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Inleiding
In GensNostra XXXVIII (1983), p. 296, steldeik een vraag over de herkomst
van Bartholomeus Buys Gryphius, waarop ik geen antwoord kreeg. Later
ontdekte ik zelf het antwoord in De Nederlandsche Leeuw 47 (1929), k. 61-62:
hij is een zoon van de Heusdense burgemeester Frans Willems Buys van
Woeringen, die leefde van 1508 tot 1590. In dezelfde tijd komt voor Sebastiaan
Willems Buys van Woeringen, die in 1560 wordt genoemd1 als echtgenoot van
Marijke Jans van Oudheusden; vermoedelijk is hij een broer van Frans Wil-
lems Buys van Woeringen.

Van deze familie Buys is, voorzover mij bekend, geen genealogie gepubli-
ceerd. De door mij in diverse bronnen gevonden gegevens heb ik gegroepeerd
tot onderstaande genealogie, die een periode bestrijkt van het midden van de
zestiende eeuw tot het midden van de zeventiende eeuw. Wellicht zal bronnen-
onderzoek, met name van het rechterlijk archief van Heusden, over de oudste
generatie nog meer informatie kunnen verschaffen.
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Verwantschap met een andere Heusdense familie Buys, beschreven in Met
Gansen Trou (1967), p. 171 e.v., heb ik niet gevonden.

De familienaam Van Woeringen wordt in Heusden in de vijftiende eeuw
door enkele schepenen gevoerd2. Over leden van deze Heusdense familie is mij
verder niets bekend.

Wapen
Het wapen Buys van Woeringen zoals beschreven- door Rietstap3 en in De
Nederlandsche Leeuw van 1929, vertoont in goud een rood wiel, vergezeld van
vijf liggende rode blokjes (2, 2 en 1). Dit wapen komt voor op twee grafzerken
van de in de onderstaande genealogie onder I en Ha vermelde personen, in de
Nederlands hervormde kerk te Heusden4.

Bartholomeus Buys Gryphius zegelde met een doorsneden schild: boven, een
opkomende griffioen, onder, het familiewapen Buys van Woeringen5.

Het wapen Buys van Woeringen werd ook gevoerd door Johan Buijs, op 23
mei 1679 leenman van Holland6 en op 29 januari 1700 klerk van de Leenkamer
van Holland te 's-Gravenhage7. Zijn relatie tot de hieronder behandelde
familie heb ik niet kunnen vinden; wellicht stamt hij af van Bartholomeus
Buys, behandeld bij IIa-2.

Fragment van de grafsteen van Frans Willems Buys
van Woeringen (I);

op de voorgaande pagina (p. 485) tekst en wapens op
de grafzerk van Willem Buys van Woeringen (lla)

Genealogie
I. Frans WUlems Buys van Woeringen, geb. 1508, meerdere malen schepen en
burgemeester te Heusden, overl. 1590, begr. in de Ned. hervormde kerk te
Heusden.

Van Oudenhoven8 vermeldt dat hij was getrouwd met een dochter van de beroemde drukker
Sebastiaen Gryphius, die in 1556 op 63-jarige leeftijd overlijdt te Lyon. Dit zou verklaren
waarom zijn zoon Bartholomeus (Ilb) de familienaam Buys Gryphius zou voeren. Beelaerts
van Blokland9 zegt dat de vrouw van Frans Willems Buys van Woeringen onmogelijk een
dochter van de drukker Gryphius geweest kan zijn, aangezien deze bij zijn overlijden slechts
een gelegitimeerde zoon Antoine, achterlaat.

Op de grafzerk van Willem Fransz. Buys van Woeringen (Ha) staat naast het familiewapen
nog een tweede wapen afgebeeld, vermoedelijk het wapen van zijn moeder en dus van de
echtgenote van Frans Willems Buys van Woeringen. Dit wapen vertoont drie palen van vair
met in het schildhoofd een barensteel10.

Van Frans Willems Buys van Woeringen zijn twee zonen bekend:
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1. Wiüem Buys van Woeringen, volgt Ha.
2. Bartholomeus Buys Gryphius, volgt Ilb.

Ha. Willem Buys van Woeringen, vele malen schepen en burgemeester te
Heusden, overl. ald. 26 of 27-8-1625, tezamen met zijn echtgenote begr. in de
Ned. hervormde kerk te Heusden, tr. Elisabeth Jacobs Geerbrants1, overl.
Heusden 26-6-1641, dr. van Jacob Geerbrants (of Gerbrands) en vermoedelijk,
gezien het van haar moeder op de eerder genoemde grafzerk afgebeelde wapen,
NN van Gellicum.

In een dossier Van Woeringen, dat berust bij het Centraal Bureau voor Genealogie te
's-Gravenhage, bevindt zich een bladzijde uit een niet door mij getraceerd Duits genealogisch
tijdschrift, waarin een mevrouw Carin Holm-Woringen die te Monte Carlo woonde, inlich-
tingen vraagt over dit geslacht. Zij vermeldt onder meer dat Willem omstreeks 1559 is geboren
en op 5 april 1590 een brouwerij koopt van zijn broer Bartholomeus.

Willems schoonvader Jacob Geerbrants, komt tussen 1579 en 1594 voor als schepen en
burgemeester te Heusden.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Buys van Woeringen, overl. 1621, tr. Adriaen de Graeff, geb.
1597, aanvankelijk klerk ter secretarie te Heusden, later secretaris, rent-
meester en stadhouder der lenen te Nederhemert, zn. van Adriaen Aerts die
Greeff".

2. Bartholomeus Buys, geb. ca. 160012, overl. na 30-6-167013, tr. Leiden
12-1-1630 Beatrix de Bye, dr. van Frans Pietersz. en Anna Willems van
Warmont14.
In het Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae 1575-1875 vinden we driemaal een
inschrijving van Bartholomeus aan de Leidse universiteit: op 2 januari 1627 bij de faculteit der
letteren, op 18 februari 1640 bij de juridische faculteit en op 16 februari 1667 bij de faculteit
der letteren en geschiedenis.

Blijkens het grafboek van de Pieterskerk te Leiden, was hij eigenaar van twee graven in deze
kerk; allereerst van het graf aan de Noordbinnenwandeling nr. 68 dat Frans Buijs van
Woringe in 1610 had verkregen van de kinderen van Amelis van Hogeveen en dat op 30
oktober 1635 te zijnen name wordt gesteld15. Het tweede graf, aan de Zuidbuitenwandeling
nr. 12, erft hij op 16 november 1663 van zijn schoonvader, de brouwer Frans Pietersz. (de
Bye); op 13 november 1676 behoort dit graf toe aan zijn kinderen en erfgenamen16.

3. Frans (Francois) Buys van Woeringen.
Francois Buys van Woeringen wordt genoemd door de hierbovengenoemde mevrouw Carin
Holm-Woringen, volgens wie hij is overleden omstreeks 1669. Vermoedelijk was hij eerst
eigenaar van het graf in de Pieterskerk te Leiden dat in 1635 ten name van de hiervóór
genoemde Bartholomeus wordt gesteld16.

Ilb. Bartholomeus Buys Gryphius, overl. vóór 22-7-159217'l8, tr. Joostgen van
Hoey, geb. Gorinchem ca. 1545, dr. van Aert Jans van Hoey en Geertgen
Hubertus19.

Het is onduidelijk waarom Bartholomeus in afwijking van zijn vader en broer, als tweede
familienaam Gryphius in plaats van Van Woeringen voert, alsmede een aan de naam
Gryphius aangepast wapen.

Hij verbleef geruime tijd aan het hof van hertog Alfonso II van Ferrara en was vervolgens
gedurende een aantal jaren werkzaam als secretaris van hertog Johan Albrecht van Mecklen-
burg, tot diens dood in 1576.

Op 1 januari 1579 staat hij als Bartolomeus Griffius ingeschreven als juridisch student aan
de Leidse universiteit.

Ook in 1579 wordt hij door de Staten van Holland afgevaardigd naar Denemarken om de
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vrijlating van Nederlandse schepen te bewerkstelligen. In 1581 wordt hij pensionaris van
Gorinchem, maar slechts voor korte tijd; in 1584 is hij wederom als afgevaardigde van de
Staten van Holland in Denemarken.

In 1586 heet hij namens de stad Heusden de graaf van Leicester welkom20. Vervolgens
draagt Leicester hem de administratie op van de goederen van Arenbergh en Wassenaar21.

In 1588 verkoopt hij zijn bibliotheek aan de Universiteitsbibliotheek van Leiden22.
Op 10 mei 1591 krijgt hij van de Staten-Generaal een eenmalig jaargeld van 300 gulden

onder de verplichting alle voorvallen mede te delen van een reis die Duitse ruiters naar
Frankrijk maken en die hij kennelijk meemaakt. Hij schrijft dan brieven aan de Staten-
Generaal vanuit Bremen op 29 juni, 13 en 24 juli en 10 augustus 1591 ontvangen door de
Staten-Generaal, vanuit Marburg op 17 juli en vanuit Munster op 19 augustus 159123. Hij
maakt dan een veldtocht mee van Christiaan van Anholt naar Rouaan, tot hulp van de Franse
koning die de stad belegerde24.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Albertus Buys Gryphius, geeft in 1596 les aan de Leidse universi-
teit; wordt in 1600 voor korte tijd aangesteld als buitengewoon hoogleraar
aan de juridische faculteit25; probeert daar in 1601 gewoon hoogleraar te
worden26; is in 1602 raadsheer te Rostock, in 1607 secretaris van de raad
ald.; maakt op 17-7-1600 te Leiden tezamen met zijn vrouw een testa-
ment27, overl. Leiden in 1627, tr. Rostock Anna Brucaeus, overl. na
163828, dr. van de uit Aalst (België) afkomstige med. dr. en hoogleraar in
de wiskunde Henricus Brucaeus29.
Johannes Albertus Buys Gryphius is in augustus 1588 student aan de universiteit van Rostock,
waar hij op 8 augustus 1594 tot doctor in de rechten promoveert. Op 16 december 1592 staat
hij ingeschreven bij de juridische faculteit te Leiden, afkomstig uit Schwerin30.

Hij vraagt op 16 juli 1616 aan de Staten-Generaal betaling van schulden voor een reis die hij
heeft gemaakt31.

Uit stukken die zich bevinden bij het stadsarchief te Rostock, blijkt dat hij op 9 augustus
1617 duizend daalders verschuldigd is aan Heinrich Lebbeke te Amsterdam.

2. Judith Buys Gryphius, overl. na 28-8-163632, otr. Dordrecht (Augustijnen-
kerk) 15-10-1589 Paulus Meruia, geb. ald. 19-8-1558, aanvankelijk advo-
caat bij het Hof van Holland, vervolgens hoogleraar in de geschiedenis, en
universiteitsbibliothecaris te Leiden33, overl./begr. Rostock (St. Jacobs-
kerk) 20/23-7-1607, zn. van Willem Paulus Meruia en Jacoba Gijsberts
Heermans.
Judith Buys Gryphius krijgt in 1610 voor haarzelf en voor haar drie dan in leven zijnde
dochters, van de Staten-Generaal een lijfrente als tegenprestatie voor de afgifte van een aantal
manuscripten die haar echtgenoot als historieschrijver van de Staten-Generaal had vervaar-
digd34. Na het overlijden van haar man voorziet zij mede in haar levensonderhoud door tegen
betaling kost en onderdak te verschaffen aan studenten te Leiden.

3. Geertruyt Buys, komt slechts voor met de familienaam Buys, geb. te
Rostock35, overl. na 17-3-165836, tr. (1) Leiden 22-9-1598 Willem van
Hogeveen, overl. Leiden 1604, zn. van Gerrit Amelis van Hoogeveen en
Eva van Quakelbosch37; tr. (2) Leiden 12-2-1608 Jan Symonsz. van
Alphen, geb. Antwerpen ca. 1578, overl. Leiden 162838, zn. van Symon
Pietersz. van Alphen en Elisabeth Mannaert.
Geertruyt Buys vestigt zich in 1643 te Culemborg39. In verscheidene bronnen wordt zij ten
onrechte genoemd Geertruyt Paulus Buys, als dochter van de uit Amersfoort afkomstige
raadpensionaris Paulus Buys40. •
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Noten
1. Ons Voorgeslacht 32 (1977), p. 156, Leenkamer van Giessen, nr. 11.
2. Jacob van Oudenhoven, Beschrijvinghe van de Stadt Heusden, Amsterdam 1650.
3. J.B. Rietstap, Armorial Général (Supplement), Vol. II A-G, p. 391.
4. De Nederlandsche Leeuw 17 (1899), k. 125, nrs. 17 en 37. En P.C. Bloys van Treslong,

Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden In en Uit de Kerken der Provincie
Noord-Brabant, Utrecht 1924.

5. De Nederlandsche Leeuw 47 (1929), k. 61-62.
6. CBG, Collectie R.T. Muschart 79m, lakafdruk in portefeuille rood 35, in het archief der

heerlijkheid Verwolde, in RA Arnhem.
7. Idem, lakafdruk in de collectie volmachten van de leenkamer van Gelderland, in RA Arnhem;

idem brief van 18-5-1699 volgens dezelfde collectie.
8. Ais noot 2, p. 47.
9. De Nederlandsche Leeuw 41 (1923), k. 352.

10. Beelaerts van Blokland zegt dat dit veel voorkomende chatillonwapen werd gevoerd door het
geslacht Van Oudheusden. Waarschijnlijk behoorde zij tot hetzelfde geslacht Van Oud-
heusden als de in de inleiding vermelde echtgenote van Sebastiaan Willems Buys van Woe-
ringen; zie ook De Nederlandsche Leeuw 31 (1913), k. 311-312.

11. Zie voor deze familie De Graeff: R.A. Rueb, Tussen de Voorn en Loevestein, jg. VI (1970),
nr. 2/3.

12. Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae 1575-1875 vermeldt hem op 2-1-1627 als 27
jaar oud, op 18-2-1640 als 40 jaar oud en op 19-2-1667 als 60 jaar oud.

13. Op 31-3-1670 en 30-6-1670 laat hij te Leiden als heer van de buurt 'genaamt 't grafscap Prely'
wezen inschrijven in het H. Geesthuis: 'Register van alle de vader ende moederlose arme
weesen, wanneer die in den H. Geesthuyse ingenomen ende wederom uitgegaan, die binnen 't
selve overleden sijn, 1668-1680', GA Leiden, Weeshuisarchief Leiden, Afd. VII, boek 755, f.
26v. en f. 31, gepubliceerd in Rijnland, Tijdschrift voor sociale genealogie en streekgeschie-
denis voor Leiden en omstreken, 1971.

14. Genealogische en Heraldische Bladen! (1912), p. 398, waarin als huwelijksdatum 12juni 1630
wordt vermeld. Uit het register van huwelijken voor schepenen te Leiden B, p. 237, blijkt
echter dat de ondertrouw plaats vond op 27-12-1629 en het huwelijk is gesloten op 12-1-1630.
Bartholomeus werd geassisteerd door zijn 'cosijn' Sebastiaan van Hogeveen, zoon van zijn
nicht Geertruyt Buys en haar eerste echtgenoot Gerrit Amelis van Hoogeveen; Beatrix de Bye
wordt geassisteerd door haar schoonzuster Aaltgen Corssen.

15. GA Leiden, grafboek Pieterskerk 1665, f. 64.
16. Idem, idem 1610, f. 99 en idem 1647, f. 303.
17. Nieuwe Uitgaaf van Het Biographisch Woordenboek der Nederlanden, p. 602, vermeldt op

deze datum een remonstrantie aan de Staten-Generaal van de erfgenamen van Bartholomeus
Buys.

18. Zie over zijn levensloop ook: S.P. Haak, Paulus Meruia 1558-1607, p. 40-46, Zutphen, W.J.
Thieme & Cie. 1901, verdedigd als proefschrift te Leiden.

19. Zie over Joostgen van Hoey en haar afkomst: De Nederlandsche Leeuw 41 (1923), k. 124; en
Idem 54 (1936), k. 136. Ook: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie deel 26 (1972), p.
72-74, A. Telders en D. van Duyn, Genealogie Van Hoey.

20. Zie over hem: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek I, Leiden 1911, p. 524-525.
21. S.P. Haak, Johan van Oldenbarnevelt, Martinus Nijhoff, dl. I 1570-1601, p. 111. Deze

opdracht is bevestigd door het Hof van Holland. De Staten-Generaal protesteren hiertegen.
22. P.C. Molhuysen, Geschiedenis der Universiteitsbibliotheek deel I, p. 7, alsmede P.C.

Molhuysen, Leidsche Universiteit 1574-1610, RGP Grote Serie 20, p. 163.
23. N. Japikse, Resolutiën der Staten-Generaal 1590-1592, 7e deel RGP 55.
24. Als noot 17, p. 525, waar hij Bartolomeus Grypius wordt genoemd. Verwezen wordt naar

P.Chr. Bor, Oorsprongh, begin en vervolgh derNed. oorlogen, B XXVIII, p. 55, die melding
maakt van een door hem op 15 oktober 1591 aan de Staten van Holland over deze veldtocht
geschreven brief.

25. P.C. Molhuysen, Leidsche Universiteit 1574-1610, p. 131 en p. 95.
26. Zie S.P. Haak, t.a.p., p. 139-140. Zie voorts over zijn docentschap aan de Leidse universiteit

Margreet J.A.M. Ahsmann, Collegia en colleges, Groningen 1990, met name p. 27-29 en p.
506-507; ten onrechte vermeldt zij op p. 27 dat zijn vrouw een zuster was van Paulus Meruia,
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de echtgenoot van Judith Buys Gryphius.
27. GA Leiden, Not. archief nr. 64, f. 133.
28. Zij heeft blijkens de stukken uit het stadsarchief te Rostock, in januari 1638 een vordering van

500 gulden op de burgemeester en raad van Rostock.
29. Zie over Henricus Brucaeus onder meer: Biographie Nationale, publiée par /'Académie

Royale de Belgique, tome troisième, 1872, p. 105, en Altgemeine Deutsche Biographie, dritter
Band, Leipzig 1876, p. 374. Hij was ook lijfarts van hertog Johan Albrecht van Mecklenburg
en zal uit dien hoofde Bartholomeus Buys Gryphius hebben leren kennen, toen deze secretaris
van de hertog was.

30. Zie Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae 1575-1875, k. 34.
31. N. Japikse, Resolutiën der Staten-Generaal 1613-1616, RGP Grote Serie 151, p. 665: Griphius

Buys vraagt bij rekest betaling van oude schulden, gemaakt op de tocht van Lazarus Mulder.
De Staten-Generaal houden de zaak in beraad.

32. Zij treedt dan op als getuige bij de doop van haar kleinzoon Paulus Junius; zie Gens Nostra
XXXVII (1982), p. 404 (genealogie Junius).

33. Zie over Paulus Meruia: Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek II, p. 902 e.v.; een
genealogie Meruia is gepubliceerd in De Nederlandsche Leeuw 69 (1952), k. 292-295 en Idem
71 (1954), k. 10-14. Een genealogie Heerman verscheen in Ons Voorgeslacht 17 (1962), p. 1
e.v.

34. Resolutiën der Staten-Generaal, RGP Grote Serie 135, p. 36, IX nr. 193.
35. Volgens de inschrijving van haar eerste huwelijk te Rootijk (= Rostock) en Althaus.
36. Zij treedt dan op als getuige bij de doop van Jacomina Junius, kleindochter van haar zuster

Judith; Gens Nostra XXXVII (1982), p. 404.
37. Zie Verzameling Bönhoff, ondermeer berustend bij het Centraal Bureau voor Genealogie te

's-Gravenhage.
38. Nederland's Patriciaat 12 (1921/22), p. 313, genealogie Van Alphen.
39. GA Leiden. Geertruyt Buys, weduwe van Jan Simons van Alphen, attestatie naar Culemborg,

9-1-1643, Pieterskerk.
40. In deze zin: Verzameling Bönhoff, NP 12 (1921/22) en ook H.P. Fölting, De vroedschap van

's-Gravenhage, 1985, p. 37.

EEN VREEMDE UITERSTE WILLE

1427. Ook dit jaar hebben de Hutseteren in haar oproer, tot een capitein
genomen Zijsea met een oog, door wiens beleid zij overal victorie hadden. Het
ander oog verloor hij mede in de strijd. Evenwel trok hij altijd mede vooraf
blind in 't veld. En zo wanneer hij hoorde dat de vijand tegen hem in 't veld
stond, zo vroeg hij na[ar] de slagorde van de vijand. En daarop gebood hij zijn
heir dat of dat te doen, en zijn hoop bedroog hem nimmer. Altijd had hij
victorie. Zij meenden dat het een engel was gezonden van den hemel.

Op zijn doodbedde liet hij al de voornaamste tot hem komen en beval dat zo
hij stierf, men hem villen moest en zijn huid over een trommel spannen tot een
perkament. En dat zo zijn vijanden dien trommel hoorden, voor haar zouden
vluchten. Hij stierf, en zij volbrachten zijn bevel en het geschiedde, zoals hij
voorzegt had.

(GA Alkmaar, collectie aanwinsten, inv. nr. 3, Kroniek van Wijnkoper)
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HET AMERSFOORTSE GESLACHT SCHOTHORST

door ing. C. J. SCHOTHORST

Inleiding
In aansluiting op de publikatie De herkomst van de geslachten Schothorst in
Gens Nostra XLVI (1991), p. 258-266, volgt hier de genealogische beschrijving
van het zogenoemde Amersfoortse geslacht (waartoe auteur dezes behoort).
Dit is het enige van de drie onderscheiden Amersfoortse geslachten met nako-
melingen tot in de huidige tijd. Het is een oud rooms-katholiek boerengeslacht
in de omgeving van Amersfoort, van oorsprong stammend van het erf 'Schot-
horst' op Hoogland, sedert 1973 gemeente Amersfoort.

Een boerengeslacht is sterk gebonden aan een bepaalde streek, in dit geval
aan Eemland. Leden ervan trouwden veelal in het dorp van geboorte of in een
aangrenzend dorp. Bovendien waren de huwelijken vaak beperkt tot een be-
paalde stand. In het onderhavige geval tot de boerenstand van de rooms-
katholieke religie. Gemengde huwelijken kwamen in Eemland na 1600 slechts
sporadisch voor. Wanneer dit het geval is, wordt het in de beschrijving aange-
geven.

\ ^^jVS^sr^ r*. 2>

Eemland in de 18de eeuw; detail van de 'Nieuwe Kaart van de Kwartieren van Eemland en 't
Overkwartier in 't Sticht van Utrecht', uitg. Isaak Tirion, Amsterdam
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Het feit dat in de omgeving van Amersfoort vele boerenfamilies tijdens de
algemene overgang naar de hervorming rooms-katholiek zijn gebleven, is toe
te schrijven aan de activiteiten van enkele Amersfoortse priesters die in het
geheim hun gelovigen bleven bedienen; de uitoefening van de rooms-katholieke
eredienst was in de 17de eeuw verboden. Deze priesters bedienden vanuit
Amersfoort ook de omliggende dorpen. Zo zijn de dorpen Hoogland, Hamers-
veld en Stoutenburg overwegend rooms-katholiek gebleven, terwijl ook in
andere dorpen van Eemland, als Eemnes, Soest en Leusden, vele rooms-katho-
lieke families woonden, evenals in de aangrenzende Gelderse dorpen Hoeve-
laken en Achterveld. In tegenstelling hiermee zijn de dorpen Spakenburg en
Bunschoten in het noorden van Eemland indertijd geheel tot de hervorming
overgegaan, evenals de dorpen Woudenberg en Scherpenzeel in het zuiden.
Rooms-katholieke huwelijken en dopen in deze dorpen komen zogoed als niet
voor.

De doop- en trouwgegevens van vóór 1811 konden voor een belangrijk deel
worden verzameld met behulp van de Eemlandse Klappers, aangevuld met
gegevens ontleend aan protocollen van het dorpsgerecht van Hoogland, aan
notariële akten in het gemeentearchief van Amersfoort, en aan de dorpsge-
rechten Leusden en Stoutenburg in het Rijksarchief te Utrecht.

Van de periode vóór 1811 zijn weinig gegevens over overlijden en begraven
bewaard gebleven. Tot de 19de eeuw was het kerkhof van Leusden de centrale
begraafplaats voor de wijde omgeving, waarbij de dorpen Hamersveld, Stou-
tenburg, Hoevelaken en Hoogland. Het is één van de oudste thans nog in
gebruik zijnde kerkhoven van Nederland; al sinds de 9de eeuw in gebruik, is het
heden nog de algemene begraafplaats van de gemeente Leusden. Vele leden van
het Amersfoortse geslacht Schothorst zijn tot de 19de eeuw hier begraven.

Wanneer bij huwelijken als beroep is vermeld 'boerenknecht' of 'boeren-
meid', betreft dit veelal zoons of dochters die op het boerenbedrijf van hun
ouders geen voldoende emplooi hadden. Zij werden dan door de vader ver-
huurd aan jonge boerengezinnen op een jaarcontract met een bepaald loon en
met kost en inwoning. Dit gebeurde vaak al vanaf ongeveer 14-jarige leeftijd.
Zij werden bij die jonge gezinnen min of meer als gezinsleden behandeld. Later,
bij huwelijk, vestigden zij zich gewoonlijk als zelfstandige boeren en namen op
hun beurt jonge boerenzoons en -dochters in dienst. Er is zo een duidelijk
onderscheid tussen boerenknechten enerzijds en daggelders anderzijds. Laatst-
genoemden werkten in los verband op dag- of uurloon voor verschillende
boeren. Dit was ook het geval bij de 'keuterboeren' die een klein bedrijfje in
gebruik hadden met een of twee hectaren land. Een paard hadden zij niet en
voor paardenarbeid waren zij op naburige boeren aangewezen.

