwd met Neeltge Thonis, wed. Geerit Willems schuitevoerder,
nevenschr. d.d. 5 november 1620m.b.t. schuldbekentenis: vermeldt Cornelis Gerrits schiptim-
merman54.

118. Jan Karels Bonte, bleker, begr. verm. Dordrecht 3-1-1649, tr.
119. Catelijne Pieters.

Op 14 januari 1637 testeren Jan Karels de Bont en Catalijne Pieters; als hun kinderen zijn
vermeld Susanna (= 59), Pieter, Catalijna, Francijntje en de overleden Abraham; zwager
Thonis Janse van Ghils ( = 58) wordt benoemd tot voogd55.

Op 15 mei 1649 transporteren Pieter Bonte, Susanna Bonte, wed. Anthonis Janse van Gilst
(= 59, 58), Joris Lucasz. van Beeckhuijsen, gehuwd met Franchinlje Bonte, Jan en Pieter
Jansen Bonte, Gerrit de Ridder, gehuwd met Catalina Bonte, mede vanwege Jan Bonte Abra-
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hams, kinderen en erfgenamen van Jan Carelsen Bonte, van een huis en erf in de Oudebree-
straat56.

124. Jacob DircksSam", overl. tussen 21-8-1631 en 27-4-1632, tr. Tiel 14-2-1592
125. Aeltge Andrijes3^.

Op 27 april 1632 testeert Aeltge Driessen, wed. Jacob Sam, woonachtig te Dordrecht; als
erfgenamen worden vermeld: jongste dochter Elisabeth en jongste zoon Jacob (= 62), zoons
Dirck en Herben, dochters Belijke, Anneke, Neuleke, zoon Jan, de kinderen van overleden
zoon Dries bij Belike Crul en de kinderen van overleden dochter Geerecke bij Goossen de
Witt".

126. Jerfaes Jans Francken, j .m. van Tiel, schipper, koopman, begr. Dordrecht 30-3-1665, otr.
Dordrecht 18-6-1617

127. Elijsabeth Gerrits Schut41, j .d . van Tiel, begr. Dordrecht 3-11-1657.
Op 22 mei 1666 comp. Gerrit Francken, Johan Francken, Henrick Francken en Jervaes

Francken, mede voor Jacob Sam ( = 62), gehuwd met hun zus Belia Francken (= 63), kinderen
van zaliger Jervaes Francken de oude en Elisabeth Schul58.

VIII

192. Anthonis Dircks Wijcke, schipper (?), overl. vóór 4-10-1588, tr.
193. Lijnlge Thonisdr., overl. vóór 4-10-1588.

Op 4 oktober 1588 compareren Dirck Thonisz., Anthonis Thonisz., Damas Thonisz.,
Truijcke Thonisdr., Adriaentge Thonisdr., Jacob Cleijs' huisvrouw (zie kwartierstaat B nr.
212-213), Aeltge Thonisdr., betreffende hun broer Claes Thonisz.; zij zijn kinderen van
Anthonis Wijcke Dircxsz. en Lijntge Thonisdr.59.

216. Pieter Stoffels, bakenmeester Dordrecht, tr. Dordrecht oktober 1574
217. Barber Da men.

Op 30 januari 1635 transp. Daniël Pieters ( = 108) bakenmeester, Adriaen Theunisz. Braec-
kelmans, leidekker, gehuwd met Corstge Pieters, Cornelis Willems, zoon van Maricke Pieters,
en Janneke Pieters, kinderen en erfgenamen Pieter Stoffels, een huis aan de Veste omtrent de
Pelserstraat60.

218/219: zie kwartierstaat B: 186/187.
220. Gieüs Joppen, woont Rotterdam 158861, geb. ca. 155O155, arbeider aan de nieuwe zoutkeet te

Zwijndrecht 1605, panneboeter of smid, zoutmeter6263, overl. vóór 25-9-1617, tr.
221. Stijntge Eeuwouts, overl. tussen 30-5-1630 en 27-6-1633.

Schuldbekentenis d.d. 1 november 1613 van Cornelis Jacobs de jonge; borg is Gielis Joppe,
'pannemaker of smit', woont aan de nieuwe zoutkeet in Schobbelandsambacht; nevenschrift
d.d. 25 september 1617: compareert Stijntge Eeuwits, wed. Gielis Joppe panneboeter, met Jop
Gielis (= 110), haar zoon; idem d.d. 11 februari 1630: compareert Jop Gielis schiptimmerman
te Dordrecht als voogd van zijn moeder Stijntge Eeuwits63.

Op 30 mei 1630 test. Stijntge Eeuwouts, wed. Gillis Jobsz. panneboeter; haar kinderen zijn
Geertruijt Gillisdr., gehuwd met Ghijsbert Willems van Eijck, Job Gillisz. (= 110) en Neeltje
Gillisdr., gehuwd met Wouter Jansen64.

222. Pouwels Rochus, tr. Dordrecht 2-1576
223. Grietken Gerrits; tr. (2) Dordrecht 13-7-1585 Jan Denis.

Op 13 mei 1597 transp. Jan Roken huistimmerman als voogd van het weeskind van Grietje
Roken, zijn zus, voor de helft, en als voogd van Dierickske Pouwels (= 111), dochter van
Pouwels Roken, zijn broer, voor de andere helft, een huis en erf genaamd "t Oudthuis' in de
Vriesestraat65.

227. Trijnke Geeridls, overl. vóór 7-1-1571; tr. (2) Jacob Aerdts Bijl.

IX

446. Gerrit Gerrits Schut, geb. ca. 152366, kuiper.
Op 3 april 1596 wordt verkocht aan Aert Gerrits Schut, Jan Roeken huistimmerman,

gehuwd met Maricke Gerrits, Engelbrecht Gerrits kuiper, Thonis Gerrits kuiper, Andries
Cornelis, gehuwd met Geertge Gerrits en Jan Denis, gehuwd met Grietge Gerrits (= 223), allen
kinderen en erfgenamen van Gerrit Gerrits Schut67.
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KWARTIERSTAAT B

l

Janna van der Ent, ged. Dordrecht 15-4-1754, overl. Dordrecht 16-2-1826, tr. (1) Dordrecht
25-6-1778 Obbe Tijssen; tr. (2) Dordrecht 5-8-1787 Johannesde Visser, ged. Dordrecht 12-12-
1736, horlogemaker, woont over de Botjesstraat (1782, 1795), begr. Dordrecht 20-6-1795, zn.
van Bastiaan de Visser en Maria Coxius.

Op 1 februari 1788 test. Monsr. Johannes de Visser, horlogiemaker en Janna van der Ent;
hij heeft drie voorkinderen; tot voogden worden benoemd zijn broer Pieter de Visser en haar
vader Adriaan van der Ent68.

11

Adriaan van der Ent, ged. Dordrecht 15-3-1722, woont Kolfstraat (1746), Voorstraat bij het
Weeshuisstraatje (1793, 1805), begr. Dordrecht 28-11-1805, tr. ald. 12-6-1746
Haduwij Baars, ged. Dordrecht 26-9-1725, woont over het Weeshuisstraatje (1746), begr.
Dordrecht 21-2-1793.

De kwartieren van Adriaans zuster Magtelt zijn in de literatuur beschreven69 maar onvol-
ledig en deels onjuist.

III

4. Adriaan van der Ent, ged. Dordrecht 15-8-1687, meester-bakker70, garenbleker160, woont
Moorthoek (1715, 1718, 1725)71, begr. Dordrecht 17-12-1750, tr. (1) Dordrecht 5-6-1712
Johanna van Rating; tr. (3) Dordrecht 6-12-1725 Geertruij van Dooren; tr. (2) Dordrecht
3-7-1718

5. Heijltje (Helena) Weeda, ged. Dordrecht 31-3-1692, katoenwinkelierster (1718)71, woont bij
de Lombaerdebrug (1718), bij haar huwelijk vergezeld van haar 'meuij' Hendrina van Bueren,
wed. Jan van der Tack, begr. Dordrecht 9-10-1725.

Op 12 december 1730 koopt Adriaan van der Ent de beterschap van een blekerij met
toebehoren uit de nalatenschap van Adriaan Weeda, garenbleker. Nog geen vier jaar later
wordt deze blekerij verkocht door de curatoren in zijn insolvente boedel160.

Akkoord d.d. 12 december 1750 tussen Geertruij van Dooren, wed. Adriaan van der Ent,
en Adriaan van der Ent (= 2), Anthony Flamman, gehuwd met Maria van der Ent en Harden-
burg van der Klift, gehuwd met Magheltje van der Ent, voorkinderen en samen voor driekwart
deel erfgenaam van hun vader Adriaan72.

6. Jan Baars, ged. Dordrecht 20-12-1699, woont bij het Groothoofd (1724), in het Schippershuis
bij het Groothoofd (1752), begr. Dordrecht 26-8-1752, tr. Dordrecht 10-12-1724

7. Elisabeth Gravendijk, ged. Dordrecht 1-10-1706, woont bij het Groothoofd (1724), in de
Kolfstraat (1788), begr. Dordrecht 4-7-1788.

IV

8. Adriaen van der Ent, ged. Dordrecht 12-11-1649, koopman, wimpeldrager Krijgsraad 1675,
vaandrig 8e Vendel van Dordrecht 1677", kapitein 8e Vendel, begr. Dordrecht 31-8-1700, tr.
Dordrecht 6-5-1681

9. Machtell Neering, ged. Dordrecht 30-10-1656, overl. na 11-7-1715.
Adriaen van der Ent trok met vele anderen in het rampjaar 1672 als volontair op eigen

kosten de vijand tegemoet73.
Op 11 juli 1715 transporteert Magtelt Nering, wed. Adriaan van der Ent, een huis en erf

vanouds genaamd 'de Witte End' aan de Voorstraat over de Beurs74.
10. Willem Weeda, ged. Dordrecht 11-3-1669, slenaar, woont buiten de Vriesepoort (1691, 1701),

woont Mariënbornstraat (1704), begr. Dordrecht 30-5-1704, tr. (2) Dordrecht 17-7-1701 Maria
Labeen; tr. (1) Dordrecht 23-12-1691

11. Maaijcke Hermans van der Tack, ged. Dordrecht 25-9-1672, woont bij de Vuijlpoort (1691),
buiten in Irelant (1700), begr. Dordrecht 9-8-1700.
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12. Cornelis Janse Baers, j .m. van Nederhemert, viskoper, woont Vismarkt (1690), tr. Dordrecht
14-5-1690

13. Hadewij Willems de Haan, ged. Dordrecht 7-5-1668, woont Kleine Vismarkt (1690), overl.
Dordrecht 29-12-174175, tr. (2) Dordrecht 26-3-1730 Barent Visser.

Uit enkele notariële akten die zijn opgesteld ten verzoeke van Cornelis Baars en Hadewij de
Haan wordt een beeld van de Vismarkt opgeroepen. In 1712 speelt er een conflict met Matthijs
Baerthout de Stercke die Hadewij uitscheldt voor hoer, teef en beest en vertelt dat hij haar
vroeger, toen ze sneepen gingen venten in de Noort, voor een dubbeltje 'afnaaide'. Hij had
haar vervolgens onbetamelijk aangevat, haar rokken opgelicht en gezegd: 'wilt gij niet nog-
maals zeggen, likt mijn gat, likt mijn e t c ' . Daarna heeft hij haar tot bloedens toe geslagen76.
Later blijkt De Stercke te hebben gezegd: 'heb je van dat leven tusschen Cornelis in den Hemel
en Hadewijchje in de Hel niet gehoord?'. Hij had daarbij gesuggereerd dat Hadewij na een
vechtpartij van haar man met een zakje geld bij de officier was gaan krijten en kermen77. In
1724 blijkt de zoon van Cornelis uitgescholden te zijn door een vrouw. Hij zou zijn vader aan
zijn haren door het huis slepen en hem met een mes bedreigen. De dochters van de vrouw
komen erbij en ook Cornelis en Hadewij, die hun zoon weghalen. De vrouw gooit hen echter
met een stoof na, die Hadewij en Jan Cornelisz. treft, waarna een vechtparij ontstaat waarbij
velen betrokken raakten en 'kop over staart overhoop vielen'78.

Inventaris van de boedel, stervende door Hadewij de Haan binnen Dordrecht op 29
december 1741 nagelaten, op aangeven van Elisabeth Gravendijk, huisvrouw van Jan Corne-
lisz. Baars (= 7, 6) en Ida Baars, huisvrouw van Frans van der Straten75.

14. Gover! Thomasz. Gravendijk, j .m. van Dordrecht, viskoper, woont Lindegracht (1688), aan
't Nieuwpoortje (1725), commandeur van de stads slikschepen79, begr. Dordrecht 26-6-1725,
otr. Dordrecht 3-10-1688

15. Catharina Hermans van der Cloet, ged. Dordrecht 2-1-1668, woont in de Boomstraat (1753),
begr. Dordrecht 30-4-1753.

Op 19 december 1744 testeert juffr. Caetje van der Kloet, wed. Sr. Govert Gravendijk; als
erfgenamen worden genoemd: Caetje, dochter van haar overleden zoon Thomas, Martijntje
en Govert, kinderen van haar overleden zoon Herman, Maeijcke Gravendijck, wed. Ary
Scheij, Sara Graevendijck, gehuwd met Huybert Sermeyn, Elisabeth Graevendijck, gehuwd
met Jan Baars (= 7, 6), Goverdina Graevendijck, wed. Abraham Bonte, Aletta Graevendijck,
gehuwd met Aert van der Hengst en Seijgje Graevendijck, wed. Leendert Stock80.

16. Johan Huijgen van der Ent, ged. Dordrecht januari 1611, twijnder, koopman in twijn, kapi-
tein 8e Vendel van Dordrecht81, woont Torenstraat (1635), begr. Dordrecht 23-5-1687, tr.
Dordrecht 10-4-1635

17. Janneke Adriaen Claesdr. van Leeuwen, ged. Dordrecht 2-1614, woont Colffstraat (1635),
begr. Dordrecht 3-7-1685.

Op 7 oktober 1651 compareert o.m. Jan Huijgen van der Ent, mede namens broers en zus,
als mede-erfgenaam van Japie Jans, wed. Lambrecht Hulsthout82.

18. Jan Jans Neering, j .m. van Dordrecht, geb. ca. 1627, twijnder, tabaksverkoper157, begr.
Dordrecht 2-5-1673, tr. Dordrecht 24-4-1648 (gerecht: hij vergezeld van vader Jan; zij van
Susanna Goverts, huisvrouw van Hendrick Jans Rootmerding, haar behuwd grootmoeder)

19. Machlelt Cornelis, ged. Dordrecht 8-1621.
Jan Jans Neering is zeker niet de zoon van Jan Lievensz. Neering69 aangezien deze reeds in

1625 is overleden84 en dus nooit in 1648 huwelijksgetuige kan zijn. Als ouders komen in
aanmerking Jan Neering en Janneke Jans die in 1623 trouwen (eveneens voor het gerecht). Jan
jr. laat twee dochters Janneke dopen.

Op 5 november 1695 transporteren Jan Neeringh, Gerrit Walen, gehuwd met Johanna
Neeringh, capiteijn Adriaan van der Ent, gehuwd met Machtelt Neeringh (= 8-9), kooplui,
mede als voogden van de weeskinderen van Cornelis Neeringh, allen kinderen en kindskin-
deren van Machteltje Cornelisdr., wed. Jan Neeringh, drie huizen159.

20. Arien Hendricks Weeda, ged. Dubbeldam 1-4-1635, bleker, woont buiten de Jorispoort
(1662), otr. Dordrecht 4-6-1662 (attestatie om te Cillaarshoek te trouwen 27-6-1662)

21. Barber Pielers Maasdam, woont bij Strijen (1662), begr. Dordrecht 9-10-1720; tr. (2) Dor-
drecht 2-12-1677 Govert Pieters Bonte, bleker.
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Op 8 december 1674 compareren Pieter Aryens Maesdam (= 42), wed. Jannitge HeynJricx
Weda (= 43), alsmede haar erfgenamen (waaronder Aryen Heyndricx Weda, gehuwd met
Berber Pieters Maesdam)85.

Op 8 februari 1716 test. Berbera Pieters Maasdam, laatst wed. Govert Bonte, garenbleker
buiten de stad; erfgenamen zijn: Machtelt Weda, gehuwd met Adriaen Hofman bleker, Hen-
drick Weda, garenbleker buiten de stad, Pieter Weda, bleker te Utrecht, de kinderen van de
overleden Jenneke Weda en Michiel van der Spoor en de kinderen van de overleden Willem
Weda (= 10), haar kinderen en kleinkinderen, elk eenvijfde deel86.

22. Herman Jacobs van der Tack, ged. Dordrecht maart 1639, meester-schoenmaker, wooni aan
de Vuilpoort (1678), begr. Dordrecht 15-9-1678, tr. Dordrecht 1-2-1671

23. Heijltje Verbroeck, ged. Dordrecht 7-1647, woont Hogenieuwstraat (1671), begr. Dordrecht
29-10-1677.

Op 14 september 1678 benoemt Herman Jacobs van der Tack tot voogd over zijn kinderen
zijn vader Jacob Lambrechts van der Tack (= 44) en zijn broer Lambrecht Jacobs van der
Tack87.

Op 3 mei 1695 transporteren Jacob Hermens van der Tack, Willem Weeda, slenaar, gehuwd
met Maeijcke Hermens van der Tack (= 10-11), en de voogden van Hendrica van der Tack,
allen kinderen en erfgenamen van Hermen Jacobs van der Tack, twee huizen158.

26. Willem Willems de Haen, ged. Dordrecht 29-1-1643, viskoper, woont Groothoofd (1668), tr.
Dubbeldam 12-2-1668

27. Ichte Jans, j .d . van Dordrecht, woont Kleine Vismarkt (1668, 1719), begr. Dordrecht (NK)
25-4-1719.

Of deze Willem Willems een zoon is van Willem Willems en Commertge Cleijsdr. (52, 53)
is nog niet onomstotelijk bewezen. Zijn woonplek alsmede het feit dat de oudste dochter
Hadewij heet (genoemd naar de moeder van Commertge Cleijsdr.) wijzen wel in die richting.

30. Herman Jenefaes van der Cloet, ged. Dordrecht 24-1-1646, beenhakker, deken vleeshouwers-
gilde Dordrecht 168688, woont Kolffstraat (1666), otr. Dordrecht 29-8-1666 (attestatie om te
trouwen te Grote Lindt 12-9-1666)

31. Zijchie Jooslen, j .d . van Middelburg, woont Lombaertstraat te Dordrecht (1666).

VI

32. Huijch Cornelis (van der Ent), meester-kleermaker, tr. (1) Dordrecht 29-3-1598 Geertke Jan
Frantzendr.; otr./tr. (2) Amsterdam/Dordrecht 20-5/11-6-1600

33. Catalina Pieters de Hooch, geb. Antwerpen ca. 1574, in dienst bij Cornelis Reckenarius, rector
van de Latijnse School aan de Oudezijds in Amsterdam (1600).

Op 22 februari 1628 testeert Jaepie Jans, huisvrouw van Lambrecht Hulsthout; onder de
vele erfgenamen worden ondermeer genoemd: Jan en Huijch Cornelis, kinderen van haar
overleden oom Cornelis Jans (= 64) en de dochter van Huijch Cornelis kleermaker: Catha-
rina89.

Op 8 november 1640 passeert voor de weeskamer het testament van Huijch Cornelis kleer-
maker en Cathalijna de Hooch Pietersdr., opgemaakt 30 juni 1601 voor notaris Abraham van
den Corput; als voogden zijn benoemd zijn broer Jan Cornelisz. en haar broer Lazarus de
Hooch90.

Op 16 januari 1648 compareren Geertruijdt Servaes, huisvrouw van mr. Pieter van der Endt,
geseijt de Hooch, chirurgijn te Rotterdam, Jan Huijgen van der Endt (= 16), Aryen Huijgen
van der Endt en Catharijna Huijgen van der Endt, ongehuwde dochter, alle kinderen en
erfgenamen van wijlen Huijch Cornelis van der Endt; Aryen erft het huis in de Torenstraat,
genaamd het Postpeert91.

34. Adriaen Claes (van Leeuwen), j .m. van Boskoop, marktschipper op Leiden, tr. (2) Cleijske
Rochus Vermeulen; otr. (1) Dordrecht 22-1-1612

35. HillegondHubrechts, ged. Dordrecht 4-7-1584.
Op 13 juli 1646 wordt de inventaris opgemaakt van de boedel van Arijën Claesz., markt-

schipper op Leiden, en Cleijske Rochus, zijn weduwe; Jan Huijgen van der Ent, gehuwd met
Janneke Adriaen Claesdr. (= 16, 17) erft de helft92.

Op 16 juli 1647 passeert voor de weeskamer het testament van Adriaen Claesz. markt-
schipper en Hillegond Huijberts d.d. 28-7-1622. Tot voogd wordt o.m. benoemd Wemmer
Pieters apothecaris, neef van de kinderen103.
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36. Jan Nering, j .m. van Haarlem, twijnder, begr. Dordrecht 25-1-1649, otr. Dordrecht 30-3-1623
37. Janneke Jans, j .d . van Dordrecht.
38. Cornelis Cornelisse, j .m. van Antwerpen, kleermaker, woont bij de Nieuwe Brug tegenover

de Lombard (1615), tr. Dordrecht 15-11-1615
39. Machtell Hendricks Rootmardinck, woont op de Matte Steijger (1615).

Op 22 november 1625 transporteren de weesvaders van het weeshuis voor drievijfde deel en
Henrick Jans Rotmarinck (= 78), huikmaker als grootvader van de nagelaten weeskinderen
van Cornelis Cornelisz. kleermaker bij Machtelt Henricx zaliger, voor tweevijfde deel, van een
huis in de Gravestraat93.

40. Hendrick Ariens Weeda, tr.
41. Machtelt Willems.
42. Pieter Aryens Maesdam, heemraad Nieuw Bonaventura 1640, 1677, hoogdijkheemraad 1667,

schepen te Strijen 1656-1663, 1666-1670, tr. Maasdam 1623
43. Janneke Hendricks Weeda.
44. Jacob Lamberts van der Tack, j .m. van Dordrecht, geb. ca. 161694, meester-schoenmaker,

woont Leuvestraat bij de Vuilpoort (1638), genomineerd voor de 40-raad Dordrecht 167240,
begr. Dordrecht 17-7-1693, otr./tr. Dordrecht/Rotterdam 18-4/2-5-1638

45. Maeijcke Jacob Bastiaensdr., ged. Dordrecht 3-1613, woont Leuvestraat bij de Vuilpoort
(1638).

Op 9 oktober 1669 testeert Henryckske Lamberts, bejaarde ongehuwde dochter; zij ver-
meldt: haar broer Jacob Lamberts, haar neef Henryck Jacobs, haar nichten Anneke en
Marycke Jacobs, haar neven Gerrit, Lambert, Hermen (= 22), Jacob en Jan Jacobs en haar
nicht Pleuntie Henrycx, gehuwd met Lenert Pieters Visser; verwezen wordt naar een testament
voor notaris Van Bijwaert d.d. 11 november 1648 (zie bij nr. 88)95.

46. Cornelis Maertens Verbroeck, ged. Dordrecht 7-1610, schipper, woont op het Nieuwwerk
(1634), luitenant gemenelands legersloepen 1634-ca. 1646, kapitein ca. 1646-1653, tr. Dor-
drecht 31-12-1634

47. Neeltje Wouter Bastiaensdr., ged. Dordrecht januari 1610, woont Hogenieuwstraat (1634),
begr. Dordrecht 18-2-1668.

In de 60-er jaren van de 17de eeuw speelde er een conflict tussen Cornelis Verbroeck en
Huijbert Dircks van Dilsen. Verbroeck is uitgescholden en bewerkt met vuisten zodat hij uit
neus en mond bloedde en een blauw oog kreeg96. Ook later werd hij enige malen door Van
Dilsen uitgescholden97.

Het blijkt dat de bron van dit conflict omstreeks 1642 is te vinden. Toen diende Van Dilsen
onder kapitein Maerten Verbroeck ( = 92) en diens zoon luitenant Cornelis op de Gemenelands
Legersloepen. Van Dilsen kreeg van de luitenant een order, maar kon die niet opvolgen omdat
deze tegen een order van de kapitein inging. De luitenant ging Van Dilsen met een mes te lijf.
Deze werd in de vingers gesneden zodat een lid 'op het schip ter neder viel'. Daarna ging de
luitenant zijn halfzuster Heijltge, vrijster van Van Dilsen, te lijf, zodat deze naderhand gedu-
rende enige dagen niet in staat was zich te kleden of te ontkleden98.

Op 22 juli 1684 transporteren Jacob Lamberts van der Tack (= 44) als voogd van de
weeskinderen van Hermen van der Tack en Heijltge Cornelisdr. Verbrouck (= 22-23), Wouter
en Corstiaen Cornelisz. Verbrouck, Jacob van Breda, gehuwd met Maeijcke Cornelisdr.
Verbrouck, mede vanwege Cornelis, Cornelia en Marike Verbrouck, kinderen en erfgenamen
van Cornelis Maertens Verbrouck, een huis op de Hogenieuwstraat162.

52. Willem Willems de Haen, geb. ca. 1617", visser, woont Rietdijk (1638), tr. Dordrecht 28-11-
1638

53. Commerke Cleijs, woont Torenstraatje (1638).
Op 12 februari 1683 testeert Commertge Cleijs, weduwe Willem Willems de Haen, visser;

haar erfgenamen zijn dochter Neeltge, gehuwd met Arijèn Hendriks van der Lust, haar zoons
Jacob en Cleijs Willems en de weeskinderen van haar overleden zoon Willem (= 26)'00.

60. Jenefaes Hermens van der Cloet, j .m. vanCulemborg, beenhakker, otr./tr. Dordrecht/Zwijn-
drecht 9/30-4-1645

61. Maeijcke Willems van der Mast, geb. ca. 1623'01, woont op de hoek van de Steegoversloot
(1656), otr. (2) Dordrecht 6-8-1656 Willem Pieters van der Kievit, beenhakker, j .m. van
Nijmegen.

Procuratie d.d. 29 september 1670 door Willem Pietersen van der Kievit, beenhakker,
gehuwd met Maijken Willems van der Mast, die tot voorman had Jenefaes Hermens van der
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Cloet, mede vanwege haar kinderen Hermen (= 30) en Willem Jenefaesse van der Goei, op
haar oom joncker Dirck van Weest, betreffende de erfenis van eenderde deel van 8 morgen
land, liggend over de Meer in het land van Buren, nagelaten bij Marichje Hermans van der
Cloet te Culemborg102.

Vil
70. Hubrecht Ewouls (van den Berch), schrijnwerker, tr. (2) (als wedr. van Geertruidenberg)

Dordrecht 5-7-1588 Jacomina meester Peter Spinola'sdr.; tr. (1) Dordrecht 1-1-1580
71. Adriaentje Jans.

Op 20 november 1615 transporteert Hubrecht Eeuwouts schrijnwerker, gehuwd met Jacob-
mina Pieters Despenoy aan Wemmer Pieters Despenoy eenachtste deel van een huis aan de
Nieuwstraat104.

