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Inleiding
Iedere genealoog zal op zoek gaan naar het vroegste tijdstip waarop een deel van
zijn/haar voorgeslacht een bepaalde achternaam is gaan dragen. Vooral in Friesland,
waar dit in de vóór-Napoleontische tijd eerder uitzondering dan regel was, levert dat
nogal wat zoekwerk op.

De Eisma's uit de registers van de naamsaanname geven geen aansluiting op de
naamgenoten in mijn kwartierstaat. Dat geldt ook voor de diverse Eysma's uit de
proclamatieboeken van Kóllumerland, zoals zekere Auck Eysma die omstreeks 1557
land verkocht uit Eysma-state te Kollum1. In het tweede deel (pag. 10) van zijn
plaatsbeschrijving over Kóllumerland en Nieuw-Kruisland, gaf de oudheidkundige
Andreae in 1885 zelfs de plaats aan van een stuk land, waarop midden 15de-eeuw
Eysma-stins zou hebben gestaan; toentertijd bewoond door Binnen Eysma en
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Syberg Jellinga. Dit echtpaar verzette zich in 1467 tegen het verbond dat Ooster-
broeksterland sloot met de stad Groningen en werd daarvan, met hun medestanders,
uitgesloten. Het verzet concentreerde zich blijkbaar op Eysma-stins en op 25 mei
1468 kwam de halve stad Groningen 'uytgereist met de schutten der stadt ende van
den Dam uyt de Oldampte en wonnen Binnerts huis in Collumerlant'. Binnerts
vrouw 'ginck aff met 24 knechten beholden lijves ... en dat huis werd omme gewor-
pen'2. Ook dit gaf niet genoeg houvast om verwantschap aan te kunnen tonen met
mijn voorouders in Bolsward.

De lijn vanuit met eigen familie volgend, vond ik het gebruik van de achternaam
Eysma (later Eisma) zonder onderbreking terug tot 6 juli 1603, toen Tymen Franses
Eysma, burgemeester van Bolsward, namens zijn schoonmoeder, de verkoop 'ver-
spierde'3 van een huis aldaar op de Grote Dijlacker. Tymens vader bleek Frans
Jacobs te zijn, een zoon van Jacob Frericks, die in 1529 woonde 'opten Dijck',
eveneens te Bolsward4. Bij de twee laatsten ben ik de naam Eysma niet tegengeko-
men, zodat mag worden aangenomen dat die, zeker vanaf 1603, ononderbroken door
de nakomelingen in de mannelijke lijn is behouden, tot op de huidige dag.

Genealogie
I. Jacob Frericks, te Bolsward (1529), schepen ald. (1547-1551), overl. eind 1551,
tr. (1) NN; tr. (2) Bolsward 28-2-1545 Tyets Obbes, in 1558 nog in leven5, wed. van
Poppe Piers, van Kubaard.

Volgens het familiedossier-Eisma, berustende in het gemeentearchief van Leeuwarden, zou Jacob
een broer Frans hebben gehad; maar concrete gegevens worden niet vermeld.
Jacobs tweede huwelijk wordt een groot fiasco! Tyets blijkt een kwaadaardig en hebzuchtig type te
zijn, maakt voortdurend ruzie over de door haar ingebrachte huishoudelijke goederen en beesten,
die zij weigt als gezamenlijk eigendom te erkennen. Ook wil zij niet dat Jacob het beheer voert over
haar bezittingen, waartoe hij als haar man en voogd niet alleen het wettelijke recht heeft, maar ook
geacht werd dat te voeren. Immers, een vrouw werd altijd als onmondig beschouwd; officieel nog
tot 1957!

Door haar weigering vermoedt Jacob dat zij 'mercklyke goederen' verzwijgt en hij voelt zich op
een oneerlijke manier 'te schande gezet'. Ook heeft Tyets de gewoonte om overal slechte praatjes
over hem en zijn kinderen rond te strooien, daardoor veel schade aan hun goede naam en faam
berokkenend. Als zij hem bovendien publiekelijk van buitenechtelijke omgang met zekere Wybrich
Michielsdr. beschuldigt, is de maat vol! Hij wil niet langer door haar overschreeuwd worden en
omdat zij volgens hem ook verder in alles in gebreke blijft, kan ze gaan! Tyets verlaat Jacob op 28
december 1546. Na haar via de stadsbode twee brieven te hebben gestuurd, de eerste op 15 maart
1549 en de tweede op 21 januari 1550, waarin hij haar vraagt om door overleg tot verzoening te
komen en haar zelfs 100 goudguldens biedt, trekt Tyets op 18 maart 1550 weer bij hem in.
Toen Jacob eind 1551 zijn ogen voorgoed sloot, hoopte hij wellicht dat Tyets zijn kinderen met rust
zou laten. Dat is zij blijkbaar niet van plan, want na zijn dood spant zij, kennelijk in een poging
zoveel mogelijk voor zich zelf uit de erfenis te slepen, een proces aan tegen zijn erfgenamen. Bij de
behandeling daarvan op 18 december 1555, blijkt alleen zoon Frans Jacobs meerderjarig te zijn (dus
minstens 25 jaar oud). De twee anderen, Freerck en Rinckfje), zijn dat dan nog niet en zij moeten
door hun voogden worden bijgestaan. Beide partijen willen hun gram halen en alle strijdpunten
komen weer aan de orde, o.a. de kwaadsprekerij van Tyets, nu weduwe van Jacob Frericks en stief-
moeder van zijn kinderen. Vooral haar stiefzoon Freerck moet het ontgelden: hem worden in wijde
omtrek haar oneerlijke praatjes 'in de ogen gesmeten' en deze zijn er de oorzaak van dat hij nog
steeds 'ongehylckt' (ongetrouwd) is.

De zaak spitst zich toe op een ongetwijfeld kostbare, gouden ring. Tyets beweert die 'op trouwe'
van Jacob te hebben gekregen, maar hij had haar die weer 'quijt ende afhandich' gemaakt. Ze wil
de ring terug, maar haar opponenten weigeren dat, omdat het kleinood van hun eigen moeder,
Jacobs eerste vrouw, was geweest en zij er nooit enig recht op heeft kunnen laten gelden! Na veel
verwijten over en weer neemt de rechter een wijs besluit: de erfgenamen moeten hun stiefmoeder
een gelijkwaardige ring bezorgen. De rest verklaart hij voor niet ontvankelijk6.
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Uit het eerste huwelijk:

1. Frans, volgt II.
2. Freerck Jacobs, overl. na 18-12-1555.
3. Rinckje Jacobs, tr. vóór 1561 Gale Ebes.

II. Frans Jacobs Frericks, geb. ca. 1525, burgemeester van Bolsward (1579), overl.
vóór 5-4-1589, tr. vóór 1555 Pytrick Tymens, dr. van Tymen Pyters.

In januari 1561 doet Frans Jacobs Frericks, burger van Bolsward, samen met zijn vrouw Pytrick
Tymens, een bod op een stuk land van 'Huckenserghuedt' te Spannum, maar daar wordt door
Sybolt Dircx, wegens bloedverwantschap, 'niaar' op gelegd7; de koop gaat dus niet door! Kennelijk
is Frans toch op onroerend goed uit, want als op 10 juli 1564 in Oldeboorn een grote saté voor ver-
koop vrij komt, probeert hij die in zijn bezit te krijgen. Wijlen meester Andreas Foeckes (ook An-
dreas Phocas), zoon van mr. Phocke Sibles en zijn weduwe Auck Hayes, hadden aan hun dochters
Foeck en Thiets 'een saté landts gelegen te Oldeboorn' nagelaten. Die blijkt echter 'zozeer beladen
met een mercklycke somma van penninghen', dat de verkoop van roerende goederen niet genoeg
opgebrengt om de schulden te voldoen. De inkomsten zullen ook niet groot genoeg zijn om van te
kunnen leven en de overige crediteuren te betaien, dus moet de hele saté worden verkocht. Na
onderzoek geeft het Hof van Friesland op 13 december 1564 toestemming voor de verkoop en dat
vindt zijn beslag op 10 april 1565 in de 'Cancelarijen' te Leeuwarden. Frans biedt voor elke pon-
demaat land (1 pondemaat = 0.367 ha) 15 goudguldens plus 7 stuivers: het gaat hier om ruim 75
pondematen! 'Ten uytganck van derzelver keerssen bij 't trekken van 't zegel uyt de was' blijft hij
de koper, wat nog diezelfde dag door het Hof wordt bekrachtigd. De toenmalige bewoners van de
saté, Ayse Suyerdts en zijn vrouw Bauck, hebben dan nog recht op vier jaren huur, waarvoor zij aan
de nieuwe eigenaar 30 goudguldens per jaar moeten betalen. Deze op zijn beurt moet binnen die
vier jaar zorgen dat 'seekere stucks landt' worden verbeterd en bedijkt. Aan de Domeinen moet ook
betaald worden: 8V2 goudgulden, terwijl de pastoor en priesters te Oldeboorn jaarlijks 12 stuivers
verwachten8.

Of aan deze saté reeds langer de naam Eysma was verbonden, blijkt niet uit de akte van verkoop,
maar de kinderen van Frans Jacobs noemen het nieuwe bezit 'Eysma-state'. Aangenomen kan wor-
den, dat deze aankoop bepalend is geweest voor tijdstip en gebruik van de familienaam Eysma, later
Eisma.
Frans Jacobs wordt op 26 augustus 1552 één van de curatoren van wijlen Schelte Scheltes' kinde-
ren, zoals deze in zijn testament van 19 juli 1552 had bepaald'. Het is aan te nemen dat Frans dan al
meerderjarig is (minstens 25 jaar) en derhalve moet hij vóór 1527 zijn geboren, vermoedelijk te
Bolsward. Volgens de bekende Friese geschiedschrijver Pier Winsemius, kreeg die stad op 17 juni
1579 voor het eerst een erkend gereformeerd man als presiderend burgemeester: onze Frans
Jacobs!10. Vóór 5 april 1589 is hij echter overleden, want op die dag tekent zijn weduwe, Pytrick
Tymens, voor de ontvangst van 89 goudguldens, die Abbe Lolckes uit Kimswerd haar uitbetaalt;
het is de opbrengst uit 'Sicke Rinia obligasye'".

Uit dit huwelijk:

1. Tyets Franses (Eysma), geb. ca. 1557, tr. ca. 1577 Ulcke Riencks Baerdt, zn. van
Rienck Suerdts Baerdt en Rientje Douma van Oenema.
Ook hier minstens drie kinderen: Rienck, die jong overleed, Suerdtke, geb. 1578/79, gehuwd met mr.
Schelte Rispens, notaris te Witmarsum, en Frans Ulckes Baerdt, geb. 1581/82.
Tyets Franses en Ulcke Riencks Baerdt zijn beiden in of vóór 1597 overleden, want van 1 mei 1597
tot 1 mei 1601, zijn de beide broers van Tyets, Jacob Franses en Tymen Franses, curatoren over de
beide wezen Suerdtke en Frans Ulckes Baerdt. Dat blijkt uit een akte waarin zij op 24 januari 1604
rekening en verantwoording afleggen over dit curatorschap aan Frans Ulckes Baerdt (de zoon van hun
zuster) die inmiddels in zijn 23sle jaar is en terzijde wordt gestaan door zijn schoonvader Oene Elings
Bangama12. De vrouw van Frans Ulckes Baerdt, Teth, is een dochter van deze Oene Elings Bangama
en van Yeldu Feyckes Ipema. In deze akte - met sierlijke handtekeningen - wordt zowel door Jacob
Franses, als door Tymen Franses de familienaam Eysma gebruikt en hun overleden zuster wordt Tyets
Franses Eysma genoemd. Het bezigen van deze familienaam is naar alle waarschijnlijkheid een
gevolg van de aankoop die hun vader in 1565 had gedaan.
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2. Jacob Franse.i Eysma, boer te Bolsward, later te Schraard op Britsma-sate, overl.
ald. 12-3-1628 (begraven te Witmarsum; op grafsteen: olt omtrent 64 jaeren13), tr.
ca. 1590 Zetske Fongers Popma, overl. Schraard 1-11-1602, waarsch. dr. van
Fonger Popma en Dued Tierx Mellema.
Uit dit huwelijk:
a. Sels Jacobs Eysma, geb. ca. 1590, ir. Wonseradeel (gerecht) 16-6-1615 Reimler Jans Piebema,

van Pingjum, zn. van Jan Lyuwes. Reinder en Sets woonden op Rommertha-state te Pingjum (vol-
gens familiedossier Eisma).

b. Pytrick Jacobs Eysma, geb. ca. 1592, tr. (1) ca. 1615 Rinse Rintzies Roorda, boer op Roorda-sate
te Tzummarum, zn. van Rinse Douwes; tr. (2) 1632 Jetse Foeckes, 'toe Roorda'14.

3. Tymen, volgt III.

Handtekeningen van Frans Ulckes Baerdt, Jacob Frances Eysma (II-2) en Tymen Frances Eysma (III)

III. Tymen Franses Eysma, geb. Bolsward 1564, burgemeester ald. (1603, 1617,
1624), lid gedeputeerde staten (1608), voogd van het Anthony-Gasthuis te Bols-
ward15, overl. na jan. 1646, tr. ca. 1588 Bauck Douwes Bockema, geb. ca. 1566,
overl. na 1640, dr. van Douwe Piers Bockema en Bauck Dircks van Vogelsangh.

Tymen heeft verscheidene curatorschappen en wordt nogal eens gevraagd om met zijn handteke-
ning een koop of verkoop te bekrachtigen, of als getuige op te treden in een proces, zoals dat tussen
Allert Eppis en de weduwe van Bocke Abbes op 28 augustus 1617. Vermeld wordt daarin dat
Tymen Franses Eysma 'burgemeester deser stede omtrent 53 jaren olt en geen bloed van partyen'
is16 ['omtrent' betekent in Friesland 'bijna' en niet 'ongeveer'). Tymen was toen dus bijna 53 jaar
oud, zodat hij geboren moet zijn in 1564, waarschijnlijk te Bolsward.
In 1624 besluiten hij en zijn vrouw Bauck Douwes om hun testament op te maken. Dat wordt gere-
gistreerd op 20 juli 1624 te Bolsward17. Tymen is dan nog steeds burgemeester en onder de vele
bezittingen die zij onder hun vier kinderen te verdelen hebben, is ook Eysma-state te Oldeboom,
waarvan hij de enige eigenaar blijkt te zijn. Vermoedelijk had hij zijn zuster en broer, of hun erfge-
namen, uitgekocht. Van dit bezit krijgt elk kind het vierde deel; bovendien voor ieder van hen, lan-
derijen buiten Bolsward en een huis binnen die stad. Hun vader is blijkbaar zeer actief op de onroe-
rend-goedmarkt geweest, misschien wel met de bedoeling zijn kinderen zoveel mogelijk mee te
kunnen geven.
Tymen leeft nog in januari 1646, als hij, samen met de andere erfgenamen van Sipke Tymens, voor
het stadsrecht van Bolsward aan Ibel Feddricks, weduwe van Philippus Douwes, de huur opzegt van
een huis aan de Grote Dijlacker, waarin zij al enige jaren als huurster van deze erfgenamen woon-
de18.
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Uit dit huwelijk, geboren te Bolsward:

1. Frans Tymens Eysma, geb. ca. 1588, volgens het familiedossier vaandrig bij de
compagnie Van Roorda (1638) en bij de compagnie-infanterie Van Burmania
(1653), overl. na 1653, tr. Bolsward 25-3-1610 Fookel (Fedtke) Benedictus, dr.
van Benedict Upckes en Lamck Lieuwes.
Het huis dat Frans erft, stond in Bolsward 'op de Dyck' en was zijn vader 'aangecomen van Lysbet
Scheltes'. een overleden familielid.
In 1640 blijkt Frans de enige eigenaar van Eysma-state (Stem 53) in Oldeboorn te zijn. Kennelijk had
hij, net als zijn vader eerder deed, de broers en zuster uitgekocht.
[Van dit echtpaar heb ik geen kinderen kunnen vinden.]

2. Douwe, volgt IV.
3. Dirck Tymens Eysma, geb ca. 1593, vaandrig, later kapitein, tr. ca. 1620 Antke

Fekkes.
Dirck erft het huis 'op de Dyck' waarin zijn ouders woonden, mogelijk hetzelfde pand dat Jacob Fre-
ricks, zijn overgrootvader, in 1529 al bewoonde.
Uit dit huwelijk (voorzover bekend):
a. fekke Dircks Eysma, geb. Bolsward ca. 1620, brouwer, vaandrig, later luitenant ter zee19, overl.

Bolsward 1679, tr. ald. 28-6-1646 Elisabeth de Clarges, ged. ald. 12-7-1620, dr. van Gillis de
Clarges, pensionaris te Haarlem en Willemina Gerrits Koper.
De doop van Elisabeth is ook te vinden in het doopboek van de Grote Kerk te Haarlem: ' 1620 juli
12, gedoopt Elisabeth, dr. van Gillis de Clarges, van 's-Gravenhage, en Willemijne Koper'. Het
gaat hier blijkbaar om dezelfde dopeling, maar welke van de twee kerken de doop pas achteraf
heeft ingeschreven, is niet duidelijk.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Bolsward:
aa. Dirck, ged. 11-4-1647.
ab. Jillis, ged. 18-1-1648.
ac. Jillis, ged. 31-5-1649.
ad. Jillis, ged. 15-2-1652.
ae. Dirck Fekkes Eysma, ged. 10-11-1653, stadsapotheker te Haarlem (zijn wapen is afgebeeld

op de lijst van een groot tableau van het Collegium Medico Pharmaceuticum in het Frans
Hals Museum).

af. Wilhelmina Fekkes Eysma, ged. 3-6-1655, tr. Joannes Meionsma, van Bolsward, medisch
doctor ald.

ag. Gillis Fekkes Eysma, ged. 1 -5-1658, benoemd tot commandeur ter Admiraliteit van Amster-
dam (1695), voer het bevel bij het Noordzee-Eskader, in 1696 over het fregat 'De Valk' en
is in 1730 nog in dienst, overl. (Haarlem) tussen 27-10-1734 en 18-6-173520.

4. Gerlantie Tymens Eysma, geb. 1601, overl. Leeuwarden 18-2-1670 (ruim 58 jaar
oud), tr. Bolsward 4-4-1622 Adriaan van Velsen (Adriano Velzio), geb. vóór
1600, advocaat, burgemeester van Bolsward, lid van de Staten-Generaal, gedepu-
teerde ten Landsdage, overl. Leeuwarden 25-2-1661, zn. van Wilhelmus Adria-
nus van Velsen en Ena Johannes van Tiara.
Adriaan van Velsen is mogelijk een nazaat van de adellijke familie Van Velsen uit Holland, waarvan
één der leden, Gerard, op 23 juni 1296 in de buurt van Muiden, Graaf Floris V had omgebracht.
Omdat vermoed werd dat Floris het ooit met de vrouw van Gerard had aangelegd, zou een groep ede-
len, waarvan ieder wel een reden had om Floris te haten, hem eens even onder handen nemen. Maar
wat alleen als een fikse afstraffing was bedoeld, liep uit de hand en eindigde in moord. Volgens over-
levering vluchtte de familie Van Velsen naar Friesland, waar zij zelfs hun familiewapen veranderden
om herkenning te voorkomen21.
Adriaan van Velsen en Gerlantie Tymens Eysma testeren te Leeuwarden op 16 maart 1660 en na
Adriaans overlijden testeert Gerlantie opnieuw op 29 november 1669, eveneens te Leeuwarden22.
Het huis dat Gerlantie erft, staat 'op de Dijck' binnen Bolsward en was door haar vader, Tymen Fran-
ses Eysma, aangekocht van Elant Hylckes.
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IV. Douwe Tymens Eysma, geb. Bolsward ca. 1590, krijgt bij zijn erfdeel het huis
'op de Dylacker' (door zijn vader 'aanbeërft van wijlen Sipke Tymens'), stadsrent-
meester, overl. Bolsward vóór 11-11-1653, tr. ald. 7-5-1615 (toen het stadhuis bijna
klaar was) Catalina Macett, geb. Bolsward ca. 1592, dr. van Caesar Claudius Macett
(Machetti) en Maicke Arents Lunsinga.

Een herinneringssteen in de kerkmuur van Bolsward vermeldt dat in 1647 deze kerk werd verbeterd
en gewit in opdracht van de kerkvoogden, de burgemeesters Sake Sakes en Frederick Bothe (een
zwager van Douwe Eysma, getrouwd met Catalina's zuster Trijntje Macett), de stadsrentmeester
Douwe Tymens Eysma en de oud-burgemeester Jacob Gysberts.
De historicus mr. dr. J. Belonje, stelt in zijn publikatie over Caesar Macett23 dat Douwe Eysma in
1671, als 'd'olde rentmeester' nog eigenaar is van het graf in de Martinikerk te Bolsward, waarin
zijn schoonouders als eersten waren begraven. Douwe zou dan minstens 81 jaar oud zijn geweest,
maar op 11 november 1653 is er sprake van 'zaliger' Douwe Eysma24 en in 1654 - wanneer zijn
vrouw Catalina Macett het huis wil verkopen25 - wordt zij 'weduwe' genoemd. Aangenomen mag
dan ook worden dat Douwe overleed vóór 11 november 1653.
Een grafzerk in de Martinikerk van Bolsward, pal onder het orgel in het middenpad, vermeldt: 'Den
10 febr. 1622 sterf de[n) hoochachtbaren en gestrengen heere H[eer] Caesar Macett vrijheer va[n]
Frinco meedeheer van Salugien yn Piermont. Den 5 september 1628 sterf den eerbare vrouwe
Maicke Arents Lunsinga sin wyf ende leit alhier begraven'.
Over Caesar Claudius Macett (ook Machetti), de Italiaanse edelman die naar Friesland kwam, er
trouwde, kinderen kreeg en werd begraven, is reeds vrij veel gepubliceerd. Belonje was bij het ont-
dekken van deze grafzerk in de Martinikerk zo geboeid geraakt, dat hij op onderzoek uitging, zowel
in de Friese als in de Italiaanse archieven. In het gemeente-archief van Bolsward bleken hypo-
theekboeken en andere stukken bewaard gebleven te zijn over Caesars bezittingen in Italië. Een
andere historicus, dr. B.K.S. Dijkstra, zat ook op dit spoor, kreeg Belonjes onderzoeksresultaten26

onder ogen, ging verder zoeken en was in staat om diens publikaties niet alleen beduidend aan te
vullen, maar ook om de hier en daar opgetreden onjuistheden recht te zetten27.
Caesar Macett woont reeds vóór 1586 in Bolsward, vermoedelijk is hij de 'Piemonteesch Edelman'
die voor een huisstede in de Nijehoffstraat stedepacht betaalt28, wat weer zou kunnen betekenen, dat
hij dan reeds gehuwd is. Zijn enige zoon, Claudius Macett, die in 1658 hoogbejaard wordt
genoemd, zou dan rond of vóór 1590 geboren kunnen zijn. Caesar heeft nog vier dochters: Catali-
na Macett, de vrouw van Douwe Eysma; Jeroentje Macett, op 20 mei 1623 te Bolsward getrouwd
met Even Jacobs; Trijntje Macett, tr. Bolsward 17 mei 1624 met burgemeester Frederick Bothe;
Franske Macett die een dag eerder dan haar zuster, op 16 mei 1624, te Burgwerd trouwt met ds.
Matthias Cornelis Walsweer, geb. Franeker, overl. ald. 6-6-165229.

Op 1 juli 1602 krijgt Caesar Macett voor 700 Carolieguldens de vergunning voor een Bank van
Lening30. In 1610 staat hij nog als 'banckholder' te boek, maar als hij in 1615 voor 6 gld. het bur-
gerschap van Bolsward verkrijgt31, legt hij die functie neer. Voor onze landgenoten was een derge-
lijk, door de bevolking verguisd beroep, verboden en het waren veelal Italianen uit Lombardije die
bankhouder werden. Zo ontstond de naam 'lommerd' voor de Bank van Lening.
Caesar Macett heeft, behalve inkomsten uit een eigen rederij, die ook uit zijn bezittingen in Italië.
Met deze Italiaanse bezittingen gaat het echter niet zo goed. Zijn familie aldaar wil deze, ten eigen
bate uiteraard, verbeurd laten verklaren, omdat Caesar in een stad woont die bekend staat als over-
wegend protestant. Ze weten de hertog van Mantua over te halen om de verbeurdverklaring aan-
hangig te maken en op 8 december 1568 krijgt deze, als Markies van Montferrato, de machtiging
van Keizer Maximiliaan II om de gerechtelijke uitspraken ten uitvoer te leggen. Deze datum sterkt
het vermoeden, dat Caesar al vóór 1568 in Friesland verbleef en er mogelijk juist vanwege deze of
andere familiekwesties naar toe was gekomen. In het Staatsarchief van Turijn is een brief bewaard
gebleven d.d. 19 augustus 1592 van Caesar Macett aan bovengenoemde hertog om de verbeurdver-
klaring nog eens aan te vechten, maar het haalde niets uit. Door zijn neef Hercules, en diens hand-
langer Jescot, wordt Caesar bedreigd hem bij de hertog aan te zullen klagen omdat hij onder de ket-
ters leeft. Ze noemen hem wel geen ketter, maar het wonen bij hen was in die tijd al een misdaad
tegenover de r.-k. kerk. Onder druk van die intimidaties tekent Caesar op 18 april 1603 een akte
waarin hij 'vrijwillig' verschillende bezittingen in Italië aan zijn neef Hercules verkoopt32. Nog
geen maand later, op 10 mei 1603, verklaart Caesars haastig uit Italië overgekomen zwager, Theo-
baldus Vibertie, oud 43 jaar, gehuwd met Francisca Machetti en wonende te Dracomery (Italië),
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voor de magistraat van Bolsward, hoe Caesar in brieven met onjuiste inlichtingen door Hercules is
bedrogen33. Maar alle latere pogingen om de verkoop ongedaan te maken, lopen op niets uit. In
1658 reist Caesars enige zoon Claudius, dan al ver in de zestig, met uitgebreide aanbevelingsbrie-
ven en verzoekschriften van de stad Bolsward, nog eens naar Italië in een poging wat van de vroe-
gere bezittingen terug te krijgen. Hij komt nooit terug, volgens Belonje en Dijkstra vermoord door
middel van een vergiftigde pastei!

Uit dit huwelijk, gedoopt te Bolsward:

1. Caesar Douwes Eysma, ged. 8-9-1625, zilversmidsleerling bij Lolle Jeltes
(1644), kinderloos overl. 165634.

2. Mayke, ged. 23-11-1628.
3. Mayke, ged. 8-8-1630.
4. Mayke Douwes Eysma, ged. 20-1-1633, overl. Bolsward vóór 1659, tr. ald. 7-12-

1656 Fonger Foppes Ynthema, ged. Bolsward 4-4-1634, lid van de vroedschap
(1664), overl. ald. 1664/6535, zn. van Foppe Fongers Ynthema en Pytie NN. Hij
tr. (2) Bolsward 26-6-1659 Sjoukjen Jans.

5. Piettie Douwes Eysma, geb. ca. 1635, overl. Leeuwarden 1700, otr. Sneek 12-8-
1660 Johannes Henricus Moll, geb. Sneek ca. 1625, predikant te Elahuizen, later
te Hempens, overl. ald. juni 1688, zn. van ds. Henricus Johannes Moll29.

6. Dirk Douwes Eysma, zich noemende Theodoor Macett van Eysma, ged. 24-8-
1637, kapitein bij de Infanterie, overl. vóór 1681, tr. (1) Bolsward 19-10-1662
Geertruida Jans de Gavere, geb. Harlingen 1639, beluid Bolsward 13-10-167436,
dr. van Jan Rogiers de Gavere, burgemeester te Harlingen, en Trijntje Eelckes
Banga; tr. (2) Koudum 23-2-1676 Anna Elizabeth van Albada, wed. van Douwe
van Epema, kapitein, vermoedelijk dr. van Hessel Keimpes Jongema en Jel van
Albada [Anna zou dan de naam van haar moeder hebben gebruikt38]. Zij tr. (3)
Koudum 24-4-1681 Alexander Smitz.
Geertruida is in haar 15de jaar (1654) reeds gehuwd met de apotheker en kapitein Sibrandus Siccama,
zoon van de pastoor van Wolsum, Renatus Siccama; maar in 1656 vlucht zij naar het huis van haar
moeder, die inmiddels was hertrouwd met de predikant Abrahamus Cornelis Walsweer en die nu in
Bolsward woont. Geertruida wil van haar kapitein scheiden wegens de 'quade en godlose bejegenin-
gen die zij van hem onderging'37. De scheiding gaat blijkbaar niet door, want op 17 april 1659 en op
24 juli 1662 worden er in Bolsward kinderen van Geertje en Sibrandus Siccama gedoopt (beide keren
een zoontje Jan). Mogelijk is Sibrandus reeds vóór of vlak na die laatste doop overleden, gezien het
feit dat Geertje nog in datzelfde jaar hertrouwt.
Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Bolsward:
a. Jacobijmje, ged. 14-2-1664.
b. Jan, ged. 31-1-1665.
c. Caesar, ged. 23-3-1668.
d. Am je, ged. 20-5-1669.
e. Antje Dirks Eysma, ged. 27-12-1670, tr. Bolsward 20-5-1688 Hessel Wiersma, vaandrig te Dok-

kum.
Op 20 juli 1694 wordt aan het Hof van Friesland te Leeuwarden een akte aangeboden ter registra-
tie en publikatie, waarin de vaandrig Hessel Wiersma en zijn vrouw Anna Eysma, wonende op het
Vliet aldaar, de scheiding van hun goederen vastleggen. Deze akte, gedateerd 12 juli 1694 en gere-
gistreerd onder nr. 847, is in de Kanselarij op 14 juli bevestigd36. Er zijn dan twee kinderen, Ger-
tie, ged. 22-2-1693 en Johannes-Theodorus ged. 15-4-1694 (beiden te Leeuwarden).
In 1700 woont het echtpaar te Dokkum, althans daar worden op 25-9-1700 en 21-5-1702 resp. een
zoontje Hessel en een dochtertje Catalina gedoopt.
Op 16 oktober 1704 verkopen Antje Eisma en haar zuster Catalina het door hen geërfde deel van
de saté in Oldeboorn, daarbij gesterkt door hun resp. echtgenoten Hessel Wiersma en Theodorus
Vomelius39.

f. Caesar, ged. 5-9-1672.
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g. Catalina Dirks Eysma, ged. 1-10-1673. tr. ca. 1720 Theodoreus Sibrandus Vomelius, geb. Bols-
ward ca. 1670, predikant te Kollum en Buram29, overl. Burum 1752.

7. krent, volgt V.

V. Arent Douwes Eysma, geb. Bolsward 1639 (wegens hiaten in het Bolswarder
doopboek geen juiste datum gevonden, maar in het familiedossier Eisma wordt dit
geboortejaar vermeld), woont aanvankelijk in zijn geboortestad, later boer onder
Kollum (o.a. op Taetsma-plaats, 1687), overl. Kollum 1706, tr. Bolsward 18-12-
1660 Fookeltje Sioerds, van Oldenklooster, overl. Kollum na 1711.

