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HAARLEM

Het bestuur van de Nederlandse Genealogische Vereniging heeft de leden opgeroe-
pen om op 20 mei a.s. een bezoek te brengen aan het 750-jaar oude en dit jaar jubi-
lerende Haarlem. Voor vele langdurig trouwe bezoekers van de Genealogische
Dagen is Haarlem geen onbekende. In 1978 was 'de muggenstad', om deze plageri-
ge bijnaam ook eens uit de mottenballen te halen, eveneens onze plaats van samen-
komst en bij die gelegenheid hebben de deelnemers een indruk kunnen krijgen van
diverse historische aspecten van de stad. Het thans geboden programma legt weer
andere accenten die zeker belangstelling verdienen.

Ik ben er ten stelligste van overtuigd dat de hernieuwde kennismaking met de
hoofdstad van het Kennemerland u zal bevallen.

Aan allen die de Genealogische Dag 1995 hebben voorbereid en straks zullen hel-
pen realiseren, zo ook aan de redactie van ons maandblad Gens Nostra en aan alle
inzenders van deze Haarlem-aflevering een woord van dank!

R.F. VULSMA
voorzitter
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SNEL UIT EN THUIS
enige aanwijzingen met betrekking tot nadere toegangen

aanwezig bij het Rijksarchief in Noord-Holland

door Hans van Felius

Een regelmatig terugkerende vraag in de studiezaal van het rijksarchief is: 'Hebt u
daarop geen klapper?'. Een nuttige en verstandige vraag. Immers, als je een dag hebt
uitgetrokken om onderzoek te doen, dan wil je ook met resultaat naar huis. En zoe-
ken is leuk, maar vinden nog beter. En als je met behulp van een alfabetische lijst
van namen sneller de gegevens vindt die je zoekt, dan is dat natuurlijk helemaal
mooi meegenomen. Voor ik overga tot het bespreken van diverse mogelijkheden,
eerst een wat meer algemene toelichting.

Index, klapper of nadere toegang?
Verschillende mensen vragen naar verschillende dingen, maar bedoelen soms het-
zelfde. Index of klapper, daar wordt in de studiezaal in de meeste gevallen naar
gevraagd. Men bedoelt dan een alfabetische lijst van namen, die dan weer verwijst
naar de één of andere archiefbron, bijvoorbeeld een doopboek. Sinds de Rijksar-
chiefdienst begon met verschillende bestanden te automatiseren, spreken wij nu offi-
cieel over 'nadere toegang'. Hiermee wordt echter niet altijd een lijst van persoons-
namen bedoeld, maar soms ook een overzicht op onderwerpen. En deze overzichten
zijn niet altijd alfabetisch, maar soms ook systematisch.

Van deze nadere toegangen zijn er verschillende soorten. Allereerst zijn er die
destijds door de administratie zelf gemaakt zijn. Bijvoorbeeld: bij het Provinciaal
Bestuur kwamen (en komen) dagelijks veel brieven binnen. Om die brieven terug te
kunnen vinden werden registers van ingekomen stukken bijgehouden, waar dan
weer een nadere toegang op onderwerp werd gemaakt. Op die manier konden de
ambtenaren van destijds, en nu ook wij, stukken over bepaalde onderwerpen terug
vinden. Maar ook een notaris maakte soms een overzicht van de personen die bij
hem op kantoor waren geweest om een bepaalde akte te laten passeren. Vanaf 1811
is hij dat zelfs verplicht, al is het dan jammer dat hij deze laatste lijsten op datum en
niet op naam van de persoon maakte.

Daarmee kom ik dan terecht op een ander soort nadere toegang. Immers, niet alle
oude toegangen zijn voor ons even praktisch. En soms zijn ze er gewoon niet. En dan
is het spitten geblazen! Vandaar dat we, vaak met behulp van vele vrijwilligers,
moderne nadere toegangen maken. De bedoeling is dan die zo goed mogelijk te laten
aansluiten bij de wensen van de bezoekers, waaronder natuurlijk lang niet alleen
genealogen. Maar omdat genealogen geïnteresseerd zijn in gegevens over personen
en de meeste archieven toch wel personalia zullen bevatten, kunnen in feite bijna alle
nadere toegangen van nut zijn. Hierna komt er een aantal summier aan bod. Van-
zelfsprekend blijft één en ander hier heel globaal. Vraagt u in de studiezaal gerust
eens verder, wie weet tot welke resultaten dat kan leiden.

Burgerlijke stand en de collectie doop-, trouw- en begraafboeken
Meestal vindt de eerste kennismaking van een genealoog met archiefstukken plaats
aan de hand van deze registers. Jammer genoeg is in Noord-Holland in het verleden
nooit een structureel krediet geweest voor het verbeteren van oude toegangen en het
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vervaardigen van nieuwe. Momenteel wordt wel een onderzoek gedaan naar de
mogelijkheid van automatisering. Tot zolang moet u het bij de burgerlijke stand gro-
tendeels doen met de oude tienjaarlijkse tafels. Deze staan momenteel nog niet
geheel in kopie in de studiezaal. In zelfbediening zijn de volgende aanwezig:
geboorten 1811-1902, huwelijken 1811-1912, overlijden 1811-1940 (met enkele
hiaten). De originele tienjaarlijkse tafels geboorten 1903-1940 en huwelijken 1913-
1940 kunnen worden aangevraagd. In de loop van het jaar [1995] zal een gedeelte
van de tienjaarlijkse tafels huwelijken in zelfbediening beschikbaar komen. Echter:
de geboorte-akten 1903-1940 en huwelijksakten 1913-1940 zijn dan nog niet in de
studiezaal beschikbaar, die kunt u alleen schriftelijk aanvragen, tegen een betaling
van ƒ 13,75 per akte.

In het verleden is wel gepoogd met behulp van vrijwilligers te komen tot genera-
le indexen. Door gebrek aan belangstelling is dit project destijds echter niet verder
voortgezet. Toen het project vastliep, was van de provincie Noord-Holland een klap-
per op de huwelijksregisters over de jaren 1883-1892 voltooid; met uitzondering van
Amsterdam en Haarlem zijn daarin alle gehuwde personen in die periode vermeld.
Daarnaast beschikt het Rijksarchief nog over een klapper op personen die niet te
Amsterdam gehuwd zijn, maar daar wel een huwelijksafkondiging lieten doen, over
de periode 1811-1886. In deze klapper wordt dan de plaats vermeld waar de andere
afkondiging plaats vond; tien tegen één dat die plaats dan de huwelijksplaats was.

De oude doop-, trouw- en begraafregisters van Noord-Holland zijn van bijna alle
plaatsen in de studiezaal te raadplegen, echter niet van de steden Alkmaar, Amster-
dam en Haarlem. Helaas beschikken we praktisch niet over indexen op naam. De
momenteel aanwezige indexen betreffen grotendeels klappers op de trouwregisters.
U kunt de betreffende lijsten raadplegen in de zelfbediening-studiezaal. Daar is ook
een overzicht aanwezig dat aangeeft van welke plaatsen indexen aanwezig zijn.