78. Hendrick Jans Rootmardinck, geb. ca. 1568105, huikmaker van Lichtevoort bij Borculo
(1591), van Lichtevoord in Westphalen (1625), tr. (2) Dordrecht 22-1-1606 Tanneke Claesdr.
van de Corput, van Breda; otr. (3) Dordrecht 19-10-1625 Susanne Govard Jaspersdr., van
Mechelen; tr. (1) Dordrecht 10-11-1591

79. Hillegond Jacob Simonsdr., van Dordrecht.
Hendrick Jans woonde in de Oude Breestraat en was buurman van Jan Carels Bonte (zie

kwartierstaat A, nr. 118)56.
Op 10 november 1633 testeert Hendrick Jans Rotmardinck, huikmaker; erfgenamen: zijn

kinderen Isaack, Claes, Hillegont, Anthonijntge en Abraham; vermeld wordt de overleden
dochter Machtelt Hendricks (= 39), die kinderen heeft bij Cornelis Cornelisz. (= 38)106.

Op 11 juli 1650 transport door Nicolaes Hendricks Rootmerding, huikmaker, Susanna
Hendricks Rootmerding, weduwe mr. Jan Cornelisz. schoolmeester, mede vanwege haar nicht
Lijsbeth (Jacobsdr. ?), Hillegont Hendricks Rootmerding, gehuwd met Aryën Hermans de
Haen, nu te Oost-Indië, Jan Nering (= 18), gehuwd met Machtelt Cornelisdr. (= 19), mede
vanwege zijn schoonzuster Clara en Hillegont Cornelisdr., de voogden van de weeskinderen
van Jacob Hendricks Rootmerding en de rentmeesters van het 'Crancksinnighuis' vanwege
Abraham en Isaac Hendricks, kinderen en kindskinderen van Hendrick Jans Rootmerding
huikmaker83.

82. Willem Adriaens Reijnen, woont Groote Lindt, overl. tussen 16-1-1611 en 16-4-1613, tr.
83. Pleunke Reijers, overl. na 11-2-1633.

Op 16 april 1613 compareren Reijn Adriaens te 's-Gravendeel als bloedvoogd van de min-
derjarige kinderen van Willem Adriaens en Ploontge Reijers, met name Machtelt (= 41),
Reijer, Marike, Jan en Pieter Willems, alsmede Adriaen en Neeltge Willems; zij abandoneren
de boedel van hun overleden vader107.

Op 11 februari 1633 transporteert Pleunke Reijers, wed. Willem Ariëns en Ariën Willems,
Reijer Willems, Jan Willems en Henrick Ariëns Weeda (= 40), haar zoons en zwager, mede
voor Pieter Willems en Fop Cornelis, een huising met beterschap te Groote Lindt108.

84. Arien Lenaerts, heemraad Maasdam ca. 1626-1641, heemraad Nieuw Bonaventura 1632,
overl. Maasdam 29-7-1644'09, tr.

85. Maggelt Pieters.
86. Hendrick Pouwels.
88. Lambert Hendricks (van der Tack), hordenmaker, tr. Dordrecht 5-6-1594
89. Maricke Hendrick Gillisdr. (Hobroken).

Op 3 mei 1595 ontvangt Lambert Henricks hordemaker een huis en erf op het Grote
Kerkhof; volgt schuldbekentenis met borgen: Henrick Gillisz. (= 178) mandemaker en Claes
Pouwels zeilmaker'10.

Op 17 januari 1628 wordt een mouterie buiten de Vuilpoort getransporteerd; nevenschrift:
afgelost 14 juli 1648 door Hendrickje Lamberts (zie bij nr. 44), dochter van de possesseur van
de hypotheek, Lambert Henricks1".

Op 23 november 1648 passeert voor de weeskamer het testament van Lambrecht Hendricks
zaliger d.d. 11 november 1648 waarin tot voogd wordt benoemd door hem en zijn dochter
Henrickje Lambrechts: Jacob Lambrechts (= 44)' '2 .

Huwelijkse voorwaarden d.d. 19 november 1669 tussen Henrick Gillisz. van Hombroock,
geassisteerd met moeder Hilligje Jans van der Weijde, wed. Gillis Henrikcsz. van Hombroock,
en Jacob Lambertsz. van der Tack (= 44) zijn neef"3.
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90. Jacob Bastiaens van Corthoven, houtzager, woont Cellebroersstraatje bij het Klooster (1613),
begr. Rotterdam 30-4-1656, tr. (2) Rotterdam 1-10-1632 Annetie Huygen; otr. (1) Dordrecht
13-1-1613

91. Maricke Jan Adriaensdr., ged. verm. Dordrecht 20-9-1584, woont inde Colfstraat bij de oude
kleerverkoper (1613).

In 1634/1635 bekent Jacob Bastiaens van Corthoven, houtzager te Rotterdam schuld onder
verband van een huis en erf aan 's Heerenvest bij het Tolhuisstraatje"4.

92. Maerten Cornelisse Verbroeck, ged. Dordrecht juli 1587, woont op de hoek van de Blaeupoort
(1609), schippersgezel, luitenant van de gemenelands legersloepen 1633, kapitein 1635-1643,
begr. Dordrecht 23-8-1643, tr. (2) Dordrecht 27-7-1612 Jacquemijnke Willems de Keijser; tr.
(1) Dordrecht 27-9-1609

93. Heijltge Cors Claesdr., ged. Dordrecht 18-12-1583, woont achter op het hoekje van StijnTonis
straatje (1609).

Op 3 mei 1644 transporteert Jaepke Willems, wed. capitein Maerten Verbroeck, capiteijn
Cornelis Verbroeck (= 46), Cornelis Gerrebrants Ranck, gehuwd met Lijsbeth Verbroeck,
mede voor Corstiaen Verbroeck, Willem Pieters Bruijn, gehuwd met Heijltje Verbroeck en
Geertruijt Verbroeck, allen kinderen en erfgenamen van capitein Maerten Verbroeck, een huis
op het Nieuwwerk"5.

94. Wouter Bastiaens, schipper, achtman van het Groot Schippersgilde Dordrecht 1619"6, tr.
Dordrecht 13-5-1601

95. Maricke Theunis Theunisdr., begr. Dordrecht 5-9-1659.
Op 22 juni 1646 testeert Marike Teunisdr., wed. Wouter Bastiaens. Haar erfgenamen zijn

zoon Dirck en dochter Neeltge, getrouwd met capiteijn Cornelis Maertensen Verbrouck (= 47,
46)"7.

104. Willem Willems de Haen, schipper, woont Rietdijk naast Amsterdam (1609), tr. Dordrecht
22-11-1609

105. Neeltge Aryen Aryensdr., geb. ca. 1588118, woont Rietdijk tegenover de Swarte Ruijter (1609),
in de Oude Plataen (1629), wollenaaister (1628)118, overl. vóór 9-5-1651; tr. (2) Dordrecht
30-12-1629 Herman Cornelis Boomsluiter, j .m. , schippersgezel.

Op 15 december 1629 wordt vermeld de benoeming tot voogd over de kinderen van Neeltge
Ariëns, wed. Willem Willems de Haen, schipper, met name Willem (= 52), oud 12 jaar, en
Ariën, oud 7 jaar, van Cornelis Arijëns de Veer, stadstimmerman, neef paternel van de
kinderen".

Boedelscheiding d.d. 31 juli 1651 tussen Herman Cornelisz. Boomsluiter aan de Riviervis-
markt bij 't Groothoofd, wed. Neeltie Ariënsdr. ter eenre, en Willem (= 52) en Ariën Willems
de Haen, kinderen van Neeltie Ariëns ter andere zijde; de weduwnaar behoudt een achterhuis
en erf aan de Riviervismarkt; Ariën Willems ontvangt een huis en erf in de Rietdijkstraat;
Willem Willems is in geld gegoed"9.

106. Cleijs Jacobs, tr. Dordrecht 18-4-1599
107. Hadewij Aryen Jaspersdr.

Op 9 juni 1606 transporteren Nicolaes Thonisz. Wijcke als oom en voogd van Damis Jacobs
voor eenderde deel en Gerrit Lucas schipper, gehuwd met Maricke Jacobs voor eenderde deel
aan Cleijs Jacobs tweederde deel van een huis in het Rietdijkstraatje; volgt schuldbekentenis;
borgen Ariën Jaspers schipper (= 214) en Bruijn Meijndertsen schipper; Hauwke Ariëns,
huisvrouw Cleijs Jacobs transporteert een losrente op dit huis120.

Op 4 september 1653 transporteren Jenefaes Aryëns, gehuwd met Ariaentge Cleijsdr., Pieter
Cleijsz., Willem Willems de Haen, gehuwd met Commertge Cleijsdr. (= 52, 53), Cornelis
Cleijsz. en de voogden van de kinderen van Jacob Cleijsz., alle kinderen van Hadewij Aryëns,
wed. Cleijs Jacobsz., een huis en erf in de Torenstraat'21.

122. Willem Willems van der Mast, geb. ca. 1566122, heemraad Groote Lindt 1615-1618, 1620-1623,
overl. vóór 10-4-1626, tr. (1) Aerjaentge Aertsdr.; tr. (2)

123. Fijcke Cornelisdr Romeijn; tr. (2) Cornelis Pieters Verschoor.
Op 10 april 626 compareren Fijcke Cornelisdr., wed. Willem Willems van der Mast, met

Pieter Cornelisz. Romeijn als gecoren voogd ter eenre, en Willem Everts van der Mast en Ariën
Eeuwouts Smoor als voogden van Willem, 17 jaar, Cornelis, 15 jaar, Heinrick, 13 jaar,
Abram, 10 jaar en Marijken (= 61), 3 jaar, kinderen van Willem Willems bij Fijcke Corne-
lisdr., ter andere zijde; Ariën Eeuwouts Smoor is gehuwd met Geertruijd Willems van der
Mast, dochter van Willem van der Mast en zijn eerste huisvrouw Aerjaentge Aertsdr.10'.
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Op 11 juni 1654 transporteren Cornelis Willems van der Mast te Mijnsheerenland, Abraham
Willems van der Mast te Heer Oudelandsambacht en Marijcke Willems van der Mast, wed.
Jenefaes Hermens van der Kloet ( = 6 1 , 60), vleeshouwer te Dordrecht, allen kinderen en
erfgenamen van Fijcke Cornelisdr., 3 mergen land aan de Krommeweg123.

VIII

142. JanAriens, schrijnwerker, geb. ca. 1539124, overl. na 25-11-1598, tr. Geertge Wemmersili (niet
zeker of zij de moeder van nr. 71 is).

Op 25 november 1598 transp. Jacob Jans voor de ene helft, mede namens de weeskinderen
van Huijbrecht Eeuwouts bij Adriaentke Jans (= 70, 71) voor de andere helft, van een huis
en erf achter in het Pelserstraatje; vader van de comparant is Jan Ariëns schrijnwerker126.

168. Leendert Jansz-, heemraad te Maasdam 1572, tr.
169. Jopgen Aryens.
176. Hendrick Lambrechts.

Op 30 oktober 1597 worden Dirck Hendrickx hordemaker en Claes Pouwels zeilmaker
borgen voor hun zwager Isebrant Maertens schipper in Den Briel127. Isebrant Martens schipper
van Swartwael tr. Dordrecht 9-1-1594 Maricke Hendric Lambrechtsdr. van Dordrecht; Dirck
Hendrickx hordenmaker wordt elders vermeld als broer van Lambrecht Hendrickx horden-
maker (= 88)128; Claes Pouwels is borg voor Lambrecht Hendrickx in 1595"°.

178. Henrick Gillisz. van Hoobroeck'29, mandemaker, tr.
179. Pioenke Metsen.

Op 8 juni 1628 vindt boedelscheiding plaats tussen Gillis Henricx bleker, Jacob Henricx,
Maricke Henricx, huisvrouw van Lambert Henricx (= 89, 88) hordenmaker, Beatricx Henricx
en Maricke Henricx de jonge, allen kinderen en erfgenamen van Henrick Gillisz. en Ploentge
Melsen130.

180. Bastiaen Hendhcx, oud-schoenmaker, overl. na 1-7-1620.
Op 15 juli 1593 ontvangt Bastiaen Henricx oudschoenmaker de helft van een huis en erf in

het Cellebroersstraatje waarvan de andere helft is competerende Adriaentje Henricx te
Leiden131.

Op 1 juli 1620 transporteert Bastiaen Henricx oud-schoenmaker een huis in de Cellebroers-
straat; nevenschrift d.d. 13 mei 1624: compareren Isack en Jacob Bastiaenen (= 90), Marcus
Marcussen, gehuwd met Pieterke Bastiaenen, mede voor Govert Bastiaenen te Amsterdam,
alle erfgenamen van Bastiaen Henricx'32.

182. Jan Adhaens, tr.
183. Maricke Godtschalcx.

Op 26 juni 1640 compareren joffr. Adriana van Slingeland, wed. Herman Godtschalckx,
voor de helft erfgenaam van haar overleden echtgenoot, alsmede Cornelis Marinusz. Jong-
broer, gehuwd met Geertruijt Leenderts, dochter van Anneke Godtschalckx, voor een deel van
een achtste, Adriaen Jansen van der Wiel namens zijn moeder Janneke Cornelisdr., wed.
Jacob Jansen Vermeulen voor eenkwart en een deel van een achtste in de staak van Maricke
Godtschalcx, Adriaen Jansen voor hemzelf en mede voor zijn neef Jan Leendertsz. en zijn
nicht Neeltje Willems, voor Maricke Jans, dochter van Belichie Jans, voor Jan Jacobs en
Jacob Lambrechts (= 44), gehuwd met Marichie Jacobs (= 45), dochter van Marichie Jans
(= 91), vervangend de drie onmondige kinderen Neeltje, Bastiaen en Maeijcke Jacobs, voor
Adriaen Aerts Stoop, gehuwd met Anneke Jans, dochter van Marichie Godtschalckx en voor
Jan Cornelisz. van der Grient, gehuwd met Marichie Willems, tesamen komend van Marichie
Godtschalckx, en Belicke Leenderts, mede voor Leendert Leenderts en Judith, Leenderts,
komend uit de staak van Anneke Godtschalckx, mede erfgenamen van Herman Godt-
schalckx133.

184. Cornelis Maertens Verbroeck, schippersgezel, overl. vóór 28-11-1598, tr. Dordrecht 24-5-1580
185. Marijcke Syer Adriaensdr., woont buiten de Vuilpoort in de Witte Arent (1647), begr. Dor-

drecht 21-2-1647; tr. (2) Dordrecht 7-1-1603 Corstiaen Claesz. (= 186).
Akkoord d.d. 28 november 1598 tussen Marijcke Sieren, wed. Cornelis Maertens schipper

met Thomas Damas als voogd ter eenre, en Jan Maertens cuyper met Lijske Jans (= 369) als
bestemoeder en Dirck Pieters schipper, gehuwd met Jenneke Maertens, als ooms en voogden
van Maerten Cornelisz. (= 92), oud 11 jaar, en Sier Cornelisz., oud 9 jaar134.

Op 14 februari 1635 compareren Marijcke Sieren, wed. capiteijn Corstiaen Claes (= 186),
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geassisteerd met Maerten Cornelisz. Verbroeck (= 92), haar voorzoon, tegenwoordig capi-
teijn van den gemenelands legerchaloupen ter eenre, en Daniel Pieters (zie kwartierstaat A, nr.
108) baeckemeester, geh. met Ariaentje Corssen (= A109), Jacob Dircks huijstimmerman,
gehuwd met Neeltge Corssen, mede namens de kinderen van Claes Corsse zaliger, Cornelis
Maertens (= 46) lieutenant van de gemenelands legerchaloupen, mede voor zijn onmondige
broer Corstiaen Maertens, kinderen van za. Heijltge Corssen bij Maerten Cornelis Verbroeck
(= 93, 92) voornoemd, alle kinderen en erfgenamen van Cors Claesz. (= 186)135.

186. Corstiaen Claesz., geb. ca. 1562, schippersgezel, deken Groot Schippersgilde Dordrecht 1615,
kapitein van de gemenelands legersloepen ca. 1623-1634/5, overl. tussen 30-7-1634 en 14-2-
1635, tr. (2) Dordrecht 7-1-1603 Marijcke Syer Adriaensdr. (= 185); tr. (1) Dordrecht 9-12-
1582

187. Machtelt Jop Mattheeusdr.
208. Willem Jordens de Haen, tr. Dordrecht november 1573
209. Adriaentke Cornelis, overl. vóór 12-12-1600; tr. (2) Dordrecht 16-2-1592 Gerrit Robbrechts

van der Heucht, bakker.
Op 13 december 1599 bekent Geerit Jordens bakker schuld aan Geerit van de Heucht, mede

bakker, schoonvader van de kinderen van zaliger Willem Jordens met name Aeltge, Cornelis,
Janen Willem Willems(= 154)136.

212. Jacob Cleijsen, schipper, tr. Dordrecht mei 1574
213. Ariaentge Anthonisdr Wijcke; tr. (2) Dordrecht 15-12-1602 Job Lambrechts, schipper.

Op 30 januari 1574 transporteert Anthonis Wijcke schipper (= 416 ?) aan Jacob Cleijsz.
schipper een huis en erf aan het Rietdijkstraatje; waarborg Dirck Thonisz. schipper; volgt
schuldbekentenis, borg: Cleijs Cleijsz. Roncefael (= 426)137.

Op 5 december 1594 transporteert Jacob Cleijsz. schipper aan zwager Willem Joppen schip-
per, gehuwd met Truijcke Cleijsdr., de helft van een huis en erf op de Rietdijk, waarvan de
helft de kopers toekomt138 (huw. Dordrecht 4-12-1584: Willem Joppen schipper,van Papen-
drecht en Truijcke Clais Claisdr., wed. Lauris Pieters).

Op 10 februari 1595 stellen Jacob Cleijsz. en Willem Joppen schippers zich borg voor
Marijke Rutten, wed. Cleijs Cleijsz. schipper (= 426)139.

214. Aryen Jaspers, schipper, overl. na 17-12-1615.
Zijn zoon Cornelis Aryens gaat zich Spriet noemen.
Op 9 september 1613 stelt Ariën Jaspers schuitevoerder zich borg voor Hadewij Jans van-

wege haar vader Jan Jaspers kaaskoper140.
Op 7 juni 1619 transporteert Jasper Ariëns hoedemaker te Utrecht aan Bruijn Meijnderts

een huis en erf in de Torenstraat; nevenschrift bij de schuldbekentenis: in 1660 behoort de
hypotheek aan de kinderen en erfgenamen van Hildegont Spriet141. (N.B. Bruijn Meijnaertsz.
tr. Dordrecht 16-1-1605 met Pieterke Adriaen Jaspersdr.).

Op 19 april 1655 compareren met vele anderen Jenefaes Ariëns, gehuwd met Adriaentge
Cleijsdr., Willem de Haen (= 52), gehuwd met Commertge Cleijsdr.(= 53), Pieter en Cornelis
Cleijsz., kinderen van Hadewij Ariëns (= 107), Hillegont Cornelisdr. Spriet, wed. Elias van
der Weij, dochter van Cornelis Ariëns, erfgenamen van vaderskant van Hadewij Jans, wed.
Bartholomeus Gillisz. van Oosterhout142.

IX

366. Godtschalck Lenerts, tr.
367. Belijcke Willems.

Dat Godtschalck Lenerts en Belijke Willems de ouders zijn van Maricke Godtschalckx is
nog niet bewezen. Marike's zuster trouwt op 26 mei 1591 als Anneke Godtschalck Lenertsdr.
Zowel Maricke als Anneke hadden een dochter Belicke133.

368. Maerten Hendricks, klapper, kleermaker, overl. vóór 9-2-1575, tr.
369. LijsgeJans, overl. na 28-11-1598.

Akkoord d.d. 9 februari 1575 tussen Lijske Jans, wed. Maerten Hendricks dapper ter eenre,
en Daniel Cornelis schipper, gehuwd met Janneke Maertens, Henrick Maertens, Jan Maer-
tens, mede als voogden van Cornelis Maertens (= 184), nog geen 18 jaar oud ter andere zijde.
De weduwe bezit een huis in de Marienbornstraat143.

Op 28 november 1598 transporteert Lijske Jans, wed. Maerten Hendricks cleermaecker aan
Marijcke Siere, wed. Cornelis Maertens (= 185, 184) schipper, een huis aan de Marienborn-
straat144.
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370. Syer Adriaens, geb. ca. 1535145, schipper, officier op een schip van oorlog (1575)'45.
416. Jorden Dircks, bakker, deken bakkersgilde Dordrecht 1578.

Op 23 juni 1599 transporteren Dirck Jordens de Haen, Aert Jordens de Haen, Cornelis
Jordens de Haen, Huijbrecht Jans schipper, gehuwd met Gertruijt Jordens de Haen, Pieter
Bouwens, getrouwd met Cunierke Jordens de Haen, Jan Jordens de Haen, Willemke Jordens
de Haen, weduwe van Adriaen Laurisz., en de voogden van de weeskinderen van Willem
Jordens de Haen (= 208) zaliger aan Gerrit Jordens de Haen acht-negende deel van een huis
en erf omtrent de Thollebrug, geërfd van hun overleden vader Jorden Dircks'46.

418. Cornelis Henricx Vingeroff, overl. vóór 19-5-1575, tr.
419. Aellge Claesdr.

Op 19 mei 1575 transporteren Willem Joerdens (= 208) en Adriaen Jacobs, mede namens
hun zwager Adriaen Cornelisz. en de weeskinderen van Cornelis Henricxs en Aeltge Claesdr.
een huis; borg is o.m. Joerden Diercxs bakker (= 416)'47.

Op 19 maart 1578 compareren Geerlof Jans, woont Strijen, gehuwd met Anneke Claes,
Willem Jordens, gehuwd met Ariaentge Cornelisdr. (= 208, 209), Jan Willems schipper, mede
voor Adriaen Cornelisz. Vingeroff schipper, Adriaen Jacobs schipper, gehuwd met Neeltge
Cornelisdr., Willem Jordens mede vanwege de weeskinderen Cornelis Henricx Vingeroff en
Geerlof Jans mede vanwege Andries Claesz. korenkoper, alle erfgenamen van Truijcke
Claesdr., die gehuwd was met Jan Pouwels schipper148 (N.B. Neeltge Cornelisdr. hertr. als
weduwe van Adriaen Jacobs van der Veer te Dordrecht op 31 oktober 1587 met Hendrick
Stevens huistimmerman; Cornelis Adriaens de Veer, stadstimmerman, die als neef paternel
van de weeskinderen van Willem Willems de Haen (= 154) wordt genoemd is waarschijnlijk
hun zoon).

424. Cleijs Cleijsse Roncefael, geb. ca. 1524149, schipper, overl. vóór 12-8-1593, tr. Marijcke
Rutlen, geb. ca. 1525, waardin in de Roncefael150 (niet zeker of zij de moeder van nr. 212 is).

Op 20 juli 1564 transporteert Matthijs Claesz. schrijnwerker aan Maricke Rutten zijn deel,
hem aanbestorven bij het overlijden van zijn ouders, van een huis bij het Groothoofd,
genaamd de Ronsefael151.

Verklaring d.d. 28 september 1564 ten verzoeke van Maricke Rutten, huisvrouw van Claes
Claesz. in de Ronsefael betr. het koggeschip, bevaren door Claes Claesz.152.

426/427: zie kwartierstaat A: 192/193.

734. Willem Matlheeus, overl. vóór 29-3-1576, tr.
735. Maetge Cornelis, overl. vóór 29-3-1576.

Op 29 maart 1576 verklaren Thonis Willems schipper, Mattheeus Willems schipper, Godt-
schalck Lenerts, gehuwd met Belijke Willemsdr. (= 366, 367) en Arijaentge Willemsdr., wed.
Pieter Wijnants, alle erfgenamen van Willem Mattheeus en Maetge Cornelisdr., hun vader en
moeder, dat zij zijn voldaan vanwege hun oudste zuster Lijntge Willemsdr., wed. Joost van
(Bij ? ) ' " .

740. Adriaen Syere, schipper.
Verklaring d.d. 18 november 1564 van Adriaen Zieren uit naam van Zier Adriaens (= 370)

schipper zijn zoon. Deze bevaart het schip 'de vier Heemskinderen'154. •

Noten
Vrijwel alle onderstaande bronnen zijn te vinden op het Gemeentearchief van
Dordrecht. Slechts wanneer zij elders worden bewaard, is dit aangegeven.

8. ARA, ORA Papendrecht 6, f. 90 (16-4-
1701).

9. Idem, f. 21 (16-12-1697).
10. ONA 138, f. 492 (19-9-1659).
11. ONA 559, 19-8-1686.
12. ONA 141, f. 546(13-11-1662).
13. ONA 61, f. 522v (9-9-1645).

7. ONA 1016, nr. 39 (30-6-1732). 14. ONA 350, f. 382 (22-12-1668).
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HERVORMDE PREDIKANTEN TE DUBBELDAM

In het notulenboek der Nederlandse Hervormde Kerk van Dubbeldam bevindt
zich een lijst van predikanten die tussen 1630 en 1870 aldaar het Ambt
bedienden :

In 't jaar 1630 op ten 13 van Wijnmaant is in 't Ambacht van Dubbeldam na 't verdrencken van den
Grooten Waard in 't jaar 1421 de eerste Predikatie gedaen door Gooswijn Buytendijck Leeraar
binnen Dordrecht uit den 84 Psalm: Hoe lieflyck zyn uwe wooningen o Heer! En werde aldaar
Herder Johan Bocard.

1. Johan Bocard, uit Hendrick Ido Ambacht, 1630.
2. Samuel Lijdius, 1645.
3. Thomas Chapman, 1689.
4. Samuel Coenraad de Brune, 1723.
5. Wilhelmus van Neck, 1726-1733, naar Geervliet.
6. Cornelius Boot, 1733-1737, naar Vlissingen.
7. Martinus Bosschaert, 1737-1749, naar 's-Gravenhage.
8.Fredrick Robbert Evert Nibbelinck, 1750-1788, naar Zwijndrecht.
9. Wilhelmus Abrahamus Vinman, 1789-1802 (overleden).

10. Didericus Ter Veer, 1802-1806, naar Maarssen.
11. Jacob la Lau, 1806-1818, naar Stolwij k.
12. Henricus Maandag, 1818-1869 (emeritus).
13. Gerrit Jansz. Noomen, 1869-1870, naar Bruinisse.

S. LAANSMA

BIJ DE KWARTIERSTAAT VAN JOHANNES BONKET

Johannes Bonket en zijn vader Bartholomeus worden beiden vermeld in het
Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1880 van Pieter A. Scheen.

Johannes was in Dordrecht kantoorbediende bij de Stadsleenbank en is - in
ieder geval te Dordrecht - niet beroepsmatig bezig geweest als kunstschilder.
Zijn vader werd in 1790 lid van het Dordtse Tekengenootschap Pictura.

Van Johannes Bonket is niet veel werk bekend. Enkele tekeningen van zijn
hand uit 1824 van de ruïne te Oostvoorne, zijn afgebeeld in het Bulletin van de
Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1964, pag. 329-334.