Evenals zijn ouders en voorouders is ook Arenl actief op de onroerend-goed-markl, maar in minde-
re mate en niet zo spectucalair. Volgens een verklaring d.d. 16 december 1733 van zijn schoonzoon
Gerrit Karstes40, naar eigen zeggen op dat moment 60 jaar oud, is Arent Eysma in 1706 overleden.
Gerrit was in 1692 als knecht bij boer Arent komen werken en na vier jaar was hij getrouwd met
diens dochter Maycke (1696) waarna het echtpaar nog tien jaar bij Arent hadden gewoond tot diens
overlijden in 1706.
Arents weduwe, Fookeltje Sioerds, woont in 1711 nog in een eigen 'huiske', dal op een huur van 6
penningen wordt getaxeerd. Zij moet dus in of na 1711 zijn overleden. Dit 'huiske' is in 1756 nog
in bezit van de erfgenamen, maar 'leit voor wilt'. Het volgende jaar is dit perceel in de 'Kerkebui-
ren' uit de Reëelkohieren van Kollum verdwenen.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Bolsward:

1. Douwe, ged. 6-1-1661.
2. Sjoerd, ged. 26-1-1663.
3. Cathalijn Arents Eysma, ged. 7-6-1665, tr. vóór 1695 Teunis Symen Braak,

geb./ged. Bolsward 18-3-1669/2-10-1670, chirurgijn, zn. van Symen Cornelis
Braak en Antie Sjoerds.
Tussen 1696 en 1712 worden te Kollum acht kinderen van dit echtpaar gedoopt.

4. Douwe, volgt VI.
5. Maycke Arents Eysma, geb. ca. 1670, tr. Kollum 1696 Gerrit Karstes, graan-

koopman ald., overl. Kollum 1733/173441, zn. van Karst Gerrits. Hij tr. (2) Kol-
lum 1-7-1731 Renscke Luitjens.

VI. Douwe Arents Eysma, ged. Bolsward 15-3-1668, koopman en brouwer, oveil.
Kollum 1718/1719, tr. (1) ca. 1692 Toetje Harkes Sinda, overl. Kollum 7-11-1707,
dr. van Harke Willems Sinda en Tjal Jans Corlingh; tr. (2) ca. 1710 Martje Doeckes,
geb. ca. 1689, dr. van Doecke Tiebbes en Trijntje Arents42. Zij tr. (2) Kollum 3-12-
1730 Berent Jans.

Douwe Arents Eysma is bijzonder actief op de onroerend-goed-markt, waar zijn beroep als koop-
man wel debet aan geweest zal zijn. Maar ook als brouwer heeft hij zeker inkomsten. Bovendien is
hij al op zijn derde jaar aangesteld als schrijver van de 'compagnie des capiteyns Wartensleben' te
Bolsward. Dit vacante schrijverschap wordt op 24 december 1669 ter beschikking gesteld van de
heer Boelens en daarna door de commissaris Hettinga 'geordonnert' om Douwe Eysma, 'olt drie
jaeren sijnde een soon van Aernt Eysma op de Rolle te stellen en de maendelycse ordonantiën op
desselfs naem te passeerenM3. Volgens dit stuk zou Douwe geboren moeten zijn in 1666, maar het
doopboek van Bolsward geeft aan dat hij daar werd gedoopt op 15 maart 1668. Wordt hij pas twee
jaar na zijn geboorte gedoopt, volledig in strijd met de regelmatig ingeschreven doop van de ande-
re kinderen, of is er met zijn leeftijd gesjoemeld om dit begeerde schrijverschap te verkrijgen?

Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Kollum:

1. Jiskjen, ged. 17-9-1697.
2. Harke Douwes Eysma, ged. 9-10-1698, curator over zijn jongere broer Wil-

lem44.
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3. Caesar, volgt VII.
4. Catrijne, ged. 18-12-1701.
5. Willem Douwes Eysma, ged. 10-12-1702, brouwersknecht bij Sybren Dircks te

Stroobos, in 1723 woonachtig te Amsterdam (broer Harke moet hem dan 100
gulden sturen44), overl. vóór 1735.

6. Theodoms, ged. 24-8-1704.
7. Aam, ged. 1-11-1705.
8. Tjal, ged. 25-9-1707.

Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Kollum:

9. Arnoldus, ged 13-9-1711.
10. Arnoldus Douwes Eysma, ged. 15-1-1713, koperslager, burger van Dokkum 31 -

5-1738, woont te Amsterdam (1737), overl. vóór 31-1-1787, tr. Nijkerk (Oost-
dongeradeel) 1-4-1742 Rienske Tjietses, ged. Niawier 11-8-1715, overl. na 31-
1-1787 (houdt dan als weduwe nog een kleinkind ten doop), dr. van Tjietse
Rienxs en Baukje Thomas.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dokkum:
a. Baukjen Arnoldus Eisma, ged. 1-2-1743, overl. Drachten 4-9-1822, tr. Dokkum 6-1-1771 Ger-

ben Posthumus, geb. Stroobos 24-3-1742, bakker, overl. Drachten 26-11-1820, zn. van Gerhar-
dus Posthumus en Antje Gerbens.

b. Douwe Arnoldus Eisma, ged. 24-7-1746, koperslager, ijk- en waagmeester, overl Dokkum 28-
9-1826, tr. ald. 28-6-1772 Aaltjen Wopkes, van Betterwird, dr. van Wopke Klaasses en Jeltje
Ettes.

c. Martha Arnoldus Eisma, ged. 7-4-1749, overl. Dokkum 28-3-1789 (in het kraambed bij geboor-
te dochtertje Martha), tr. ald. 18-2-1781 Leenden Johannes Stelwagen, ged. Brantgum 29-6-
1749, chirurgijn en vroedmeester, overl. vóór 1812, wedr. van Elske Feddes, zn. van Johannes
Jacobus Stelwagen en Bauckje Bauckes. Hij tr. (3) Oudwoude 4-7-1790 Wytske Poppes Dijk-
stra.

d. Tjietse, ged. 10-2-1752.
e. Antje Arnoldus Eisma. geb. 1755, overl. Leeuwarden 11-10-1825, tr. ald. 10-7-1791 Pyter Dirks

de Vries, geb. Groningen juni 1764, kast- en meubelmaker, overl. Leeuwarden 20-8-1824, zn.
van Dirk Dirks de Vries en Grietje Klazes.

11. Doeke, ged. 9-12-1714.
12. Catrijne Douwes Eisma, geb. ca. 1718, tr. Dokkum 20-11-1741 Jacobus

Hoboys, van Dokkum (vermoedelijk een telg van de burgemeestersfamilie Hau-
bois uit Sneek).

13. Fookeltje, geb. ca. 1716.

VII. Caesar Douwes Eysma, ged. Kollum 25-2-1700, bakker te Leeuwarden in 'De
Wildeman', begr. ald. 11-2-1738, tr. Leeuwarden (Westerkerk) 10-10-1723 Trijntje
Karstens, van Zutphen, begr. Leeuwarden 11-2-1738.

Van de acht kinderen uit het eerste huwelijk van vader Douwe Arents Eysma, is in 1736 alleen Cae-
sar nog in leven, waarmee hij universeel erfgenaam is van zijn moeder45.
Hij en zijn vrouw zijn op dezelfde dag begraven in de Oldehoofsterkerk te Leeuwarden. Waarom
dit gebeurde is niet in het begraafboek van Leeuwarden aangegeven. Te Leeuwarden wordt op 20
februari 1738 inventaris van hun boedel opgemaakt en dan blijken er nog vijf van hun zeven kin-
deren in leven te zijn. De halfbroer van hun vader, Arnoldus Douwes Eysma, wordt hun voogd46.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Leeuwarden:

1. Douwe Caesars Eisma, ged. 24-9-1724, overl. Rotterdam 5-7-1796, tr. ald. 25-
11-1753 Magdalena van Zutfen, geb. april 1726, overl. Rotterdam 27-1-1806
(oud 79 jaar en 9 maanden), dr. van Stephanus van Zutfen en Willemijntje NN.
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Uit dit huwelijk nageslacht te Rotterdam.
2. Arnoldus Caesars Eisma, ged. 20-7-1727, koperslager, overl. Leeuwarden 22-11 -

1798, tr. ald. 21-5-1758 Anke Jans Denninga, ged. Leeuwarden 15-9-1737, overl.
ald. 14-1 -1816, dr. van Jan Jansen Denninga en Janke Dieters.
Uil dit huwelijk, gedoopt te Leeuwarden:

a. Caesar, ged. 20-1-1760.
b. Jan, ged.21-3-1762.
c. Janke Arnoldus Eisma, ged. 26-6-1763, overl. Leeuwarden 21-2-1829, tr. ald. I -12-1782 Jouke

Symens Hamsira, ged. Kollum 24-4-1757, provenier van het Anthony Gasthuis te Leeuwarden,
overl. ald. 8-6-1828. zn. van Symen Joukes en Joukje Hendriks.

d. Trijntje Arnoldus Eisma, ged. 28-11-1766, overl. Leeuwarden 6-12-1851, tr. ald. 26-5-1793
Claas Pieters Stellingwerf, ged. Minnertsga 7-8-1757, adjunct commies bij de provinciale grif-
fie, overl. Leeuwarden 27-3-1834, zn. van Pieter Stellingwerf en Antje Klazes.

e. Caatie Arnoldus Eisma, ged. 29-12-1769, overl. Leeuwarden 9-4-1846, otr. ald. 28-5-1796 And-
rys Gerlofs Westerkamp, ged. Blesse 16-3-1767, magazijnmeester in het Huis van Opsluiting en
Tuchtiging te Leeuwarden, overl. ald. 14-1-1839, zn. van Gerlof Andrys Westerkamp en Roe-
lofje Tates.

f. Jan Arnoldus Eisma, geb./ged. 9/18-12-1772, overl. na 1824, tr. Leeuwarden 23-5-1802 Ettje
Lodewijks Hofman, geb./ged. ald. 13/25-4-1773, overl. ald. 8-3-1824, dr. van Lodewijk Hofman
en Jeltje Rodenburg.

3. Christiaan Caesars Eisma, ged. 2-10-1729, burger van Dokkum 14-4-1759,
meester-schrijnwerker ald. (1791).
Een kerkvoogdijbrief van de geref. kerk te Damwoude d.d. 22 mei 1777 vermeldt dat aan C. Eisma
een bedrag van 550 Car. gld. wordt uitbetaald voor het maken van een nieuwe orgelkast.

4. Tatje Caesars Eisma, ged. 17-2-1732, overl. Rotterdam 16-6-1818, tr. Dokkum
4-12-1763 Anthony van der Klei, ged. ald. 29-9-1739, overl. (vermoedelijk Rot-
terdam) vóór 1818, zn. van Andrys Anthonys van der Klei en Gerrytje Jans.

5. Willem, volgt VIII.
6. Auckjen, ged. 30-4-1735, overl. vóór 1738.
7. Gerrit, ged. 2-6-1737, overl vóór 1738.

VIII. Willem Caesars Eisma, ged. Leeuwarden 31-1-1734, koperslager, overl.
Sneek 10-1-1822, otr./tr. Amsterdam 8/25-9-1774 Marian(n)e Antoinette Reinders,
geb. Rheine (Westfalen) 1750/51, overl. Sneek 6-5-1833, dr. van Franz Reinders.

Willem Caesars Eisma en Marianne Reinders komen op 14 juli 1777 met attestatie van Amsterdam
naar Nes (Ameland), waar hij het beroep van koperslager uitoefent. Vervolgens wonen zij te Anjum
(1791), Kollum (1794) en Gerkesklooster (1813). Circa 1815 verhuizen ze naar Sneek om daar te
gaan rentenieren.

Uit dit huwelijk:

1. Trijntje Willems Eisma, ged. Amsterdam 19-3-1775, overl. Leeuwarden 10-1-
1822, tr. ald. 14-5-1809 Pieter Watzes van der Braax, geb./ged. Franeker 16-10-
/l-l 1-1775, zn. van Watze Pieters en Trijntje Eelkes.

2. Caesar, ged. Amsterdam 19-2-1775.
3. Tiatje, ged. Nes (Ameland) 26-10-1777.
4. Christiaan Willems Eisma, geb./ged. Nes (Ameland) 22/28-5-1780.

Het familiedossier Eisma (gemeentearchief Leeuwarden), vermeldt zijn overlij-
den op 5 september 1817 te Surhuisterveen, maar in de overlijdensakte worden
als zijn ouders genoemd de gepensioneerde opzichter Willem Eisma en Janke
Hendriks; als geboorteplaats wordt ook niet Ameland, maar Terschelling
genoemd; het is dus niet zeker of het hier om dezelfde persoon gaat.
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5. Antje, geb./ged. Nes (Ameland) 9-8/1-9-1782.
6. Cesar Willems Eisma, geb./ged. Nes (Ameland) 1/22-8-1784, koetsier (1812),

rentenier (1880), overl. Rinsumageest 16-4-1880 (bijna 96 jaar oud!), tr. Mil-
dam 29-4-1812 Joukje Gabes Oosterwerf, geb./ged. Joure 27-5/14-6-1767
(meer dan 17 jaar ouder dan haar man!), overl. Sneek 4-10-1826, dr. van Gabe
Alberts Oosterwerf en Hiltje Geerts.

7. Amoldus, volgt IX.
8. Douwe Willems Eisma, geb./ged. Nes (Ameland) 13-3/12-4-1789, 'heerknecht'

te Heerenveen (1814), sociëteitsbediende te Leeuwarden (1818), overl. ald. 13-
4-1861, tr. Schoterland 19-8-1814 Am/e Leenderts de Vries, geb./ged. Lemmer
29-9/30-10-1791, overl. Leeuwarden 25-6-1853, dr. van Leendert Sjoerds de
Vries en Trijntje Abels Knijpinga.
Uil dit huwelijk, geboren te Leeuwarden (behalve g.):
a. Willem Douwes Eisma, geb. 18-11-1814, kastmaker, overl. Rinsumageest 27-2-1887, tr. Leeuw-

arden 13-7-1845 Catharina Hendriks Koekee, geb. Sneek 21-4-1813, overl. Leeuwarden 16-1-
1900, dr. van Hendrik Koekee en Hinke Sikkes van der Ploeg.

b. Stephanus Douwes Eisma, geb. 28-1-1817, overl. Leeuwarden 30-1-1818.
c. Trijntje Douwes Eisma, geb. 13-12-1818, overl. Leeuwarden 6-1 -1822.
d. Marianne Douwes Eisma, geb. 4-3-1821, ongehuwd, overl. Rinsumageest 17-4-1910.

Even voor Marianne's dood vertelde haar huisarts aan mijn grootmoeder, Ynskje Wolters-
Monsma: 'nou giet myn melkkouke dea' ('nu gaat mijn melkkoetje dood').

e. Cesar Douwes Eisma, geb. 12-1-1825, kastmaker en winkelier, overl. Leeuwarden 24-9-1910,
tr. (1) ald. 19-5-1850 Willemiena Jans Wielinga, geb. Sneek 20-2-1826, overl. Leeuwarden 28-
2-1866, dr. van Jan Bouwes Wielinga en Attje Hendriks Weiland; tr. (2) Leeuwarden 24-11-
1867 Antje Sjoerds Hooghiemstra, geb. Leeuwarden 14-3-1828, overl. ald. 23-3-1916, dr. van
Sjoerd Kestes Hooghiemstra en Aaltje Pieters Bloemsma.

f. Trijntje Douwes Eisma, geb. 1-8-1827, overl. Leeuwarden 26-2-1832.
g. Kaatje Douwes Eisma, geb. Heerenveen 26-4-1830, overl. Leeuwarden 2-12-1880, tr. ald.

15.2.1853 Gerrit Reinders Gramsma, behanger, geb. Leeuwarden 22-1-1831, overl. ald. 23-8-
1886, zn. van Reinder Gramsma en Eeke Jans de Jong.

h. Trijntje Douwes Eisma, geb. 27-3-1834, overl. Leeuwarden 2-10-1914, tr. ald. 4-5-1859 Gerrit
Jentes Jonker, geb. Huizum 30-6-1832, overl. vóór 1914, zn. van Jente Jonker en Petronella van
der Post.

9. Harke Willems Eisma, geb./ged. Anjum, 7/18-9-1791, kuiper, overl. Dantuma-
woude 1-1-1884, tr. (1) Buitenpost Antje Remmelts Posthumus, geb./ged.
Duurswoude 28-10/18-11-1781, overl. Dantumawoude 20-9-1826, dr. van
Remmelt Jelles Posthumus en Lutske Lubberts; tr. (2) Hiltje Ekes Westra,
geb./ged. Dantumawoude 29-4/19-5-1805, overl. ald. 17-1-1887, dr. van Eke
Klazes Westra en Geeske Elles Ruisch.
Uit het eerste huwelijk:
a. Marianne Harkes Eisma, geb. Buitenpost 23-6-1819, overl. Dantumawoude 29-12-1864, tr.

Dantumadeel 17-4-1843 Jan Jurjens Hojfmann, geb. Niehove (Gr.) 29-8-1811, smidsknecht,
overl. Dantumawoude 23-12-1891, zn. van Jurjen Cornelis Hoffmann en Teepke Hendriks Hol-
dinga.

b. Cesar Harkes Eisma, geb. Dantumawoude 11-3-1822, boerenknecht, overl. ald. 3-2-1878, tr.
Dantumadeel 13-5-1847 Ymkjen Gerrits de Vries, geb. Akkerwoude 30-4-1826, overl. ald. 27-
10-1896, dr. van Gerrit Wytses de Vries en Sietske Lammerts de Hoop.

Uit het tweede huwelijk:
c. Geeske Harkes Eisma, geb. Dantumawoude 26-2-1828, overl. ald. 2-12-1902, tr. Dantumadeel

24-5-1849 Jan Geerts Veenstra, geb. ald. 8-9-1824, boerenknecht, overl. ald. 3-11-1857, zn. van
Geert Hendriks Veenstra en Froukje Lammerts Bouma.

d. Geertje Harkes Eisma, geb. Dantumawoude 27-4-1830, overl. na 1889, tr. 14-5-1854 Gabe Kla-
zes Wiersma, geb. Driesum 22-8-1826, rijksveldwachter en 'opziener der jagt en visscherij',
overl. Holwerd 14-1-1889, zn. van Klaas Hendriks Wiersma en Jeltje Ruurds van der Meer.
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e. Willem Harkes Eisma, geb. Dantumawoude 27-8-1832, overl. ald. 24-1-1898, tr. Dantumadeel
20-5-1858 Antje Hendriks de Bree. geb. Dantumawoude 28-8-1835, overl. ald. 21-3-1907, dr.
van Hendrik Cornelis de Bree en Baukje Gooitzens Siebema.

f. Trijntje Harkes Eisma, geb. Dantumawoude 5-12-1835, overl. Leeuwarden 6-11-1917, tr. (1)
Dantumadeel 10-5-1855 Sieds Jelles Wiersma, geb. Driesum 8-12-1825, gardenier, overl. 9-2-
1867, zn. van Jelle Siedses Wiersma en Berber Martens de Vries; tr. (2) Jelle Ennes Zwart, geb.
Driesum 7-3-1846, militair, overl. Driesum 25-5-1922, zn. van Enne Franses Zwart en Ytje Jel-
les Wiersma.

g. Eke Harkes Eisma, geb. Dantumawoude 5-1-1838, gardenier, overl. Akkerwoude 30-12-1899,
tr. Dantumadeel 19-12-1863 Tetje Jacobs Braaksma, geb. Dantumawoude 5-7-1835, overl.
Akkerwoude 17-8-1877, dr. van Jacob Feddes Braaksma en Foekje Sakes Dijkstra.

10. Ankje Willems Eisma, geb./ged. Kollum 19-6/3-8-1794, overl. Akkerwoude 23-
2-1836 (nog geen 42 jaar oud en inmiddels moeder van tien kinderen!), tr. Bui-
tenpost 12-12-1813 Hendrik Jacobs Miedema, geb./ged. Optwijzel/Buitenpost
3-3/6-4-1788, overl. Akkerwoude 18-5-1853, zn. van Jacob Alberts en Trijntje
Everts. Hij tr.(2) Dantumadeel 1-3-1840 Antje Hendriks Vrieswijk, geb./ged.
Dantumawoude 11-4/5-5-1805, overl. Zwaagwesteinde 26-10-1854, dr. van
Hendrik Sjoukes Vrieswijk en Minke Jans.
Hendrik Miedema en Ankje Eisma hadden eerst een grote boerderij in Kootstertille, waar de mees-
te van hun tien kinderen werden geboren, maar tot twee maal toe verloren ze alle vee door de run-
derpest. Ze moesten de boerderij opgeven en verhuisden naar Akkerwoude, waar boer Hendrik
Miedema als boerenarbeider aan de kost moest zien te komen en waar zijn vrouw geen boerin meer
kon zijn.

IX. Arnoldus Willems Eisma, geb./ged. Nes (Ameland) 10-1/11-2-1787, 'guarde-
nier', overl. Deinum 28-1-1855, tr. (1) Leeuwarden (Galileënkerk) 14-5-1809 Reme-
lia Pieters van Velsen, geb./ged. Exmorra 27-2/19-3-1781, overl. Deinum 23-6-
1851, dr. van Pieter Jans van Velsen en Doetje Durks; tr. (2) Menaldumadeel
11-2-1852 Suster Dirks Osinga, geb./ged. Dokkum 26-5/10-6-1798, overl. ald. 7-4-
1868, dr. van Dirk Fokkes Osinga en Akke Sakes.

Met zijn eerste vrouw woont Arnoldus resp. te Giekerk, Twijzel, Franeker, Workum, Rinsumageest
en Deinum.

Uit het eerste huwelijk:

1. Willem, volgt X.
2. Doetje Arnoldus Eisma, geb./ged. Twijzel 15-12-1810/20-1-1811, overl. Rinsu-

mageest 12-10-1826.
3. Petrus Arnoldus Eisma, geb. Franeker 28-11-1812, overl. Utrecht 11-4-1837.

Petrus overlijdt in het Groot Rijks-Hospitaal te Utrecht als fuselier bij de 2de compagnie, reserve
bataljon 18e afd. infanterie; de overlijdensakte wordt ingeschreven te Dantumadeel op 25 juni 1837.

4. Pietje Arnoldus Eisma, geb. Workum 7-7-1816, overl. Rinsumageest 4-9-1896,
tr. Dantumadeel 31-5-1845 Jacob Bokkes van Dijk, geb./ged. Westergeest 5/31 -
1-1808, dagloner, overl. ald. 22-11-1880, zn. van Bokke Jacobs van Dijk en
Grietje Gerbens Hoekstra.

5. Marianne Arnoldus Eisma (tweeling met voorgaande), geb. Workum 7-7-1816,
overl. ald. 28-11-1816.

6. Jan- Willem Arnoldus Eisma, geb. Workum 3-11-1822, vertrokken naar Amerika.
Hij heeft aldaar nageslacht, maar de naam Eisma is veranderd in Axmear.
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X. Willem Arnoldus Eisma, geb./ged. Giekerk 17-11-/25-12-1809, scheepsmeter in
de haven van Harlingen (1842), ijkmeester voor binnenschepen in het arrondisse-
ment Leeuwarden (1849), rijkscommies te Sneek (1866), overl. ald. 9-1-1892, tr.
Leeuwarden 15-11-1837 Aalt je Faber, geb. ald. 26-3-1812, overl. Sneek 16-12-
1889, dr. van Antje Faber.

Uit dit huwelijk:

1. Arnoldus-Petrus Willems Eisma, geb. Leeuwarden 23-4-1838, hoofdonderwij-
zer, overl. Kollumerzwaag 2-4-1872, tr. Sneek 16-4-1863 Akke Annes Stoker,
geb. Sneek 2-4-1838, overl. ald. 7-6-1930, dr. van AnneTjeerds Stoker en Lisk-
jen van der Werf.

2. Willem-Johannes Willems Eisma, geb. Leeuwarden 4-10-1839.
3. Geert Willems Eisma, geb. Leeuwarden 17-1-1841, kleermaker, overl. Sneek

31-1-1898, tr. (1) ald. 20-9-1868 Antje ldses van der Wey, geb. Sneek 2-6-1845,
overl. Joure 12-5-1872 (in kraambed van zoontje ïds), dr. van Ids van der Wey
en Hemkje Jonk; tr. (2) Sneek 9-11-1873 Elizabeth Aukes Meyer, geb. ald. 18-
1-1840, naaister, overl. ald. 2-7-1924, dr. van Auke Meyer en Machteltje Horn-
stra.
Geert neemt op 16 december 1872 de 'hoeden- en petten affaire' over van de erven Hotze Jans Zeil-
maker en Attje Baukes de Ruiter. Dit echtpaar had die zaak toen meer dan 35 jaar gedreven.

4. Cesar, volgt XI.
5. Anthony Willems Eisma, geb. Harlingen 31-1-1845, overl. ald. 16-6-1845.
6. Anthony Willems Eisma, geb. Dokkum 2-5-1846, deurwaarder te Wolvega

(1880), lid van de Provinciale Staten, overl. Arnhem 10-5-1912, tr. Alkmaar 30-
10-1879 Hiltje Willems Lijbering, geb. ald. 5-5-1858, overl Arnhem 12-4-1935,
dr. van Willem Lijbering en Cornelia Krol.

7. Remelia Willems Eisma, geb. Dokkum 25-11-1848, overl. Sneek 10-7-1860.
8. Jan Willems Eisma, geb. Leeuwarden 24-2-1851, overl. 's-Gravenhage 1899, tr.

Soerabaja 1883 Charlotte Wilhelmina Henner, geb. Menado 28-7-1859, overl.
's-Gravenhage 7-5-1945, dr. van Frans Jozeph Henner en Charlotte Conradina
Hoeke.

9. Hiltje Willems Eisma, geb. Sneek 8-10-1852, overl. Groningen 27-12-1932, tr.
Sneek 28-1-1875 Carl-Dirk-Wilhelm Pape, geb. Sprang 31-3-1839, lid Arron-
dissementsbank Sneek, lid Raad van Justitie te Semarang, overl. ald. 13-6-1879,
zn. van Carl-Frans-Sybolt Pape, predikant te Aalten, en Maria Eikelboom.

10. Pieter Willems Eisma, geb. Sneek 23-4-1856, overl. ald. 3-7-1858.

XI. Cesar Willems Eisma, geb. Harlingen 22-12-1842, deurwaarder bij het kanton-
gerecht te Sneek, overl. Arnhem 15-6-1915, tr. Sneek 7-6-1866 Maria Hotzes Zeil-
maker, geb. Sneek 20-1-1844, over!. Leeuwarden 27-4-1914, dr. van Hotze Jans
Zeilmaker en Attje Baukes de Ruiter.

Als deurwaarder is Cesar ongetwijfeld schrijnende gevallen van financiële rampen tegengekomen,
die mogelijk hebben bijgedragen tot de oprichting van zijn verzekeringsmaatschappij 'De Philan-
troop', met hemzelf als directeur. Deze 'Onderlinge Verzekeringsmaatschappij' wordt in 1880 uit-
gebreid met levensverzekeringen en in 1886 wordt er een naamloze vennootschap van gemaakt.
Naast deze activiteiten maakt hij zich verdienstelijk als wethouder van de stad Bolsward, waar hij
was gaan wonen. Zijn drie zoons, die van de zes kinderen waren overgebleven, hebben alle drie
grote invloed gehad op het culturele leven van Bolsward en Leeuwarden.

Uit dit huwelijk:
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1. Aaltje-Margaretha Cesars Eisma, geb. Sneek 10-6-1867, overl. ald. 28-6-1867.
2. Willem-Arnoldus Cesars Eisma, geb. Bolsward 28-6-1869, boekdrukker en uit-

gever, overl. Leeuwarden 1-8-1948, tr. Leeuwarderadeel 4-6-1898 Ysbrandia
Watzes Abma, geb. Pingjum 4-7-1869, overl. Leeuwarden 4-11-1933, dr. van
Watze Rientzes Abma en Tjitske Hoitinga.
Willem-Arnoldus vestigt zijn uitgeverij op de Tuinen te Leeuwarden. Hij is zeer gericht op behoud
van het Fries-eigene en in zijn drukkerij werden jarenlang o.a. de bladen 'Sljocht en Rjocht' en de
Stads- en Dorpskroniek' van dr. Wumkes gedrukt. De zaak bestaat in Leeuwarden nog steeds onder

de naam 'Eisma Uitgeverij BV' en vierde in 1992 het honderdjarig bestaan.

3. Attje-Margaretha Cesars Eisma, geb. Bolsward 2-10-1871, overl. ald. 25-7-
1882.

4. Hotze Cesars Eisma, geb. Bolsward 24-5-1874, notaris en kantonrechter, overl.
Velp 28-5-1951, tr. (1) Bolsward 23-10-1901 (ook geregistreerd in de gemeente
Rheden (GId)) Johanna Martinus Abbink, geb. Steenderen 3-8-1880, overl. Bols-
ward 13-3-1916, dr. van Martinus Abbink en Johanna-Berendina Schutte; tr. (2)
Velp/Bolsward 25-1-1919 Fenna de Graaf, geb. Enschede 16-9-1881, overl.
1970.
Nadat Hotze eerst in Amsterdam zijn brood had verdiend als candidaat-notaris, kwam hij terug naar
Bolsward om als mede-directeur van 'De Philantroop' zijn vader te assisteren. Ook hij speelde in het
regentencircuit van Bolsward een grote rol. Hij is voorzitter van de plaatselijke 'Vereniging voor Han-
del en Nijverheid', directeur van de spaarbank 'Nut voor het Algemeen', plaatsvervangend kanton-
rechter in het kanton Bolsward, voogd van het gasthuis, ouderling van de Hervormde Gemeente en
fervent strijder voor Vrijzinnig Protestantisme. Als lid en gedeputeerde van Provinciale Staten (1916-
1932) hield hij vaak spreekbeurten voor de Vrijheidsbond en schreef, evenals zijn broer Gerard-Karel,
geregeld politieke stukken in het 'Bolswarder Nieuwsblad'. Hij was tevens hoofdredacteur van 'Vrij
Friesland, Orgaan van den Provincialen Bond van Vrijzinnigen'. Dat hij kon schrijven, behoeft dus
geen betoog. In zijn volksverhalen met de speurneus 'Stille Bouke' (vermoedelijk genoemd naar
Bouke, zijn jong overleden broertje) schiep hij de Friese tegenhanger van Sherlock Holmes. Zijn oor-
spronkelijk verhaal, 'Met Tjerk naar Mexico' werd gedrukt bij de uitgeverij van zijn broer Willem;
een exemplaar daarvan bevindt zich in de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden. Daar zijn ook de
bovenvermelde kranten in te zien: globaal genomen de jaargangen tussen 1900 en 1927.