Genealogie
I. Jan Reijersz., geb. ca. 1550, wonend op het erf Schothorst, overl. Hoogland
1610, tr. (1) NN; tr. (2) ca. 1580 Jannitgen Cornelisdr., overl. Hoogland ca.
1635.

Jannitgen Cornelisdr., weduwe, verzoekt in 1610 om een gerechtelijke overeenkomst met de
kinderen uit het eerste huwelijk van Jan Reijersz., met betrekking tot de erfenis van de inven-
taris en lijftocht voor haar en de twee voornoemde kinderen'.

Zij hebben vier dammaten land in Neder-Seldert in bezit, evenals twee dammaten land in de
Oude Heij op Hoogland, grenzend aan de ene zijde aan de gronden van de erfgenamen van
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Johan van Oldebarneveldt en aan de andere zijde aan het erf Cattenbrueck2.
Een dammaat is een oude oppervlaktemaat die uitsluitend in de polders van Eemland wordt

gebruikt. Op de aangrenzende zandgronden gebruikt men de morgen of 'margen' als opper-
vlaktemaat. Een Rijnlandse morgen is 600 roeden, ofwel ca. 0,85 ha. Een dammaat is 400
roeden, ofwel ca. 0,55 ha.

Jan Reijersz. en Jannitgen Cornelisdr. waren geen eigenaar van het erf Schothorst; zij waren
de huurders.

Uit het eerste huwelijk:

1. Woutergen.
2. Bartgen.

Uit het tweede huwelijk:

3. Reijer Jansz. Schothorst, geb. Hoogland 1582/83, wonend op Schothorst
tot 1640, overl. na 1655, tr. Mahtgen Rijcxdr. (zuster van Rutger Rijcxz. op
het erf Sielhorst (Zijlhorst) te Hoogland.
Reijer Jansz. volgt zijn vader op als bewoner en gebruiker van het erf en goed Schothorst. In
de periode 1615-1630 is hij gedurende diverse jaren schepen van het gerecht Hoogland. In 1622
wordt hij als buurmeester vermeld. Het bestuur van het gerecht Hoogland bestond naast de
schout of scholt, uit vijf schepenen die telkens voor drie jaren werden benoemd door de
maarschalk van Eemland uit een voordracht van de buurlieden. Behalve de vijf schepenen
bestond het bestuur nog uit twee buurmeesters, gekozen door de buurlieden, d.w.z. door de
eigengeërfde boeren. Dit konden ook pachters zijn.

In 1610 wordt Reijer Jansz. op Schothorst, oud 27 jaar, onder ede verhoord als getuige van
een vechtpartij die had plaatsgevonden in een herberg te Hoogland3. Hij geeft een uitvoerig
verslag, te lang om hier te vermelden.

In 1633 verschijnt hij voor het gerecht in verband met zijn zoon Jan 'die gewond te bedde
lag met een wonde in zijn linker borst'. Jan had deze waarschijnlijk opgelopen bij een vecht-
partij. Er wordt een begroting gemaakt van de kosten van de medische behandeling tot vol-
komen genezing is bereikt. Deze worden begroot op 30 gld. voor de 'medicijnendokter' Herman
van Renselaar, en op 37 gld. voor de meester-chirurgijn Peter Vollewens, beiden uit Amers-
foort, en nog 1 gld. en 5 stuivers voor zijn knecht. Daarbij komen nog de kosten van zalven
en andere medicamenten die door de chirurgijn zijn of nog zullen worden toegepast. Deze
worden geleverd door de apotheker Johan Craen uit Amersfoort. De kosten zullen worden
betaald door degene die daarvoor aansprakelijk zal worden gesteld. In verband hiermee wordt
Willem Jansz. Bouwman gedagvaard, als vader van Jacob Willems4.

Het rechtsgeding lijkt niet ten gunste van Reijer Jansz. Schothorst te zijn verlopen; want kort
nadien is hij in financiële moeilijkheden geraakt. Enige weken na het proces sluit hij een
hypotheek af van 350 gld. bij notaris Jacob Fransen van Cortinen te Utrecht, met als onder-
pand drie en een kwart dammaten land in Neder-Seldert, aan een zijde grenzend aan het land
van zijn moeder Jannitgen, weduwe van Jan Reijersz. De rente van de hypotheek bedraagt 9
gld. 7 st. en 8 penningen, jaarlijks te betalen5.

Op 19 juli 1637 draagt Rutger Jansz. Schothorst (lic), wonend te Hoogland en gehuwd met
Gerritgen Rijcks, het zesde part van vier dammaten land in Neder-Seldert en eveneens het zesde
part van twee dammaten land in de Oude Heij, over aan zijn broer Reijer. De andere vijf
zesde-parten komen toe aan zijn broers en zusters. Het land is nagelaten door Jannitgen
Cornelisdr., hun overleden moeder6.

In het daarop volgende jaar cederen Reijer Jansz. Schothorst, Cornelis Jansz. Schothorst,
Reijer Hendricks weduwnaar van Woutergen Jans, Geertgen Jans weduwe van Wouter Bartsz.,
en als mombers van de minderjarige kinderen van Maritgen Jans, overleden huisvrouw van Jan
Willems, aan Reijer Maesz. Robberts en Maritgen Cornelisdr. zijn huisvrouw, anderhalf stuk
land, grenzende aan een zijde aan het erf Cattenbrouck en aan de andere zijde aan het erf Groot
Emiclaar7.

Reijer Jansz. Schothorst en Maritgen Rijcxdr., zijn huisvrouw, sluiten in 1639 opnieuw een
hypotheek af, nu bij Gerarda van Rijn, weduwe van Cornelis Rutgers Blauhandt, van 65 gld.
tegen een jaarlijkse rente van 3 gld. en 18 st. met als onderpand 'dard halve damm.' land
gelegen in Neder-Seldert8.
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Tenslotte draagt Reijer Jansz. Schothorst zijn gehele bezit aan vee en landbouwinventaris op
het erf Schothorst over aan Willem Jansz. en zijn vrouw Geertgen Alphertsdr. Zij worden de
nieuwe bewoners van het erf Schothorst en met hen begint een nieuw Amersfoorts geslacht
Schothorst, niet verwant aan Reijer Jansz. Schothorst. De waarde van het bezit van Reijer
Jansz. wordt geschat op 1495 gulden. De specificatie luidt als volgt:

Twee paarden (300 gld.), vijf koeien met vijf pinken (250 gld.), zes schottelingen of kalveren
(50 gld.), een zeug (20 gld.), vier morgen 'gesay ten velde wesende thient vrij' (300 gld.), het
'ongedorste coorn in de berch en op de balck' (300 gld.), wagens, pluuse (mestvaalt), eggen,
tonnen enz. (100 gld.), 'het hoy in de berch' (75 gld.) en 'kam, stoppen, 2 melkemmers en ander
bougereetschap en daarin begrepen de schuur en verckenschot en de hoenderen tesamen (100
gld.).

Zijn bezit van een dard halve dammaat land doet hij over aan Jan Aarts Roeien, terwijl de
hypotheken van 350 gld. bij meester Godefroy van Meeckren en 65 gld. bij Gerritgen van Rijn
door hem worden afgelost9.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Reijersz. Schothorst, woont op het erf Cattenbroeck, overl. Hoogland 1662, tr. (1) AW;

tr. (2) Hoogland 1655 Geertgen Geurts.
Bij zijn overlijden in 1662 waren er vier minderjarige kinderen10. Geen van zijn nakome-
lingen wordt met de geslachtsnaam Schothorst vermeld.

4. Cornelis, volgt Ha.
5. Ruiger, volgt Ilb.
6. Woutergen Jans, overl. Hoogland ca. 1635, tr. Reijer Hendricks.
1. Geertgen Jans, tr. Wouter Bartsz., overl. vóór 19-7-1637.
8. Maritgen Jans, overl. vóór 19-7-1637, tr. Jan Willemsz.

Ha. Cornelis Jan Reijersz. Schothorst, geb. ca. 1585, tr. Leusden 10-3-1616
Weymtgen Lamberts, wed. van Willem Willems.

Het bestaan van Cornelis Jan Reijersz. Schothorst blijkt ook uit het protocol van 25 mei 1638

van het gerecht Hoogland7.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, volgt lila.
2. Gerrit, volgt Illb.
3. Ghijsbert Cornelisz. Schothorst, geb. Leusden ca. 1630, overl. ald. 1680, tr.

Leusden ca. 1659 Maritgen Hendricks, van de Wetering op Hamersveld,
overl. Leusden 1675, dr. van Hendrick Willem Meusz. en Maritgen Faesdr.
Ghijsbert Schothorst is omstreeks 1670 buurmeester van Hamersveld. Bij een boedelscheiding
in 1681 erft Jan Hendricks, broer van Ghijsberts vrouw Maritgen, het erf en goed de Wetering
op Hamersveld. De geschatte waarde bedraagt 2000 gulden".

Ghijsbert Cornelisz. Schothorst en de kleermaker Thijs Teunisz. delen het bezit van een
kamp land, genaamd de Mussencamp, ongeveer drie morgen groot, gelegen in Leusderbroek,
liggende vanaf de beek tot aan de grift. Bovendien bestaat hun gezamenlijk bezit uit drie
dammaten land in het gerecht Zevenhuizen. Volgens een akte van 1667 komen zij met elkaar
overeen dat voortaan de Mussencamp geheel eigendom van Thijs Theunisz. zal zijn en de drie
dammaten land in Zevenhuizen zullen Ghijsbert Cornelisz. Schothorst toebehoren12.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Gijsbertsz- Schothorst, geb. Hamersveld, ged. Amersfoort 15-1-1660 (oud-kath.).

Zijn bestaan blijkt in 1685 uit een bevestiging van afrekening en ontvangst van zijn erfdeel,
als zoon van Maritgen Hendricks. Volgens deze akte waren zijn ouders al vóór 1681 over-
leden13.

Te Warmond overleed in 1675 Meus Hendricksz., ongehuwd. Volgens zijn testament
waren de erfgenamen: Jan, Cornelis en Willem Hendricks, halve broers, de kinderen van
Jan en Gerrit Hendricks, eveneens halve broers, en de kinderen van Maritgen Hendricks
zaliger, halve zuster. Iedere staak ontvangt eenzesde part, ofwel elk 260 gulden. Cornelis
Gijsbertsz. Schothorst ontvangt 200 gulden. Zijn oom Gerrit Cornelisz. Schothorst is 136
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gld. schuldig vanwege geleend geld. De akte van Gerrit Schothorst is op 2 maart 1676
gepasseerd voor Theus van Schoorel te Warmond14.

Blijkens een akte van 1686 woont Cornelis Geysberts, jongeman, te Warmond in Hol-
land. Zijn twee zusters zijn dan nog 'onmundig'. De akte betreft de erfenis van drie dam-
maten land in Zevenhuizen. De drie erfgenamen van Gijsbert Cornelisz. Schothorst ont-
vangen ieder de som van 146 gld. en 16 st. Het land komt in bezit van Gerrit Lambertsz.,
wonende te Zevenhuizen15.

b. Margaretha Schothorst, geb. Hamersveld, ged. Amersfoort 14-3-1665 (oud-kath.), tr.
Amersfoort 21-1-1688 Johannes Pietersz. van Donckelaar, zn. van Pieter van Donckelaar
en Maritgen Rijcks.
Getuige bij het huwelijk van Margaretha is haar tante Dirckie Hendricks, echtgenote van
Gerrit Cornelisz. Schothorst.

Margaretha en Johannes trouwen op huwelijkse voorwaarden. De inbreng van de brui-
degom bedraagt eenderde part van een huisinge, hof en hofstede staande op de Camp in
Amersfoort, in gebruik bij zijn stiefvader Cornelis van Birkhoven en zijn moeder Maritgen
Rijcks, en eenderde part van de helft van een erf op Hamersveld, bij Geurt Simonsz. in
gebruik, en eenderde part van 600 gld. plus eenderde part van 3700 gld. uit de erfenis van
zijn tante Grietgen Wulphers. De inbreng van de bruid bedraagt eenderde part van drie
dammaten land in Zevenhuizen, genaamd de Brandecamp, waarvan 146 gld. haar broer
Cornelis toekomt, voorts een bed met toebehoren, vier tinnen schotels en een tafelbord16.

c. Henricje Schothorst, geb. ca. 1668, woont op Asschat, overl. Leusden ca. 1691, tr. ald.
7-11-1690 Jan Cornelis, woont op Moorst, zn. van Cornelis Jansz. (Hilhorst). Hij tr. (2)
Leusden 13-7-1692 Gerritje Henricx, van Holck onder Nijkerk.
Getuige bij het huwelijk van Henricje is haar oom Jan Hendricksz., wonend op de Wetering
te Hamersveld. Bij het tweede huwelijk van Jan zijn zijn vader Cornelis Jans en zijn zwager
Ruth Willems (tr. Leusden 5-11-1686 Geertje Cornelisdr.) getuigen.

lila. Jan Cornelisz. Schothorst, geb. Leusden ca. 1625, woont Leusderbroek,
buurmeester van het gerecht Leusden (1669-1672), overl. Leusden 1673, tr.
Leusden 7-4-1655 Weijmtgen Thymans, overl. ald. 1694, dr. van Thyman
Henricks en Willemtge Willems. Zij tr. (2) Leusden 21-10-1674 Andries Dircks,
woont op Santbrink in Leusderbroek; hij tr. (2) Leusden 2-8-1695 Willemtge
Jans, te Hoogland.

Jan Cornelisz. Schothorst en Weijmtgen Thymans zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd
(zie de Bijlage voor de transcriptie van de betreffende akte).

De bruidegom brengt onroerende en roerende goederen aan, zoals hij die heeft geërfd van
zijn ouders met de lasten en uitkooppenningen van zijn broers. De onroerende goederen
bestaan uit eenderde part van drie dammaten land in Zevenhuizen en van twee dammaten land
in Zevenhuizen op de Duyst (Hoogland) en van drie morgen genaamd de Mussenkamp in
Leusderbroek, alles gewaardeerd voor zijn derde part op 350 gulden. De ouders van de bruid
beloven 250 gld. te betalen en een bed met toebehoren te leveren en te zorgen dat de bruid wèl
gekleed is naar haar staat en gelegenheid17.

Na Jans overlijden vindt er op 21 oktober 1674 een boedelscheiding plaats. Als voogden
treden op: Gerrit Cornelisz. Schothorst, broer van de overledene, en Henrick Thimons, broer
van de weduwe. Het bezit bestaat uit twee paarden, drie koeien, twee kalveren, koren in de
berg, varkens en bouwgereedschap, met een geschatte totaalwaarde van 600 gld. Er zijn ook
verscheidene schulden te betalen, namelijk 200 gld. aan de 'Regenten' en nog verscheidene
lopende schulden, o.a. 160 gld. voor de'smid-ramaker'. De totale schuld is 585 gld. De weduwe
belooft haar kinderen te zullen onderhouden in kost en drank, in kleding en reding tot zij
mondig of getrouwd .zullen zijn. Zij belooft tevens haar kinderen te laten leren lezen en
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schrijven 'naar haar gelegenheid'. Wanneer de kinderen meerderjarig of getrouwd zijn, beloofi
moeder een som van 100 gld. uit vaders goed te voldoen18.

In 1686 verklaart Weympje Thymans, huisvrouw van Andries Dircks, aan haar zuster Gijs-
berta Burghwal 125 gulden betaald te hebben uit de erfenis van haar overleden ouders. Zij en
haar beide zusters, Gijsberta en Odilia Geertruyt Burghwal, beiden wonend te Antwerpen,
hadden een belangrijke som geld geërfd: 240 gulden".

Na Weymtgens overlijden vindt er in 1694 boedelscheiding plaats, in verband met het tweede
huwelijk van haar weduwnaar Andries Dircks. Haar kinderen Willem, Cornelis en Aleijda
Schothorst, en Dirck Andriesz. (uit haar tweede huwelijk), krijgen elk 300 gld. Thonis ont-
breekt bij deze kinderen. Als getuigen treden op: Willem Jansz. Schothorst en zijn vrouw
Maasie Jacobs, Cornelis Jansz. Schothorst, oom Gerrit Schothorst en Willem Hendricks, de
echtgenoot van Aleijda Schothorst20.

Andries Dircks, wonend te Leusderbroek, koopt in 1695 twee percelen bouwland, 2V2
morgen groot, gelegen in Leusderbroek, aan een zijde begrensd door de 'Armen van de Poth',
aan een zijde door de 'Armen Noothulp' te Amersfoort, aan een zijde door de Leusbroekerweg
en aan de laatste zijde door de beek. De verkoper Cornelis Fransen, wonend bij Scherpenzeel,
ontvangt 36 Car.gld.21.

Uit dit huwelijk, geboren te Leusderbroek:

1. Aleijda Schothorst, geb. ca. 1656/60, tr. Leusden 26-3-1686 Willem Hen-
dricks, woont op de Wetering te Hamersveld, wedr. van Maritgen Peters.
Aleijda trouwt op huwelijkse voorwaarden. De inbreng van de bruidegom beslaat uit land-
bouwinyentaris, paarden, koeien, inboedel en huisraad, koren in de berg en op hei veld,
obligaties, renten en credieten, wagens, ploegen enzovoort. De bruid brengt 50 gulden in22.

2. Willem, volgt IVa.
3. Thonis Jansz. Schothorst, ged. Amersfoort 16-2-1668 (oud-kath.), woont op het erf Ruiten-

beek onder Leusden (1699), overl. Leusden ca. 1701, tr. Stephania (Steventje) Hendricks. Zij
tr. (2) Leusden 9-2-1703 Peter Peterse, wonend te Soest.

4. Cornelis, volgt IVb.

IVa. Willem Jansz. Schothorst, geb. Leusden, ged. Amersfoort 14-2-1661
(oud-kath.), overl. Hoogland ca. 1710, tr. (1) Hoogland 6-11-1685 Thonisje
Hermans, te Hamersveld, overl. Hoogland 1691, dr. van Herman Morren en
Geertje Wouters; tr. (2) Hoogland 3-6-1692 (voor haar getuigt haar oom
Willem Maasz., op de Lodijck) Maasie Jacobs, overl. Hoogland 15-1-1737.

Willem en Thonisje trouwen op huwelijkse voorwaarden; voor hem getuigt Andries Dircks,
stiefvader, en Gerrit Cornelisz. Schothorst, oom, terwijl voor haar halfbroer Breunis Henricks
getuigt.

De bruidegom brengt 300 gld. aan en de bruid de helft van een huis met hofstede en de helft
van drie morgen land, gelegen in de Vrijheid van Amersfoort, waarvan de andere helft haar
halfbroer Breunis Henricks toekomt; voorts het vierdepart van twee morgen land gelegen onder
Amersfoort, naast Dool om den Berg, en een obligatie van 400 gld. met 70 gld. verschenen rente
van vijf jaar, en een obligatie van 100 gld. met 46 gld. verschenen rente, plus nog te vorderen
schulden van resp. 89 en 46 en 100 gld., te vorderen van haar halfbroer, en een obligatie van
120 gld. met 6 gld. verschenen rente en een jaar pacht van een hofstede in de Birckt van 22
gld.23.

In 1686 ontvangen Willem en Thonisje 250 gld. uit de erfenis van Hendrik Breunisse en
Geertje Wouters, echtelieden24.

Na het overlijden van Thonisje Hermans vindt in 1692 boedelscheiding plaats. De weduw-
naar Willem Jansz. Schothorst, op Ceulhorst, belooft zijn minderjarig zoontje te onderhouden
'in cost en drank, cleding en reding' tot hij mondig of tot hij getrouwd is, en te laten Ieren lezen
en schrijven 'naer huismans gelegentheit'. Het kind zal het erfje en de hof door zijn moeder
aangebracht, erven, evenals de klederen en kleinnodiën van de overledene, 'mitsgaders 't land
bij Dool om den Berg en een slaaplaken'25.

Uit het eerste huwelijk:
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1. Jan Willemsz. Schothorst, geb. ca. 1686, overl. Soest 1724, tr. ald. 18-4-
1717 Petertje (Bietje) Willems Huygen, van De Hoge Birckt te Soest, dr. van
Willem Janse Huygen en Gijsbertje Aelbers. Zij tr. (2) Soest 4-11-1725
Wouter Hendricks, te Soest, zn. van Hendrick Jansz. en Hendrickje Wil-
lems.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Soest:
a. Wilm, ged. 20-5-1718.
b. Hugh, ged. 11-10-1719.
c. Teunissie, ged. 11-11-1720.
d. Teunis Jansz. Schothorst, ged. 24-11-1722, woont te Baarn, tr. Belje Philips (gerefor-

meerd).
Uit dit huwelijk, gereformeerd gedoopt:
da.. Jannetje Teunisdr. Schothorst, ged. Baarn 11-4-1756, overl. ald. 3-9-1845, tr. Baarn

4-4-1790 Hendrik Aarts Snellenberg, van Ter Eem (Baarn); db. Elisabeth Teunisdr.
Schothorst, ged. Baarn 27-1-1765, tr. ald. 10-11-1793 Lodewijk Hoofjes, van Baarn.

e. Jan, ged. 12-10-1724.

Uit het tweede huwelijk:

2. Weijnanda (Weijmpje) Willems Schothorst, geb. ca. 1695, tr. Hoogland
9-4-1716 Jacobus Hermse.
In de periode 1716-1737 werden uit dit huwelijk elf kinderen gedoopt te Hoogland. Haar
moeder Damasa Jacobs is onder de getuigen te vinden.

3. Lambert, volgt Va.

Va. Lambert Willemsen Schothorst, geb. op De Melm, ged. Hamersveld 23-7-
1703, woont op Breevoort te Hoogland, overl. ald. 23-1-1751, tr. (1) Hoogland
7-6-1725 Aleida Jans; tr. (2) Hoogland 5-3-1729 Johanna {Jannetje) Gijsbers,
overl. Hoogland na 1774. Zij tr. (2) Hoogland 1-3-1753 Cornelis Hendriksen,
te Soest, wedr. van Willemijntje Jacobs.

Op 9 februari 1753 vindt magescheid en boedelverdeling plaats. De weduwe Jannetje Gijsbers
krijgt huis.en hofstede met de landerijen. Zij belooft de vijf in leven zijnde kinderen ieder 200
gld. uit te keren, zodra deze zijn getrouwd of mondig zullen zijn26.

Bij een boedelscheiding in 1773 blijken Even en Weijmpje Lamberts Schothorst reeds te zijn
overleden zonder nagelaten erfgenamen. De weduwe is niet in staat de drie nog in leven zijnde
kinderen de uitkooppenningen te verstrekken. Daarom staat zij, met haar man Cornelis Hen-
driksen, de hofstede en de landerijen af aan haar kinderen, die dit zonder gerechtelijke akte
onder elkaar verdelen, d.w.z. dat Gijsbert zijn beide broers Willem en Jacob uitkoopt. Dat doet
hij naar behoren bij akte van 1773 en de landerijen en hof zijn dan zijn wettig, vrij eigendom27.

Volgens een akte van 1780 is Gijsbert ongehuwd overleden. Zijn erfgenamen Willem en
Jacob verklaren hierbij de hofstede, bestaande uit huisinge, berg, schuur en vier dammaten
land in de polder Neder-Seldert, in eigendom over te dragen aan Hendrick Reijersz. Deze had
de bezittingen volgens een akte van 1776, op een publieke verkoping gekocht van Gijsbert
Lammertsz. Schothorst28.

Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Hoogland:

1. Damase, ged. 28-3-1726 (meter: Weynanda Willems, tante vaderszijde).

Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Hoogland:

2. Weijnanda, ged. 26-3-1730 (get.: Damasa (Maasje) Jacobs, grootmoeder
van vaders zijde).

3. Willem Lambertsen Schothorst, ged. 12-11-1732 (get.: Maria Jacobs), overl.
Hoogland 26-9-1804, tr. ald. 3-5-1757 Jannitje Theunis, geb. op het erf De
Coedijck onder de Vrijheid van Amersfoort, ged. Amersfoort 3-5-1733, dr.
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van Theunis Goossensen en Maria Jans.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Hoogland:
a. Maria Schothorst, geb. ca. 1759, overl. Hoogland 3-3-1832, tr. ald. 30-10-1786 Willem

Gerritse Kaats (of Kaas), geb. 1759, daghuurder, overl. Hoogland 7-8-1828.
b. Johanna Schothorst, ged. 31-1-1762 (get.: Johanna Gijsberts, grootmoeder van vaders-

zijde), in 1807 doopgetuige bij een kind van haar zuster Aaltje.
c. Maesie Schothorst, geb. 1764, overl. Hoogland 16-7-1828, tr. ald. 18-5-1803 Gerrit Janse

Schut, kleermaker.
d. Antonia, ged. 4-3-1767.
e. Everardus, ged. 11-11-1768.
f. Aeltje Schothorst, ged. 7-5-1773, overl. Hoogland 5-6-1837, tr. ald. 6-5-1797 Wanden

Dirckz- Bouhuys, geb. Hoogland 15-10-1765, zn. van Dirck Bouhuys en Antonia Theu-
nissen.

4. Evert Lambertsz. Schothorst, ged. 25-6-1734 (get.: Anna van den Bergh),
overl. ca. 1765.

5. Weijmpje Lamberts Schothorst, ged. 1-7-1736 (get.: Maesje Jacobs), overl.
ca. 1765.

6. Jacob, ged. 20-7-1739 (get.: Weijmpje Willems), tweeling met volgende,
overl. na 1773, ongehuwd.

7. Gijsbert Lambertsz. Schothorst, ged. 20-7-1739, overl. Hoogland 1780,
ongehuwd.

8. Maesje, ged. 19-6-1741, jong overleden.
9. Jan, ged. 16-1-1748 (get.: Maria Jacobs), jong overleden.

IVb. Cornelis Jansz. Schothorst, geb. Leusden, ged. Amersfoort 19-11-1671
(oud-kath.), woont op het Heetveld onder Leusden, overl. ald. ca. 1736, tr.
Leusden 18-3-1698 Maritgen Jans van Hamersveld, afkomstig van Donckelaar,
dr. van Jan Hendricks van Hamersveld, op Droffelaar.