Indiceerproject notariële archieven van Noord-Holland
Reeds enkele tientallen jaren wordt gewerkt aan het nader toegankelijk maken van
de notariële registers van Noord-Holland van vóór 1812. Dit dan met uitzondering
van die van Alkmaar, Amsterdam en Haarlem. Momenteel is ruim de helft van de
registers bewerkt. Alle persoonsnamen die in de akten vermeld zijn, worden in een
groot kaartsysteem verwerkt. Maar daarnaast ook vele andere gegevens, zoals
namen van schepen, molens en huizen. Maar ook op diverse onderwerpen. Mocht u
bijzonder geïnteresseerd zijn in de vraag of er ooit handel werd gedreven door Hol-
landers met Eskimo's in Groenland, dan kunt u die vraag ook stellen.

Aangezien in het notarieel archief van vóór 1812 naast testamenten en boedelin-
ventarissen (op zich vaak al interessant genoeg) ook veel andere zaken genoteerd
werden, is het zeker aan te bevelen eens een bezoekje aan dit project te overwegen.
Immers, een sappig verslag van een burenruzie waarbij uw voorvader betrokken was
is nooit weg! Het is niet zo dat u zelf in de kaartjes kunt zoeken. Het zijn er inmid-
dels een paar miljoen en als een kaartje verkeerd wordt weggezet, dan zijn we het
kwijt. Maar als u aan de chef studiezaal naar het project vraagt, dan kunt u op die
afdeling een bezoek brengen en worden uw vragen door de daar aanwezige mede-
werkers met plezier beantwoord. Overigens wordt hier ook gewerkt aan automatise-
ring, zodat in de toekomst het zoeken wellicht gewoon in de studiezaal kan plaats
vinden, of via uw eigen pc thuis ...
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Rechtbanken van na 1811
Een groep archieven waarin nog weinig onderzoek wordt gedaan door genealogen
betreft de archieven van de rechtbanken van na 1811. Meestal zijn die archieven tot
circa 1940 wel bij de Rijksarchiefdienst aanwezig, maar niet altijd vrij raadpleeg-
baar. Waar het de periode tot 1900 betreft, levert dat over het algemeen geen
bezwaar op. Naast de 'gewone' dingen als strafzaken en door twee partijen voor de
rechter uitgevochten ruzies, leveren deze archieven ook nog andere zaken op. Wat
zou u denken van faillissementen, of echtscheidingen. In de meeste gevallen zijn er
geen moderne klappers. Een uitzondering is de klapper op faillissementen van de
rechtbank Amsterdam, over de periode 1838-1920. Vaak zijn er echter in het archief
van de betreffende rechtbank wel min of meer alfabetische lijsten van behandelde
zaken te vinden. Probeer het eens en u zult zien dat er soms hele aardige resultaten
uit komen.

De bibliotheek
Het Rijksarchief beschikt over een bibliotheek van enkele tienduizenden banden. Er
zullen flink wat boeken bij zijn die niet echt interessant zijn voor genealogen. En
waar het gedrukte genealogieën betreft, kunt u vaak veel beter terecht bij het vereni-
gingscentrum in Naarden of bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag,
omdat daar veel meer aanwezig is. Jammer genoeg is de toegankelijkheid van de
bibliotheek niet optimaal. U moet de boeken aanvragen in de studiezaal en mag ze
niet mee naar huis nemen. De catalogus is op dit moment niet in de studiezaal te
raadplegen, dus is het niet gemakkelijk om er achter te komen of er iets van uw
gading bij zal zitten. Er wordt momenteel hard gewerkt aan een geautomatiseerde
catalogus, die dan voor iedere bezoeker in de studiezaal te raadplegen is. Tot dan toe
is het nog even behelpen!

Een leuke en vaak vergeten bron voor genealogen die speciale opmerking ver-
dient is de index op personen en aardrijkskundige namen die jaren geleden gemaakt
is op de bij ons berustende jaargangen van het tijdschrift De Prins. Hierin versche-
nen allerlei artikelen die bestemd waren voor het 'gehele gezin'. Er staan dus recep-
ten en breipatronen in, getekende grapjes, vervolgverhalen, en verder van alles en
nog wat. Ook veel personalia. Bijvoorbeeld een kort stukje over een jubileum van
een onderwijzer of predikant, een vijftigjarig huwelijk, een stukje naar aanleiding
van een overlijden. En dat vaak met foto. Maar ook stukjes over de ontsporing van
een trein, een ernstig ongeluk, of gewoon een veemarkt in een bepaalde plaats. Zeker
door het plaatsen van foto's uit die tijd kunnen deze stukjes een aardig beeld geven
van personen in Noord-Holland en de omgeving waar ze woonden. De betreffende
index is op verzoek te raadplegen.

Tenslotte
Hiervóór heb ik geprobeerd wat te vertellen over bekende en minder bekende nade-
re toegangen bij het Rijksarchief. Alles behandelen is helaas niet mogelijk, dus er
zullen zeker zaken zijn waar u benieuwd naar bent, maar waar ik niets over heb mee-
gedeeld. Ik zei al eerder, als u daar meer over wilt weten, vraag gerust of er iets aan-
wezig is. U moet maar denken: vragen is niet dom, niet vragen wel... m
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RIECHMANN
EEN HAARLEMSE IMMIGRANTENFAMILIE

door A.G. VAN DER STEUR

Inleiding
Mijn grootmoeder Van der Steur heette Riechmann van haar meisjesnaam, een naam
die door haar familie en ook door haarzelf in haar jeugd meestal als 'Rijkman' werd
gespeld. Hoewel ik al twaalf jaar was toen zij in 1950 overleed, heb ik maar weinig
herinneringen aan haar: een klein, beetje gezet, dametje in het zwart met veel gitjes
op haar kleding, kettingen van zwarte kraaltjes, een brilletje aan weer een andere
ketting en altijd een sleutelmandje binnen haar bereik. Eind 1942, ik was toen vier
jaar, is zij uit Scheveningen geëvacueerd; sinds 1924 woonde zij te Scheveningen
met mijn. grootvader, de kleermaker-in-raste G.A. van der Steur, die daar in 1940
was overleden. Zij nam eerst haar intrek in het deftige Haarlemse hotel Funckler,
tegenover de kleermakerij in de Kruisstraat, waar mijn ouders het bovenhuis
bewoonden. Oma had in dat hotel een kamer op de eerste etage aan de voorzijde en
ik herinner mij dat wij naar elkaar zwaaiden over het straatverkeer heen.

Eind 1944 - de voedselsituatie in Haarlem werd precair - verhuisde ons gezin van
het bovenhuis in de Kruisstraat naar een woonschip op de Kagerplassen. Oma trok
ook naar Warmond en huurde een kamer in het huis van een oudtante van mijn moe-
ders kant. Daar bezocht ik haar van tijd tot tijd. Van die bezoekjes herinner ik mij de
piano waarop ik alleen rechts van het sleutelgat mocht spelen (links maakte teveel
lawaai), en het rommelen in doosjes en koffertjes met oude spullen. Ik kreeg enkele
oude spanen doosjes die ik mooi vond en die ik nog steeds bezit. Kort na 1945 begon
zij echter aan aderverkalking te lijden en in korte tijd herkende zij niemand meer. De
bezoeken van haar kleinzoon waren daarna afgelopen.