5. Gerard-Karel Cesars Eisma, geb. Bolsward 28-5-1876, overl. Velp 21-12-1938,
tr. Rheden 24-9-1902 Martha Martinus Abbink, geb. Zutphen 11-5-1882, overl.
Velp 7-12-1960, dr. van Martinus Abbink en Johanna Berendina Schutte.
Gerard was, evenals zijn broer Hotze, actief in het regentencircuit van Bolsward: lid van de gemeen-
teraad en wethouder, voogd van zowel het weeshuis als de Hendrik Nannesstichting, voorzitter van de
Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente, penningmeester van het Groene Kruis en bestuurslid van de
plaatselijke Sociëteit.

6. Bouke Cesars Eisma, geb. Bolsward 4-11-1879, overl. ald. 3-5-1880.

Nawoord
Bij mijn genealogische onderzoeken kwam ik terecht bij mijn voormoeder Ankje
Willems Eisma (VIII-10). Haar familie boeide mij zeer, temeer omdat de naam van
mijn eigen - in 1982 overleden dochter - ook Ankje was en zij in rechte lijn, steeds
via de moeders, als volgt van Ankje Eisma bleek af te stammen:
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I. Ankje Willems Eisma (1794-1836), tr. 1813 Hendrik Jacobs Miedema (1788-
.1843)

II. Trijntje Miedema (1818-1911), tr. 1845 Jacob Jacobs Braaksma (1822-1906)
III. Ankje Braaksma (1846-1930), tr. 1871 Sietse Eelkes Monsma (1844-1911)
IV. Ynskje Monsma (1880-1963), tr. 1900 Dirk Eelkes Wolters (1878-1971)
V. Ankje Wolters (1901 -heden), tr. 1920 Gooitzen Johannes Winter (1896-1991)

VI. Ynskje Winter (1920-heden), tr. 1941 Hendrik Johannes Houkes (1912-heden)
VII. Ankje-Aaltje Houkes (1950-1982), tr. 1973 Jacobus Jans Spelt (1951 -heden).

Noten
Vrijwel alle gegevens zijn verzameld in het Rijksarchief te Leeuwarden (RAL).
Omdat veel oude akten niet meer aanwezig zijn of wegens slechte conditie niet kun-
nen worden geraadpleegd, heb ik het voornamelijk moeten doen met de genealo-
gieën die de heren D.D. Osinga en R.S. Roorda hebben samengesteld; zij hadden
indertijd blijkbaar nog wel toegang tot die oude stukken. Hun collecties worden
bewaard in het (RAL), hierna aangeduid als 'Osinga', resp. 'Roorda'. Daarnaast
gaven de publikaties van mr. dr. J. Belonje, Julius Caesar Macett, een Piëmonteesch
Edelman in Bolsward, alsmede de aangevulde en verbeterde versie over deze edel-
man door dr. B.K.S. Dijkstra, Caesar Macett, Vrijheer van Frinco, enz., beide aan-
wezig in de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden, veel informatie over mijn voor-
ouders. Ook het 'Familiedossier Eisma' in het Gemeenteachief van Leeuwarden
bleek een waardevolle bron te zijn.

1. Roorda, genealogie 533.
2. Roorda, genealogie 608; correspondentie RAL d.d. 31 -8-1951, nr. 296.
3. Osinga, genealogie 505, pag. 543. Weesboek Bolsward R I, fol. 15v d.d. 24-1-1604. 'Verspieren'

is verhinderen, beletten, gebaseerd op het oude naasting- of naderrecht, waarin naaste familieleden
het recht hadden mee te beslissen over koop/verkoop van onroerend goed; werd ook wel toegepast
op huwelijken.

4. Osinga, genealogie 500, pag. 108.
5. Idem, pag. 108.
6. Osinga, genealogie 505, pag. 526 e.v. Sententieboek Bolsward I 1, fol. 204 d.d. 18-12-1555.
7. Idem, pag. 541. Reces- en Proclamatieboek Hennaarderadeel K 3, jan. 1561. 'Niaar' is verbod,

veto, eveneens gebaseerd op het oude naastingsrecht (zie noot 3).
8. Idem, pag. 541/542. Register van Decretale Verkopen, Hof van Friesland I.I.I. 3, d.d. 10-7-1564.
9. Idem, pag. 528. Wees- en Proclamatieboek Bolsward E I, pag. 266 d.d. 26-8-1552.

10. B.K.S. Dijkstra, Publicatie Caesar Macett, 's-Gravenhage 1950. pag. 132; opgenomen in: Mede-
delingen van het Nederlandsen Historisch Instituut te Rome, deel IV (Provinciale Bibliotheek te
Leeuwarden).

11. Osinga, genealogie 505, pag. 542. Weesboek Wonseradeel, S 7 fol. 335 d.d. 5-4-1589.
12. Idem, pag. 543. Weesboek Bolsward, R I, fol. 15v d.d. 14-1-1604.
13. Roorda, genealogie 233, Het voorgeslacht van Angenietje Eisma, pag. 4 III.
14. G.L. Meesters, Roorda II, in: Genealogysk Jierboekje 1984, pag. 58-64 (m.n. pag. 59).
15. Osinga, genealogie 505, pag. 525. Proclamatieboek Bolsward V 4 d.d. 3-2-1630.
16. Idem, pag. 544. Processtukken Bolsward H I d.d. 28-8-1617.
17. Idem, pag. 545. Reg. Fid. Comm. Test.; Hof van Friesland EEE 1, fol. 341v d.d. 20-7-1624.
18. D.J. van der Meer, Feddrick Philippuss ut Boalsert, in: Genealogysk Jierboek 1992. pag. 79-86

(m.n. pag. 85).
19. RAL: Nadere toegang 13.142, Authorisaties Bolsward, nr. 487 d.d. 26-5-1679.
20. Aldus een brief van het Ministerie van Oorlog te 's-Gravenhage d.d. 13-3-1947, gericht aan mr. J.G.

Huyser aldaar, waarin wordt verwezen naar een publikatie in De Navorscher (1895). De conclusie
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in deze brief dat Gillis behoorde lol een bekende Franeker regentenfamilie, is echter onjuist; hij
behoorde, zoals hier aangetoond, tot de Bolswarder Eysma's. Van de Franeker regentenfamilie met
de naam Ey(d)sma werd door mij ook het één en ander uitgezocht, maar een familierelatie naar de
Eysma's in Bolsward heb ik niet kunnen aantonen. Dezelfde Heer Huyser ontving van het Neder-
landsen Historisch Scheepvaart Museum uit Amsterdam een brief d.d. 22-3-1947 met de beschrij-
ving van het fregat 'De Valk', waarover Gillis Fekkes Eysma het bevel voerde. Dit fregat werd
gebouwd in 1695 te Amsterdam, was 96 voet lang en bewapend met 24 stukken. Gillis leefde nog
op 27-10-1734 toen hij samen met Catalina Eysma, de vrouw van ds. Theodorus Vomelius. proce-
deerde tegen Pyter Velsen van Heixan (kleinzoon van Gerlantie Tymens Eysma), over 45 ponde-
maten land in een zathe te Grouw (Roorda, genealogie 533, 598-9, Civiele Sent. Hof van Friesland
d.d. 27-10-1734). Gilles was echter al overleden toen op 18-6-1735 Caesar Douwes Eysma van
Leeuwarden zijn verwantschap met hem beschreef (Roorda, genealogie 533, 620-13 d.d. 18-2-
1735).

21. M. de Haan Hettema en A. van Halmael Jr., Stamboek van den Frieschen vroegeren en luieren adel,
Leeuwarden 1846 (nr. 441, pag. 399).

22. Idem(nr. 441, pag. 399).
23. J. Belonje, Julius Caesar Macett, een Piëmonteesch Edelman, in: Mededelingen van het Neder-

landsch Historisch Instituut te Rome, Derde Reeks, Deel III, pag 146.
24. Roorda, genealogie 533. Auth. Bolsward O I, 3, 5, d.d. 1 l-l 1-1653.
25. Idem, Bolsward V 5, d.d. dec. 1654.
26. Als noot 23, pag. 141-152.
27. Als noot 10, pag. 117-141.
28. Belonje, pag. 142, Rekenboek Bolsward deel I. fol 74.
29. T.A. Romein, Lijst van Predikanten (RAL, leeszaalbibliotheek nr. 141.
30. Belonje, pag. 142.
31. Idem, pag. 142. Burgerboek Bolsward 1615.
32. Dijkstra, pag. 127.
33. Idem, pag. 128.
34. Idem, pag. 122.
35. RAL, Nadere Toegang 13.142, Auth. Bolsward nr. 298 d.d. 17-3-1665.
36. Gemeentearchief Leeuwarden, Familiedossier Eisma.
37. Als noot 35, Auth. Bolsward nr. 94, d.d. 10-9-1656.
38. Als noot 21 (441, deel Ha pag. 15-17).
39. Osinga, genealogie 505, pag. 547, Proclamatieboek Utingeradeel, H I, d.d. 17-9-1705.
40. Roorda, genealogie 533, d.d. 16-12-1733.
41. RAL, Nadere Toegang 13.113, nr. 548 d.d. 6-3-1734.
42. Idem, nr. 393 d.d. 26-12-1702.
43. Osinga, genealogie 505, pag. 524, Resolutieboek Gedeputeerde Staten d.d. 24-12-1669.
44. Idem, pag. 521, Weesboek Kollumerland P 36, pag. 331 d.d. 7-10-1726.
45. Idem, pag. 524, Civiel Sententieboek Hof van Friesland, W.W. 125, nr. 11 d.d. 11-7-1736.
46. Roorda, genealogie 533 d.d. 20-2-1738.

KWARTIERSTAAT VAN CONSTANTINUS VAN ROODENBURG
(GensNostra 33 (1918), p. 128-130, 171-177, 276-280, 350; 34 (1979),

p. 356 en 43 (1988), p. 485)

103. Dina Eeltjens, otr./tr. (2) Sprang 7/23-5-1751 Arnoldus Leempoel.
206. Johannes Eeltjes, j.m. van Sprang, otr. ald. 17-6-1690
207. Adriaantje Jacobs Crillaerts. j.d. van Dongen. Op 29-6-1690 wordt verzocht tot sluiting van de

geboden (r.a. Sprang 14).
415. Eijken Somers, vermeld 29-6-1690.
64]. Peterken Peters van der Punten, in trouwboek 's- Grevelduin-Capelle 'j.d. van Cappel'; otr./tr. (2)

Sprang 20-2/14-3-1658 Peter Jacobsen Rummen.

A.J. STASSE
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DE ERFENIS VAN MARINUS HUYBRECHTSEN;
GENEALOGISCH ONDERZOEK
VAN EEN VLISSINGSE NOTARIS

door mevr. H.A. GIJSBERTSEN en C.M. BIERENS

Op 1 april 1763 overleed in het Oude Mannen- en Vrouwenhuis te Middelburg 'ab
intestato' (zonder testament) Marinus Huybrechtsen, zoon van Hubrecht Marinusse
en Matie Elias. Blijkbaar was Marinus ongehuwd, in elk geval was hij kinderloos;
het lijkt er voorts op dat hij provenier was.

De verdeling van de erfenis diende 'bij staken' plaats te hebben: staak A van
vaders-vaderszijde, staak B van vaders-moederszijde, staak C van moeders-vaders-
zijde en staak D van moeders-moederszijde. Elke staak had recht op een kwart van
de erfenis. Een erfenis ging naar vier zijden (staken) in geval van een ongetrouwd
persoon of een kinderloos echtpaar.

Deze zaak diende voor het Middelburgs gerecht. Wat deed zich hier nu voor? Het
volgende:
- er waren geen 'vrienden' (verwanten) van vaders-vaderszijde;
- de vaderlijke grootmoeder was zekere Lievenken Christiaanse, die een volle

broer had: Jan Christiaanse. Deze staak van de erfenis viel toe aan Elisabeth
Janse, wonende te Vlissingen, dochter van Lucas Janse en Levina Loense;

- de portie van moeders-vaderszijde - dus van Elias de Muynk - werd niet opgeëist,
zoals blijkt bij sententie van het gerecht te Middelburg d.d. 16 juli 1764;

- de staak van moeders-moederszijde vormt het onderwerp van dit artikel.

Uit het extract van de pleitrolle te Middelburg, gedateerd 17 juli 1764, blijkt dat:
- krachtens een akte van 4 mei 1757 voor notaris Jan Bouwman, een zekere Mari-

nus Groenewegen gerechtigd is 'tot de weye aan de Veerse Kruisweg', plus een
legaat van 50 ponden Vlaams;

- aan de nakomelingen van Jan Christiaanse het vierde deel van de erfenis toe-
komt;

- eveneens een vierde deel toekomt aan de descendenten van Johannes Smallegan-
ge en Leuntje Smallegange, kinderen van Pieter Marinusse Smallegange en May-
ken NN (over hen volgt hieronder meer).

Zekere Gillis van Elsland was executeur ten behoeve van de proveniers; ook in dit
geval was hij gemachtigd, en wel bij onderhandse akte van 18 september 1758.
Bovendien was hij voorzien van een procuratie van Gerrit van Savooijen, binnenva-
der van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis te Middelburg. Gillis trad in deze hoe-
danigheden op als eiser tegen de volgende zes groepen gegadigden:
1. Adriaan Jasperse namens zijn vrouw, Andries de Munck, Pieter van der Visse

q.q., Adriaan Hendrikse Ruyter, Huybregt van den Bussche namens zijn vrouw
(we kunnen de hier, evenals de onder nummer 2 genoemden, te maken hebben
met nakomelingen van Elias de Muynck uit zijn eerste huwelijk met Janneken
Michielse Vanhove, en/of met andere 'aasgieren');

2. Hendrik Bastiaanse Kok, Jan de Rest namens zijn vrouw, Jacoba de Ruyter,
Simon de Ruyter, Geertruyd de Ruyter, Pieternella de Ruyter, Hendrik de Ruyter,
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Sara de Ruyter, Pieternella Oosterling;
3. Elisabeth Janse, meerderjarige dochter te Vlissingen (zij was de enige uit staak

B, die van vaders-moederszijde);
4. Jan Smallegange te Aardenburg (voor zichzelf en als voogd over Maria, Jacob en

Johannes de Voogd, kinderen van Jacob de Voogd en Cornelia Smallegange),
Adriaan de Munck en Adriana Smallegange, Jacob Kant te Schoondijke, Christi-
aan Kant te Oostburg, Joos van der Meere en Leuntie Kant, Jan Gardein en
Susanna Kant (allen neven en nichten van moeders-moederszijde, in de zesde,
zevende en achtste graad; hierna meer hierover);

5. Adriaan en Mattheüs Smallegange (onbekenden met de naam Smallegange; wel-
licht wilden zij alleen maar een graantje meepikken);

6. Marinus Groenewegen (ons reeds bekend).

Een kwart part werd toegekend aan de descendenten van Johannes Smallegange en
Leuntie Smallegange. Beiden waren kinderen van Pieter Marinusse Smallegange en
Maatje Adriaans; deze laatste was een volle zuster van Clasyntie Adriaans, de groot-
moeder-van-moederszijde van de erflater. Het kwart part werd in twee gedeelten
gesplitst:
- een deel voor de nakomelingen van Johannes Smallegange, te weten zijn klein-

kinderen Cornelia, Adriana en Johannes Smallegange (kinderen van Cornelis
Smallegange en Maria Simons). Deze drie personen kwam elk dus eenderde deel
van de helft van een kwart, oftewel het vierentwintigste deel van de erfenis toe.
Omdat echter Cornelia Smallegange, echtgenote van Jacob de Voogd, vijf maan-
den na de erflater was overleden, ging haar part naar haar drie kinderen Maria,
Jacob en Johannes de Voogd. Deze drie hadden derhalve elk recht op het tweeën-
zeventigste deel uit de erfenis van hun verwant in de achtste graad!

- een deel voor de nazaten van Leuntje Smallegange, die getrouwd was geweest
met Pieter de Kant. Zoon Jacob de Kant kreeg de helft van zijn moeders deel, de
andere helft ging naar zoon Christiaan Kant; elk derhalve het zestiende deel van
de oorspronkelijke erfenis. Echter, Christiaan Kant was inmiddels overleden en
zijn zestiende deel werd in drie gedeelten gesplitst, waardoor Leuntje Kant met
haar man Joos van der Meere, Susanna Kant met haar man Jan du Gardein, en
Christiaan Kant elk het achtenveertigste deel van de erfenis ontving.

Hiermee leek de zaak beklonken. Echter, de rentmeester Bewesten-Schelde die
zekere successierechten placht te innen, ontzegde op 17 juli 1764 een groot aantal
gegadigden het recht tot het erven van een deel van de erfenis. Het ging om de per-
sonen Adriaan Jaspersen en Elisabeth de Munck; Andries de Munck; Pieter Janse
van der Visse, weduwnaar van Ariaantje Klaassen Wagenaar, met zijn kinderen
Tonnetje, Klaas, Janna, Abraham, Jan en Pieter; Adriana de Ruijter; Hendrik van
den Bussche en Sara de Vrede; Anthony de Vrede; Simon de Vrede; Abraham van
Almekerk en Maria de Vrede; Gillis Koreman en Jacoba de Vrede; Hendrik Basti-
aanse Kok; Jan de Rest en Maatje Kok; Jacoba de Ruijter mede namens haar half-
broer Simon de Ruijter; Arent van Sintannaland als heilige-geestmeester te Oude
Tonge namens Geertruyd, Petronella, Hendrik en Sara de Ruijter; Bartinus Alder-
kerk, voogd van Petronella Oosterling, de minderjarige dochter van Jan Arendsen
Oosterling; Johanna la Coerte namens haar man Adriaan Smallegange; Mattheüs
Smallegange.
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In de afwikkeling van deze ingewikkelde zaak was de Vlissingse notaris Marcelis
de Smidt gekend. Het is hem na tijdrovend en uitgebreid onderzoek gelukt te achter-
halen wie rechten kon laten gelden op een deel van de nalatenschap van Marinus
Huybrecfitsen. Hij tekende beroep aan tegen de pretenties van de Middelburgse
Weeskamer en tegen de uitspraak van het Middelburgse gerecht.

Blijkens stuk 416 uit het archief van het waterschap 'Het Vrije van Sluis' richtte
op 16 augustus 1764 'UEdele Weerde Ootmoedige Dienaer Marcelis de Smidt' zich
tot de 'Edele Weerde Heeren', ongetwijfeld de heren van het Middelburgs gerecht.
Aan de hand van deze missive laat zich het volgende reconstrueren:
Notaris De Smidt is zijn onderzoek begonnen bij de moeder van de erflater, Matie
Elias. Zij was geboortig van Vlissingen en bleek, evenals haar zuster Janneken, een
dochter geweest te zijn van Elias de Muynck, jongman van Neusen (Terneuzen), en
zijn tweede vrouw Clasynken Adriaens, geboortig van Ellewoutsdijk. Elias' eerste
echtgenote was Janneken Michielse Vanhove. Noch van Matie, noch van haar zuster
Janneken bleken descendenten in leven te zijn.

De ouders van Clasynken Adriaens waren Adriaen Engels en Tonynken Klaes;
Clasynken had nog een zuster, Mayken Adriaens, die in 1645 te Oudelande in het
huwelijk was getreden met Pieter Marinisse Smallegang. In 1650 was uit dit echt-
paar te Oudelande een zoon Marinus gedoopt. 'Dus verre gekomen zynde konde ik
niets meer avanceeren', schrijft notaris De Smidt. Echter, na enige tijd vond hij zeke-
re Johannes Smallegang, die hem mondeling meedeelde dat hij ooit van zijn vader
had gehoord dat zijn overgrootouders waren Pieter Marinisse Smallegang en Maij-
ken Adriaens. Bewijzen kon Johannes niet leveren 'omdat zijn stiefmoeder al de
oude papieren in den oven had gestoken doe zyn vader dood was'.

Het enige wat de notaris zeker wist, was dat er een Jacob en een Christiaan Kant
bestonden, waarvan Leuntie Smallegang de moeder geweest was. Hij was niet van
plan het hier bij te laten zitten. 'Egter niet gaeren mijn begonnen werk willende stee-
ken laten', wekte hij de hem bekende relaties herhaaldelijk op te onderzoeken of er
zich geen aantekeningen in bijvoorbeeld bijbels te vinden waren. En jawel, uitein-
delijk kwam Adriana Smallegange, de vrouw van Adriaan de Muynck, met een een
boek, getiteld 'Beschryvinge van het Heilige Land' voor de dag, waarin een los blad
papier lag beschreven met namen en voorzien van aanwijzingen in de richting van
'Colynsplaet of Ooltjensplaet'. De notaris koesterde nu de hoop de doop van de ver-
melde kinderen aldaar te kunnen opsporen, 'maer daer in niet konnen reusseeren,
dus wy het op die beschryvinge hebben moeten laten afloopen'.

Niettemin was er op Colijnsplaat zekere Jan Smallegang geweest, de vader van
Cornelis Smallegang, die op zijn beurt vader was van Johannes Smallegang. Deze
laatste was nog in leven en had twee zusters, Adriana Smallegange getrouwd met
Adriaen de Muynck en Cornelia Smallegange, de overleden vrouw van Jacob de
Voogd. Het gezin De Voogd-Smallegange had drie kinderen: Maria, Jacob en Jan-
nis de Voogd.

Dit laatste was een gewichtig punt: onder de kinderen De Voogd bevonden zich
onvolwassen wezen (dat waren ze vermoedelijk alle drie) 'waerom Heeren Wees-
meesters der stadt Middelburg pretenderen in den boedel van Huybregtsen te komen
en dus de rekening aldaer ter Weeskamer niet alleen moet gestelt, maer overgebragt
werden en dus dobbele kosten te supperteeren'. Notaris De Smidt wijst de claim van
de weeskamer echter op volgende gronden af:
- Huybregtsen is overleden in februari of maart 1763 (in feite was het 1 april 1763).
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Er vielen toen geen wezen aan te wijzen en ook de erfgenamen kenden die niet:
'ergo geen weeskamer in dien boedel konde komen'.
Cornelia Smallegange, echtgenote van Jacob de Voogd, was erfgename vanaf I
april 1763 tot haar dood op 30 augustus van dat jaar. Derhalve werd haar erfdeel
in haar boedel 'geenclaveerd' (ondergebracht). Jacob de Voogd 'syn kinderen
verweesende' (wellicht te Schoondijke) 'brengt die post in voor eene hatelijke
memorie'.

Nogmaals, de weeskamer van Middelburg heeft met deze boedel niets uit te staan;
het beheer van het erfdeel is geen zaak van de weeskamer. 'UEdele Weerde in de
bescherminge des Allerhoogsten beveelende, heb ik d'eer te zijn Edele Weerde Hee-
ren UEdele Weerde Ootmoedige Dienaer', was getekend Marcelis de Smidt.

De Smidt was overigens niet zo ootmoedig dat hij in de bewuste brief van 16
augustus 1764 niet opmerkte 'dat die van den geregte der stadt Middelburg een
abuys in de sententie hebben begaen'. Jacob de Voogd krijgt namelijk niets, terwijl
aan zijn kinderen de gehele portie van de moeder is toegewezen. Hiertegen verzet De
Smidt zich: Jacob de Voogd heeft de procuratie getekend, de 'geslagttafel' toont aan
dat hij getrouwd was met Cornelia Smallegange en zij was nog in leven op het
moment van overlijden van Huybregtsen. Als Jacob de Voogd niets zou krijgen, zou
dat tegen 'alle regt en rede' zijn. 'Deswegen gelieve UEdele Weerde te declareeren
of consenteeren dat J. de Voogd de helft dier portie uyt kragte van de gemeenschap
sal genieten'. Zo niet, dan zal de notaris De Voogd daarvan in kennis stellen zodat
deze kan appelleren. Om onduidelijke redenen gelastte Marcelis de Smidt op 23
augustus 1765, in zijn functie van procureur, Jan Frijen geen betaling te doen uit de
boedel van Marinus Huybrechtsen aan Jacob Kant. Jacob Kant tekende hier pas op
25 juli 1766 beroep tegen aan.

Tenslotte is er nog een brief, gedateerd 3 augustus 1775, van pensionaris Van
Deynse betreffende de zaak van minderjarige wezen van Jacob de Voogd. Omdat
hun voogd Jan Smallegange inmiddels was overleden, werd in zijn plaats Adriaan
de Muynck benoemd.

De verwantschap tussen Huybrechtsen, De Muynck, Elias en Smallegange

Christiaan NN

Adriaen Engels
tr.

Tonynken Claes

Lievenken
Christiaans

tr.
Marinus NN

Jan
Christiaans

Clasynken
Adriaens

tr.
Elias de Muynck

Hubrecht Matie Elias
Marinusse tr- de Muynck

Marinus Huybrechtsen
overl. Middelburg 1-4-1763

Janneken
de Muynck

Maeyken
Adriaens

tr.
Pieter Marinusse

Smallegang

Johannes
Smallegang

Leuntje
Smallegang

tr.
Pieter Kant
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De tekst op het hiervóór genoemde blad papier dat gevonden was in het boek
'Beschryvinge van het Heilige Land', eigendom van Adriana Smallegange, de
vrouw van Adriaan de Munck, luidt:

Pieter Marinussen Smallegang gebooren tot Drieweegen en mijn grootmoeder Maijken Adriaens
gebooren tot Ellewoutsdijk daeruijt geboren
Marinus Smallegang gebooren tot Oudelande en gestorven oud een jaer
Dan geboren Cornelis tot Colynsplaet, 1655 geboren
Marinus Smallegang tot Colynsplaet, 1658 geboren
mijn vader Jan Smallegang tot Colynsplaet, 1661
geboren Leuntie Smallegang tot Colynsplaet, in huwelijk hebbende Pieter Kant
en getrouwt met Sara Servaijse en Marinus Smallegang daer van geboren 1695 't kind van Marinus
Smallegang en Sara Servaijse en gestorven onder Isendijke oud 15 jaer
item geboren 't kind van Jan Smallegang en Janneken van Aelst ten jare 1685 genaemt Cornelis
geboren tot Schoondijke
Cornelis Smallegang wonende in de Wester Eede in huwelijk hebbende Maria Simons
Actum den 21: Maerte 1719
geteekent Korneelis Smallegang

Slotsom
Notaris Marcelis de Smidt uit Vlissingen heeft in een brief van negen kantjes de
1 Edele Weerde Heren' van het Middelburgse gerecht trachten te overtuigen van het
onjuiste standpunt van de Middelburgse weesmeesters en het abuis van de zijde van
het gerecht aldaar. Hij had zeker geen reden om aan de oprechtheid van de Middel-
burgse weesmeesters te twijfelen, maar het beheer van het erfdeel, dat de wezen van
Cornelia Smallegange zaliger toekwam, behoorde niet aan de weeskamer van Mid-
delburg. Evenmin had De Smidt reden om aan de Middelburgse rechters te wanho-
pen, maar Jacob de Voogd had van rechtswege recht op zijn portie in de boedel van
zijn betreurde weduwe. Notaris De Smidt verdient derhalve onze waardering voor
zijn principiële houding! •

EXTREEM AANTAL GEBOORTEN VAN MEERLINGEN
IN ZEVENHUIZEN

Bij het doornemen van het doopboek (geref.) van Zevenhuizen (ZH) over de perio-
de 1627-1649 valt het grote aantal tweelingen op: 66. In deze periode werden ook
nog acht drielingen geboren. Dit op een totaal van 740 zwangerschappen. Van het
aantal zwangerschappen resulteerde dus 8,9% in de geboorte van een tweeling en
1,1% in de geboorte van een drieling. Het aantal tweelingen in West-Europa is
tegenwoordig ca. 1 op 80, dat is 1,3%; het percentage drielingen is nog veel geringer
('De Grote Oosthoek' 1976).

In de betreffende periode werden nog hoofdzakelijk patroniemen gebruikt. Voor
zover achternamen voorkomen, valt op dat in bepaalde families - o.a. Verduijn, Van
Alphen en Olshoom - meerdere malen een meerling werd geboren.

M . P . DORISSEN-VAN VLAARDINGEN
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STABIJ OF VAN DEN HEUVEL?

twee Sliedrechtse families in de 17de eeuw

door drs. W.J. SPIES

Het probleem
Het zoeken naar de oplossing van een genealogisch probleem is altijd een spannen-
de aangelegenheid. Hieronder volgt het verslag van de speurtocht naar de herkomst
van de familie Stabij uit Sliedrecht.

Het begin van een probleem is meestal een vraag. In dit specifieke geval luidde
die vraag: Waarom worden bepaalde leden van de familie Stabij uit Sliedrecht in de
18de eeuw soms Van den Heuvel genoemd? Voor een goed begrip is hier enige toe-
lichting op zijn plaats. Tussen 1725 en 1736 worden in Sliedrecht zeven kinderen
(onder wie een tweeling) gedoopt van Abraham Baarten van Rees en Geertje Leen-
dertsdr. Stabij, die ook wel Van den Heuvel wordt genoemd. Ook onder de doopge-
tuigen treden personen op, die nu eens Stabij dan weer Van den Heuvel heten, zoals
blijkt:

Abraham Baarten van Rees, ged. Sliedrecht 20-7-1704 (get.: Huymen Abrahams,
Huygh Meesen en Maryken Abrahams), zn. van Baart Abrahamsz. van Rees en
Pleuntjen Ariensdr. Visser, tr. vóór 25-11-1725' Geertje Leendertsdr. Stabij (ook
genaamd van den Heuvel), wsch. geb. vóór 17041, dr. van Leendert Pietersz. Stabij
en Krijntje Pietersdr.

Uit dit huwelijk bekend, gedoopt te Sliedrecht:

1. Pleuntje, ged. 25-11-1725 (get.: Jan Jansz. van Rees en Marigje Baarten van
Rees).

2. Maayke, ged. 2-11-1727 (get.: Leendert Pietersz. Stabij en Aartje Leendertsdr.
Stabij).

3. Leendert, ged. 24-7-1729 (get.: Leendert Pietersz. van den Heuvel en Willempje
Pietersdr. van den Heuvel).

4. Baart, ged. 3-10-1731 (get.: Baart Abrahamsz. van Rees en Marigje Baarten van
Rees).

5. Crijntje, ged. 21-2-1734 (get.: Leendert Pietersz. van den Heuvel en Artje Leen
dertsdr. van den Heuvel).

6. Leendert, ged. 28-11-1736 (get.: Cornelis, Aartje en Neeltje Leenderts Stabij).
7. Andries, ged. 28-11-1736 (get.: Cornelis, Aartje en Neeltje Leenderts Stabij),

tweeling met voorgaande.

Het wekt op z'n minst enige bevreemding dat onmiskenbaar identieke personen tel-
kens van naam veranderen. Het lijkt er op dat men geen keuze kan maken tussen Sta-
bij of Van den Heuvel. Is er, zo vroeg ik mij vervolgens af, voor deze eigenaardig-
heid een verklaring te vinden? De bekende genealoog W.A. van Rijn suggereert een
oplossing door Krijntje Pietersdr. de naam Van den Heuvel toe te kennen2. In dat
geval zou Leendert Pietersz. Stabij gebruik hebben gemaakt van de naam van zijn
vrouw en later noemen de kinderen van dit echtpaar zich naar hun moeder. Deze
gang van zaken is niet geheel ongebruikelijk in deze periode. Toch bevredigde deze
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verklaring niet, temeer daar ik Krijntje Pietersdr. nooit met de naam Van den Heu-
vel ben tegegekomen in de archiefbescheiden3. Het antwoord op mijn vraag bleek in
een andere richting gezocht te moeten worden en wel in de boezem van de familie
Stabij zelf.