Cornelis Jansz. Schothorst was volgens een kaart van 9 november 1727 van de Hamersveldse
landerijen, eigenaar en gebruiker van een erf gelegen aan de oostzijde van de Hamersveldse
weg.

Uit dit huwelijk, geboren op Heetveld, gedoopt te Hamersveld:

1. Jan, volgt Vb.
2. Wijnanda (Weijmpje) Schothorst, ged. 25-3-1701, tr. (1) Leusden 21-11-

1734 Gijsbert Thijmensen, woont op de Driftakker; tr. (2) Leusden 19-10-
1749 Otto Ottosz. van de Bick.

3. Gerarda (Gerrigje) Schothorst, ged. 30-11-1702 (get.: Mari Schothorst),
woont bij haar huwelijk te Eemnesbuiten, overl. Leusden ca. 1738, tr. ald.
24-11-1735 Jan Everts Rossenburgh, ged. Hamersveld 18-3-1696, woont te
Hamersveld, zn. van Evert Petersz. en Henricje Thonisdr. Hij tr. (2)
Leusden 19-10-1741 Annetje Everts, van Hamersveld, dr. van Evert Jansz.
en Dirkje Willems.

4. Wilhelma Schothorst, ged. 23-3-1705, woont op De Reuf (De Ruyf) onder
Stoutenburg, overl. Leusden 1740, tr. (1) ald. 6-12-1726 Cornelis Arisz-,
woont op Snorrenhoef onder Asschat/Leusden, wedr. van Maria Hendricks
Hardeveld; tr. (2) Stoutenburg civ./Hamersveld r.-k. 7/9-3-1740 Sander
Barten van Zijl (van Zielen), ged. Hamersveld 23-8-1714, woont te Asschat,
zn. van Bart Sanders van Zijl en Anna Claasse. Hij tr. (2) Stoutenburg
civ./Hamersveld r.-k. 4/5-8-1741 Jannetje Fransen Haan, ged. Hamersveld
13-2-1713, dr. van Frans Bertsen Haan (woont op Strijthorst onder Stouten-
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burg) en Jannetje Jans.
5. Hannes Cornelisz. Schothorst, geb. ca. 1710, woont te Hamersveld, tr. (1)

Eemnes 29-4-1749 Aaltje Jans Vonck, woont te Eemnes-buiten, wed. van
Rijk Rutgers Peper; tr. (2) Leusden 28-12-1762 Geertje Aalbersen, woont
aan de Swarte Steeg te Hamersveld, wed. van Hannes Brands.
Hannes huurt in 1753 een erf op Hamersveld van Willem Theunisz. In 1758 wordt hij vermeld
bij een boedelscheiding, als huurder van een hofstede op Hamersveld29.
Uit het eerste huwelijk:
a. Maria Schothorst, ged. Eemnes 26-9-1751 (get.: Geertruy Jans Schothorst), woont te Ach-

terveld, tr. Stoutenburg 9-5-1773 Jan Egberts van Berkum, van Veessen, woont te Stouten-
burg.

b. Barbara Schothorst, treedt op als getuige bij de doop van kinderen van haar zuster.

Vb. Jan Cornelisz. Schothorst, geb. op Heetveld, ged. Hamersveld 17-7-1699,
overl. Leusden ca. 1770, tr. (1) Eemnes 10-4-1725 Jannetje Evers, ged. Eemnes
21-7-1681, overl. ald. 1726, wed. van Volcker Gerrits, dr. van Evert Hendriks
en Geertruy Jans Lakeman; tr. (2) Hamersveld r.-k. 13-3-1735 Stijntje Hannese
Hoefsloot, geb. Leusden ca. 1714, woont te Hoogland, overl. Leusden 1749,
dr. van Jan Hendricks Hoefsloot en Peternella Alberts Voskuilen.

Bij het eerste huwelijk van Jan treden als getuigen op: zijn vader Cornelis Jansz. Schothorst
en haar stiefvader Cornelis Willems Hoogenboom.

Jan Schothorst woont vanaf zijn eerste huwelijk in 1725 te Eemnes en vanaf 1745 op de
hofstede Hoefsloot onder Leusden. In 1745 koopt hij bij een boedelscheiding voor 2478 gld.
de hofstede Hoefsloot, ook bekend als De Grift, Het Halve Land, of De Plaggenhoef. De
oppervlakte van het goed bedraagt 16 morgen30. Deze hofstede behoorde voordien aan zijn
schoonouders, die deze in 1717 hadden gekocht van de erfgenamen van de op 24 september
1716 overleden Johan de Wit. Het erf werd toen geschat op 1000 gld. De broers en zusters van
Jan Cornelisz. Schothorst verkopen de hoeve in 1766 voor de helft aan A. Methorst en de
andere helft aan J. Staal, tesamen voor 3400 gld.31.

Bij de boedelscheiding van de nalatenschap van Johanncs Hendricksen Hoefsloot en de in
1745 overleden Petronella Voskuilen werd de totale waarde van het bezit op 17929 gld. geschat.
Na aftrek van de schulden ten bedrage van 2034 gld., bleef er 15895 gld. over voor de verdeling.
Er waren elf kinderen als erfgenamen, waarvan drie meerderjarig, namelijk Stijntje, de vrouw
van Jan Cornelisz. Schothorst, Hendrik en Arisje, beiden nog ongehuwd. De te erven portie
van ieder kind bedroeg 1445 gld. Tot de erfenis behoorde het erf Hoefsloot met landerijen ter
waarde van 2478 gld. en negen morgen bos, genaamd Het Conijnenbosch, ter waarde van 1075
gld. Jan Schothorst krijgt het erf met de landerijen en een akkerland, genaamd De Eikenwal,
of De Paepenakker (het pastoorserf te Leusden), ter waarde van 158 gld. Hij moet de andere
erfgenamen 1183 gld. betalen32.

In 1742 huurt Jan vier morgen land in de Veltschoren onder Leusden33.
Bij een boedelscheiding in 1753 tussen Jan Schothorst en zijn zwager Gijsbert Thijmensen

(man van Weympje Schothorst), als erfgenamen van zijn ouders, wordt het gezamenlijk bezit
van een huisje en hof met een morgen land op Hamersveld, grenzend aan de hofstede Zwanen-
burg, verdeeld. Gijsbert doet zijn vijfde part over aan Jan34.

De eerder genoemde Eikenwal of Paepenakker, begroeid met houtgewas en strekkende van
de Leusderweg tot het Gemene Veld van Amersfoort aan de noordzijde, wordt door Jan
Schothorst in 1764 overgedragen aan Jacobus Schuyleman en Willem Schimmel, vrij van
lasten, uitgezonderd 's-heeren ongelden, slaperdijksgelden en de huurlasten, naar erfkoops-
recht in de landen van Utrecht gebruikelijk. De koopsom bedraagt 175 gld.35.

Volgens een akte van 1775 verkoopt Jan Schothorst een hofstede bij de kerk te Leusden,
genaamd Het Grote Huis, aan mr. Anthony du Cloux en Cornelis Pull; de koopdatum is 19
april 1764. Deze hofstede wordt ook wel De Grote Hoek genoemd36.

Volgens de protocollen van het dorpsgerecht van Leusden, moet Jan Schothorst meerdere
malen als gedaagde voor het gerecht verschijnen. In 1750 treedt Harman Stemfort, burger te
Amersfoort, op als eiser. Hij eist een betaling van acht gld. wegens het doen afweiden van een
schaapswei gelegen onder de Vrijheid van Amersfoort. De gedaagde Jan Schothorst zegt het
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land te hebben gehuurd op voorwaarde dat hij het zou ombouwen (ploegen) voor de huur of
bij weigering of nalatigheid acht gulden zou moeten betalen. Hij heeft een begin gemaakt en
een gedeelte omgebouwd, maar de eiser is hiermee niet tevreden en wil het land niet verder
omgebouwd hebben. Hij is van mening dat het betreffende gedeelte onbehoorlijk was omge-
bouwd en verlangt dat gedaagde dieper bouwt. Daartoe heeft gedaagde meer dan twee paarden
nodig en daarom is hij ermee opgehouden. Het gerecht veroordeelt Jan tot het betalen van drie
gulden37.

In hetzelfde jaar verschijnt Jan Schothorst nog eens voor het gerecht, met als eiser zijn
zwager Otto Ottosz. die in 1749 was getrouwd met Weympje Schothorst, weduwe van Gijsbert
Thijmensz. Namens zijn vrouw eist Otto haar erfdeel in haar moeders nalatenschap op. Het
betreft de helft van de kleren, linnen en wollen, goud en zilver 'tot ten lijve van zijn vrouws
moeder behorende', en de helft van zes beddelakens, vier slopen, een tafellaken, een servet,
twee bossen garen en een eiken kist, of de totale som van 75 gld. schadepenningen. Volgens de
uitspraak van het gerecht wordt Jan verplicht 24 gld. te betalen 'op eerst komende Paschen' en
24 gld. op 1 november. De eiser gaat hiermee akkoord38.

Op 19 december 1754 wordt Jan Schothorst voor twee verschillende zaken gedagvaard. In
de eerste zaak eist Willem Muys, burger en bakker te Amersfoort, een uitbetaling van 23 gld.
4 st. en 8 penningen wegens het wit maken van hout (van de bast ontdoen). Het gerecht
veroordeelt gedaagde tot het betalen van 18 gld. 4 st. en 8 penningen plus de kosten van het
geding. De gedaagde gaat hiermee niet akkoord en wil zich wenden tot het Hof van Utrecht om
zijn bezwaren daar te proponeren.

De tweede zaak betreft de verkoop aan Jan Schothorst van twee kalveren, geleverd door Elis
Hermens in de Ganzekuyl bij de Treek onder Leusden. Jan heeft deze niet betaald. Hij wordt
veroordeeld tot betaling van het geëiste bedrag aan de eiser, plus de kosten van het geding39.

In 1762 verschijnt Jan Schothorst opnieuw voor het gerecht, als gedaagde en als vader en
voogd van zijn dochter Petronella wegens een geschil met Maas Cornelissen, wonend te
Hamersveld, als eiser. Petronella had eiser een kamer verhuurd waarvoor hij de huur niet op
tijd had betaald. Als onderpand had vader Jan toen een koffieketel, een kist en een zeiseboom
met toebehoren meegenomen. De eiser vordert een schadevergoeding van 14 gld. De gedaagde
biedt aan de meegenomen zaken terug te geven, mits de eiser hem 7 gld. betaalt voor de
achterstallige kamerhuur en 3 gld. wegens geleverde waren. Het gerecht veroordeelt de
gedaagde de meegenomen zaken terug te geven, mits de eiser gehoor geeft aan het aanbod van
de gedaagde40.

Tenslotte wordt Jan Schothorst in 1764 weer gedagvaard. Als eiser treedt op Hendrik Wil-
lems van Manen, wonend op Ooyevaarshorst. Van gedaagde zijn zes koeien geschut die op het
land in het koren van de eiser waren gevonden. Jan Schothorst wordt veroordeeld tot het
vergoeden van de schade door de geschutte beesten aangericht en aan het koren toegebracht,
plus de kosten van taxatie door het gerecht en de voerkosten van de schutmeester41.

Uit het eerste huwelijk:

1. Geertruy Schothorst, ged. Eemnes 10-5-1726, overl. ald. 6-5-1762, tr.
Leusden 30-4-1746 Hendrik Hannese Hoefsloot, geb. op Lockhorst, ged.
16-11-1711, zn. van Jan Hendricks Hoefsloot en Petronella Alberts Vos-
kuilen.
Bij het huwelijk van Geertruy met Hendrik, broer van haar stiefmoeder, treedt haar vader Jan
Schothorst als getuige op. In de periode 1748-1761 werden te Eemnes zeven kinderen van
Geertruy en Hendrik gedoopt; in 1759 was halfzuster (van Geertruy) Jannitje meter bij een
doop.

Hendrik Hannese Hoefsloot, wonend te Eemnes, verkoopt op 16 november 1759 aan het
echtpaar Jan Hendriks en Stijntje Wulphers een zeker erf en goed, bestaande uit een huis, berg,
schuur en verdere opstal met aanhorige bouw-, wei- en hooiland, groot 18 dammaten, gelegen
in de polder Over-Zeldert, naast het erf Laurenburg, bewoond door Willem Jansen, vrij van
lasten. Het verschuldigde bedrag is 398 gld.42.

Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Eemnes:

2. Cornelis, volgt VI.
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3. Johanna (Jannetje) Schothorst, ged. 13-11-1737, overl. Soest 28-4-1811, tr.
ald. 20-6-1758 Jan Gerritse Kok, ged. Soest 22-11-1723, landbouwer op
Vosseveld ald., wedr. van Rijkje Hendriks Groenendaal, zn. van Gerrit
Janse Kok en Oetje Meijnsse Hilhorst.
Vader Jan Cornelisz. Schothorst is getuige bij het huwelijk. In de periode 1760-1775 werden uit
het huwelijk Kok-Schothorst te Soest acht kinderen geboren. In 1763 was Jannetje's zuster
Petronella meter bij de doop van een van die kinderen.

4. Gijsbertus, ged. 10-8-1739, jong overleden.
5. Hannes, ged. 10-4-1741, jong overleden.
6. Petronella Schothorst, geb. ca. 1745, overl. Eemnes 1766, tr. ald. 7-5-1765

Reijer Volkerts de Graaf, ged. Eemnes 16-3-1740, zn. van Volkert Rutgers
de Graaf en Anna Reijer Jans. Hij tr. (2) Soest 12-10-1766 Maria Rutgers
de Beer.
Bij het huwelijk van Petronella en Reijer waren haar vader Jan Cornelisz. Schothorst, en zijn
voogd Gerbert van het Klooster, getuigen.

VI. Cornelis Jansz. Schothorst, ged. Eemnes 24-1-1736 (get.: Hannes Corne-
lisz. Schothorst, oom), bouwman, schepen van Stoutenburg (1791), overl.
Stoutenburg 8-4-1807 (begr. in de kerk van Leusden), tr. (1) Stoutenburg 4-11-
1760 Arisje (Aartje) Janse Voskuil (Voskuilen), ged. Hamersveld 24-11-1729,
overl. Stoutenburg ca. 1774, dr. van Jan Arisse Voskuylen en Neeltje Rijksen,
wonend op het erf De Eng te Stoutenburg; tr. (2) Stoutenburg 30-10-1775
Odilia (Oetje) Hendricks Kuyer; ged. Hoogland 21-7-1742, overl. Stoutenburg
1780, dr. van Hendrik Geurtsen Kuyer en Fransje Gerrits van Wildenburgh.

Het huwelijk van Cornelis Jansz. Schothorst met Aartje Voskuylen, dat werd gesloten ten huize
van haar vader Jan Arisse Voskuilen, werd op huwelijkse voorwaarden gesloten. De inbreng
van de bruidegom bedroeg 150 gld. en van de bruid het bezit van haar vader, met de verplich-
ting deze, weduwnaar zijnde, te onderhouden43. Op 7 oktober 1764 bepaalt Jan Arisse Vos-
kuilen, dat schoonzoon Cornelis de hofstede De Eng krijgt, met de onroerende goederen in
Stoutenburg, uitgezonderd een jaarlijkse erfpacht van 10 gld., de beste kast en het beste bed.
Daarbij heeft hij de verplichting tot overname van alle schulden en de schenking van jaarlijks
twee nieuwe hemden en een uitkering van 600 gld. aan zijn schoonvader44.

Bij de boedelscheiding van 13 oktober 1775 wordt de drie minderjarige kinderen Neeltje,
Christina en Peternel ieder 600 gld. toegewezen. Voogden zijn Jan Arisse Voskuylen, groot-
vader van moeders zijde, en Jan Gerritse Kok, wonend te Soest, echtgenoot van Jannetje Jans
Schothorst45.

Ook het huwelijk van Cornelis Schothorst met Odilia Hendricks Kuyer werd op huwelijkse
voorwaarden gesloten. De inbreng van de bruidegom bedroeg de hofstede De Eng met
inboedel, en die van de bruid bedroeg 700 gld.46.

Odilia overlijdt in 1780; haar kleren worden voor 100 gld. verkocht. Dit geldbedrag blijft in
bewaring bij Cornelis Schothorst; het goud en zilver wordt bewaard door Odilia's vader Hen-
drik Geurtsen Kuyer47.

Na het overlijden van Hendrik Geurtsen Kuyer op 21 augustus 1783, vindt op 19 januari 1784
een boedelscheiding plaats tussen zijn weduwe Fransje Gerritsen en haar acht kinderen. Het
gaat om het erf De Pol te Hoogland, waar zij wonen en dat hun eigendom is. Cornelis Schot-
horst krijgt 10 dammaten hooi- en weiland toegewezen. Hij tekent een schuldbekentenis ten
behoeve van zijn drie minderjarige zonen Jan, Hendrik en Cornelis, ten bedrage van 556 gld.
en 17 st., ontvangen van Geurt Hendricks Kuyer, zijn zwager en voogd van de kinderen48.
Volgens een gerechtelijke akte van 15 juni 1784 wordt de totale waarde van het bezit van
Hendrik Kuyer getaxeerd op 25.730 gulden; de totale landoppervlakte bedraagt 110 dammaten.
De kinderen krijgen elk eenachtste part, of 3216 gld. 17 st. en 8 penningen. De waarde van de
10 dammaten land in Neerzeldert, toegedeeld aan de kinderen van Odilia, bedraagt 2660
gulden. De weduwe Fransje Gerritsen krijgt gedurende haar leven een jaarlijkse uitkering van
300 gld.49.
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Oproep d.d. 31-1-1781 voor Cornelis Scholhorst te Stoutenburg om zich met roer oj snaphaan te
begeven naar de Slaperdijk onder Renswoude, of naar de Grebbe bij Rhenen, in verband met een

mogelijke dijkdoorbraak (GA Leusden)

In 1786 koopt Cornelis Schothorst nog vier dammaten land in Neer- of Smal Zeldert. Een
erfje te Stoutenburg, genaamd De Vuilboom, blijkt in 1797 in zijn bezit te zijn. Hij verhuurt
het aan Breunis Theunisse. Van het Convent Sint Agatha te Amersfoort heeft hij in 1797 250
roeden heiveld bij De Gort te Stoutenburg in eeuwigdurende erfpacht ontvangen50. Bij testa-
ment van 1806 vermaakt hij de hofstede De Eng aan zijn oudste zoon Jan51.

Uit het eerste huwelijk, geboren op De Eng, gedoopt te Stoutenburg:

1. Arie, ged. 22-1-1762 (get.: Geertruy Jans Schothorst), jong overleden; twee-
ling met volgende.

2. Hannes, ged. 22-1-1762 (get.: Geertruy Jans Schothorst), jong overleden.
3. Neeltie, ged. 30-4-1763 (get.: Jannetje Schothorst), jong overleden.
4. Neeltie Schothorst, ged. 18-5-1764, overl. Hoogland 20-1-1801, tr. Stouten-

burg 12-10-1784 Jan Aalbertsen van Brinkesteyn, ged. Asschat onder
Leusden 25-1-1733, zn. van Aalbert Jansen van Brinkesteijn en Marie
Peters.
Het echtpaar woont op de Kieftkamp, later het Boshuis genoemd, onder Achterveld. Jan
verkoopt in 1808 voor 5800 gld. aan zijn zwagers Willem Thomassen, Jan Schothorst en Willem
Hartman, ieder eenderde part van het erf van Ommerens Daatselaar, groot 36 morgen, in
gebruik bij Hendrik Jansz. Kok52.

In het daarop volgende jaar koopt hij voor 7000 gld. het erf Groot Daatselaar53. Vervolgens
draagt hij in 1811 het erf en goed De Geer onder Hoogland over aan zijn broer Hendrik
Aalbertsen van Brinkesteijn en aan de heer Temmink tegen een som van 3900 gld. met een
interest van 4,5%. Het bestaat uit een boerenhuizinge met schaapshok, twee bergen, een
bakhuis en 21 morgen bouw- en weiland, bossen en heggen, gelegen aan de Heisteeg onder
Hoogland54.

5. Christina (Stijntje) Schothorst, ged. 1-8-1766, overl. Hoogland 26-3-1836,
tr. Stoutenburg 28-2-1797 Willem Thomassen van de Hoven, geb. Hoogland
1760, overl. ald. 2-10-1828. Zij wonen op het erf De Hoof te Hoogland.

6. Peternel Schothorst, ged. 25-11-1768, overl. Stoutenburg 25-4-1838, tr. ald.
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20-10-1801 Willem Willemsz. Hartman, ged. Hoogland 8-1-1771, zn. van
Willem Jansen Hartman en Helena (Heyltje) Willems.
Peternel Schothorst had een natuurlijke zoon:
Jan Schothorst, ged. Hamersveld 19-7-1800, daghuurder, overl. Stoutenburg 1840, tr. ald.
31-7-1838 Geertruyda Kuyer, geb. Baarn 1790, dr. van Aart Peterse Kuyer en Jannetje Helmers
Baarn.

Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Hamersveld:

7. Jan, volgt VII.
8. Hendrik Schothorst, ged. 2-7-1778, woont ongehuwd te Hoogland, overl.

ald. 20-3-1839.
9. Cornelis, ged. 25-3-1780, jong overleden.

VII. Jan Cornelisz. Schothorst, ged. Stoutenburg 1-11-1776, bouwman, overl.
Stoutenburg 16-8-1821, tr. Nijkerk 26-2-1813 Maria van Daatselaar, ged. Nij-
kerk 19-8-1783, overl. Stoutenburg 13-8-1818, dr. van Kors Hendrikse van
Daatselaar en Aaltje Lommers, wonend Sligtenhorst onder Nijkerk.

Jan en Maria wonen op het erf De Eng, huisnummer 16 te Stoutenburg, dat van 1810 tot 1814
deel uitmaakte van de gemeente Hoevelaken.

Blijkbaar is Jan in financiële moeilijkheden geraakt, mogelijk als gevolg van de langdurige
ziekte van zijn vader. In 1808 leent hij 2000 gld. van mejuffrouw Johanna van Veersen. Daarbij
staan zijn zwagers Jan Aalbertsen van Brinkestein en Willem Thomassen borg55.

In hetzelfde jaar leent hij 800 gld. van de Roomse Armen te Hamersveld, met als borgen
broer Hendrik Cornelisz. Schothorst en zwager Willem Thomassen56. In 1809 tenslotte, leent
hij 600 gld. van Gerrit van Deth57.

Uit dit huwelijk, geboren te Stoutenburg:

1. Cornelis, volgt VIII.
2. Kors, geb. 10-11-1813, overl. Stoutenburg 10-9-1817.
3. Kors Schothorst, geb. 27-11-1817, woont ongehuwd op De Oude Brand te

Hoogland, overl. ald. 5-4-1840.

VIII. Cornelis Jansz. Schothorst, geb. Stoutenburg 8-2-1814, landbouwer,
overl. Stoutenburg 12-11-1871, tr. Hoogland 25-1-1841 Jannetje van 't
Klooster, geb. ald. 10-3-1814, overl. Stoutenburg 7-2-1893, dr. van Gerbrand
van 't Klooster en Teunisje van Roomen

Het echtpaar Schothorst-van 't Klooster woont op de hofstede De Eng te Stoutenburg (huis-
nummer 16).

Na het overlijden van Cornelis in 1871 en dat van zijn dochter Maria in 1872, vond er op 27
februari 1872 een boedelbeschrijving plaats58. Cornelis en zijn vrouw Jannetje waren in
gemeenschap van goederen getrouwd, evenals hun dochter Maria en Floris Hartman. Cornelis
Schothorst had geen testament nagelaten. Volgens de boedelbeschrijving bestond het roerend
goed uit: op de deel 31 stuks hoornvee, zeven varkens en twee paarden; in de schuur veertig
kippen, een partij aardappelen, drie wagens en diverse voorwerpen; in de loods: twee wagens,
een speelwagentje, twee ploegen en twee paardentuigen; buiten: takkenbossen, rekhout, slijp-
steen, planken, eggen, drie ladders en bonenstaken; op de balk op de deel: haver; in de bergen:
een partij rogge, een partij boekweit en een partij hooi; op de hilt: een wanmolen en gereed-
schap; in 't bakhuis: een karn, een ton en een trog; in de 'geut': schotels, aardewerk en koperen
voorwerpen; in de kelder: melkgereedschap; op de heerd: een klok, een bureau, een ladetafel,
een kabinet, drie tafels, twaalf stoelen, zes stoven, een lamp en diverse voorwerpen; in de
kamer: een pendule, een chivonnière, zes stoelen, twee fauteuils, een theestoof, een theeservies,
een kleed, een karpet en diverse voorwerpen; in de slaapkamer: twee bedden, aardewerk en een
klokje; in de opkamer: vijf bedden; in 't kabinet twaalf handdoeken en servetten, tien lakens,
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een zilveren beugel'en een lepeltje, een zilveren horloge met ketting, een 14 kar. gouden
hoofdijzer, een gouden ketting, een gouden slot met bloedkoraal en enige gouden voorwerpen;
voorts kleding en lijfstoebehoren van Cornelis Schothorst en van Jannetje van 't Klooster, met
tenslotte een plezier boerenwagentje. Totale waarde: 7.182 gulden. De totale waarde aan con-
tanten, effecten en vorderingen bedroeg 7.556 gulden, maar de schulden aan o.a. de dokter,
begrafeniskosten enz. beliepen iets meer dan 2.097 gulden.