Toen zij in 1950 overleed, was ik twaalf jaar en had haar de laatste jaren nauwelijks
gezien. Voor een toekomstig genealoog dus een gemiste kans, zou men kunnen zeggen,
maar dat bleek aardig mee te vallen. Het afhandelen van de boedel die sedert 1942 voor
het grootste deel was opgeslagen, werd aan mijn vader, de jongste zoon, toevertrouwd
en een aantal onverkocht en onverdeeld gebleven goederen bleven in ons huis achter.
Daartoe behoorden in de eerste plaats een deel van de boeken, met name de oudere,
19de-eeuwse werken van Van Lennep, Oltmans, Bosboom Toussaint, wat werken over
Haarlem, wat Franse literatuur (zij las Frans, Duits en Engels!), enkele albums en dozen
met foto's en prentbriefkaarten en voorts haar dagboeken en aantekenschriftjes. Zo rond
mijn vijftiende jaar begon ik mij hevig voor de geschiedenis van de familie te interes-
seren en verzamelde de her en der verspreide familiestukken, niet alleen in het ouderlijk
huis, maar ook bij de twee broers van mijn vader. Toen bleek mij dat oma zelf al, op
latere leeftijd, namen had geschreven bij de carte-de-visite foto's in het oude insteekal-
bum en ook dat zij aantekeningen over de familie uit haar meisjesjaren had bewaard,
aantekeningen die het begin vormden voor de lange reeks dagboeken die zij gedurende
haar leven bijhield.

Zij was opgegroeid in Haarlem als enig kind van een redelijk vermogende grutter.
Door enkele huwelijken van familieleden onderling in de generaties vóór haar, waren
de familieverhoudingen redelijk ingewikkeld. En deze werden voor de jonge Anna nog
onoverzichtelijker doordat diverse familieleden bij elkaar in huis woonden.
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Beschrijving van haar familie, door Anna C. Riechmann
Anna Riechmann schreef het volgende overzicht schreef rond 1886, op ongeveer 18-
jarige leeftijd (de woorden tussen vierkante haken zijn toevoegingen van mij; de
woorden 'moe' en 'pa' waren in later jaren door haar veranderd in 'moeder' en
'vader', maar zijn hieronder in de eerste versie weergegeven):

Grootpa Rijkman op 't Verwulft was getrouwd met Yda van Harreveld. Deze Yda van Harreveld was
eene dochter van Philippus van Harreveld en Catharina Joris. Deze woonden op 't Verwulft en deden de
kruidenierswinkel. Zij hadden 8 kinderen, allen op 't Verwulft geboren:

De grutterij 'De Erwtenzak' aan het Verwulft te Haarlem. Aquarel door P. van Looy uit 1883, de situatie
weergevend van kort voor een verbouwing van 1882. Van links naar rechts de panden Verwulft 8, 6 en 4.
Nummer 8 was het pakhuisje, behorend tot de grutterij en 6 de grutterij zelf. Op het bord boven de deur
o.a. de letters P.v.H. voor Philippus van Harreveld, de stichter van de zaak die 1 april 1800 het pand nr.
6 (toen wijk 4 — 44) kocht. Op 2 mei 1806 kocht hij ook het pakhuisje op 8. In beide panden stichtte hij,
naar men later aannam op 2 mei 1806 'De Erwtenzak'. Na zijn overlijden in 1824 werd de zaak eerst
voortgezet door zijn zoon Isaac van Harreveld en nadat zijn dochter Yda in 1828 met Hendrik Riechmann
trouwde, door deze laatste. Hendrik Riechmann bleef bijna een halve eeuw werkzaam in dit pand, tot ca.
1875. In 1881 huwde een kleindochter van Hendrik Riechmann met Jan Christiaan van Bremen, die de
zaak overnam en er tot zijn overlijden in 1892 werkzaam bleef. De nieuwe eigenaar werd Johann God-
fried Wackwitz, zoon van de eigenaar van hotel Groot Badhuis te Zandvoort, die in hetzelfde jaar 1892
gehuwd was met Alice J.G. van der Sleur, een schoonzuster van de kleindochter van Hendrik Riechmann.
De zaak bleef dus 'in de familie'. Wackwitz verkocht de zaak in het begin van de jaren twintig aan zijn
medewerker Koelemij. Deze verkocht beide panden in 1927 aan Vroom en Dreesmann en verhuisde de
zaak naar Jacobijnestraat 5. Vroom en Dreesmann zou de oude panden in 1929 afbreken t.b.v. de bouw
van het nieuwe warenhuis
(GAH, Topografische Atlas, geschenk fam. Wackwitz)
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I. Bartholomeus Philippus van Harreveld of anders gezegd oome Bert. Hij trouwde met Catharina van
der Wal of 'oma-die-hiernaast-woonde'. Zij gingen toen hier in huis wonen in de zaak [kruide-
nierswinkel Grote Houtstraat 164, Haarlem]. Zij kregen 2 kinderen:
1. Hendrik Willem van Harreveld, die trouwde met Lucia Elisabeth Knipscheer (mijn moe). Zij

hadden geen kinderen en woonden hier in huis [Grote Houtstraat 164].
2. Johannes Jacobus van Harreveld of oome Ko. Deze trouwde met Anna Catharina Rijkman. Zij

gingen in de Spaarnwouderstraat wonen en hadden 4 kinderen. Ten eerste Yda van Harreveld,
getrouwd met Christiaan van Breemen, nu wonende in de Erwtenzak [Verwulft]. Ten tweede
Bartholomeus Philippus van Harreveld, getrouwd met Sara Weller, nu wonende op Zandvoort
en al 3 kinderen Anna, Cato en Ida. Ten derde Hendrik van Harreveld, op 20 j leeftijd gestorven.
Ten vierde Johannes Jacobus van Harreveld.

II. Anna Catharina van Harreveld. Deze was getrouwd met Teunis Langerveld, eerst wonende in Haar-
lem, Zijlstraat, toen Almelo en Bommel. Hij was controleur bij de belastingen. Zij hadden 4 kinde-
ren:
1. N.Y.M. Langerveld.
2. Arie Constant Langerveld (dood).
3. Mina A.E. Langerveld en
4. Albertien M.L. Langerveld.

III. Yda van Harreveld of Pa's Moe. Deze was gehuwd met Hendrik Rijkman of Pa's Pa. Zij woonden
op 't Verwulft en hadden 6 kinderen:
1. Sara Catharina Rijkman.
2. Anna Catharina Rijkman. Deze was gehuwd met Johannes Jacobus van Harreveld.
3. Catharina Maria Rijkman.
4. Hendrik Willem Rijkman of Pa. Deze trouwde met Lucia Elisabeth Knipscheer, die eerst

gehuwd was geweest met Hendrik Willem van Harreveld. H.W. Rijkman en Lucia E. Knip-
scheer hebben een kind: Anna Catharina Rijkman (ik).