Van hypothese tot bewijs
Een impasse in een genealogisch onderzoek kan soms vruchtbaar met een hypothe-
se bestreden worden. De eerste stap naar een werkbare veronderstelling zette ik toen
ik een lijst van inwoners van Sliedrecht uit 1672 onder ogen kreeg waarop ik een
echtpaar ontdekte, dat ik kon houden voor de ouders van Leendert Pietersz. Stabij,
namelijk Pieter Leendertsz- Stabij en Geertje Jansdr.4.

Wat naamgeving betreft sloot een en ander naadloos op elkaar aan. Geertje Leen-
dertsdr. Stabij bleek in deze opstelling te zijn vernoemd naar haar grootmoeder van
vaderszijde. Toch is naamgeving alleen geen doorslaggevend bewijs. Gelukkig vond
ik in het Oud Rechterlijk Archief (ORA) van Sliedrecht een tweetal akten, waarmee
de filiatie bevestigd kon worden.

Op 24 mei 1681 worden Leendert Jansz. Schram, Huyg Jansz. Schram en Jan
Jansz. Schram, die zich sterk maken voor Pieter Leendertsz. Stabij, gehuwd met
Geertje Jansdr. Schram, genoemd als kinderen en erfgenamen van Willempje Huy-
gendr.5. Ruim veertig jaar later, op 31 augustus 1724 worden Leendert Pieterse van
den Heuvel en Jan Pieterse van den Heuvel, beiden wonende te Naaldwijk (onder
Sliedrecht) en Willemijna van den Heuvel, wonende te Dordrecht op hun beurt als
kinderen van Geertje Jansdr. Schram vermeldb. Opmerkelijk is ook hier het afwis-
selend gebruik van de namen Stabij en Van den Heuvel. Voorts kunnen wij en pas-
sant vaststellen, dat Geertje Jansdr. afkomstig is uit de bekende Sliedrechtse familie
Schram7.

Stabij?
Voorlopig kon ik Pieter Leendertsz. Stabij en Geertje Jansdr. Schram noteren als
stamouders van de familie Stabij uit Sliedrecht. Nadere gegevens over deze familie
ontleende ik aanvankelijk aan het dossier Stabij uit de collectie Van Rijn2. Daarmee
kon de stamreeks mogelijkerwijs met twee generaties worden opgevoerd, want in
zijn aantekeningen maakt Van Rijn gewag van een Pieter Ariensz. Stabij, die om-
streeks 1580 geboren zou zijn. Hij had tenminste vier kinderen, namelijk Jacob Pie-
tersz. Stabij, gehuwd met Crijntje Pietersdr. Gelder, Geertruyt Pietersdr., gehuwd
met Arien Teunisz., Pleuntgen Pietersdr., gehuwd met Gijsbert Jansz. van Haeften
en Anneken Pietersdr., gehuwd met Aryen Aryensz. De veronderstelling ligt voor de
hand om ook een hypothetische Leendert (Pietersz.) op deze stamvader Pieter aan te
sluiten. Wees de voornaam van Pieter Leendertsz. Stabij niet onmiskenbaar in die
richting? Van Rijn noteerde voorzichtig in potlood en voorzien van een vraagteken
een zoon Leendert bij de kinderen van Pieter. Die voorzichtigheid bleek niet voor
niets.

Pieter Arijensz. Stabij had namelijk een zuster, Barber/Barbara Ariensdr.
(gehuwd geweest met Willem Cornelisz.) die kennelijk zonder kinderen is overle-
den. Haar erfgenamen zijn althans de weduwe van haar neef, haar nichten en enige
nog niet te plaatsen verwanten. Dit valt af te leiden uit een akte d.d. 9 juni 1662:
Crijntgen Pietersdr., weduwe van Jacob Pietersz. Stabij, bijgestaan door Pieter
Jansz. van Hofwegen, Aryen Teunisz., gehuwd met Geertruyd Pietersdr., Gijsbert
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Jansz., gehuwd met Pleuntgen Pietersdr., Arien Ariensz., gehuwd met Anneken Pie-
tersdr. Stabij, Arien Dircksz. Bouwman, Flooris Hermansz., gehuwd met Leentge
Jansdr., Rockus Teunisz., Stoffel Cuindersz., gehuwd met Anneken Teunisdr., Lam-
bert Dircksz., gehuwd met Dirckxken Cornelisdr., allen erfgenamen van Barbara
Aryensdr., overleden in Sliedrecht, in haar leven weduwe van Wiilem Cornelisz.
zal[igerj transporteren op Thomas Pietersz. van Nederpelt, wonende in Giessen-
Nieuwkerk een geheel huis en erf in de bovenpolder van Hardinxveld8.

De vraag dringt zich op waarom de hypothetische Leenden Pietersz. Stabij of zijn
nakomelingen niet onder de erfgenamen genoemd worden. Zou Pieter Ariensz. Sta-
bij wel een zoon Leendert gehad hebben? Een bewijs voor het bestaan van deze
Leendert heb ik nooit kunnen vinden in de beschikbare bronnen van het Oud Rech-
terlijk Archief van Sliedrecht. Even heb ik de hoop gekoesterd, dat ik toch nog het
doorslaggevende bewijs zou kunnen vinden toen men mij wees op het bestaan van
de familie-archieven Van Bijlandt, Van Bijlandt-Halt en Van Bijlandt-Rheijdt.
Daarin berusten namelijk veel archivalia over Sliedrecht, waarvan ik het bestaan
nooit had kunnen vermoeden9. Die hoop bleek echter van korte duur, want ik vond
aanwijzingen dat de veronderstelde Leendert Pietersz. Stabij nooit kon hebben
bestaan.

Of Van den Heuvel?
Voor het zover was, deed ik nog een ontdekking, die van groot belang bleek voor het
opstellen van een werkhypothese. Ik vond in het weeskamerarchief van Molenaars-
graaf een akte van uitkoop, gedateerd 16 maart 1678: 'Wiilem Eeuwoutsz., weduw-
naar van Neeltie Leendertsdr., ter eenre en Pieter Leendertsz. Stabij en Adriaen
Tonisz. (d'eene broeder en den laetsten comparant oom van de voorn. Neeltie Leen-
dertsdr. zal[iger]) als bloetvoochden over 't naergelaetene weeskindt van den voorn.
Wiilem Eeuwoutsz. geprocreert bij de voorn. Neeltie Leendertsdr., genaempt Neel-
tje Willemsdr. (-) ter andere zijde'. Het kind krijgt 250 gulden bij haar 'mundige
dage ofte huwelijcke state' en bij vooroverlijden is Wiilem Eeuwoutsz. gehouden
om aan de erfgenamen van zijn kind een bedrag van 100 gulden uit te keren10.

In 1679 is het kind overleden, zoals blijkt uit een aantekening van 25 november
1679: 'Alsoo het weeskindt van Wiilem Eeuwouts hier vooren genompt in den jare
1679 is comen te overlijden (-)' bekent Pieter Leendertsz. Stabij 'als last hebbende
van Crijntie Leenderts mijne heele zuster uyt handen van Wiilem Eeuwouts ontfan-
gen te hebben de voors[eijde] somme van hondert gulden"'.

Uit deze twee akten kunnen wij enige conclusies trekken over de afkomst van Pie-
ter Leendertsz. Stabij. Hij heeft in ieder geval twee zusters gehad, Neeltie en Crijn-
tie. De laatste noemt hij expliciet zijn hele zuster en dat zou kunnen betekenen, dat
hij ook één of meer halve broers en/of zusters gehad zou kunnen hebben. Dit is
tevens een aanwijzing, dat zijn vader of moeder uit een eerder of later huwelijk een
kind of kinderen gekregen heeft.

Het huwelijk van zijn zuster Neeltie was snel gevonden. Op 28 november 1677
trouwt zij als j.d. van Sliedrecht te Molenaarsgraaf met Wiilem Eeuwitten (Groene-
velt), j.m. van Molenaarsgraaf. Zij overlijdt vóór 16 maart 1678. Bij de doop van
Neeltje Willemsdr. op 30 januari 1678 te Molenaarsgraaf treden als getuigen op
Adriaen Adriaensz., Crijntien Leendertsdr. en Crijntien Eeuwitsdr. De beide Crijn-
tjes zijn te plaatsen als respectievelijk zuster van de moeder en de vader, maar wie is
Adriaen Adriaensz.1. En wie is Adriaen Tonisz., de oom van Neeltie Leendertsdr., die

Gens [Mostra 50 (1995) 25



als voogd optreedt in de akte van uitkoop? Als wij nu de akte uit 1662 in de herin-
nering roepen, waarin de kinderen van Pieter Ariensz. Stabij genoemd worden, dan
komen wij twee geschikte kandidaten tegen: Adriaen Tonisz. is misschien wel iden-
tiek met de man van Geertruyt Pietersdr. en Adriaen Adriaensz. zou de man van
Annechie Pietersdr. Stabij kunnen zijn. Maar wie is dan de vader van Neeltie, Crijn-
tie en Pieter Leenderts Stabij?

In het familiearchief Van Bijlandt-Halt en Van Bijlandt-Rheijdt bevindt zich ook
een viertal ambachtsregisters van Naaldwijk over de jaren 1642-1696, die een onver-
wachte aanvulling vormen op de registers uit het ORA van Sliedrecht12. In deze rijke
bron vond ik een eerste aanwijzing voor de oplossing van mijn probleem. Mijn oog
viel namelijk op de volgende akte van 29 maart 1646: 'Jacob Pietersz. voor hem sel-
ven voor een vierde paert, Gijsbert Jansz. van Hafte als man ende voocht van Pleun-
tie Pietersdr., oock voor een vierde paert, Aerien Thonisz. als man ende voocht van
Truychie Pietersdr., oock voor een vierde paert en Leendert Baertsz. als man en
voocht van Annichie Pietersdr., oock mede voor een vierde paert, alte saemen eijge-
naers van een weer lants groot 10 mergen en een hondt landt geleegen in Slijdrecht
in de Ambachte voorn. [Naeltwijck], belendt oostwaert Thonis Coorsse ende weest-
waert Pieter Geleinsz. (-)', volgt een grondkaveling13. Er kan nauwelijks misver-
stand bestaan: in deze akte worden de kinderen van Pieter Ariensz. Stabij genoemd
en Annichie blijkt in 1646 met een Leendert Baertsz. te zijn getrouwd. Deze Leen-
dert zou heel goed de vader kunnen zijn van Neeltie, Crijntie en Pieter. Het werd
zaak om deze mogelijkheid nauwkeuriger te onderzoeken. Gelukkig lieten de bron-
nen mij niet in de steek en bleek Annichie Pietersdr. voldoende sporen te hebben
nagelaten in de archieven om haar levensloop enigszins te kunnen reconstrueren. Op
2 juli 1658 verschijnt zij als weduwe van Leendert Baertsz. voor schout en heemra-
den van Naaldwijk, vergezeld door Jacob Pietersz. haar broer en Geeryt Baertsz.
haar zwager. Zij doet bij die gelegenheid transport van 2 morgen en 3 hond land en
haar gedeelte in het huis (van haar vader)14. Ruim twee maanden later blijkt zij te zijn
hertrouwd met Aerien Aeriensz., die op 25 september 1658 voor het gerecht ver-
schijnt. Nu wordt duidelijk, dat Annichie uit haar eerste huwelijk drie kinderen
heeft: 'Aerien Aeriens als getrouwt ende ten houwelijcke genomen is hebbende
Annichie Pieters, bij acte van vertichtingh van dato [niet ingevuld] onder andere
aengenomen hadde haeren kinderen bij Leendert Baerts zal[iger] geprocreert uyt te
reycken de somme van 45 gulden waer voorens alle de goederen van de selffde boe-
del stilzwijgens waren ingebracht (-) als nu dat den voors. Annichie Pieters eenighe
der selffe goederen vercoft heeft aen Aerien Thonis Suen, wonende te Sliedrecht,
sonder dat dit nochtans de acte van vertichtinge soo ten regaerde van de 45 gulden
als anderssints is voldaen, verclaerde hij comparant ten behoeve van de voors. Aeren
Thonis ende voogden van de hare drie minderjarige kinderen hem geconsenteert als
borghe ende principael (-) ende dat voor de vertichtinghe van de somme van 45 gul-
den, dewelcke sijn huysvrouw Annichie Pieters belooft heeft als haer kinderen
benne gecomen tot haere houwelijcke staet ofte tot haer mondige daeghe soude
wesen gecomen'15. Met deze gegevens is het mogelijk om de hypothese te staven.
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Een tussenbalans
Annichie Pietersdr. Stabij tr. (1) vóór 29-3-1646 Leenden Baertsz., overl. vóór 2-7-
1658. Zij tr. (2) tussen 2-7-1658 en 25-9-1658 Arien Aeriensz., overl. na 30-1-1678.

Uit haar eerste huwelijk worden drie kinderen geboren, die de volwassen leeftijd
bereiken:

1. Neeltie Leendertsdr., die in 1677 trouwt met Willem Eeuwitsz- Groenevelt en in
1678, waarschijnlijk kort na de geboorte van haar eerste kind Neeltje, komt te
overlijden. Neeltje Willems wordt op 30 januari 1678 te Molenaarsgraaf gedoopt,
waarbij twee tantes en de (stief)grootvader van moederszijde (namelijk Adriaen
Adriaensz.) optreden als getuigen. Bij de akte van uitkoop, d.d. 16 maart 1678 is
behalve haar broer Pieter Leendertsz. Stabij, ook haar aangetrouwde oom Adria-
en Tonisz., de man van haar tante Geertruyt (Truychie) Pietersdr. aanwezig als
voogd over haar onmondige kind.

2. Crijntie Leendertsdr., is in 1678 doopgetuige en wordt in 1679 de hele zuster van
Pieter Leendertsz. Stabij genoemd.

3. Pieter Leendertsz- Stabij wordt in 1678 en 1679 genoemd in verband met het
weeskind van zijn zuster Neeltie Leendertsdr.; hij is vóór 1672 getrouwd met
Geertje Jansdr. Schram.

Chonologisch kunnen deze drie kinderen zeer goed geboren zijn tussen 1640 en
1655, d.w.z. in de huwelijksjaren van Leendert Baertsz. en Annichie Pietersdr.

Het is overigens niet ondenkbaar, dat ook uit haar tweede huwelijk kinderen zijn
geboren, omdat Pieter Leendertsz. met nadruk spreekt over zijn hele zuster Crijntie,
maar over hen heb ik helaas geen nadere gegevens kunnen vinden.

De cruciale akte
Een doorslaggevend bewijs trof ik aan als een los stuk achter in de gerechtsrol van
Naaldwijk. Daarin komt de ongedateerde akte van vertichtinge (vergelijk de akte
van 25-9-1658) ter sprake, die op 23 oktober 1656 blijkt te zijn opgemaakt. Annichie
Pietersdr. zit in een failliete boedel en de voogden van de minderjarige kinderen pro-
beren nog wat te redden. Ik laat een gedeelte van deze cruciale akte, die waarschijn-
lijk tussen 2 juli en 25 september 1658 is opgemaakt, volgen: 'Gerrit Baerts,
won[ende] Sliedrecht als oom paternel ende naeste bloedtvoocht van de drie min-
derjarige] kinderen van zal[iger] Leendert Baerts, mitsgaders Cornelis van der Gra-
eff, schouwt van Sliedrecht voorn[oem]t als oppervoocht van 's heeren wegen en in
die qualite eijschers in cas van preferentie contra de andere mede crediteuren van de
insolventen boedel van Annichie Pieters, weduwe van de voors[eijde] Leendert
Baerts, mede eijschers int voors[eijde] cas.
Van der Hoop als procureur van de Eijschers dede seggen, dat Leendert Baerten in
den jare 1656 deser werelt sijnde overleden naergelaten heeft drie minderjarige kin-
deren ten behoeve van de welcke des selffs naergelate weduwe Annichie Pieters ten
overstaan van Schout en heemraden van Sliedrecht op den xxiij [23] octobfer] des
voors|eijde] jaers 1656 heeft gedaen uytcoop ende vertichtinge in maniere als volcht
als dat d' voors[eijde] Annetie Pieters haere drie onmondige kinderen soude moeten
alimenteren, kleden en voeden ende ter schole laeten gaen ter tijd dat ijder van dien
gecomen souw sijn tot d'ouderdom van achttien jaren oft tot huwelijcke state ende
alsdan ijder kint te laeten volgen 15 gulden en voor elkeenlijck bruylofskleren uyt te
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setten alles ingevolg van de acte van uytcoop ende vertichtinge daervan sijnde ende
alsoo jegenwoordich maer een der voors[eijde] drie kinderen sijnde het soontje is
geworden 18 jaer ende het jonst dochtertje maer ontrent 13 ende het oudender twede
dochtertje ontrent 16 jaren ouwt is, ontbrecken deselve noch enigjaeren alimentatie
die nae rechte int voors[eijde] contract haer competeren (-)'. De procureur eist uit de
kooppenningen van het verkochte huis en land het recht van preferentie ten bedrage
van 445 gulden, namelijk 45 gulden als vaderlijk erfdeel, 150 gulden voor de uitzet
en 250 gulden voor resterende alimentatie16.

Hoewel de namen van de weeskinderen niet genoemd worden, is het mijns inziens
meer dan aannemelijk dat met het zoontje van 18 jaar Pieter is bedoeld en met de
dochtertjes van respectievelijk 13 en 16 jaar Crijntie en Neeltie. De leeftijden zullen
zijn vastgesteld in 1658, gezien de berekening van het aantal jaren, waarover nog ali-
mentatie betaald moet worden. Bij benadering kunnen wij nu de geboortejaren van
de kinderen vaststellen: Pieter in 1640, Neeltie (ervan uitgaande dat zij als oudste
dochter het eerst getrouwd zal zijn) in 1642 en Crijntie in 1645.

Wie was Leendert Baertsz.
Hoewel er nu enige helderheid gebracht is in de verhoudingen binnen de familie Sta-
bij, is een afdoend antwoord op mijn vraag (naar het wisselend gebruik van de
namen Stabij en Van den Heuvel) nog steeds niet gegeven. Uit twee akten, die hier-
boven vermeld zijn (d.d. 2-7-1658 en het ongedateerde stuk van ca. 1658), komt naar
voren dat Leendert een broer had, die Gerrit (of Geerit) heette. In het kohier van het
haardstedegeld in Sliedrecht over het jaar 1646 komt in dit verband een aantal inte-
ressante namen voor: Geeryt Baerts Huevel (aangeslagen voor 1 gulden), Leendert
den Huevel (aangeslagen voor 1 gulden), Bastiaen Baerts Huevel (aangeslagen voor
1 gulden) en Baert den Huevel (aangeslagen voor 2 gulden)17. Uit deze gegevens kan
de conclusie getrokken worden, dat Leendert Baertsz., de broer van Gerrit Baertsz.
Huevel, identiek moet zijn met de Leendert den Huevel, die in 1646 vermeld wordt.
Opvallend is bovendien de plaats, die Leendert den Huevel in dit kohier inneemt. Hij
komt namelijk voor in een veelbetekende opeenvolging van namen: Aerien Thonis,
Leendert den Huevel, Gijsbert de Snijder en Jacob Stabij. Hier worden onmisken-
baar de vier (schoon)kinderen van Pieter Ariensz. Stabij achter elkaar opgesomd.
Gijsbert de Snijder is identiek met Gijsbert Jansz. van Haaften, die kleermaker van
beroep was18. Dit gegeven kan geïnterpreteerd worden als een aanvullend bewijs, dat
de kinderen Stabij met hun gezinnen op het Stabije-weer zijn blijven wonen. De akte
van grondverkaveling uit 1646 wijst ook in deze richting. Ongetwijfeld is Baert den
Huevel de vader van Gerrit, Leendert en Bastiaen. Hij kan geïdentificeerd worden
met Baert Bastiaensz. Huevel, wiens weduwe Neeltien Ariensdr. Naens (waar-
schijnlijk zijn tweede vrouw) op 30-12-1650 een verklaring aflegt19.

Het feit, dat Leendert Baertsz. uit de familie (Van den) Heuvel stamt, biedt een
logische verklaring voor het hardnekkige gebruik van deze naam door zijn nakome-
lingen. Dat uiteindelijk een definitieve keuze werd gemaakt voor de naam Stabij20,
zal waarschijnlijk te maken hebben met het uitsterven van deze familie in het begin
van de 18de eeuw. Crijntje Jacobsdr. Stabij is de enige dochter van Jacob Pietersz.
Stabij. Zij transporteert nog op 21 februari 171621 en moet dus na die datum, gestor-
ven zijn als laatste van haar geslacht. Ik vermoed, dat die omstandigheid, gevoegd
bij het feit, dat er voldoende naamdragers Van den Heuvel voorhanden waren in
Sliedrecht, de doorslag heeft gegeven om de naam Stabij in ere te houden. Alle thans
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levende dragers van deze naam in Nederland stammen, voor zover bekend, af van
het echtpaar Leendert Pietersz. Stabij en Krijntje Pieters22.

Als samenvatting geef ik hieronder een overzicht van de familie Stabij in Slie-
drecht tot het begin van de 18de eeuw. In een bijlage verwerk ik enige gegevens over
de oudste generaties (Van den) Heuvel uit Sliedrecht.

(Fragment)genealogie/naamreeks Stabij (Sliedrecht)
I. Arien NN tr. NN.

Uit dit huwelijk bekend:

1. Pieter, volgt II.
2. Barber/Barbara Ariensdr., wonende te Sliedrecht (1660), overl. tussen 18-1-

1650 en 2-10-1660, tr. Willem Cornelisz-, wonende te Hardinxveld (vóór 1650),
overl. vóór 18-1-1650.
18-1-1650: Jacob Pietersz. Stabij, wonende in Sliedrecht als voogd van en vanwege Barbar
Adriensur., weduwe van Willem Corneiisz., in zijn ieven gewoond hebbende te Hardinxveld ter ene
en Cornelis Cornelisz. de jonge en Pieter Cornelisz. wonende te Streefkerk ieder voor zichzelf en ver-
vangende en zich sterk makend voor Arien Cornelisz. en Cornelis Pouwelsen, gehuwd met Marigien
Cornelisdr., Cornelis Aertsz., voor zichzelf en als voogd over de weeskinderen van Jacob Aertsz. zali-
ger en mede als voogd over de weeskinderen van Dingetien Aertsdr. zaliger, bijgestaan door Adriaen
Reijersz. de Boen als vader van deze weeskinderen en Aert Aertsz. voor zichzelf, Jacob Cornelisz. en
de voornoemde Cornelis Cornelisz. de jonge als voogden van Annegien en Aechien Aertsdr. en mede
voor en vanwege deze kinderen en dochters al te samen erfgenamen van Willem Cornelisz. zaliger,
ter andere zijde, volgt boedelscheiding. (RA Zuid-Holland, weeskamerarchief Hardinxveld, no 2).

2-10-1660: Jacob Pietersz. Stabij, oud ca. 52 jaar, Gijsbert Jansz., oud ca. 47 jaar, beiden wonen-
de in Sliedrecht in het ambacht van Naaldwijk als erfgenamen van Barber Aeriensdr., in haar leven
gewoond hebbende in Sliedrecht, verklaren, dat zij het geld van de doodschuld van hun voornoemde
muy [tante] Barber Aeriensdr. met rente hebben moeten opnemen, alsmede borg hebben moeten staan
voordedijklasten. (ARA, 1.10.15., no 338a, fol. 62).

9-6-1662: Crijntgen Pietersdr., weduwe van Jacob Pietersz. Stabij, bijgestaan door Pieter Jansz.
van Hofwegen, Aryen Teunisz., gehuwd met Geertruyd Pietersdr., Gijsbert Jansz., gehuwd met
Pleuntgen Pietersdr., Arien Ariensz., gehuwd met Anneken Pietersdr. Stabij, Arien Dircksz. Bouw-
man, Flooris Hermansz., gehuwd met Leentge Jansdr., Rockus Teunisz., Stoffel Cuindersz., gehuwd
met Anneken Teunisdr., Lambert Dircksz., gehuwd met Dirckxken Cornelisdr., allen erfgenamen van
Barbara Aryensdr., overleden in Sliedrecht, in haar leven weduwe van Willem Cornelisz. transporte-
ren op Thomas Pietersz. van Nederpelt. wonende in Giessen Niekerk een geheel huis en erf in de
bovenpolder van Hardinxveld. (RA Zuid-Holland, ORA Hardinxveld, no 3).

II. Pieter Ariensz. Stabij, geb. ca. 158524, visser, leeft nog in 1638, overl. vóór 29-3-
1646, tr. NN (Crijntjen NNI, gezien de naam Crijntjen onder haar kleindochters).

1627: Pieter Ariensz. Stabij te Sliedrecht wordt in het kohier van de 500e penning aangeslagen voor
6 gulden. (GA Dordrecht, Stadsarchief Dordrecht, no. 3 inv. nr. 3977, kohier 500e penning, fol.
280).

4-11-1627: Quohier van alle de landen (-) sorterende onder onsen ambachte ende dorpe van
Slydrecht. Het 30e weer, toebehorende aan Pieter Ariensz. Stabij, is groot 10 morgen en 1 hond en
50 roe. Het 29e weer is groot 9 morgen en 2 hond en behoort toe aan Cornelis Teunissen en het 31 e
weer is groot 10 morgen en 1 hond en wordt gebruikt door Geleijn Ariensz. (eigenaar is Arien Wil-
lemsen). (GA Sliedrecht, nrs. 849/51, doos 40, geciteerd in Familiedossier Schram, CBG, 's-Gra-
venhage).

1638: Pieter Arijensz. Stabij te Sliedrecht wordt in het kohier van de 200e penning aangeslagen
voor 10 gulden. (GA Dordrecht, Stadsarchief Dordrecht, no 3, inv. nr. 3978, kohier 200e penning,
fol. 181 e.v.).

8-8-1634: Pieter Arijensz. Stabij en Gheleijn Adriaenz., beiden wonende te Sliedrecht, zijn
getuigen bij het passeren van het testament van Pieter Jacobsz. en Neeltgen Bastiaensdr., eveneens
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wonende te Sliedrecht voor notaris Daniël Eelbo te Dordrecht. (GA Dordrecht, ONA 20a. inv. nr.
67, fol. 21 vs.).

29-3-1646: Jacob Pietersz. voor zichzelf voor een vierde deel, Gijsbert Jansz. van Hafte als man
en voogd van Pleuntie Pietersdr.. ook voor een vierde deel, Aerien Thonisz. als man en voogd van
Truychie Pietersdr., ook voor een vierde deel en Leenden Baertsz. als man en voogd van Annichie
Pietersdr.. ook mede voor een vierde deel. samen eigenaars van een weer land groot 10 morgen en
I hond land gelegen in Naaldwijk, belend oostwaarts Thonis Coorsse en westwaarts Pieter Ge-
leijnsz.. volgt een grondkaveling. (ARA, 1.10.15, no 338b).

29-12-1651: Schout en heemraden van Sliedrecht taxeren op verzoek van Pieler Geleijne en de
voogden van de nagelaten weeskinderen van Aerien Geleijnen ende Neltien Aeriensdr. beiden over-
leden als erfgenamen van Maerichie Geleijne een perceel land van 2 morgen en 338,5 roeden gele-
gen in Naaldwijk in een weer van 10 morgen en een halve hond, belend oostwaarts het weer van
Pieter Aeriensz. Stabij en westwaarts Geleijn Ariensz. Het perceel wordt getaxeerd op 425 gulden.
(ARA, 1.10.15. no338).

Uit dit huwelijk bekend (in willekeurige volgorde):

1. Jacob, volgt lila.
2. Geertruyt Pietersdr., overl. na 15-10-1679, inwoner van Sliedrecht in 16724, tr.

vóór 29-3-1646 met Arien Teunisz. Boer, geb. ca. 1615, visser, beiden lidmaat te
Sliedrecht (15-10-1679)23.
23-11-1663: Aerien Thonisz. Boer, wonende te Naaldwijk bekent schuldig te zijn aan Joffrou Mar-
grieta Diercx, weduwe van Willem Johan Cols [Cools], wonende te Dordrecht, de somme van 1000
gulden tegen 5.5% rente per jaar; hypotheek wordt gevestigd op 4 morgen en 450 roeden land met het
huis gelegen in Naaldwijk, belend oostwaarts Thonis Koossen en westwaarts de schout Heijndrick
Pieters Backer; afgelost op 21-11-1692. (ARA. 1.10.15, no 338a, fol. 113).
3-8-1675: Arijen Teunisz. Boer transporteert op Pieter Arijensz. zijn minderjarige zoon een huis en
erf met 4 morgen en 488 roeden land, gelegen in de Stabije-weer. (RA Zuid-Holland, ORA Sliedrecht,
no 1118, fol. 8vs.).

22-10-1676: Arijen Teunisz. Boer, oud ca. 61 jaar, wonende te Naaldwijk legt een verklaring af
over de jurisdictie van Naaldwijk. Hij verklaart dat hij sedert 38 jaren gevist heeft als voren ('van het
boven eijnde van Naeltwijck westwaerts op tot gelijcks den toren opde kercke'); 'dat int eerste jaer dat
hij opt voorsz[eijde] water quam te vissen met sijne huysvrouwe vader Pieter Stabij ende sijn swager
Pieter Nelen alsdoen getrouwt met sijn suster Fijgje Teunen oock in gemeenschap heeft bevist een
salm steeckje wegens den heer van Naeltwijck op de voors[eijde] revier de Merwede een weijnig
boven de kercke alhier geset en dat door de occasie met sijn schoonvader en swager over de limiten
van Naeltwijck spreeckende ieder van deselve hem verscheijde malen geseijd hebben, dat de gereg-
tigheijt van de visserije ende limiten van Naeltwijck waren strekkende tot gelijks den voors[eijde]
toren toe; dat Pieter Stabij nu al is dood geweest 24 jaren en tsijn overlijden was ontrent 60 jaren24; dat
Pieter Nelen insgelijk sterft oud sijnde ontrent 60 jaren en ontrent 37 jaren dood is geweest (-)'. (ARA,
1.10.14, no348)27.

3. Pleuntje Pieters Stabij, j.d. van Sliedrecht (1641), otr. Oud Alblas, 24-2-1641 (tr.
Sliedrecht) Gijsbert Jansz. van Haeften, kleermaker, afkomstig van Montfoort,
geb. ca. 1613, zn. van Jan Claesz. en Jannichje Thomasdr. Obijn18; beiden nog
genoemd in de lijst van inwoners van Sliedrecht uit 16724.