In 1972 werd een doek van hem geveild bij het Rotterdams Notarishuis: een
landschap met vee langs de rivier. Volgens mededeling van het Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie te 's-Gravenhage is het schilderij een kopie, of
in elk geval een navolging van de Dordtse schilder G. Smak Gregoor (1170-
1843).
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JAN
BONKEDT

(BOUQUET)

meester-
schoenmaker

•Bergen
(Henegouwen)

wrs. D Dordrecht
8-10-1759

otr./CD (2?) Dordrecht 11/26-11-1691

JANMGJE
SCHRAP(T)

wed. van
Guiljaume

Carenet

•Middelburg
c=i Dordrecht

15-5-1719

JOHANNES
MORTIER

schoolmeester
korenmeter

t Dordrecht
28-5-1720

I.MSBETH
KOP

^ Dordrecht
12-1-1732

otr./oo Dordrecht 19-4/3-5-1682

WILLEM
VAN DER Hll.l.

zn. van
Bartholomeus
van der Hill

en
Ariaent je Jans

Soeterix
(Soetelings)

schipper

— Dordrecht
13-4-1671

a Dordrecht
28-7-1711

IJOROTHEA
VAN

KAPEUI.E)

dr. van Cornelis
Ariens van

Cappel
en

Aeltjen Abrams

— Dordrecht
10-1-1677

t=> Dordrecht
11-7-1736

otr./ cr> Dordrecht 16-3/13-4-1698

GIJSBERT
PAASCHEN

geb. Zwaluwe

a Dordrecht
31-5-1751

ADRIAANTJE
WIJCKEN

dr. van Pieter
Jacobsz. Wijecke

Fanneken Wessels

—Dordrecht
16-5-1664

( ^ Dordrecht
8-4-1793

otr./co Dordrecht 29-10/13-11-1702

NIKOLAAS BONKET

—Dordrecht
3-10-1701

i—i Dordrecht
23-3-1778

JOHANNA MORLIER
(MORTIER)

—Dordrecht
21-3-1699

• Dordrecht
22-7-1758

BART(HOLOMEUS)
VAN DER HILL

—Dordrecht
26-3-1699

i—i Dordrecht
12-6-1752

MARIA PASE
(PAASEN)

—Dordrecht
15-12-1704

i—i Dordrecht
14-3-1787

otr./oo Dordrecht 2/18-5-1727 otr./ OD Dordrecht 6/29-5-1730

JOHANNES BONKET (BOUQUET)

otr./CD (2) Dordrecht 14-10/2-11-1773
Geertruij Somers

-Dordrecht 31-12-1728
• Dordrecht 27-5-1800

ADRIANA VAN HIL

-Dordrecht 12-10-1732
t 1767/1773

otr./ CB (1) Dordrecht 14/29-6-1760

BARTHOLOMEUS BONKET

kunstschilder
-Dordrecht 11-10-1767 t Dordrecht 16-12-1838

otr./tr. Dordrecht

JOHANNES BONKET
geëmployeerde bij de stadsleenbank

kunstschilder
V—Dordrecht 5/12-5-1802

f Amsterdam 15-4-1893
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MARCELIS
RITMEESTER

zn. van Pleun
Gauwertsz.

en
Maijke

Cornelisdr.
Leeggangers

OD (2) Gcertruij
Kemp

t vóór 10-2-1689

EELTJE
BUSTERVELT

dr. van
Jurriaen

Cornelissen
Bijstervelt

en
Jenneke

de Lang(e)

OD (1)

CERRIT
STAM

zn. van Claes
Gerrilsz. Slam

Neeltje Willems

N EELTJE
TIJSSE

waarsch. geb.
Hoornaar ca.

febr. 1672 als dr.
van Tijs Jans en

Jannetje Jans

-Meerkerk
15-3-1674

otr./ oo Hoornaar 4/18-3-1696

v/15 3<

JAN ABELSZ.
NIEUWEN-
HU IJS EN

oir. <2| Sleenwijk
17-10-1710

Jannetje Claesdr.
van 't Sant

v/16 31

CLARA
VAN ACQUOY

(ACCOIJ)

dr. van
Jeremias

Hendricks
van Acquoy

—Asperen
12-1-1670

OD (1)

IV/5 12

PIETER RITMEESTER NEELTJE (CORNELIA)
GERRITSE STAM

—Hoornaar
20-1-1697 öf 31-10-1700

t Almkerk (impost)
29-1-1739

CD (1) Almkerk 1719
Ariaentje Ariens van

Wingerden
OD (3) Giessendam
2-2-1741 Ariaantje
Pieters de Graaff

otr. (4)
Werkendam 19-4-1754

Lijntje Mulder

otr./ cc (2) Schelluinen 29-2/23-3-1732

HENDRIK TRIBERG

aannemer van werken

*graafschap Oldenburg
t vóór 13-12-1800

JANNIGJE
NIEUWENHUIJSEN

—Asperen 1-11-1705
otr./ao (1) Sleeuwijk

29-4/17-5-1728
Jan Cooijman

otr. Werkendam 29-7-1739

GERRIT RITMEESTER

otr./ CD (1) Almkerk 7/23-3-1761
Anneke van Wageningen

-Almkerk 25-12-1735
t Werkendam tussen 22-1-1780 en 11-4-1780

Ml/4 7

GRIETJE DRIEBERGEN

-Werkendam 15-5-1740
t Werkendam (impost) 8-12-1786

otr./ CD Werkendam jan./8-2-1767

NEELTJE RITMEESTER

-Werkendam 2-7-1769
1/17-4-1802

t Dordrecht 3-2-1845

CD (1) Dordrecht 20-10-1824
Heiltje Verbroek

*/-Dordrecht 17/24-5-1799
t Dordrecht 7-12-1829

CD (2) Dordrecht 9-2-1831
Elisabeth Francina van Pijpen
V-Dordrecht 18/25-11-1807

t Dordrecht 27-6-1878
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VAN DE SANDT
Een Dordtse familie en haar voorgeslacht

door drs. M. A. J. VAN DE SANDT

Inleiding
Ruim honderd jaar geleden - op 28 augustus 1891 - vestigde de jonge
zakenman Max van de Sandt (IX) zich in Dordrecht. Hij was afkomstig uit Eist
in de Betuwe en had enkele jaren als volontair in een Haagse kantoorboek-
handel gewerkt, toen hij besloot voor zichzelf te beginnen. Op 5 september 1891
opende hij op de Dordtse Voorstraat zijn 'Magazijn van Kantoor-, School- en
Teekenbehoeften, Lederwaren, Reis- en Luxe Artikelen'. M. van de Sandt B. V.
- nu een speciaalzaak in serviezen, porselein, kristal en tafelbestek, geleid door
een kleinzoon van de stichter - vierde vorig jaar haar eeuwfeest1.

Maximilianus van de Sandt stamde uit een oud Nederrijns geslacht van land-
eigenaren en bestuurders. Dit artikel beschrijft zijn stamreeks en geeft ook zijn
nageslacht weer2. Daarbij wordt voortgebouwd op het onderzoek dat Edgar van
de Sandt (1913-1968) en zijn broer Hermann (1908) eerder hebben verricht om
de familiehistorie in kaart te brengen. Omdat de vroegste geschiedenis nog veel
hiaten vertoont die verdere nasporingen vragen, laat het artikel de stamreeks
beginnen omstreeks 1600.

Links het wapen (met de weerhaak) van de familie Van de Sandt in Obermörmter, Xanten enz., 17de
en 18de eeuw. Rechts het wapen (met de leeuw) van de familie Van de Sandt, voorzover stammend

van 'Klosterhof' te Griethausen, sinds ± 1900

Het landgoed 'Sand'
De oorsprong van de familie Van de Sandt moet worden gezocht op het land-
goed 'Sand' nabij de stad Rees. Oorspronkelijk lag het op een eiland aan de
linkeroever van de Rijn. Als gevolg van een regulering van de rivier kwam het
later aan de rechter Rijnoever te liggen3.

Volgens een kroniek uit 13774 was 'Sand' in de elfde eeuw een van de belang-
rijkste bezittingen van gravin Irmgard van Aspel. Irmgard, later heilig ver-
klaard, was een weldoenster van kerken, kloosters en charitatieve instellingen.
Zij stichtte het klooster Marienstift, vanwaaruit zich de stad Rees ontwikkelde.
Omstreeks 1080 stierf zij in Keulen; haar gebeente rust in de Agneskapel van de
Dom. Na haar dood kwamen haar vele bezittingen onder de heerschappij van
de aartsbisschop van Keulen, die hierdoor zijn invloed langs de Nederrijn
belangrijk kon uitbreiden. In 1392 kwam het gebied in het bezit van zijn grote
tegenstanders, de graven (later hertogen) van Kleef5.
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Het landgoed 'Sand' is waarschijnlijk enkele eeuwen door leden van de
familie Van de Sandt bewoond geweest. De oudste chroniqueur van de familie,
Alexander van de Sandt uit Xanten (1663-1721) verhaalt dat 'villa Sandia', met
huis, stallen en rosmolen, in het rampjaar 1672 tijdens de oorlog van de Franse
koning Lodewijk XIV tegen de Republiek vanuit de vesting Rees (die sinds 1614
door de Staatse troepen bezet was) door het vuur is verwoest en vervolgens door
de Rijn is verzwolgen6.

Stamreeks
I. Gerhard van de Sandt, ca. 1600 landheer op het landgoed 'Sand' nabij Rees,
later op 'Hellewardt' in Obermörmter, tr. Odilia de Ruiter, dr. van Johann de
Ruiter, landheer van 'Hellewardt'7.

Ook Alexander van de Sandt laat de beschrijving van zijn 'arbor consanguinitatis' bij zijn
overgrootvader Gerhard beginnen, of liever - heel bijzonder - bij diens echtgenote: 'Omdat
van de vrouw wordt gezegd dat zij het einde van haar eigen familie is en het begin van een
nieuwe, begin ik met mijn overgrootmoeder, genaamd Odilia de Ruiter, dochter van Joannes
de Ruiter, landheer in Obermörmter op een landgoed genaamd Hellewarth, wiens vader de
broer was van de eerwaarde heer Nicolaus de Ruiter, kanunnik van Xanten [ . . . ] . Deze
eerdergenoemde Odilia was getrouwd met een geëerd man, Gerhard van de Sandt, landheer
van het landgoed Sand nabij Rees [. . . ] ' 8 .

'Arbor consanguinitatis' van Alexander van de Sandt (1663-1721), door hemzelf getekend. De
eerste twee generaties aan vaderskant zijn gelijk aan de generaties 1. en II. uit de beschreven

stamreeks
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Heinen (die een genealogie van de familie Peerenboom uit Kempen heeft samengesteld en
daarbij ook uitvoerig de verwante familie Van de Sandt beschrijft) veronderstelt dat Gerhard
bij Odilia de Ruiter op 'Hellewardt' is ingetrouwd. Dat zou ook de bijnaam verklaren van hun
zoon en kleinzoon: 'Ruiterman'9

Uit dit huwelijk als eerstgeboren zoon:

II. Johann van de Sandt 'condictus Ruiterman', landheer op 'Hellewardt' in
Obermörmter, overl. ald. 1652, tr. WUhelmina van Bebber genaamd Steppen,
geb. Obermörmter, overl. ald. 18-2-1684 (ongeveer 80 jaar oud, dus geb. ca.
1604), dr. van Everhard van Bebber genaamd Steppen, landheer op 'Step-
penhof' in Obermörmter, en Judith van Vuirden10.
Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren, onder wie:

III. Johannes van de Sandt 'condictus Ruiterman', landheer op 'Hellewardt' in
Obermörmter, overl. ald. 2-3-1694, tr. Obermörmter 25-11-1659 Theodora in
gen Lohr, overl. Obermörmter 30-1-1679.
Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren, van wie als oudste:

IV. Heinrich van de Sandt, ged. Obermörmter 20-1-1661, landheer in Brienen,
later in Düffelward, overl. ald. 14-10-1740, tr. (1) Keilen 2-12-1696 Maria Voss
van 'Haus Keilen', overl. Düffelward 26-4-1716; tr. (2) Düffelward 7-8-1729
Wilhelm(in)a Pe(e)ters, overl. Rindern 17-3-1771 (66 jaar oud, dus geboren ca.
1705).

Uit het eerste huwelijk werden zeven kinderen geboren. Omdat de doop van het oudste kind
in Griethausen is ingeschreven en die van de andere kinderen in Düffelward, veronderstelt
Heinen dat Heinrich eerst in Brienen (onder Griethausen) en daarna in Düffelward heeft
gewoond. Uit zijn tweede huwelijk kreeg hij nog eens vijf kinderen".

Uit het eerste huwelijk werd als vierde kind geboren:

V. Wilhelm van de Sandt, ged. Düffelward 25-10-1710, landheer op de Brie-
nense Hof in Brienen, tweede burgemeester van Griethausen, overl. Griet-
hausen 8-1-1776, tr. (1) Keilen 13-3-1738 Johanna Voss, geb. Keilen ca. 1700,
overl. Griethausen 4-9-1758, dr. van Theodor (Derk) Voss, landheer op 'Haus
Keilen', enSibillaGoesens; tr. (2) Griethausen 19-11-1760 (met dispensatie) zijn
nicht Sybilla Voss, ged. Keilen 25-3-1740, overl. Griethausen 11-1-1805, dr. van
Henricus Voss en Catharina Rutjes12. Na de dood van Wilhelm hertrouwde zij
met Theodor Arntz, burgemeester van Griethausen.

Wilhelm woonde aanvankelijk binnen Griethausen. Alma Diederichs bericht dat hij - na de
grote brand van 25 maart 1735, waarbij vrijwel geheel Griethausen afbrandde, negen inwoners
de dood vonden, velen gewond werden en 60 stuks vee in de vlammen omkwamen - op 21 juni
1737 met de herbouw van zijn voorhuis begon, nadat hij al eerder schuren en achterhuis weer
had opgebouwd13. Zeker was hij toen nog geen burgemeester. De eerste vermelding van die
hoedanigheid is van 1758, bij het overlijden van zijn eerste vrouw. Een inwonerslijst van
Griethausen uit 1765 vermeldt op de huisnummers 50 en 51: 'Bürgermeister Wilhelm van de
Sand'14. Een klok uit 1766 in de kerktoren van Griethausen bevat de inscriptie: 'Wilhelm van
de Sandt, Adiungirter Bürgermeister der Stadt Griethausen'13.

Inmiddels had Wilhelm op 18 augustus 1764 de Brienense Hof, in het dorp Brienen onder
Griethausen, in erfpacht genomen16. De Brienense Hof (ook wel Kahlenhof of Stiftshof
geheten) was in de 18e eeuw een van de aanzienlijkste hofsteden in Brienen. Hij behoorde tot
het premonstratenzer stift Bedburg (eigenlijk Bedbur) bij Kleef, dat in de wijde omgeving vele
rijke bezittingen had. Het was omstreeks 1120 als mannenklooster volgens de regel van
Prémontré door graaf Arnold van Kleef gesticht. Later kwam er een vrouwenklooster bij, dat
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op den duur alleen bleef voortbestaan. In 1519 werd het klooster omgevormd tot een vrijwe-
reldlijk stift voor adellijke dames. Nadat het stift tijdens de Tachtigjarige Oorlog enige malen
door Staatse troepen was geplunderd, weken de stiftdames in 1604 uit naar het veiliger Kleef.
In 1802 werden de bezittingen geseculariseerd17.

Uit zijn eerste huwelijk kreeg Wilhelm vijf kinderen, uit het tweede nog vier. Zijn gezins-
leven kende vele tegenslagen. In september 1758, tijdens een cholera-epidemie, had hij nog
maar juist zijn eerste vrouw begraven, toen ook een 12-jarig dochtertje stierf: 'In jenen
Monaten hielt der Tod in Griethausen eine grausige Ernte'18. Uit zijn tweede huwelijk verloor
hij tweemaal een zoon — beiden naar hun vader Wilhelm geheten — enkele maanden na hun
geboorte.

De jongste zoon uit het eerste huwelijk was:

VI. Hendrick van de Sandt, ged. Griethausen 12-12-1743, landheer op de Brie-
nense Hof, heemraad te Brienen, burgemeester van Griethausen, overl. ald.
9-2-1809, tr. Wissel 22-4-1775 Maria Reehorst, ged. Wissel 14-10-1753, overl.
Brienen 18-8-1824, dr. van Johann Reehorst, landheer op 'Entenbusch' te Wis-
selward, en Adelheid (Aleida) van Elsbergen gen. van Wylick.

Hendrick kocht van zijn vader de Brienense Hof, waartoe het stift Bedburg volgens een
oorkonde, gedateerd 15 februari 1775, toestemming verleende. Daarbij werd als jaarlijkse
erfpacht bepaald: 'éénhonderd twee-en-twintig Reichsthaler, alsook ten behoeve van de Hoog-
waardige Hoogwelgeboren Vrouwe Abdis acht pond kanariesuiker, een half pond muskaat-
noten, zes diensten, 12 kippen, 2 ganzen, alsook 4 diensten ad twee Reichsthaler voor de
rentmeester [... ] " 9 .

De echtgenoten maakten op 25 april 1776, toen nog kinderloos, voor het Landgericht te
Kleef op hun hofstede een gemeenschappelijk testament, waarbij zij elkaar wederkerig tot
erfgenaam benoemden, maar waarbij de echtgenote haar vader Johann Reehorst de legitieme
portie liet20.

Hendrick stierf aan een beroerte, luttele weken na de grote dijkbreuk van 13 januari 1809,
waarbij verscheidene inwoners van Brienen verdronken en ook de parochiekerk door het water
werd meegesleurd21.

Uit het huwelijk werden negen kinderen geboren, waarvan als vijfde:

VII. Johann van de Sandt, ged. Griethausen 1-12-1785, landbouwer op
'Stadtgut', resp. 'Klosterhof' te Griethausen, 'Gemeindevorsteher' van Griet-
hausen, overl. ald. 22-6-1859, tr. Griethausen 24-6-1813 Hendrina Maria Ver-
wayen, ged. Griethausen, 26-8-1790, overl. Vorst 28-4-1866, dr. van Johann
Verwayen, erfpachter van de windmolen te Griethausen, en Maria Elisabeth
Lamers.

Hendrina van de Sandt-Verwayen (1790-1866), weduwe van
Johann van de Sandt (VII).
(Overgenomen uit: H. Heinen (1939))
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Johann was vanaf ca. 1850 tot aan zijn dood in 1859 'Gemeindevorsteher' (de pastoor noemt
hem bij zijn overlijden 'antistes oppidi Griethusiae'). Griethausen had in deze jaren geen eigen
burgemeester, maar viel onder Keilen.

Johanns hofstede werd 'Stadtgut' genoemd, waarschijnlijk omdat deze eigendom was van
de stad Griethausen. Mogelijk hield dit verband met de ingewikkelde strijd om de bezitsver-
houdingen in de 'Scheinden und Warden' (het land tussen de Rijn en de 'Altrhein'), die het
leven in Griethausen in de eerste helft van de vorige eeuw sterk heeft beheerst. Een groot aantal
inwoners van Griethausen, verenigd in de 'Bürgerverein Griethausen' had deze landerijen
eeuwenlang in erfpacht gehad, maar ze in feite als eigendom gebruikt. Na veel verwikkelingen
werd in 1833 de erfpacht afgelost. Omdat de afkoopsom uit de gemeentekas was betaald, werd
na enkele processen de eigendom in 1845 toegewezen aan de stad Griethausen22.

Mogelijk heeft Johann zijn hofstede later in eigendom kunnen verwerven en deze vervolgens
'Klosterhof' genoemd, naar het voormalige nonnenkloooster van Griethausen23. In ieder geval
in 1840 tot zijn dood in 1859 woonde hij met zijn gezin op huisnummer 1 in de KirchstraBe
(later genaamd OberstraGe)24, vlak bij de Obertor (Milchtor), die nog altijd in de bebouwing
ter plaatse herkenbaar is25, en waar ook nu nog de 'Klosterhof' ligt, nog steeds door een Van
de Sandt bewoond.

Johanns weduwe, Hendrina van de Sandt-Verwayen, bracht haar laatste levensjaren door
bij haar jongste zoon Johann (1835-1879), die kapelaan was in Vorst, in wiens woning zij ook
overleed26.

De voormalige Milchtor (Obertor) te Griethausen,
waarachter nog juist zichtbaar de huidige 'Klosterhof'

Uit het huwelijk kwamen tien kinderen voort, allen in Griethausen geboren. Het
vierde kind uit het gezin was:

VIII. Peter Johann van de Sandt, geb. Griethausen 27-3-1823, landbouwer op
'Klosterhof' ald. en vanaf 15-5-1866 op 'Huis Reeth' te Eist (Gld.), overl. Eist
21-10-1904, tr. Griethausen 14-6-1860 (kerkel. Eist 19-6-1860) Petronella
Jacoba Roggen, geb. Eist 22-5-1835, overl. ald. 10-12-1894, dr. van Maximi-
lianus Johannes Franciscus Xaverius Roggen en Hermina Sanders.

Nadat zijn vader een jaar tevoren was overleden, leidde Peter Johann de eerste jaren van zijn
huwelijk het ouderlijk bedrijf. Hij was ook als steenbakker actief, een destijds in deze streken
veel voorkomende bedrijfscombinatie27.
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Peter Johann van de Sandt (VIII, 1823-1904) en echtgenote Petronella Jacoba Roggen (1835-1894)

In het voorjaar van 1866 vertrok hij met zijn gezin, dat toen vier kinderen telde, naar de
geboorteplaats van zijn vrouw, het Gelderse Eist. Waarschijnlijk was een erfeniskwestie hier
debet aan (in 1866 overleed zijn moeder). Twee jaar later ontving hij op zijn verzoek van de
Koninklijke Regering te Düsseldorf voor zichzelf, zijn vrouw en zijn vier in Griethausen
geboren kinderen een 'Consens zur Auswanderung', die het hem mogelijk zou maken als
Nederlands onderdaan genaturaliseerd te worden. Dat hield tevens in 'daB sowohl er als auch
seine vorgedachten Familienmitglieder von jetzt an aufgehört hatten PreuBische Unterthanen
zu sein und daB sie daher an den Rechten, Wohlthaten und an dem Schutz Preufiens ferner
keinen Theil mehr nehmen könnten'28.

Handtekening van Peter Johann van de Sandt onder
de 'Urkunde' waarbij hem en zijn gezin een 'Consens
ziir Auswanderung' naar Nederland wordt verstrekt
(1868)

Men mag aannemen dat zijn schoonvader, de 'landman' Roggen, hem geholpen heeft in Eist
een nieuw bedrijf te beginnen. Uit dankbaarheid - zo lijkt het - gaf hij de eerste zoon die
in Nederland geboren werd, de vier voornamen van zijn schoonvader.

In de buurtschap Reeth bouwde Peter Johann in 1868 een grote nieuwe boerderij naar
Nederrijns model: twee kolossale schuren met daarvóór een indrukwekkend woonhuis, het
geheel volgens een strikt symmetrische opzet. Omdat hij de bakstenen in Nederland te duur
vond, vroeg - en kreeg - hij toestemming voor het oprichten van een steenbakkerij met één
vormtafel op zijn perceel bouwland, zodat hij de stenen kon laten bakken van zijn eigen klei.
Het nog bestaande 'Huis Reeth' (één van de beide schuren is in 1969 afgebrand) is tot 1924 in
het bezit van de familie Van de Sandt geweest. Op het erf is nog steeds te zien waar destijds
de grond is afgegraven29.

In Eist werden nog acht kinderen geboren. Het oudste, dus het vijfde kind uit
het gezin, werd de grondlegger van de Dordtse familie.
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DE DORDTSE TAK

IX. Maximilianus Johannes Franciscus Xaverius van de Sandt, geb. Eist (GId.)
13-6-1866, koopman te Dordrecht, overl. ald. 16-5-1951, tr. Noord wij kerhout
23-10-1894 Ermina Cornelia Pennings, geb. ald. 29-11-1862, overl. Dordrecht
3-6-1954, dr. van Hendrik Pennings en Krijntje Oostdam.

Na vijf kostschooljaren - op het Bisschoppelijk College in Roermond en Rolduc in Kerkrade
- vertrok Max van de Sandt in 1884 naar Den Haag, waar hij als volontair in dienst trad van
de firma P. J. van Leeuwen, 'Magazijn van Schrijf-, Teeken- en Kantoorbehoeften' in de
Veenestraat 41. Hij ging inwonen bij de firmant F. L. Klompé, die met zijn gezin bij de zaak
woonde30. Hier bleef hij tot het voorjaar van 1891, lang genoeg om het vak grondig te leren.
Op doorreis per boot naar zijn ouderlijk huis in Eist bracht een hevig noodweer hem bij toeval
in Dordrecht. Daar zag hij een leegstaand winkelpand te koop staan, dat hem erg geschikt leek
om een eigen zaak te beginnen.

Op 30 april 1891 kocht Max het 'woon- en winkelhuis met erf en tuin, staande en gelegen
te Dordrecht aan de Voorstraat, geteekend D319/320, en een pakhuis en erf daarachter aan
de Boogjes en strekkende tot aan de Gracht, een en ander bij het kadaster der gemeente
Dordrecht bekend in Sectie E nummers 677 pakhuis twee en vijftig centiaren en 691 huis en tuin
acht aren tien centiaren, samen acht aren twee en zestig centiaren'31. Hij betaalde bij de koop
een prijs van ƒ 16.000,-, nam daarvoor bij de heren Meeus een hypotheek van ƒ10.000,- en
leende bij zijn vader / 8.000,- tegen een rente van 41/2 %32. Zo had hij nog ƒ 2.000,- over om
de eerste handelsvoorraad in te kopen. Zijn jongere broer Constantius Aloisius (1875-1945)
hielp hem de eerste moeilijke jaren door. Hun zuster Louise Helena Maria (1865-1936) ver-
zorgde voor beiden de huishouding.

Maximilianus J. F. X. van de Sandt (IX, 1866-1951) met zoon en dochter vóór zijn winkelpand,
Voorstraat 370, Dordrecht (ca. 1914)

Uit dit huwelijk:

1. Johan Peter Hendrik, volgt Xa.
2. Hendrikus Johannes Cornelis, volgt Xb.
3. Wilhelmina Peternella Johanna van de Sandt, geb. Dordrecht 30-10-1899,

overl. Ginneken en Bavel 31-10-1926, begr. Dordrecht 3-11-1926.
4. Maximiliaan Johannes Adhanus, volgt Xc.
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De Dordtse familie Van de Sandt bij het zilveren huwelijksfeest van de ouders (23 oktober 1919).
V.l.n.r.: Wilhelmina P.J. (1X-3, 1899-1926), Hendrikus J.C. (Xb, 1897-1975), Maximilianus

J.F.X. (IX, 1866-1951), Maximiliaan J.A. (Xc, 1902-1987), Ermina C. van de Sandt-Pennings
(1862-1954), Johan P. H. (Xa, 1895-1982)

(Foto Hameter, Dordrecht)

Xa. Johan Peter Hendrik van de Sandt, geb. Dordrecht 9-10-1895, koopman te
Dordrecht, overl. Breda 10-5-1982, tr. Dordrecht 2-7-1925 Catharina Huber-
tina Trossel, geb. ald. 26-6-1899, overl. Breda 12-8-1979, dr. van Arnoldus
Jacobus Trossel33 en Maria Catharina Renkin.