5. Josina Maria Rijkman, deze is gehuwd met Anton van Dorsten. Zij wonen te Nieuw Vennip en
hebben 7 kinderen. Ten eerste Yda van Dorsten, gehuwd met Johannes Verkuyl, boer in de
Haarlemmermeer. Ten tweede Johannes van Dorsten. Ten derde Hendrik. Ten vierde Cornelis.
Ten vijfde Anton. Ten zesde Cato. Ten zevende Jacob.

6. Willem Hendrik Rijkman (dood).

IV. Yzak van Harreveld, gehuwd met Catharina Rombach. Zij woonden in de Spaarnwouderstraat.
Kinderen:
1. Catharina van Harreveld (Zwolle).
2. Maria van Harreveld, gehuwd met Ederveen te Zwolle. Veel kinderen.
3. Bartholemeus Philippus van Harreveld, gehuwd met Walbrink. Zij woonden op de Zijlweg

(molen). Veel kinderen.

V. Josina Maria van Harreveld, ongetrouwd gestorven. Wonende Zijlstraat bij Hendricus Jacobus van
Harreveld.

VI. Johannes Jacobus van Harreveld of Moe's Pa. Zijn eerste vrouw was de weduwe Knipscheer,
Moe's eigen Moe. Deze weduwe Knipscheer was eerst gehuwd geweest met Jan Frederik Knip-
scheer. Zij heette Catharina Sandhaus. Toen had zij 3 kinderen:
1. Lucia Knipscheer.
2. Arend Knipscheer (dood).
3. Jan Knipscheer (dood).
In het huwelijk van Johannes Jacobus van Harreveld met de weduwe Knipscheer waren 3 kinderen:
1. Anna Catharina van Harreveld of tante van Zaandam, gehuwd met Johannes Ebmeyer, wonen-

de te Zaandam. Kinderen: 1. Johannes Ebmeyer, gehuwd met Johanna Noome, 2. Lodewijk
Ebmeyer, 3. Nico Ebmeyer, 4. Hendrik Jan Ebmeyer.

2. Johannes Jacobus van Harreveld. Eerst gehuwd met A. Binkhorst. Kinderen: ten eerste Annetta
van Harreveld, ten tweede Johannes van Harreveld, ten derde Hendrik van Harreveld. Toen
gehuwd met Line Binkhorst. Eén kind: Line van Harreveld.
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3. Arend van Harreveld (dood).
Johannes Jacobus van Harreveld huwde voor de 2de maal met Anna Moolenaar geboren Meyer.
Geen kinderen.

VII. Hendrikus Jacobus van Harreveld, banketbakker Zijlstraat Haarlem. Hij huwde met Elisabeth van
Kempen of tante Bet. Zij hadden 2 kinderen:
1. Margaretha van Harreveld of Margo.
2. Eduard van Harreveld (dood).

VIII. Dirk van Harreveld, vertrokken naar Rusland, niet teruggekomen.

Mijn grootpa Rijkmans moeder heette Sara Terpoorten. Zij was eerst getrouwd met Van der Wal te Half-
weg. Kinderen:
1. Wouter van der Wal (Groote Markt). Kinderen: Anna, gehuwd met Habermehl, Jans, getrouwd met

Bronkhorst, Cato gehuwd met Hajé (Karel Hajé's moeder), Bet en Ida van der Wal.
2. Willem van der Wal (man van tante van Warmenhuizen). Deze was vroeger gehuwd met iemand. Zij

hadden een zoon en van dezen zoon is de paardedokter een zoon.
3. Jan (Amsterdam). Saartje was een kind van hem.
4. Catharina van der Wal of oma.
Sara Terpoorten trouwde toen met een Rijkman, vader van mijn grootpa, op 't Verwulft. Zij hadden maar
één kind: 'opa Rijkman op 't Verwulft'.

Tot zover dit familieoverzicht. Er volgen dan nog twee pagina's over de familiele-
den van haar moeder: Knipscheer en Sandhaus die hier niet ter zake doen.

Uit het lange citaat blijkt duidelijk dat de jonge Anna Rijkman -zoals zij toen
genoemd werd - een uitgebreide en ingewikkelde familiekring had. Dat deze kring
een belangrijke rol in haar jeugdige leventje speelde, blijkt uit haar aantekening-
boekjes en dagboeken. Vanaf 1883 heeft zij dagboeken bijgehouden. De schriften
over 1883-1904 zijn echter verloren gegaan. De periode 1904-1946 is nog vrijwel
compleet aanwezig. Diverse malen heeft zij later uittreksels gemaakt van oudere
dagboeken met daarin de belangrijkste feiten.

Uit een aantal van deze uittreksels (meestal achterin een later dagboek geschre-
ven) maakte ik onderstaande samenvatting over de periode tot haar huwelijk. Slechts
enkele minder ter zake doende aantekeningen werden weggelaten. Het geheel geeft
mijns inziens een goed beeld van een Haarlems middenstandsmilieu aan het einde
van de vorige eeuw. Ook is het interessant te zien welke feiten zij de moeite waar
achtte om in het uittreksel van belangrijke gebeurtenissen te worden opgenomen.
Dat daarbij de contacten met de familie Van der Steur hoorden, is vanzelfsprekend,
maar feesten, optochten, oproeren, branden e.d. spelen ook een grote rol. Voorts
spreekt er een voorzichtige opvoeding uit, met privé lessen in plaats van school en
dergelijke. Dit laatste hield ongetwijfeld verband met het feit dat haar moeder twee
levenloze kinderen had gebaard en dat Anna ook nog een jong overleden broertje
had, zodat zij uiteindelijk enig kind in het gezin was.

Uittreksel dagboek Anna C. Riechmann, 1868-1893
1868 24 april: Anna Catharina Riechmann geboren te Haarlem. Dochter van Hendrik Willem Riechmann,
zich noemende Rijkman en Lucia Elisabeth Knipscheer. Groote Houtstraat 164. Zaak in koloniale waren.
Huisgenote Nancy J.M. Langerveld. Naast ons woonde eerst de wed. van Harreveld-v.d. Wal, daarna J.J.
van Harreveld en Anna Cath. Riechmann met kinderen Bert, Ida, Henk en Jan. Later stierf J.J. van Har-
reveld, Bert huwde met Sara Weller, Ida huwde met C. van Breemen, Henk en Jan stierven. Toen kwa-
men S[ara] en C[atharina] Riechmann inwonen en later de Wed. van Breemen.
A.C. Riechmann had eerst les van den heer Van Dapperen, heilgymnastiek en handwerken van Mej.
Roosdorp. Met 11 jaar op school bij Van der Wilk en pianoles van v.d. Eyken. Later Meisjes H.B.S.
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1883 2 menschen door 't ijs gezakt. Schotersingel.