4. Anneken, volgt Illb.

lila. Jacob Pieters Stabij, geb. ca. 1607/08, visser (1650), overl. tussen 2-10-1660
en 9-6-1662, tr. vóór 19-1-1642 met Crijntje Pieters (van) Gelder, geb. ca. 1613,
dienstmaagd bij ds. Isaac Barentius te Sliedrecht (ca. 1630 - ca. 1635), overl. tussen
30-1-170625 en 1-12-1710, dr. van Pieter Ariensz. Zij tr. (2) 1674 (huw. voorwaar-
den op 10-1-1674) met Jacob Cornelisz. Calis, geb. ca. 1630, visser, woont 1679 te
Sliedrecht, in 1701 in Oost-Indië, testeert met zijn vrouw op 21-1-1686 voor notaris
Govert de Wit te Dordrecht, overl. tussen 9-5-1701 en 30-1-1706, zn. van Cornelis
Jacobsz. en Annichien Ariensdr.25.
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19-1-1642: Cornelis Comelisz. Thoen. gehuwd met Pieterien Pietersdr. transporteert op Cornelis
Pietersz. Gelder en Aerien Diercx, gehuwd met Aeriaentien Pietersdr. samen voor drie delen en
Jacob Pietersz., gehuwd met Crijntien Pietersdr. en Pieter Pietersz. Gelder en Jacob Jaspersz. als
'gerechte bestuerve bloetvoecht en mij Schout als oppervoegcht' voor twee delen ongeveer 13 hond
land met het zesde part in het huis, staande in Naaldwijk (-). (ARA, 1.10.15, no 338b).

28-10-1642: Govert Aelewinsz. voor zichzelf voor de helften Cornelis Pietersz. Gelder, Geeryt
Ariensz., gehuwd met Maerichien Pietersdr. en Jacob Pietersz., gehuwd met Crijntien Pietersdr..
Aerien Dierx, gehuwd met Aeriaentien Pietersdr., Thonis Aeriensz. Stolck als voogd van Pieter Pie-
tersz. Gelder samen voor de andere helft, eigenaars van negen morgen en twee hond land, gelegen
in Naaldwijk, volgt grondkaveling. (ARA, 1.10.15, no 338b, fol. 4).

25-9-1646: Jacob Stabij wordt in het kohier van het haardstedegeld in Sliedrecht over 1646 aan-
geslagen voor 2 gulden. (ARA, 1.10.15, no 324).

1-6-1647: Cornelis Aeriensz. transporteert op Jacob Pietersz. Staebij 3 morgen en 83 roeden en
4 voeten land, zijnde het derde deel vaneen weer land van 9 morgen en 250 roeden. (ARA, 1.10.15,
no 338b).

30-10-1650: Geleijn Ariensz Visscher, oud ca. 65 jaar (-) en Aerien Melsen, oud ca. 65 jaar en
Jacob Pieterse Stabij, oud ca. 43 jaar en Huybert Bastiaense oud ca. 38 jaar, samen vissers op de
'Graeffelijckheyden visscherije', leggen een verklaring af. (ARA, 1.10.15, no 338).

21-1-1656: Jacob Pietersz. Stabij ter ene, Pieter Pietersz. Gelder ter andere zijde samen eige-
naars van 4 morgen en 400 roeden land, zijnde de helft van een geheel weer land genaamd Goovert
Alewins weer, gelegen in Naaldwijk, volgt grondverkaveling. (ARA, 1.10.15, no 338).

23-5-1657: Pieter Pietersz. Gelder, wonende te Sliedrecht, transporteert op Jacob Pietersz. zijn
zwager het vierde deel van een weer land van 9 morgen en 2 hond, gelegen in Naaldwijk. (ARA,
1.10.15, no 338a).

4-1-1667: De weduwe van Jacob Pietersz. Stabij, wonende te Sliedrecht, wordt in het kohier van
de 200e penning aangeslagen voor 20 gulden. (ARA, 1.10.15, no 338a, fol. 134).

10-1-1674: Huwelijkse voorwaarden tussen Jacob Cornelis, meerderjarige j.m. en Crijntje Pie-
ters, weduwe van Jacob Pieters Stabij. (GA Dordrecht, Oud Not. Archief no 20a, inv. nr. 4I3)25.

22-10-1676: Crijntge Pietersdr., huisvrouw van Jacob Comelisz., oud ca. 63 jaar, wonende te
Naaldwijk, legt verklaring af over de jurisdictie van Naaldwijk. Zij verklaart, dat zij ongeveer 46
jaar geleden als dienstmaagd bij ds. Isaac Barentius predicant alhier is komen wonen en tot zijn
overlijden26 is gebleven, 'sulx 6,5 jaer bij hem gewoond heeft, dat inmiddels is voorgevallen dat die
van Overslijdr[echtl tersake van de voors[eijdel limiten quaestie maeckten en sustineerden, dat 't
predicants en 't gewesene dorpshuys daer den secr[elt[ari]s Jan Joosten in sijn leven inwoonde
onder Oversl[iedrecht] behoorde, dog dat die quaestie is blijven steken, sonder dat die van Over-
sl[iedrechf] eenig verder regt hebben bekomen'. (ARA, 1.10.14, no 348)27.

24-2-1685 en 10-3-1685: Rechtzaak tussen Max Jansz., weduwnaar van Elijsabeth Pietersdr.
Hofwegen voor zichzelf en als vader en voogd van zijn minderjarige kind bij Elijsabeth Pietersdr.,
eiser contra Jacob Comelisz., in huwelijk hebbende Crijntje Pietersdr., gedaag'de en idem (Max
Jansz.), eiser contra Crijnge Jacobsdr. Stabij , weduwe van Pieter Jansz. Hofwegen; betreft een uit-
voerige erfeniskwestie over onder meer een 'bijbel net silveren sloten, beslag en ketting daeraen'.
(RA Zuid-Holland, ORA Sliedrecht, no 1097, fol. 14 en fol. 15).

19-2-1686: Jacob Comelisz. Calis en Crijntje Pieters de Gelder, echtelieden, wonende te Slie-
drecht, bekennen schuldig te zijn aan de vier minderjarige kinderen van Crijntje Jacobs Stabij, hun
dochter, de somma van 466 gulden en 14 stuivers, uit de boedel van Claesje Jans, de moeije [tante]
van vaderszijde van de kinderen, overleden te Hofwegen. (GA Dordrecht, Oud Not. Archief no 20a,
inv. nr. 244)25.

Uit dit huwelijk bekend:

1. Crijntje Jacobsdr. Stabij, vermeld als inwoonster van Sliedrecht in 16724, overl.
na 21-2-1716, tr. vóór 9-6-1662 met Pieter Jansz. (van) Hofwegen, overl. vóór 24-
2-1685.
9-5-1701: Crijntje Pietersdr. de Gelder, huisvrouw van Jacob Comelisz. in Oostindiën en Crijntje
Jacobsdr., weduwe van Pieter Jansen Hofwegen, transporteren op Aerien Willemse Eijckelenboom
een perceel weiland van 8 hond, gelegen in het Stabije-weer voor 140 gulden. (De Nederlansche
Leeuw 87 (1970), k. 39/40).
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1-12-1710: Crijntje Jacobsdr. Slabij. weduwe van Peter Jansen Hoffwegen, dochter en enig uni-
verseel erfgenaam van Krijntje Pietersdr. van Gelder, bekent schuldig te zijn aan de heer Comelis van
Aelst, wonende te Hendrik Ido Ambacht, de somme van 300 gulden. (RA Zuid-Holland. ORA Slie-
drecht, no 1120).

24-11 -1711: Crijntje Jacobsdr. Stabij, weduwe van Pieter Janse Hoffwegen, tranporteert op Wil-
lem Ysbrandse 3 morgen en 70 roeden land in de weerd van Hendrick Jorissen, niet het huis en erf en
200 roeden hennipland en stegen voor 700 gulden, waarvan 500 gulden t.b.v. Comelis van Aelst
wegens 2 schuldbrieven. (RA Zuid-Holland, ORA Sliedrecht, no 1120, fol. I6vs.)

21-2-1716: Crijntje Pieters (!), weduwe van Pieter Janse van Hofwegen. wonende te Naaldwijk,
transporteert op Arien Roochusse 500 roeden land in het Govert Alewijns-weer, voor 25 gulden. (RA
Zuid-Holland, ORA Sliedrecht, no 1120, fol. 64 vs.).

21-2-1716: Crijntje Pieters (!), weduwe van Pieter Janse van Hofwegen, wonende te Naaldwijk,
transporteert op Arij Joosten, mede heemraad te Naaldwijk, 2 hond land in het Govert Alewijns-weer,
voor 25 gulden. (RA Zuid-Holland. ORA Sliedrecht. no 1120, fol. 65).

Illb. Anneken Pieters Stabij, vermeld als inwoonster van Sliedrecht in 1672 met
haar tweede man4, overl. na 1672; tr. (1) vóór of in 1640 met Leenden Baertsz.
(Heuvel), overl. wsch. te Sliedrecht, in 1656 (in ieder geval vóór 23-10-1656; tr. (2)
tussen 2-7-1658 en 25-9-1658 met Arijen Arijens, wsch. overl. na 30-1-1678. [NB.
zie bijlage: De oudste generaties (Van) (den) Heuvel (Huevel) te Sliedrecht].

25-9-1646: Leenden den Heuvel wordt in het kohier van het haardstedegeld in Sliedrecht over 1646
aangeslagen voor I gulden. (ARA, 1.10.15, no. 324).

Ca. 1658 (wsch. tussen 2-7-1658 en 25-9-1658): Gerrit Baertsz., wonende te Sliedrecht, als oom
paternel en naaste bloedvoogd van de drie minderjarige kinderen van zaliger Leenden Baertsz.,
mitsgaders Comelis van der Graeff, schout van Sliedrecht als oppervoogd en in die kwaliteit eisers
in cas van preferentie contra de andere mede crediteuren van de insolvente boedel van Annichie Pie-
tersdr., weduwe van Leendert Baertsz., mede eisers. Van der Hoop als procureur van de eisers ver-
klaart, dat Leendert Baerten in 1656 is overleden en nagelaten heeft drie minderjarige kinderen,
voor wie Annichie Pietersdr., ten overstaan van Schout en heemraden van Sliedrecht op 23 oktober
1656 een akte van uitkoop heeft gepasseerd. Annechie Pietersdr. zal haar drie onmondige kinderen
moeten kleden en voeden en naar school laten gaan tot de leeftijd van 18 jaar of huwelijk en ver-
volgens aan ieder kind een bedrag van 15 gulden uitkeren en voor 'elkeenlijck bruylofskleren uyt te
setten'. Op dit moment heeft alleen de zoon de leeftijd van 18 jaar bereikt, het jongste dochtertje is
pas 13 en het tweede dochtertje is 16 jaar, zodat nog enige jaren alimentatie resteren. Daarom con-
cludeert de procureur, dat de kinderen uit de opbrengst van het huis en land, dat door Annichie Pie-
tersdr. verkocht is, preferent verklaart moeten worden voor 'de somme van 45 gulden voor vader-
lijck bewijs noch met 150 gulden voor de uytsetting voor haer drien ende laatstelijck nog 5 jaren
ontbreckende alimentatie voor 't jongste dochtertie jaerlijx te minste op 50 gulden maeckende 250
gulden ende nog 2 jaere ontbreckende alimentatie voor 't outste dochtertie sijnde 16 jaer jaerlijcx ter
somme van 40 gulden maeckende te samen 445 gulden (-)'. (RA Zuid-Holland, ORA Sliedrecht, no
1096A, los stuk, ongedateerd).

2-7-1658: Annichie Pietersdr., weduwe van Leendert Baertsz.. bijgestaan door Jacob Pietersz.,
haar broer en Geeryt Baertsz., haar zwager, transporteert op Aerien Thonis Suen, wonende mede in
Naaldwijk, twee morgen en drie hond land met haar gedeelte van het huis daarop staande, gelegen
in een weer van 10 morgen en 1,5 hond, waar oostwaarts beland is Thonis Koossen en westwaarts
schout Heyndrick Pieters Backer. (ARA, 1.10.15, no 338a, fol. 25).

2-7-1658: Aerien Thonisz. Suen, wonende te Naaldwijk, bekent schuldig te zijn aan Annichie
Pietersdr., weduwe van Leendert Baertsz. de somme van 600 gulden ter zake van koop van haar
gedeelte in een huis met 2 morgen en 300 roeden land, tegen 4,5 % per jaar. (ARA, 1.10.15, no
338a, fol. 25vs.).

25-9-1658: Aerien Aeriensz., gehuwd met Annichie Pietersdr., die bij akte van verlichting van
dato [niet ingevuld] onder andere heeft aangenomen om haar kinderen bij Leendert Baertsz. zaliger
uit te keren de somme van 45 gulden waarvoor alle goederen van de boedel stilzwijgend waren inge-
bracht (-); nu blijkt dat Annichie Pietersdr. enige goederen verkocht heeft aan Aerien Thonisz. Suen.
zonder dat hiermee de akte van vertichting ten aanzien van de 45 gulden als anderszins is voldaan,
zo verklaarde hij comparant zichzelf borg en principaal ten behoeve van Aeren Thonisz. en de
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voogden van haar drie minderjarige kinderen en dat voor de vertichting van de somme van 45 gul-
den, die zijn huisvrouw Annichie Pietersdr. beloofd heeft 'als haer kinderen benne gecomen tot
haere houwelijcke staet ofte tot haer mondige daeghe soude wesen gecomen'. (ARA, 1.10.15, no
338a, fol. 60vs.)

30-9-1660: Aerien Aeriensz. als man en voogd van Annichie Pietersdr. en bijgestaan door Jacob
Pietersz. Stabij zijn zwager bekent door Aerien Thonisz. Suen van de somme van 600 gulden met
de verschenen rente ten volle betaald te zijn. Aerien Aeriensz. tekent met een kruisje en Jacob Pie-
tersz. Stabij met een (onbeholpen) vierkantje. (ARA, 1.10.15, no 338a, fol. 26).

25-9-1660: Aerien Aeriensz. als man en voogd van Annichie Pietersdr., wonende te Naaldwijk,
transporteert op Cornelis Dircksz., burger te Dordrecht of Maeyken Dircksdr. een schuldbrief van
600 gulden ten laste van Aerien Thonisz. Suen, spruitende uit koop van 2 morgen en 300 roeden
land met het derde deel van het huis, volgens de brief daarvan zijnde d.d. 2-7-1658. (ARA, 1.10.15,
no 338a, fol. 59).

25-9-1660: Aerien Thonisz. Suen bekent schuldig te zijn aan Cornelis Dircx of Maeyken
Dircksdr. de somme van 600 gulden en daarenboven nog een somme van 100 gulden, tegen 5 % of
(mits op tijd betaald) 4,5 % per jaar. Op 6-4-1677, afgelost. (ARA, 1.10.15, no 338a, fol. 59vs.).

30-1-1678: Adriaen Adriaensz. is waarschijnlijk als (stief)grootvader getuige bij de doop te
Molenaarsgraaf van Neelticn, dochter van Willem Eeuwitsz. en Neeltien Leendertsdr., naast Crijn-
iicn Leendertsdr. en Crijntien Eeuwitsdr., beiden tantes van het kind. (RA Zuid-Holland, Doopre-
gister Molenaarsgraaf).

Uit het eerste huwelijk bekend (in meest waarschijnlijke volgorde):

1. Pieter, volgt IV.
2. Neeltje Leendertsdr., geb. ca. 1642 (is 16 jaar oud in 1658), j.d. van Sliedrecht

(1677), overl. tussen 30-1-1678 en 16-3-1678, tr. Molenaarsgraaf, 28-11-1677
Willem Eeuwitten (Groenevelt), j.m. van Molenaarsgraaf (1677), ged. ald., 17-
12-1651, overl. na 19-9-1694, zn. van Eeuwit Cornelisse Groenevelt en Deliaen-
tie (Deeltjen Ariensdr.; hij tr. (2) vóór 26-3-1684 met Griettie Willemse.
16-3-1678: Willen Eeuwoutsz., weduwnaar van Neeltie Leendertsdr., ter ene en Pieter Leendertsz.
Stabij en Adriaen Tonisz. (de een broeder en de laatste comparant oom van Neeltie Leendertsdr.) als
voogden over het nagelaten weeskind van Willem Eeuwoutsz. en Neeltie Leendertsdr., genaamd
Neeltje Willemsdr. (-) ter andere zijde, komen tot een boedelscheiding; het kind krijgt 250 gulden bij
het bereiken van haar 'mundige dage ofte huwelijcke state'; bij vooroverlijden is Willem Eeuwoutsz.
gehouden om aan de erfgenamen van zijn kind een bedrag van 100 gulden uit te keren. (RA Zuid-Hol-
land, Weeskamerarchief Molenaarsgraaf, no 2, fol. 179).

25-11-1679: 'Alsoo het weeskindt van Willem Eeuwouts hier vooren genompt in den jare 1679 is
comen te overlijden (-)' bekent Pieter Leendertsz. Stabij 'als last hebbende van Crijntie Leenderts
mijne heele zuster uyt handen van Willen Eeuwouts ontfangen te hebben de voors[eijdej somme van
honden gulden'. (RA Zuid-Holland, Weeskamerarschief Molenaarsgraaf, no 2, fol. 180).
Uit dit huwelijk bekend:
a. Neeltien, ged. Molenaarsgraaf, 30-1-1678 (get. Adriaen Adriaens, Crijntien Leenderts en Crijn-

tien Eeuwits), overl. tussen 16-3-1678 en 25-11-1679.
3. Crijntje Leendertsdr. Stabij, geb. ca. 1645 (is 13 jaar oud in 1658), vermeld als

doopgetuige in Molenaarsgraaf op 30-1-1678 en als hele zuster van Pieter Leen-
dertsz. Stabij op 25-11-1679.

IV. Pieter Leendertsz. Stabij, ook genaamd (van den) Heuvel, geb. ca. 1640 (is 18
jaren oud in 1658), vermeld als inwoner van Sliedrecht in 16724, lidmaat ald. (1679),
overl. tussen 3-12-1689 en 7-5-1695, tr. Geertje Jansdr. Schram, vermeld als
inwoonster van Sliedrecht in 16724, lidmaat ald. (1679), overl. na 24-5-1681, dr. van
Jan Ariensz. Schram en Willempje Huygendr.

15-10-1679: Piter Lenerts en Geertjen Janssen, echtelieden worden vermeld als lidmaten te Slie-
drecht. (A.J. Stasse, Index op het lidmatenregister van Sliedrecht, 1672, 1679-1710. Utrecht, 1987.
Indices Alblasserwaard, nr. 12).
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24-5-1681: Leenden Jansen Schram, Huyg Jansen Schram en Jan Jansen Schram, ieder voor
zichzelf en zich samen sterkmakend voor Pieter Leendensen Stabij, gehuwd met Geertje Jansen
Schram, samen kinderen en erfgenamen van Willempje Huygen en dienvolgende voor vier vijfde
portien, mitsgaders Bouwen Joosten Croon, als in huwelijk gehad hebbende Annigje Huygen, item
nog de eerste drie comparanten voor zichzelf en in hun voornoemde kwaliteit, mitsgaders Govert
Huygen mede voor zichzelf en zich sterkmakend voor Jacob Frederickse, zoon van Frederick Huy-
gen zaliger, eveneens samen erfgenamen van Annichje Huygen. voorts Bastiaen Meessen, gehuwd
met Neeltje Maertensen voor zichzelf en zijn zwager Jan Maertensen en Gijsbert Jacobsen voor
zichzelf en voor Claes Hendricksen, gehuwd met Marigje Jacobsen, voorts Teunis Corssen,
gehuwd met Geertje Jacobsen, mede-erfgenamen van Maerten Teunissen, die de eerste man was
van Annigje Huygen en voorts nog Bouwen Joosten Croon, zich sterkmakend voor de verdere erf-
genamen van Maerten Teunissen, samen voor het resterende vijfde part, transporteren op Claes Jan-
sen, schoenmaker, de helft van een geheel huis met de helft van het erf (-) voor 400 gulden. (RA
Zuid-Holland, ORA Sliedrecht, no 1118).

24-5-1681: Leendert. Huyg en Jan Jansen Schram, ieder voor zichzelf en zich sterkmakend voor
Pieter Leendertsen Stabij als in huwelijk hebbende Geertje Jansen Schram, samen kinderen en erf-
genamen van Willempje Huygen en Jan Aryensen Schram, transporteren op Bouwen Joosten
Croon, in huwelijk gehad hebbende Annigje Huygen zaliger, mitsgaders aan de erfgenamen van
Annigje Huygen en de erfgenamen van Maerten Teunisz., die de eerste man is geweest van Annig-
je Huygen een perceel land van 3 morgen en 150 roeden, gelegen in de Klootsweer (-) voor 550 gul-
den. (RA Zuid-Holland, ORA Sliedrecht, no 1118).

3-12-1689: Hennen Aryensen Schram, Ysbrant Aryensen, Aryen Coraelissen Venis, Cornelis
Leendertsen Schram, Jan Aryensen Schram, Leendert Jansen Schram, Pieter Leendertsz. Heuvel,
Pieter Leendertsen Schram, Leys Leendertsen Oom, Huybert Jansen Backhuysen, Gerrit Jansen
Melhoof, Pieter Wyllemsen Boer, Woutter Cornelissen Croest, Louwerens Aryensen Schipper en
Wyllem Andriesen Baen, allen erfgenamen van Jangie Schram zaliger transporteren op Leendert
Tyssen Boer de helft of westzijde van een huis, belend ten oosten Hermen Aryensen Schram en ten
westen Leendert Tyssen Boer (-) voor 100 gulden. (RA Zuid-Holland, ORA Sliedrecht, no 1184).

7-5-1695: Willem Pieterse Boertje diaken van Sliedecht voor zichzelf en zich sterkmakend voor
Aert Janse van der Wiel, mede diaken, transporteert in genoemde kwaliteit op Arien Ariensz. een
half huis en erf in Naaldwijk, belend oostwaarts Arij Jacobsz. Cleijne en westwaarts de kinderen
van Pieter Stabij voor 20 gulden. (RA Zuid-Holland, ORA Sliedrecht, no 1119, fol. 27).

31-8-1724: Jan Janse Schram, wonende te Naaldwijk, Leendert Pieterse van den Heuvel en Jan
Pieterse van den Heuvel, beiden wonende te Naaldwijk, Willemijna van den Heuvel, wonende te
Dordrecht, alle drie kinderen van wijlen Geertje Jans Schram, Arien Dircxe van de Graaff, wonen-
de te Naaldwijk als vader en voogd van zijn dochterje Aaghje Ariens van de Graaff, verwekt bij
Willemijntje Leenderts Schram, die een dochter is van wijlen Leendert Janse Schram, lesamen voor
de helft en Arien Teunisse Berck, wonende te Rotterdam, zijnde een zoon van wijlen Teunis
Mathijsse Berck, voor zichzelf en als testamentaire voogd van het onmondige dochtertje van Jaco-
bus Johannisse Berck, genaamd Ariaantje Jacobusse Berck, Anthony Johannisse Berck, wonende te
Geertruidenberg en Adriaan Teunisse Bos, gehuwd met Susanna Johannisse Berck, wonende te
Naaldwijk, allen kinderen en kindskinderen van Johannis Mathijsse Berck en nog Mathijs Lau-
wrense Baars en Cornelis Lauwrense Baars, voor zichzelf en zich sterk makend en de rato caveren-
de voor Floris Pauwelse van der Spuy, gehuwd met Macheltje Lauwrense Baars, allen wonende te
Oud-Beijerland, allen kinderen van wijlen Marya Mathijsse Berck, samen voor de wederhelft, allen
testamentaire erfgenamen van wijlen Huyg Janse Schram en Susanna Mathijsse Berck, in haar
leven echtelieden, gewoond hebbende en overleden te Naaldwijk; comparanten transporteren op
Bastjaan Pieterse de Jongh, wonende te Naaldwijk 'seeckere helfte van een huysinge met de helfte
van de oosterse helfte van het agterhuys ofte schuyr daar annex, mitsgaders de helfte van den Dijck
ende erve, soo binnen als buytendijcx daaraan behoorende, staende ende gelegen onder desen
Ambachte op ende in Neel Bestens weer, belent ten oosten van de voors. geheele huysinge, dijck
ende erve de stoep van 't voors. weer ende ten westen de weduwe van Arij Foppen (-)', voor de
somma van 276 gulden ende rantsoenpenningen ten bedrage van 13-16-0, tesamen 289-16-0, alles
volgens de koopconditien van 10 augustus 1724 voor Schout en Schepenen van Naaldwijk, (RA
Zuid-Holland, ORA Sliedrecht no 1121, fol. 47).
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Uit dit huwelijk bekend (in willekeurige volgorde):

1. Leenden, volgt V'.
2. Willempje (Willemijna) Pieters van den Heuvel, woont te Dordrecht (1724), erf-

genaam van Huyg Jans Schram in 1724 (als dochter van Geertje Jans Schram),
vermeld als doopgetuige in Sliedrecht op 18-3-1716 (samen met Jan Pieters) en
op 24-7-1729, (samen met Leendert Pieters van den Heuvel = Leendert Pieters
Stabij).

3. Jan Pieterse Stabij, ook genaamd van den Heuvel, doopgetuige in Sliedrecht op
18-3-1716 (samen met Willempje Pieters) erfgenaam van Huyg Jans Schram in
1724 (als zoon van Geertje Jans Schram), overl. in of na 1733.
1733: Jan Pieters Stabije wordt voor 10 stuivers aangeslagen in de verponding over zijn huisje in
Sliedrecht, dat volgens latere aantekening in 1741 is weggespoeld28. (RA Zuid-Holland, 3.01.29,
Financie van Holland, no 525, kohier der verpondingen over alle de huysen (-) in Sliedrecht, 1733, no
80).

V. Leendert Pietersz. Stabij, ook genaamd van den Heuvel, geb. ca. 1670/80. lidmaat
op belijdenis te Sliedrecht 26-6-1709, overl. tussen 31-8-1724 en 6-11-1755, tr.
Krijntje Pietersdr., geb. ca. 1675/80, begr. Sliedrecht (aangifte impost 14-5-)17682,
mog. dr. van Pieter Andriesz.3.

6-11-1755: Crijntje Pieterse, weduwe van Leendert Pieterse Stabij, Neeltje Leendertse Stabij, Jan
Lormier, Huyg Bos, Hendrick Ariense van der Vlies, Cornelis Stabij en Marigje van der Vlies,
weduwe van Willem Stabij leggen verklaring af ten verzoeke van de Heer Francois van de Brand-
laar, Baljuw van Zuid-Holland (-) hoe dat 'op gepasseerde saturdag sijnde geweest den Ie Novem-
ber 1755 des avonds de kloeke ontrent halff twaelff uuren tot twee differente reyse uyt haare huys-
inge is geroepen haaren soon en broeder Ary Leendertse Stabij (als wanneer sij beijde [twee eerste]
attestante te bedde waaren leggende) dog op 't rumoer 't welke de tweede attestante hoorde, is
opgestaan en na de deur gaande, is haaren broeder haar al teegen koomen vallende, seggende met
een groote verbaastheyt, lieve suster daar heeft Arij Jasse Nout (denoterende daar meede Nout
Ariensen van de Donk) mij den hals afgesneeden, vallende daar op een stoel needer, 't welcke de
eerste attestante nog te bedde leggende meede heeft gehoon, sijnde op het geroep en geschreeuw
van de tweede attestante veele van de buuren daar in huys gekoomen; verders verklaaren de
gesaamentlijke attestanten dat als wanneer den gemelde Arij Leendertse Stabij door den derden
attestant als chirurgijn was verbonden en wederom eenigsints tot sijn selfs was gekoomen, heeft
gesegt, dat den booven gemelde Nout Ariense van de Donk hem die wont waarvan hij verbonden
was hadde toegebragt, sijnde den voorn[oemde] Arij Leendertse Stabij daar bij gebleeven tot dat
denselven den daaraanvolgende sondag morgen ontrent vijff uuren is overleeden'. (RA Zuid-Hol-
land, ORA Sliedrecht, no 1109)".

20-12-1766: Crijntje Pieterse, weduwe van wijlen Leendert Stabij, wonende te Naaldwijk, bij-
gestaan door haar kinderen Pieter, Neeltje en Aardje Stabij en Abraham van Rees als in huwelijk
hebbende Geertje Leendertse Stabij, transporteert op Arij Balte Bos en Leendert Neederloff, beiden
diaconie armmeesters van Sliedrecht en in die hoedanigheid ten behoeve van de armen van Slie-
drecht 'een huysje en erve staande onder Naaldwijk, belent ten oosten Hendrik van der Vlies, ten
westen Arij Stevense, ten noorden de erve van Arij Huyberde van Haafte en ten zuyden de Rivier
de Merweede onder dese mits nogtans dat de tranportante en haar dogter Neeltje Leendertse Stabij
haar leeven lang geduurende in het selve huysje sal moogen blijven woonen', voor de somma van
150 gulden, 'tot betaalinge in mindering van het geene de comparante aan den armen schuldig is'.
(RA Zuid-Holland, ORA Sliedrecht, no 1123, fol. 142).

3-5-1769: Leendert Hoffman, wonende te Sliedrecht, transporteert aan de diaconie armmeesters
van Sliedrecht 'een hoeck binnen erf, leggende onder Naaltwijk agter de twee huysen den armen toe
behoort hebbende, waarvan een bewoont wert bij de weduwe Leendert Stabij en een bij Arij Stee-
vense'. (RA Zuid-Holland, ORA Sliederecht, no 1123, fol. 173).

Uit dit huwelijk bekend:
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1. Geertje Leenderts Stabij, ook genaamd van den Heuvel, overl. na 20-12-1766,
tr. vóór 25-11 -1725 met Abraham Baarten van Rees, ged. Sliedrecht 20-7-1704
(get. Huymen Abrahams, Huyg Meesen en Maryke Abrahams), overl. na 20-12-
1766, zn. van Baarten Abrahamsz. van Rees en Pleuntjen Ariens Visser (hun
kinderen worden aan het begin van dit artikel opgesomd).

2. Aartje Leenderts Stabij, ook genaamd van den Heuvel, doopgetuige te Slie-
drecht in 1727, 1734 en 1736, begr. Sliedrecht (aangifte impost pro deo op 8-
6)1768, ondertr. Giessen-Oudekerk, 30-10-1734, tr. Giessendam 21-11-1734
Gabriël Willemsz- Scheper, ged. Goudriaan 17-11-1700, wedn. van Lijsie Janse
van den Herik, zn. van Willem Thijsz. Scheper en Adriaantje Gabriëlsdr. Koy-
man.

3. Pieter Leenderts Stabij (van den Heuvel), overl. na 20-12-1766, tr. vóór 23-6-
1729 met Pauwelijntje Cornelisdr. van der Vlies, ged. Sliedrecht 7-2-1706, dr.
van Cornelis Comelisz. van der Vlies en Beligje Fopdr. Ruyter.
30-8-1738: Aart Hoffman, bakenmeester en loods, Pieter Leenderts Stabij en Abraham Baarte van
Rees, wonende onder Sliedrecht, Hendrik Boers, stuurman, Jasper Tasquin en Gradus Abrij,
knechts, allen van competente ouderdom, leggen een verklaring af voor notaris Pieter de Ruyter te
Dordrecht, (ontleend aan: De Nederlandsche Leeuw 95 (1978), k. 341).