Johan werd al op 15-jarige leeftijd van kostschool gehaald - 'De Ruwenberg' in St. Michiels-
gestel — om zijn vader, die volgens de doktoren niet lang meer zou leven, in de zaak te komen
helpen (deze leefde daarna nog 41 jaar!). Nadat Max Sr. zich in 1932 uit de zaken had
teruggetrokken, werden Johan en zijn jongere broer Maximiliaan (Xc) aanvankelijk als
bedrijfsleiders aangesteld. In 1934 richtten zij samen de vennootschap M. van de Sandt N. V.
op, met henzelf als enige aandeelhouders en directeuren. Doel van de vennootschap was 'de
handel in porselein, glas- en aardewerk, lederwaren, reis-, luxe en aanverwante artikelen,
alsmede alles wat met een en ander in den ruimsten zin geacht kan worden in verband te
staan'34. Van 1931 tot het begin van de oorlog was Johan bestuurslid van de afdeling Dor-
drecht van de R. K. Vereeniging voor den Handeldrijvenden en Industrieelen Middenstand 'De
Hanze'.

In 1968 trok hij zich uit de zaken terug en werden de panden verkocht. Zijn zoon Johannes
Adrianus (Xa-6) verplaatste de zaak naar een nieuw winkelcentrum elders in de Dordtse
binnenstad.

Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:

1. Hubertina Ermina Catharina van de Sandt, geb. 16-5-1926, lid Seculier Insti-
tuut Maria Annunciatie, maatschappelijk werkster te Oss; ongehuwd.

2. Maximilianus Arnoldus Johannes van de Sandt, geb. 16-7-1927, socioloog,
wetenschappelijk hoofdambtenaar KMA te Breda, tr. Echt 27-8-1960
Arno/da Jacoba Maria Elisabeth Zeelen, geb. Heerlen 1-9-1929, dr. van
Josephus Jacobus Hubertus Franciscus Zeelen en Maria Johanna van
Nunen; 1 dochter, 1 zoon.

3. Wilhelmine Louise van de Sandt, geb. 30-8-1928, lerares lichamelijke oefe-
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ning te Tilburg, tr. Dordrecht 9-7-1956 Hendrik Joseph Gerard Onderden-
wijngaard, geb. Rotterdam 9-1-1926, psycholoog te Tilburg, zn. van Arie
Onderdenwijngaard en Anna Josephina Maria Lennards.

4. Catharina Elisabeth van de Sandt. geb. 30-1-1930, tr. Dordrecht 8-8-1955
Henricus Gerardus Roest, geb. ald. 12-8-1924, personeelchef te Helmond,
zn. van Adrianus Roest en Catharina van Gastel.

5. ArnoldusMaximilianus van de Sandt, geb. 23-4-1931, programma-technicus
Nederlands Omroepproduktie Bedrijf te Hilversum, wonende te Blaricum;
ongehuwd.

6. Johannes Adrianus van de Sandt, geb. 20-8-1932, directeur M. van de Sandt
B.V. te Dordrecht, tr. ald. 29-3-1967 Marguérite Antoinette Leopoldine
Meuwissen, geb. ald. 27-4-1942, dr. van Albert Ernest Meuwissen35 en
Joséphine Marie Francoise Hamers; 2 zoons.

7. Hendrikus Maximilianus van de Sandt, geb. 12-2-1935, directie-secretaris
Intercena te Amsterdam, wonende te Castricum, tr. Roermond 16-11-1963
Catharina Johanna Becker, geb. Maasniel 5-8-1938, dr. van Johann Becker
en Engelbertha Joanna Gerarda Benedicta Verheugen; 1 zoon, 1 dochter.

8. Ermina Hubertina van de Sandt, geb. 1-2-1941, tr. Vught 14-5-1969 Joze-
phus Gerardus Maria Spierenburgh, geb. Nijmegen 11-12-1940, scheikundig
ingenieur te Puttershoek, zn. van Bernard Cornelis Theodorus Spierenburgh
en Johanna Gijsbertha Baaijens.

Xb. Hendrikus Johannes Cornelis van de Sandt, geb. Dordrecht 22-10-1897,
koopman te Rotterdam, later rijksambtenaar te 's-Gravenhage, overl. Voor-
burg 1-5-1975, tr. Dordrecht 5-2-1941 MarianneIsabella Clara van den Eelaart,
geb. Schiedam 16-9-1906, overl. Voorburg 30-9-1988, dr. van Adrianus Her-
manus Jacobus van den Eelaart en Isabella Joanna van Gent.

Na een studie aan de Handelshogeschool te Rotterdam vestigde Hendrikus (Henri) in 1926 in
die stad een agentuur- en commissiehandel. Deze werd in 1929 omgezet in 'H. van de Sandt's
Agentuur- en Handelmaatschappij N. V.', gevestigd te Rotterdam, met hemzelf en zijn oud-
studiegenoot J. Louwerens als directeuren. Doel van de vennootschap was de handel in
granen, Indische producten, meel, zaden, peulvruchten, veevoeder en aanverwante arti-
kelen36. Het kantoor was in Rotterdam achtereenvolgens gevestigd Boompjes 2, Groote Markt
36, Diergaardelaan 7 en Kruisstraat 19. Toen door het uitbreken van de oorlog de internatio-
nale handel vrijwel onmogelijk werd, trad Henri begin 1940 uit als directeur (zijn mede-
directeur had dit al in 1938 gedaan) en trad hij in dienst van het Departement van Economische
Zaken te 's-Gravenhage. Met een inmiddels aangetreden nieuwe directeur bleef de vennoot-
schap voortbestaan. Het kantoor aan de Kruisstraat (naast de Rotterdamsche Diergaarde)
werd in de meidagen van 1940 verwoest37.

In 1935 werd Henri lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland voor de Rooms-Katholieke
Staatspartij. In 1939 werd hij herkozen voor een tweede periode, waaraan een einde kwam toen
de provinciale staten per 1 september 1941 door de Duitse bezetter werden opgeheven38.

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravenhage:

1. Casper Henricus Cornelius van de Sandt, geb. 3-1-1942, elektrotechnisch
ingenieur, partner Consultancy Group Stratix te Amstelveen, wonende te
Ouderkerk aan den IJssel, tr. Eindhoven 3-6-1972 Anna Maria Naninck,
geb. ald. 6-8-1945, dr. van Antonius Adrianus Cornelius Naninck en Emilie
Hortense de Wolf; 2 zoons, 1 dochter.

2. Henricus Carolus Maria van de Sandt, geb. 15-5-1948, overl. 's-Gravenhage
1-3-1965.
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Xc. Maximiliaan Johannes Adrianus van de Sandt, geb. Dordrecht 12-2-1902,
koopman te Dordrecht, overl. Breda 12-11-1987, tr. Rotterdam 30-5-1934
Johanna Augustina Maria van Brederode, geb. ald. 27-5-1913, overl. Dor-
drecht 13-1-1973, dr. van Augustinus Cornelius Johannes van Brederode39 en
Francina Wolff.

Omstreeks 1920 kwam ook de jongste zoon, na een leertijd in Duitsland, in de zaak van zijn
vader. Deze kocht na enkele jaren een tweede winkelpand aan - Voorstraat 373, hoek Pelser-
brug — waar Max Jr. de leiding kreeg over de afdeling lederwaren. Tegelijk met zijn broer
Johan beëindigde hij zijn zaken in 1968.

Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:

1. Ermina Francina van de Sandt, geb. 3-10-1935, tr. Dordrecht 14-12-1956
Huibertus Sengers, geb. ald. 1-9-1930, juwelier te Breda, zn. van Johannes
Hendrikus Sengers40 en Anthonia van der Zant.

2. Francina Johanna vande Sandt, geb. 20-1-1937, overl. Naaldwijk 14-8-1982,
tr. 's-Gravenhage 13-12-1965 Alfonsus Maria van Winden, geb. ald. 20-8-
1937, slager te 's-Gravenhage.

3. Wilhelmina Joanna van de Sandt, geb. 6-3-1939, tr. Dordrecht 5-5-1964
Bernardus Anthonius van den Boogaard, geb. Utrecht 26-10-1938, vorm-
gever te Zeist, zn. van Johannes Bernardus van den Boogaard en Theodora
Johanna Simonis.

4. Johanna Wilhelmina van de Sandt, geb. 20-5-1944, tr. Toronto (Canada)
17-4-1968 Robert Brian Crabtree, geb. ald. 16-10-1943, elektronisch inge-
nieur te Toronto, zn. van William Ernest Crabtree en Doreen Evelyn Wood.

Mij past een woord van oprechte dank aan allen die schriftelijk of mondeling
informatie hebben verstrekt of anderszins van dienst zijn geweest; in het bij-
zonder de navolgende dames en heren: Hermann Terlinden (Stadtarchiv Rees),
Dr. Grote (Stiftsarchiv Xanten), Hermann Th. Dellmann (Kleve), Stephan de
Lange en L.W. A. Berenbroek (Mosaik-Archiv, Kleve), Mw. S. Oberfrank
(Griethausen), Dr. G.B. Janssen (Zevenaar), Mw. Oudsen (Gemeente Eist),
Mw. M.S. Jansen (Gemeentearchief Dordrecht); en voorts alle leden van de
familie Van de Sandt in Duitsland (Griethausen, Brienen, Warbeyen), België
(La Clouse) en Nederland (Eist, Dordrecht e.a.) die mij bij het verzamelen van
de gegevens behulpzaam zijn geweest. •

Noten
1. De geschiedenis van de zaak is uitvoeriger beschreven in: M. A. J. van de Sandt, Het begon met

een onweersbui.. .; honderd jaar Van de Sandt in Dordrecht, in: Kwartaal en Teken, uitgave
van het Gemeentearchief Dordrecht, 17 (1991), nr. 3, p. 3-12.

2. Uitgebreidere genealogische gegevens zijn bij de auteur beschikbaar.
3. Informatie Stadtarchiv Rees.
4. Aanwezig in het Stadtarchiv Rees.
5. Wim en Wiro van Heugten, Land van Kleef, leper/Mijdrecht z.j., p. 77 en 149; Gabriele M.

Knoll, Der Niederrhein, Köln 1991, p. 87; Die Grofie Bertelmanns Lexikothek.
6 . ' [ . . . ] villas Sandiae prope Resam qua modo Rheno absumpta est, prius tamen bello gallico

adversus hollandos Ao 1672 ex fortalitio Resensi ob vicinitatem domus, horrea, cum mola
equina absumpta nee reddificata fuere'. (Alexander de Sandt, Juris utriusque Doctor, De ortu
et progressu meae familiée et natis. Ms. Xanten ca. 1710). Het originele handschrift bevond zich
nog omstreeks 1940 in een particulier archief te Elten; de huidige verblijfplaats is onzeker. Het
geschrift is in 1938 door Edgar van de Sandt getranscribeerd. Een fotokopie van de transcriptie
is in het bezit van de auteur.
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7. Omdat de 'Kirchenbücher' van Obermörmter pas in 1657 beginnen, ontbreken hier (en bij
generatie II.) exacte data.

8. 'Cum foemina dicatur finis familia; proprias et principium novse, ordiar ab Avia mea magna sive
Abavia dicta Odilia de Ruiter, qua progenita a Joanne de Ruiter, colono in Overmormpten villa:
dictse Hellewarth, cuius pater fuit frater Rev. D. Nicolai de Ruiter, Can. Xantensis [ . . . ) . Fuit
hac praefata Odilia nupta viro honesto Gerardo de Sandt, colono villa; Sandias prope Resam
[ . . . ] . (Alexander de Sandt, a.w.).

9. Heinrich Heinen, Ahnenliste Peerenboom; Die Ahnen der Geschwisler Peerenboom aus
Kempen-Niederrhein, Betzdorf (Sieg) 1939, pp. 97-98.

10. Alexander de Sandt, a.w. Na deze generatie kan Alexander voor dit artikel niet meer als bron
fungeren. Zijn vader Gerhardus, burgemeester van Xanten 1678-1691, getrouwd met Gertrudis
Haen, was een broer van de onder III. genoemde Johannes, zodat vanaf generatie III. de
stamreeksen uiteen gaan lopen.

11. Heinen, a.w., pp. 77-78.
12. Blijkens aantekening van de pastoor van Griethausen in het 'Kirchenbuch' werd de huwelijksdis-

pensatie verleend door de apostolisch nuntius te Brussel: '1760 lOmo 9bris venerunt ad me
denuntiandi Dns Consul noster Wilhelmus van de Sandt et neptis sua Sybilla Voss per dispensa-
tionem illustrissimi D. Nuntii Bruxellensis Jois Caroli Molinari contrahere petentes, cop. 19'.
De parochie van Griethausen behoorde (met o.a. de parochies van Emmerich en Keilen) tot het
begin van de 19de eeuw tot het bisdom Utrecht (het aartspriesterschap Emmerich) en maakte dus
deel uit van de Hollandse Zending, die onder de apostolische (inter)nuntiatuur van Brussel viel.
(L. J. Rogier, Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw,
Amsterdam/Brussel 19643, p. 796-799). Het archief van de destijds door de nuntius van Brussel
verleende huwelijksdispensaties bevindt zich in het Vaticaan.

De familiebetrekking tussen Wilhelms eerste en tweede echtgenote, resp. Johanna Voss en
Sybilla Voss, beiden geboortig uit Keilen, kon nog niet worden opgehelderd; evenmin de relatie
tussen Wilhelms moeder Maria Voss, ook uit Keilen afkomstig, en zijn beide echtgenoten.
Opmerkelijk is dat het huwelijk met Johanna Voss blijkbaar zonder dispensatie gesloten is,
hoewel zij, evenals Wilhelms moeder Maria Voss, van 'Haus Keilen' afkomstig was, wat toch
verwantschap doet vermoeden.

13. Alma Diederichs, Griethausen wurde am 25. Marz 1735 durch Brand zerstört, in: Rheinische
Post, Kleve 1965, Nr. 71 (25. Marz), Nr. 73 (27. Marz), Nr. 77 (1. April), Nr. 85 (10. April).

14. Diederichs, a.w.
15. Robert Scholten, Geschichtliche Nachrichten über Cleverham, Brienen, Sombrienen und Griet-

hausen, Cleve 1888, p. 56.
16. Alma Diederichs, Drei alle Höfe in Brienen, in: National-Zeitung, z.j. (± 1936).
17. Robert Scholten, Das Pramonstratenserinnen-Kloster Bedburg bei Cleve, Cleve 1901; Hermann

Th. Dellmann, Genealogisches Ortsbuchfür den Kreis Kleve: Bedburg, in: Mosaik, Zeitschrift
für Familienforschung und Heimatkunde, 1988, Heft 2, p. 25-28; Van Heugten, a.w., pp. 77-79.

18. Heinen, a.w., p. 64.
19. Diederichs, a.w. (± 1936).
20. Heinen, a.w., p. 50.
21. Hermann Th. Dellmann, Genealogisches Ortsbuch für den Kreis Kleve: Brienen, in: Mosaik,

1988, Heft 2, p. 32-34.
22. Over deze kwestie uitvoerig in: Alma Diederichs, Beitrage zur Geschichte des Stadtchens Griet-

hausen, z. pi. 1969, p. 13-28.
23. In 1447 gaf hertog Adolf I op verzoek van de stad Griethausen toestemming voor de vestiging

van een klooster voor dertig zusters van de orde van de H. Franciscus, aangesloten bij het
Generaal Kapittel van Deventer. Begin 19de eeuw, tijdens de Franse bezetting, werd het klooster
opgeheven. (Scholten, a.w. (1888), p. 57-62).

24. Liste der samtlichen Civil-Einwohner der Bürgermeisterei Griethausen 1840-1864. Stadtarchiv
Kleve, AG1-B4.

25. Friedrich Gorissen, Griethausen; Die Geschichte einer Stadtgründung oder Aufstieg und Nie-
dergang eines Rheinhafens, Köln 1974, p. 14-15.

26. Heinen, a.w., p. 36-37.
27. G. B. Janssen, Baksteenfabricage in Nederland (diss. KUB), Zutphen 1987.
28. Urkunde Keilen 5. Juny 1868, in: Einwanderungen und Auswanderungen 1857-1903. Stadt-

archiv Kleve, AG1-A3, p. 138-140.
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29. G. B. Janssen, Verdwenen steenfabrieken te Eist (Over-Bet uwe), in: Tabula Batavorum, 1
(1983), nr. 3, p. 10; E.L. van Olst, Markante boerderij — opgetrokken uit eigen klei, in:
Boerderij, 74 (1989), nr. 42 (18 juli), p. 42-43.

30. Bevolkingsregister Gemeente 's-Gravenhage 1880-1895, deel 52, folio 388 en 267.
31. Dienst van het Kadaster voor Zuid-Holland, Rotterdam, dagregister deel 39 no. 1354, 1 mei

1891.
32. Akte van hypotheekstelling verleden voor notaris S.Th.J. Roes te Arnhem, 1 mei 1891.
33. Van de familie Trossel is een genealogie beschikbaar: H. L. Trossèl, Genealogie van de familie

Trossèl, Breda 1970.
34. Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatcourant van Dinsdag 24 Juli 1934, no. 140.
35. Betreffende de familie Meuwissen wordt sinds 1987 genealogisch onderzoek verricht door de

Stichting Joes Meuwissen 1738, gevestigd te Echt.
36. Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Maandag 5 Augustus 1929, no. 150.
37. Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Holland te Rotterdam.

Rijksarchief in Zuid-Holland, 's-Gravenhage, dossier No. 32491.
38. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, 's-Gravenhage 1974,

deel 5, p. 237-242.
39. Van het geslacht (Van) Brederode bestaat een uitgebreide genealogie, samengesteld door de

Werkgroep Brederode, 9 delen, Amsterdam 1977 e.v.
40. Van de familie Sengers is een uitvoerige genealogie gepubliceerd: M. P. J. Mutter Sengers en P.

Lemmers, Het grote Sengers-boek, z. pi. 1986.

Het oudste stuk in het Dordtse stadsarchief: handvest van Dirk (VII) graaf van Holland en zijn
gemalin gravin Aleida; zij vergunnen de Wantsnijders te Dordrecht het recht lakens te verkopen,

1200
Foto, Gemeentearchief Dordrecht (Stadsarchief I, inv. nr. 123)
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DS. WILHELM ABRAHAM VINMAN TE DUBBELDAM
(Classis Dordrecht)

door S.LAANSMA

Toen Wilhelm Abraham Vinman in 1753 te Wychen werd geboren, was zijn
vader, Gothard Wilhelmus Vinman, daar al sinds 1733 predikant. Zijn moeder,
Sibilla Geertrui Christina Daubenspek, was evenals haar man afkomstig uit het
Graafschap Meurs. Het is dus niet zo vreemd dat de jonge Wilhelm zijn studie
theologie in 1769 in Duisburg begon. Dit duurde slechts één jaar, want na het
overlijden van zijn vader in 1770 kwam Wilhelm naar Nederland en liet hij zich
inschrijven aan de Hogeschool te Groningen.

In 1775 was hij beroepbaar en het was de Hervormde gemeente van Rens-
woude, die een beroep naar hem deed uitgaan. Nadat hij dit beroep had aange-
nomen, werd hij op 24 september 1775 door ds. J. van Campen uit Rhenen in
het ambt bevestigd. De tekst van ds. van Campen was 2 Tim. 4 : 5: 'doet het
werk van een evangelist'.

Ongetwijfeld zal Vinman zijn werk met hart en ziel gedaan hebben, doch
helaas werden er geen notulen over deze periode gemaakt. Genoteerd werd
slechts, dat de diakonierekeningen werden gecontroleerd en dat er nieuwe lid-
maten werden aangenomen. Er werd gedoopt, gehuwd en begraven. Uit de
registers kunnen we ons wel een beeld vormen van de Hervormde gemeente
gedurende de jaren van ds. Vinman. Er werden 81 huwelijken ingezegend, 308
kinderen gedoopt en 89 lidmaten aangenomen. Het begraafboek is niet volledig.
Aangezien de graven in de kerk in 1784 gepeild werden, werd in dat jaar een
grafboek opgesteld. Bij veel graven staat 'vol', zodat daar noch de namen noch
de overlijdensdata van de begravenen bekend gemaakt worden. Zo komen we
tot een aantal van slechts 28 begravenen, waarvan er in 1786 nogal wat aan de
pokken waren overleden.

Onder de gedoopten vinden we in 1778 een dochter van de Heer en Vrouwe
van Renswoude, Jhr. Gerard Maximiliaan Taets van Amerongen en Catharina
Johanna Mossel. Hun kind ontving bij de doop de namen Anna Susanna.
Tweemaal liet de secretaris van de Hoge en Vrije Heerlijkheid van Renswoude
en Emmikhuizen een kind dopen : in 1780 Jan en in 1782 Cornelis. De Secretaris
en zijn vrouw waren Jacobus van Ellinckhuyzen en Margaretha Brouwer.

Zelf huwde Vinman in Barneveld. Op 26 september 1780 werd aldaar het
huwelijk gesloten van Wilhelmus Abrahamus Vinman, predikant te Rens-
woude, en Maria Geertrui] Morser, die afkomstig was uit Groenlo, doch in
Barneveld woonde. Voor zover ik kon nagaan werden uit dit huwelijk geen
kinderen geboren. Tenslotte schrijft Vinman zelf in het notulenboek van de
Hervormde kerk van Renswoude : 'Den 25 Juni 1786 heb ik Wilh. Abraham
Vinman mijne afscheidsreede gedaan met de woorden Handel. 20 : 32 en alsoo
mijn dienst alhier geëindigt'.

Na elf jaar in Renswoude te hebben gestaan, vertrok Vinman naar Gilze en
Rijen, een gemeente die voor het merendeel uit Rooms-Katholieken bestond. De
weinige Hervormden hadden Vinman in 1786 beroepen en deze werd op 9 juli
van dat jaar aldaar bevestigd door ds. Joh. Prinse uit Dongen. Deze preekte
over 1 Tim. 4 : 16. In de namiddagdienst deed Vinman zijn intrede met 1 Cor.
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2 : 2 : 'Want ik en hebbe niet voorgenomen iets te weten onder u , dan jesum
Christum, ende dien gekruisigt'.

Drie jaar duurde het ambtswerk van ds. Vinman te Gilze en Rijen. Hij gaf in
1789 gehoor aan een beroep van de gemeente Dubbeldam en nam op 12 juli van
dat jaar 'niet zonder wederzijdsche aandoeningen een tederhartig afscheid, met
Paulus vermaaning, Hand. 20 : 31, Daarom waakt, ende gedenkt, dat ik drie
jaaren (lang) nacht ende dag niet opgehouden en hebbe een iegelijk met traanen
te vermaanen'.

Op 26 juli 1789 werd Vinman te Dubbeldam bevestigd door ds. H. van
Hiltrop, predikant te Dordrecht, met Lucas 14 : 23 : 'Ende de Heere zeide tot
den dienstknecht, gaat uit in de weegen, ende heggen, ende dwingt ze in te
komen, opdat mijn huis vol werde'. 's Middags deed de bevestigde predikant
zijn intrede met 1 Cor. 1 : 2 1 : 'Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld
God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de
dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven'.

Zoals gebruikelijk, werden op de kerkeraadsvergaderingen besprekingen
gehouden over de lidmaten, het vieren van het avondmaal, het kandidaat stellen
van personen voor diaken of ouderling, huwelijken en armen in de gemeente.
In januari 1791 kreeg Jacob Heeren toestemming het armenbrood te bakken.
Voorheen gebeurde dat te Dordrecht, maar Jacob was broodbakker te Dub-
beldam en niet zo duur als de bakkers te Dordrecht. Bepaald werd, dat het
brood iedere vrijdag aan de armen zou worden uitgedeeld. Adriana Verhaagen,
die 'wegens lichaamsongemak niet in staat was haar brood te winnen' kreeg op
25 februari 1792 een plaats in het Gasthuis te Dordrecht. De regenten van het
Gasthuis vroegen de diakonie van Dubbeldam daarvoor 1 gulden en 10 stuivers
per week.

Op verzoek van Vinman werd in juli 1792 besloten voor acht gulden het derde
deel van het kerkelijk plakkaatboek aan te schaffen. De eerste twee delen bezat
men reeds geruime tijd. Jaarlijks werd de diakonierekening nagezien en afge-
sloten en dan werd iedereen in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn.
Men gebruikte dan de term 'de diakoniereekening is geslooten met opene kerk-
deuren'.

Na het overlijden van de voorzanger en koster Jan van Harthals, verzocht de
benoemde schoolmeester Dirk van Harthals tot deze ambten benoemd te mogen
worden. Na een officiële advertentie geplaatst te hebben in de Dordregtse Cou-
rant van 8 mei 1800 kreeg Dirk van Harthals uiteindelijk de benoeming. Dit
werd hem op 22 augustus 1800 meegedeeld door de kerkeraad. In dat zelfde
jaar, namelijk op 5 oktober 1800, vierde ds. W. A. Vinman zijn 25-jarig ambts-
jubileum. Ter gelegenheid daarvan preekte hij over Psalm 65 : 2: 'De lofzang
is in stilheid tot U o God in Zion, en U zal de gelofte betaald worden'. De
Boekzaal der Geleerde Wereld voegde daar de wens aan toe dat 'diezelve goede
Heer en Koning zijner kerke, die zijnen knegt dus verre in 't werk der bedieninge
zo zigtbaar hielp, en zo genadig ondersteune, ondersteune hem verder door de
rechterhand zijner kracht, ook tot in den hoogsten ouderdom, en stelle hem tot
eenen uitgebreiden zegen zo voor zichzelven, als voor geenen die hem horen'.
Helaas, hij bereikte deze hoge ouderdom nimmer, want na een korte ziekte
stierf Wilhelm Abraham Vinman op zondagavond 21 februari 1802 in de
ouderdom van bijna 49 jaar. •
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VREDEVELD TE DORDRECHT

Twee r.-k. priesters

door dr. B. SCHOONE-STRIJK

Deze korte genealogie Vredeveld' is interessant door twee priesters die erin
voorkomen; de ene was priester in de zo roerige tijd van 1786-1812, de andere
was gedurende acht jaar missionaris in Nederlandsch-Indië.

Eerst wordt de genealogie gegeven. In A wordt, na een klein stukje geschiede-
nis van de Hollandse zending - zoals de organisatie van de rooms-katholieken
in de Noordelijke Nederlanden in die tijd heette2 - , het functioneren van de
eerste priester Vredeveld verteld. In B volgt het verhaal van de r.-k. zending
in Ned.-Indië in de eerste helft van de 19de eeuw, met de belevenissen van de
andere priester Vredeveld.

Beide priesters stammen af van Peter Hermsen Vredeveld, die op 5 mei 1730
te Zutphen in het huwelijk treedt. Het lukte niet deze Peter Hermsen in verband
te brengen met het Zwolse geslacht van die naam, hoewel de naam een verband
wel suggereert. Ook met de Dalfse familie was geen verband aan te tonen, hoe-
wel een Jan Jansen Vredeveld als voogd over zoon Jacobus van Peter Hermsen
zeer interessant is, omdat wordt beweerd dat de Dalfse stamvader Jan Jansen
een zoon is van een Jacobus. Maar uitgebreid onderzoek in Kampen, Haarlem,
Zutphen en Amsterdam leidde tot niets.