Het onroeren goed bestond uit de hofstede De Eng, bestaande uit huis met achterhuis,
schuur, wagenloods, bakhuis en drie vijfroedige bergen voor hooi of koren, bouw- en weiland,
tuin, boomgaard, heide, bos en lanen, tesamen iets meer dan 27 ha. met een waarde van 25.500
gulden; de hofstede De Gort, bestaande uit huis met achterhuis, schuur en tuin, bouw- en
weiland en lanen, tesamen ruim 7 ha. met een waarde van 6.500 gulden; plus wei- en hooiland
in de polder Neer-Zeldert aan de noordzijde van de Zeldertseweg, tesamen ruim 9 ha. met een
waarde van 8.500 gulden.

De helft van het saldo behoort tot de nalatenschap van Cornelis Schothorst; verminderd met
de begrafeniskosten bedraagt dat 26.419,50 gulden. Jannetje van 't Klooster heeft recht op de
helft, terwijl haar zeven kinderen, inclusief de weduwnaar van dochter Maria, recht hebben op
de andere helft. Van het onroerend goed is de hofstede De Gort in 1867 bij openbare aankoop
verkregen59; het overige bezit door vererving.

In 1886 komt het tot de verdeling van het onroerend goed tussen Jannetje van 't Klooster en
haar zes kinderen60. De totale waarde van het bezit, ruim 50 ha. bedraagt 48.900 gulden,
waarvan na aftrek van de kosten 43.475 gulden overblijft. Gerbrand Schothorst verwerft
ondermeer de hofstede De Gort, en zo verwerft zuster Geertje ondermeer de hofstede De Eng,
hun moeder het wei- en hooiland in Neerzeldert.

Na Jannetje's overlijden in 1893 wordt haar bezit openbaar verkocht; dochter Geertje en
haar man Hendrik Wouters verkrijgen er delen van61.

In hetzelfde jaar tekent Hendrik Wouters een schuldbekentenis ten behoeve van mr. H.J .H,
baron van Boetzelaar van Oosterhout, wonend te Amersfoort op Huize Nimmerdor, ten
bedrage van 13.500 gld, met een jaarlijkse rente van 4%. Als onderpand dienen de hofstede De
Eng met toebehoren en twee percelen weiland in Neerzeldert onder Hoogland62. Blijkbaar kan
hij niet aan zijn verplichtingen voldoen, want in 1899 verkoopt hij de boerderij aan Lambertus
Huurdeman. Diens nakomelingen zijn thans nog eigenaar en bewoners van De Eng

Boerderij De Eng onder Sloulenburg omstreeks 1905;
de eerste steen werd in 1868 gelegd door K. Scholhorst (blijkens de steen in de linkerhoek van de

voorgevel);
op de voorgrond de familie Huurdeman; v.l.n.r.: de knecht met zijn eerste fiets, zoon Jan, vader
Lambertus, moeder Antonia Huurdeman-Vermeulen met zoon Antoon, dienstbode Margarelha

van den Hengel
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Uit dit huwelijk, geboren te Stoutenburg:

1. Maria Schothorst, geb. 31-12-1841, overl. Hoogland 7-1-1872, tr. Stouten-
burg 3-8-1864 Floris Hartman, geb. Hoogland 30-7-1836, landbouwer,
overl. Oldebroek 16-6-1911, zn. van Jan Hartman (molenaar) en Wilsje
Boon.
Floris Hartman tr. (1) Hoogland 13-5-1857 Stijntje van 't Klooster, geb. Hoogland 5-2-1829,
overl. ald. 30-11-1863, dr. van Zeger van 't Klooster en Adriana van den Hoven. Hij tr. (3)
Hoogland 17-4-1872 Maria Kuyer, geb. ald. 10-3-1841, dr. van Teunis Kuyer en Grietje
Stalenhoef.

Floris en Maria hebben geen nakomelingen. Zij woonden op het erf Blankeveen, of Spij-
kerdijkje, gelegen aan de Bunschoterstraatweg onder Hoogland. Floris vertrok 23-2-1889 met
zijn gezin naar Oldebroek.

2. Gijsbert, geb. 31-7-1843, overl. Stoutenburg 15-9-1846.
3. Jan Schothorst, geb. 17-9-1844, landbouwer, later arbeider, overl. Stou-

tenburg 5-2-1899 (begr. r.-k. kerkhof Achterveld), tr. Leusden 1-2-1871
Bartha van den Hengel, geb. ald. 23-3-1847, overl. Rijsenburg 13-12-1921,
dr. van Wouter van den Hengel (op het erf De Kleine Kapel te Hamersveld)
en Maria Westerveld.
Jan is vanaf zijn huwelijk landbouwer op het erf De Gort te Stoutenburg. Met zijn gezin
vertrekt hij op 12 januari 1874 naar de boerderij Groot Espeet, in de buurtschap Esveld,
gemeente Barneveld. Vandaar vertrekken zij op 13 december 1878 naar Hoogland, om zich
per 27 februari 1888 in Austerlitz te vestigen. Bartha van den Hengel vertrekt op 24 december
1901 naar Rijsenburg en op 7 december 1907 met haar zoon Cornelis naar Wageningen; op
31 december 1912 keert zij terug naar Rijsenburg.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Schothorst, geb. Stoutenburg 13-10-1872, spoorwegbeambte, overl. Utrecht 9-6-

1934, tr. Wageningen 1-5-1912 Johanna Maria Albers, geb. ald. 25-5-1873, dr. van
Gerardus Hendrikus Albers (stalmeester) en Antonette Martina Fontein.

b. Maria Schothorst, geb. Barneveld 15-8-1875, overl. Hooglanderveen 14-10-1956, tr. Drie-
bergen 19-5-1903 Christiaan Godefridus Mayer, geb. Zeist 1-10-1878, voerman, overl.
Utrecht 2-9-1943, zn. van Johannes Baptist Mayer en Maria Petronella van Soestbergen.

4. Teunisje Schothorst, geb. 30-11-1845, overl. Leusden 17-6-1916, tr. Stou-
tenburg 18-10-1876 Willem Koller, geb. Amersfoort 29-12-1836, land-
bouwer, zn. van Wouter Koller en Heintje Ruitenbeek.
Willem en Teunisje woonden nabij de Lange Steeg te Hamersveld

5. Hendrika, geb. 31-10-1846, overl. Stoutenburg 24-3-1847.
6. Cornelia, geb. 23-9-1847, overl. Stoutenburg 25-3-1848.
7. Gerbert, geb. 11-10-1848, overl. Stoutenburg 26-10-1848.
8. Gerbert, volgt IXa.
9. Corstiaan, volgt IXb.

10. Mijntje Schothorst, geb. 18-4-1854, overl. Hoogland 18-11-1908, tr. Stou-
tenburg 15-1-1880 Willem van den Heuvel, geb. Hoogland 6-4-1845, land-
bouwer-arbeider, overl. Hoogland 4-4-1904, zn. van Cornelis van den
Heuvel en Aaltje van Zeldert.
Willem en Mijntje woonden tot 1895 in Stoutenburg. In dat jaar verkoopt Willem zijn
hofstede (ruim 13 ha.) aan mr. H.J .H, baron van Boetzelaar van Oosterhout, voor een
bedrag van 20.000 gulden63. Het echtpaar vertrekt dan naar Hoogland.

11. Geertruida Schothorst, geb. 23-7-1855, overl. Leusden 30-1-1900, tr. Stou-
tenburg 3-11-1886 Hendrik Wouters, geb. Nijkerk 4-4-1853, landbouwer,
zn. van Theodorus Everardus Wouters en Wilhelmina van Nimmerdor.
Hendrik en Geertruida wonen tot 28 september 1899 op de hofstede De Eng, waarna zij naar
Leusden vertrokken. Op 21 november 1907 vertrekt de weduwnaar Hendrik Wouters naar
Barneveld.
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12. Jannetje, geb. 8-4-1860, overl. Stoutenburg 9-5-1860.

IXa. Gerbert (of Gerbrand) Schothorst, geb. Stoutenburg 3-10-1850, land-
bouwer op De Gort te Stoutenburg, overl. ald. 25-10-1929, tr. Stoutenburg
10-10-1878 Ernesta (Nies) van Eijden, geb. Leusden 24-2-1855, overl. Stouten-
burg 24-1-1914, dr. van Teunis van Eijden en Hendrika Huurdeman.

Uit dit huwelijk, geboren te Stoutenburg:

1. Cornelis Schothorst, geb. 13-3-1882, eigenaar van een groothandel in kaas,
overl. Nijmegen 13-4-1963, tr. Scherpenzeel 20-6-1911 Catharina Maria van
Kessel, geb. ald. 2-12-1884, dr. van Gijsbertus van Kessel en Barbara
Fokken.
Cornelis en Catharina vestigden zich op 17 juli 1911 te Amersfoort, Zuidsingel 70, en ver-
trokken op 28 april 1932 naar Nijmegen.
Uit dit huwelijk, geboren te Amersfoort:
a. Agnes Barbara Scholhorst, geb. 19-4-1915, ongehuwd te Nijmegen.
b. Gijsbertus Johannes Schothorst, geb. 24-7-1916, journalist van de Zwolse Courant, overl.

Zwolle 13-5-1973, tr. ald. 31-5-1949 Emilie Clasina Hanff, geb. Bergen op Zoom 28-11-
1925.
Uit dit huwelijk, geboren te Zwolle:
ba. Erik Schothorst, geb. 19-1-1952, kinderarts.
bb.Karin Schothorst, geb. 21-6-1956, tr. R. Gerritsen.

c. Henrica Eugenie Schothorst, geb. 28-12-1917, onderwijzeres, overl. Utrecht 12-9-1974, tr.
Nijmegen 19-12-1953 Carolus Paulus van Dijk, geb. Venlo 23-8-1897, overl. Utrecht 30-3-
1967.

d. Gerbrand Ignatius Schothorst, geb. 11-1-1920, reclame-adviseur, overl. Blaricum 12-8-
1978, tr. Amsterdam 12-2-1948 Ar jet Froukje Aagje Elzer, geb. Epe 24-10-1925.
Uit dit huwelijk:
da.Donald Paul Oscar, geb. Amsterdam 15-10-1948.
db.Carola Marjolein, geb. Amsterdam 17-4-1952.
de. Barbara Ellen, geb. Haarlemmerliede 21-7-1956.
dd.Elizabeth Charlotte, geb. Blaricum 30-4-1958.
de. Maarten Jemen, geb. Blaricum 20-5-1961.

2. Theunis, geb. 17-10-1883, overl. Stoutenburg 19-12-1883.
3. Theunis Schothorst, geb. 27-1-1885, veehouder, overl. Soest 14-10-1958, tr.

ald. 10-5-1918 Alberta van den Breemer, geb. Soest 16-5-1893, overl. ald.
5-6-1984, dr. van Peter van den Breemer en Barbara Kuyer.
Uit dit huwelijk, geboren te Soest:
a. Gerbrandus Petrus Schothorst, geb. 18-9-1919, politiebeambte, tr. Alkmaar 22-11-1945

Lolkje Maartje Schaap, geb. Amsterdam 8-10-1921, dr. van Fredericus Gerardus Lucas
Schaap en Hendrikje Kreuzen.
Uit dit huwelijk:
aa. Alberta Maartje Schothorst, geb. Alkmaar 25-5-1948, tr. ald. 28-4-1971 Hendricus Aris

van der Vlier, geb. Amsterdam 30-9-1946, directeur van De Haan Handel (fabrikage van
o.a. scheepskabels), zn. van Aris van der Flier en Martha Bosch; ab. Frederica Gerarda
Lucia Schothorst, geb. Alkmaar 18-1-1951.

b. Petrus Antonius Schothorst, geb. 17-10-1920, eigenaar van een handel in landbouwwerk-
tuigen te Soest.

c. Agnes Barbara Scholhorst, geb. 30-4-1922, tr. Soest 24-5-1950 Cornelis Antonius van de
Wolfshaar, geb. Hoogland 30-8-1922, veehouder te Bakkeveen, zn. van Johannes van de
Wolfshaar en Antonia Kuyer.

d. Barbara Alberta Scholhorst, geb. 30-7-1923, tr. Soest 20-5-1953 Gerbrand Hermanus van
den Hengel, geb. Achterveld 16-1-1922, veehouder op Nieuw-Hoolhorst te Achterveld
(gem. Leusden), zn. van Antonius van den Hengel en Antonia Helena van 't Klooster.

e. Henricus Antonius Schothorst, geb. 29-7-1936, veehouder te Soest, tr. Kamerik 23-11-1960
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Maria Cornelia den Blanke, geb. ald. 20-5-1939, dr. van Adrianus Johannes den Blanke en
Adriana Johanna van den Bosch.
Uit dit huwelijk, geboren te Soest:
ea.Alberta Maria Schothorst, geb. 7-10-1961, tr. Zeist 5-9-1990 Jan Kolenbrander, geb.

ald. 7-10-1960, CV-monteur.
eb. Adriana Johanna Maria Schothorst, geb. 6-12-1962, tr. Soest 4-6-1986 Huibert van der

Zouwe, geb. ald. 24-4-1963, uitvoerder grondwerker.
ec. Antonius Henricus Maria Schothorst, geb. 4-2-1964, boekhouder, tr. Soest 27-5-1988

Ingrid Gort.
ed.Michel Hendrikus Adrianus Schothorst, geb. 27-8-1971, elektromonteur.

4. Jan, geb. 9-8-1886, overl. Stoutenburg 3-9-1886.
5. Hendrika {Heintje) Schothorst (Zr. Blasio), geb. 26-4-1888, religieuse,

overl. Baarn 23-7-1977.
6. Jannetje Schothorst, geb. 21-12-1889, overl. Venray 4-12-1978, tr. Stouten-

burg 21-4-1914 Aart Hartman, geb. Hoogland 25-9-1879, veehouder en
caféhouder, overl. Oldebroek 4-8-1953, zn. van Floris Hartman en Maria
Kuyer.

7. Antonia, geb. 19-1-1892, overl. Stoutenburg 11-2-1893.
8. Ernesta Maria Schothorst, geb. 18-12-1896, overl. Nijkerk 21-4-1941, tr.

Stoutenburg 20-9-1923 Hubertus Jacobus Joseph van der Salm, geb. Wasse-
naar 5-5-1895, veehouder, overl. Nijkerk 2-4-1945, zn. van Hubertus Theo-
dorus van der Salm en Trijntje Ruygrok.

9. Teuntje Schothorst, geb. 11-4-1901, overl. Stoutenburg 27-2-1951, tr.
Leusden 1-10-1925 Theodorus Antonius van den Hengel, geb. Leusden 30-
10-1899, landbouwer op De Gort te Stoutenburg, overl. ald. 6-10-1989, zn.
van Antonius van den Hengel (op de hofstede Rozendaal te Hamersveld) en
Theodora Vermeulen.

IXb. Corstiaan Schothorst, geb. Stoutenburg 21-10-1851, landbouwer op De
Kleine Pol te Leusbroek (gem. Leusden), overl. Hamersveld 15-1-1934, tr.
Achterveld (gem. Barneveld) 5-2-1886 Wilhelmina (Weijmpje) Voskuilen, geb.
Achterveld 16-7-1849, overl. Leusbroek 12-3-1915, dr. van Aalbert Voskuilen
(op De Aard te Achterveld) en Evertje Koller.

Uit dit huwelijk, geboren te Leusden:

1. Levenloos kind 10-1-1887.
2. Jans Schothorst, geb. 25-4-1888, overl. Leusbroek 19-6-1916.
3. Aalbert Schothorst, geb. 25-6-1889, landbouwer op De Kleine Pol te Leus-

broek, lid van de gemeenteraad van Leusden (vanaf 1936), wethouder ald.
(1946-1953), secretaris van de Landbouwcoöperatie van Leusden,
bestuurslid van de Aartsdiocesane r.-k. Boeren- en Tuindersbond, afdeling
Hamersveld (van 13-2-1939 tot 16-10-1952), bestuurslid van de r.-k. Armen-
zorg van de parochie Hamersveld, overl. Amersfoort 15-6-1958, tr. Hoog-
land 27-1-1920\ Antonia Hilhorst, geb. Hoogland 28-10-1891, overl. Achter-
veld 7-7-1985, dr. van Johannes Hilhorst (op Klein Calveen te Hoogland) en
Geertruida Voskuilen.
Aalbert vervulde zijn militaire dienstplicht gedurende de Eerste Wereldoorlog bij de vesting-
artillerie in Haarlem (1ste Reg. Vest. Art., 7de Comp. KI no. 1210).
Uit dit huwelijk, geboren te Leusden:
a. Cornetis Johannes Schothorst, geb. 15-1-1921, technisch ambtenaar bij de Provinciale
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Boerderij De Kleine Pol te Leusbroek omstreeks 1910 (gebouwd in 1880);
op de voorgrond Weijmpje Voskuilen, echtgenote van Corstiaan Schothorst, met haar twee

dochters Everarda en Johanna

Directie van de Cultuurtechnische Dienst in Limburg, standplaats Roermond (1947-1959),
technisch hoofdambtenaar bij het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding te
Wageningen (1959-1984), tr. Deventer 30-4-1947 Johanna Maria Barbara Lorijn, geb.
Doesburg 23-8-1920, dr. van Johannes Franciscus Lorijn en Johanna Alberta van der Beek.

b. Johannes Cornelis Schothorst, geb. 7-12-1921, veehouder op De Kleine Pol te Leusbroek,
tr. Harmelen 2-2-1955 Wilhelmina Johanna Theresia van Miltenburg, geb. Harmelen 11-4-
1928, dr. van Johannes Antonius van Miltenburg (op Haanwijk te Harmelen) en Johanna
Hendrika Nieuwenhuizen.

c. Wilhelmina Gerarda Schothorst, geb. 26-3-1923, tr. Leusden 19-5-1953 Jacobus Wilhelmus
Hartman, geb. Hoogland 6-11-1921, veehouder, overl. Asten/NB 18-4-1985, zn. van Wil-
helmus Hartman (op De Kneut te Hoogland) en Hendrika van de Tweel.

d. Gerarda Wilhelmina Schothorst, geb. 3-6-1924, tr. Leusden 20-5-1952 Johannes Antonius
van Miltenburg, geb. Harmelen 22-5-1924, fruitteler, zn. van Johannes Antonius van Mil-
tenburg en Johanna Hendrika Nieuwenhuizen.

e. Johanna Everarda Schothorst, geb. 21-9-1925, tr. Leusden 25-11-1953 Antonius Adrianus
Toiboom, geb. Leusden 18-8-1925, eigenaar van een installatiebedrijf van centrale verwar-
ming, zn. van Cornelis Toiboom (op De Bantuin te Asschat/Leusden) en Antonia Hilhorst.

f. Johanna Aleida Schothorst, geb. 22-12-1927, tr. Leusden 15-3-1953 Theodorus Johannes
van de Heuvel, geb. Hooglanderveen/Hoogland 15-2-1929, landbouwer te Stratford, Ont-
ario, Canada, zn. van Hendrikus van de Heuvel (op De Hoef te Hooglanderveen) en
Hendrika van Eijden.

g. Albertus Antonius Schothorst, geb. 5-4-1936, doctor in de biochemie (Universiteit Leiden),
tr. Amstelveen 6-4-1979 Josine van der Werf, geb. Amersfoort 9-6-1948, lerares te Amster-
dam, dr. van Albertus Petrus Franciscus van der Werf en Trijntje Krol.

4. Evertje (Eef) Gerarda Schothorst, geb. 13-5-1891, overl. Amersfoort 6-7-
1965, tr. Leusden 28-4-1934 Peter van den Breemer, geb. Soest 23-2-1875,
landbouwer in de Birkt, overl. Soest 19-11-1956, wedr. van Jannetje Wante-
naar, zn. van Johannes van den Breemer en Rijkje Stalenhoef.
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IHb. Gerrit Cornelisz. Schothorst, geb. Leusden ca.. 1627, grutter, overl.
Amersfoort ca. 1700, tr. Dirckie Hendricks, overl. na januari 1688.

Gerrit en Dirckie verkopen in 1667 aan hun broer/zwager Gijsbert Cornelisz. Schothorst en aan
Thijs Teunissen, kleermaker te Woudenberg, eenderde part van De Mussenkamp in Leusder-
broek64.

Gerrit bezit op Hamersveld een zeker huis met hof en hofstede met een hoek land dat hij
verhuurt aan zijn neef Cornelis Jansz. Schothorst65. In 1682 verkoopt hij drie melkkoeien aan
Gerrit Teunissen van de Pol, bakker te Amersfoort, voor de som van 90 gld.66. In 1699 treedt
hij op als getuige ten behoeve van Maria Hendricx, weduwe van Gerrit Teunisse van de Poll.
Deze was blijkbaar zijn zwager67.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Gerritsen Schothorst, geb. ca. 1650, koekenbakker, overl. Amers-
foort na 1710, tr. (1) Leusden 21-4-1678 Petertje Jans; tr. (2) Amersfoort
14-2-1685 Grietje Gerrits van Santen, wed. van de 'coeckebakker' Barend
Willems van Eede.
Cornelis koopt in 1696 van Jacobus Tapper een huis met hofstede in de Langestraat met een
vrije uitgang naar de Valkstraat in Amersfoort, gelegen naast het huis van notaris Caen aan de
ene zijde en naast Jacob Hendriksen van Overhorst aan de andere zijde, voor de som van 1300
gulden. Hij is verplicht de lasten hierop rustende, zoals 's'heeren ongelden', huurlasten en
slaperdijksgeld, over te nemen, evenals de rechten en servituten die van ouds volgens oude
brieven daarbij behoren68.

Als weduwnaar regelt Cornelis Schothorst in 1709 een erfenis69.

2. Henricus Gerritsen Schothorst, geb. ca. 1655, overl. Amersfoort vóór 1736,
tr. (1) Amersfoort (oud-kath.) 7-10-1694 Anna van Lanck (de Lang); tr. (2)
Amersfoort (r.-k.) 5-5-1716 Henricje Aalten van Puurveen, dr. van Aalt
Berentsz. van Puurveen, molenaar buiten de Bloemendaalse Poort.
Uit het eerste huwelijk, ged. Amersfoort (oud-kath.):
a. Maria Jacoba, ged. 12-7-1698.
b. Cornelis, ged. 23-7-1699.
Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Amersfoort (r.-k. parochie 't Zand): "
c. Gerrit, ged. 18-6-1717.
d. Everarda, ged. 5-4-1719.
e. Everarda, ged. 9-2-1721.
f. Cornelius, ged. 4-10-1722 (get.: Altetus (Aalt) van Puurveen).
g. Atbertus (Aalt) Schothorst, ged. 12-8-1724, tr. Amersfoort 18-5-1745 Johanna Brands. Uit

dit huwelijk: ea. Hendrina, ged. Amersfoort 9-11-1746; eb. Gijsbertus, ged. Amersfoort
18-2-1748. :

f. Theodorus, ged. 7-10-1726.

Ilb. Rutger Jansz. Schothorst, geb. Hoogland ca. 1591, schepen van Hoogland
(1620-1622), tr. Gerritgen Rijcksdr.

Rutger Jansz., oud 29 jaar, treedt in 1620 op als getuige bij een rechtsgeding betreffende een
vechtpartij: 'Hij was 14 dagen geleden geweest in een herberg op het Hoogeland, den Toolick
genaamt, waar het s'avonds omstreeks 9 uur was gebeurt; de kaarsen waren reeds ontstoken
toen Thijs Gerrits en Elis Reijers die daar ten gelage waren, met malcanderen liepen hippelen
en springen door de kamer waaruit volgde dat ze in vete gram op malcanderen werden en
malcanderen begonnen te smijten met vuysten', aldus de getuigenis van Rutger70.

Volgens het protocol van 19 juli 1637 staat Rutger zijn erfdeel aan land af aan zijn broer
Reijer (zie noot 6).

Uit dit huwelijk:

1. Jan Rutgersz. Schothorst, geb. ca. 1625, overl. na 1687, tr. Hoogland 28-10-
1657 Rutgen Ellerts, woont te Hoogland, overl. Hamersveld 1687. dr. van
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Ellert Jansz., op de Koedijck onder Stoutenburg, en Cunertgen Rutgers.
Op 4 juli 1671 verklaart Jan Rutgers Schothorst uit de erfenis van Ellert Jansz. Coedijck
namens zijn vrouw Rutgen Ellerts een bedrag van 960 gld. te hebben ontvangen. Zij kunnen
daar pas volledig over beschikken wanneer ook haar broers en zusters hun deel hebben ont-
vangen van de weduwe Cunertgen Rutgers71. Het aantal broers en zusters van Rutgen was
groot, namelijk zes broers en drie zusters72.

Rutgen Ellerts liet bij haar overlijden in 1687 anderhalf vierdel land na, gelegen in de
'Vrijheyt van Amersfoort'. De weduwnaar Jan Rutten Schothorst belooft aan zijn drie zonen
ieder een 'zwart lakense rock en broeck' te geven en aan zijn nog minderjarige dochter een
'zwart jack en schort als zij groot is'. Tevens belooft hij zijn twee minderjarige kinderen te
onderhouden 'in cost en dranck, cledinge en redinge en te laten leren lesen en schrijven naer
huismans gelegenheijt'73.
Uit dit huwelijk (behalve het vierde kind wordt geen met de geslachtsnaam Schothorst vermeld):
a. Thonis Jansz-, geb. ca. 1658, tr. Leusden 15-12-1682 Marrilgen Jordens, van Kallenbroek.
b. Rijck Jansz., geb. ca. 1659, tr. Leusden 30-11-1683 Trijntje Adriaens, wonend te Hamers-

veld.
c. Ellert Jansz-, geb. ca. 1662, tr. Leusden 13-11-1691 Jannetje Rijcx, van Hamersveld.
d. Geertje Jans Schothorst, geb. ca. 1665, overl. Eemnes 1708, tr. ald. 1 -11 -1696 Maes Janse.