Uit dit huwelijk zijn nakomelingen bekend, die het geslacht Stabij tot de huidige dag hebben
voortgezet.

4. Andries Leenderts Stabij, ged. Sliedrecht 21-2-1706 (get.: Pieter Anderisse, Ari
Anderisse en Aeltje Pieters).

5. Neeltje Leenderts Stabij, ged. Sliedrecht 4-1-1708 (get. Pieter Anderisse, Aaltje
Pieters, Pitertje Cornelisse en Stuyt Janssen), is wsch. ongehuwd gebleven,
overl. na 20-12-1766.

6. Mayken Leenderts Stabij, ged. Sliedrecht 4-1-1708 (tweeling met voorgaande).
7. Cornelis Leenderts Stabij, ged. Sliedrecht 7-1-1711 (get. Arij Andriessen, Aria-

entje Dirks), overl. tussen 6-11-1755 en 20-12-1766.
8. Arien Leenderts Stabij, ged. Sliedrecht 12-11-1713 (get. Jacob Ariens de Haas,

Aaltje Pieters), overl. Sliedrecht 2-11-1755 (vermoord)29.
9. Jan Leenderts Stabij, ged. Sliedrecht 18-3-1716 (get. Jan Pieters en Willempje

Pieters), overl. mei 1724.
10. Willem Leenderts Stabij, ged. Sliedrecht 25-12-1722 (get. Jacob Haes, Geertje

Leenderts), overl. vóór 10-2-1753, tr. Marigje Andries van der Vlies, overl. na
6-11-1755.
10-2-1753: Andries van der Vlies en Joost Andriesse Dekker, beiden wonende onder Naaldwijk,
worden aangesteld als voogden over het minderjarige kind van Marigje van der Vlies, in huwelijk
verwekt aan haar overleden man Willem Leenderts Stabij, genaamd Neeltje Willems Stabij. (RA
Zuid-Holland, Weeskamerarchief Naaldwijk gemeente Sliedrecht), no 1, fol. 110vs.).

Bijlage (de oudste generaties (Van) (den) Heuvel (Huevel) te Sliedrecht)

I. Baert Bastiaensz. Huevel, geb. ca. 1580, overl. tussen 25-9-1646 en 30-12-1650;
tr. (1) wsch. N.N., tr. (2) Neeltien Aeriens Naens, overl. na 30-12-1650; zij tr. wsch.
(l)N.N.30.

25-9-1646: Baert den Huevel wordt in het kohier van het haardstedegeld in Sliedrecht over 1646
aangeslagen voor 2 gulden. (ARA, 1.10.15, no 324).

30-12-1650: Neeltien Aeriensdr. Naens, laatst weduwe van Baert Bastiaensz. Huevel en
Marichgen Ariensdr. Naens, huisvrouw van Pauwels Pietersz., leggen een verklaring af. (RA Zuid-
Holland, ORA Sliedrecht, no 1067, fol. 84).
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Uit eerste (?) huwelijk bekend (in willekeurige volgorde):

1. Bastiaen Baertsz- Heuvel, geb. ca. 1617, verklaart op 2-7-1688 ca. 71 jaar oud te
zijn, vermeld als inwoner van Sliedrecht in 16724, lidmaat ald. (1679) tr. Aaltje
Corssen, vermeld als inwoonster van Sliedrecht in 16724, dr. van Cors Ariensz.
(Hartog) en Ariaentje Damen31.
25-9-1646: Bastiaen Baertsz. Huevel wordt in het kohier van het haardstedegeld in Sliedrecht over
1646 aangeslagen voor 1 gulden. (ARA, 1.10.15, no 324).
Uit dit huwelijk bekend:
a. Neeltje Bastiaensdr. Heuvel, tr. ca. 1670 mei Abraham N.N. (naar alle waarschijnlijkheid identiek

met Abraham Claesz. van Rees, zn. van Claes Jansz. van Rees en Josijntje Abrahamsdr.32).
2. Leendert Baertsz. is identiek met Leendert den Huevel, overl. tussen 1-1-1656 en

23-10-1656, tr. vóór of in 1640 met Annichie Pietersdr. Stabij, vermeld als
inwoonster van Sliedrecht in 16724, overl. na 1672. Zij tr. (2) tussen 2-7-1658 en
25-9-1658 met Aryen Aryensz-, overl. na 30-1-1678 (voor verdere gegevens ver-
wijs ik naar de (fragment)genealogie/naamreeks Stabij).

3. Gerrit Baertsz. den Heuvel, vermeld als inwoner van Sliedrecht in 16724, op 10-5-
1680 nog vermeld bij notaris Johannes Helle te Dordrecht, tr. Ariaentje Goverts-
dr., vermeld als inwoonster van Sliedrecht in 16724.
25-9-1646: Geeryt Baerts Huevel wordt in het kohier van het haardstedegeld in Sliedrecht over 1646
aangeslagen voor 1 gulden. (ARA, 1.10.15, no 324).

4-9-1666: Gerrit Baerten Heuvel, wonende te Naaldwijk, eiser contra Arien Bastiaensz. Lock,
wonende te Naaldwijk, gedaagde. Gerrit Baerten Heuvel eist betaling van 10-10-0 wegens geleende
penningen; default wegens non comparitie van de gedaagde. (RA Zuid-Holland, ORA Sliedrecht, no
1096A).

27-10-1668: Gerrit Baerten Heuvel, wonende te Naaldwijk, eiser contra Arien Bastiaensz. Lock,
gedaagde. Eiser begeert tweede default. Schout en heemraden condemneren gedaagde in betaling van
10-10-0 en in de onkosten. (RA Zuid-Holland, ORA Sliedrecht, no 1096A).

4-1-1667: Gerrit Baertsz. Heuvel te Sliedrecht wordt in het kohier van de 200e penning aangesla-
gen voor 5 gulden. (ARA, 1.10.15, no 338a, fol. 134).
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend. •

Noten
1. Het doopregister van de Hervormde Gemeente te Sliedrecht begint pas op 20-4-1704, terwijl het

trouwregister geheel verloren is gegaan.
2. Dossier Stabij (Collectie W.A. van Rijn), berustend bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG)

te 's-Gravenhage.
3. Over de afkomst van Krijntje Pieters tast ik nog vrijwel volledig in het duister. Mogelijk is Pieter

Andriesse (doopgetuige in 1706 en 1708) haar vader. Deze Pieter Andriesse is m.i. niet identiek met
Pieter Andriesse Haringh die in dezelfde tijd in Sliedrecht voorkomt, ook al blijkt (als verwarrende
complicatie) een Aaltje Pieters (dochter van Pieter Andriesse Haringh en gehuwd met Jacob
Ariensz. (de) Haes) eveneens op te treden als doopgetuige in 1708 en 1713 (zie overzicht van de
kinderen van Leendert Pietersz. Stabij en Krijntje Pieters). Volgens W.A. van Rijn is Krijntje Pie-
ters een dochter van Pieter Andriesse en Merrigje Willems, blijkens één van de vele aantekeningen
uit het dossier Stabij. Dit ouderpaar zou identiek kunnen zijn met Piter Andriesse Naghtegael en
Merrighjen Willems, die beiden genoemd worden als lidmaat te Sliedrecht op 15-10-1679. Een
andere mogelijkheid is het echtpaar Pieter Andriessen en Aertie Gerrits, die eveneens op 15-10-
1679 als lidmaten te Sliedrecht vermeld worden, (zie: A.J. Stasse, Index op het lidmatenregister van
Sliedrecht, 1672, 1679-1710. Utrecht, 1987. Indices Alblasserwaard, nr. 12).

4. A.J. Stasse, Inwoners Sliedrecht 1672, in: Ons Voorgeslacht 41 (1986), p. 220 e.v.
5. Rijks Archief (RA) Zuid-Holland, Oud Rechterlijk Archief (ORA) Sliedrecht, no. 1118, f. 35.
6. RA Zuid-Holland, ORA Sliedrecht, no. 1121, f. 47.
7. Nederland's Patriciaat 48 (1962), p. 348 en Familiecollectie Schram, berustend bij het CBG te 's-

Gravenhage.
8. RA Zuid-Holland, ORA Hardinxveld, no. 3.
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9. Met vriendelijke dank aan mevrouw C.J.M. Bakker, werkzaam op de studiezaal van het Algemeen
Rijks Archief (ARA)/RA Zuid-Holland te "s-Gravenhage. Het betreft de volgende archieven: ARA.
no. 1.10.14: E.D. Rijken, Het Archief van de Familie Van Bijlaadt, z. pi. 1961 en no. 1.10.15:
Louisa Balk, Inventaris van de Familie Archieven Van Bijlandl-Halt en Van Bijlandt-Rheydt, 1329-
1970, 's-Gravenhage 1983.

10. RA Zuid-Holland, Weeskamerarchief Molenaarsgraaf, no. 2, f. 179.
11. Idem, f. 180.
12. ARA, 1.10.15, no. 338 bevat de ambachtsregisters van Naaldwijk, opgemaakt door Schout en

heemraden, bestaande uit 4 delen, respectievelijk over de periodes 1642-1647, 1647-1657, 1657-
1664 en 1669-1696. De delen zijn door een omslag voorzien van een volgnummer, t.w. 338, 338a,
338b en 338c. In de bronverwijzing heb ik de nummering gevolgd, zoals ik die heb aangetroffen.
Men moet echter bedenken, dat door de verwisseling van een omslag de nummering van de delen
gewijzigd wordt.

13. ARA, 1.10.15, no. 338b.
14. ARA, 1.10.15, no. 338a, f. 25.
15. Idem, f. 60vs.
16. RA Zuid-Holland, ORA Sliedrecht, no. 1096A, los stuk, ongedateerd, ca. 1658.
17. ARA, 1.10.15, no. 338. In dit kohier komen ook de namen voor van Arien den Huevel (1 gulden)

en zijn kennelijke zoons: Aerien Aeriens Huevel (I gulden) en Pieter Aeriens Huevel (I gulden).
De enige andere Baert in dit kohier is Baert Baertsz. (1 gulden), die beschouwd kan worden als de
stamvader van de familie Prins (volgens dossier Prins, collectie W.A. van Rijn, berustende bij het
CBG te *s-Gravenhage). Zie ook noot 30.

18. Volgens aantekening uit het dossier Van Haaften (Collectie W.A. van Rijn), berustend bij het CBG
te 's-Gravenhage.

19. RA Zuid-Holland, ORA Sliedrecht, no. 1067, f. 84.
20. Het komt mij voor dat de naam Stabij is ontstaan uit een bijnaam en vergelijkbaar is met namen als

Houvast, Vliegop, Stuurop en Stavast. G.J. Uitman (Hoe komen wij aan onze namen, z. pi., Wereld-
venster, 1974, 3e dr. p. 181 e.v.) rangschikt deze namen in navolging van Johan Winkler onder de
categorie: geslachtsnamen in de gebiedende wijs.
Het dorp Sliedrecht bestond indertijd uit drie ambachten, namelijk Naaldwijk, Lokhorst of (Over-
)Sliedrecht en Niemandsvriend. Het ambacht Naaldwijk was het grootste en besloeg bijna 600 mor-
gen (I morgen is ca. 0.8 ha), verdeeld over 49 weerlanden (een weer is een strook land tussen twee
sloten), waarvan het 30e weer het Stabij weer werd genoemd. Hoewel ik geenszins ter plaatse des-
kundig ben, heb ik toch de indruk, dat dit weer zijn naam ontleend heeft aan de vroegst bekende
bezitter Pieter Ariensz. Stabij. Voor verdere gegevens over de benamingen van de weerlanden en
dergelijke verwijs ik naar: W. Bos Jzn., Sliedrecht, dorp van wereldvermaardheid, Zaltbommel
(Europese Bibliotheek) 1969.

21. RA Zuid-Holland. ORA Sliedrecht, no. 1120, f. 64v en 65.
22. Vriendelijke mededeling van de heer K. Stabij uit Sliedrecht in een brief aan mij d.d. 11 maart 1991.
23. Arien (Adriaen) Tonisz. Boer is niet identiek met Arien Teunisz. Suen of Seun. Laatstgenoemde

trouwt op 9-5-1655 te Wijngaarden met Jannetje Wouters, j.d. van Wijngaarden. Het echtpaar is lid-
maat te Sliedrecht (15-10-1679). Opvallend is evenwel dat Annechie Pietersdr. in 1658 haar portie
land, groot 2 morgen en 3 hond transporteert op Arien Thonis Suen, terwijl Aerien Teunisz. Boer,
de man van Truychie Pietersdr. in 1675 twee maal een kwart van het Stabije-weer, namelijk 4 mor-
gen en 488 roeden overdraagt op zijn zoon. Met dank aan de heer A.J. Stasse uit Utrecht.

24. Met deze verklaring kan met een slag om de arm het geboortejaar van Pieter Ariensz. Stabij gesteld
worden op ca. 1592. Uit andere bron weten wij echter dat zijn zoon Jacob ca. 1607/08 geboren moet
zijn. Mede op basis van dit gegeven schat ik het geboortejaar van Pieter op ca. 1585.

25. W.A. van Rijn, De oudere generatiën van het Sliedrechtse geslacht Kalis, in: De Nederlandsche
Leeuw 87 (1970), k. 32. Enkele aanvullingen betreffende Jacob Cornelisz. Calis ontving ik van de
heer A.J. Stasse uit Utrecht, waarvoor dank.

26. Ds. Isaac Barentius overleed in 1635. (W. Bos Jzn., Sliedrecht, dorp van wereldvermaardheid, Zalt-
bommel (Europese Bibliotheek) 1969, p. 225).

27. In 1675 ontstond een conflict tusssen de nieuwe ambachtsheer van Lokhorst (of (Over-)Sliedrecht),
mr. Jan Teding van Berkhout en de ambachtsheer van Naaldwijk Adriaan van Blijenburgh over de
grens tussen beide ambachten. Centraal stond de vraag of het land, waarop de kerk stond, geheel of
voor de helft tot Lokhorst of Naaldwijk behoorde. Het proces over deze kwestie wordt uiteindelijk
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door Teding van Berkhout gewonnen. Voor verdere gegevens verwijs ik naar het in de vorige noot
genoemde boek van W. Bos Jzn. (p. 52-53) en de doctoraal scriptie van J. Braaksma, 'Niet zonder
goede correspondentie met de overheid', conflicten in de verhouding tussen kerk en overheid in
SHedrecht in de zestiende en zeventiende eeuw, z. pi. (eigen uitgave) 1986. Veel archiefmateriaal
over dit grensgeschil en andere competentiegeschillen is te vinden op het Algemeen Rijks Archief
te 's-Gravenhage, met name in 1.10.14 en 1.10.15 (zie noot 9).

28. In de winter van 1740/41 werd SHedrecht getroffen door een overstroming, (zie: W. Bos Jzn. (als
noot 26), p. 57-58).

29. Arien Leenderts Stabij werd doodgestoken door Arnout Ariense van de Donk, die op 10-2-1726 te
SHedrecht werd gedoopt als Arnold, zoon van Arij Jaspersz. Donk en Neeltje Cornelis van Turn-
hout (get. Rijckje Jacobsdr. van der Zaal). Op 10-11-1755 dagvaart mr. Francois van den Brande-
ler, baljuw van Zuid-Holland de persoon van Arnout Ariense van de Donk, laatst gewoond heb-
bende onder Naaldwijk (-) 'ter sake van begane moorddadige manslag aan de persoon van Ary
Leendertse Stabij, mede gewoond hebbende onder Naaldwijk'. Arnout van de Donk is voortvluch-
tig. Op 5-4-1756 volgt eerste default en tweede citatie, op 31-5-1756 tweede default en derde cita-
tie en op 26-7-1756 en 7-9-1756 nog een derde default en vierde citatie. De mannen van de Hove
en Hoge Vierschaar van Zuid-Holland doen op 19-12-1757 uitspraaak in deze zaak. Arnout van de
Donk wordt bij verstek veroordeeld tot een levenslange verbanning uit de lande van Hollandt en
Westvrieslandt. (RA Zuid-Holland, Baljuw en Hoge Vierschaar van Zuid-Holland, 3.03.08.224, no.
75).

30. De gegevens over de familie (Van) (den) Heuvel zijn deels gebaseerd op het dossier Van den Heu-
vel (Collectie W.A. van Rijn), berustend bij het CBG te 's-Gravenhage.
Naar alle waarschijnlijkheid had Baert Bastiaensz. Huevel een broer Arijen Bastiaensz. Huevel (=
Arien den Huevel), die op 30-11-1648 met zijn vrouw Cundertgen Cleysdr. testeert voor notaris
Daniël Eelbo te Dordrecht. Zie ook noot 17.

31. De gegevens over de familie (Den) Hartog/Hertog zijn deels ontleend aan het dossier Den Hartog
(Collectie W.A. van Rijn), berustend bij het CBG te 's-Gravenhage.

32. Met dit huwelijk is enige klaarheid gebracht in een ander hardnekkig genealogisch probleem, name-
lijk de filiatie van Abraham Claesz. (van Rees). A.J. Stasse (Kwartierstaat van Jannigje de Hek, in:
Gens Nostra 44 (1989), p. 304 e.v.) voert zonder enig voorbehoud of een nadere toelichting deze
(hypothetische) Abraham Claesz. van Rees op als zoon van Claes. Jansz. van Rees en Josijntje
Abrahams . Schriftelijk navraag bij A.J. Stasse leverde jammergenoeg geen enkel bewijs op voor
deze afstamming, hoe aannemelijk die ook is. Op de familie Van Rees en met name op de proble-
matische filiatie van Abraham Claesz. hoop ik in een latere bijdrage terug te komen.

HET ONBEKENDE BRUIDJE

Mercurij den 5 decembris 1621 is voer mij gecompareert Claessien Evers, wedewe
van Carst van Linghe, verclarende haer soene Isaacus Gerhardi Tiaeus, dener des
Godtlicken woorts tott Rarep [Ransdorp?] en Holsloot [Holijsloot?] in Waterlant
resorterende under het classis van Edam sich ehelick versproocken t'hebben met
seker jonge dochter wiens vader een schipper varende up Engelant, waerinne sij vul-
lencomen acquiesceert unde consenteert. Heb oock ter instantie van haer acte van
attestatie (um de saecke nae kerckenordeninghe geeffectueert t'moegen worden)
daer aff gepasseert.

(Proclamatieboek der stad Groningen, DTB 159)
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WEGWIJS „r.8

HET IDENTIFICEREN VAN OUDE FOTO'S

Wij weten allemaal wel hoe het volgens de regels moet: achter op een oude foto
behoort men in potlood te schrijven wie er op de voorzijde zijn afgebeeld. Maar de
praktijk leert ons wel anders. Hoe vaak komt het niet voor dat wij uit een nalaten-
schap foto's verwerven, zonder dat iets bekend is over de afgebeelde personen. Toch
is soms via een omweg nog te achterhalen wie op de gevoelige plaat zijn vereeu-
wigd. Ik zal u een paar voorbeelden geven uit eigen ervaring. Misschien heeft u zelf
nog andere sprekende voorbeelden.

Ik bezit een oude foto met een bejaard echtpaar van naar schatting rond de 70 jaar.
De foto moet in de jaren '20 door mijn vader zijn gemaakt. Achter op de foto staat:
Dikke Da en buren. Nu ging ik ervan uit dat het afgebeelde echtpaar buren zijn
geweest van mijn grootouders Spies, die toen in Jutphaas (thans gemeente Nieuwe-
gein) woonden.

Toen ik onlangs op het gemeente-archief van Nieuwegein was, kon ik het bevol-
kingsregister raadplegen. Mijn grootouders woonden volgens de gezinskaart 1910-
1936 in Jutphaas, wijk F nr. 94. Vervolgens heb ik gezocht naar wijk F nr. 93 en
vond dat daar woonachtig waren: Hendrik van Doorn, geb. Utrecht 14-5-1848 en
overl. Jutphaas 15-2-1930 en zijn vrouw Alijda de Kruyf, geb. Doorn 15-7-1849 en
overl. Jutphaas 9-2-1930. Ik ben er vrijwel zeker van dat dit echtpaar op de foto is
afgebeeld. Alijda werd in de wandeling ongetwijfeld Da genoemd en zal - gezien
haar omvang - de bijnaam Dikke Da hebben gekregen. Ook de leeftijd klopt goed.
Opvallend is dat Hendrik van Doorn binnen een week na zijn vrouw overleed. Dat
zal, denk ik, druk besproken zijn in het buurtje waar mijn grootouders woonden.

Lange tijd verkeerde ik in onzekerheid of ik wel een foto van mijn overgrootmoe-
der Anna Maria Wilhelmina Helmkamp (1839-1912) bezat. Zij was opjeudige leef-
tijd gehuwd met Fredrich Augustus Frerichs (1813-1871). De betreffende foto die
ik dateerde op de jaren '90 van de vorige eeuw, liet een stuurse vrouw zien met een
opvallende broche op het hooggesloten boord van haar zondagse jurk. Nu ontdekte
ik later die broche op één van de schaarse officiële foto's van mijn grootmoeder
Louise Henritte Frerichs (1870-1932) en daarmee was alle twijfel verdwenen.

In het fotoalbum van mijn (stief)grootmoeder Willemina Wijnanda Bos (1882-
1940) vond ik een foto van een pentekening van een oude man. Ik wist echt niet wie
dit was. Wijntje (zo werd zij genoemd) Bos was de tweede vrouw van mijn grootva-
der Wouter Blankenstein (1878-1949) en de dochter van Gerrit Bos en Hendrijntje
van Santen. Laatstgenoemde was afkomstig uit De Bilt. Bij toeval raadpleegde ik de
'Genealogie Van Santen' door A. van Santen (2e herz. uitgave, Middelburg 1992) en
daar trof ik een afbeelding aan die erg leek op de onbekende man in het foto-album
Bos. Ik heb later mijn foto en de reproduktie nog eens goed met elkaar vergeleken,
er is geen twijfel mogelijk: ik bezit een foto van Jacob van Santen (1780-1861),
meester-timmerman te De Bilt. Het portret werd getekend door freule Oosting (zie
Genealogie Van Santen, pag. 11).

Het blijkt dus van belang om te weten van wie bepaalde foto's afkomstig
zijn. Ook is het raadzaam om oude ongeïdentificeerde foto's in hun context (het
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album, herkomst e.d.) bijeen te houden, waardoor ook later meer mogelijkheden
blijven bestaan om via een omweg onderzoek te doen naar de identiteit van de afge-
beelde personen.

In gepubliceerde genealogieën van verwante en aangetrouwde geslachten kunnen
dus nog wel eens aanknopingspunten gevonden worden, of nieuw onbekend foto-
materiaal worden aangeboord. Zo trof ik in de 'Genealogie De Greef ('Van Sticht-
se stam', door W. de Greef) een mij onbekende foto aan van mijn oudoom Cornelis
Meerdink, gehuwd met Geertruida de Greef'en in 'Vijf eeuwen Blanckesteijn', deel
1, door J. Blankestijn een foto van Benjamin Blankenstein, de broer van mijn over-
grootvader Aalbert Blankenstein. Op deze wijze zijn onverwachte ontdekkingen te
doen.

Uiteraard is er veel meer te vertellen over het omgaan met oude foto's. Een goede
introductie met literatuuropgave is het boekje uit de CB-reeks (nr. 11) Het Neder-
landse fotoportret (1860-1915) door M. van den Dorpel, J.F. Kousemaker en J.W.
Zondervan ('s- Gravenhage, CBG, 1989). Voor het dateren van oude foto's aan de
hand van de naam van de fotograaf (die vrijwel altijd wordt vermeld op de voor- of
achterkant van de foto) is onmisbaar: Catalogus van Nederlandse studiofotografen,
van carte de visite en kabinetfoto 's (1860-1914), samengesteld door D.P. Huismans,
3e dr. 1993 (aanwezig op het Iconographisch Bureau, Prins Willem-Alexanderhof
26, 's-Gravenhage). In dit overzicht kan men nazien in welke periode en waar een
bepaalde fotograaf werkzaam is geweest.

w.s.

GENEALOGISCHE OMWEGEN

Zoals bekend, werden niet alle dopen ook daadwerkelijk ingeschreven in de daar-
voor bestemde registers. Om in dergelijke gevallen te kunnen vaststellen wie de
ouders zijn van een bepaalde voorouder kunnen wij soms gebruik maken van omwe-
gen.

Op 15 augustus 1708 trouwt Lodewijk van Beekhuizen voor schepenen van Rot-
terdam met Helena Blok, j.d. van Rotterdam. De doop van Helena is niet te vinden
te Rotterdam. Geen enkele vader Blok laat omstreeks 1675 een dochter Helena
dopen. In het Notarieel Archief van Rotterdam werd echter een interessante akte
gevonden (waaruit nog weer eens blijkt hoe belangrijk secondaire bronnen zijn!).

Uit de boedelscheiding van de nalatenschap d.d. 27 juni 1697 van wijlen Arie
Block (GA Rotterdam, oud not. arch. nr. 1449) blijkt namelijk, dat hij een (nog)
ongehuwde dochter Leena heeft. Nader onderzoek leverde op dat op 2 april 1696
werd begraven Arie Isaacs Block, man van Tittije Arens. Een Arie Isaacs Block
komt als vader niet in de doopboeken voor. Wel is er een aantal inschrijvingen onder
patroniem: Arie Isaacs laat op 12 april 1682 een dochter Lijntje dopen. De moeder
blijkt evenwel niet Tittije te zijn, maar Fijtje Coenraads, die in 1687 in het kraam-
bed overleed. Naar alle waarschijnlijkheid zal Arie later zijn hertrouwd met Tittije.

Heel voorzichtig kan nu worden geconcludeerd dat Helena (Leena, Lijntje) Blok
op 12 april 1682 (geref.) te Rotterdam gedoopt werd als dochter van Arie Isaacs
(Block) en Fijtje Coenraads.

W. VAN ZEELAND
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DE KALENDER (I)

Inleiding
Iedere beginnende genealoog krijgt er reeds bij aanvang mee te maken: data, tijd-
stippen, die tezamen het geraamte in de dimensie tijd vormen, een kapstok waaraan
de gebeurtenissen binnen een bepaalde groep mensen worden opgehangen. Voor-
eerst geven de gevonden dateringen geen moeilijkheden; b.v. 16 mei 1853 is zonder
meer duidelijk. Maar als u verder in de tijd teruggaat, in de 17e- en meer nog in de
16e eeuw en vroeger, kunnen er moeilijkheden op uw pad verschijnen; b.v. des diiix-
dages voor Pasen anno 1563 is niet zonder meer te herleiden. Vandaar het vak tijd-
rekenkunde, ook wel historische of technische chronologie (niet te verwarren met
chronologie van de techniek!), de wetenschap die tot voorwerp heeft de wijze waar-
op mensen de natuurlijke tijdrekenkundige eenheden gebruik(t)en voor het meten
van de tijd. Met andere woorden: hoe hun kalender in elkaar zit.

Voor het historische onderzoek in Nederlandse bronnen zijn de volgende aspecten
van belang, die ik hieronder de revue laat passeren.

De Romeinse kalender
De kalender die wij dagelijks gebruiken, is rechtstreeks afkomstig van de door Gaius
Julius Caesar in 46 vóór Christus voor het Romeinse Rijk ingevoerde kalender.
Zowel de namen van de maanden als de duur van elke maand komen geheel overeen.
Hiermee houdt de gelijkenis echter op. De week kenden de Romeinen niet, wel een
periode van acht dagen die later in de geschiedenis echter geen sporen heeft nagela-
ten. Evenmin gaven zij aan de dagen van de maand het natuurlijke rangtelwoord
zoals wij gewoon zijn. Zij gebruikten een ingewikkeld systeem van terugtelling van
de dagen uitgaande van drie vaste punten: a. de Idus, in maart, mei, juli en oktober
de 15e en in de overige maanden de 13e dag; b. de Nonae, in de vier genoemde
maanden de 7e en in de overige acht maanden de 5e dag; c. de Kalendae, de eerste
dag van de volgende maand. Begin- en einddag werden beide geteld en de dag vóór
een van de drie vaste punten heette pridie.
Dus Idus Mart. = 15 maart; IV Non. Sept. = 2 september; pridie Nonis Novembris =
4 nov.; XIX Kal. Sept. = 14 augustus.

Een handig overzicht van de Romeinse kalender vindt u op de laatste bladzijde
van Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der
Neuzeit, aanwezig op bijna ieder rijks- of gemeentearchief.

De week
De week van zeven dagen is ontleend aan het Jodendom, dat de rustdag op de 7e dag
heeft, de sabbat durend van zonsondergang op vrijdagavond tot die van zaterdag-
avond. De zondag is de eerste dag der week, ook al doen vele kalender- en agenda-
makers hun best ons te doen geloven dat maandag de eerste dag zou zijn. Die volg-
orde vinden we terug in de Latijnse benamingen van de dagen:

42

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

(dies Solis)
dies Lunea
dies Martis
dies Mercurii
dies Jovis
dies Veneris
(dies Saturni)

(feria) dominica, dies dominicus
feria secunda
feria tertia
feria quarta
feria quinta
feria sexta
sabbatum, dies sabbatinus
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Het tussen haakjes geplaatse komt slechts zelden voor.

Voor afwijkende Nederlandse namen der dagen mag ik verwijzen naar Verdam,
Middelnederlandsch Handwoordenboek of naar het glossarium bij Strubbe & Voet,
De chronologie van de Middeleeuwen en de moderne tijden in de Nederlanden,
1960, pag. 435-545.

De maand
In laat-middeleeuwse Nederlandse teksten vinden we naast de Latijnse namen van
de maand, namen van Germaanse oorsprong. Ook hiervoor mag ik verwijzen naar
Verdam en naar Strubbe & Voet, pag. 28. Een deel van die namen heeft veel later
een korte herleving gekend in de tijd toen Lodewijk Napoleon koning van Holland
was, namelijk in de jaren 1809 en 1810:

Louwmaand =
Sprokkelmaand =
Lentemaand =
Grasmaand =
Bloei maand -
Zomermaand =

januari
februari
maart
april
mei
juni

Hooi maand =
Oogstmaand =
Herfstmaand =
Wijnmaand —
Slachtmaand =
Wintermaand =

juli
augustus
september
oktober
november
december

De eerste twee lettergroepen van de namen der maanden september-december zijn
de Latijnse telwoorden voor 7 t/m 10, waarbij men moet bedenken dat in de vóór-
klassieke Romeinse tijd het jaar met maart begon. Vandaar dat u in de 17e- en 18e-
eeuwse bronnen de volgende vormen kunt aantreffen:

7ber = september
8ber = oktober
9ber = november
xber = december.

(Wordt voortgezet) Mr. W. DOWNER

VERDRINKING ALS STERFTEFACTOR

Rond het feest van de H. Joannes de Doper (24 juni) bestaan enkele gezegden, zoals:
St. Jan zoekt zijn man en St. Jan vraagt zijn man. Deze op het eerste gezicht vreem-
de uitdrukkingen worden begrijpelijk door: Met St. Jan vraagt de Maas 'n man.