Genealogie
I. Peter Hermsen Vredeveld, korporaal onder de compagnie van kapitein
Munchhausen, tr. Zutphen 5-5-1730 Geertruit Gerdigs.

Het huwelijk is vermeld in het r.-k. huwelijksboek, maar Peter en Geertruit zijn geref. getrouwd
in de Broederkerk te Zutphen. De achternaam van Geertruit wordt ook gegeven als Ceerdincks
of Geerdinghs. Beiden woonden bij hun huwelijk te Zutphen.

Uit dit huwelijk:

I. Jacobus, volgt II.

II. Jacobus Vredeveld, ged. Zutphen 30-1-1731, r.-k., zilversmid, overl. Dor-
drecht 5-5-1791, tr. ald. 19-5-1753 Christina Tromp, 'van Mulm aan den
Rhijn', overl. Dordrecht 17-2-1809.

Bij de doop van Jacobus Vredeveld is Claudia Sourbris getuige. Zij wordt op 20 januari 1763
in de Nieuwe Kerk te Dordrecht begraven. Bij de gaarder staat dan ƒ3 , - Jacobus Vredeveld
wed.'. De naam wordt soms als Geloudina geschreven, de achternaam als Soubris. De precieze
familieverhouding is niet duidelijk.

Jacobus krijgt 23 januari 1753 a raison van 20 gulden en het afleggen van de eed, het burger-
schap van Dordrecht.

Bij het huwelijk woont Jacobus 'op de verkemarkt'. Getuige is zijn oom en voogd Jan Vrede-
veld; het is niet gelukt deze Jan Vredeveld te lokaliseren.

Op 21 januari 1809 maakt Christina Tromp een testament bij notaris Telders in Dordrecht.
Zij vermaakt daarin haar huis op de Varkensmarkt B 287 te Dordrecht, mitsgaders twee bedden
met toebehoren aan haar zoon Nicolaas Vredeveld, een paar oorknopjes aan haar kleindochter
Christina Vredeveld. De rest van haar bezit vermaakt zij aan haar drie zonen Nicolaas, Johannes

2 3 2 Gcns Nostra XLVII (1992)



Henricus en Pieter, ieder eenderde part, en bij vooroverlijden aan de wettige descendenten. Als
voogd over minderjarige, uitlandige en andere toezichtbehoevenden, in haar nalatenschap ge-
rechtigden, benoemt zij 'de Weleerw. Heer Johannes Henricus Vredeveld, Roomsch pastoor
te Rotterdam'.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht:

1. zoontje, dood geb. 8-2-1755.
2. Nicolaas Vredeveld, ged. 8-4-1756 (get.: Petrus Vredeveld, Christina Wy-

dorp), r.-k., beeldhouwer, overl. Dordrecht 5-8-1833, tr. Dordrecht 11-4-1801
Maria Allegonda van Vuurde, geb. Geldern (Duitsland), overl. Dordrecht 20-
2-1833 (77 jaar oud, ouders onbekend, beiden overleden in Geldern). Geen
kinderen bekend.
Nicolaas is getuige bij de doop van Nicolaas Vredeveld op 20 december 1803; van beide personen
Nicolaas is de doopnaam Nicolaus.

Nicolaas laat door notaris Telders op 20 juni 1811 een testament maken, waarbij hij alles ver-
maakt aan zijn vrouw, maar indien zij na zijn overlijden hertrouwt, moet zij de helft aan zijn
wettige erfgenamen afstaan.

Maria is getuige bij de doop van Nicolaas Vredeveld op 20 december 1803 en bij die van Ada-
mus Jacobus Vredeveld op 24 september 1801.

3. Joannes Henricus, ged. 8-10-1758 (get.: Joannis Vredeveld, Christina Wy-
dorp), r.-k., priester, landdeken (zie voor zijn levensverhaal onder A), overl.
Rotterdam 14-9-1812 (in de overlijdensakte staat dat hij bij zijn overlijden
54 jaar oud is, geboren is te Dordrecht, zoon is van Pieter Vredeveld, schoen-
maker, moeder onbekend).

Detail van een kaart van Dordrecht (uit 'Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden', 4edeel,
Is. Tirion, Amsterdam 1742). De Varkenmarkt, waar de familie Vredeveld zo lang heeft gewoond,
is te vinden ongeveer bij nr. 31
(Foto gemeentearchief Dordrecht, inv. nr. D.I. 172)
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4. Maria Christina, ged. 24-4-1761 (get.: Mattheus Witsdorf, Anna Maria Wits-
dorf), overl. Dordrecht 14-5-1761.

5. Maria Christina, ged. 21-10-1762 (zelfde getuigen als bij de vorige Maria
Christina), overl. Dordrecht 6-11-1789.

6. Sybilla Margarita, ged. 31-8-1764 (get.: Petrus Hennekam, Margarita Lutz),
overl. Dordrecht 7-1-1786.

7. Petrus, volgt III.

Gezicht op de Varkenmarkt te Dordrecht tijdens een brand (mogelijk ook zonder brand op een
marktdag); potlood, penseel in grijs, door J. C. Schotel (1787-1838)
(Foto gemeentearchief Dordrecht, inv. nr. G 1734)

III. Petrus Vredeveld, ged. Dordrecht 13-3-1767 (get.: Petrus Damen, Helena
de Bont), r.-k., zilversmid, overl. Dordrecht 3-4-1812, tr. Delft 2-5-1794 Willemi-
na de Lange, ged. ald. 7-3-1762, overl. 's-Hertogenbosch 30-11-1842, dr. van
Adamus de Lange en Hendrina Tulk.

Bij haar ondertrouw woont Willemina bij haar ouders op de Turfmarkt te Delft. Haar moeder
is een zuster van pastoor Carolus Tulck. Toen Joannes Henricus Vredeveld in 1795 in Loosduinen
werd benoemd, was deze Carolus Tulck daar pastoor.

Wanneer Pieter overlijdt wordt als toeziend voogd aangesteld over de minderjarige kinderen,
Hendrika 15 jaar, Christina 13 jaar en Nicolaas Vredeveld 8 jaar, hun oom Nicolaas Vredeveld
van de Varkensmarkt 287 B. De kinderen zijn elk voor een kwart erfgenaam van de bezittingen
van Pieter Vredeveld, zilversmid. Bij notaris Telders in Dordrecht wordt op4 juni 1812een inven-
taris opgemaakt. Behalve de gewone meubelen en huisraad, waarbij een doofpot en twee kwispel-
doren opvallen en waaruit je kunt afleiden dat de normale bedekking van een eenpersoons bed,
een peluw, drie kussens, een katoenen en een wollen deken is, is natuurlijk interessant het gereed-
schap en de winkelvoorraad. Als werktuigen waren aanwezig: 1 aambeeld, 2 pletmolens, 1 blaas-
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balg, 1 kistje agaatstenen en enig ander gereedschap. Aan gemaakt goud en zilverwerk:
5 paar klokken, 3 paar hangers, 4 schuiven, 8 doekspeldjes, 2 ringen, 3 halsslootjes, 6 halsschui-
ven, 12 paar slingers, 7 paar bellen, 2 paar oorknoppen, 13 snuifdozen, 3 tasbeugels, 10 knipbeu-
geltjes, 14 eau de la reinedoosjes, 12 naaldenkokers, 3 bonbondoosjes, 8 theelepeltjes, 3 vorkjes,
1 lepeltje, 25 cachetten, 32 vingerhoeden, 1 zaktabaksdoos, 5 theezeven, 14 horlogekettingen,
2 lijfbandsgespen, 2 ende schaarkettingen, 9 horlogesleuteltjes, 5 pijpendoppen, 10 rijgpriemp-
jes, 2 breischutjes, 10 hondebelletjes, 1 paar broekstukken, 2 tuighaken, 1 paar schoenslootjes,
14 hembtrokknoopjes, 1 breimandje, 1 schaar, 1 rasp, 1 borsteltje, 1 tashaak, 1 koespeentje, 1
driehaakje, 1 breibeugeltje, 37 paar oorringen, 11 kurken met zilver, 48 schoengespen en 40 paar
broekgespen.

Alles werd gewogen en tegen zilverprijs berekend, dus alles wordt laag geschat. Men is wel
drie dagen met het opmaken van die inventaris bezig, alles netjes in franken en in guldens. Het
resultaat is dat alles, inclusief huis, 1919 gulden 8 stuivers opbrengt. Maar helaas, er zijn veel
schulden nl. 9200 gulden.

Wanneer twee jaar later de vader van Willemina de Lange overlijdt (ook daar is een inventaris,
nu van een meestergrutter), blijkt dat zij aardig wat schuld aan haar ouders heeft; die hebben
haar kennelijk geholpen. Financieel ziet Wilhelmina de zaken kennelijk niet zo best zitten, want
de dag na deze laatste inventarisatie stelt zij haar broer Carolus de Lange aan om al haar financië-
le rechten en verplichtingen te behartigen. De akte daarvan is bij notaris Gijsbert van Hasselt
te Delft.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht:

1. Jacobus Vredeveld, ged. 30-1 -1795 (get.: Nicolaas Vredeveld, Henrica de Lan-
ge), overl. Dordrecht 11-3-1799.

2. Henrica Vredeveld, ged. 1-1-1797 (get.: Carolus de Lange, Henrica Tulk),
overl. Dordrecht 8-1-1864.

3. Christina Vredeveld, ged. 27-2-1799, overl. Dordrecht 6-5-1821 (ongehuwd,
in het huis B 161 in de Wijnstraat).

4. Adamus Jacobus Vredeveld, ged. 24-9-1801 (get.: Adamus de Lange, Maria
van Vuurde echtgenote van Nicolaas Vredeveld), overl. Dordrecht 2-11-1803.

5. Nicolaas Vredeveld, ged. 20-12-1803 (get.: Nicolaas Vredeveld, Maria van
Vuurde), r.-k., priester, overl. Wijk aan Zee 7-2-1866.
De namen Nicolaas en Nicolaus worden door elkaar gebruikt. Nicolaas heeft zijn opleiding ge-
kregen in het seminarie te Warmond, maar hij is niet zo'n erg goede student. Vragen en waarde-
ring van zijn laatste examen, waarvan de uitslag op 24 december 1827 werd bekend gemaakt,
zijn bewaard gebleven3. Van de twintig kandidaten slaagt hij als 18de. Hij heeft 30% punt be-
haald van de mogelijke 81 punten. Zijn eerste standplaats is 's-Heerenhoek, daarna is hij kape-
laan te Roelofarendsveen. Bij Koninklijk Besluit van 4 februari 1832 wordt hij benoemd tot r.-k.
priester op het eiland Java. Zijn belevenissen in Ned.-lndië worden vermeld in B.

Wanneer hij in 1841 berooid in Nederland terugkomt, gaat hij naar zijn aartspriester Gerving,
president van het seminarie te Warmond4. Die neemt hem de biecht af, laat hem in het semina-
rie de mis opdragen en geeft hem wat geld. Daarna wordt hij tot herstel bij de jezuïeten in Culem-
borg geplaatst.

Op 24 november 1843 wordt hij tweede kapelaan te Sassenheim met titel vicaris te Voorhout5.
Hij kan te Voorhout in het pastoriehuis wonen en heeft het recht aldaar alle pastorale functies
te verrichten. In alle twijfelachtige gevallen moet hij de pastoor van Sassenheim raadplegen en
zich aan diens oordeel onderwerpen. Maar in Voorhout wil men liever totaal apart van Sassen-
heim en probeert dat op alle mogelijke manieren te bewerkstelligen. Er zijn een paar brieven
bewaard gebleven6, o.a. één van Vredeveld aan Kervel waarin hij verhaalt hoe pastoor De Mol
van Sassenheim hem driftig heeft verweten dat hij de aartspriester om raad zou hebben gevraagd.
De Mol zou gezegd hebben: 'Ik ben uw pastoor en de pastoor van Voorhout, en ik kan alles
in Voorhout komen doen en verrichten en zo meer'. Maar uit de brief van De Mol aan Kervel7

vernemen we 'dat de zaken te Voorhout en wel door de Eerw. Heer Vredeveld niet verbeterd,
maar helaas! verergerd zijn. Ik heb van goederhand vernomen, dat die man zelf tot de tegenpartij
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behoord (...). Vol van ijgenliefde met zig zelve te veel ingenoomen (...). Hierbij komt dat hij
die brave menschen, die in mijne pastorie te Voorhout woonen bij wien zijn Eerw. door het ge-
bruik van drank in het oog loopt niet zeer best behandeld'; en in een P.S. 'Als U Ampl. vandaag
Vredeveld niet kunt wegnemen, beneemt Z.E. dan de naam van Vicaris'. Kortom de benoeming
van Vredeveld heeft niet het gewenste resultaat gehad. Een oplossing komt pas door toedoen
van H. Wolkemeyer. In een brief aan Kervel8 getuigt hij daarvan. Op 27 september 1845 wordt
de wens van Voorhout zelfstandig te zijn, ingewilligd; Wolkemeyer wordt eerste pastoor'.

Vredeveld wordt in 1851 tot pastoor te Wijk aan Zee benoemd. Als hij in 1866 overlijdt, blijkt
hij een testament te hebben nagelaten bij notaris Prins te Beverwijk. Hij heeft zijn hele bezit
aan zijn huishoudster vermaakt. Het is interessant de afrekening van deze nalatenschap te bekij-
ken.

Er zijn geen onroerende goederen. De waarde van de roerende goederen is ƒ 600,-, vordering
tractement van de staat ƒ 149,34 en contanten ƒ 455,84. Maar er i s / 577,77 schuld. Behalve de
vijftig gulden jaarloon voor zijn huishoudster over 1866, zijn daarvan de grootste posten: wijn,
bier enz. ƒ 282,30, boekwerken ƒ 73,465, schrijfbehoeften ƒ 35,47, dokteren apotheker ƒ 46,70.
Verder vallen de twee loten voor de staatsloterij en de contributie voor het genootschap ter zeden-
verbetering van de gevangenen op. De begrafeniskosten moeten er natuurlijk ook nog af. Deze
blijken ƒ 233,- te zijn. Daar er geen erfgenamen zijn in de rechte lijn, krijgt de huishoudster
ƒ420,41.

Met de dood van deze Nicolaas is de Dortsche familie Vredeveld uitgestorven.

Omstreeks 1700 zijn er seculiere, d.w.z. wereldlijke, priesters van de wettige kerke-
lijke hiërarchie in noord-Nederland met een bisschop in Utrecht. Maar er zijn
veel te weinig van deze priesters. Zij worden aangevuld door ordegeestelijken
- vaak buitenlanders - die meer verbonden zijn met hun eigen orde dan met de
seculiere geestelijken en hun bisschop. Onder deze reguliere priesters zijn in Hol-
land vooral veel jezuïeten die zichzelf zien als directe ijveraars voor de paus.
Daardoor heerst er nogal eens grote wrijving tussen deze twee groepen. De secu-
liere geestelijkheid streeft over het algemeen een strengere devotie na en legt
strengere penitenties op. Dit wordt door de jezuïeten aangegrepen om Petrus
Codde, die in 1688 missiebisschop wordt, van jansenisme te beschuldigen.

Het jansenisme is een richting in de r.-k. kerk, die wilde terugkeren tot de zui-
vere leer van Augustinus, naar voorbeeld van het boek van Cornelius Jansenius
over deze kerkvader. De jezuïeten slaagden er indertijd in dit boek verboden te
krijgen, maar in Frankrijk aan de Sorbonne was men het daar niet mee eens
en er ontstond een groep vrome geleerde mensen die het jansenisme aanhingen,
met als centrum het oude klooster Port-Royal, later gesplitst in Port de Paris
en Port des Champs. In 1653 werd het jansenisme door de paus verboden. Port
des Champs, dat zich niet aan de veroordeling wilde onderwerpen, werd opgehe-
ven en de gebouwen en het kerkhof werden verwoest. Veel aanhangers van het
jansenisme vluchtten en vonden in de Noordelijke Nederlanden gastvrijheid.

Petrus Codde wordt naar Rome ontboden en daar weten de jezuïeten te be-
werkstelligen, dat hij als bisschop wordt geschorst. In zijn plaats wordt Theodo-
rus de Cock, een in Rome opgeleide jezuïet, door de paus tot provicaris be-
noemd. Maar de Staten van Holland, bevreesd voor een te grote invloed van de
paus, verboden De Cock de uitoefening van zijn functie omdat hij niet door de
nationale kerkelijke instanties was benoemd. Er wordt zelfs een arrestatiebevel
tegen hem uitgevaardigd en hij vlucht. De Hollandse zending wordt nu door de
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nuntius in Brussel bestuurd. Steeds als deze probeert een nieuwe bisschop te be-
noemen, wordt die door de Staten de toegang tot het land geweigerd. Het vicari-
aat in Utrecht, dat behalve in het bisdom Haarlem zolang het bestuur uitoefent,
kiest, omdat zij anders geen priesters kunnen wijden, nu zelf een bisschop die
gewijd wordt door een Franse bisschop. Hiermee is in 1724 de oud-
bisschoppelijke cleresie een feit, een schisma, want de paus erkent deze bisschop
niet.

De priester Joannis Henricus Vredeveld, ged. Dordrecht 8 oktober 1758, krijgt
zijn opleiding in het seminarie te Leuven, waar hij uitstekend heeft gestudeerd
en in 1782 tot 'secundus primae lineae in promotione generali' wordt
uitgeroepen10. In het dagboek van Ten Hulscher", de aartspriester van de Hol-
landse zending, lezen we in 1788 over J. H. Vredeveld, jongste kapelaan onder
pastoor Meilink in de Papagaay te Amsterdam: 'de Eerw. Heer J. H. Vredevelt,
wel jong, maar dog in veel opzichten recommendabel'12. Hij heeft hem van na-
bij meegemaakt, want Ten Hulscher was een tijd pastoor in 'de Boompjes' te
Amsterdam; daar hebben zij kennelijk vriendschap gesloten. Er ontwikkelt zich
een uitgebreide briefwisseling tussen deze beiden, waarvan veel is bewaard
gebleven13. Wat ook nog aanwezig is, is het document waarin Joannes Henricus
Vredeveld de artikelen van het 'Placaat, den 21 September 1730 door Haar Edele
Groot Mogende geëmaneert', heeft getekend ter gelegenheid van zijn komst in
Leiden. Dit plakkaat moesten alle geestelijken tekenen. Het hield in, dat ze trouw
zwoeren aan de burgerlijke overheden, terwijl de paus voor deze gehoorzaam-
heid geen enkele dispensatie kon verlenen. Ze mochten ook niet collecteren voor
enig klooster of iets dergelijks en waren gehouden zich vreedzaam en zedig te
gedragen14.

Uit de bewaard gebleven brieven wordt hier het een en ander verteld, ze geven
een inzicht, zowel in het karakter van deze Joannes Henricus Vredeveld, als in
de gedachten, die in deze tijd in de r.-k. kerk leven. Joannes Henricus leeft intens
met het wel en wee van deze kerk mee en is een rechtgeaarde seculiere priester,
die direct waarschuwt als van de rechten van de nationale Hollandse geestelijk-
heid wordt afgeweken.

Zo ook in het volgende voorval dat hij heeft meegemaakt15. Op 11 januari
1792 zou nuntius Brancandaro in 'de Boompjes' te Amsterdam het heilig vorm-
sel toedienen. De priesters van de buurtstaties werden hierbij uitgenodigd. Hier-
onder was Fronhoff, die op het laatste moment weggeroepen was geweest en zich
daardoor had verlaat. Hij ging haastig naar 'de Boom'. Het was een warme dag
en hij was zeer bezweet. Snel nam hij plaats in de nabijheid van Zijne Excellentie
en haalde een grote rode zakdoek voor de dag, waarmee hij zijn gezicht afveegde
De Excellentie was zeer geïrriteerd door het te laat komen en dacht dat hij met
een dronkaard te maken had. Zeer verontwaardigd liet hij hem schorsen. Pas
na veel moeite kon men Brancandaro overtuigen dat Fronhoff onschuldig was
en deze bood excuses aan. Maar toen verviel de wispelturige nuntius in het ande-
re uiterste. Hoewel Fronhoff niet aan de beurt was omdat hij niet genoeg priester-
jaren had, wilde Brancandaro hem als pastoor voorgedragen zien, wat Ten Hul-
scher, zoals Vredeveld zeer goed begreep, niet wilde. Uiteindelijk is Fronhoff niet
benoemd, pas in 1795 wordt hij pastoor in de 'armelijke' statie Wognum.
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Vredeveld werd in 1795, na zijn kapelaanschap bij de Heer Bouman op de Ap-
pelmarkt te Leiden, benoemd tot pastoor in Loosduinen, waar ook Carolus
Tulck pastoor was. In 1803 wordt hij pastoor van St. Laurens aan de Houttuinen
te Rotterdam en landdeken van Schieland16.

Toen in het begin van 1795 de Bataafse omwenteling zich onbloedig voltrok
en op 5 augustus 1795 het decreet werd afgekondigd, 'dat geen bevoorrechte
noch heerschende kerk in Nederland meer kan of zal geduld worden', waren de
Hollandse seculiere priesters blij. Ten Hulscher wist van de Staten van Holland
toestemming te krijgen een bisschop te kiezen, maar dat hij sprak van kiezen
zonder daarbij de paus te noemen, zette kwaad bloed, vooral bij de jezuïeten.
Geschrokken wendde hij zich met zijn verzoek ook tot de paus, maar de Heilige
Stoel bracht geen verandering in de toestand van de Hollandse missie17.

De Leuvense universiteit was uitgevallen en er werd een seminarie in Warmond
opgericht. Ten Hulscher vraagt J. H. Vredeveld of hij niet op het seminarie lector
wil worden, maar deze bedankt.

Er is natuurlijk veel geld nodig voor de financiering van dit seminarie en door
middel van zendbrieven die in de kerk worden voorgelezen, wordt een beroep
gedaan op de offervaardigheid, die inderdaad heel groot is. Vredeveld is heel
boos als er onder de priesters figuren worden gevonden, die zich bewust niet sto-
ren aan de orders van de aartspriester en de zendbrief niet voorlezen. Het zijn
vooral reguliere priesters, die zich verschuilen achter de nood der armen. Vrede-
veld schrijft: ' 't is ondraaglijk, dat zij, die het vette der Missie bij overmaat ge-
nieten, er zich niet over bekommeren, dat de Gemeenten na hen van priesters
voorzien worden.'18

Vredeveld doet ook zijn best om te bewerkstelligen, dat geld voor studiebeur-
zen aan veelbelovende studenten wordt geschonken.

Toen in juni 1806 het koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon gesticht
werd, werd gehoopt dat er iets gedaan zou worden aan de discriminatie die nog
ten aanzien van de katholieken bestond. In de brief van 21 april 1808 zegt Vrede-
veld b.v. 'Moet U.A. nog ter audiëntie verschijnen, dan dunkt mij, was het niet
ondienstig om in de aanspraak een woord te laten vloeyen, dat wij nog altijd
hoopen van de goedheid van onze koning de nodige energie te zien, om de bezwa-
ren der R.C. vooral ten opzichte van de armen langs de grondwetten te vereffe-
nen'.

Vredeveld maakt zich herhaaldelijk zorgen als de overheid met telkens weer
nieuwe maatregelen komt, b.v. wanneer de inkomsten van de verschillende paro-
chies moeten worden opgegeven. Hij suggereert Ten Hulscher dan om een soort
richtlijn voor de beantwoording rond te sturen, zodat ieder het op dezelfde -
natuurlijk voor de parochies zo tactisch mogelijke - manier doet.

Wanneer moet worden opgegeven welke kerkgebouwen de verschillende gods-
diensten altijd hebben gebruikt, is hij bang dat de pastoors laks zullen zijn met
het opgeven. Hij schrijft ten minste op 27 oktober 1808 aan Ten Hulscher: 'dat
de overheid het verzuim wil laten komen kerken te claimen, zodat de gerefor-
meerde kerken dat wel doen en de kerken zullen bezitten'.

Een voorbeeld van zijn pastorale zorgen volgt hier. Op 13 april 1807 schrijft
hij aan Ten Hulscher: 'Ik heb thans een netelig probleem aan de hand'. Het komt
hierop neer: Mejuffrouw X een gemeentelid wordt ten huwelijk gevraagd door
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een jansenist te Breda, de zoon van de Heer Y. Deze jongen had haar altijd be-
loofd, dat hij r.-k. zou worden, maar zijn vader is onverbiddelijk: hij wil wel
het huwelijk toestaan, maar niet de verandering van geloof. Zij deelt mee 'dat
zij driejaren gevrijd en gevlijd zijnde met de hoop in de Heer Y een R.K. echtge-
noot te zullen hebben', nu het besluit had genomen, de jongen te trouwen, met
de stellige belofte, dat deze na de dood van zijn vader tot de r.-k. kerk zal over-
gaan. Vredeveld gaat zelfs in Breda met de vader van de jongen praten, maar
bereikt niets. Dan vraagt Vredeveld aan Ten Hulscher of hij dit huwelijk met
dispensatie mag inzegenen, maar Ten Hulscher mag dit niet zelf beslissen. Het
duurt te lang voor er uitsluitsel van de hogere autoriteiten komt; in zijn brief
van 21 september 1808 schrijft Vredeveld tenminste: 'Ik ben steeds nieuwsgierig
wat antwoord gekomen is op mijn vraag om een dispensatie van een Jansenist
met een Roomse te mogen trouwen (...). Nieuwsgierigheid alleen doet mij ver-
langen het antwoord te mogen weten, daar mijn doel om nuttig te mogen zijn
door haare ongelukkige afwijking verijdelt is'. Er bestaat een bericht uit
Rome19 dat verklaart dat een huwelijk tussen een jansenist en een rooms-
katholiek, ingezegend door een jansenist priester, geldig blijft indien de janse-
nist later tot het rooms-katholicisme overgaat; het huwelijk hoeft dan niet op-
nieuw te worden ingezegend.

Op 15 juli 1808 is De Lamblardie, aalmoezenier aan het hof van koning Lode-
wijk Napoleon, overleden. Deze had volgens Ten Hulscher veel ten goede van
de vaderlandse kerk gedaan. Wanneer bij hem een verzoek om een tweede aal-
moezenier binnenkomt, kan hij zelf die post wegens zijn zwakke gezondheid niet
aanvaarden. Vredeveld draagt dan verschillende namen aan van mensen die vol-
gens hem in aanmerking konden komen, maar Ten Hulscher had zijn zinnen op
Vredeveld zelf gezet20. Deze bedankt echter. Hij schrijft op 2 september 1808
o.a.: 'Ik ben er volstrekt niet voor berekend; ik spreek het Frans niet goed genoeg
om mij daarin behoorlijk te expliceren: daar ik het bijna niet als door lectuur
verkregen heb. Ik ben nog minder hoveling en veel te dom om politiek te kunnen
zijn'. En: 'voor dat slag werk, heb ik nimmer opleg gehad, en ik ben door vorige
ziekten te veel gesleten, om er mij in de jaren van 50, behoorlijk bekwaam te
maken. De vlugheid van geest en van geheugen ontbreekt mij thans en gaat mij
jaarlijks meer verlaten: welk figuur zou ik dan onder hovelingen maken en hoe
verkeert mij steeds onder fransche broeders geplaatst te vinden'.