Hij tr. (2) Eemnes 19-10-1709 Geertie Aelte. •

Bijlage (zie lila)
In den name des Heeren Amen. Wij Gijsbert Cornelisz. Schothorst, broeder, Reijer Jansz. Schot-
horst, Henrick Gerritsz. ende Maes Gerritsz., ohemen, Jan Reijersz. Schothorst, neve van weegen
Jan Cornelisz. Schothorst wonende in Leusderbroeck toecommende brudegom ter eenre, Thiman
Henricxsz. ende Willemtgen Willems, vader en moeder mede in Leusderbroeck wonachtich,
Willem Thymansz., broeder van weegen Weijmtgen Thymansdr. toecommende bruydt, doen te
weeten dat ten overstaen van ons als naeste vrunden en dedingsluijden respective een echten
huwelick ter eeren Goedts gededingt is tusschen de voorn. Jan Cornelisz. Schothorst ende
Weijmtgen Thymansdr. die met malcanderen in den echten staet vergaderen sullen op naevolgende
conditiën:
In den eersten brengt den toecommende brudegom aen zijn toecommende bruijdt tot vorderinge
des voorsz. huwelicx sodanige onroerende en roerende goederen als denselven toecommenden
brudegom door doode zijns vader ende moeder aenbestorven sijn op de lasten ende uijtcoopspen-
ningen alles begrepen in de uijtcoop tusschen hem en zijn broeders den vijffden decembris zestien-
hondertvyerenvijftich opgerecht onder Dirck Matheusz. notaris berustende [X] waertegens
Thyman Henricxsz. ende Willemtgen Willems zijn huysvrouw met de voorn. Weijmtgen Thymans
haerluyder dochter tot vorderinge des selven huwelicx beloven te betalen tweehondert en vijftich
car. guldens eens, een bed met sijn toebehoren wel gekleedt en uutgeseth nae haer staet ende
gelegentheijd ende een vrije bruijdt. Des sijn conditiën deses huwelicx, dat indyen de voorn,
toecommende echteluyden off een van hun beyden deser werelt quamen te overlijden sonder
geboorte off geboortsgeboorte uijt desen huwelicke gesproten naer te laten de goederen alhier ten
huwelick aengebracht ende die yder noch aenerven mochten wederom sullen commen en gaen aen
de sijde daervan die gecommen zijn, ende in cas van naelatende geboorte sall off sullen deselve
geboorte off geboorten afstaen met de aengebrachte ende aengeërfde goederen van de eerst over-
leden ende de lancxst levende bij des selves aengebrachte en aengeërfde goedt dewelcke kynderen
deselve goederen oock op malcanderen erven sullen ter laester doot toe, ende de laeste sonder
naelatende geboorte stervende sullen de goederen wederom gaen aen de sijde daervan die
gecommen sijn, sall oock in allen gevalle winst en verlies des boedels sijn halff en halff erfenis voor
geen winst gereeckent zijnde, sullen oock in alle gevalle de clederen linnen ende wollen van de
toecommende echtel. aen yders zijde blijven, op welcke conditiën de toecommende echteluijden het
huwelick naer behoren sullen voltrecken sonder arch. Des ten oirconde get. t'Amersfoort den 7de
Aprilis 1655 met approbaetie van de adjectiën mergenael, beginnende en tot naerder, ende eyn-
dende dryehondert vijftich gulden.
Jan Cornelysz. Schothorst
Ghijsberts Cornelysz.
Maes Gerritsen Thijmen Henricksz.
Jan Reyersen Willem Thijmensz. presente me

J. van Ingen, Notaris 1655
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In de kantlijn, in de tekst aangegeven met [X]:
en tot naerder seeckerheyt worden alhier mede gespecificeert de onroerende goederen daervan de
toecommende brudegom eenderde paert competeert in den Brandencamp groot drye dammaten
gelegen in Zevenhuysen, noch twee dammaten in Zevenhuizen ofte de Duyst, noch drye margen
genaempt de Mussencamp gelegen in Leusderbroeck, ende de goederen gewaerdeert voor zijn derde
paert op dryehondert vijftich gld.

Noten
DH = dorpsgerecht Hoogland; DL =
recht Stoutenburg; GAA = gemeente-
chief Utrecht.
1. GAA, DH, nr. 770, 1610.
2. Idem, nr. 772, 19-7-1637.
3. Idem, nr. 770, 1610.
4. Idem, nr. 772, 7-1-1633.
5. Idem, nr. 772, 17-2-1633.
6. Idem, nr. 772, 19-7-1637.
7. Idem, nr. 772, 25-5-1638.
8. Idem, nr. 772, 26-11-1639.
9. Idem, nr. 772, 22-5-1640.
10. Idem, nr. 774, 1662.
11. G AA, ATO15b008, 23-11-1681.
12. G AA, AT015b001, 22-2-1667.
13. GAA, AT015b010, 19-1-1685.
14. GAA, ATO15bOO7, 14-2-1679.
15. GAA, ATO15aOO5, 22-2-1686.
16. GAA, AT015b012, 29-7-1688.
17. G AA, AT002b012, 7-4-1655.
18. GAA, ATO15bO05, 21-10-1674.
19. GAA, ATO16bOO3, 19-7-1686.
20. GAA, ATO16bO05, 25-5-1697.
21. GAA, ATO16bOO5, 11-1-1695.
22. G AA, AT015b010, 13-11-1685.
23. GAA, AT015b010, 20-10-1685.
24. G A A , ATO16bOO3, 4-6-1686.
25. GAA, ATO15bO13, 6-5-1692.
26. G A A, DH, nr. 779, 9-2-1753.
27. Idem, nr. 779, 8-3-1773.
28. Idem, nr. 782, 25-5-1780.
29. GAA, ATO36aOO8, 16-6-1758.
30. G AA, ATO36bO01, 10-9-1745.
31. RAU, DL, nr. 1053, 1766.
32. GAA, ATO36bOO2, 1766.
33. GAA, AT036b001, 11-11-1742.
34. G AA, ATO37aO2O, 2-12-1753.
35. RAU, DL, nr. 1046, 26-10-1764.
36. GAA, AT046a002, 20-2-1775.
37. RAU, DL, nr. 1046, 15-6-1750.

dorpsgerecht Leusden; DS = dorpsge-
•archief Amersfoort; RAU = Rijksar-

38. Idem, nr. 1046, 3-11-1750.
39. Idem, nr. 1058, 19-12-1754.
40. Idem, nr. 1046, 28-4-1762.
41. Idem, nr. 1046, 24-7-1764.
42. GAA, DH, nr. 779, 13-12-1759.
43. GAA, AT036b002, 13-10-1760.
44. GAA, AT042a002, 7-10-1764.
45. GAA, ATO36a015, 13-10-1775.
46. GAA, AT036a015, 30-10-1775.
47. GAA, AT036a017, 12-1-1781.
48. GAA, AT042a016, 19-1-1784.
49. GAA, DH, nr. 780, 15-6-1784.
50. GAA, AT049a007, 1-9-1797.
51. GAA, AT049a010, 15-7-1806.
52. RAU, DS, nr. 1956, 20-8-1808.
53. Idem, nr. 1956, 17-4-1809.
54. GAA, DH, nr. 783, 25-2-1811.
55. GAA, AT049a012, 16-8-1808.
56. RAU, DS, nr. 1956, 20-8-1808.
57. GAA, AT055b001, 25-5-1809.
58. GAA, ATO55JO59, 27-2-1872; AT055J059,

11-3-1872.
59. GAA, ATO55JO5O, 15-6-1867.
60. GAA, ATO55JO87, 29-1-1886.
61. GAA, ATO55nO07, 26-5-1893.
62. GAA, ATO55nOO7, 25-8-1893.
63. GAA, ATO55nO15, 2-12-1895.
64. GAA, AT015bOOl, 22-2-1667.
65. GAA, AT016a007, 30-3-1710.
66. GAA, ATO16bOO2, 6-5-1682.
67. GAA, ATO16aOO5, 9-6-1699.
68. GAA, ATO10bOO6, 9-7-1696.
69. GAA, AT016a007, 22-12-1709.
70. GAA, DH, nr. 771, 6-8-1620.
71. GAA, AT010b004, 4-7-1671.
72. GAA, ATO15bOO5, 1674.
73. GAA, AT015b011, 14-8-1687.
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DE BLECOURT

door H.P. DE Roos

In zijn Genealogie der familie De Blécourt heeft mr. A. S. de Blécourt een noot
geplaatst bij de in tabel IIB voorkomende Wilhelmus, beginnende met: 'Hij
verkeerde in benarde financieële omstandigheden, zoodat zijn kinderen hand-
werkslieden zijn geworden. Zijn nageslacht is zeer talrijk'. En even verder: 'Het
was een onbegonnen werk den jongsten tak uit te werken. Anders zou dat
geweest zijn als de akten van den Burgerlijken Stand beter naar elkaar ver-
wezen. Er zijn onder de nazaten van mr. Wilhelmus personen, die zich opge-
werkt hebben en die thans een positie bekleeden gelijkwaardig aan die van hun
onfortuinlij ken stamvader'.

Inmiddels zijn we zestig jaren verder dan de uitgave van dit belangrijke werk,
is het nageslacht van mr. Wilhelmus nog verder uitgegroeid en is de nieuwsgie-
righeid daarnaar opnieuw gerezen. Een der 'handwerkslieden', zijn zoon Jan
- de grootvader van mijn grootmoeder Jantje de Blécourt - was timmerman
te Bedum. Ook hij was stamvader van een zeer groot nageslacht.

Mijn naspeuringen voerden o.a. tot enige correctie en aanvulling op de
opmerkingen van A.S. de Blécourt ten aanzien van mr. Wilhelmus te Coe-
vorden. Het is inmiddels bekend, dat zijn woonplaats tijdens de Franse bezet-
ting fors is uitgeplunderd, zodat de oorzaak van 's mans 'benarde financieële
omstandigheden' daarin gelegen zal zijn. Voorts moet worden opgemerkt dat
hij niet in 1779 is gepromoveerd, zoals door De Blécourt vermeld, maar in
1783, zoals uit de afbeelding van de titelpagina van zijn proefschrift blijkt:

T H E S E S J U R I D I C / E
•I N A U G U R A L- E S,

Q D A S ,

PAVENT E SUMMÖ NUMINE*
S U B A U S P 1 C I 1 S

SERENISSIM1 AC CELSISSIM1 PRINCIPIS,

WILHELMI V,
VRINCIPIS AR.AUSIAE ET NASSAVIAE, fa. fa. &c,

F o E D E R A T l B E L C I I G U C E R N A T O l\ IS H E H F. D I T AR 11,
ACADEMIAE GR0N1NC0-0MLAN DIC AE

RECTORIJ MAGNIFICENTISSIMI ET CURATORIS PRIMARI;»

&c. &c. fa, &c

R E C T O R I S M A G N I F I C I ,

J O A N N I S R U A R D I ,
I. U. D, Lïnguae Craecae et Laiinaff, nee non Eloquinciae

ProftiToris ordinarii,
N E C N O S

AMKJSSDH SENATUS ACADEMICI CONSENSU,
ET NOBIUSSIMAB F A C U L T A T I S J U R I D I C A E DECRETO,

P R O G R A D U D O C T O R A T U S ,
Sutnmisque in UTROQÜE JURE Honoribus et

Privilegüs, ri:e & Iegitime cspcfiendis,
' Eruditorum examinï fubmittit

GUIL1ELMUS DE BLECOURT.
C O V O R D I A - - D R E N T H I N U S .

Die xxvlii Jtilii MDCCLXxxin. Hora XI L. S.

G R O N I N G S E .
Apud T II £ 0 D O R U M SPÖORMAKliR , BibliopoUm,
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In het Rijksarchief te Assen vond ik de 'Staat der sterfgevallen'2, waaruit
blijkt dat mr. Wilhelmus geen onroerend goed heeft nagelaten. Er bestaat wel
een testament, gedateerd 1 mei 1839 en geregistreerd te Hoogeveen op 2 april
1844. Executeurs waren Hendrik Jansen Smit te Ommen en Johannes de
Blécourt. Eerstgenoemde weigerde 'zijne betrekking als Executeur aantenemen
en teekend uitdien hoofde deze memorie niet'. Erfgenamen waren: Jan de
Blécourt, commies bij 's Rijks belastingen te Westervoort; Louis de Blécourt,
timmerman te Bedum; Wilhelmus Carel de Blécourt, opzichter bij 's Rijks
wegen te Elden; Johannes de Blécourt, koopman en timmerman te Coevorden
en Wilhelmina Smit, 'gehuwd aan . . . (sic!) de Chalmot, Rijksontvanger te . . .
(sic!), representeerende hare moeder wijlen Johanna Catharina de Blécourt, die
een dochter der overledene was'. Datum: Coevorden, 27 Augustus 1844.
Ondertekening: J. de Blécourt.

Hieruit blijkt dat het met de noodzaak om handwerksman te worden nogal
is meegevallen en voorts dat de opmerking van De Blécourt over het onbe-
gonnen werk om deze tak uit te werken, evenmin juist is. In de plaatsen die in
deze memorie van successie zijn genoemd, zou verder gezocht kunnen worden,
hetgeen t.a.v. de Bedumer tak dan ook gebeurt. •

Noten
1. A. S. de Blécourt, Genealogie der familie De Blécourl. Haarlem 1930.
2. Memorie van Successie VII, no.4.

DTB-BOEKEN OOLTGENSPLAAT

Het oudste doop- en trouwboek van Ooltgensplaat vangt aan 6 mei 1665. De
actaboeken, dat zijn de notulenboeken van de kerkeraad, die reeds beginnen
kort vóór 1600, vermelden op 20 december 1673 het volgende:
'Is geresolveert dat men het oude doopboek bij Leendert van Sorgen, op het
erfhuys van D° Jacobus Vessup, tevoren predikant alhier, gekoght ende door
deselve aan Sara Teunis (Kievit) overgedragen en nu bij toeval in handen des
E. kerkeraeds gekomen, niet weder sal overgeven, maar hetselve bij de kerke
behouden soo lange als doenlijk is'.

Welke reden had dominee Vessup om het oude doopboek uit de periode van
zijn predikantschap, te vervreemden? Hij begon zijn studie aan de Leidse
universiteit op 30 september 1641 en werd in 1648 in het predikambt te Oolt-
gensplaat bevestigd, maar werd in 1664 als zodanig ontslagen. Zijn echtgenote,
Abigael Hermans overleed te Ooltgensplaat 30 september 1650.

Het doopboek van Dirksland vermeldt op 11 april 1664 de doop van: 'Jacob,
onegte zoon van Jacobus Vesypius, predikant in de Plaat [Ooltgensplaat] en
Adriaantje Cornelisse Paardekoper'. In margine: 'een kind gewonnen in onecht
en opgesworen in de noot'.

Het voorgaande is ongetwijfeld de reden van het ontslag van de predikant
Vessup en van diens diefstal van het vorenvermelde doop- en trouwboek van
Ooltgensplaat. Omdat er blijkbaar voor de predikant minder vleiende zaken in
werden vermeld, werd het helaas voor de tweede maal ontvreemd.

J. L. BRABER
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NOGMAALS DE ERFENIS
VAN HET VERDRONKEN BRUIDSPAAR

door TH.J. VAN DER POEL

In Gens Nostra 33 (1978), pag. 189-199, werd de lezing opgenomen die prof.
J.Th. de Smidt op 15 april van dat jaar hield op de Genealogische Dag te
Haarlem. Met betrekking tot de opzienbarende uitspraak van de Hoge Raad op
4 mei 1599 aangaande het bruidspaar dat verdronk voordat in feite het huwelijk
voltrokken was, ontleende hij de gegevens aan prof. Van Nieuwstadt. Hoewel
deze eerste hoogleraar in de rechten aan de Universiteit van Leiden niet ver van
de bron woonde, moet hij toch onvoldoende geïnformeerd zijn geweest als hij
zegt dat het bruidspaar 'in 't gesicht en bijwesen der bloedverwanten . . . open-
baerlijck in de kerck sonder eenige voorgaende houwelijckse voorwaerde . . .
getrouwt is'.

Ofschoon de ware toedracht van dit unieke drama geen invloed heeft op de
conclusie waartoe de uitspraak van de Hoge Raad leidde, namelijk dat in
bepaalde omstandigheden een maagd toch een vrouw kan zijn, leek het mij
niettemin een goede gedachte om de achtergronden waarop die uitspraak geba-
seerd moet zijn geweest, voor het voetlicht te brengen.

Op zaterdag 13 januari 1596 werden de laatste voorbereidingen getroffen voor
het huwelijk tussen Floris Jacobsz. van de Weteringe en Hillegont Maarten
Mathijsdr. Deze bijeenkomst vond plaats op de boerderij van de ouders van de
bruid aan de Zuytvenne (nu Oud-Ade). Dit huis stond op het erf waar nu de
'Moppehoeve' staat. Maarten Mathijsz en zijn vrouw Maritgen Jacobsdr.
pachtten deze woning van de Abdij van Rijnsburg. De bewoners vielen dus
onder de jurisdictie van Rijnsburg; parochieel behoorden zij echter tot het veel
dichterbij gelegen Warmond.

Floris Jacobsz. was eigenaar van een boerderij in het Zuideinde van Rijpwe-
tering (nu familie Borst) in de Heerlijkheid Alkemade. Hij was weduwnaar van
Neeltgen Cornelisdr., uit welk huwelijk in 1587 een dochtertje (Niesgen Flo-
risdr.) was geboren.

Bij het 'tracteeren ende besluyten van tselve huwelick' werd vastgelegd dat
het bruidspaar in gemeenschap van goederen zou trouwen. Uitdrukkelijk werd
hierbij de restrictie opgenomen dat, indien Hillegont kwam te overlijden
zonder kinderen na te laten, de boerderij in dat geval geheel eigendom zou
blijven van Floris1.

Omdat beide families katholiek waren, lag het in die tijd voor de hand dat
zij zouden kiezen voor een schepenhuwelijk. Uit het gereformeerde trouwboek
van Warmond blijkt evenwel dat de huwelijken van verscheidene katholieke
inwoners van de Vrouweven aldaar werden ingeschreven. Een verklaring hier-
voor zullen we moeten zoeken in de grote afstand tussen de Vrouweven en
Rijnsburg. Een huwelijk voor de predikant was immers ook rechtsgeldig. Daar-
naast zal ook het feit dat de katholieke Heer van Warmond in 1579 de benoe-
ming van ex-priester Pieter van Oy bevestigde als eerste predikant van War-
mond, het oversteken van Zijl en Leede voor het doen van de kerkelijke
plichten in deze tijd van geloofsonzekerheden niet hebben bemoeilijkt. Als
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monnik en (naar men aanneemt) subprior van het klooster Mariënhaven in
Warmond was hij voor de parochianen geen onbekende.

Na de genoemde samenkomst op de Zuidvenne vertrok het bruidspaar met
getuigen per boot naar Oude-Wetering. Daar lieten zij in het Rechthuis van
Alkemade het aanstaande huwelijk vastleggen.

De bewering dat het hier een akte van ondertrouw betreft, volgt logischerwijs
uit het feit dat de vereiste drie geboden nog niet waren gehouden. Het is niet
bekend hoe en waar zij de avond en nacht hebben doorgebracht. Natuurlijk ligt
de veronderstelling voor het grijpen dat zij tot in de kleine uurtjes de kelen
hebben vochtig gehouden in de herberg bij het Rechthuis. In elk geval vertrok
men zondagmorgen in alle vroegte van Oud-Wetering naar Warmond, waar ds.
Van Oy voor de derde maal de huwelijksaankondiging zou bekend maken. Het
lijkt zeker niet uitgesloten dat het de bedoeling was om op die zondagmorgen
na de morgenpredikatie (wat in die tijd veelvuldig voorkwam) de huwelijksslui-
ting te doen plaats vinden.

De tocht over Kagermeer en Leydsche Meer werd hun helaas noodlottig. Zij
werden 'door groot onweder met de schuyt omme geworpen'. Over dit tragisch
ongeval weet prof. Van Nieuwstadt nog te verhalen dat bruid en bruidegom
'dood sijnde, soo als malkanderen in hare armen genomen, uyt het water sijn
gehaald; en de ouders hebben deselve in één en 't selve graft begraven'.

De vader van de bruid ging er kennelijk van uit dat het hier een geldig
huwelijk betrof. Hij eiste als erfgenaam van zijn dochter de helft van de boer-
derij aan de Rijpwetering. Het juridisch gevecht kan beginnen!

Volgens het canonieke recht is het huwelijk perfect wanneer na de wilsverkla-
ring 'vleselijke gemeenschap' heeft plaatsgevonden. Volgens deze wetten zou
dit 'huwelijk' dus ongeldig verklaard moeten worden.

Op 1 april 1580 werd bij de Politieke Ordonnantie het huwelijksrecht in
Holland geregeld. Hierin wordt gesteld dat het huwelijk is voltrokken wanneer
de aanstaande echtgenoten hetzij voor de kerkdienaar, hetzij voor de magi-
straat 'haere trouwe openbaerlijck hadden gegeven ende bekent gemaeckt2. De
huwelijksnacht wordt dan niet meer genoemd.

De vermeende rechten van Maarten Mathijsz. en Maritgen Jacobsdr. op de
helft van de nalatenschap werden in eerste instantie door de voogden van de
negenjarige Niesje niet al te serieus genomen. Deze twee ooms, Leendert Cor-
nelisz. Aeckerboom, bouwman aan de Does in Jacobswoude, en de Leidse
lakenkoopman Claas Jacobsz. van Berckel, gingen er zelfs toe over op 27 en
28 maart 1596 de 'beesten, huysraet ende imboedel' in het openbaar te ver-
kopen en de woning met het land te verhuren. Omdat dit gebeurde zonder
toestemming van Maarten Mathijsz., protesteerde deze met 'attemptaten
kracht ende gewelf3.

De voogden zoeken hun gelijk bij het Hof van Holland. Hangende het onder-
zoek naar de rechtsgeldigheid van het huwelijk kan het Hof geen uitspraak
doen. De nul die de voogden op het rekest krijgen, wordt dan ook keurig
omlijst met de woorden 'quod curia non defert'4.

Twee jaar later (6 juni 1598) leggen de 43-jarige Grietje Barendsdr., weduwe
van Pieter van Oy, 'in sijn leven Dienaer des Goddelicken Woorts tot War-
mont', met haar 20-jarige dochter Anna een verklaring af op verzoek van
Maarten Mathijsz. De twee vrouwen herinneren zich nog goed dat Pieter van
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Oy de drie geboden heeft gegeven, waarvan de laatste was op de zondag dat
Hillegont en Floris 'met haer geselschap, comende van de Oude Weteringe des
nachts of des morgens vroeg onderwege verdroncken'5. Maarten Mathijsz. was
zelf in de kerkdienst aanwezig. De predikant overhandigde hem 'het betooch
van de geboden' om het als bewijs aan de Schout van Alkemade te tonen.
Op 4 mei 1599 - ruim drie jaar na dato - deed de Hoge Raad dan eindelijk
uitspraak. Het hoogste rechtscollege in den lande stelde vast dat het huwelijk
'voor den Gerechte van Alckemade is gecontraheert ende gesolemniseert'6. De
motivering die tot deze uitspraak leidde, wordt ons helaas onthouden. Klaarb-
lijkelijk vonden de rechters dat de aanstaande echtgenoten voor de magistraat
te Oude-Wetering overtuigend 'haere trouwe openbaerlijck hadden gegeven
ende bekent gemaeckt'.

Ten onrechte hadden de voogden van Niesje goederen verkocht en verhuurd.
Zij moesten hiervan alsnog staat en inventaris maken. De helft van de geïnven-
tariseerde goederen kwam toe aan de ouders van Hillegont. Deze moesten op
hun beurt een lijst leveren van de goederen die zij aan Hillegont 'ten huwelicken
hadden belooft', omdat het weeskind daar weer de helft van kreeg. Een bittere
pil voor de voogden die nu de hele boel weer moesten opdissen om te komen
tot de gewenste 'schiftinge, scheydinge ende delinge'. Een schrale troost bij dit
alles was dat de Hoge Raad hun appèl te niet deed zonder boete.

Hillegont Maartensdr. was beslist niet het slimme, arme meisje dat een rijke
boer aan de haak sloeg, al moet de haar in het vooruitzicht gestelde bruidsschat
aanmerkelijk lager aangeslagen worden dan de inbreng van Floris. Hun woning
zou betrokken worden door een jongere dochter van Maarten Mathijsz.,
Jaapje Maartens. Zij trouwde met Jan Gijsbertsz. die door aankoop eigenaar
was geworden van de wederhelft.

In 1608 verkocht Niesje Florisdr. ook de goederen die zij van Hillegont
Maartensdr. had geërfd7. Zij deed dit tezamen met haar eerste man, de 'osse-
wijer' Jacob Mathijsz. Pronck, alias Van der Horn, met wie zij op 18 mei 1605
te Leiden in ondertrouw ging. Koper is dan Maritgen Jacobsdr., weduwe van
Maarten Mathijsz. Het kan verkeren...

Bij het samenstellen van zijn 'Inleidinge tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid'
tijdens zijn opsluiting op het Slot Loevestein (1620) moet Hugo de Groot deze
opzienbarende uitspraak van de Hoge Raad in zijn gedachten hebben gehad,
toen hij stelde dat de rechten van het huwelijk ingaan, wanneer het bruidspaar
voor de bevoegde functionaris(sen) de wilsverklaring heeft bevestigd 'alwaer 't
schoon dat daer geen beslapinge op en volgde'2. •

Noten
1. Gemeentearchief (GA) Leiden: Oud Not. nr. 24 (Van der Wuert) d.d. 21-3-1596.
2. Gens Nostra 33 (1978) pag. 192.
3. GA Leiden: Oud Not. nr. 24 (Van der Wuert) d.d. 27-3-1596.
4. ARA 's-Gravenhage: Archief Hof van Holland 1076, nr. 591, akte 133 (31-5-1596).
5. GA Leiden: Oud Not. nr. 26 (Van der Wuert) d.d. 6-6-1598.
6. ARA 's-Gravenhage: Archief Hoge Raad van Holland en Zeeland 930 (3-5-1599).
7. ARA 's-Gravenhage: Recht. Archief Alkemade 68 (24-3-1608).
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BOEKEN

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

Biografieën
A.I. Bierman e.a., Biografische index van Nederlandse apothekers tot 1867, Rotterdam 1992.
Prijs f 15,-.