De Maasdorpen waren vroeger overwegend agrarisch en men zal juist rond dit
feest (begin zomer) veel aan de Maas zijn geweest in verband met de hooioogst.
Waarschijnlijk werd men nog op primitieve wijze overgezet en men zal in het warme
jaargetijde wel eens de Maas zijn ingegeaan voor verkoeling. Zwemmen kon men
niet, omdat men dat nooit had geleerd. Zo is het te begrijpen dat er rond St. Jan om
de zoveel jaar zich wel eens een verdrinkingsongeluk voordeed. Als voorbeeld
nemen wij de H. Martinusparochie van Linne in de periode 1719-1771''. Wij komen
tot drie gevallen waarbij expliciet wordt vermeld dat mensen verdronken zijn:
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3-7-1722 Maria Stockinans cum licentia illustrissimi in caemiloria quae erat submorsa (met toe-
stemming van de bisschop begraven op het kerkhof omdat zij verdronken was);
23-6-1734 Gerardus zoon van Stephanus Rullenraedt en Maria Schaepkens;
23-6-1734 Jacobus zoon van Joannes van de Vinne en Elisabetha Ranchers qui fuerunt ambo sub
mersi in Mosa (die beiden verdronken zijn in de Maas).

Voorts vonden wij nog zeven andere gevallen, waarvan het waarschijnlijk is dat de
betrokkenen verdronken zijn, maar waarbij dat niet uitdrukkelijk werd vermeld. De
namen en data luiden als volgt:

22-6-1719 Stephanus Stevens echtgenoot van Catharina Jösten:
26-6-1722 Joannes Ronckers zoon van Godefridus Ronckers;
28-6-1726 Maria Severijens;
23-6-1733 Joanna Houben echtgenote van Petrus Reuten;
27-6-1742 Mathias Soetermans echtgenoot van Wendelina Curvers;
26-6-1743 Jacobus Sampers weduwnaar van Hendrina Ruiten;

23-6-1750 Joannes van de Venne weduwnaar van Elisabetha Ronckers.

In iets meer dan vijftig jaar hebben wij tien zulke ongelukken gevonden, hetgeen
erop duidt dat dit toch wellicht een niet weg te denken sterftefactor was. De inter-
vallen variëren van één tot acht jaar, zodat zich gemiddeld om de 4,5 jaar wel een
ongeluk voordeed.

Wij hebben dit artikeltje geschreven om onderzoekers te attenderen op de moge-
lijkheid van verdrinking als doodsooorzaak. De periode waarin een voorouder over-
leed, kan een aanwijzing zijn en mogelijk is de doodsoorzaak in het Latijn vermeld,
waarbij het niet ondenkbaar is dat bovenvermelde tekst of iets soortgelijks gebruikt
werd.

Tenslotte willen wij nog op een belangrijk feit wijzen, namelijk dat het gebruike-
lijk was dat op 24 juni een nieuw benoemde pastoor zijn functie begon in de
parochie. In het overlijdensregister van Linne wordt dit ook twee keer uitdrukkelijk
vermeld. Smitgens'2 schreef: Registrum seu nomina defunctorum per me Theod:
Smitgens pastorem in Linne ab initio residentiae meae notata afesto S: Jois (Regis-
ter der namen van overledenen genoteerd door mij Theodorus Smitgens pastoor in
Linne vanaf het begin van mijn verblijf op het feest van de H. Joannes (1719)). Ook
zijn opvolger, pastoor Crebber'3 noteerde: Ao 1725 24junij nomina defuctorum per
me Petrum Melchiorem Crebber notata ab initio residentiae meae (In het jaar 1725
24 juni namen der overledenen door mij Petrus Melchior Crebber genoteerd vanaf
het begin van mijn verblijf).

Hierdoor kunnen genealogen de verschillen in handschrift in de vermelde gege-
vens verklaren. De ene pastoor noteert meer dan de ander. Ook kan men hierdoor het
ontbreken van bepaalde doop-, huwelijks- en overlijdensgegevens verklaren, omdat
er in de periode dat de pastoorsfunctie vacant was, deze gegevens niet werden geno-
teerd, althans in mindere mate.

Noten
1. Rijksarchief in Limburg, DHO-register 73.1 (overlijden Linne 1719-1771).
2. Theodorus Smitgens, geb. Wachtendonk, pastoor te Linne 1719-1725, overl. Linne 14-2-1725.
3. Petrus Melchior Crebber, geb. Roermond 7-1-1694, pastoor te Linne 1725-1739, overl. Linne 25-3-

1739, zn. van Joannes Wilhelmus Crebber, secretaris van het ambt Montfort, en Joanna Margaretha
van den Broeck.

M.M.G.M. RICHTER
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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 uit-
geleend.

Heraldiek
Luc Duerloo & Paul Janssens, Wapenboek van de Belgische Adel, van de 15de tot de 20ste eeuw (4 dln.),
Brussel 1992.

Met recht een standaardwerk, dit prachtig uitgevoerde wapenboek. In vier delen en ca. 3400 bladzijden
wordt een compleet overzicht geboden van alle families die op 21 juli 1992 tot de Belgische adel behoor-
den. Tevens zijn alle geslachten opgenomen die na 1814 in de adel werden opgenomen, maar die nu zijn
uitgestorven. Het wapenboek is geen genealogisch repertorium, maar een adelsboek. Het vermeldt alle
adelsgunsten van de 15de tot de 20ste eeuw, met de letterlijke weergaven van de beschrijvingen zoals ze
in de akten voorkomen. Deze wapenbeschrijvingen zijn alfabetisch op familienaam gerubriceerd in de
eerste drie delen. Zij gaan vergezeld van een nauwkeurige bronvermelding. De schrijvers hebben minuti-
eus en op wetenschappelijke wijze verslag gedaan van hun werkwijze en van de keuzes die zij hebben
gemaakt. Daarbij valt te bedenken dat het hier gaat om een tijdspanne en een gebied waarbij het huidige
België, ook voor wat de adelsdiploma's betreft, onder verschillende invloedsferen heeft vertoefd. We
denken aan de vroegere Nederlanden onder Karel V, de Spaanse- en de Oostenrijkse Nederlanden en het
Heilige Roomse Rijk. Maar ook de Napoleontische tijd en de Nederlandse tijd onder Willem I gaan voor-
af aan België zoals dat sinds 1831 bestaat. De taal van de wapenbeschrijvingen vormt hiervan een weer-
spiegeling.

Na de drie delen met wapenbeschrijvingen, is het vierde deel visueel het meest aansprekend. Hierin
zijn, in kleur, de officiële wapentekeningen van meer dan 3400 wapens samengebracht. Ter wille van de
onderlinge vergelijkbaarheid is de afbeeldingsmaatstaf zo gekozen, dat alle schilden dezelfde afmeting
hebben. Een extra verdienste hierbij is dat de wapens niet alfabetisch, maar naar kenmerken zijn gerang-
schikt. Zo wordt het mogelijk anonieme wapens te identificeren. De indeling is ontleend aan de 'Wap-
penbilderordnung' van J. Arndt e.a. Ook de indices zijn zeer uitgebreid met het uitdrukkelijke oogmerk
de identificatie van anonieme wapens te vergemakkelijken. De uitgave is niet alleen qua inhoud van onbe-
rispelijk niveau, ook het druk- en bindwerk is tot in de finesses verzorgd. De uitgave is mede mogelijk
gemaakt door steun van een financiële instelling. Daar kan men ook nadere inlichtingen verkrijgen:
Gemeentekrediet, Afdeling Verkoop (P-l) Pachecolaan 44 B-1000 Brussel; tel.: +02-222.43.08-
222.41.12. De verkoopprijs is BF 16.700 [ISBN 90.5066.109-2].

Bernard J.J. Krijbolder, De wapens van het geslacht Krahenbühl van Bern, Hillegom 1989.
Het is altijd goed als ons weer een publikatie over wapens bereikt, want hierover wordt meer gezwe-

gen dan geschreven. Uitgaande van het 'Familiennamenbuch der Schweiz' is een aantal gemeenten ge-
traceerd waar de naam Krahenbühl (en varianten daarop) vóór 1800 voorkwam. De kern ligt in Emmen-
tal in het kanton Bern. Het blijkt dat onder deze familienaam nogal wat verschillende, soms op elkaar
lijkende, wapens in omloop zijn. Deze wapens zijn helder beschreven en daarbij valt op hoe krachtig de
ingeplakte kleurenfoto's van de verschillende wapens die indruk versterken.

In Nederland stammen de huidige naamdragers Crebolder, Krijbolder af van de Zwitser Johannes
Kreijbühler, die in 1739 in Maastricht trouwt. De familievereniging Crebolder-Krijbolder heeft in 1988
het familiewapen laten registreren bij het CBG. De beschrijving van het schild luidt: In blauw een zilve-
ren kouter (= antieke ploegschaar), de punt omhoog, getopt met een opvliegende kraai van natuurlijke
kleur. Uitgebreid wordt stilgestaan bij hypotheses ter verklaring van betekenissen van de geslachtsnaam
Krahenbühl. Het ligt voorde hand dat de verbinding gelegd wordt met het woord Krahe en de kraai in het
wapen. De genealogische opzet van deze studie spreekt wat minder aan. Voor het familiegebeuren in
Zwitserland wordt verwezen naar werk van de Zwitserse genealoog Julius Billeter. De aansluiting met
Nederland laat vragen open. Ook komt niet duidelijk tot uiting hoe de relatie is van de besproken families
en hun wapens tot elkaar, en of er überhaupt gesproken kan worden van familierelaties. Maar hier tellen
waarschijnlijk ook de praktische beperkingen die onderzoek in het buitenland voor de meesten van ons
met zich meebrengt.

Een heldere lay-out, de kleurenfoto's, een uitgebreide litteratuurlijst en een goede index laten zien dat
een publikatie over wapens, veel eerder dan wij geneigd zijn te denken, haalbaar is.

E. VAN DRIESUM
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Aanwinsten Heraldisch Archief
J. ter Gouw, Studiën over Wapen- en zegelkunde, CL. Brinkman 1865 Amsterdam.

Gel re (Brussel, BR Ms. 15652-56), Leuven 1993 [uilg. Jan van Helmont].
Ontleend aan de inleiding: Het Gelre-wapenboek is één der oudste oorspronkelijke bewaarde bundels

van middeleeuwse wapens. Het handschrift tussen ca. 1370-1414 gecompileerd door de heraut Claes Hei-
nenzoon gezegd Gelre, aan wie het zijn naam ontleent, bevat behalve verzen, meer dan achttienhonderd
wapens van de meeste vorsten van Europa en hun vazallen.

Groninger bronnen en toegangen nr. 2. W.G. Doornbos, Groninger Repertorium van familiewapens,
Groningen 1994. Familiewapens aanwezig in de archieven van de provincie Groningen vanaf 1300 tot
1900 [de meeste hier genoemde familiewapens vindt men op zegels. Wapens op grafstenen en wapen-
borden zijn niet opgenomen. Daarvoor raadplege men A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden].

Te melden valt een bijzonder aardige schenking, ter inzage bij ons Heraldisch Archief: Der Durchleuch-
ligen Welt zum ein und zwanzigstenmahl neu vermehrter und verbesserter Geschichts- Geschlechts- und
Wappenkalender aufdas Jahr... 1743 ... Het biedt de gegevens van alle toen regerende (zowel geestelij-
ke als wereldlijke) vorsten en graven en hun naaste familie. Ook natuurlijke kinderen, hun moeders en
enkele bijzonderheden werden opgenomen. Met de hand zijn aanvullende data bijgeschreven. Zeer fraai
zijn de vele gegraveerde wapenafbeeldingen met helmtekens. De achterin opgenomen wapenbeschrijvin-
gen completeren het geheel.

M. VULSMA-KAPPERS

AANWINSTEN

Diversen
A.F. Bruggeling en G.L. de Boer sr., De Gooise Kerken Route, per fiets langs de meest bekende en groot-
ste kerken van het Gooi, Laren 1994. Dit boekje is te bestellen door overmaking van ƒ 7,50 (incl. ver-
zendkosten) op postgiro 1508152 t.n.v. G.L. de Boer sr. te Laren.

Van Mevrouw J. Lalkens-Aalberts ontvingen wij de volgende transcripties betreffende Zwollerkerspel:
Vuurstedengeldregister van 1682 (f 10,-, bestelcode VS 1682), Hoofdgeld 1675 alsmede 500e Penning
van 1675 en 1000e Penning van 1686 (ƒ 13,-, bestelcode HG1675), Verponding en Contributie van
1737/1738 (ƒ 29,75, bestelcode VPI737) en Overzicht van namen, zoals die voorkomen in de transcrip-
ties (ƒ 8,25, bestelcode LST003). De publikaties zijn te bestellen door overmaking van het genoemde
bedrag (incl. verzendkosten) op postbankrekening 3318896 t.n.v. J. Lalkens-Aalberts, Tichelwerk 4,
9934 LB Delfzijl o.v.v. de Bestelcode.

W . H . VAN DER HORST-HARKEMA

Rectificatie
In de rubriek Boeken van Gens Nostra 49 (1994), is op pag. 494 een gironummer verkeerd weergege-
ven. Het betreft de uitgave Loosdrechtse Schippers, genealogie van Loosdrechtse families met de naam
Schipper. Het correcte gironummer van de penningmeester van de Historische Kring Loosdrecht luidt:
3132756.
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PERIODIEKEN

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de
bibliotheek aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd
bij de Dienst Bestellingen, p/a Adriaan Dortsmanplein 3A, 1411 RC Naarden. De
aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken
worden niet uitgeleend.

Nederland
Amstel Mare (Ver. Historisch Amstelveen; ƒ 30,- op giro 6129250 t.n.v. penningmeester VHA, Pandora
Ib, 1183 KK Amstelveen o.v.v. lidmaatschap VHA), jg. 5, nr. 1, maart 1994. J. Sitvast: De hennep- en
raaptienden [conflicten over de inning in de 15e-16e eeuw]; P. van Schaik: Agrarisch Amstelveen in de
negentiende eeuw.

Idem, nr. 2, juni 1994. Themanummer Nes aan de Amstel. Hierin o.a. F. Bijsmans: Geschiedenis van
het verdwijnen van de ware Nes; P. van Schaik: De parochie. Het Nesser Kerkhof. Enkele grepen uit het
dagelijks leven in de eerste helft van de negentiende eeuw; O.B. de Kat: Meester Willem Jansen en de
school aan de Nes [!833 aangesteld; in 1852 werd hij vader van het r.-k.-armenhuis in Zwolle].

Idem, nr. 3, sept. 1994. Themanummer Amstelveen en zijn bestuur. Bijdr. betr. o.a. Het gemeentewa-
pen; P. van Schaik: De gemeente onderdak; A.C. Bijsmans: Kort overzicht van bestuur en rechtspraak in
Amstelveen van de vroegste tijden tot 1795; J.H. Roelofs: Amstelveen (gem. Nieuwer Amstel) en zijn
bestuur in de 19e eeuw.

Amstelodamum, jg. 81, nr. 3, mei/juni 1994. J.H. Ciskes: Tussen klankbodem en schilderslinnen. Muziek-
instrumentmakers en schilders in Rembrandts tijd; R. Vervoorn: Te gast in de Noorder: De Evangelisch-
Luthersen inde Noorderkerk, 1822-1826.

Idem, nr. 4, juli/aug. 1994. S.A.C. Dudok van Heel: Is mr Dirck Jacobszn (1543-1618) wel identiek met
de laatste pater van het Sint Geertruidenconvent?

Blanes. Joods kritisch kwartaalblad, 5e jg., nr. 3, juli 1992. Hulp aan de armen van de Spaans-Portugees
joodse gemeente in 17e eeuws Amsterdam; Sefardisch? Wat is dat eigenlijk?; Joodse genealogie [inter-
view met S. van SonJ; Variaties op een familienaam [Crevelt, Van Kreveld, enz.].

De Brabantse Leeuw, jg. 43 (1994), no. 3. Verv. Smulders/Smeulders; Verv. Erfgenamen heer Ghijsel
Back. § 21. Van Bree, Van Hedel en De Heusch [nageslacht van Zeger van Brede Jans, overl. 1457/58;
met Van den Hoevel/Van den Heuvel]; A.W.J. van Merendonk: Was de 112-jarige de 90 al gepasseerd?
[Jan Tijsze Horvorts/Horevoirt, 97 jaar, tr. Tilburg 1707 Adriaantje Anthonij Kaulaar]; L.F.W. Adriaens-
sen: De oude Horevorts was een hele Jan. Naschrift over de 112-jarige; Verv. Nijver en notabel Goirle:
Snels [nageslacht Peter Andries Snels, afk. van Weelde, tr. Gilze 1752 Maria van Diessen]; J.N.
Leget/P.L. Leget-Kuijlen: Begrafenisdrama te Lith in 1799 [rond de begrafenis van Anna Bokke, huisvr.
Pieter van der Sluis]; A.M. Bosters: Schoutens uit Halsteren en omgeving (1565-1825); G.J.A. Scham-
pers: Schampers [Scampaert, alias Van Lievendael; te Stratum (bij Eindhoven); 16e-17e eeuw]; Filmpro-
ject Oisterwijk [opgave van gefilmde archiefstukken, van belanf voor Oisterwijk, Hilvarenbeek, Oirschot
enz.; te raadplegen in het Streekarchief en RA 's- Hertogenbosch]; Antw. Helselmans/Hesselmans [te
Hilvarenbeek; 17e eeuw].

The Caledonian Society, Med., 18e jg., no. 2, juni 1994. Verv. Militaire huwelijken Maastricht; Verv.
Doopboeken Gorinchem; Veere ... [uit] overlijdensregister 1622-1625 en 1705-1810; A.J.L. Penders:
Schotten op het vlaggeschip van Cornelis Tromp; Verv. Schotse stapel te Veere.

Idem, no. 3, sept. 1994. Militaire huwelijken te Rhenen; Verv. Militaire huw. Maastricht; Verv. Doop-
boeken Gorinchem [Ross t/m Stuaart]; Weeskamer Veere [1707-1731]; H. Hovenkamp: Rond de dood
van kolonel Daniel Mackay (1745); G. Grevers-Lieth: De Schotse kerk in Veere.

Documentatieblad Lutherse kerkgeschiedenis (red.: Th.A. Fafié, Kempen 80, 2036 EM Haarlem), nr. 15,
1994. Am. Johannes: Vergane en vergeten Lutherse Gemeente in Sappemeer (van ca. 1680 tot 1908) [met
lijst van predikanten]; J. Meyers: Affaires in de Lutherse Gemeente van Beverwijk tijdens Domela Nieu-
wenhuis [Ferdinand D.N., Luthers predikant ald. 1871-75]; C. Pel: Vijftig jaar Lutherse Zendingsraad:

GensNostra50(l995) 47



1943-1993: H.J. Jaanus: Nog maar eens Rotterdam [Johan Rudolf Eilers Koch (1809-1889). predikant te
Veendam. Wildervank. Pekela; 1862/86 te Rotterdam]; Voorts Maria van Hongarije en de Antwerpse
Luthersen; Luther, de Lutheranen en de zwaan.

Gelders Erfgoed. 1994-3. Portretten in kasteel De Doornenburg [familie Van der Heyden]; Genealogisch
onderzoek in het Rijksarchief in Gelderland [evaluatie].

Idem, 1994-4. Berkel-nummer, met o.a. Huizen aan de Berkel; Huize De Kamp in Neede; P.D. Schol-
len-Ballast: Molennieuws.

Genealogisch tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 18ejg., nr. 3. sept.
1994. P. Sanders: Een geslacht Van Wijck [oudst bekende: Hugo Hannaertsz. van Wijck. vermeld 1339,
won. HedikhuizenJ: T. Blom: Fragment genealogie Scriba [te Moers en Nederhemert; 17e-18e eeuw];
Verv. Van Strien [te Raamsdonk]; Verv. Kwst. Kiewit [Kievit(s) te Sprang]; Verv. Van de Werken [te
Gameren]; J.B.M, van der Krabben-Verkooijen: Stamreeks Verkooyen [te Terheuden; 17e-20e eeuw];
F.C.J. Wierckx: Uitgaande borgbrieven in de heerlijkheid Zegge [1692-1810]; A.M. Bosters: De familie
Somers (1550-1800) [nageslacht van Joannes Martinus Somers/van Someren, tr. Maria Roelants; begin
17e eeuw; te Nispen/Essen]; P. Sanders: Een tak Van Gammeren te Hedikhuizen [17e-18 eeuw]; Verv.
De Wael; CA. Hamel: Een familie Van Gooi uit Woudrichem [oudst bekende: Jan Gijsbertsz. van Gooi,
afk. van Mol. tr. Woudrichem Aeltje Comelis]; Verv. Maliepaard (Cammeraet?) [te Zevenbergen en
Etten-Leur; 16e eeuw]; Verv. Back/Bax; Verv. Kwst. Lensen; Verv. (Van) Noorloos; Trouwen Ooster-
hout, Ned. Ger. 1642-1700; P. van Eeten: Een 16-de eeuws geslacht Van Sichem in Giessen; W. Sacré:
Brabantse kwartieren van J.P.J. van Dalen [geb. Rotterdam 1941; o.a. Van Hellemont, Rombouts (te
Roosendaal), Van Ginneken]; Antw. o.a. Kepers (Keepen/Keipen), Nelemans, Zijlmans (te Raamsdonk
en Waspik), Van Buijten, Rijns/Hereijgens, Van Hasselt.

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant, jg. 9, nr. 3, juli 1994. P.L. Leget-Kuijlen/J.N. Leger. Brie-
ven van octrooij [machtiging tot een handeling, b.v. een handelsonderneming beginnen, de bouw van een
huis; met vele voorbeelden]; Verv. Borgbrieven: Gestel; Verv. Willem Liebrechts uit Woensel; Verv.
Kwst. J.M. van Elderen; Wilhelmus van Bussel [attestatie 1730]; Verv. Kwst. Nijssen; De begrafenis van
Hendrik Bijvelt te Nulant in 1714; Verv. Testamenten voor schepenen te Asten.

Gens Data, elfde jg., nr. 4, juli 1994. A. Holla: Gens Indexer (1). Een verzameling WordPerfect 5.1
makro's voor het indexeren van teksten; JW Koten: Verslag 2e afdelingsbijeenkomst; DJ. Scholte in 't
Hoff: PRO-GEN & WordPerfect. De perfecte combinatie voorde genealoog; C. van Heuven: Het maken
van reserve-kopieën; W. J.H.M, van de Laar: Het Tiny Tafel Matching Systeem (TMS); Tips: JW Koten:
Mislukte import bij Bluewave.

Gens Humana, nr. 27, 8e jg., nr. 2, juni 1994. H. Hijdra: Laatste versie van programma 'Familiegeschie-
denis'; Verv. Brouwerijen ... in Utrecht: De Drie Ringen [Mouthaen, Van Vianen, Verborgh]; H. de Vries:
GENKWAST herschreven voor Windows: Programmapakket WINKWAST; De familienaam Heymans.
Een aanvulling; Het Regionaal Archief Alkmaar; Verv. Predikanten in Utrecht [Rutgers t/m Zwarten-
dijk]; Werkgroep Adelsgeschiedenis.

Gronings Historisch Jaarboek, 1 (1994). Om te voorzien in de 'publikatieleemte' voor langere, diepgra-
vende artikelen, ontstaan door het niet meer verschijnen van de Groningse Volksalmanak (de laatste ver-
scheen in 1993), hebben Van Dijk & Foorthuis Regio Projekt en de Ver. 'Stad en Lande' het initiatief
vooreen nieuw Gronings Historisch jaarboek genomen. W.A. Ligtendag: De ontginningsgeschiedenis van
de gemeente Slochteren opnieuw bezien; M. W. van Boven: Keizerlijke notarissen in Groningen in de 17e
en 18e eeuw [de akten die in Brabant, Holland, Zeeland, Utrecht en Friesland voor notarissen werden ver-
leden, werden in het noorden en oosten door stadsbesturen, gerechten en andere personen die het recht
van zegelen hadden, verleden; met lijst van openbare notarissen in Stad en Lande van Groningen na
1594]; G. van Halsema Thzn: Een Groninger predikantenleven in de 18e en 19e eeuw. Ds. Willem Dide-
rik van Halsema te Stedum (1771-1862); M. Clement: De Groningse handel en zeevaart in de 19e eeuw;
W. de Blécourt: Irreguliere genezers in de stad Groningen in de tweede helft van de 19e eeuw.

Heemkunde Hattem, nr. 60, sept. 1994. Slot: Huizen in Hattems binnenstad; R.M. Even: De doos van
Egbert Antonie Daendels. Taxatieproblemen bij de invoering van het kadaster [1832]; Verv. Bataavsche
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Revolutie in Hattem: J. Bost: Schout Joachim van Keppel. Rechtshandhaver en rechtsschender [ca. 1574-
1633].

Historische Kring Loosdrechl (secr.: A.C. Mol-Roodhart, Regenboog 57, 1231 TG Loosdrecht), nr. 97,
21e jg., mei 1994. T. Marx-van Ankum: Het 'Rustige leven eens mandmans' ging niet over rozen. Mijn-
den Streefkerk blikt terug naar opa's tijd.

Idem. nr. 98, juli 1994. B. de Ligt: Enige hoofdstukken uit de vroege geschiedenis van Eikenrode
[1845-1873; bewoond door Jan Conrad Hacke en zijn gezin].

Idem, nr. 99, sept. 1994. P. Bakker. Huizen en bewoning in Muyevelt [19e eeuw]; Verv. Loosdrecht in
de middeleeuwen.

Historische Kring West-Betuwe (secr.: ir. W.A. Mazzola, Zwarte Kamp I, 4191 KR Geldermalsen),
Med., 22e jg., no. 1, april 1994. R.H.C, van Maanen: De Varikse akkerbouw in de gouden jaren 1850-
1870(1878).

Idem, no. 2, aug. 1994. P.F. Elbers: Een vergeten doorbraak in de dijk van Tuil [1579].
Idem, Nieuwsbrieven, jan., maart en sept. 1994.

Historisch geografisch tijdschrift, 12e jg. (1994), no. 1. Plaggenbemesting in Drenthe; Lokalisatie van de
19c ccuvvsc bierbrouwerij.

Idem, no. 2. J.C. Visser: Gouda, de wording van een polderstad [de eerste stedelijke kern kon achter-
haald worden door de gegevens van de oudste registers van de hofstedegelden 1560-1598 te combineren
met die van de oudste kadastrale minuutplans]; L. Schouten: Boeren in de 19e eeuw. Het gebruik van
archiefmateriaal bij het reconstrueren van vroegere beheersvormen toegelicht aan de hand van een case-
study in het veengebied [Gerverskop].

Holland, 26e jg., nr. 1, febr. 1994. R. Dekker: Bernard Mandeville als pamflettist tijdens het Costerman-
oproer in Rotterdam in 1690; P. Hofland: De Afscheiding in Amsterdam, 1835-1839.

Idem, nr. 2, april 1994. L Hagoort: De weeshuisziekte van 1566 [te Amsterdam; mogelijk verband met
religieuze situatie]; M.H. V. van Amstel-Horak: De Rijnlandse morgenboeken, een unieke bron uit het pre-
kadastrale tijdperk [inhoud, totstandkoming, overzicht grondlasten, verwerking in de leggers, vindplaats
grondbeschrijvingen, betrouwbaarheid enz.]; M.R. de Vrij: De portretten van de familie Van Blyenburgh
in het Museum mr. Simon van Gijn in Dordrecht [met afbeeldingen].

Idem, nr. 3, juni 1994. B.R. de Melker: Graven naar de waarheid. Stond het kasteel van de heren van
Amstel in Amsterdam? [analyse van de politieke situatie eind 13e eeuw; Floris V, de Van Amstel's, Jan
Persijn; het ontstaan van de legende]; E.W.R. van Roon: De recrutering voorde Nationale Militie in Zuid-
Holland 1880-1900; J. Jas: Reizigers in het Zuiderzeegebied.

Zeeuwse Kwartierstaten (werkblad). Uitgave van de NGV-afdeling Zeeland. Red.: G.C. Bek, Adenauer-
stede 43-09, 4463 GG Goes. Adm.: A.J. Witte, de Komme 3, 4421 ES Kapelle; abt. ƒ 5 0 - p.j., ABN-
AMRO te Goes nr. 436574926 (postgiro van de bank 1068635) t.n.v. Zeeuwse kwartieren. Dit blad
beoogt een handreiking te zijn voor hen, die een begin willen maken met het publiceren van (delen van)
kwartierstaten met Zeeuwse voorouders, maar die nog niet geschikt zijn voor opname in bijv. een kwar-
tierslatenboek. Er is geen sturende en controlerende redactie aan dit blad verbonden. Dit houdt in dat de
kwaliteit van het gebodene zeer wisselend is, zowel naar inhoud als naar vormgeving. Wij verhelen niet
dat in den lande deze manier van publiceren op kritiek stuit. Echter, bij het overnemen van gegevens - uit
welke publikatie dan ook - dient men altijd in gedachten te houden dat controle geboden is. De bedoeling
is, dat door aanvullingen en correcties van lezers e.e.a. aan waarde wint. De ijver die uit deze werkbladen
spreekt doet weldadig aan. Het is een studie op zich om al deze kwstn. door te werken; een register is
opgenomen in afl. 12. Wij ontvingen de nrs. 3 (mei 1992) - 6 (nov. 1992), 7 (jan. 1993) - 12 (nov. 1993).
Hieruit noemen wij uit nr. 3 de kwstn.: Van Sprang-Le Roy, Van Bloppoel-Van Pienbroek, De Brauwer-
Tromp, Pouwelse-Davidse. Nr. 4: Traas-Nagelkerke, Willeboordse-Van Keulen. Nr. 5: Schaut-De Calu-
we. Van Dijke-Mol, Ardewijn-Devreucht, Verboom-Brandijn, Witte-Verhagen [met Noord-Brabantse
kwn.]. Nr. 6: Matthijse-Arnold, Lauwers (-De Maet), Verv. Witte, Fossen-De Munk. Nr. 7: Van Schaik-
Schipper, Van den Dries-Buteijn, Van Langeraad-De Haan (Friesland). Nr. 8: Verv. eerdere kwstn.;
Schutters-Bomers. Nr. 9: Verv. kwstn.; Van Dalsen-Seys. Nr. 10: Verv. en aanv. kwstn.; Westdijk-De
Jonge, Van Dijke-Jansen (te Tholen), Forse-Diel, De Loor-De Bakker. Nr. 11: Verv. en aanv. kwstn.;
Kaashoek-Van den Brink (te Hoevelaken), Moerlant-Pover. Nr. 12: Verv. en aanv. kwstn.; De Grave-
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Nelevaer, Oudesluijs-Smits (ie Stavenisse).

Noord-Amerika
Families (Ontario). Vol. 33, no. 2, May 1994. Genealogical resources at the Canadiana Department.
North Yotk Public Library; Documenting Canadian Military Service in the Twentieth Century.