Inderdaad is zijn taalgebruik niet altijd zó, als je van een hoveling zou mogen
verwachten. In een brief van 21 november 1809 waaruit blijkt dat hij gepikeerd
is omdat Ten Hulscher een boekje dat hij met een ander geschreven heeft niet
wil goedkeuren, uit hij dat door af te geven op vertalingen van anderen, o.a. op
deze wijze: 'ik ben nog maar op bladzijde 2, en daar lees ik: het hulsel der ziel,
mijn lichaam is slechts stof. Zoveel als ik van onze boven en nederduytsche taal
weet, is hulsel geen woning maar een hoofdtoisel of gewaad, begrypt nu die man,
dat mijne logge vleesklomp met een lompe neus, slijmerige borst en halfmotte
pooten het toisel van mijne ziel is, dan zou ik hem noyt voor mijn zielekamenier
willen gebruiken, al moest mijn ziel dan een capucijner kaalkop gelijken'.

Dat zijn gezondheid niet ideaal was, blijkt ook uit de brief van 27 oktober
1808: 'Daar de behoefte van een assistent te Zierikzee van de uiterste drang is,
heb ik mijn Capelaan daarheen laten vertrekken'. Maar verderop: 'wel zo dat

GcnsNosiraXLVII (1992) 239



ik voor de advent mijn Capellaan konde thuis hebben (...), omdat ik, zeer ligt
met verkoudheid en hoest geplaagd zijnde, mijne gefatigeerde borst wat wilde
sparen'. En als hij op 29 november 1808 bedankt dat hij zijn kapelaan terug-
krijgt: 'ik kan door Gods goedheid nog wel het werk doen, maar door overkrop-
ping en overhaasting ben ik al meer als eens van bloed geworden, vooral als het
saisson met mijn gestel niet accordeert'.

Koning Lodewijk Napoleon had de intentie op de één of andere manier de
bisschoppelijke hiërarchie weer in te voeren. Vredeveld kent Père Hubert Nicou
- predikant van de koning - van vroeger, en hoort van hem, dat de koning zeer
rechtzinnig katholiek is en dit zal laten zien bij de dood van de jansenistenbis-
schop Van Rijn. Natuurlijk wordt dit meteen aan Ten Hulscher geschreven. In-
derdaad wordt na het overlijden van deze bisschop aan de overige bisschoppen
verboden een nieuwe bisschop te kiezen. Maar in 1810 treedt Lodewijk Napoleon
af en neemt Napoleon zelf het bestuur over.

Ook Napoleon blijkt de Nederlandse rooms-katholieke kerk zodanig te willen
reorganiseren, dat dan tevens een eind wordt gemaakt aan het bestaan der oud-
katholieke kerk. Hij wil wel zelfde bisschoppen kiezen. Na bevestiging van zijn
keuze door de paus kan de bisschop worden inzegend. Het idee dat een hereni-
ging van de oud-katholieke kerk met de moederkerk best mogelijk zou zijn, werd
door de Hollandse priesters gedeeld. Vredeveld schrijft hierover op 5 juli 1809
aan Ten Hulscher: 'Ik voorzie als wij zo gelukkig mogen zijn van alhier eigen
bisschoppen te krijgen, dat de Jansenisten daardoor in de grootste verlegenheid
zullen gebragt worden, en dat in de eerste tijd van die nieuwe verschijning eener
wettig geautoriseerde Hiërarchie, veelen onder hunen zullen gaan wankelen dog
om dan het ijser aan een te smeden te wijl het heet is, dunkt mij dat het allernood-
zaakelijkste zoude zijn, dat men vooraf beproefde of men de H. Stoel kon per-
moveeren (...) het formulier van Alexander 7de te vervangen zo dat men de leer
der kerk moest bezweeren zonder dat er uytdrukkelijk gewag gemaakt wierd van
het boek van Jansenius'.

De gezindheid van keizer Napoleon blijkt duidelijk uit het verslag van een au-
diëntie in Rotterdam gehouden op 25 oktober 1811. Het is gedaan in een kostelij-
ke brief21 geschreven door Antonides van Kleef aan zijn neef (N.B. de bisschop
te Deventer is een jansenist): '( . . .) Ter bestemder uur zijn wij dan tot het Paleis
gegaan, (...) daar zijnde, kwam behalve de geconstitueerde magten, ook den zo-
genaamden Bisschop van Deventer, in habitu Pontificali, in eenen purperen toog
en met een purperen schoudermantel en kruis binnentreden (...). Ten 3 uuren
werd het onze beurt; wij traden binnen, de Pastoor Vredeveld voerde het woord.
Wij vonden den Keizer in eene beste luim (...) dan zich naar zijn linkerzijde wen-
dende, zag hij den gepurpenden Deventenaar, die dadelijk een papier uit zijnen
zak haalde, waarop waarschijnlijk zijn verscheurd complimentje stond; dan
Z.M. gaf hem geen tijd, sprak hem glimlachend aan en vroeg, of dat papiertje
zijne Pauselijke institutie was. Dit met neen beantwoord zijnde, vroeg Z.M. of
hij wel een behoorlijke institutie had, dit wederom negatief beantwoord zegde
Z.M. je ne vous connais pas, un évêque sans institution n'est pas évêque (...)

- enfin je ne reconnais pas des Evêques qui ne sont pas nommés par moi et insti-
tués par Ie Pape, qui est Ie chef de l'Eglise (...). Dan zich tot ons wendende,
vroeg hij of wij tevreden zouden zijn, wanneer hij ons ook hier bisschoppen zou-
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de geven; waarop de Heer Vredeveld zegde: Oui Sire! Si l'Evêque nommé par
Sa Majesté aura son institution canonique du Pape (.. .)• Kortom de audiëntie
heeft geduurd tot over 4 uuren. Z.M. heeft weinig woorden gewisseld met de an-
dere gezindheden, hij sprak hun wel eens tusschen beiden aan, maar viel telkens,
ja wel tot vijf en twintig maaien toe, den Jansenist aan en scheen zijn vermaak
te nemen in zijne verlegenheid'.

Voordat Napoleon zijn plannen voor de rooms-katholieke kerk tot uitvoering
kon brengen, stortte zij n rij k ineen en het schisma is tot op de huidige dag blij ven
bestaan.

Tot zover de selectie uit de brieven van Joannes Henricus Vredeveld, het is de
moeite waard ze allemaal te lezen.

Het Gemeenlandshuis Schieland te Rotterdam waar het geciteerde verhaal van de ontvangst plaats
vond, en wel in de tegenwoordige bibliotheek
(Anonieme kopergravure uit ca. 1790; foto Collectie gem.archief Rotterdam, Cat.nr.: XIII 5)

B

In Nederlandsch-Indië werd vóór 1800 de rooms-katholieke godsdienst niet in
het openbaar uitgeoefend. Dat werd pas toegestaan in het begin van 180822.
Men begon met twee geestelijken in Batavia in een particulier huis, maar in 1810
werd een kapel te Batavia mogelijk. Daarna breidde de katholieke godsdienst
zich langzamerhand uit, er kwam een gemeente in Semarang bij en door het ijve-
ren van priester Lambertus Prinsen lukte het aldaar een r.-k. weeshuis te stichten
dat zich kon ontfermen over de vele ouderloze kinderen. In 1822 werd door
priester Waenders een gemeente in Soerabaja gesticht. Het bekeren der Javanen
valt niet mee omdat zij al tot de Islam behoren, en het bekeren der Chinezen
lukt ook niet zo best omdat die hun leer van Confucius hebben. Verder is moei-
lijk dat er altijd veel verloop is; katholieken vertrekken naar het moederland,
anderen komen daar weer voor in de plaats. Bovendien laten veel jonge mensen
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als zij in Indië komen zich niet veel meer aan de godsdienst gelegen liggen. De
geestelijke verzorging is ook moeilijk door de grote afstanden die moeten worden
afgelegd om in de afgelegen gebieden de garnizoenen, hospitalen en gevangenis-
sen te bezoeken. Er zijn omstreeks 1830 maar vier missionarissen door de Neder-
landse regering toegestaan, voor heel Java natuurlijk niet veel. Als in 1832 ook
nog twee missionarissen ziek worden, is de toestand helemaal zorgelijk. Er wor-
den twee priesters aangewezen om ze te vervangen, nl. A. Grube en Nicolaus
Vredeveld - gedoopt Dordrecht 20 december 1803, benoemd tot priester op Java
op 4 februari 1832 - een neef van Joannes Henricus Vredeveld23.

Aan de hand van de tragische gebeurtenissen die hem overkomen en de ontwik-
kelingen in de Indische missie daarna, zal getracht worden een beeld te geven
van een moeilijke periode in deze rooms-katholieke zending. Voor een goed be-
grip hiervan is nodig, dat men zich realiseert, dat pas twintig jaar later de Max
Havelaar de toestanden in Indië beschrijft. Het is lichtelijk schokkend de Java-
sche Courant uit die tijd te bekijken, waarin herhaaldelijk slaven en 'ander huis-
raad' te koop worden aangeboden, als de mensen repatriëren24. Besmettelijke
ziekten, scheepsrampen en verdrinkingen komen ook meer voor dan tegenwoor-
dig.

Nicolaus kan niet meteen naar Indië vertrekken, omdat één der zieke priesters
daar nog vertoeft. Nu begint voor hem een enerverende tijd van wachten. Hij
schrijft vele (bewaard gebleven) brieven aan de procureur der Oost Indische Mis-
siën, de heer Muller25. Hij komt hieruit naar voren als een emotioneel man,
zelfs wat overdreven en pathetisch, maar vol ijver en zeer druk met alle beslom-
meringen. Zelfs als de zieke priester is overleden, kan hij niet vertrekken vanwege
de Engels-Franse blokkade. Hij heeft zo wèl alle tijd zich voor te bereiden. Hij
brengt b.v. een bezoek aan Prinsen, die hem allerlei over het leven in de tropen
en over het r.-k. weeshuis vertelt. Ook logeert hij o.a. bij Muller in Zwolle. Hij
is ook druk met alle artikelen, die meegenomen moeten worden, b.v. godsdiensti-
ge boeken, waarbij de rederij voor de verpakking - beslag met blik - zal zorgdra-
gen; 80 vierdeelsponds en 30 halfpondskaarsen en 1000 Portoricó en 1000 Ha-
vanna sigaren, alle voorlopig naar Amsterdam gezonden.

Eindelijk - na meer dan een jaar wachten - kan hij met een Bremer schip,
de 'Sophia', op 3 april 1833 van het Nieuwe Diep vertrekken. De kosten die hij
mede door het uitstel moet maken, vallen tegen. Hij schrijft aan Muller: 'toen
ik Priester was heb ik voor mijne dierbare moeder gezorgd daarom heb ik nu,
vooral te 's Bosch geweest en ben bezig met een administratie want dat is een
vast ligchaam om een vast en zeker contract te maken, namendlijk noteriëel, en
dat op de wijze van een lijfrent. Dus als kind ben ik dat zeker verpligt en kan
dan gerust zijn op mijn sterfuur, zoo het God in de Oost zou believen'.

Vredeveld vertrekt van Rotterdam naar Nieuwe Diep, via Amsterdam om daar
de nodige bagage op te halen. Het valt tegen dat het bestelde zo slecht verpakt
is, hij schrijft tenminste aan Muller: 'UHew moet den boekleveraar een groote
bokkum te vreten geven want dit heeft hij verdiend, dewijl het schandelijk gepakt
en los en open en geheel uit zich te Amsterdam aangekomen was'. Hij laat het
in een zak pakken: 'Zoo moet het maar zee in. Als die kakkerlakken maar geen
schade aan zullen brengen (...). Witte Donderdag heb ik gediaconeerd bij land-
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deken Gerdnen op Paaschdag bij Pastoor Bogearts. Nogal aardig toevallig dat
mijn Heeroom Vredeveld zaliger gedachtenis bij Aartspriester Mijlink vroeger
gekapelaniseerd en te Rotterdam gepastoriseerd en gelanddekaniseerd heeft en
dus als evangelieverkondiger ben ik voor het laatst op deze beide plaatsen ge-
weest (...). Met volle moed en zin en wil staar ik op de zee en Christus, die ik
in het allerheiligste bij mij draag, zal mij wel bewaren en geleiden!'. Er gaan
maar zes passagiers mee.

Op de 119de dag van de reis, op 12 augustus 1833, komt het schip op de rede
van Batavia aan. De reis is goed verlopen; er waren twee gevallen van pokken
aan boord maar Vredeveld is goed gezond. Hij meldt zich bij Scholten, de prae-
fectus apostolicus, die blij is met de nieuwe priester. Scholten heeft moeilijkhe-
den met de twee priesters Thyssen en Grube26. Zij gehoorzamen hem niet wan-
neer hij hen herinnert aan hun kerkelijke plichten. Maar Vredeveld is vol goede
voornemens. Hij schrijft tenminste aan Muller27: 'Zeer spijt het mij, dat Tyssen
en Grube niet wel jegens den prefect handelen, doch hij kan immer op mij reke-
nen, omdat ik in alles voldaan ben, en zie en hoor wie hij zij ' .

Op 3 september 1833 wordt de plaatsing van Vredeveld als pastoor te Batavia
door de gouverneur-generaal goedgevonden28. Scholten kan nu een missiereis
door Java ondernemen. Als Scholten van zijn reis terugkomt, is alles goed verlo-
pen. Vredeveld heeft goed waargenomen en alle geestelijken op Java leven in goe-
de harmonie, schrijft Scholten naar Nederland; hij heeft Thijssen tot submissie
kunnen brengen!29. Scholten is bezig de geschiedenis van de zending in Indië
te beschrijven; hij wil die dolgraag gepubliceerd hebben. Nu het kerkelijk leven

Der.-k. kerk te Batavia zoals Nicolaas Vredeveld deze zal hebben gekend. Hel was een verbouwing
van de oude woning van gouverneur-generaal De Cock aan het Waterlooplein, in 1729 door Prinsen
geopend. In 1890 stortte deze kerk in; pas in 1901 werd de 'nieuwe kathedraal' ingewijd
(Uit 'de R.K. Missie in Ned. O. Indië', 1808-1908: eene historische schets door Am. J. H. van der
Velden S. J. - Nijmegen: Malmberg, 1908.
(Foto Catharijne Convent Utrecht, RMCC 21C3)
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tijdens zijn afwezigheid in Batavia goed bleek te functioneren, vraagt Scholten
toestemming aan het Indisch gouvernement om een reis naar de buitengewesten
te mogen maken. Die krijgt hij, maar hij moet zelf de reiskosten betalen. Hij
is daar erg boos over, want (protestantse) dominees krijgen in zulke gevallen wèl
hun reiskosten vergoed. Hij gaat toch naar Sumatra, waar hij goed wordt ontvan-
gen. In Padang weet hij zelfs een gemeente te stichten, waar hij in gedachten
Vredeveld voor bestemt, maar dat lukt niet zo snel. In zijn brief naar het moeder-
land schrijft Scholten: 'In de eerste plaats geniet ik een volkomen gezondheid,
alsmede de overige geestelijken behalve de Heer Vredeveld, (...). Hij is zenuw-
achtig, aandoenlijk en geplaagd met buikziekten'30.

Scholten onderneemt op 13 oktober 1835 zijn 24ste reis naar de buitenge-
westen op Java, maar onderweg wordt hij ziek en keert terug. Hij komt niet ver-
der dan Bandoeng. Hij roept dan pastoor Vredeveld, die vanuit Batavia komt
en hem de H. Sacramenten der stervenden toedient. Maar Scholten herstelt weer.
Uit zijn brief van december 1836 horen we weer over Nicolaus31: 'Sedert eeni-
gen tijd heb ik de werkzaamheden meestal alleen moeten afdoen doordien de
Weieerwaarde Heer Vredeveld ziekelijk was geweest. Zijne ziekte werd van dien
aard, dat zijn geneesheer het noodig oordeelde dat hij tot herstel zijner gezond-
heid een zeereis van eenige maanden moest ondernemen, daartoe wendde hij
zich tot het Gouvernement, gevende wijders te kennen, dat hij gaarne die reis
naar de Moluksche of Celebesche eilanden wilde dirigeren. Zulks werd hem bij
besluit van 11 April 1836 toegestaan. Begin Mei begaf hij zich naar Makassar.
Te Makassar aangekomen verrichtte hij aldaar de Godsdienst'. Zijn gezondheid
was zo verbeterd, dat hij dat weer kon doen. Nicolaus bezoekt ook nog Maros,
Amboina en Saleyer.

Hij zendt een brief over het eiland Saleyer aan het Indisch Bestuur. Een af-
schrift van het antwoord van de gouverneur-generaal daarop is bewaard
gebleven32. We lezen dat door de bemoeiing van pastoor Vredeveld acht wees-
kinderen met r.-k. vader voor rekening 'van den Lande' naar Semarang mogen
worden overgebracht. Verder uit deze brief: 'Ten derde: Den Goeverneur voor-
noemd al verder aan te schrijven om te dienen van Consideratiën en advijs, of
het nog als noodzakelijk moet worden geacht, dat van het Eiland Saleyer Jaar-
lij ksch hoofden en volk naar Makassar opkomen ter verrigting van Heere-
diensten en welke wijziging daarin Casuquo zou kunnen worden gebragt, ten
einde deze last voor de opgezeetenen van dat Eiland, zooal niet geheel ophou-
den, dan toch minder bezwarend worden gemaakt. Ten Vierde den pastoor N.
Vredeveld, onder mededeeling, dat de Gouverneur-Generaal de door hem inge-
zonden beschrijving van het eiland Saleyer met genoegen ontvangen heeft, te
bedanken voor de verder door hem gedane mededelingen'.

Men zou dus zeggen, een welbesteed verlof. Maar het blijkt, dat Vredeveld
zich te Makassar aan sterke drank te buiten ging en dan ruwe taal uitsloeg, zoda-
nig dat hij niet meer welkom was op zijn logeeradres. Ook op de bootreis heeft
hij zich misdragen. Het was zo erg, dat de gouverneur van Makassar een klacht
indiende bij het centrale gezag33, dat op zijn beurt Scholten om opheldering
vroeg. Deze is verbolgen over het onwaardige gedrag van Vredeveld, suspen-
deert hem en zet hem uit zijn woning34. Hij laat Nicolaas een verklaring van
zijn gedrag opschrijven en zendt daarvan een samenvatting (door Scholten ge-
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maakt) naar de gouverneur-generaal35. Hieruit: 'dat al hetgene wat men op de
pastoor Vredeveld heeft aangemerkt, moet beschouwd worden, in het algemeen
van zijne zijde voortgevloeid te zijn, zoowel uit gebrek aan menschenkennis,
opvoeding en doorzigt, als uit geringe ervaring in het beschaafdemaatschappe-
lijke leven (.. .)• Het is echter blijkbaar, dat van deze zijne zwakheden, door
zijn aanklagers te Makassar een in het oogloopend misbruik is gemaakt, welke
individus, inplaats van hem als eenvoudig Geestelijke te sparen, integendeel,
zoo door het aanleggen van partijen, het vermengen zijner dranken met sterkere
vochten, het voeren van onheusche gesprekken, als mishandelingen van zijn be-
dienden enz. enz. meergenoemde Geestelijke aangemoedigd en geprovoceerd
hebben tot voor zijnen stand ongepaste excessen, en daaruit voortvloeiende
handelingen, waarover hij thans een diep berouw schijnt te gevoelen'.

Op voorstel van Scholten krijgt hij dan per 15 december 1837 eervol ontslag
als pastoor van Batavia36, en zal 10 januari 1838 naar Nederland worden ge-
zonden. Scholten laat Nicolaas een door Scholten zelf geschreven papier
ondertekenen37, waarin hij vermeldt Scholten te hebben beledigd en bekent te
hebben gedwaald, alle gezegden en woorden herroept en Scholten vergeving
vraagt. Als de tijd van vertrek daar is, mag hij niet vertrekken38. In de eerste
plaats heeft hij nog schulden te betalen, waarvoor men dreigt hem in civiele gij-
zeling te nemen en hij is gedagvaard in een proces tegen zekere H. J. de Wit,
duidelijk een lid der r.-k. gemeente te Batavia. In de Javasche Courant wordt
hij genoemd als collectant voor de huiscollecte ten behoeve van de r.-k. kerk39.

Als het gedrag van Vredeveld merkelijk is verbeterd, verzoekt Scholten het
gouvernement 'daar het gedrag na de bittere ervaring wel beter zal blijven' om
aan Vredeveld, zolang hij nog in Batavia moet blijven, een zodanige som toe
te staan dat hij 'in zijnen stand als fatsoenlijk man zoude kunnen leven en om
eene behoorlijke afdoening zijner verachterde financiële zaken te kunnen tot
stand brengen'. Scholten van zijn kant zal dan een vordering op Vredeveld in-
trekken en medewerken, dat hij daarna rustig kan repatriëren. Dit lijkt hem de
beste wijze om in het lot van Vredeveld en dat zijner moeder te voorzien. Dit
wordt aldus geregeld40.

Nu terug naar het proces. Genoemde H. J. de Wit wordt beschuldigd zich
wederrechtelijk een stuk land te hebben toegeëigend uit de nalatenschap van
P. G. J. de Wit. Op de rechtszitting zegt Vredeveld, dat hij een akte heeft ge-
zien, eerst ongetekend en later getekend door wijlen P. G. J. de Wit. Maar het
blijkt dat dit een blancseign was, waar de akte pas later toegevoegd is. Op 19
april wordt het vonnis tegen H. J. de Wit gewezen. Hij krijgt gevangenisstraf
en Nicolaus Vredeveld wordt beschuldigd van meineed.

Pas 24 september 1838 wordt uitspraak gedaan: 'Overwegende, dat regtens
niet bewezen is dat beklaagde in het afleggen van het getuigenis is geleid gewor-
den door eenig opzet, of uitzicht op winst', wordt hij vrijgesproken41.

Inmiddels is op 9 juni 1837 in Nederland J. H. Muller overleden en wordt
C. L. van Wijkerslooth procurator der Oost Indische Missie42. Scholten stuurt
hem geen enkel rapport43. Zelfs de aankomst van twee nieuwe missionarissen,
Van Dijk en Cartenstadt, wordt niet gemeld en de wildste geruchten beginnen
de ronde te doen, b. v. dat Scholten zich aan schandelijke misdrijven heeft schul-
dig gemaakt, voor de burgerlijke rechter moet verschijnen en terecht gesteld
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moet worden, en het gezag volkomen heeft verloren44. Ten einde raad vraagt
Van Wijkerslooth aan Grube en Van Dijk om inlichtingen. Wanneer op 11 no-
vember 1838 de priester C. Reynen als missionaris naar Indië vertrekt, krijgt
ook deze weer een brief mee met het verzoek vertrouwelijke informatie over
Scholten te zenden, want Van Wijkerslooth krijgt nog steeds geen enkel bericht
uit Indië45. Pas begin 1839 komt er een brief van Scholten naar Nederland, ge-
richt aan Van Kessel46. Scholten beweert dat hij eigenlijk alleen aan Rome ver-
antwoording schuldig is, maar toch zal schrijven. Hij toont zich beledigd over
het onderzoek en voegt als bijlagen brieven toe van Cartenstadt, Grube, Van
Dijk, de resident enz. die getuigen van zijn onberispelijk gedrag.

Nadat Vredeveld is vrijgesproken, verzoekt Scholten de gouverneur-
generaal47 om Vredeveld toe te voegen aan Thijssen als kapelaan te Soerabaja
ten einde hem een kans te geven. Dat wordt toegestaan48. Maar Vredeveld
zendt een verzoekschrift aan de gouverneur-generaal49 om te mogen repatrië-
ren. Deze overlegt met Scholten en het verzoek wordt afgewezen50. Eén van de
doorslaggevende redenen van Scholten schijnt te zijn, dat toen er sprake van
was dat Nicolaas met het korvet 'Ajax' zou vertrekken, zich had uitgerust met
een aantal schrifturen, zelfs met enige handtekeningen, om bij de koning en de
geestelijke overheden Scholten te kunnen aanklagen. Althans volgens Scholten.
Dit kwaadaardige voornemen had Scholten al uit voorzorg aan Antonucci51

geschreven. In elk geval wordt Nicolaas gedwongen naar Soerabaja te gaan.
Thijssen krijgt de opdracht zowel aan Scholten als aan het Indisch bestuur ver-
slag uit te brengen en de financiën van Nicolaas te beheren.

Zo komt Nicolaas op 4 oktober 1838 bij Thijssen te werken. Eerst gaat alles
goed. Thijssen kan zelfs van het verdiende geld van Nicolaas, diens gemaakte
schulden wat aflossen52. Maar naarmate de tijd verstrijkt, begint Nicolaas zich
meer onder mensen te begeven, drinkt weer iets meer, wordt weliswaar niet
dronken maar wel verhit, waardoor hij weer aanstotelijke taal gebruikt. Hij be-
weert b.v. dat hij de voor de priester nodige ingetogenheid als huichelarij be-
schouwt. Vanwege zijn onbetamelijk gedrag willen sommige parochianen Vre-
develd niet meer thuis ontvangen. Achter zijn rug om brieft Thijssen dat over
aan Scholten53. Deze schrijft dan aan Vredeveld54: '(...) Indien gij door drank
of door onzedigheid uwe gesprekken voortzet, van alle kerkelijke functies zult
ontzet worden. Inmiddels schorsen wij U de magtiging van het sacrament des
Vormsels te bedienen en biecht te hooren, behalve in het hospitaal, waartoe dan
toestemming van de pastoor nodig is'.

Er komen meer moeilijkheden. Scholten verneemt dat de gevangene H. J.
de Wit overgeplaatst is naar fort Orange, dicht bij Soerabaja. De schoonzoon
van deze gevangene klaagt bij Scholten, dat H. J. de Wit wil trouwen met 'de
onchristevrouw Sayida vroeger één zijner slavinnen', in strijd met de belangen
zijner enige dochter. Dan volgt het verzoek aan Thijssen om Vredeveld niet tot
fort Orange toe te laten55. Uit de brief van Scholten aan Vredeveld over deze
zaak56: 'Het betaamt immers niet, dat uit uwe handelingen wereldlijke perso-
nen kunnen vermoeden, dat gij groote vriendschap onderhoudt met H. J. de
Wit (...). Want wij gedoogen niet straffeloos, dat onze onderhoorigen ons de
verschuldigde gehoorheid en eerbied weigeren'. Maar als H. J. de Wit merkt
dat Vredeveld hem niet mag bezoeken, schrijft hij juli 1840 aan de gouverneur-
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generaal57. Over het bezoekverbod schrijft hij: 'een last, welke den teekenaar
voorkomt, zoo geheel strijdig te zijn met 's Gouvernements oogmerken, om
Geestelijken in Indien toe te laten tot het inprenten van liefdeloze gezindheid
omtrent zijnen medemensch'.

De brief wordt door de gouverneur doorgezonden aan Scholten. Deze denkt
(niet terecht), dat Vredeveld hier de hand in heeft gehad. Hij is daarover zeer
verbolgen en schrijft aan Vredeveld58 dat er bij de Hooge Regering gelasterd
is en dat hij ernstig zal onderzoeken wie aan deze laster heeft deelgenomen. Vre-
develd krijgt het volgende bevel: 'dat gij binnen een maand tot ons een getrouw
afschrift van die brieven overzendt, welke gij na ontvangst van onze waarschu-
wingsbrief dd 27 Juni aan dien loozen Huichelaar geschreven hebt'. Indien Vre-
develd niet aan dit bevel gehoor geeft, zal hij aan laster worden schuldig gehou-
den en zijn schorsing als priester aan de Hooge Regering worden voorgedragen.