De grondslag voor de lijst apothekers van vóór 1818 werd gelegd door dr. D. A. Wittop Koning,
één van de samenstellers van dit boek, die gedurende meer dan vijftig jaar gegevens over Neder-
landse apothekers van vóór 1800 verzamelde. Voor de periode van na 1818 waren de gedrukte
'vestigingslijsten' de belangrijkste bron.

Een uitvoerige bronnen- en literatuurlijst, gerangschikt - voor zover mogelijk - op plaats-
naam, gaat de twee indices van Nederlandse apothekers, resp. vóór en na 1818, vooraf. De indices
zijn alfabetisch op naam gerangschikt en vermelden voorts zoveel mogelijk geboorteplaats en
-datum, opleiding/examen, vestigingsplaats en -jaren en overlijdensplaats en -datum. Een register
van vestigingsplaatsen besluit dit belangrijke naslagwerk.

Bronbewerkingen
J. Veekens e.a. (red.), Regesten op het Vredegerecht Kanton Grave. 1811 t/m 1838. Deel 1.
Algemeen gedeelte, Genealogische Werkgroep Land van Cuijk en Ravenstein, Oss 1992.

In deze uitgave zijn ongeveer 3000 akten met wel 5000 verschillende namen bijeengebracht. Daar
Grave een garnizoenstad was, vindt men nogal eens verwijzingen naar elders in het land en zelfs
daarbuiten. De meest voorkomende akten zijn: akten van bekendheid, familieraad i.v.m. voogdij-
stelling of huwelijk, beëdiging voor het recht van successie, verzegeling en later ontzegeling van
nalatenschappen met boedelbeschrijving en beëdiging van ambtenaren.

Oorspronkelijk was het de bedoeling in deel II het strafrechtelijke gedeelte te behandelen, maar
daar bleken veel minder namen in voor te komen en de zaken betreffen veelal verkeersovertre-
dingen. Gezien het geringe genealogisch belang is daarom besloten dat deel voorlopig niet uit te
geven en eerst aandacht te schenken aan de kantons Gemert, Ravenstein en Boxmeer.

Al met al een initiatief van deze werkgroep dat elders navolging verdient.
Te verkrijgen door overmaking van ƒ 38, - (verzendkosten inbegrepen) op postrekening

2508135 t.n.v. J .M.L. Veekens, Vianenstraat 44, 5342 AJ Oss.

Familiegeschiedenissen
A.W.J.M. Coenen-van Bussel, In de loop der tijden. Vier familiegeschiedenissen rond Gerard,
Maria en Bernard van Irsen, Geldrop 1992.

Het goed uitgevoerde boek geeft veel meer dan de titel doet vermoeden. Er zijn hoofdstukken
gewijd aan de stamhouders van het geslacht Van Irsen, de familie Van Iersen van 1700 tot 1850,
de familie Van Niersen te Gendringen, de familie Van Irsen van 1840 tot 1875, de familie Toole-
naar, de familie Kopper, de familie Bekker, de families Van Irsen en Toolenaar van 1875 tot 1940.
Het boek is zeker geen droge opsomming van slechts namen en data, maar bevat echte familie-
geschiedenis; ook over het recente verleden, zoals belevenissen tijdens en na de Tweede Wereld-
oorlog. Een boek om als voorbeeld ter hand te nemen als men zelf een dergelijke uitgave overweegt.

Te bestellen door overmaking van ƒ 125, - , verhoogd met ƒ 8,50 verzendkosten, op postreke-
ning 3474443 t.n.v. J .C.G.W. Coenen te Geldrop.

Genealogieën
J. van Wyngaarden-Grooff, Op visite bij de Familie Grooff, Leende 1992.

Het boek bevat twee genealogieën Grooff, één aanvangend met Gherijt Claesz. Groeff, geb.
omstreeks 1485, wonend te Amsterdam en waarschijnlijk zoon van Claes Jansz. Grooff; de ander
aanvangend met Jan Grooff die omstreeks 1570 geboren zal zijn en waaruit te Huisduinen kinderen
werden geboren. Bovendien zijn over een groot aantal verwante families gegevens toegevoegd.

Het boek is voorzien van veel facsimile's van akten en andere afbeeldingen. Een namenindex is
toegevoegd, maar een inhoudsopgave ontbreekt helaas, waardoor de gehaaste raadpleger nogal
moeilijk vindt waar de tak Den Helder, de jeugdherinneringen van Nicolaas Johannes Grooff, enz.
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beginnen.
Te bestellen door overmaking van ƒ 100,- op postrekening 1094588 t.n.v. Rabobank Leende

o.v.v. QF 127425365 met vermelding 'boek Grooff'.

Vier eeuwen Blokhuis 1591-1991, Werkgroep 'Vier eeuwen Blokhuis', 's-Gravenhage 1992; (adres
van de secretaris van de werkgroep: Prof. Junkerslaan 13, 1185 JL Amstelveen).

In 1920 verscheen de eerste Genealogie Blokhuis, in 1928 verscheen het Familieboek Blokhuis,
in 1946 het Supplement Familieboek Blokhuis, in 1961 de Stamboom van de Familie Blokhuis, in
1972 De levende leden van de Familie Blokhuis en van 1929 tot 1989 verschenen 16 afleveringen
van het Blokhuisblad. En nu dus deze fraai ogende uitgave. Het is als met zoveel andere zaken in
de wereld: Het is niet gelijk verdeeld.

De familie stamt uit Bunschoten en de gegevens gaan terug tot eind 16de eeuw. Het boek is
overzichtelijk ingedeeld, prettig raadpleegbaar en goed geïllustreerd. De diverse hoofdstukken
behandelen na de oudste generaties takken genaamd: Nijkerkse, Lisser, Velper, Barneveldse,
Amsterdamse, Diemer en Bunschoten-Spakenburgse takken.

In het hoofdstuk 'Hoe vind ik mijn weg?' is vermeld dat de Blokhuis-genealogie is opgezet als
een parenteel. Wat wordt daarmee bedoeld? Van een aantal vrouwelijke personen met de naam
Blokhuis worden de kinderen vermeld, maar een parenteel (alle nakomelingen van een bepaald
echtpaar) is het niet. In de lijst 'Geraadpleegde bronnen' vielen ons enkele kleine onvolkomen-
heden op. (De schrijver van 'Van wee bin jie d'r één?' vermeld als Potman i.p.v. Putman; de
Nederlandse Genealogische Vereniging bezit geen archieven, maar verzamelingen, evenals de 'Kerk
der Mormonen', die overigens beter geciteerd kan worden als 'de Kerk van Jezus Christus en de
Heiligen der Laatste Dagen'en hun genealogische activiteit als de 'Genealogical Society' te Salt
Lake City. Geen belangrijke kritiek wellicht, als we tenminste kunnen aannemen dat dergelijke
slordigheden zich beperken tot het genoemde.

J. Holtrust e.a. 'Sporen volgen'. De geschiedenis van de familie Ho/trust.
Aan het voorwoord ontlenen wij: 'Deze [de genealogie Holtrust] geeft een overzicht van een

typische "Afscheidingsfamilie", de zogenaamde "kleine luijden", die aan het einde van de vorige
eeuw aan invloed winnen en opklimmen tot een zekere mate van welstand'.

De naam 'Holtrust' is ontleend aan een boerderij van die naam nabij Zwolle. De genealogie gaat
terug tot Teunis Dercks, geboren omstreeks 1690, die in 1714 te Wietum woonde.

In het voorwoord wordt gezegd dat alle personen met de achternaam Holtrust tot één familie
behoren, maar bijlage A bevat een genealogie van vijf generaties, waarvan het verband met de
overigen niet is aangetoond. Helaas ontbreken bij de personen die in Amerika woonden, de
plaatsnamen. De uitvoering en de lay-out van het boek zijn aangenaam.

Te bestellen door overmaking van ƒ 27,50, verhoogd met f 7, — verzendkosten, op postrekening
2783592 t.n.v. D. van der Woerd, Laan der Verenigde Naties 111, 6716 JC Ede.

A.F. Stroink, 'Mon ener Major'. Een officier aan het Hof 1840-1849, Alphen aan den Rijn 1992.
Het boek bevat een levensbeschrijving van Anton Henri baron Sloet van Oldruitenborgh. Er

wordt een aantal bijzonderheden medegedeeld over zijn familie en omgeving. Als adjudant van
prins Alexander maakte hij reizen naar Luxemburg (1841), Weimar (1844) en Montabour (1844),
en later - na het overlijden van de prins, in opdracht van Willem III - naar Wiesbaden en
München (1849). Het geheel geeft een interessant beeld van iemand die in een dergelijke positie aan
het hof verbonden was.

Te bestellen bij Repro-Holland B.V., Postbus 107, 2400 AC Alphen aan den Rijn.

R.M. Hoekstra (red.), De Jelsumer Hoekstra's, Stichting De Jelsumer Hoekstra's, Leeuwarden
1990; (adres van de secretaris van de stichting: Mr. P.J. Troelstraweg 180-A, 8919 AD Leeu-
warden).

Een omvangrijk werk (704 blz.), fraai uitgevoerd, goed geïllustreerd en voorzien van een uit-
voerig register van maar liefst 92 bladzijden, naar schatting meer dan 16.000 namen bevattende.
Het boek handelt dan ook niet alleen over de Hoekstra's, waarvan de voorouders tot in de 16de
eeuw bekend zijn, maar geeft tevens alle nakomelingen van Klaas Cornelis Hoekstra, landbouwer
in Hardegarijp (1798-1854), waarbij de volledigheid van de gegevens over in het buitenland
wonende personen opvalt. Tenslotte is een kwartierstaat toegevoegd, waarin gegevens tot in de
achttiende generatie. Een door zijn kwaliteit werkelijk opvallende publikatie.

C.W. DELFORTERIE
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W. Otten, Uit het levensboek van Dr. H.F. Kohlbrugge (Houten: Den Hertog B.V. [1992], 213
pagina's, prijs / 39,50, na 31 december 1992 / 45, - ) .

Herman Friedrich Kohlbrugge (1803-1875) was een bekend theoloog die school heeft gemaakt.
In ons land bestaat nog steeds een Kring van Vrienden van Kohlbrugge. Het bekende veertien-
daagse blad van deze Kring 'Kerkblaadje' is enkele jaren geleden omgedoopt tot 'Ecclesia'. De
theologie van Kohlbrugge is rechtzinnig en geënt op de beginselen van het Reveil en op die van de
reformatoren uit de begintijd. Na een lang ambteloos bestaan werd Kohlbrugge in 1846 predikant
van de Nederlandsche Hervormde Gemeente te Elberfeld waar hij tot zijn dood bleef.

De grote verdienste van Otten is, dat hij niet alleen het leven en werk van Kohlbrugge beschrijft,
maar dat hij in het rijk geïllustreerde werk ook tal van genealogieën en kleine biografieën opnam
van vele figuren die in verband met Kohlbrugge een rol speelden (o.a. Eduard Böhl, Joan Frederik
Gobius du Sart, Julius Kiinzli). Een compleet uitgewerkte genealogie Kohlbrugge (blz. 155-165)
ontbreekt natuurlijk niet. Een aanwinst voor onze bibliotheek!

J .G.J . VAN BOOMA

Handmerken
Merken bij de vleet. De verzameling Scheveningse handmerken van mevrouw N. Noordervliet-Jol,
met een inleiding door drs. S.E. Pronk Czn., Centrum voor Familiegeschiedenis van Scheve-
ningen, Scheveningen 1992. Pr i js / 22,50, excl. verzendkosten. Verkrijgbaar bij mevr. N. Noorder-
vliet-Jol, Deventerstraat 22, 2587 SZ Scheveningen.

Mevrouw Noordervliet heeft in de loop der jaren een verzameling aangelegd van 509 merken die
door inwoners van Scheveningen zijn gebruikt. Ze zijn afkomstig uit archieven van personen en
instellingen die in deze plaats werkzaam zijn geweest. Zo zijn met name de notariële, rechterlijke,
weeskamer en overheidsarchieven geraadpleegd. Daarmee geeft deze uitgave precies aan waar men
in zijn algemeenheid naar merken moet zoeken; het boekje is hierdoor ook voor niet in de geschie-
denis van Scheveningen geïnteresseerde personen toch van belang. De merken zijn alle genummerd
en geplaatst op alfabetische volgorde van de achternamen dan wel patroniemen van de gebruikers.
De laatste kolom wordt gevormd door een verwijzing naar de archiefbron waarin het merk werd'
aangetroffen. De serie wordt gecompleteerd door de afbeeldingen van merken en daarop gelij-
kende figuren die voorkomen op de grafzerken in de oude kerk van Scheveningen.

In zijn inleiding gaat de heer S.E. Pronk, deskundige op het gebied van de Nederlandse hand-
merken, in op een aantal discussiepunten over deze materie. Hij stelt de vraag of er een relatie
bestaat tussen de handmerken die we in onze archieven en op voorwerpen uit het verleden aan-
treffen, en de runen die vele eeuwen eerder door Germaanse volkeren in noord-Europa zijn
toegepast. Eigenlijk slechts op basis van het feit dat beide tekens zo op elkaar lijken, komt hij tot
de conclusie dat er een verband te leggen is. Maar waarom juist deze tekens zich hebben ontwikkeld
tot de symbolische tekens van personen en families, blijft duister. Een tweede punt van discussie
vormt de vraag of men de handmerken moet beschouwen als de familiewapens van de gewone man.
Omdat beide vormen van symboliek en herkenning in de loop der eeuwen voor dezelfde doeleinden
werden gebruikt, is er een vermenging ontstaan. Zo plaatsten veelal schepenen in hun zegels, in
plaats van de normale heraldische figuren, de reeds lang door hen gebruikte handmerken. Eerst
bij het chiquer worden van families en het neerkijken van adel en gegoede burgerij op alles wat een
lagere status heeft, raakte het gebruiken van handmerken in familiewapens in onbruik. Pas in deze
eeuw, bij de opbloei van de heraldiek, is het weer usance geworden oude familiesymbolen te
verwerken in nieuw ontworpen wapens.

Met dit aardige, goed verzorgde en overzichtelijke boekje kan de in Scheveningse families
geïnteresseerde genealoog nagaan of er inderdaad een relatie is tussen een bepaald merk en een
familie. Daarvoor zal het nodig zijn eerst volledige familie-overzichten te maken, maar toch krijgt
men uit een globale bestudering van het materiaal wel al de indruk dat er vaak een relatie bestaat.
Voor de families Pronk en Mos is dat onderzoek reeds verricht. Mogen er vele volgen.

T.N. SCHELHAAS

Kwartierstatenboeken
Th. Douma e.a. (red.), Kwart ierstaten boek XI. Genealogische Vereniging Prometheus, Delft 1992.

In dit deel de kwartierstaten Van Hemert-Sorel, Molendijk-Van der Ploeg, Morien-Spendel en
Noordam-Van Rees. Een bekend bezwaar tegen dit soort lijsten is dat de bronvermeldingen (nood-
gedwongen) ontbreken of summier zijn. Het is daarom zeker bij dergelijke uitgaven verstandig om
gegevens niet zonder meer over te nemen, maar ze stuk voor stuk te controleren. Hoewel weieens
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gezegd is dal kwartierstatenboeken even interessant zijn als telefoonboeken, zouden we daaraan
kunnen toevoegen: maar ook even nuttig!

Te bestellen door overmaking van ƒ 36, - op postrekening 3453233 t.n.v. bovenvermelde vereni-
ging, Mekelweg 5, Delft. Afgehaald, op het verenigingsadres of bij de Gemeentelijke Archiefdienst
Delft, Oude Delft 169, is de prijs / 29,50.

Kwartierslaten
J.L. de Vos, Kwartierslaat Schaut. Een geslacht uit Oost-Vlaanderen, Amsterdam 1992; (adres van
de samensteller: Het Hoogt 114, flat M, 1025 HC Amsterdam).

Gegeven worden de resultaten van onderzoek in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en in
het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen. Behalve Schaut komen onder andere de namen Vanden-
berghe, Bonne, Warrens, De Caluwe, Vandevelde, Van Bunderen en Ferket voor. De samensteller
houdt zich bijzonder aanbevolen voor aanvullingen en verbeteringen.

C. W. DELFORTERIE

AANWINSTEN

P.J.C. Achilles en A.J .M. Raijmakers, Een genealogie van de familie van Geelkerken. Ter
herinnering aan de familiereünie 15-11-1986 te Boekei.
L. van Amsterdam, 'Met brandende turf en geblode mes'. Genealogische gegevens betreffende
naamdragers Slof-Sloff, 's-Gravenhage 1992. [Een verzameling van o.a. 125 huwelijken van per-
sonen met de naam Slof-Sloff. Alle gegevens zijn onder een volgnummer alfabetisch op voornaam
en chronologisch op huwelijksdatum gerangschikt met event. verwijzingen naar ouders, mogelijke
ouders, huwelijk van kinderen enz. met bronvermelding.
F.C. Berkenvelder e.a., Maandrekening van Zwolle 1442, Gemeentelijke Archiefdienst Zwolle
1992.
J. Boekei, De stam op 't Land(t), Delfzijl 1963.
R. Bijlsma, Bevolking en bedrijf in eene oud-Hollandsche Stad. Uit Onze eeuw, 1915.
P. A.M. van der Helm, 'Sweers Family Tree'. Afstammelingen van Jan Janssen, geb. ca. 1688 te
Steenderen, Geldrop 1991.
C. Kroon, Van Hazerswouderwech tot Gemeneweg, Hazerswoude 1980.
C. Kroon, Bibliografie van Alphen a/d Rijn, Oudshoorn, Aarlanderveen en Zwammerdam,
Hazerswoude 1979.
C. Kroon, Hazerswoude in boeken en op prenten. Tentoonstelling in de Oudheidkamer van
Hazerswoude t.g. v. het bezoek van Mr. M. Vrolijk, commissaris der Koningin in Zuid-Holland op
16 maart 1981, Hazerswoude 1981.
C. Kroon, Bibliografie van de werken over Zoeterwoude, Leiden 1974.
C. Kroon, Bibliografie van de werken over Koudekerk, Leiden 1975.
J .H.M, van de Laarschot, Peellands' archieven. Overzicht van de archieven en verzamelingen bij
het Streekarchivariaat Peelland, Deurne 1991.
B. J. Loog, Heiratsbücher Pfarrkirche St. Peter in Kelten Ie Erkeln (Dld). Index 1644-1893, Hil-
versum 1992.
M.J. van Lieburg, bewerking van C.G. Schrader's Memoryboeck van de vrouwens. Hel notitie-
boek van een Friese vroedvrouw 1693-1745, Amsterdam 1984.
C.F. Padberg, 'Padberg', Herdecke/Ruhr 1975.
C. Pama, Hel geslacht Pama. Geschiedenis van een Humsterlandse familie gedurende vijf eeuwen.
Bijgewerkt gedeelte van Hoofdstuk III, De Rotterdamse Pama's, Kaapstad 1992.
H.P. Rynja, De Friese geslachten Rynghe-Rinia-Rynja, Tilburg 1982.
P. L. Rynja, Geschiedenis van het geslacht Rynia (herdruk van de oorspronkelijke uitgave 1940),
Amstelveen 1982.
A. Tulp, Familieregister 'Tulp' (mei supplement), Dordrecht 1992.
P. Wiersma, Ankeveen, overledenen 1700-1812 (Hervormd), Hilversum 1992.
P. Wiersma, Nederhorst den Berg, Notarieel archief 1664-1697, Hilversum 1992.

's Levens wisselingen ofGods Genade verheerlijkt aan een verloren zondaar. Medegedeeld uit zijne
rijke ervaring door een oud evangelist. Autobiografie van Johannes Arnoldus Schalekamp, onder-
wijzer, hulpverlener, prediker, evangelist te Helenaveen, Oldemarkt en Heenvliet, Leiden z.j.
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Uitreiking Zilveren Anjers 1974 door zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlanden aan:
Ir. A.D. van Dijk, Dr. H.L. Oussoren en H.F. de Boer, Amsterdam 1974.

Genealogieën
R. Boom, Genealogie Boom. Genealogie Cammenga/Camminga. Kwartierstaat Boom-Cam-
menga, Assendelft 1992.

De genealogie Boom gaat terug tot Pieter Jelles, afkomstig van Friesland, die in 1784 te Enk-
huizen huwt met Hinkje Arjens uit Stavoren. Voor wat betreft de genealogie Cammenga/Cam-
minga gaan we terug tot Johannes Pieters, vermoedelijk geboren te Leeuwarden, wolkammers-
knecht en soldaat onder de Friese Garde, die in 1735 huwt met Johanna Kok.

J. Doets, De geslachten Doets en Beets uit de Beemster. De familie Haan. Het dorp de Beets.
Andere families Doets en Beets afkomstig uit de Zeevang en de Beets, Wassenaar 1992.

Stamvader is Pouwels Doedsz., geb. ca. 1540. Hij huwt met Katrijn Arisdr. en is woonachtig te
Beets ('Op de Beets'). Vermoedelijk is hij schipper op de grote vaart; hij bezit landerijen en is
'vredemaker' ter plaatse. Kleinzoon Jan Doets, geb. ca. 1595 gebruikt voor het eerst de naam Doets
als familienaam. Zijn drie in leven gebleven kinderen zijn de stamouders van doopsgezinde families
Doets, Beets en Haan. Het boek kan worden besteld door overmaking van ƒ28,50 op postrekening
6320254 t.n.v. Familieonderzoek Doets/Beets, J. Doets, Wassenaar.

R. van Haaren, J. Jaspers en T. Kormeling, Genealogie Familie Jaspers 1650-199], Maashees/
Eindhoven 1991.

Overzicht van de afstammelingen van Petrus Jaspers en Maria Janssen, gehuwd in 1720 te
Valkenswaard. Petrus wordt in 1685 aldaar geboren.

J.S. de Langen, Genealogie Kipperman, Hollandse tak, Wekerom 1992.
Stamvader is Hendrik Kipperman die in 1739 te Loenen aan de Vecht trouwt met Margrietje van

Glibbik. Niet bekend is waar beide personen zijn geboren.

W. Reesinck, Genealogie Reesinck, Hoogland 1992.
Stamvader van deze familie is Hendrick Resink, overleden vóór 1746 en gehuwd met Mechtelt

Boinck. Zij hebben vier kinderen, allen te Steenderen gedoopt.
W . H . VAN DER H O R S T - H A R K E M A

PERIODIEKEN

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

Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda De Oranje-
boom, deel 43 (1990), Breda (1991; XIII, 206 pag., ill.)

Dit verzorgde jaarboek bevat deze keer zes bijdragen, te weten: M. Meijer Drees: Liever een
rechtvaardige oorlog dan een geveinsde vrede. Politieke propaganda in een vroeg zeventiende-
eeuws toneelstuk over het turfschip van Breda; 5. Groenveld: Een notabele frontiere. Breda en zijn
regenten in het spanningsveld tussen noord en zuid, 1576-1610 [met lijst van magistraatsleden van
Breda van 1608]; R. de Jong: Kale jonkers en kale heeren, van ons geld speelt ge den heer.
Belastingfraude in Breda tussen 1814 en 1866; A.-J. Bijsterveld: Alphen, van Echternachs domein
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tot Bredase heerlijkheid, 1175-1312, 1; H.A.J. Maassen: De bank van lening te Breda tot 1815; V.
Paquay: De laatste Vrouwe van Breda op Huize Valkenbergh: Maria van Loon-Heinsberg (overl.
1502) [met transcripties van drie versies van haar testament, ca. 1495/97-1501].

Nederland's Adelsboek, jrg. 81 (1990-1991), 's-Gravenhage, 1991, C-Di. Prijs verzonden ƒ85,—,
op postrekening 65260 t.n.v. Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage, o.v.v. NA 1990-
1991 (C-Di).

In deze jaarlijkse uitgave, de derde in de zogenoemde 'nieuwe historische reeks', zijn de volgende
geslachten opgenomen: Oranje-Nassau, Caan, Calkoen, Van Cammingha , Van Capellen, Van der
Capellen, De Casembroot, Changuion, De Charon de Saint Germain, Chassé, Du Chastel de la
Howardries, Von Chrismar, Van Citters, Clifford, Coenen, Van Coeverden, Van Colen de Bouc-
hout, Van Collen, Collot d'Escury, De Constant Rebecque, De Court, De la Court, De Crassier,
Creutz, Van Wickevoort Crommelin, Custis, Von Daehne, Daelman, Dedel, Van Dedem, Van
Delen, Von Derfelden, Deutz van Assendelft, Dibbets, Van Gronsfeld Diepenbroeck, Diert, Ditt-
linger; en aanv./verb. Borluut d'Hoogstraete.

Het verdient aanbeveling om behalve de geboortedata van vóór 1811 ook de doopdata te ver-
melden. Geboortedata zijn nog al eens ontleend aan familiekronieken, die meestentijds moeilijk
te controleren zijn. Ik had graag gezien dat de familienamen van de schoonvaders waren vermeld.
Dan weet men of deze inderdaad familienamen droegen of alleen met een patroniem door het leven
gingen. Waar kinderen in de nabije toekomst - naar zich thans laat aanzien - de familienaam
van de moeder kunnen krijgen, lijkt me dit wel zinvol.

Tot slot nog twee opmerkingen. Pag. 108: Johan Chassé werd als proponent beroepen te
Maurik, als predikant in 1687 en hij bleef dit tot zijn dood in 1731. Mr. A. Haga schreef in de
Nederlandsche Leeuw 74 (1957), kol. 416: 'De herkomst van de stamvader Ds. Johan Chassé kan
mogelijk blijken uit de acta van de classis Tiel'. Uit de voorliggende publikatie kan niet worden
opgemaakt, of deze raad is gevolgd.