1884 19 jan. ontploffing Muiden. 17 maart lichte aardbeving. 1 mei brand Kruisstraat, twee menschen
verbrand. Croquetclub. 2 juni Paul Krijger in stad. 8 juli grote brand Kleine Houtweg, acht huizen ver-
brand. 12 juli door examen van 4e klasse H.B.S. Opgestoken haar. Prins Alexander begraven. In Deven-
ter gelogeerd bij Dr van Harreveld. Logeren in de Vennip bij oom Dr van Dorsten, getrouwd met Josina
Riechmann, veel kinderen. Cor [van Dorsten] tijdelijk bij ons in huis (zij is op Industrieschool in Amster-
dam). In Zaandam gelogeerd bij Ebmeyer, gehuwd met Anna van Harreveld. Toren Grote Kerk1. 23 sept.
Geert[je Leupen, vriendin] naar partij v. zilveren bruiloft G.A. van der Steur. September receptie Jo
Ebmeyer en Jans Noome in Zaandam, 16 oct. in Zaandam getrouwd. 24 october naar de Vennip, oom Van
Dorsten 25 jaar dokter. 7 nov. Ida van Dorsten getrouwd met Hannes Verkuyl. 11 nov. ik kinkhoest. Hard-
rijderij op de Kloppersingel, 2e prijs A. v.d. Berg.

1885 Veel ijs, ik niet. 16 feb. weer naar H.B.S., 90 pond. Optocht Paardenspel van Pinder. 26 febr. ik
weeg 93 pond. 24 mei partij in "Felix Favore" voor Van Hemert. 7 juli onthulling steen Bilderdijk2. Cor
[van Dorsten] in apotheek bij Remmers. Juli examen voor 5e klas H.B.S., er door. P. van Hemert bij ons
in de zaak. Vennip, Haag, Zaandam, dag Baai'n. Opi'ücr iti Amsterdam. Hier ook oproer (pci'ciï). Oratori-
um baron Van Styrum. 11 dec. Annie Ebmeyer gestorven.

1886 Gelogeerd Paschen Zaandam. De Langervelds in Haarlem komen wonen: tante, Fien en Mien, op
het Wilsonsplein. 12 juli Cor van Dorsten examen apothekeres, er door. 15 juli ik examen H.B.S. 5 jr cur-
sus, er door. Cor en ik Zaandam gelogeerd. Vennip. Kurhaus Scheveningen afgebrand. Deventer van 21
sept. tot 16 oct. Ponny haar. 'Faust' gezien.

1887 Veel schaatsen gereden. 19 febr. Oranjefeest, optocht 7000 kinderen, opstootjes. Toonkunst bal
masqué. 30 maart aangenomen bij Ds Mees in de Lutherse Kerk. Zondag 3 april bevestigd, souper, gou-
den armband, ook gedoopt. 12 april April-feesten, naar Amsterdam met Cor, bij Pusch, Amsterdam ver-
sierd. 26 juni naar Amsterdam, Oom Jan [van] H[arreveld] 25 jaar dokter. Voedingtentoonstelling. Gelo-
geerd Zaandam, Deventer, Vennip. 21 sept. les bij juffrouw Lanooy. Op 't Plein kennis.

1888 21 maart examen nuttige handwerken in Den Haag, geslaagd. 8 april vader en moeder 25 jaar
getrouwd, receptie. 19 april diner Groot Badhuis. Veel menschen. Zaandammers, vriendinnen (Geertje
Leupen en Albertien Bijleveld). Pa daarna ziek aan de nieren. 21 mei, 2e Pinksterdag, pa naar Prof. Stok-
vis, régime. Logeren Vennip, Zaandam. Sept. moeder verlamming oogspieren, dubbel zien. 5 sept.
moordaanslag Hout3. 4 nov. (dec?) Tante Langerveld op het Wilsonsplein gestorven.

1889 P. van Hemert in eigen zaak en bij ons weg. Veel uit, sociëteit De Phoenix. De sjah van Perzië in
Haarlem. Landbouwtentoonstelling Hout4.

1890 Veel schaatsen gereden. Jan van H[arreveld] ernstig ziek. 25 juni met moeder, oom Jan van Harre-
veld uit Deventer, zijn dochter Annet, tante Anna uit Zaandam en Go van Harreveld naar den Rijn, veel
pleizier. 7 juli terug. 16 juli Jan van Harreveld, ca 18 jaar, gestorven naast ons (beefziekte). 21 juli Pa een
lichte ataque, stijven arm, later beter, ik winkel. Zaandam 25 aug. Jan Ebmeyer geboren Toonkunst. 23
nov. Willem III gestorven. Nov. heel koud. Met S.N. schaatsen gereden op ijsbaan en Phoenix. 26o vorst.
Veel schaats gereden met Wijn Hendriks.
1891 IJsvorming op 't strand. 19 jan. dooi. Leuk balmasqué, veel pleizier. 5 april Johan Sachse gestorven,
een kennis uit de buurt (croqueten in den tuin), schreef wel in tijdschriften en boeken. 24 april [verjaar-
dag] f. 100,-. Waterballet Carré. Juni naar de Vennip, Jo van Dorsten arts geworden. 6 juni receptie bij
Kofoed. 8 juni groen gemaakt voor bruiloft. 18 juni Henk van Dorsten en Aagje Kofoed getrouwd, mee-
gereden in bruiloft, tilbury, feest op dorschvloer. 25 juni Geert Leupen en Willem Meyer getrouwd, brui-
loft in Velserend, tafelheer v.d. Laan, voordracht met B. Westerveld. 18 juli oom van Dorsten gestorven
in Diaconessenhuis Haarlem. 28 juli Brand Phoenix5. Gelogeerd in Den Haag bij Mina Walch (Jan Walch
12 jaar oud, nu een bekend schrijver). Jo van Dorsten in been gehakt, in Diaconessenhuis been afgezet. 25
oct. Jo Wackwitz en Alice van der Steur verloofd (Jo Wackwitz bij ons in de zaak). 24 dec. schaatsen
gereden met G. van der Steur. 24 dec. V6. met v.d. Steur. 31 dec. Betsy Spr. doodgeschoten7.
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1892 I6jan. op de ijsbaan v.d.S.. 25 jan. 's mid. brief v.d.S.. 30jan. v.d.S. boven. I febr. Cremer coupet-
je. 3 febr. verloofd met G[erard A.] van der Steur. 6 febr. visite. 13 febr. visite. 19 mrt diner Wackwitz. 3
mei J. Wackwitz hier. 14 juni partij Leupen, zilveren feest bij v.d. Berg (Hotel Scholten) Veel uit. Tan-
dem rijden. Receptie Hahn Brinkmann. 28 juli Concours hippique Den Haag. 29 juli Buitenpartij bij
Brinkmann. 3 aug. tante Fie Thorp bij Van der Steur, Grote Houtstraat, in huis gestorven. 4 aug. Chris van
Breemen dood, gehuwd met Ida van Harreveld op 't Verwulft, Erwtenzak. 6 aug. tante Fie begraven. 9
aug. Pa huis Raamvest 13 gekocht van v.d. Broek. Joop Wackwitz die bij ons in de zaak was naar 't Ver-
wulft. Komt nu in De Erwtenzak (mijn vaders geboortehuis). 1 sept. Jo van der Steur, architect, en Emma
van der Laan [getrouwd]. 5 sept. het huis Raamvest 13a gekregen en op mijn naam gezet. Veel naar het
huisje. Feestjes bij Van der Steur met Kok en Segboers. 23 sept. Koninginnen in de stad, alles versierd, 's
avonds naar Ferwerda en Tieman en Van der Steur. 13 x de Koninginnen gezien, Geer [van der Steur],
C[or van Dorsten?] en ik. 10 october partij bij oude heer Wackwitz. Joop van der Steur over W., wij er
niet heen. 11 oct. Pa in het pakhuis gevallen, neus bezeerd, voor 't eerst dokter Bijleveld (dokter Wijnhoff
dood). 13 oct. Ida van Breemen van 't Verwulft af, bij tantes in, naast ons. 3 nov. Alice [van der Steur] en
Jo [Wackwitz] bruid en bruidegom, 's avonds er heen. 9 nov. Pa onze zaak verkocht aan Piet van Hemert,
met januari er uit. 11 nov. huis Raamvest 53 gehuurd van Herdweiler. 13 nov. receptie bij v.d. Steur voor
Jo en Alice bruid en bruidegom, diner Wagenweg bij Wackwitz. 17 nov. Jo en Alice getrouwd. 24 nov.
Jo en Alice op 't Verwulft.