Vredeveld voelt zich zo onheus door Scholten bejegend dat hij een rekwest
aan de gouverneur zendt, waarin hij de zaak van zijn gezichtspunt uit tracht
uit te leggen59. De brief eindigt aldus: 'en dat aangemerkt door aanhoudend
willekeurige handelingen en misbruik van gezag, in deze zoover van Rome afge-
legen Kolonie, de Praefectus Apostolicus Scholten als geestelijke Overste, in
zijn doen en laten alhier, zich acht te wezen buiten de kerkelijke verordeningen,
het alzoo wenschelijk is, zoo mogelijk hem requestrant, door den geestelijken
stand eervol om vermelde redenen en met tijdelijk verlof te verlaten, alzoo naar
andere middelen van fatsoenlij k bestaan om te zien, zolang de Heer J . H . Schol-
ten in deze Gewesten aan het hoofd der Roomsche Katholieken staat'. Vrede-
veld vraagt dan een onderzoek en een civiele betrekking.

Ondertussen wordt de verhouding tussen Vredeveld en Thijssen steeds moei-
lijker. Vredeveld heeft de mindere man op zijn hand, en weet het daardoor
Thijssen moeilijk te maken; de situatie wordt onhoudbaar.

De brief van Vredeveld aan het gouvernement, wordt aan Scholten door-
gestuurd. Deze reageert zeer nijdig60. Behalve dat hij natuurlijk zichzelf vrij-
pleit, zendt hij een kopie van alle negatieve stukken over Vredeveld aan de gou-
verneur op. Het verzoek van Vredeveld om eervol ontslag en een
burgerbetrekking vindt hij zeer ongepast voor een priester. Hij zegt dat het in
het belang der godsdienst en maatschappij is 'dat de kapellaan Vredeveld uit
deze gewesten naar Nederland opgezonden worde'. Hij besluit zijn brief aan
de gouverneur met: 'Dit alleen wensch ik, dat van wegen uwer Exellentie zooda-
nigen maatregel zal worden genomen, dat ik van de lastige aanvallen van den
kapellaan N. Vredeveld voor den vervolge bevrijd blijve'.

Naar aanleiding van deze brief wint de regering advies in van de resident van
Batavia. Hieruit blijkt dat Vredeveld zich weer onmatig aan sterke drank-
gebruik schuldig maakt en er dus geen hoop op verbetering is. Dan wordt Schol-
ten gemeld61 dat Vredeveld naar Nederland zal worden gezonden. Scholten
meldt dit twee dagen later meteen aan H. van Kessel, nu de procurator der Ne-
derlandse missie62. Opgelucht, dat hij van Vredeveld verlost is, wordt hij
grootmoedig en biedt ƒ 200,- jaarlijks voor hem aan; want: 'alsdan kan hij in
een vroom gesticht gaan om boetvaardigheid te doen en zich te gewennen aan
ene zedige levenswijze'. In de volgende brief63 meldt hij dan dat Vredeveld op
7 februari 1841 met de 'Henriëtte Henri' naar Nederland is vertrokken. Weer
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beweert Scholten dat priester Vredeveld en zijn boze aanhang hem zoveel onheil
hebben berokkend en dat Vredeveld van alles de schuld heeft maar dat hij,
Scholten, nu over allen zegeviert!

Om een inzicht te krijgen in de achtergronden van dit falen van Nicolaas - hij
ging immers naar Indië met de beste en edelste bedoelingen - is het dienstig de
karakters van de mensen met wie hij moest samenwerken te bekijken.

Vooral de heer Scholten, zijn superieur is natuurlijk belangrijk. Deze heeft,
na het vertrek van Vredeveld een 'zenuw zinken koorts' gekregen en moet voor
twee jaar repatriëren64. Vóór zijn vertrek benoemt hij H. J. Cartenstadt tot
waarnemend Praefectus Apostolicus. Als Scholten terug is in Nederland wordt
hij op 16 augustus 1842 benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw, wat inspeelt op zijn zelfingenomenheid65. Hij wil, na een reis naar
Rome, de tijd in Nederland niet te lang rekken, om zo spoedig mogelijk naar
Java terug te kunnen keren. De reden daarvoor is niet zo nobel. In een brief
aan priester Grube raadt Scholten deze aan niet te repatriëren, voordat hij een
goede beurs gemaakt heeft en van zijn eigen vermogen kan leven en hij zegt dui-
delijk dat hijzelf om die reden nog een jaar of vier naar Java wil terugkeren66.

Ondertussen zijn er twee nieuwe priesters aangekomen67, eerst T. Staal later
P. Gothard. Deze laatste zonder steun van het gouvernement, hij moet het heb-
ben van giften. Op bekende wijze moeten zij weer verslag doen van de toestand
die zij aantreffen. T. Staal schrijft b.v.68: 'In heel Indië traagheid en onver-
schilligheid jegens Godsdienst, zeer geringe achting voor priesters, ook van deze
ziet men luiheid en onverschilligheid. Scholten is wel een goed predikant en heeft
belangstelling in het onderwijs der kinderen, maar wegens zijn al te grote we-
reldsgezindheid, overdreven praalzucht en zotte daden, wordt hij geminacht'.
Uit een andere brief69: 'Daarboven horen wij nu van de geloofwaardigste ge-
tuigen, hoezeer hij zich aan nachtpartijen en brasserijen schuldig maakte, en
hoezeer hij vooral gewoon was zich daaraan op zijne Missiereizen (recht aposto-
lisch nietwaar?) over te geven. (In denzelfden zin als met dien slavenjongen)
worden er nog heimelijke dingen van hem verhaalt die ik enkel om derzelver
afschuwelijkheid als laster moet beschouwen'. In een N.B.: 'Hij heeft een dank-
betuiging bij zich, door kerkmeesters ondertekend, dit stuk is door hemzelfs
opgemaak en hij heeft in persoon die Heeren verzocht het te tekenen' en: 'dat
Scholten een allerlaagst karakterloos mens is'.

Over Thijssen, waarbij Vredeveld in Soerabaja werkte, weten Staal en Go-
thard ook het een en ander te vertellen. Hij is een groot koopman, heeft een
aanzienlijk vermogen opgebouwd, houdt een pandjeshuis en wordt afgeschil-
derd als een woekeraar die te lui is om missiereizen te maken. Hij leent geld
uit tegen dertig en veertig percent, is een dobbelaar en dronkaard en wordt op
7 oktober door Cartenstadt wegens onzedelijk gedrag gesuspendeerd70.

Cartenstadt als vice-prefect, heeft volgens Staal zich de minachting van alle
weldenkenden op de hals gehaald en is zeer verwaand. Gemengde huwelijken
worden door Cartenstadt zonder enige dispensatie ingezegend, en hij gedraagt
zich onzedelijk, kleedt zich op een verkeerde manier, onder de mis is er gelach
en gepraat, want men verveelt zich en drinkt en rookt sigaren71.

Van Van Dijk zegt men dat hij te Padang nauwelijks uit de kerk zijnde, in
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de sociëteit te vinden is. Als hij te Batavia is en ziek heet te zijn, waardoor hij
niet teveel mag werken, is hij wel sterk genoeg om met Cartenstadt naar publieke
venduties te gaan, alwaar zij als eerste handelaars staan te bieden. Van Dijk
heeft zelfs een slavenfamilie gekocht en weer met winst verkocht71.

Cornelius Reynen is volgens Staal en Gothardt de enige die nog een echt
priester is, al preekt hij wat lang en vervelend en trekt daarom geen volle kerken.
'Hij is echter altijd om zijn eenvoudigheid en deugd van een ieder zeer bemind
geweest'69.

In Semarang waar pater Grube is, ziet het er ook niet te best uit: 'Hij leest
den Bijbel voor uit een protestante vertaling, hij maakt op de preekstoel nimmer
het kruisteken. Van biechten is hij geen vriend, zelfs niet eens van biecht horen.
Partijen, bals en bruiloften woont hij geregeld bij en weet zich dan zeer deftig
te gedragen. Vooral bij Protestanten staat hij in achting'.

Over het weeshuis is Staal zeer positief. De kritiek, die men daarover in Hol-
land hoort, is laster. Alleen met het godsdienstonderwijs door Grube is het zeer
slecht gesteld72.

Godthardt vindt de toestand van de zending zo abominabel, dat hij besluit
te repatriëren om alles persoonlijk mede te delen. Hij schrijft: 'Op alle drie de
hoofdplaatsen is de boel deerlijk in de war en kan niet hersteld worden, als met
de oude geldschrapers weg te nemen en nieuwe proefondervindelijke missiona-
rissen te zenden: anders zal er nooit iets van deze ongelukkige missie komen'73.

Ondertussen is Scholten naar Rome geweest74. Het werd voor hem een grote
teleurstelling. Men gaat hem niet herbenoemen, maar als compensatie benoemt
men hem tot geheim kamerheer van zijne Heiligheid met de titel Cameriere se-
grete supranominum. Hij mag (voor eigen kosten) het bijbehorende kostuum
laten maken en de paus met Kerstmis assisteren bij het opdragen der plechtige
mis. Terug in Nederland wordt hij door de vice superior der Hollandse zending
verzocht pensioen aan te vragen. Scholten blijkt nu nogal laks te zijn, om de
beloofde ondersteuning voor Vredeveld metterdaad te betalen, hij moet her-
haaldelijk gemaand worden75.

Op 17 maart 1843 was al als hoofd van de zending in Ned.-Indië, Jacobus
Grooff benoemd, een priester die zijn sporen in de Surinaamse zending had ver-
diend en zeer geacht en geliefd is om zijn werk onder de melaatsen76. Hij heeft
er weinig zin in, maar gehoorzaamt. Hij vertrekt eerst op 7 maart 1844 naar
Rome om daar instructies te krijgen. Daar men hoopt dat een bisschop in Ned.-
Indië de r.-k. kerk aldaar meer aanzien zal verschaffen, wordt hij eerst op 26
februari 1844 te Leiden tot bisschop gewijd. Na terugkeer van zijn reis naar
Rome wil hij niet eerder vertrekken, voor er zekerheid is dat er enige goede
priesters meegaan, en wel geen reguliere, omdat die rekening met hun ordesupe-
rieur moeten houden77. Hij is zo gelukkig er vier te vinden. Deze vertrekken,
voorzien van een pas van het ministerie van Koloniën, tegelijk met Grooff op
6 december 1844 van Den Helder. Op 21 april 1845 komen zij in Batavia aan.
Grooff en de vier priesters B. Kerstens, A. Heuvels, J. van den Brand en J.
Escherich, wacht een zeer koele ontvangst. Reynders blijkt in Padang zonder
geestelijke bijstand te zijn overleden, Cartenstadt heeft zich door het Indisch
Bestuur, na de suspensie van Thyssen, te Soerabaja laten benoemen, zodat
Grooff hem niet op de vingers kan kijken, terwijl Van Dijk door hem te Batavia
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is benoemd, hoewel doktoren deze plaats voor Van Dijk ongeschikt vinden.
Verder wil de gouverneur de vier nieuwe priesters niet in dienst nemen, daar

zij de erkenning van ambtenaren als dienstdoende geestelijken missen. Grooff
heeft veel moeite de verdraagzaamheid van zijn voorgangers t.o.v. de bemoeie-
nissen van het Indisch Bestuur terug te draaien. Vele katholieken zijn vrijmetse-
laar. Berichten over de aanwezige priesters waren inderdaad zo negatief, dat
hij zich in geweten genoodzaakt zag Cartenstadt, Van Dijk en Grube te suspen-
deren, wegens weigering zijn bevelen op te volgen. Hij koos daarvoor het niet
dragen van de voorgeschreven kleding omdat dat zeer makkelijk en direct te
bewijzen was; alle andere dingen zouden meer tijd gekost hebben.

Hij probeert dan de andere meegenomen priesters in hun plaats benoemd te
krijgen, maar dat lukt niet, de benoeming door de koning is nog niet binnen
gekomen. Bovendien wordt kwalijk genomen, dat er geen overleg met het In-
disch Bestuur is geweest. Dat het optreden van Grooff in het algemeen nogal
autoritair en rechtlijnig is, blijkt uit de beschrijvingen van de gebeurtenissen
door Van Dijk78. De gouverneur ontbiedt Van Dijk meerdere malen om te
overleggen hoe hij het conflict met de bisschop zou kunnen opheffen, maar op
15 december deelt de gouverneur hem mede, dat hij de bisschop wil terugzenden
omdat hij de rust in de koloniën in gevaar brengt en vraagt Van Dijk te Soeraba-
ja de r.-k. eredienst waar te nemen. Van Dijk stemt toe die diensten te verlenen,
die niet in strijd zijn met zijn suspensie. Maar Grooff zendt Kerstens naar Soera-
baja. Deze wordt echter op last van de GG (gouverneur-generaal) medegedeeld,
dat hij die plaats moet verlaten, omdat hij niet door de GG aldaar is benoemd
en toch daar de mis heeft opgedragen79. Maar de gemoederen worden eerst
goed verhit als Heuvels, tegen de zin van het Indisch Bestuur, te Semarang in
de plaats van Grube door Grooff benoemd wordt. Het kerkbestuur erkent deze
benoeming niet en sluit de kerk. Men zendt aan de GG een 'Protest en klagt
der denkende Katholieke christenen te Semarang tegen en over de willekeurige
handelingen van den Apostolischen Vicaris J. Grooff te Batavia uitgeoefend
op den Wei-Eerwaarden Heer A. Grube Roomsch katholiek Pastoor te Sema-
rang'80.

Hieruit geciteerd: 'De Genade Gods, het Heilig Evangelie, dat licht des ge-
loofs is ook den leeken der kerk van Christus geworden. Wij ware Catholyken
hopen dat geene geestelijke heerszucht ons dit benemen wil'. Het pamflet is on-
dertekend door 27 leden.

Op een audiëntie verwijt de GG aan Grooff, die de reden der suspensie weigert
te vermelden, dat hij de priesters zonder te trachten ze te verbeteren, gesuspen-
deerd had. De gouverneur-generaal wil geen gezag naast het zijne erkennen.
Wanneer Grooff weigert om gezondheidsredenen te repatriëren, schorst de GG
hem in al zijn bedieningen en moet hij binnen veertien dagen de koloniën verla-
ten. In de Javasche Courant van woensdag 21 januari 1846 wordt dit uitgebreid
in een lang extract uit het 'Register van de besluiten van den GG' vermeld81.

De gouverneur-generaal schrijft aan de minister van koloniën om zich te be-
klagen over Grooff. Die had zich beroepen op de bepaling der grondwet over
de vrijheid van godsdienst, welke wet volgens de GG niet voor de koloniën geldt.
De koning en de minister van r.-k. Eredienst waren het hier niet mee eens, maar
de koning wil de GG geen gezichtsverlies laten lijden; de autoriteit van de GG
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moet gehandhaafd blijven. Wel gaat hij ertoe over bij K.B. van 5 mei 1846 het
radicaal82 aan de gesuspendeerde priesters te ontnemen en gelast hun naar Hol-
land te komen. Cartenstadt en Grube hadden zich niets van de suspensie aange-
trokken, maar Van Dijk had zich er wel aan gehouden. Daarom wordt de
suspensie van deze later door de paus ingetrokken. Bij K.B. van 12 december
1845 was trouwens aan de priesters die met Grooff waren meegekomen, al het
radicaal verleend. Bovendien stuurt de koning een privé brief aan de GG waarin
hij zijn ongenoegen uit over deze misstap van de GG en hem verzoekt zijn ont-
slag aan te vragen83.

Er werd in de kranten druk over het geval gediscussieerd en er werden vragen
in de Kamer gesteld. Het resultaat was wel, dat de betrekking tussen staats- en
geestelijk gezag in de koloniën op een duidelijke wijze werd geregeld84.

Wanneer Grooff in Nederland terugkomt, wordt hij als een martelaar inge-
haald. Hij krijgt via een inzameling een gouden bisschopskruis, een massief
gouden ketting en een zilveren bisschopsstaf aangeboden. Er werden zoveel
feesten te zijner ere gevierd, dat de protestanten geërgerd werden, en klaagden
over overlast van klokgelui enz.

Het werd tactischer geoordeeld Grooff niet naar Ned.-Indië terug te zenden,
maar hem naar zijn geliefde Suriname te laten gaan, met behoud van de titel
Apostolicus Vicaris van Batavia. Als hoofd van de zending in Ned.-Indië wordt
op 4 juni 1847 nu benoemd P. M. Vrancke. Bovendien mogen er nu acht door
de overheid gesalarieerde priesters in Indië zijn, terwijl ook priesters buiten be-
zwaar van 's lands schatkist zijn toegestaan. Hiermede komt de r.-k. zending
in Ned.-Indië in een rustiger vaarwater. •

Graag wil ik het personeel van de verschillende archieven bedanken, in het bij-
zonder dat van het gemeente-archief van Dordrecht en van de rijksarchieven
Utrecht en Haarlem.
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ADRIAEN CORNELIS REDIVIVUS

door J.G. VERMEULEN

In de periodiek Oud-Dordrecht nr. 3 van 1990 verscheen een uitvoerige
beschouwing over de openbare verlichting van Dordrecht en daarin wordt en
passant mijn voorvader Adriaen Vermeulen (1646-1721) genoemd als degene
die vanwege zijn 'vigilantie, neersticheijt ende probiteijt' werd aangesteld als
collecteur van het lantaarngeld. In de loop der jaren ben ik heel wat over hem
en zijn meer dan 250 nakomelingen aan de weet gekomen.

Geboren in 1646 te Zevenbergen als zoon van Cornelis Adriaensz. Cleijn
(1623-1663) en Agneta Verheul(en) verhuisde hij als 17-jarige wees naar de
Merwestad om daar te worden opgenomen bij een oom maternel, Cornelis
Verheul(en). Adriaen's vader heette nog Cleijn, maar deze naam correspon-
deerde blijkbaar niet met zijn gestalte en dus werd het Vermeulen (1663), een
naam die in Dordrecht al vaker voorkwam, anders dan te Zevenbergen. Al
spoedig werd de knaap aangesteld als stadsbode van Dordrecht op 's-Graven-
hage, trouwde 1667 te Dubbeldam Cornelia Verbrugge en kreeg zeven kinderen:
vier zoons en drie dochters. Zelf stam ik af van zijn tweede zoon, Pieter (1672-
1730).

Uit onderzoek is gebleken dat Adriaen vanwege zijn functie nauw betrokken
is geweest bij alles wat vooraf ging aan de gruwelijke moord op de De Witten,
zomer 1672. Zo was hij in maart 1671 ten huize van mr. Jacob van Beveren,
burgemeester van Dordrecht en diens echtgenote Johanna de Witt, zuster van
de raadpensionaris en Cornelis. Begin 1672 verhuisde het echtpaar naar
's-Gravenhage en nam zijn intrek in de woning van Johan de Witt aan de
Kneuterdijk nu hij sinds 1668 weduwnaar was van Wendela Bicker. De zorg
voor zijn vijf jonge kinderen werd dan ook overgenomen door Johanna. Zij was
het ook die de late avond van 20 augustus 1672 samen met twee bedienden van
Van Beveren de deerlijk verminkte lichamen van haar broers het huis binnen
haalde.

Adriaen's oudste zoon was Cornelis (1668-1704) koopman en boekhouder die
uit zijn eerste huwelijk met Cornelia van Outgaerden een dochtertje had, Maria
(1695-1752). Cornelia overleed al op 30-jarige leeftijd in 1696. Haar vader
Pieter had haar de voornaam van zijn moeder gegeven: Cornelia Muys van
Holy, zuster van de secretaris van Dordrecht Arent Muys van Holy, een vurige
Oranje-aanhanger en opponent van De Witt. Hij tekende met vele anderen de
Herroepingsacte van het Eeuwig Edict en dwong zelfs Cornelis de Witt hetzelfde
te doen, wat deze tenslotte maar deed zij het met de toevoeging v.c. = vi
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coactus, met geweld gedwongen. Frappant is dat later, in 1668, Arent's zoon
Simon trouwde met een dochter van Cornelis de Witt, Anna Elisabeth (1667-
1721). Anna moet het gezin van Cornelis Vermeulen goed gekend hebben,
getuige een legaat aan Maria Vermeulen's moeder ten bedrage van 500 gulden,
welk bedrag later bij Maria terecht kwam. Terzijde: in Dordrecht is nog een wijk
genaamd Krispijn, genaamd naar een oom van Maria, Krispijn van Outgaerden
(aldus het gemeente-archief van die stad).

Adriaen's derde kind, Pieter Vermeulen, stapte 1728 aan boord van het VOC-
schip 't Casteel van Woerden' om handel te kunnen drijven in het Verre Oosten.
Als bottelier maakte hij de reis naar 't Comptoir van Japan', Decima. Tijdens
een zakenmissie naar Batavia werd hij ziek aan boord van de 'Padmos', maakte
een 'codicillaire procuratie' en sloot voorgoed de ogen. Zijn lichaam, verzwaard
met een kanonskogel aan elke voet, werd in zee neergelaten onder de uitroep van
het scheepsvolk 'Eén-twee-in godsnaam!'. Dit alles in 1730.

Adriaen's vijfde kind was Joan (1674-1756), wonende in de Vriesestraat
tegenover de Lutherse kerk. De man was dichter en tekenaar, zijn huis een
trefpunt voor litteratoren als Hoogvliet en Tielman van Bracht, die elkaar over
en weer in hun ellenlange gedichten bewierookten. Wijlen de Leidse hoogleraar
Nederlands dr. P. Minderaa typeerde Joan als 'nastrever van Vondel'. In 1711
verliet hij Dordrecht om een adviseurstaak op zich te nemen krachtens een
besluit van Friedrich I van Brandenburg-Pruisen: Joan zou op het eilandje
Arguin voor de kust van Mauretanië de Hollandse commandant Johan Nicolaes
de Both van advies moeten dienen. Het met een fort versterkte Arguin diende
als ankerplaats voor de handel in gummi arabicum, struisveren, enz. Joan nu
was er getuige van hoe zijn 'chef' de Moorse soldaten van het garnizoen bestal
en mishandelde. Eenmaal terug in patria (1714) liet hij ten overstaan van een
notaris een attestatie opstellen waarin alle schanddaden van De Both werden
opgesomd. Het document werd mede ondertekend door Hoogvliet en Van
Bracht.

Na zijn avontuur in Afika woonde Joan nog enige jaren in Breda waar hij zijn
magnum opus Een wijze Leidsman ten Hemel schreef, een dik manuscript
verlucht met tientallen fraaie tekeningen. In zijn voorwoord benadrukt hij dat
zijn manuscript nimmer mag worden afgeschreven, bang als hij was voor een
rel vanwege de katholieke hoofdpersoon van zijn werk. Over fotokopiëren repte
hij niet, derhalve heb ik een groot aantal bladen van 'De Leidsman' in huis. Het
boek bevindt zich momenteel in de afdeling Europese handschriften van de
Leidse universiteitsbibliotheek. In 1756 is Joan te Dordrecht overleden in zijn
woning aan de Varkenmarkt en begraven in de Grote Kerk. Hij was ongehuwd.

Van Adriaen's vier zoons hebben er twee nakomelingen gehad: de genoemde
Pieter en Willem, meester-bakker. Merkwaardig is dat de naam Adriaen zeer
frequent voorkomt bij het nageslacht van Willem, maar bijna niet bij dat van
Pieter. Om hierin verandering te brengen heb ik in 1967 mijn neef Kees Ver-
meulen (1921-1987) er toe kunnen overhalen zijn pasgeboren zoontje Adriaen
te noemen. Het werd zelfs Adriaen Cornelisl m
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TIJDSCHRIFTEN

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

Nederland
Arent thoe Boecop (Oudh. Ver. te Elburg; secr. G. Ruijs, Smedestraat 10, 8081 EH Elburg), nr. 46,
dec. 1991. Themanummer rond het geslacht Thoe Boecop. L. Jansen/W, van Norel: Genealogie
van de familie 'Thoe Boecop'. Van Arent thoe Boecop (1) tot Koenraad Jansen (XVIII) [in feite een
afstammingsreeks via de Elburgse en Harderwijkse families Witten, Schrassert, Plancius en Jansen.
Van deze laatste familie werden afstammelingen behandeld in fragmentgenealogieën: De Beer,
Broekhuizen, Van Triest, Goos(s)ensen, Van der Heide, Hulst, Zoet en Aan 't Goor]; voorts
bijdragen over de middeleeuwse Thoe Boecops, familie en stadsbestuur, een 16de eeuwse Kamper
burgemeester en een kunstzinnige echtgenote [Mechtelt van Lichtenberg, schilderes, tr. 1548 Egbert
toe Boecop].

Idem, Nieuwsbrief 59, dec. 1991.

Fries Museumbulletin, dec. 1991. Hoe leefde een raadsheer? De inboedel van dr. Epeus Wielinga,
1773.

Genealogische Bladen, deel 1, afl. 5, jan.-dec. 1991, blz. 171-200 (incl. reg.). Bijgevoegd zijn
titelblad, inhoudsopgave en voorwoord (blz. 1-6). Losse afleveringen tijdelijk verkrijgbaar a ƒ12,50
+ ƒ2,70 porto. Voorintekening dl. 2, afl. 1: ƒ 1 3 , - (incl. porto) op postbankrek. 3428154 t.n.v.
Genealogische Bladen te Arnhem, o.v.v. 'G.B.II-1 ' . Verv. Parenteel Utenhamme-Van Wanroy
[Van Renesse, Splijthoff, Van Hellemis van Welle, Van Abcoude van Meerten]; W. J. M. Hermsen:
Een 'ploert' als soldaat en veldwachter. Carel Fielt en zijn nageslacht [geb. ca. 1760, overl. Beek
1817]; E.D. Heijnis-Renssen: Een opmerkelijke vondst [Christiaan Digt/Dicht, uit Klosters, kapt.
eerste Bündner Reg., overl. Namen 1695]; T. Oskam: Etzardus Timmerman en Maria Tuynenburg,
een veelbesproken domineesechtpaar [predikant te Polsbroek 1671-1694; financiële problemen met
steenbakkersfamilies Buijtelaar en Tuynenburg; 17de eeuw te Haastrecht].

Genealogisch tijdschrift voor Oost-Brabant, jg. 7, nr. 1, jan. 1992. H. T.M. de Raad: (Van) Son-
nenberg/Zonnenberg [18de-19de eeuw; te Herpen]; Korte med. betr. J.W. Thierry [overl. 1805;
nabestaanden o.a. te Amsterdam], Van Lieshout (1686), Van Vlierden (1653-65), Dom. Fremij
[klokgieter 1716], A.M. Saris geb. Storms [overl. Best 1869], Van Dael-Van Esch te Eindhoven
[17de eeuw; erfg. van Bartholomeus Hendrick Bijnen], Simon Bierens [Woensel 1662], Verkla-
ringen uit Hooge- en Lage Mierde, Johan Bierens [koopman te Antwerpen, overl. 1643]; C.P.J.
Verhagen: Pachters van de eerste Nonnenbossche hoeve [gemeente Schijndel; 1389-1926; o.a. Van
Herethum, Vuchts, Schevers/Scevarts]; Verv. Borgbrieven Zuidoost-Brabant. Tongelre; H. van
den Brink: Testamenten te Aalst; J. Th. M. Melssen: Oude stambomen II: Dielen [verklaring t.b.v.
Anthony van (den) Baar 1135];A. van der Donk: Stamreeks Van der Donk [17de-20steeeuw; te Den
Dungen]; Verv. Genealogie Van Duren; Aanv. Kwst. Strijbosch [o.a. Biemans], J. Th.M. Melssen:
De geërfden te Vessem 1569-1571; Antw. o.a. Schaminee.