The New York Genealogical and Biographical Record, Vol. 125, Nr. I, Jan. 1994. Gerrit Hendricks de
Wees: 17th century Dutch immigrant to New Amsterdam |tr. Leeuwarden 1662 Sytje Lievens/Sijtske
Liuwes]; Family Records of William Dunlap; The Silvester Family of Shelter Island [Gillis S. otr.
Amsterdam 1613 Marie Arnouts]; Jan Evertsen, master shoemaker of Albany, and his descendants [afk.
van Lier. otr. Amsterdam 1642 Annetie Heijndrix. Zonder succes werd gezocht in Lier bij Antwerpen. Er
bestaat echter nóg een plaats(je) Lier, even ten noorden van Drammen in Noorwegen. Gezien de herkomst
van zijn vrouw (Noors), de religie (Luthers) en de namen der doopgetuigen is herkomst uit Noorwegen
waarschijnlijker]; Verv. Verschuer [afk. van Barneveld].

Idem, Nr. 2, April 1994. The heirs of Anneke Jans Bogardus versus Trinity Church; Verv. Jan Evert-
sen; Verv. Silvester [fragment Arnold te Lowestoft (Suffolk) en Amsterdam; 16e-20e eeuw; Nathaniel
Arnold otr. Amsterdam 1631 Susanna van Hogendorp]; Verv. Verschuer; Verv. Dunlap.

Idem, Newsletter, Vol. 5, No. 2, Summer 1994. New York families in The American Genealogist
[naamlijst van in de jgn. 1(1922) t/m 63 gepubliceerde genealogieën].

Verder ontvingen wij:
De Achuien (Zandvliet), 10e jg.(1980) - 19e jg.(1989), nrs. 37-45, 47-55, 57-75; nr. 91, 23e jg., kerst
1993.
Almanak van het Nederlands Archiefwezen 1994.
Almanak Wageningsch Studentencorps 1946.
Amersfoort e.o., afd., jg. 3, nr. I, jan. 1994.
Archief Gemeente Schiedam, jaarverslag 1993.
ARMA, Kwartaalblad van die Heraldiese Genootskap van Suidelike Afrika, nos. 133/134 (1991) - 145
(1994).
Avers Nieuws (Gen. Ver. Univ. Twente), jg. 2, nr. 3, febr.; nr. 4, april 1994.
De Asperensche Courant, nr. 53, 14e jg., nr. 4, nov. 1993; nr. 54, 15e jg., nr. 1, maart 1994.
Bochten de kupe, 35e jg. (1993)-1/6; 36e jg. (1994)-1/5.
De Bleser/De Blaiser, 23e jg. (1993).
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, jaargids 1993 en 1994.
Brabants Heem,jg. 42(1990), nr. 1.
Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, deel 80 (1966).
Cadetten Almanak (KMA), 19 (1915), 20 (1916), 1917.
Casa-Clutia (Kluit), nr. 20, 9e jg., dec. 1993.
De Distelvink (Contactorgaan nazaten Jozeph Poulus Chardon en Willemina Bukman) 17e jg., nr. 2,
zomer 1993.
Le Heraut, No. 49, nov. 1992.
Linde nuusbrief (Linde-familiebond), nr. 19, Junie 1992; nr. 20, mei 1993.
Stichting Historisch Platform, jaarverslag 1993; Beleidsplan 1994.
Sturbergsches Familienblatt, 3. Band, Heft 5, Weihnachten 1968 [vier generaties Stosberg burgemees-
ters; Hermann Stursberg, petroleumimporteur, eind 19e eeuw].
Vrouwe Clara Jansdr van Sparwoude, verslag l le reünie (1993). Publicaties en wetenswaardigheden
over het geslacht 'Van Sparwoude'.

M. VULSMA-KAPPERS
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VRAGENRUBRIEK

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

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

ANTWOORDEN

596. SCHOUTEN (XLVIII (1993), p. 566)
De ouders van Dirk Schouten (otr. Werkhoven 4-5-1754 Geertrui de Rooi) waren hoogstwaarschijnlijk
Johannes Schouten, van Neerlangbroek, tr. Wijk bij Duurstede (r.-k.) 12-3-1722 Geertrui Spithout/Spit-
hoven. Tussen 1722 en 1738 laat Johannes te Wijk bij Duurstede kinderen dopen met namen van doop-
getuigen bij o.a.: Maria (1-1-1724), Catharina (13-1-1726), Johannes en Henrica (18-1-1733). Zoon
Theodorus (of Dirk) Schouten wordt gedoopt te Neerlangbroek 18-8-1728.

R. SCHOUTEN, Amsterdam

657. ZEYLMANS (XLIX (1994), p. 302)
1. Gualterus (Wouter) Zeijlmans, geb. Waspik ca. 1655.
2. Thomas Pieters Zeijlmans, secretaris, schout, heemraad te Waspik, tr.
3. Elisabeth Huijberts Zeijlmans, begr. Waspik 26-12-1702. Uit dit huwelijk: Melchior, Anna, Gualte-

rus, Adriaantje, Seijken, Pieternel, Johanna, Elisabeth, Peter en Maria.
4. Peeter Thomas Zeijlmans.
Meer gegevens over dit geslacht Zeijlmans bij mij bekend.

F.J. VAN LIESHOUT, Hillegom

664. LANSON-VAN WAERDEN (XLIX (1994), p. 303)
Juliaen/Jullien Lanson de Jonge, ged. Amsterdam 7-10-1622, begr. ald. 17-8-1655, otr. Amsterdam 29-3-
1646 Judith van Waerden, geb. Danzig ca. 1626, overl. vóór 1695. Kinderen, ged. te Amsterdam: Julien
8-8-1649, begr. ald. 21-9-1649; Olivia, ged. 15-9-1652, begr. 30-5-1659; Julien, ged. 12-10-1653. Judith
van W. otr. (2) Amsterdam 16-11-1660 Wilhelm Wilhelmi, van Middelburg, wedr. van Maria Lippens.
Judith's vader, Joris van Waerden, begr. Amsterdam 8-11-1664.
VAN ROSSEN-ROELOFS
I. Zacharias Rossum, van St. Truijen, geb. ca. 1584, overl. na 1620, otr. Amsterdam 3-11-1607 Walburgh
Gerritsdr., geb. Emden ca. 1583, begr. Amsterdam 5-11-1652. Kinderen gedoopt te Amsterdam tussen
1608 en 1620: Sacharijas, Gerrit, Bartolomeus, Judick, Maria, Sacharijas.
II. Bartholomeus Sachariaszn. van Rossum, ged. Amsterdam 4-3-1612, overl. tussen 1660 en 1667, otr.
(1) Amsterdam 17-8-1635 Femmetje Jans, geb. Keulen ca. 1607, begr. Amsterdam 22-4-1640; otr. (2)
Amsterdam 6-2-1642 Marritje Verschuijlenborg, ged. ald. 15-10-1617, begr. ald. 26-5-1682. Uit het eer-
ste huwelijk, gedoopt te Amsterdam: Sacharias 8-1-1636, Sacharias 18-10-1637, Lijsbet 18-10-1639. Uit
het tweede huwelijk negen kinderen.
III. Zacharias Bartelsz. van Rossen, ged. Amsterdam 18-10-1637, begr. ald. 8-9-1687, otr. ald. 25-2-1662
Annetje Roelofs, ged. Amsterdam 29-8-1638, begr. ald. 2-5-1717. Kinderen, gedoopt te Amsterdam: Ger-
rit 26-9-1662, Tietje 30-12-1663, Bartholmeus 3-7-1665, Joannes 31-10-1666, Tietje 14-12-1667, Tietie
7-4-1669, Femmetje 18-9-1670.

Dr. L.G.CHR. GRABANT, Diepenheim

HASSELAAR-SIJBRANDS
Jan Reijers Hasselaar was zoon van Reijer Christoffels Hasselaer en Heser Claes Croon, die tr. Den Burg
(Texel) 23-8-1631. Jan had nog een broer: Poulus. Reijer Hasselaer was zoon van Christoffel Cornelis en
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Marijtje Cornelis (zie oud. recht. arch. Texel, nr. 6866. pag. 273). De vader van Heser, Claes Croon, was
'commissaris van de recherche" en woonde eveneens te Den Burg. Tussem 1631 en 1638 was zekere
Johan Hasselaer, overl. ca. 1639, schout van Texel (J.A. van der Vlis, 7 Lam van Texsel)

M.P. KLAASSEN, Assendelft; Mevr. M.W. KLAASSEN, Utrecht

672. VINCK-VAN HATTEM (XLIX (1994), p. 454)
Jan Diericksen Vinck wordt r.-k. gedoopt te Ewijk 18-6-1687 (get. Claes en Fijke de Haert) als zoon van
Dierick Peters Vinck en Henriske de Haert. Dierick Peters Vinck, van Deest, tr. (1) Afferden/Deest 30-1-
1687 Henriske de Haert, van Winssen; tr. (2) Ewijk (r.-k.) 1-12-1695 Handerske Menens, van Ewijk.

G.W. BROUWER-VERHEUEN, Utrecht

683. VAN DER LANS (XLIX (1994), p. 456)
1. Maria (Marijtie) Cornelis van der Lans, geb. Monster, ge"d. 's- Gravenhage 5-10-1712, overl. Mon-

ster 23-7-1781, tr. 's- Gravenhage 26-12-1735 (r.-k. 25-12-1735) Jacobus Flore Langevelt, geb.
Monster, begr. Loosduinen 2-4-1776.

2. Cornelis Pietersz. van der Lans, geb. Rijswijk, ged. 's- Gravenhage 14-1-1673, begr. (impost) ald.
24-10-1735, otr./tr. (1) Monster 20-10/3-11 -1697 Geertje Cornelis van Daelen, overl. Monsterambt
20-5-1700: tr. (2) Monster 8-10-1702

3. Dibora Daniels (van) Keuls/Ceulen/Ceulens, ged. 's- Gravenhage (r.-k.) 20-4-1684 (dr. van Damia-
nus (Thomas, Daniel) Keuls/Ceulens en Weynanda Henriks van Dor(d)t), overl Monster 27-3-
1754.

4. Pieter Engelsz. van der Lans, ged. 's- Gravenhage 1-6-1649, warmoezenier, tr. ald. (r.-k.) 19-10-
1665

5. Maria Cornelisse van der Brull.
8. Engel Woutersz. van der Lans/Lantsman, geb. Leiden 1609, warmoesman, leeft 31-7-1674, otr./tr.

Leiden 26-4/16-5-1633
9. Janneken Henricx van der Be(e)ck,.van Leiden (dr. van Geertgen Dircxdr.), leeft 1672.

16. Wouter Engelsz. Lantsman, j.m. van Maastricht, bakkersgezel, molenaar, begr. Leiden 6-11-1624,
otr./tr. ald. 12/27-7-1607

17. Aeltgen/AIeidis Pietersdr. (van der Aer), van Leiden (dr. van Trijntgen Jacobs), begr. ald. 30-9-
1652.

J.B. VEGERS, Ede

VRAGEN

741. VAN AMMERS
Pieter Claese van Ammers, j.m. van Vianen, otr. ald. (1) 13-9-1685 Marritje Francken, j.d. van Vianen;
otr. (2) Vianen 13-8-1701 Jannigje Gerrits Vonck, j.d. van de Vaart. Kinderen (voor zover bekend), ged.
te Vianen: Aeltjen 1690, Frank 1692, Teunis 1696 en Clas 1702. Zijn er meer kinderen bekend?
Teunis Pietersz. van Ammers, ged. Vianen 30-8-1696, otr. ald. 29-5-1718 Jannegje Jagers, j.d. van Rant-
wijk. Hieruit bekend, ged.: Johannes, Vianen 1718; Frank, Zuilen 1724; Metjen Zuilen 1725; Enoch Zui-
len 1728; Arie, Zuilen 1730. Er moeten minstens nog twee kinderen zijn: Marritje van Ammers (tr. Zui-
len 1744 met als getuige haar vader Teunis van Ammers) en Mels van Ammers (tr. Zuilen 1747; zijn
eerste kind heet Teunis). Waar en wanneer zijn deze twee kinderen gedoopt? Alle aanvullende informa-
tie over de familie Van Ammers is welkom.
VONCK/VONK

Gerrit Comelisz. Vonk, j.m. van Noordeloos, tr. ald. 1674 Maycken/Marichjen Pieters, j.d. van Noorde-
loos. Kinderen (voor zover bekend), ged. te Goudriaan: Ingen 1675 en Ariaantjen 1683. Zijn er meer kin-
deren?
Ingen Gerrits Vonck, ged. Goudriaan 20-10-1675, tr. ald. 26-11-1702 Fijgie Gerrits Vonk, ged. Goudri-
aan 29-12-1680. Kinderen, ged. te Goudriaan Pietertie 1714, Pieter 1716, Adriana 1718, Geerit 1720, Pie-
tertie 1721. Er zijn verm. (tenminste) nog vier kinderen: Mayken Ingensze Vonk (otr. Goudriaan 1736;
haar eerste kind heet Ingen); Fijgje Ingense Vonk (is doopget. van de zoon van Mayken Ingensze); Cor-
nelis Ingense Vonk (laat te Goudriaan in 1738 dochter Fijgje dopen, get. Adriana Ingense Vonk); en Ger-
rit Ingense Vonk (tr. Goudriaan 11 -10-1721). Waar en wanneer zijn deze kinderen gedoopt? Alle verde-
re informatie over deze familie is welkom.

Mevr. M. LOGGEN, Weesp
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742. SCHREUDER-BEUGER
Hermanus Schreuder, verm. geb. 1772, overl. Naarden 20-3-1807, tr. Eva Maria Elisabeth Beuger, geb.
Brakel (Dld.) 28-7-1773, overl. Amsterdam 3-11-1813. Hieruit geboren te Naarden: Maria 19-12-1799
(tr. 16-8-1826 Gerardus Hennick); Harmanus 2-3-1800; Theresia 2-7-1802; Maria Elisabeth 8-7-1803 en
Theresia 29-3-1805. Gevraagd geboortegegevens en voorgeslacht van Hermanus Schreuder, alsmede
huwelijksgegevens van dit echtpaar.

B. SCHREUDERS, Heino

743. STERKMAN
Aelbert Janss Sterkman, otr. 's- Gravenhage 14-5-1634 Maria Janss Verleyde. Jan Janss Sterkman (broer
van Aelbert), otr. 's- Gravenhage 17-4-1633 Elsgen Arients, van Naaldwijk. Gevraagd doopgegevens en
voorgeslacht van dit viertal.

C.H. STERKMAN, Amersfoort

744 SCHRAM
Christoffel Schram, geb. ca. 1704 en zijn vrouw Hendrina van den Broek, geb. ca. 1705 en overl. Naar-
den 9-10-1785 laten in Naarden dopen: Catharina 11-9-1726, Willem 26-11 -1727, Anna 15-1 -1730, Lam-
ben 27-7-i 731, Kaatje 3Ü-8-J732, Benjamin 25-12-1733 en Hendrikje 8-5-1737. Voordat zij zich in
Naarden vestigden, was zoon Jan al geboren. Gevraagd gegevens en voorgeslacht van het echtpaar
Schram-Van den Broek.

T. SCHRAM, Etten-Leur

745. STEMERDING-JANSEN
Gevraagd huwelijksgegevens van Steven Stemerding, geb./ged. Rheden 18/24-3-1782 (zn. van Barend
Stemerding en Aaltje van Herickhuisen), overl. Mijnsheerenland 7-4-1855, en zijn vrouw Margritha Jan-
sen, ged. Arnhem 4-8-1782 (dochter van Harmen en Margritha Bruguière), overl. Mijnsheerenland 1-8-
1825. Hun eerste kind Barend werd geboren Mijnsheerenland 6-7-1812. Huwelijk niet te vinden in de
archieven van Rheden, Arnhem, Mijnsheerenland en Rozendaal.

J. VAN ONNA, Leende

746. (DE BOER) BRANDS-HAYKENS
Gevraagd juiste gegevens en voorgeslacht van Jannes de Boer Brands, geb. ca. 1812 en overl. ca. 1885,
en zijn vrouw Henrika/Henderika Haykens/Haikens, geb. ca. 1807, overl. ca. 1885. Zij woonden in Bunde
(Oostfriesland) maar kwamen daar niet vandaan. Zij handelden in juwelen en specerijen. Er zijn twee kin-
deren bekend: Wiebold/Wijbe (predikant in Bunde en Stapelmoor, overl. ca. 1898) en Eberhard Wilhelm,
geb. Bunde 2-4-1843, overl. Calhoun County (111., USA) 9-4-1907.

Dr. B.A.C.W. BRANDS, Amsterdam

747. BERK
Volgens een akte van indemniteit d.d. 6-1-1794 en afgegeven door de schout 'van Bokom', is Hendrik
Berks op dat moment ruim 45 jaar oud en geboren 'in het gerecht van Bokom'. De akte is in het Neder-
lands gesteld. Wie kent de juiste locatie van de plaats 'Bokom' in 1749 of 1794. Informatie over de
genoemde Hendrik Berks is eveneens welkom.
HOEFNAGELS, SWANE
In het maandblad De Limburgse Leeuw, 10e jg. nr. 3/4 (mei/aug. 1962), heeft J.A.W. Swane uit 's- Her-
togenbosch over de naam Hoefnagels een stuk geschreven met daarbij 'wordt vervolgd'. Aangekondigd
vervolg is echter nergens te vinden (De Limburgse Leeuw is in 1966 opgehouden te bestaan). Wie heeft
gegevens over J.A.W. Swane, of over de naam Hoefnagels (in het bijzonder de op pag. 60 van genoemd
maandblad vermelde tak E).

J.C. VAN DER LINDEN, Gouda

748. KIST
In mijn bezit is een historisch werk van Th. Juste: 'Précis de l'histoire moderne', Brussel 1847. Daarin
bevindt zich een in het Latijn geschreven document, dat meldt dat Hermanus Jacobus Kist in september
1851 is bevorderd aan het gymnasium in Leiden. Bekende namen van ondertekenaars: W.H.D. Suringar,
Van Limburg Stirum, J.A. de Fremery, C.W.H, van Kaathoven, J. van der Hoeven, T.W.J. Juijnboll. Het
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was kennelijk een ereprijs. Zijn er nazaten van H.J. Kist die hiervoor belangstelling hebben?
Drs. J. VAN DER VALK, Tilburg

749. VAN DER HEYDEN-WITBOL, VAN MEEL-PRINS e.a.
- Pieter Leenderts van der Heyde(n), j.m. van Oudenbosch, tr. Zevenbergen 29-7-1741 Teuntje Jans

Witbol, ged. Zwaluwe 28-9-1710, begr. Zevenbergen 18-10-1783, wed. van Cornelis Claesz. Elant,
dr. van Jan Anthonisz Witbol (ged. Zwaluwe 2-11-1678 als zn. van Antonie Antoniesz. en Adriaentje
Cornelisse). Hieruit o.a. Maria, ged. Klundert 3-2-1745.

- Corstiaan van Meel, geb. ca. 1665, tr. Tyske Adams Prins, overl. Zwaluwe vóór 17-5-1711. Hieruit
dochter Yke, ged. Zwaluwe 18-8-1709, overl. ald. 8-11-1775.

- Marcus Joppe, geb. ca. 1681, overl. vóór 1727, tr. Pieternella Adriaens Vlammen (zij hertr. Zwaluwe
10-5-1727 Jacobus Bax). Hieruit zoon Jop, ged. Zwaluwe 16-10-1707, ir. Pieternella Abrahams van
('t) Geloof, overl. vóór maart 1750. Hieruit o.a. zoon Jacobus, geb./ged. L.Zwaluwe 27-11/2-12-1736.

Gevraagd aanvullende gegevens en voorgeslacht van bovengenoemde personen.
A. HARTMANS, Rotterdam

750. VAN CAMPEN-VAN DER BREE
Adam Corneliszn. van Campen, van Schoorl, overl. Voorhout 9-4-1688, tr. Leiden 8-5-1678 Anna Hen-
drijks van der Bree, van Woerden, overl. Leiden 7-3-1716. Hieruit bekend een dochter Catharina, geb.
1684, overl. 1714. Gevraagd aanvullende gegevens en voorgeslacht.

C.H. STATEMA, Purmerend

751. VAN BOMMEL
Gevraagd geboortegegevens en voorgeslacht van Elisabeth Jacoba (of Johanna) Maria van Bommel,
overl. op het Huis 'de Heest' te Zwiep (Gld.) 19-6-1816 (oud 66 jaar), tr. Borculo 29-9-1774 Hieronimus
Sloet, gepensioneerd officier.

J.G. LIPPËRS, Enschede

752. HARWIG
Wie kan mij helpen aan een kopie van de emancipatie-akte t.n.v. de minderjarige Johanna Christina
Berendina Harwig, ged. Amsterdam 24-4-1798, dr. van Joh. Nic. Harwig en Cath. Hendrika Mollink.
Deze akte was te zien op de Genealogische Dag 1979 te Warffum, doch de naam van de eigenaar is niet
te achterhalen.

F. HARWIG, Hasselt

753. SAULMONT (SAUMONT, SAULMON, SALOMON, VAN MOENS)
Bekend zijn zes (halfjzusters die met elkaar in verband kunnen worden gebracht door verschillende tes-
tamenten en rechterlijke akten in het Alkmaarse archief, t.w.:

Maria Saulmont, overl. Egmond a/d Hoef ca. 1673, otr.
Utrecht/Amsterdam 24/28-12-1652 Reynolt Roth, geb.
Königsbergen 1623, leger-kapitein, overl. Egmond a/d
Hoef ca. 1687; het echtpaar woont 1657-1669 in Dene-
marken; bezit bekend in Egmond a/d Hoef en in De
Zijpe. Bij de doop van een dochter te Amsterdam in
1654 was getuige Louis Salomon (de moeder werd
Maria Salomon genoemd). Van Maria Saulmont is een
wapen bekend uit een in 1770 geschreven manuscript,
bewaard in het archief te Kaapstad, waar zij de naam
Maria (Gravin) van Moens draagt (zie foto).
Johanna Saulmont, overl. (Alkmaar?) ca. 1678, tr.
Johannes Foeclerius, conrector Latijnse School Alk-
maar, overl. (Alkmaar?) 1670. Het echtpaar bleef kin-
derloos.

Cornelia Saulmont, tr. Pieter Tressius. Twee kinderen
bekend: Louijs, ged. Amsterdam 17-8-1671, en Rey-
nout.

Jti
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- Constantia Saulmont, woont in 1670 te Amsterdam; wellicht identiek met Constantia Salomons, van
Dordrecht, die in 1680 te Amsterdam huwt met Adriaan van der Heijden.

- Susanna Saulmont, woont 1670 te Amsterdam, later te Alkmaar.
- Louise Saulmont, woont 1670 en later te Alkmaar; tr. ald. 1-12-1675 Barent Gerbers (23 jaar), van

Amsterdam.
Is er een relatie met het echtpaar Louijs Saulmon (van Aken) en Anna Tak (van 'Braunsfoort'), dat op 3-
4-1613 te Amsterdam in ondertrouw gaat? Uit welke familie stammen bovengenoemde zusters? Ook aan-
vullende gegevens van genoemde personen Saulmont en Roth zijn zeer welkom.

H.J. DE WIT, Delft

754. SWALUE, DE JONGE
Gevraagd overlijdensgegevens van Catharina Henderika Swalue, ged. Ooststellingwerf 31-7-1800, dr.
van Johannes Cornelis Swalue en Johanna Sikkens, echtgenote van Hendrik de Jonge; alsmede overlij-
densgegevens van haar zonen Albert de Jonge, geb. Smilde 30-8-1833, en Henderikus Everhardus de
Jonge, geb. Smilde 13-2-1838. Deze overlijdens zijn niet te vinden in de Burg. Stand van de gemeenten
van Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel.

J.M. EILANDER, Zwolle

755 GORDON
Robert Gordon, van Nether Clashnoir (Schotland), had zich rond 1800 in Lyon gevestigd als zijdespinner,
maar kwam op latere leeftijd naar Nederland, waar hij overleed (vóór 1855). Zijn papieren en testament
werden per Nederlands schip naar de Noorse nakomelingen van zijn oudere broer John gestuurd en door
de schipper persoonlijk overhandigd aan de bewoners van 'de gaarde' (boerderij) Ytre Brevik in M0re.
Delen van zijn fortuin zouden ergens in Nederland in een kerk bewaard worden en zouden kunnen wor-
den uitbetaald op de honderdste verjaardag van de Slag bij Culloden Moor (Inverness, Schotland; lente
1746), dus in 1846. Gevraagd overlijdensplaats en -datum, alsmede eventuele nakomelingen van Robert
Gordon. Andere gegevens die licht werpen op deze zaak, zijn zeer welkom.

J.M. KEUS, Grav (Noorwegen)

756. JANSSEN
Gevraagd gegevens over Hendrik Janssen, getrouwd met Johanna Harders (overl. Rotterdam 22-9-1793).
Bij het huwelijk van Jan (geb. Rotterdam 15-8-1791) met Jannetje van Sittert op 12-5-1819 te Amsterdam
wordt een 'contentbrevet' afgegeven, door Hendrik ondertekend in 1817, waarin hij toestemming geeft
voor dit huwelijk. Hendrik verblijft op dat moment in Amsterdam, maar woont in Rotterdam. Bij het
tweede huwelijk van Jan met Mietje Goudswaard op 29-8-1833 te Den Helder wordt een akte van bekend-
heid afgegeven, waarin staat dat Hendrik Janssen in 1814 varende op het Amerikaanse schip 'Emma' als
scheepstimmerman, is overleden op het eiland St. Helena. GA Rotterdam, RA Haarlem, NGV Naarden,
CBG Den Haag, Scheepvaartmuseum Amsterdam en Lloyd in Londen konden geen opheldering geven.
Wie kent nog andere mogelijkheden tot het verkrijgen van inlichtingen?

L. ROOZENDAAL-JANSSEN. St. Maarten

757. POOLSE ERETITELS
Johannes Baptista Josephus baron van Bierens (1664-1726) uit Baarlo (L.) werd bij een tweetal akten,
verleden te Gdansk d.d. 11-12-1710, door de Poolse koning August II ('der Starke') tot graaf verheven,
benoemd tot zijn geheim kamerheer en begiftigd met 'de gouden sleutel'. Onduidelijk is waarom dit is
gebeurd. Wie kent vergelijkbare gevallen en heeft daarvoor mogelijk meer achtergrondinformatie?

A.C.A.B. BIERINGS, Goirle

758. DE STOPPELAAR
Uit een Haarlemse notariële akte blijkt dat aldaar d.d. 2-7-1590 op huwelijkse voorwaarden trouwen Guil-
laume de Stoppelaer, uit Gent, en Oedele van den Daelen. Guillaume zou de zoon zijn van Johan de Stop-
pelaer, in Gent. De enige mij tot nu toe bekende Johan de Stoppelaer in Gent is geboren 25-4-1565 en kan
derhalve onmogelijk de vader van Guillaume zijn. Er is een Vlaamse familie De Stoppelaer uit Gent en
omgeving (besproken in Het Nederland's Patriciaat, jaargangen 1942 en 1989), doch verband tussen deze
familie en Guillaume is tot op heden niet gevonden. Gevraagd de geboortegegevens en het voorgeslacht
van Guillaume de Stoppelaer. Andere Vlaamse gegevens over deze familie zijn eveneens welkom.

F. DE STOPPELAAR, Voorschoten
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759. HAMEL
Gevraagd doopgegevens en voorgeslacht van Jenneke Frederix Hamel. Zij otr./tr. (als j.d.) Gorinchem
2/19-11-1670 de weduwnaar Claes Gerrits Roover/Reuver. Zij woonden (e Gorinchem (in 1696 kocht
Claes het huis de Caetsbaen aldaar) maar hun doop noch overlijden werd aldaar gevonden. Uit dit huwe-
lijk vijf kinderen; slechts bij de doop van het eerste werd een getuige vermeld, nl. Grietie van der Wete-
ring. In Gorinchem wordt twee maal een Frederik Hamel gedoopt: 30-7-1623 Frederik Dirckse Hamel, en
8-2-1628 Frederik Gerritse. Beide jongens zijn neven. Van Frederik Gerritse is bekend dat hij op 22-2-
1661 nog in leven was. Verder over hen niets te vinden. Op 29-10-1698 testeert te Breda Sijmken Bor-
gonjon als weduwe van Frederik Hamel. Uit dit testament blijkt dat Frederik Hamel uit een eerder huwe-
lijk een dochter Jenneke had en uit zijn huwelijk met Sijmken een zoon Ambrosius. Deze Ambrosius
trouwt als militair in 1681 te Maastricht. Verdere gegevens over dit gezin zijn in Breda niet te vinden. Alle
informatie over de familie Hamel uit deze periode is welkom. Wellicht is dan enig familieverband tussen
bovenstaande personen te constateren.

CA. HAMEL, Kaatsheuvel

760. HENDRIKS(E)-SNIPPENBERG
Derk Hendriks(e), ged. Oosterhout (Gld.) 29-2-1708, zn. van Jan Hendriks van de Toor en Peterken van
Welij, trouwt in 1737 Jantje Snippenberg, ged. Oosterhout 4-12-1702, dr. van Antony Schnippenberg en
Albertje Stevens. Hieruit bekend vijf kinderen, allen geboren te Oosterhout onder de naam Hendriks(e):
Willem 1737, Lijsbeth 1739, Aalbert 1740, Leenden 1743 en Aalbertje 1744. Tot omstreeks 1759 woont
de familie op een van de predikant Smetius gepachte boerderij in Oosterhout. Wanneer zij de pacht niet
meer kunnen voldoen vertrekken zij met onbekende bestemming. Gevraagd de verdere levensloop van
genoemd echtpaar en hun kinderen.

W.J. VAN SNIPPENBERG, Jubbega

761. NEERING(S)
Leonardus Neering(s), geb. Utrecht 6-10-1812, zn. van Johannes Neering(s) en Francina Noest, ir. (1)
Utrecht 15-6-1836 Hendrika van der Meyden; tr. (2) Utrecht 15-11-1837 Jacoba Johanna Schreuder. Uit
het tweede huwelijk voor zover bekend één zoon in leven gebleven. Leonard(us) was sinds 1841 onder-
officier-ordonnans aan het Hof van Z.M. Koning Willem II, later officier-ordonnans. Hij overleed tijdens
een dienstreis in de omgeving van de stad Isselburg/Niederrhein; zijn lichaam werd in een loden kist bij-
gezet in de grafkelder van de familie Nering-Bögel te Isselburg op 10-6-1848. Gevraagd nadere docu-
mentatie over dit overlijden en de begrafenis. Gegevens over evt. andere in leven gebleven kinderen zijn
eveneens welkom.

TH. NEERINGS, Amsterdam

762. VAN ARCKEL
Gevraagd doopgegevens en voorgeslacht van Poulus Corneliszn. van Arckel, gehuwd met Theuntjen van
Oostrum (ged. Vreeswijk 1-3-1668, dr. van Claes Hendricksz. van Oostrum en Weijntjen Jans). Hij liet in
Vreeswijk dopen: Cornelis 10-12-1699; Willem 11-9-1701; Weintje 19-4-1705 en Klaes 19-11-1708.

R. VAN ARKEL, IJsselstein
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