J. 0.
. voorheen J. C. VAN BREEMEN,

VERWULFT N°.6.
Grutterswaren.

Roggebloein Vs KG. 15 et.
Giesen's Haverbloem .
Griesmeel
Grof en fijn Rijstmeel

25
20
20

Advertentie van De Erwtenzak,
ca. 1895 (collectie auteur)

1893 2 jan. verhuizen van Grote Houtstraat 164 naar Raamvest 53, Pa met Gerard [van der Steur]. 8 jan.
naar Zaandam op schaatsen. Pa niet goed, meest boven, benauwd, prof. Stokvis. 6 maart moeder niet
goed, heeft knobbel in borst, moet geopereerd worden. 15 maart moeder in Diaconessenhuis, borstopera-
tie, goed gegaan. 27 maart Pa beneden. 31 maart Pa in vigilant naar Diaconessenhuis. 20 april Phie van
der Steur en Die Wackwitz verloofd. 8 april brief van oom Ebmeyer in Zaandam: failliet. 12 april moeder
uit 't Diaconessenhuis. 26 april tante A en Jo over. Pa zenuwachtig. 6 juli Geer en ik bruid en bruidegom.
9 juli receptie, 20 juli getrouwd, getuigen: Jo van der Steur, Willem Reeser, Mr van Rhee, Jo van Dorsten
op het stadhuis. Pa aan de arm van Jo van Dorsten. Bruidsmeisjes Fien Bijleveld en Tine van der Steur.
Collation thuis. Dejeuner. 4 uur weg: Arnhem - Duitsland - Zwitserland - Brussel. 3 aug. thuis.

Mijn eigen onderzoek
In de jaren vijftig heb ik veel tijd besteed aan genealogisch onderzoek. Voorop stond
daarbij de genealogie Van der Steur en vanaf het - onvermijdelijke - moment dat er
met de kwartierstaat werd begonnen, richtte mijn belangstelling zich al spoedig op
de geschiedenis van het dorp Warmond, de bakermat van mijn moeders familie
Oudshoorn.
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Betreffende de kwartieren Riechmann deed ik niet veel meer dan het controleren
van de gegevens van mijn grootmoeder voorzover het directe voorouders betrof en
voorzover deze in Haarlem, rijksarchief en gemeentearchief, beschikbaar waren. Ik
vond ook enkele notariële akten en huwelij ksbij lagen en noteerde wat gegevens uit
adresboeken. Het belangrijkste was dat de overgrootvader van mijn grootmoeder, de
'een Rijkman' die met Sara Terpoorten trouwde, volgens zijn overlijdensakte Wil-
lem Rijkman heette en in 'Holtzhausen, gemeente Hartum in Pruis Minne' was gebo-
ren in 1768 of 1769 en in 1800 te Halfweg (tussen Haarlem en Amsterdam) trouw-
de. Zijn ouders zouden Cort Heinrich Rijkman en Cathrina Ilsebein geheten hebben.
Maar daarmee liep de genealogie Riechmann dan ook direct al vast. Ik correspon-
deerde met de amateurgenealoog Arie van der Marel (geb. 1886) wiens vrouw een
kleindochter wa van Josina Maria Riechmann (in de genealogie hierna VII-6) en die
in De Navorscher van 1960 een artikeltje over de familie Van Dorsten had geschre-
ven8, maar ook hij kon mij over de oudere generaties niets nieuws vertellen.

In 1967 ben ik op een vakantiereis door Duitsland eens gaan kijken in Holtzhau-
sen, de geboorteplaats van de oudste Riechmann, maar de kerk bleek op slot, de
Pfarrer was met 'Urlaub' en het kerkhof bevatte vrijwel alleen twintigste-eeuwse
grafzerken, echter wel een aantal met de naam Riechmann, waaruit ik begreep dat er
meer tijd nodig zou zijn voor genealogisch onderzoek dan de enkele uurtjes die ik er
die dag voor beschikbaar had. Overigens interesseerde het Duitse voorgeslacht me
eigenlijk niet zo heel erg, alleen vroeg ik mij af waarom die 18de-eeuwse Riech-
mann nu vanuit Holtzhausen naar het dorpje Halfweg was geëmigreerd.

In 1980 verschafte ik wat gegevens over de familie en de grutterij De Erwtenzak
aan het Verwulft, aan de auteurs van het boek De Haarlemse Oude Gracht9, maar ik
had mij er al mee verzoend wel nooit veel meer te weten te komen, tot ik in 1992
ergens las dat een zekere Heinz Riechmann een boek geschreven had over Die Fami-
lien der Kirchspiels Bergkirchen. Waar Bergkirchen was wist ik niet, maar een
naamgenoot die zich met genealogie bezig hield ... wie weet. Via de kerkelijke
gemeente van Bergkirchen schreef ik de auteur, die mij meedeelde zelf tot een ande-
re familie Riechmann te behoren maar - wonder o wonder - wel in 1981-1984 een
boek gemaakt had dat Die Familien der Kirchengemeinde Hartum 1661-1825 10

heette en dat hetzelfde Hartum betrof waaronder Holtzhausen behoort! Het boek was
nog leverbaar en het bleek zonder enig probleem mogelijk er het ouderlijk gezin in
te vinden van de in 1768 in Hartum gedoopte Johan Heinrich Wilhelm Riechmann
en nog vier generaties daarboven! In de hierna volgende genealogie zijn de belang-
rijkste gegevens betreffende de eerste vijf generaties uit dit boek overgenomen. Heel
verrassend was het om ook het antwoord op de vraag: waarom die emigratie? te kun-
nen lezen in dit vrijwel alleen uit namen en jaartallen bestaande boek.