Gens Humana, nr. 17, 5e jg., nr. 4, dec. 1991. H. Goegebeur: SESAME, Programma voor het
beheer van archiefgegevens; Verv. Bierbrouwerijen . . . in Utrecht [De Eenhoorn; Van Aelst]; Verv.
Kwst. J.J. Box.

Historische Kring West-Betuwe, Med., 19e jg., no. 3, dec. 1991. A. Dekker: Het huis Crayestein in
Tricht [Van Buchel, Gruyter, Kemp, Ridders, Lely]; R.D. Timmer: Wie was Jacobus Anspach?
[geb. Zalk 1830, predikant, kenner Gelderse geschiedenis].

Idem, Nieuwsbrief jan. 1992.

Met gansen trou (Onsenoort), 42e jg., nr. 1, jan. 1992. W. Dijkstra: Ontwikkeling van de vesting
Heusden.
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Misjpoge, jg. V, nr. 1, jan. 1992. l.B. van Creveld: Jibboem en chalietsa [zwagerhuwelijk en
verbreking); P.A. Christiaans: Joden in Nederlands-Indië; T. Spaans-van der Bijl: Enkele aspecten
van drie eeuwen joods leven in Leerdam; J. Hagedoorn: Orthodoxen, socialisten, zionisten en
liberalen. Het Nederlands jodendom, 1900-1940; Antw. Polack.

Nederlands Archievenblad, jg. 95, nr. 4, dec. 1991. Dienstverlening in archieven. Ervaringen van
twee onderzoekers; Het belang van BVD-dossiers; Geschiedschrijving, archieven en vernietiging;
De 'nieuwe' openbaarheid in de Archiefwet; Archieven in Roemenië en België.

De Omroeper (Historisch tijdschrift voor Naarden; uitg. Stichting Vijverberg), jg. 5, nr. 1, jan.
1992. J. de Beus: Portret van de Naardense familie De Beus [18de-20ste eeuw); H. Schaftenaar:
Zandbergen, De Beus en Van Rossum [herberg en eigenaars]; Idem: Vanuit de Promerskazerne in
1898-1899; Verder artn. betr. de herberg Jan Tabak, het graf van Comenius, zuivelwinkels [De
Gooijer] en straatvertier in de dertiger jaren.

Ons Amsterdam, 43ste jg., nr. 12, dec. 1991. Amsterdamse families: M.J. Cok-Escher: De familie
Six. Eeuwig verbonden met Rembrandt; E. Slot: 't Kalfje verdween 25 jaar geleden; Verdwenen
industrieën, Zijde-industrie in Amsterdam: S. Colenbrander: Van cocon tot zijden stof.

Tussen Rijn en Lek, jg. 25, nr. 4, dec. 1991. Speciaal duiven-nummer: duiventillen, -torens en
-zolders, het recht om duiven te houden en 'Duyfhuysen' langs de Langbroekerwetering.

Zijper Historie Bladen (Hist. Ver. 'De Zijpe'; secr. P. Glas, Postbus 14, 1750 AA Schagerbrug), 9e
jg., nr. 4, dec. 1991. Verv. Visserij en visafslag van Petten; Monumenten en bezienswaardigheden
in de gemeente Zijpe: Gebouwen; Van de Werkgroep Boerderijnamen: T. Paarlberg-Waiboer: De
geschiedenis van de Blauwe Kamer [eigenaren o.a. Boudaen, Hoven, Glasemaker, Swaen, Kranen-
burg, Wit].

Idem, extra editie. J.-P. Verkaik: De gezondheidszorg rond 1866, cholera in de Zijpe!

Uit onze afdelingsbladen:
Amstelland, nr. 4, feb. 1992. E. Jesse-Hooglander: Bijzondere vondsten bij familieonderzoek
[Bernardus van Raaij, geb. Brielle, en vrouw sneuvelden 1813; leden familie De Trazegnies, orga-
nisten te Antwerpen; Gerrit Eveleens, 1869 te Leeuwarden].
Delfland, jg. 1, nr. 1, dec. 1991, blad nr. 78. B. Korff: Kwartierstaat van Benny Korff [geb.
Vlissingen; -, Kloeg, De Bruijne (te Veere), De Jonge (te Poortvliet); 5 gen.].
Hollands Noorderkwartier, nr. 14, 6e jg., nr. 2, jan 1992. J. P. Geus: Hoede huidige genealoog op
een dwaalspoor gebracht kan worden. Stam of Rus [te Koedijk; 17de-18de eeuw]; H.J. Min: Wat
oude kranten ons kunnen bieden [bedijking van de Schermer]; J. J. Kaldenbach: Alkmaarse wezen
naar de Kolonie van Weldadigheid [Amse t/m Volkman (.
Kwartier van Nijmegen, 1ste jg., nr. 1, jan 1992. Nieuws uit het Gemeentearchief Nijmegen;
Onderzoek naar de ligging van onroerend goed binnen de vesting Nijmegen.
NoordKOPstukken, 6e jg., nr. 1, jan. 1992. P.C. van Royen: De Nederlandse vrachtvaart in
Europese wateren [samenvatting van een lezing]; Verv. Predikanten van Wieringen; Verv. Trans-
portregisters.
Twente Genealogisch, 8e jaar, no. 1, jan. 1992. B. van 't Wel: De DTB-registers van Enschede;
Korte kwstn. van Hendrika de Wilde [geb. Enter 1809; De Wilde alias Koenderink]; Hendrik
Sanderman [geb. Markelo 1803; S. alias Leusman alias Pinken]; Hendrika Kreijkes [geb. Enter
1809]; Jan Hendrik Nijland [geb. Markelo 1797]; Maria Borkent [geb. Holten 1806; B. alias
Voorthuis]; Johannes A. Warmink [geb. Oldenzaal 1837],

Uit familiebladen:
De Beukers Bode, 3e jg., no. 4, jan. 1992. Fragmenten Beukers te Rotterdam en 's-Gravenhagee.o.;
19de eeuw.
Buijsenissen, no. 33, 9e jg., jan. 1992. Verv. Stamboom Buijsen [Noord-Brabant; 19de-20ste eeuw].
Het Didden-Biaadje, jg. 2 (1989), nrs. 1 en 2; jg. 4, nr. 4, dec. 1991. Hierin: Nieuwe(?) Didden-stam
ontdekt te Leuven. Gaarne info betr. kanunnik Martin Didden (St. Petrus kerk), biechtvader van
de Prins-bisschop van Luik en betr. de pastoors Nicolaas en Arnold Didden/Dydden uit Simpelveld
aan G. Tijskens, Haverstraat 79, B-3930 Hamont-Achel.
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De Halsbergier/L'Haubergier [(H)alsberghe, Vanha(e)sberghe), 6e jg. (1987)-2, 3/4; 7e jg. (1988)
t/m 10e jg. (1991)-l/2. Bijdr. betr. familie Halsberghe te Gent en Antwerpen [18de eeuw; in 7
(1988)-l/2], handschrift Dhane [gezin van Sebastien Dhane, overl. Gent 1580, met wapens van
aangehuwde families w.o. Halsberghe en Vander Heyden dict La Bruiere; in 6 (1987)-3/4], Joris
Halsberghe [kapelaan te Kortrijk 1544; in 8 (1989)-l/2] en stamreeks Alsberghe [oudst bekende:
Joos Halsbergh Jansz; 16de eeuw te Bellegem en Heesters; in 9 (1990)-1/2].
Hofman Vertellingen (Groningen), nr. 12, 1991. Geschreven portretten III. Rudolf Derks (1802-
1849); Onze familie in België; De familie Frutiger in Nederland I.
Huberiana, 6e jg., nr. 2, dec. 1991. Levensbeschrijving van Alexander Jan Huber (geb. 1897); Het
spoor terug naar Zwitserland - onderzoek naar de ouders en grootouders van Zacharias Huber,
de vader van Prof. Ulrik Huber.
Koeckoek, nr. 20, dec. 1991. Verv. Genealogie Koekkoek/Koekuck [te Vaassen; 18de-19de eeuw].

Loage-Tijdschrift, nr. 27, jg. 7, febr. 1992. Louwagies (en Vlamingen) in Minnesota (USA). Als
bijlage een origineel 'geboortekaartje' van Madoc Louagie (geb. Brugge 16-1-1992), nl. een kwst.
[(31 kwn.) -, Debruyne, Lejuste, Rainbeaux] en een stamreeks.
Olsthoornkroniek, 6e jg., no. 1, jan. 1992. Stamreeks 16e en 17e eeuw; Joost Jansz van Olsthoorn,
deel I [geb. ca. 1616].
Ter Perre, Ie jg., nr. 4, winter, dec. 1991. Geheel gewijd aan de akte van nalatenschap van Anna
van de Per [Antwerpen 1597-1646, begijn, dr. van Fransois en Elisabeth Dubois].

Ditmaal mogen wij als nieuwelingen bij u introduceren:
'l Fonteintje, Ie jg. (1983/84)-l, 2, 3; 2e jg. (1985J-1, 2, 3. Corr.-adres: J. Bagin, 30 Patersstraat,
B-8900 leper. Blad voor de Vlaamse familie Fonteyne; contacten met Nederlandse naamgenoten
Fontaine/Fontyn/Fontein enz. worden bijzonder op prijs gesteld. In 2 (1985)-3 gegevens Fonteyne
te Heist, 18de eeuw.

Kroniek van de families Steculorum/Stekelorum (en aanverwanten), jg. 1, nr. 1, okt. 1991. Red.:
Joeri J .C. Stekelorum, Leopold II-laan 74, B-8670 Postduinkerke. Voorlopig gaat de aandacht
eerst naar afstammelingen van Quintinus Steculorum (1669-1712) tr. Stavele 1699 Petronilla
Mahieu. Naderhand hoopt men ook de Franse en Nederlandse naam- (mogelijk stam-)genoten bij
e.e.a. te betrekken. Indezeafl. Een eerste oriëntatie betr. vijf stammen S. en Een dief op heterdaad
betrapt [Louis S., herbergier te Elzendamme (gem. Oostvleteren) 1839 verhinderde Sebastiaen
Dewaghemaeker zijn kippen te stelen; met gezinsgegevens].

Idem, jg. 1, nr. 2, jan. 1992. De schrijfwijze van onze familienaam. . . een 'stekelige' kwestie.

Nieuwsbrief voor hen die naar de naam Ludeke luisteren, (nr. 1), sept. 1991. Corr.-adres: J.
Ludeke, Junohof 43, 1829 DA Oudorp. Familie Ludeke stamt af van Berndt Lüdecke, overl.
Hofgeismar (Hessen) 1683.

Scone Jhan, Tijdschrift voor de familie, naamgenoten en aanverwante families Schoon(e)jans e.d.,
jg. 1 (1991)-nrs. 1, 2, 3. Corr.-adres: D. Schoonjan, Draps-Domstraat 7, B-1020 Brussel. In deze
afleveringen drie uitgewerkte genealogieën Schoonjans te Dendermonde [18de-19de eeuw; in nr. 1],
te Essene [18de-2Oste eeuw; in nr. 2] en te Sint-Ulriks-Kapelle [17de-20ste eeuw; in nr. 3].

Tahon's Tijdingen, Viermaandelijks tijdschrift door en voor de familie Tahon & Tagnon, jg. 1
(1981) t/m 9 (1991 )-l. Red.: J. Bagin, Patersstraat 30, B-8900 leper (dezelfde als van 't Fonteintje).
Over de afleveringen verspreid stamreeksjes en andere oudere genealogische gegevens w.o. Naams-
verandering Tahon in Tanghe te Roeselare en Rumbeke [18de eeuw; in 3 (1983)-2], Tahon te Bergen
(Hen.) [16de-17de eeuw; in 5 (1986)-1, 2], Tahon te Wulpen [17de-18de eeuw; in 8 (1990)-3], een
genealogie Tahon te Steenkerke [17de-18de eeuw] en een stamreeks Tahon, beginnend te
Armentières 1596 [in 9 (1991)-1].

Tijdschrift van de Familievereniging Vandenbempt uit Brabant, jg. 8, nr. 1, jan. 1992. Secr.
Familievereniging: Bevekomstraat 7, B-3360 Bierbeek. De Paradijshoeve te Hoegaarden [met
schema verwantschap der bezitters: Sweerts, Hoebancx, Lintermans, Vandenbempt; 17de-19de
eeuw]; Burgemeester Joseph Vanden Bempt (1780-1844) [te Neervelp].
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België
Le Parchemin, No. 276, 56e année, nov.-déc. 1991. H. Douxchamps: Rietstap et son Armotial
Général. Bio-bibliographie; Th. Stasser: Phillipa, épouse de Hugues II de Rumigny. Origine fami-
liale [met kwst. (63 kwn.) van hun dochter Isabellede Rumigny, 1263-1322; -, deBoves, de Beveren,
de Brienne];/!. en D. de Kerckhove dit van der Varent: Histoire de la seigneurie de Heyenhoven dite
Schinvelderhuis a Schinveld dans le pays de Fauquemont [Van Heyenhoven, Scheffart de Merode,
Van Vereken, von Berck/Van Bereken, Van Bronsfeld; 14de-19de eeuw). Annexe: Fragment
généalogique de Heyenhoven; Héraldique vivante: Carette, Delvaux, De Wilde, Dourcy, Dubois
[afk. uit Henegouwen], Eisen [met stamreeks; afk. van Velthoven, N.-B.], Hubin, Koch [afk. van
Neuwied], Maurissen.

Idem, No. 277, 57e année, janv.-févr. 1992. B. d'Ursel: Henri d'Eynatten et sa familie [ca.
1560-1626]. Genealogie des Eynatten d'Abée [15de-18de eeuw]; H. Douxchamps: Aux origines de
la familie della Faille. Une nouvelle remontée dans le temps: de 1398 a 1383 [oorspr. Van der
Faelge/Failge; ook Verfalje/Verfaille]; B. La Fontaine: L'évolution des armes de la familie Gobart
de Stave et de Biesmerée [genealogie 16de-17de eeuw]. Annexe: Le linage de la Fontaine [schema
16de-18de eeuw]; Héraldique vivante: Delacroix, Detry, Vertommen; Antw. Hannot, de Grandry.

De Rode Leeuw (VVF-Limburg), 1991-nr. 4. Verv. Familie Broers; Verv. Wapens te Lanaken;
Verv. Taalgidsje.

Vlaamse Stam, 28e jg., nr. 1, jan. 1992. W. de Paepe: Stamt het geslacht Vilain af van Boudewijn
I met den Yzeren arm? [auteur tracht bewijs te leveren, wat m.i. hiermee nog niet verstrekt is]; Y.
Parmentier: Het Kortrijkse poortersgeslacht (de) Parmentier uit Moeskroen [15de-2Oste eeuw]; D.
Butaye: Kostbare genealogische gegevens in het noviciaatsregister van de Jezuïten uit het begin van
de 17de eeuw [toelatingsregister geeft vanaf 1578 geboortejaar, woonplaats, namen van ouders,
beroep, studie. Als voorbeeld werd gekozen voor de weergave van de jaren 1609-1612; hierin ook
Noord-Nederlanders, zoals Jaricus van der Bourch (geb. Den Haag 1586; exm. Van Tijepma), Jac.
de Gouda (geb. Utrecht 1578; exm. Van Moerendael), Wybrant Hendrickx (geb. Groningen 1590,
zn. van Hindrick Wijtinck en Imme Werniers), Jan Mijntgens (geb. Nijmegen 1592; exm. Jonghers)
en Godfr. Wandelman (geb. Amsterdam 1590; exm. Van Stompwijck)]; Verb. Van Schoenwinckel;
H. Cuypers: Onvolledige klappers [stamreeks De Cuyper/Cuypers, o.a. te Heist; 17de-20ste eeuw],

Duitsland
Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen e. K, Mitteilungsblatt Nr. 20, Jan. 1992. Verv. Wich-
tige Anschriften für genealogische Nachforschungen in den fünf neuen Bundeslandern. 4.
Ausgewahlte Stadtarchive [Dresden t/m Zwickau]. In samenwerking met Saksische genealogische
verenigingen zal een tijdschrift 'Familie und Geschichte' (Verlag Degener) worden uitgegeven.
T.z.t. zal de NGV dat in ruil gaan ontvangen.

Mitteilungen der Westdeutschen Gesel/schaft für Familienkunde, Bd. 35, Jg. 79, Heft 4, Okt.-Dez.
1991. L. Schieble: Die Herkunft der Koblenzer Cordier [17de-18deeeuw]; W. Göbler: Der Familien-
namen Sayn im ersten Rückerotter Kirchenbuch [17de-19de eeuw]; B. Th. Straten Koch(s)(t)-Kox.
Eine Erganzung zu 'Wappen und Genealogien Dürener Familien' [17de eeuw].

Mosaik, Heft 4/1991. Verv. Genealogisches Ortsbuch für den Kreis Kleve, Teil I, Altkreis Kleve:
Qualburg en Schneppenbaum; H. Kleinhotz: Archivalische Quellen zur Familienforschung in
Wesel; E. Jansen: Betrachtungen und Forschungen zum Familiennamen Geuting; Niederlander in
Einwohnerlisten von Xanten und Umgebung in den Jahren 1790-1823.

Frankrijk
Héraldique & Genealogie, No. 121, XXIIle année, No. 4, oct.-nov. 1991. Bijdragen betr. Princi-
pautés en France, Verv. Gentilshommes verriers: de Mégret; Raymond [te Chatellerault], de Franc
[afk. van Macon; 15de-18de eeuw], Latreille, d'Aboville, Montvuaguard, Les seigneurs de Cham-
plitte, Pontailler et Talmay, Sabatier, Le Prestre (de Vauban). Tot slot de uitsmijter: Parenté avec
le Christ. Assendances Davidiques des Rois de France, et leur parenté avec Notre Seigneur Jésus-
Christ, la Tres Sainte Vierge Marie et Saint Joseph [op twee bladzijden samengeperst de 'afstam-
ming' van de Merovingers, Karolingers en Capetingers via Joseph van Arimathea en de koningen
van Troje en Juda van de aartsvader Abraham. Opmerking van de redactie van H&G: Amusez-vous
bien!].

258 GensNosira XLVIl (19921



Groot-Brittannië
The Coat of Arms, N.S. Vol IX, No. 156, Winter 1991. M. Elvins: The bezanls of Cornwall; J.
Louda: Civic heraldry in the Czech Republic; R. Brocklebank: The use of colour in heraldry.

Zweden
Slakt och Havd, Nr. 3-4, 1991. Bijdragen betr. Törne en Törnflycht, Möllerson, Lewin, Johannes
Joachimi [overl. ca. 1604; en zijn nageslacht w.o. Gris en Skog], Gyldenhielm, Klim [ook Klintaeus
en Klintin],

Zwitserland
Maajan/Die Quelle (Schweizerische Ver. für Jüdische Genealogie), Heft 21, 1991/4, Dez. E.
Fischhof. Die Stellung der Juden in der Stadt Bern im Mittelalter; Verv. Mohelbuch Levaillant; B.
Purin: Quellen zur jiidischen Familienforschung in Vorarlberg.

/?eg/o-/rom;7/en/b/'5c/ier(Genealogisch-Heraldische Gesellschaft der Regio Basel), Jg. 4, Nr. 4, Dez.
1991. Ein Zentrum des Département Haut-Rhin für Familiengeschichte [te F-68500 Guebwiller];
H. B. Kalin: Hundert Jahre seit dem Eisenbahnunglück bei Münschenstein. Liste der Toten; F.
Siegenthalter: Die Glockengiesser des Kantons Graubünden; Stammbaum der Homburger und
Tiersteiner Grafen (in Auswahl) [schema; llde-15de eeuw]; H.B. Kalin: Von Bad- und Lehens-
wirten sowie Rheinvögten [15de-19de eeuw].

Gaarne danken wij voor de schenking van:
Leidse Studenten Almanak 8e jg. (1966).
Leidse Universiteit 1989/90.
Economisch- en sociaal-historisch jaarboek, 39 (1976). Hierin o.a. Het huwelijk tussen filantropie
en economie: een patriotse illusie. Deel III: Instituten tot werkverschaffing, opgericht in de periode
1780-1795; Landverhuizersvervoer via Rotterdam in de negentiende eeuw; Inventaris van de verza-
meling 'Kleine aanwinsten' [onder deze weinig boeiende titel gaat interessante informatie schuil, nl.
dat de vereniging 'Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief' ook voor genealogen waarde-
volle stukken bewaart. Genoemd worden rederijboeken van (zeil-)schepen, grootboeken, reke-
ningen, stalenboeken, administraties van vele firma's, kas-, reken- en huishoudboeken van particu-
lieren [o.a. van Rochus Dircks, hoedenmaker te Vianen 1615; bodeboeken van O. de Kat, beurt-
schipper van Dordrecht op Delft en Den Haag 1783, 1788-89; Aanteeckenboecxken.. . door Jean
Francoys, drapenier te Leiden, met familieaantekeningen, 1632-1731; De La Lande Cremer (Bols-
ward 1876-96); Swaen (te Heeteren 1694-95)]; Gildebrief weversambacht Winterswijk 1682. Voorts
stukken betr. plantages te Suriname van Gerard de Vree [18de eeuw], de familie Nepveu [1687-1864,
w.o. genealogische aantekeningen] en stukken van de familie Twent (van Roozenburg) (1729-1829,
w.o. een tiendboek polders Oud- en Nieuw-Rozenburg)].

Aankopen:
Handelingen van de Koninklijke Commissie voor geschiedenis, Brussel, CLV (1989), afl. 1/2. Met
o.a. S. Dauchy: Le douaire de Marguerite d'York, la minorité de Philippe Ie Beau et Ie Parlement
de Paris.

Idem, CLVI (1990), afl. 3/4. Waarin o.a. worden behandeld een oorkonde van Diederik van de
Elzas(1156), eenconflict tussen de abdij du Val Notre-Dame en ridder Henri de Goyer (1215-1233),
en documenten betr. de middeleeuwse lakenindustrie van Doornik.

Der Schlüssel, Band 9. Gesamtinhaltsverzeichnisse für genealogische, heraldische und historische
Zeitschriftenreihen mit Orts-, Sach- und Namenregistern [voor dit deel werden vooral periodieken
bewerkt uit de Neumark, de streek Posen-Westpruissen, Magdeburg en Noord-Bohemen, alle van
vóór 1944; tot slot de Adler (Oostenrijk) van 1947 tot 1975].

Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend.
Nr. 71. y. Belonje: Das Rittergut Eyll oder Heeckeren bei Weeze (Kevelaer 1971) [eigenaars o.a. Van
Eyll, Van Schewick, Hagedoorn, Van Heeckeren, Keershoff, Van,Daell].
Nr. 82. G. Hóvelmann e.a.: Juden in Geldern (Geldern 1982) [met o.a. herinneringen van Heinrich
Kempenich (1866-1931, notaris: Jüdische Gemeindein den 1870er Jahren), Max von Geyr und das
Archiv des Hauses Caen; Zur Geschichte des Hauses Eyll bei Straelen bis 1681].
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Beitrage zur Erforschung des Odenwaides und seiner Randlandschaflen, IV (Breuberg-Neustadt
1986). In dit 605 bladzijden tellende boek is een aantal interessante studies bijeengebracht, waarvan
wij noemen:
W. Harlmann: Auf den Spuren des Bamberger Fernbesitz am bayerischen Untermain und im
Odenwald [leenverhoudingen, bezitsoverdrachten]; W. Martin: Zum Umkreis hochmittelalterlicher
Adelsgeschlechter im und am Odenwald [v. Breuberg, v. Jagstberg-Ebersberg, v. Langenburg, v.
Hohenberg-Lindenfels, v. Dürn, v. Froburg; met zeer veel verwijzingen naar publikaties]; W.
Eichhorn: Der Lehenshof der Dynasten von Dürn; B.Ph. Schröder. Reformation und Gegenrefor-
mation an der BergstraBe; A.F. Wolfert: Die Wappen im Lehenbuch des Kurfürsten Friedrich I.
von der Pfalz - 1471 [een belangrijke heraldische bron voor ca. 400 wapens van adellijke en
burgerlijke leendragers. Met naamlijst, wapenbeschrijving en 180 afbeeldingen in kleur]; Th. Stein-
metz: 'Conterfei etlicher Kriegshandlungen von 1523 bis in das 1527 Ja[h]r' - Zu Burgendarstel-
lungen über die 'Absberger Fehde' oder den 'Frankischen Krieg' [23 afbeeldingen van aangevallen
en/of brandende burchten; beschrijving, geschiedenis, betrouwbaarheid]. Alleen al om de talloze
illustraties (waarvan vele in kleur) van grensstenen, (uitklapbare) kaarten en wapens neemt men dit
werk met genoegen ter hand.

Verder ontvingen wij:
Bulletin de l'Institut Archéologique Liégeois, Tome CII (1990).
Caert-Thresoor, 10e jg., nr. 4, 1991.
Der Deutsche Hugenott, 55. Jg., Nr. 4, Dez. 1991.
Familiestichting Huyser, nr. 18, 4e [= 5e] jg., dec. 1991.
The Genealogical Helper, Vol. 45, No. 6, Nov.-Dec. 1991.
Gens-Dunia (Verduyn), 29e jg., nr. 1 [1992].
DerHerold, N.F. Bd. 13, 34. Jg., Heft 8, 1991.
Klooster-stam (Kloosterboer), 8e jg., dec. 1991.
't Kraaierke (Dhane), 17e jg. (1985)-maart, sept.; 18e jg. (1986)-sept., dec ; 19e jg. (1987)-maart;
20e jg. (1988)-dec; 22e jg. (1990)-juni; 23e jg. (1991)-maart.
De Kruijdboom (Kruit), 8e jg., nr. 1, jan. 1992.
LibraryofCongress, Inf. Buil., Vol. 50 (1991)-No. 24.
Mars et Historia, 25e jg., nr. 6, nov./dec. 1991. Themanummer Nederlandsch-Indiê 1941-1942.
't Meisterbenksken, nr. 32, jan. 1992.
Michigana, Vol. 36, No. 3, Sept. 1991.
NHDA nieuws (Nederlands Historisch Data Archief), nr. 1, zomer 1991; nr. 2, winter 1991/92.
Sachsische Heimatblatter, 37. Jg., Heft 5, 1991.
De Sorband (Sorber), no. 8, jan. 1992.
Vereniging Oud Leiden, Med., jg. 14, no. 1, jan. 1992.
Werkgroep familie- en boerderijgeschiedenis in Oosl-Gelderland, Nieuwsbrief nr. 15, jan. 1992.
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