Pag. 311: I. Joannes de la Court, tr. Tongeren 30 april 1656 Catharina Hendrix. De vraag komt
op of de trouwinschrijving geen enkele aanwijzing bevat inzake de herkomst van dit echtpaar.

A. J. STASSK

Numaga, (jaarboek) deel XXXVIII (1991). Vereniging Numaga, Nijmegen 1991 (176 blz., reg.,
ill.).

Na van 1954 tot 1990 als tijdschrift te zijn uitgebracht, is Numaga vanaf 1991 omgezet in een
jaarboek. De nieuwe uitgave vertoont een mengeling van vernieuwing en continuïteit. Nieuw zijn
uiterlijk en uitvoering, gedegen als voorheen en verlucht met illustraties zijn de bijdragen. Naar de
aard van het blad gaan alle zeven artikelen over uiteenlopende facetten van de Nijmeegse geschie-
denis vanaf de Romeinse tijd tot in onze dagen.

De inhoud: W.J.H. Willems: Een Romeins viziermasker van het Kops Plateau te Nijmegen;
G.H.M. Claassens: De Zwaanridder en Nijmegen. Brabantse politiek in de literatuur; P.J. Be-
gheyn s.j.: Een onbekende brief van Petrus Canisius aan zijn vader Jacob Kanis; M. J. M. Hageman:
De Reductie van Nijmegen (1591); W.-J. Panlus: In het spoor van Jan van Goyen door Nijmegen.
Fantasie en werkelijkheid in onbekende gezichten; G.C.J.J. van den Bergh: Arnold Coeman
(1620-1688) een Nijmeegs jurist en zijn werkinstrument; J. Joosten: Deze wereld is niet de echte.
Een portret van de vergeten Nijmeegse schrijver Jan Heil (1891-1970). Daarnaast een aantal vaste
rubrieken, w.o. Kroniek van Nijmegen over 1990; Het gemeentearchief van Nijmegen en een
verslag 1990 van het Nijmeegs Museum 'Commanderie van St-Jan'.

Genealogysk Jierboek 1991. Genealogysk Wurkferban fan de Fryske Akademy. Ljouwert, 1991
(194 pag., ill.) (ƒ50,- plus porto via: Fryske Akademy, Doelestraat 8, 8911 DX Leeuwarden).

K.P. de Boer: Seis generaasjes Holtrop [vangt aan met Bernardus Holtrup, geb. Munsterland
ca. 1600, tr. Anna Hemelgaert, tot 20 nakomelingen in de 5C generatie]; J. van der Sluis/D. J. van
der Meer. Het geslacht Hemsterhuis [aanvullende gegevens op een eerdere publikatie, verwerkt tot
genealogie]; P.J.C. Elema/R. van der Ley: Rijpema, een Fries-Groningse familie [het resultaat
van een 'coproductie' rond Lieuwe Rijpema tr. Groningen/Ezinge 1632 Anna Elema]; J.P.N. L.
van Eysinga: Genealogie Roorda - Roorda van Eysinga [begint met Sytze Roorda van Eysinga,
tr. ca. 1696 Kollum, loopt tot huidige generatie]; M. Koopmans/R. van der Ley/H. Walsveer:
Garypster Wiarda's, neiteam en komóf [neiteam vangt aan met Sjoerd Wopkes, tr. ca. 1530 Anna
NN, tot elf nakomelingen in de 6C generatie; komöf gaat door op afstamming van Anna]. Voorts
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vervolg van de artikelen van D.J. van der Meer: Lijst van dorpen en steden (1701-1706) [vermeld
in akten in het register decretale verkopingen III 27 Hof van Friesland], en R. van der Ley: Friezen
in Groningen [uit huwelijksproclamaties stad Groningen 1739-1762].

Aan de gebruikelijke rubriek Wapenregistraties (ditmaal de geslachtswapens Boschma,
Broersma, C(K)nossen, Eekman, Oppedijk, Planting en Riedstra) gaat vooraf de tekst van een
lezing, gehouden op 29 augustusl990 door A. B. Dull tot Backenhagen onder de titel: 'Iets over het
herautschap vroeger'. De heer Dull beschrijft hierin ondermeer de positie die herauten (voortge-
komen uit vroeg-middeleeuwse groepen speellieden) in de loop van de tijd zijn gaan innemen; een
ontwikkeling waarbij zij - door een soort netwerk van relaties - aan belangrijkheid wonnen en
langzamerhand werden tot een soort diplomaten, aan wie gewichtige opdrachten werden verstrekt.
In Engeland leeft het herautschap ook thans nog voort.

J. THOMASSE

TIJDSCHRIFTEN

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

Nederland
GensData, 9de jg., nr. 4, juli 1992. R.M. Malingré: Kwartierstaat bladerprogramma bij GensData
D/90 [GensData/D90]; C.M. van der Maas: Waarom een cursus Gens Data volgen?; A.W.H.
Holla: Onwaarschijnlijke lijnen [hoe drie genealogische programma's schema's presenteren]; Tips
[oplossen ruimtegebrek op harde schijf].

Heemtijdinghen, 28e jg., no. 2, juni 1992. C. G. M. Noordam: Merode en Montfoort in de periode
1583-1648. 'Hebben wij dit jaer geen tijt om herwaerts over te komen.' [door huwelijk van Philip-
pote van Montfoort in 1555 met Johan de Merode kwam het burggraafschap aan dit geslacht].

In den vreemde (v/h Zeeuwse Emigranten). Een blad voor geïnteresseerden in emigratie en immi-
gratie, jg. 3, (nr. 4) juni 1992 (uitg. NGV-afd. Zeeland). J. Kempeneers: Sint Philipslandse emi-
granten 1850-1902 [vele gegevens van gezinnen of zelfstandige personen; o.a. Van Dijke, Filius,
Van Oeveren, Quist, Verwijs]; J.H. van der Boom: De dienaren der Verenigde Oostindische
Compagnie op het eiland Deshima bij Nagasaki in Japan in 1691 en 1730; Red.: The Windmill
Herald: Mogelijkheden voor (betaald) genealogisch onderzoek in de Verenigde Staten en Canada;
H. S. van der Pompe-van Sprang: Het verhaal van 'tante Bas' of de lotgevallen van Bastiana van
Graafeiland [1856-1931 (Grand Rapids)]; /. Elsing-van der Weele: Van der Weele (Van de Weele).
Naar de Verenigde Staten geëmigreerde personen en hun nageslacht (19de-20ste eeuw); Brieven van
Emigranten (1) [met inleidingen: Anthony Kleinzoon 1915, Leendert Klootwijk 1890]; A.J. Ver-
Velde: Knipsels betreffende Nederlanders in Wisconsin (1); W. Sacré/M.J. Sacré-van der Bunt:
Emigranten van de families Van Burgh, Strijd en Bijkerke [met stamreeks Van Burght (17de-20ste
eeuw) en Strijd (18/19de eeuw)]; Vragen en antwoordenrubriek.

Ons Voorgeslacht, no. 429, 47e jg., juli/aug. [1992]. B. de Keijzer: De familie Schout(en) uit
Ouderkerk a/d IJssel [nageslacht van Floris Wouters, vermeld 1543-1572 te Nieuwerkerk a/d
Ussel; 16/18de eeuw]; A.M. Verbeek: Het derde 'schuldboek' van Rotterdam. Archief van Sche-
penen nr. 761, GA Rtd; Aanv/Corr. Kwst. Bos (OV. 1987); P. Kranendonk: Enkele aanvullingen
op de Ridderkerkse geslachten De(n)Oude(n), Gouw en De Jong(h)(e); S. M. Auwerda-Berghout:
Onbeantwoorde Vragen [antwoorden Breeman, Droogendijk en Couwenoort].
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Oostgelders tijdschrift voor genealogie en boerderijonderzoek, jg. 9, nr. 3, aug. 1992. J.H. Wis-
sink: Een vervolg in de Nieuwe Wereld [aansluitend op parenteel Hendrik Brommelstrott:
Konings, Te Brummelstroete, Sikkink, Wissink]; Verv. Wijmelinck [fragmenten Wijmelinck (alias
Stenderink) en Wiemelink]; J. Renema: Erve Wiemelink te Hengelo Gld.; Verv. Kwst. Ten Have
[met o.a. Stegeman]; A.H. Vedders: Kontakt na 130 jaar. Een Needse familie emigreert in 1855
naar Amerika [Vedders]; W. Wilterdink: Eenzaam in Amerika [Berend Willem Willink zoekt
Winterswijkse vrouw, 1857]; J. Th. Gantvoort: Enkele reis Aalten - Amerika. Wat werd er van het
gezin Te Gantvoort dat in 1854 de Oceaan overstak?; H. Tjoonk: Genealogisch allerlei: Emigratie;
Enkele bronnen voor onderzoek in de U.S.A.

Uit onze afdelingsbladen:
Delfland, Med. jg. 1, no. 3, sept. 1992. A.H.G. Verouden: Bartholomeus Dessens, een ouwe taaie
[ook Deyssens; 17/18de eeuw; met beknopte stamreeks]; E.B. van Rijn: Deelfragmentgenealogie
Van Rijn [nageslacht van Jan van Rijn, geb. Breukelen-Nijenrode 1818]; G.F. van Adrichem-
Gijselhart: Stamreeks van Adrichem [18de-2Oste eeuw].
Genealogica (IJsselmeerpolders), nr. 6, juli 1992. S.J. Staphorst: Staphorst uit Waterland [18/
19de eeuw]; Verv. Albstmeijer; Verv. Kwst. Van Leeuwen.
Stichtse Heraut, nr. 17, aug. 1992. Antw. Deelkwst. Spijker [Steenbeek, Kruijthof, Pos], Lekker-
kerker, Kwst. Van Lith-Lekkerkerker [met o.a. De Ruyter te Goudriaan, Amersfoorder te Ben-
schop, Rietveld].

Uit Familiebladen:
Driemaandelijks Tijdschrift van de families Meirlevede, Merlevede, Merlevelde, jg. 1, nr. 3, aug.
1992. Kwst. Arthur Merlevede [geb. Pollinkhove 1925; - , Coutereel, Merlevede, Kesteloot].
Familiekring Groeneveld, nr. 11, aug. 1992. Persoonskaarten van Groen(e)veld(t)'s overleden in
1990.
Familietijdschrift van Horsting en Horstink, derde jg., nr. 2, juni 1992. J. Renema: Het stormach-
tige huwelijk van Jasper Horstink [ged. Hengelo 1652, tr. 1680 Gerritje Roelofs (Besselinck)]; Het
geslacht Ritter von Horstig gen. d'Aubigny von Engelbrunner.
Hofman-Vertellingen, Groningen, nr. 13, 1992. B. Hofman: Was de Zwitserse gemeenschap wel
zo 'besloten'?; Verv. Familie Frutiger in Nederland; M.M. Hofman: Hoe (over)opa in en uit het
weeshuis kwam. I. Een hoofdstuk uit het leven van Rudolf Hofman (1860-1941).
Pors Post, nr. 51, 16e jg., 2e en 3e kw. 1992. 1853: Cholera eist slachtoffers te Charlois, ook bij
de Porsen; Porsen als zeelieden; Een Katendrechtse liefdesgeschiedenis uit 1680 [Huygen Bas-
tiaense Eenhoorn en Niesje Pieters Gelttelder]; Charlois en zijn 'stoute' dominees; Lijst der
getrouwden te Charlois 1660-1706.
De Schakel (Sinkeldam-Buschmann), 4e jg., nr. 3, aug. 1992. Hoe het verder ging met Derk en zijn
zusje Catharina Helena Ratelband [Derk nam de naam Hartong aan en huwde Zelhem 1829;
aanvullende gegevens Ratelband]; Genealogische gegevens Smout [te Beemster; 17/18de eeuw].

Wij begroeten in deze rubriek het Belgische blad Le journal de la familie (Goovaerts). Contact-
adres: Mme E. Goovaerts, rue Juliette Wytsman 82, B-1050 Bruxelles. Wij ontvingen No. 13 (mars
1985), No. 27 (3me année, mai 1986), Nos. 30, 33, 38, 42, 53 en No. 54 (8me année, janv. 1992).
In deze afleveringen familienieuws en oude foto's betr. het nageslacht van Augustin Goovaerts en
Jeanne Desmet (schema in No. 54).

België
Mensen van toen (Land van Nevele), jg. 2, afl. 3, sept. 1992. E. L. Schepens: Enkele gegevens over
de Nationale Militie van 1816 tot 1820 [met naamlijsten];/!. Marlens: Uit de praktijk. Huwelijks-
dispensatie [met kwst. (4 gen.) van het echtpaar Jan Martens en M. Francisca De Brauer (tr.
Hansbeke 1744) met gemeenschappelijk overgrootouderpaar Jan Lamme- Livina De Meyere]; A.
Bollaert: Sprokkels uit de oudste Poeselse kerkrekening [1607-1612]; Een zeldzame tweeling [Van
Vinckt, te Hansbeke 1653]; Een drieling te Hansbeke [De Vlieger, 1790].

Vlaamse Stam, 28e jg., nr. 7-8, juli-aug. 1992. Verv. Familie Verbiest; M. van Acker: Wacht te
Beersel (Turnhout) ten jare 1769; K. Papin: Poortersregisters in het Graafschap Vlaanderen [hoe
werd men poorter, belang van de poorterij, buitenpoorters, de registers (per plaats behandeld)].
Bijvoegsel I. Uittreksel uit de Bourgeois van Atrecht van 1429 tot 1500; J. Cailliau: De familie De
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Cas en verwanten [Du Ploy(s), Vander Burgh, 1645]; Geregistreerde familiewapens: Van de
Vreken, Bryssinck (met stamreeks), Boussemaere, Verkerken, Van Lishout, Fouquaert, Goossens,
Cogen (met stamreeks), De Geyter.

Duitsland
Der Archivar, 45. Jg., Heft 3, Juli 1992. Archive in Berlin. Zum 63. Deutschen Archivtag
[oriënterende informatie betr. vele archieven, o.a. Landesarchiv, Geheime Staatsarchiv PreuBi-
scher Kulturbesitz, Deutsche Dienststelle für die Benachrichtigung der nachsten Angehörigen von
Gefallenen der ehemaligen Deutschen Wehrmacht, Evangelisches Zentralarchiv, Diözesanarchiv,
Die Neue Synagoge Berlin und ihr Wiederaufbau als Centrum Judaicum, Berliner Wirtschaft,
Universitats- und Hochschularchive, Max-Planck-Gesellschaft]; Die deutschen Bestande im Son-
derarchiv in Moskau; Das archiv der Wolgadeutschen in Engel's.

Archiv Ostdeutscher Familienforscher, 12. Bd., Lief. 3, Mai 1992. Korte bijdragen betr. Pat(t)as,
Ripke, Heiter, Andre(e), Koschade/Kaschade, Vorfahren Johann Schmidt (geb. 1909) aus Jozefs-
berg/Galizien [met o.a. Bröder, Daum, Schlamb, Schollenberger], kwst. Schaftner, kwst. Gente-
mann [met o.a. Görtz (afstammend van Simon Geritz/Gertz/Görz, uit Gelderland, geb. ca. 1620),
Hargesheimer, Nerbas], kwst. Sahling [met o.a. Kolb en Stroh], Soukop, Koptisch.

Idem, Lief. 4, Juli 1992. Art. betr. Jordan, Kottke, Koebernick, Karl, Rahr, Neass, Reckow,
Schaale, Dahlcke, Fritz, Damerau, Bohlmann, Göhring, kwst. Muller [met o.a. Firchau/Virchau,
Hoeft, Klatt, Ziemke].

Düsseldorfer Famiiienkunde, 28. Jg., Heft 1, 1992. M. Degenhard: Die Kanoniker des Stiftes
Gerresheim im 17. und 18. Jahrhundert; Verv. Garnison . . . Düsseldorf; Verv. Heimatsregister
Neukirchen-Hülchrath [Heckhausen t/m Lysenhoven]; G. Nienhaus: Auch damit muss man
rechnen. Hier irrte der Herr Pastor [Melchior Heiten, gehuwd in 1726 en 1730].

Mosaik, Heft 2/1992. Verv. Genealogisches Ortsbuch für den Kreis Kleve: Warbeyen, Ward-
hausen, Wissel, Wisselward; W. Weber: Herkunft und Vorfahren der Pfalzdorfer Kolonisten
Seemann [met fragment Pielekamp-Capell]; M. Janssen/H. van de Linde: Die Kirchenregister der
reformierten Gemeinde Goch zur Zeit der französischen Fremdherschaft; Red.: Die Neuanlegung
des Qualburger Kirchenbuches.

Met genoegen vermelden wij de schenking van:
Nieuwe Drentse Volksalmanak, 97ste jaar (1980) [met o.a. aanv. 'Drentse' oorkondenboek,
beknopte geschiedenis Drentse belastingen, vier eeuwen geschiedenis van boerderij Zuidwolde 27
met schema familie Scholtens, 17/19de eeuw].
Wegwijzer voor Oegstgeest, nov. 1969.
Wij in Hilversum. Tijdschrift door de gemeente Hilversum aangeboden aan de Hilversumse bevol-
king ter bevordering van de burgerzin, no. 1, nov. 1956 t/m no. 83, 18e jg., maart 1973.
Gewaarmerkte opgaaf als bedoeld in artikel 9 der Kieswet, febr. 1919, febr. 1920, febr. 1924, febr.
1925 [ontzegging of uitsluiting van het kiesrecht; namen, geboorteplaats en -datum].
Uth het Oulde-Bruck. Uitgave van de Oudheidkundige Vereniging 'De Broeklanden', jg. 7 (1987)
t/m 11 (1991). Hierin o.a. artikelen betr. burgemeesters van Oldebroek [C.J.R. Nobel, 1820-1885
(in 1987-1, 2), H. Boonzaaier van Jeveren, 1787-1876 (in 1987-2), S. J . J .H. Smits, geb. Goor 1808
(in 1987-3)], families Stouwdam (in 1987-1), Veldkamp (1987-3, 4), Vlesse alias Uit de Flesch
(1988-1), Van Olst (1988-2), Van de Brink (1987-1, 1988-3), Koele (1988-4, 1989-1), Van de Streek
(1990-1), Van Zwaluwenburg [emigratie naar Amerika (1989-2, 3, 4); genealogie (1989-2)], De
havezate Wittenstein (1987-4), Armenzorg op de Noord- en West-Veluwe (1988-3), Artsen te
Oldebroek 1846-1946 (1990-1, 2), Het overlijdens- en begraafregister van Oosterwolde 1748-1811
(1991-3), De Bovenmolen te Muilegen en haar bewoners van 1660-1684, genaamd molen 'De Tijd'
(1991-4).
De Vrije Fries, 71 (1991). Hierin o.a. de onderwerpen De politieke context van het Karelsprivilege
(een falsum), De Friese cisterciënzerkloosters en hun bezit, Johannes Saeckma (1572-1636) gepor-
tretteerd door Frans Hals [met levensbeschrijving, familie, kennissen], Een Engelse wolfabriek te
Leeuwarden in 1686, Leerlingen van Johannes Schrader (1721-1783), hoogleraar Latijn te Fra-
neker [o.a. P. Nota, Jac. Terpstra, G. Wassenbergh, A. Ypeij, G.Tj. Suringar, Th. van Kooten,
J.A. Nodell, R. van Ommeren, E. Epkema, H. Waardenburg], Een palempore (sprei) met het
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wapen Beucker [met beknopte gegevens Beucker/Beucker Andreae].
Idem, 72 (1992). Waarin o.m. Het Oera Linda Bok. Een rondleiding [G. Jensma ziet F.

Haverschmidt en E. Verwijs als de samenstellers. Onderhoudend geschreven en vindingrijk, maar
de rol van Cornelis over de Linden is naar verhouding wel erg summier behandeld. Zo maakt de
schrijver bijv. niet duidelijk waarom Over de Linden met genoemde heren zou hebben samenge-
werkt], Makkummer tegelwanden in Workum [opdrachtgever Jelmer van der Zee (1751-1815),
schilder Adam Sijbel (geb. Amsterdam 1743)], Doodstraf in Friesland 1701-1811, Kantnijverheid
te Leeuwarden in de 17de en 18de eeuw, Mr. Jacob Dirks (overl. 1892) in de landelijke politiek
(1849-1866), Heerenveense zilversmeden werkzaam in de periode 1616-1813 [met genealogische en
andere gegevens van 41 zilversmeden, foto's van merken en voorwerpen], Saeckma geportretteerd
door Frans Hals? [een reactie op het artikel in de vorige jaargang].

Aankopen:
Arbeitshilfen für Familienforscher in der Schweiz, uitg. Schweizerische Gesellschaft für Familien-
forschung.
Nr. 1. A. Bruckner. Archivalische Quellen für den Familienforscher.
Nr. 2. M. von Moos: Verzeichnis der pfarramtlichen Register des Kantons Appenzell Ausserrho-

den. Mit einem geschichtlichen Überblick über die Entwicklung des Zivilstandswesens bis
1875 [met per kerkgemeente de aldaar voorkomende familienamen].

Nr. 3. M. von Moos: Bibliographie für Familienforscher. Verzeichnis geschichtlicher Handbücher,
gedruckter Quellen und Hilfsmittel.

Nr. 4. M. von Moos: Familiengeschichtliche Forschungen im Kanton Zürich. Ein Wegweiser zu
den Quellen.

Nr. 5. Grundlagen der Familienforschung in der Schweiz [zeven opstellen].

Jaarboekjes van het Oudheidkundig Genootschap 'Niflarlake', 1913-1967, registers 1913-1934,
1913-1946.

Schriftenreihe des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte, Band 103 (Köln 1991). J.G.J. van
Booma/J. L. van der Gouw: Communio et mater fidelium. Acta des Konsistoriums der nie-
derlandischen reformierten Flüchtlingsgemeinde in Wesel 1573-1582, im Auftrag der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Wesel [met geschiedkundige inleiding, reg., ill.].

Quellen und Forschungen zur Frankischen Familiengeschichte, Band 3 (Nürnberg 1992). Ver-
zeichnis der Neubekehrten im Waldviertel 1652-1654, Codex Vindobonensis 7757 der National-
bibliothek Wien, bearbeitet von G. Kuhr (f) und G. Bauer, mit einer Einführung von G. Rein-
grabner [aan het voorwoord ontlenen wij het volgende: het bevolkingsaantal, in sommige streken
van Frankenland ca. 1640-70 sterk teruggelopen, nam weer beduidend toe door de Exulanten
(geloofsvluchtelingen) uit Oostenrijk. Hun aantal wordt op tenminste 100.000 geschat. Onder de
hier gepubliceerde bekeerlingen bevinden zich velen, die uiteindelijk toch evangelisch bleven en
alsnog hun vaderland verlieten].

Bijdragen tot de geschiedenis van de Westhoek, I (1992). Uitg. Geschied- en familiekundige kring
Westhoek-Dikkebus. Het beloofde land. Acht opstellen over werken, geloven en vluchten tijdens
de XVIe en XVlIe eeuw:

R.A. Fierst van Wijnandsbergen: Ongedisciplineerde composities en andere gedwongen geld- en
voedselafgiften in de kasselrij Sint-Winoksbergen (1588-1590) [compositie in fiscale zin: opgelegde
belasting volgens verdrag of schikking of ter afkoop van geweldpleging. Naamlijsten en bedragen
per parochie, voorafgegaan door een inleiding over de toenmalige belastingen en een beschrijving
van de situatie in genoemde kasselrij];

F. Becuwe: Ambachtslieden en leveranciers betrokken bij de bouw van het Capucijnenstift en
-pesthuis in Veurne (1604-1611), Biografische nota's;

J. Desreumaux: Vlaamse migranten uit Engeland naar Leiden uitgeweken in de tweede helft van
de zestiende eeuw (1577-1579). [Uit het Leidse poorterboek werden de inschrijvingen van 101
migranten uit Engeland genoteerd, die als Zuidnederlanders aangemerkt kunnen worden. Getracht
werd in publikaties méér over hen te vinden. Een verbetering op Martyn vanden Vuyt (blz. 107,
110) werd opgenomen in WH-info VIII (1992), afl. 2; hij zal zijn geweest Martin van der Vinct,
de in 1568 gevluchte wever uit Hansbeke. De naam van de op blz. 105 en 111 genoemde Jacob
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Rijckepost moet m.i. Kiecke(n)po(o)st luiden. Jacob K. woonde ca. 1572 te Norwich; dit blijkt uit
de door hem (40 jaar, koopman) en Robert Wecksteen (50 jaar, koopman), beiden wonende te
Antwerpen, aldaar op 19-12-1584 (Schepenregisters (SR) 377/24v) afgelegde verklaring t.v.v. Jan
Pancras. Zij woonden in Norwich te zijnen huize. Jacobs zoon Samuel werd ca. 1571 te Norwich
geboren (otr. Amsterdam 1599), dochter Maiken te Leiden ca. 1578 (otr. Amsterdam 1608). Bij de
ondertrouw van zijn andere kinderen werd geen geboorteplaats opgegeven. Moeder van zijn kin-
deren was Maeyken Metsue. Jacob K. handelde in compagnie met o.a. Philips Metsue, die huwde
(1) Elisabeth Anricx en (2) Maria Kiekenpoost (die hertr. Floris Dieryns). Voogden over zijn
kinderen waren Robert Wecksteen, Pieter de Schilder en Jacob Kiekenpoost (SR 378/62, 77;
SR 380/621; 1-9-1584, waarin ook erfgoederen te Belle in Vlaanderen worden genoemd). Op 29
aug. 1578 werd de 'religievrede' te Antwerpen afgekondigd em kwamen vele calvinisten (terug)
naar Antwerpen];

L. Vandamme: Een edelman uit het Westerkwartier in Engeland: Charles Vasquez (1568-1578)
[vertrok in 1568 via Antwerpen naar Engeland. Hij hield een onkostenrekening bij. Op basis
hiervan en van gepubliceerde studies was het de schrijver mogelijk een boeiend beeld te schetsen
van de reisweg, het dagelijks leven in de vluchtelingengemeenten en de contacten met andere
vluchtelingen en Het thuisfront. Hij beschrijft tevens familie (oorspr. afk. uit Portugal; aange-
trouwd aan o.a. Bladelin en Sarensone) en bezit. Een hoofdstukje is gewijd aan Jacob van Huele,
leider van het bosgeuzenverzet. Als bijlage biografische gegevens van 70 personen die in de reke-
ningen voorkomen];

M.F. Backhouse: Beknopte peiling naar de sociale stratificatie van de toehoorders der hage-
preken in het Westerkwartier in 1566;

R. Esser. Social concern and calvinistic duty: the Norwich strangers' community;
A. R. Bauwens: Doopsgezind martelaarschap in Brugge in 1558 [met inleiding tot de geschiedenis

van de doopsgezinde beweging in Vlaanderen. Lotgevallen van o.a. Jan Vervest en Jacob de
Zwarte];

G. Schoonaert: Bijdrage tot de 16e-eeuwse familiegeschiedschrijving in het Westerkwartier (II).
De Poperingse familie Van Bambecke in Zuid en Noord: van het zwaard van Grauwels tot het palet
van Rembrandt. [Een inventarisatie van naamgenoten in de 16de eeuw in de Westhoek gaat vooraf
aan de levensbeschrijving van de hoofdpersoon Clays (Nicolaes) van Bambecke Clayssone, actief
calvinist te Poperinge, in 1568 te Brussel terechtgesteld door (het zwaard van) Jean Grauwels. Wij
worden ingelicht over de situatie van de weduwe Barbe(le)/Barbara Vierendeels en over haar in
1580 vier nagelaten minderjarige kinderen Clays/Nicolaes, Tanneken en Barbara (die alle drie in
Leiden huwden) en Anthonis (van wie verder niets bekend zou zijn). We volgen de Poperingse
buurjongen Hendrick Sheerjanssone en gaan verder met Nicolaes van Bambeeck, die met vrouw
Elisabeth Cornelisdr. (van Belle) (tr. Leiden 1591) en kinderen naar Amsterdam verhuisde. Zijn
gelijknamige zoon werd met echtgenote Agatha Bas door Rembrandt vereeuwigd.
Ten aanzien van het bovenstaande kan nog het volgende worden opgemerkt:
- De stamreeks De Bambecq(ue) in Wapenheraut 3 (1899), blz. 179 blijkt (naar men reeds

vermoedde) niet geheel juist te zijn.
- De auteur kon geen verwantschap aantonen van Barbara V. met door hem gevonden naamge-

noten Vierendeel(s). H. L. Kruimel heeft echter in Ned. Archief voor genealogie en heraldiek,
Ie jg. (1938/39), blz. 259, 260 en 2e jg. (1939/40), blz. 20 verschillende indicaties daartoe
gegeven.