Het ouderlijk gezin van de emigrant bestond uit vader, moeder, een dochter en
drie zonen. De jongste van de drie zonen was mijn voorvader. Vader en moeder
overleden vrij jong, in 1772 en 1773. Dochter Ilse was toen ca. 20 jaar oud, de twee
oudste jongens ongeveer 15 en de jongste zoon vijf. Enkele maanden na de dood van
haar ouders trouwde Ilse met een man die zich in haar ouderlijk huis vestigde. Enke-
le maanden na diens dood in 1785 hertrouwde zij met een man die opnieuw bij haar
introk. Ilse kreeg zes kinderen, waarvan één zich later ook weer in dit huis zou ves-
tigen. De drie broertjes komen in de kerkboeken van Holtzhausen en Hartum niet
meer voor.
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Ten gevolge van het jong overlijden van de ouders en het huwelijk van de oudere
zuster was er dus kennelijk voor hen geen plaats meer. De jongste van de drie broers,
onze J.H. Wilhelm Riechmann, zou het land verlaten en zich als Willem Rijkman in
Halfweg vestigen. Daar kreeg hij in augustus 1800 admissie als tapper, en trouwde
dezelfde maand met een Nederlandse weduwe en daar zou nog geen vier weken (!)
later zijn zoon Hendrik worden geboren, de grootvader van mijn grootmoeder.
Gezien de belastingaanslagen deed hij het goed in de tapperij en zijn zoon zou in
1828 de dochter van de zojuist overleden grutter uit de grootste Haarlemse grutters-
winkel trouwen en de zaak van zijn schoonvader aan het Verwulft voortzetten. Voor
nadere gegevens moge worden verwezen naar de hierna volgende genealogie.

Genealogie Riechmann
(uitgewerkt vanaf generatie V)

I. Reinke Rikman, 'im Busch' (Busch is een deel van de buurtschap Holtzhausen
onder Hartum), ook genaamd 'Buschmeier', geb. ca. 1564, begr. Hartum (Fürsten-
tum Minden) 28-11-1664 (100 jaar oud").
Twee kinderen, waaronder:

II. Reinke Rieckman, genaamd Buschmeier, geb. ca. 1624, begr. Hartum 29-11-1699
(75 jaar oud), tr. Lisebeth Becker, geb. ca. 1631, begr. Hartum 23-10-1716 (85 jaar),
dr. van Henrich Becker, 'Untervogt auf der Bünte' (Bünte is deel van Holtzhausen).
Zes kinderen, waaronder:

III. Reinke Rikman, genaamd Buschmeier, ged. Hartum 10-11-1661, ging 4 juli
1700 naar Wehdem 'einen Arzt wegen seiner Schwachheit zu konsultieren, wird
aber daselbst tödlich krank und starb den 5 Juli 1700 und wurde tot hierher
gebracht', begr. Hartum 8-7-1700, tr. ald. 5-7-1689 Anneke Meyer, ged. Hartum 29-
3-1664, dr. van Johan Meyer genaamd Lüdeking. Zij hertrouwt Hartum 26-1-1701
Johan Nieman.
Vijf kinderen, waaronder:

IV. Cordt Rieckmann, genaamd Buschmeier, ged. Hartum 26-12-1695, begr. ald.
22-3-1775, tr. Hartum 23-4-1720 Ann Ilsche Meinsen, ged. ald. 9-9-1703, begr. ald.
30-6-1772, dr. van Heinrich Herman Meinsen genaamd Bruns.
Elf kinderen, waaronder:

V. Cord Heinrich Riechmann, genaamd 'Riepens' en 'Heuerling', ged. Hartum 6-1-
1728, 'Buschmeiers Sohn im neuen Haus', woonde op latere leeftijd op de plaats nr.
71 te Holtzhausen, begr. Hartum 29-1-1772, tr. ca. 1752 Catharine Ilsabein Ruhe,
geb. ca. 1733, begr. Hartum 6-4-1773 (40 jaar oud). In 1751 werd een onecht kind
(overl. in 1752) van C.H. Riechmann geboren uit Anna Margreth Meier.

Uit dit huwelijk:

1. Anne Marie Ilsabein, geb. ca. 1753 (niet in doopboek Hartum), begr. Hartum 9-
4-1759 (oud 6 jaar 'weniger 3 Wochen').

2. Ilse Margarethe Riechmann, geb. ca. 1753 (niet in doopboek Hartum), begr. Har-
tum 7-3-1825, tr. (1) Hartum 3-10-1773 Johann Heinrich Riechmann (geen
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directe familie), ged. ald. 24-9-1752, kleermaker, later wonend 'im Buschmeis
neuem Haus' nr. 71, 'vor dem Schlagbaum am Esche-tor', begr. Hartum 20-2-
1785 'in seinen Armen sein Söhnlein' (= de Wi jaar oude Johann Henrich Wil-
helm Riechmann); tr. (2), als weduwe zonder kinderen, Hartum 23-7-1785 Cord
Heinrich Mehrhof, uit Siidhemmern, geb. ca. 1750, begr. Hartum 3-4-1820 (70
jaar).
De drie tussen 1775 en 1780 geboren kinderen uit Ilse's eerste huwelijk overleden in 1779 en 1785.
Ook haar tweede echtgenoot vestigde zich in het Riechmann huis Holtzhausen 71 'vor dem Schlag-
baum am Eschetor'. Zij kregen tussen 1786 en 1801 nog zes kinderen, waaronder zoon J.C. Mehrhof
(1786-1855) die later in het huis nr 71 woonde.

3. Johan Cord Hinrich, ged. Hartum 7-4-1757.
4. Johan Hinrich Christian, ged. Hartum 22-4-1759.
5. Johann Heinrich Wilhelm, volgt VI.

VI. Johann Heinrich Wilhelm Riechmann (in Nederland Willem Rijkmun), geb.
Holtzhausen, ged. Hartum 20-3-1768, overl. Houtrijk en Polanen 14-8-1822, tr. ald.
24-8-1800 Sara ter Poorten, geb. Haarlem 1-5-176212, overl. ald. 6-12-1841, dr. van
Alexander ter Poorten en Cootje ter Laagh.

J.H.W. Riechmann kwam aan het eind van de 18de-eeuw naar Nederland en woonde in augustus
1800 te Houtrijk en Polanen (het huidige Halfweg, tussen Amsterdam en Haarlem), waar hij admis-
sie kreeg om zich te vestigen als tapper en verkoper van 'allerhande zoort van bier en sterke drank,
mitsgaders coffy en thee'13.
Sara ter Poorten was bij haar huwelijk met Willem Rijkman weduwe van de in juli 1797 overleden
Jan van der Wal(l)14 bij wie zij zes kinderen had: Alexander (in 1800: 15 jaar), Gerrit (ruim 1 \Vi
jaar), Wouter (ca. 8 jaar)15, Willem (ca. 7 jaar)16, Catharina (ca. 6 jaar) en Jan (ca. 3 jaar)17. Zij
woonde te Houtrijk en Polanen en regelde op 6 augustus 1800 dat de kinderen recht hadden op de
halve boedel die tussen haar en haar overleden man had bestaan. De waarde van de halve boedel
werd bepaald op ƒ 24,- of ƒ 4,- per kind. Haar broers Gerrit en Alexander ter Poorten, beiden te
Haarlem wonend, werden benoemd tot voogden18.
Willem Rijkman was tapper te Houtrijk en Polanen in het huis nr. 23". Uit lijsten van stemgerech-
tige burgers20 blijkt dat er in die tijd in het dorp twee herbergiers waren (Jan Koot en Gerrit Luy-
ken21), één tapper (Willem Rijkman) en één stalhoudersknecht annex tapper (Symon Jansz.). In
1808, toen er een buitengewone belasting van drie miljoen opgebracht moest worden, werden de
herbergiers aangeslagen voor ƒ 10,- en ƒ 26,-, de stalhouder/tapper voor ƒ 5,- en Willem Rijkman
voor ƒ 21,—22. Kennelijk was het herbergier/tapper-beroep in Halfweg - waar passagiers die met de
trekschuit tussen Haarlem en Amsterdam reisden, moesten overstappen — lucratief, want de gemid-
delde aanslag bedroeg in het dorp ƒ 9,-. Ook de personele aanslag in 1811 vertoont dit beeld: de
herbergiers ieder ƒ 20,-, Rijkman ƒ 13,- en Jansz. ƒ 7,-23. Voor de hoofdelijke omslag zijn over de
jaren 1817-1829 soortgelijke gegevens beschikbaar24.