- Elisabeth 'van Belle' ondertekende haar testament (Amsterdam, nots. Lamberti, NA 605/469,
4-11-1641) met Elijsbet van der Bel. Zij was toen weduwe van Niclaes van Bambeeck en 'naer
de gelegentheyt van haer ouderdom wel te passé sijnde'. Haar oudste dochter Maria v. B. en
de twee zoons Niclaes en Cornelis v. B. krijgen een legitieme portie. Erfgenaam zal zijn haar
jongste dochter Barbara v. B. (of Barbara's dochtertje Agnietge Martens).

- Naar de lotgevallen van Anthonis van Bambeeck kunnen we voorlopig alleen maar raden; feit
is dat hij in 1615 in Amersfoort woonde. Hij verscheen op 22 maart van dat jaar voor notaris
Johan van Ingen om zijn testament te maken. Erfgenamen zullen zijn de kinderen van zijn
overleden broer Nicolaes en de kinderen van zijn zusters Tanneken en Barbara. Tot voogden
over de eventuele minderjarigen werden gesteld Willem van Zitterick (= van Sitterich/van
Setterich), koopman te Amsterdam en zijn zoons Samuel en Nicolaes v. S. Deze familie woonde
eind 16de eeuw te Aken, waar Willem in 1580 huwde met Idonea Tiewielen. Zij was geboren
te Hondschote 1559, dochter van Jacobijna Komijn (GA Haarlem, Inventarisreeks nr. 1, blz.
77) en door deze waarschijnlijk verwant met Dirck Comijn, van Hondschote, die te Leiden 1589
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huwde met Barbara van Bambeeck. Het testament van Anthonis had nog een kleine verrassing
in petto: de opgemelde buurjongen blijkt zijn halfbroer te zijn. Anthonis legateerde een som
geld aan de kinderen van zijn overleden halfbroer Henrick ZerJanssen, en nog iets aan Sara
enige dochter van wijlen Christina Zerians en aan Magdalene Zerianss (zonder nadere familie-
aanduiding). In 1580 vond te Poperinge een verkoop plaats in opdracht van de kinderen van
Hendrik Serjanssone te Frankenthal (blz. 218). Hier gaat de suggestie van uit dat de vader is
overleden. Een Hendrick Serianssens was te Frankenthal (Hollands) op 2 okt. 1585 huwelijks-
getuige van het echtpaar Gillis Dierick - Josina we. Marten Andries. Misschien is deze Hen-
drick en degene die in 1592 te Leiden huwde (blz. 221) een gelijknamige zoon?].

Deze nieuwe serie Bijdragen is een vervolg op de Westhoek-jaarboeken. Wij hopen dat er nog vele
delen zullen volgen, maar dan wel graag voorzien van een geïntegreerde totaalindex!

Verder ontvingen wij:
Arbeitsbericht der Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher, Folge 7, Nr. 6, Juli 1992.
Bachten de kupe, 34e jg. (1992), nrs. 1, 2, 4.
It Beaken, Yndeks 50 jier, 1938-1988.
De Bleser/De Blaiser, nrs. 1 (jg- 1, jan. 1971), 2, 4 t/m 7, 12 t/m 17 (jg. 10, apr./juni 1980).
Buijsenissen (Buijs(en) enz.), no. 35, 9e jg., juli 1992.
7 Calkoenlje, elfde jg., nr. 4, aug. 1992; hierbij in: toe prees (Duprez), 2de jg., nr. 4, aug. 1992.
Diddensbrief (Diddens), Nr. 2, Sommer 1983 t/m Nr. 6, Herbst/herfst 1990.
De Drudenvoet (Klapwijk), [nr. 1] jan. 1992.
Dijkbrief (Groot Maas en Waal), 1 Ie jg., nr. 2, juli 1992.
De Familieband (Spanjers), 14e jg., nr. 2, aug. 1992.
't Fonteynlje, 7e jg., nr. 2, juni 1992.
Gesel/schaft Jür Familienforschung in Franken e. V., Mitt. Nr. 5, Juli 1992.
Heemschut, jg. 69, no. 4, aug. 1992. Thema-nummer dijkverzwaring Rivierengebied.
Historische Kring Laren, Kwartaalbericht, nr. 1 (okt. 1981), 2, 3, 16 (mrt. 1986).
Historische Kring West-Betuwe, Nieuwsbrief aug. 1992.
't Kraaierke (D'Haene), 24e jg., no. 3, sept. 1992.
Kwartier van Nijmegen, jg. 2, nr. 3, sept. 1992.
Library of Congress, Inf. bulletin, Vol. 51 (1992), Nos. 14, 15, 16.
Loage-Tijdschrift, nr. 29, jg. 8, aug. 1992.
Die Loenen cronyke, nr. 47, 1992.
*( Meisterbenksken, nr. 34, aug. 1992.
NHDA-nieuws, nr. 3, zomer 1992.
Nieuwsblad Holland, nr. 21, jg. 5, aug. 1992.
De Nijdamstra Tinge (Nijdam, Nieuwdam, Vleer), jg. 5 (1953) t/m 22 (1970) (bijna compleet).
Oud-Scherpenzeel, 4e jg., nr. 2, juni 1992.
De Panne (Aalten), 12de jg., nr. 3, juli 1992.
Het Personeel Statuut, 43e jg., nr. 6, juni; nr. 7/8, juli/aug. 1992.
Poelgeest familie kontakten, 12e jg., no. 3, sept. 1992.
De profeet van de Veluwe (Callenbach-Meerburg), nr. 31, 8ste jg., aug. 1992.
Saarlandische Familienkunde, Inf. Dienst Nr. 85, Nov. 1987.
Streekmuseum Hoeksche Waard, nr. 59, aug. 1992.
Tijdschrift van de familievereniging Van den Bempt uit Brabant, jg. 8, nr. 3, aug. 1992.
Van E(f)(s)t(e)ri(c)k Nieuwsbrief, jg. 8, nr. 1, dec. 1991; nr. 3, aug. 1992.
Vereniging Oud Leiden, Med., jg. 14, nr. 6, aug. 1992.

M. VULSMA-KAPPERS
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VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de NGV, die met hun
onderzoek op genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen. Alleen wan-
neer is gebleken dat de verlangde gegevens niet via de Contactdienst van andere
genealogen kunnen worden verkregen, kunnen vragen in deze rubriek worden
gesteld.

De vragen (niet antwoordporto en met vermelding van uw telefoonnummer)
en antwoorden dienen op aan één zijde beschreven papier te worden toege-
zonden aan mevrouw E.C. Notenboom, Kometenlaan 9, 4624 CP Bergen op
Zoom.

VRAGEN

476. JELLES
Jelte Jelles, huisman te Faan bij Oldekerk in Groningerland, laat op 21-4-1783 zoon Klaas dopen
(Niekerk-Oldekerk-Faan). Aldaar geen verdere gegevens te vinden. Wat is er van Jelte Jelles en zijn
gezin geworden en welke familienaam werd door vader of zoon aangenomen?

J. GOODUK, Bussum

477. GLAUDE, VAN DEN HOEK
Gevraagd voorgeslacht en nadere gegevens van Jean Glaude, tr. Breda (Waals) 26-12-1645
Francoise de Hostellerie.
Gevraagd overl. gegevens van:
- Grietje van den Hoek, ged. Baarn 2-11-1783 (dr. van Geurt van den Hoek en Trijntje Veld-

huisen), tr. Kortenhoef 27-4-1806 Huibert van Woudenberg (waarvan gaarne nadere gegevens);
- Zilvester van den Hoek, geb./ged. Baarn 2/6-11-1785 (broer van Grietje), tr. (1) 's-Graveland

27-2-1819 Antje van Leeuwen; tr. (2) Sophia Hendrika Muilman. Bij overlijden van Sophia
d.d. 18-12-1846 woont Zilvester te 's-Graveland, maar komt in het le bevolkingsregister van
1850 niet voor;

- Trijntje van den Hoek, geb. 's-Graveland 14-6-1819 (dr. van Zilvester en Antje van Leeuwen),
tr. ald. 20-2-1847 Harmen Hendrik Kroese, geb. Vreeland 13-10-1815. Ook zij komt niet voor
in bovengenoemd register;

- Trijntje van den Hoek, geb. Kortenhoef 21-7-1824 (dr. van Willem van den Hoek en Gerritje
Ham).

S. GLOUDIE-VAN DE WETERING, Apeldoorn

478. RAAP, W1ERSMA, FABER, RINGNALDA
Floris Adriaensz. Raep, ged. Gorinchem 7-2-1663, overl. Loenen (Utr.) 20-2-1737, zn. van Adriaen
Florisz. Raep (geb. Amsterdam 1631, overl. Gorinchem 1702) en Sophia Davidsdr. de Vries (geb.
Gorinchem 1635, overl. ald. 1700), studeert medicijnen te Leiden, promoveert 5-5-1689, begin 18e

eeuw poorter van Amsterdam. Zijn kinderen vermoedelijk: 1. Adriaan Floris Raap, ged. Amster-
dam 8-2-1709; 2. Sophia Floris Raap, ged. Amsterdam 1-1-1710 als 'het kind van Floris Ariansz.
en Trijntje Sybes'. Gevraagd huwelijks- en overl.gegevens van echtgenote(s).
Adriaan Floris Raap, meester-pruikmaker, reeds vóór 1738 gevestigd te Leeuwarden, tr. (1) vóór
1738 Anna Catharina Wiersma, begr. Leeuwarden 29-1-1751; tr. (2) Leeuwarden 14-5-1752 Rinske
Sijbrens Faber, overl. ald. 24-10-1805 'oud 82 jaar en 357 dagen'. Het eerste huwelijk is kinderloos,
uit het tweede huwelijk: Sybren en Agatha Wilhelmina (1753); Aggaeus (1754); Gertie (1755) tr.
Johannes Felkers; Henricus (1757) tr. Dantumadeel 7-1-1787 Renske Doekes Ringnalda, ged.
Bergum 4-4-1760; Sybren (1759); Doetie (1762) tr. Leeuwarden 7-3-1790 Taeke Jans Stuiving.
Gaarne nadere gegevens over Adriaan Floris Raap en zijn beide echtgenotes, alsmede over Renske
Doekes Ringnalda en Sybren Raap (1759).

H. RAAP, Rijperkerk
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479. VAN RENES/VAN RENESSE-HESSING
Michiel van Renes(se), overl. Utrecht 20-5-1725 (t.g.v. een steekwond), tr. ald. 10-12-1715 Sara
Hessing, overl. ald. 22-11-1759. Gevraagd herkomst van dit echtpaar.
VISSCHER-DE WOLF
Claes Woutersz. Visscher tr. Utrecht 4-2-1651 Gisberta Lamberts de Wolf, ged. ald. 21-12-1628.
Gevraagd herkomst van Claes.
WOLF-GOOSENS
Lambert Hermensz. Wolf tr. Utrecht 9-5-1626 Emmichien Goosens. Gevraagd herkomst van dit
echtpaar.

J.L. KUIPÉRIE, Amsterdam

480. MOS
Gerrit Mos(ch) wordt in de doopreg. van Brummen en van Hall tussen 1680 en 1692 bij de doop
van acht zijner kinderen vermeld als 'executeur'. Wat hield deze functie of dit beroep in?
Gezocht huwelijksgegevens van Roelof Mos, ged. Brummen 14-9-1680 of 30-12-1683 (zn. van
bovengenoemde Gerrit), met Elsken Boom(s). Dit huwelijk in Gelderland niet gevonden, doch het
moet vóór 1718 zijn gesloten. Roelof wordt in 1713 vermeld als schepen van de Heerlijkheid
Heumen (Gens Nostra 41 (1986), pag. 228).

Mr. H.G. Mos, Luxemburg

481. ONDERZOEK IN PORTUGAL
In verband met een genealogisch onderzoek naar de families Spinosa en Spinosa Cat(t)el(l)a vóór
1600 in Portugal, zou ik gaarne in contact komen met iemand die ervaring heeft met genealogisch
onderzoek in Portugal c.q. bekend is met genealogen, genealogische verenigingen of betrokken
instanties ter plaatse.

R. STBENHUISEN, Naarden

482. VAN EUNDHOVEN
Gezocht geboortegegevens en voorgeslacht van Nicolaas van Eijndhoven, otr./tr. 's-Hertogen-
bosch 11/26-9-1717 Joanna van den Huijsbergen. Bij de huwelijksinschrijving wordt vermeld, dat
hij is geboren te Vught, doch aldaar werd geen doop gevonden.

H.L.M, VAN EUNHOVEN, Brasschaat (B)

483. DE VRIES-ALBERTS
Gevraagd voorgeslacht van Douwe de Vries, van Mastenbroek, tr. ald. 16-11-1788 Annigje
Alberts, van IJsselmuiden, dr. van Albert Egberts en Jannigje Everts.
NEUTEBOOM-KLOOSTER(MAN)
Jan Neuteboom, tr. (1) Evertien Harms, wed. in Westenholte; tr. (2) Zwolle 3-11-1730 Hendrikje
Klooster(man). Gevraagd beider voorgeslacht.
SCHIERHOLT
Hendrik Gerrits van Benthem, zn. van Gerrit en Stintien Freriks Schierholt, van Wilsum, tr.
3-11-1730 Niesje van Dingstee. Gaarne nadere gegevens en voorgeslacht van Stintien Freriks
Schierholt.
BERENDS-HURRIEN
Wolter Berends, zn. van Berend Alten, te Vollenhove, en Anna Roelofs, tr. (1) 1616 Heijltien
Gerrits; tr. (2) Vollenhove 8-12-1633 Dirckien Willems, dr. van Willem Hurrien, van Vollenhove.
Gevraagd kinderen uit eerste huwelijk en voorgeslacht tweede echtgenote.
BELLAERT-SMIT
Roelof Hendricks Bellaert, tr. Vollenhoven 1-8-1663 Wendelin Peters, dr. van Peter Peter Smit en
Oede Hendricks. Gevraagd nadere gegevens Bella(e)rt en Smit(h).

J. VAN WEEZEP, North Salt Lake, USA

484. KLAARKAMP
Gevraagd geboortegegevens en voorgeslacht van Swopkje Dirks Klaarkamp, overl. Bolsward 1-5-
1808, tr. Leeuwarden 2-6-1776 Frederik Jacobs Helfrich. Zij is dochter van Dirk Pyters Klaarkamp,
overl. Leeuwarden 25-11-1790. Zijn nalatenschap voor Swopkje komt, zolang haar man leeft,
onder beheer van Jan Feyma, raad in de vroedschap. Waarom komt haar man onder curatele?

J. THOMASSE, Hilversum
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485. GOOSSEN
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Gerritdina Goossen(s), geb. ca. 1770, overl. na 22-8-1849.
Zij heeft een buitenechtelijk kind, Jan Goossen, ged. Zwolle 19-12-1799, overl. ald. 22-8-1849. In
zijn overl.akte wordt vermeld, dat zijn moeder in Zwolle woont. In Zwolle en omstreken is echter
niets over haar te vinden, slechts dat zij op 19-12-1797 belijdenis doet buiten de Kamperpoort te
Zwolle.
STOFFER
Gevraagd doop- en verdere gegevens van Gerrit Hendriks Stoffer, geb. ca. 1734, overl. Elburg
24-6-1819 (zoon van Hendrik Gerrits Stoffer en Hendrikje Jans), tr. (als j .m. van Weesp) Elburg
5-7-1759 Berentje Buijs. Volgens de overl.akte is hij geboren te Zwolle, echter, noch in Zwolle noch
in Weesp een doop aangetroffen.
VAN BATENBURG
Gevraagd doop en voorgeslacht van Andries van Batenburg, tr. (r.-k.) Varik 25-6-1764 Maria van
Beest. Hij is overl. Culemborg 9-2-1806, alwaar ook zijn kinderen worden gedoopt.

L. LEMMENS, Utrecht

486. VAN STRATEN
Gevraagd alle gegevens omtrent herkomst en voorgeslacht van
1. Jan van Straten, j .m. won. te Opmeer/NH, tr. Spanbroek Anna Olbrants, wed. van Spierdijk/

NH; zij laten tezamen voor notaris Dirk Krab te Hoorn d.d. 12-10-1752 een testament verlijden;

Anna is begr. Wognum 15-2-1755. Jan tr. (2) Hoorn 27-7-1755 (schepenen) Geertgen Cornelis,
te Wognum. Ook overl.geg. van Jan zijn onbekend.

2. Johannes van Straten, anno 1632 te Enkhuizen (Zuidzijde Nieuwe Westerstraat) woonachtig.
Mr. G.A. VAN STRATEN, Bunnik

487. HILLBRINCK
Gevraagd voorgeslacht van Maria Catharina Hillbrinck, j .d . van Kampen, tr. ald. 17-3-1751
Wilhelmus Kampstein, van Boorsem (Belgisch Limburg). Zij testeren te Kampen op 12-7-1782.
KRUMPER(L)MAN-VOS
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Hans Hindrik Krumperman (Krumperlman)
en Christine Vos, tr. Zwolle 25-4-1668. Hun zoon Joost, ged. Groningen 1-2-1674, tr. ald. 27-12-
1709 Johanna Engberts.
APELDOORN-POT
Gevraagd aanvullende gegevens en voorgeslacht van Jan Apeldoorn, ged. Vollenhoven 10-5-1736
(zn. van Cornelis Apeldoorn en Aaltje Jans Welink), en zijn vrouw Jacobje Jacobs Pot, ged.
Vollenhoven 14-5-1732 (dr. van Jacob Pot en Machteld Geertruyt Mol).

J. VAN WEEZEP, North Salt Lake, USA

488. HAECK-VAN HEUCKELUM
Gevraagd kwartieren van Johan Haeck, 'Churfürstlich Brandenburgscher Rentmeister zu Goch
und Gennep' (1677), ouderling te Gennep, tr. als weduwnaar Goch 26-5-1650 Aeltgen van
Heuckelum 'Johan van Heuckelum schepen sehliger nachgelassende dochter'.
KRAAK
Gevraagd kwartieren van Geertruijdt Kraak (vermoedelijk dr. van Abraham Peterssen Kraeck),
j .d . van Nijmegen, tr. ald. 10-8-1675 Roukes Dirks (Roukens).
VAN LONDEN
Gevraagd kwartieren van Johanna (Antje) van Londen, geb. Heesselt, lidmate te Breda met att.
van 's-Gravenhage ca. 1772, te Veen 1775, met vernieuwde att. van Breda 24-4-1775, tr. Veen
28-5-1775 Nikolaas Sonneveldt, van Veen.
TEUNISSEN-BI(E)BEN
Gevraagd kwartieren van Hendrick Teunissen, knecht schippersgilde, tr. (1) Nijmegen 4-5-1689
Anneken Biben/Bieben/Bijben, j .d. van Wesel, lidmate te Nijmegen met att. van 's-Gravenhage
7-9-1686; tr. (2) Nijmegen 14-10-1703 Maria Beekmans.

A.J. STASSE, Utrecht

489. VAN BRUHEZE, DE BRUHESE
Gevraagd voorgeslacht van Sophia van Bruheze, dr. van Dirk en Margaretha Becker (Helmond,
's-Hertogenbosch), tweede echtgenote van Arndt van Eyndhouts, overl. vóór 1523.
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Gevraagd voorgeslacht van Belia de Bruhese, won. Heusden, echtgenote van Aert Kievits, van
Vlijmen, die is geb. ca. 1410 en overl. vóór 1487. Wapen De Bruhese met drie jachthoorns. Belia
ligt begraven in de St. Jan te 's-Hertogenbosch.
VAN AMSTEL GEN. VAN WEERT
Gevraagd voorgeslacht van Jenneke van Amstel gen. van Weert, overl. vóór 18-4-1603, dr. van Jan
Wijnandsz. en NN, geh. met Jaspar van Eyndhouts, wethouder van Helmond, overl. tussen
10-10-1608 en 18-1-1614.
VAN HERLAER
Gevraagd voorgeslacht van Elisabeth van Herlaer, dr. van Gielis van Herlaer, geh. met Aert Kyvit,
van Doveren, geb. ca. 1310, overl. ca. 1370, schepen van Heusden.
KU1JST VAN ONSENOORT
Gevraagd voorgeslacht van Margriet Kuijst van Onsenoort, dr. van Gijsbert (woonde te Vlijmen),
tr. (1) Jan Kievits, geb. (Vlijmen) ca. 1445, overl. vóór 1520; tr. (2) jonker Jan van Gunstelaar.

F .H.J .M. WIGGERS, Born

490. VAN DONGEN
Klaas Ariensz. van Dongen, tr. (1) Dordrecht 17-3-1619 Barber Jansdr. van Aken; tr. (2) Dordrecht
14-12-1631 Lijsbeth Pietersdr. van Wijngaarden. Uit Ie huwelijk drie kinderen, uit 2e tien kin-
deren. In het boekwerk van Mathijs Balen 'Beschrijving der stad Dordrecht' (blz. 1075) komt voor:
NN (Arie?) van Dongen, geb. ca. 1560, huwt Elisabeth Jacobsdr., dr. van Geertruid Aertsdr.
Hallincq en Jacob Barthoutsz. Uit dit huwelijk twee kinderen: Klaas van Dongen, geb. ca. 1590,
en Aaltje van Dongen. Is deze Klaas van Dongen dezelfde persoon als eerder genoemde Klaas
Ariensz. van Dongen?

H. DE IONGH, Vlaardingen

491. JOCHEMS-LOLKES (VAN DER MEIJ)
Gevraagd voorgeslacht van Jan Jochems, wagenmaker en zijn vrouw Antje Lolkes, tr. Nes (Fr.)
11-5-1754. Jan is ged. Ee 12-8-1725 als zn. van Jochem Geerts en Jancke Jans. Jochem Geerts ged.
Ternaard 19-9-1686 als zn. van Geert Jochums en Klaaske Pieters.
HOEKSTRA
Gevraagd voorgeslacht van Antje Pieters Hoekstra, van Franeker, tr. Gaast 24-5-1767 Feicke
Hiddes van der Ploeg, doopsgezind predikant en Fries schrijver. Antje overl. in 1801 in het St.
Anthonygasthuis te Leeuwarden, waar ook haar broer Sipke woonde.
URETERPIUS
Gevraagd voorgeslacht van het echtpaar Lubbertus Henrici Ureterpius, predikant te Wieuwerd en
Britswerd, tr. Franeker 15-9-1695 Hiske Andreas. Een dochter Maria Minca Ureterpius, ged.
Britswerd 16-2-1696.

W.G. BOSWIJK, Hoensbroek

Aan dit nummer werkten mee:

J.L. Braber, Ring 15, 4315 AE Dreischor.
Th.J. van der Poel, Hélène Swarthlaan 3, 2182 VH Hillegom.
H.P. de Roos, Gentiaanweg 15, 9753 BA Haren.
Ing. C.J. Schothorst, Groeneweg 90, 6871 DE Renkum.
Mr. R.Ch. Verschuur, Schoolstraat 17, 6223 BD Maastricht.
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