Willem Rijkman overleed op 53-jarige leeftijd. De aangifte werd gedaan door twee goede beken-
den uit het dorp: Pieter Holleman Jz., dijkwerkersbaas, en Hendrik van Ek, timmermansbaas bij
Rijnland. Hij liet geen onroerende goederen na25. Tot 1829 bleef de weduwe als 'tapster' gevestigd
te Halfweg; in dat jaar verhuisde zij naar Haarlem en ging bij haar zoon in huis wonen op het Ver-
wuift, waar zij in 1841 zou overlijden, geen vaste goederen nalatende26.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik, volgt VII.

VII. Hendrik Riechmann (ook: Rijkman), geb. Houtrijk en Polanen 20-9-1800, ged.
Haarlem (Ev. Luthers) 30-9-1800, overl. ald. 26-1-1877, tr. Haarlem 30-10-182827

Yda van Harreveld, geb. ald. 12-6-1804, overl. ald. 25-8-1839, dr. van de grutter
Philippus van Harreveld en Catharina Joris.
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Links: Hendrik Riechmann (Vil, 1800-1877);
rechts: dames(?)been van papier-maché met een zilveren dekseltje waarin de letters H.R., afkomstig van
Hendrik Riechmann (grootste maten 13x5 cm; de functie van dit voorwerp is niet bekend

Hendrik Rijkman was eerst landmeter28 en kantoorbediende29, in 1828 zonder beroep30, vanaf 1828
grutter en grossier in koloniale waren in de bekende Haarlemse grutterij 'De Erwtenzak' aan het
Verwulft (wijk 4 nr. 44, nu ter plaatse van het warenhuis Vroom & Dreesmann), de zaak van zijn in
1824 overleden schoonvader. Van 1829" tot 187432 woonde hij in De Erwtenzak aan het Verwulft;
in 1876 in de Gierstraat33.
Als enige zoon was hij vrijgesteld voor de Nationale Militie. Zijn signalement luidde: lengte 1 el 6
palm 1 duim en 5 streep; aangezicht ovaal; voorhoofd rond: ogen bruin; kin rond; haar en wenk-
brauwen bruin34.
Yda van Harreveld overleed jong, op 25 augustus 183935. Zij liet vaste goederen na36. Riechmann
stelde na haar overlijden zijn halfbroer Johannes van der Wal aan als voogd over de minderjarige
kinderen37. Hij overleefde zijn vrouw bijna veertig jaar en overleed te Haarlem op 26 januari I87738.
Hendrik Riechmann was een grote, zware man. In tegenstelling tot zijn vrouw is van hem een foto
bewaard. In de familie is nog een fraai bewerkt gouden zakhorloge dat van hem afkomstig is. Hier-
over gaat het verhaal dat mijn grootvader G.A. van der Steur, het op zekere dag had meegegeven
aan een achterneefje, Anton van Dorsten, om het in Amerika voor veel geld te verkopen. Mijn
grootmoeder heeft, na de vermissing te hebben ontdekt, weten te bewerkstelligen dat het weer in
Haarlem terugkeerde.

Tenslotte nog een griezelverhaal uit deze gruttersfamilie: regelmatig arriveerden er op het Verwulft
grote houten kisten met koloniale waren. Op zekere dag ontdekte men bij het openen van zo'n kist
dat er behalve thee ook 'een dood negerjongetje' in de kist zat!

Uit dit huwelijk:

1. Sara Catharina Riechmann, geb. Haarlem 1-3-1829, woonde van 1878 tot 188239

Gierstraat 12, sedert 1891 Grote Houtstraat 166, overl. Haarlem 13-1-1915
(ongehuwd en zonder beroep).
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2. Cathahna Johanna Riechmann, geb. Haarlem 23-4-1830, overl. ald. 4-10-1920,
tr. Haarlem 29-9-1853 Johannes Jacobus van Harreveld (haar neef), geb. ald. 12-
2-1831, winkelier te Haarlem, eerst in de Spaarnwouderstraat (W 1 - 32), later
Grote Houtstraat 166, overl. ald. 2-5-1880, zn. van Bartholomeus Philippus van
Harreveld (broer van de moeder van Cath. Joh. Riechmann), en Catharina van der
Wal (halfzuster van de vader van Cath. Joh. Riechmann). Het echtpaar had vier
kinderen.

Catharina Johanna van Harreveld-Riechmann (Vll-2, 1830-1920)
en Willem Philippus Riechmann (VII-7, 1838-1872)

3. Catharina Riechmann, geb. Haarlem 8-5-1832, woonde Grote Houtstraat 166,
overl. Haarlem 23-3-1920 (ongehuwd en zonder beroep).

4. Hendrik Willem, volgt VIII.
5. Josina Maria Riechmann, geb. Haarlem 23-7-1834, overl. ald. 3-9-1834.
6. Josina Maria Riechmann, geb. Haarlem 25-3-1836, overl. Nieuw Vennep 5-4-

1915, tr. Haarlem 3-10-1860 Antoon Cornelis van Dorsten, geb. Maarssen 2-6-
1833, genees-, heel- en vroedmeester te Nieuw Vennep, overl. Haarlem (zieken-
huis) 18-7-189140.

7. Willem Philippus Riechmann, geb. Haarlem 4-6-1838, arts te Amsterdam, assis-
tent van prof. Hertz, overl. Amsterdam 11-2-1872 (ongehuwd).
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Josina Maria Riechmann (Vll-6, 1836-19/5)
met haar man en kinderen Van Dorsten

VIII. Hendrik Willem Riechmann (ook: Rijkmari), geb. Haarlem 23-7-1834, grutter
en kruidenier, overl. Haarlem 21-5-1894, tr. ald. 23-4-1863 Lucia Elisabeth Knip-
scheer, geb. Zaandam 24-6-1829, overl. Haarlem 4-8-1899, dr. van Jan Frederik
Knipscheer, apotheker te Zaandam, en Catharina M.E. Sandhaus.

H.W. Riechmann was grutter en kruidenier te Haarlem, eerst in de zaak van zijn vader. De Erwten-
zak aan het Verwulft, na zijn huwelijk in de grutterij 'firma H.W. van Harreveld' aan het zuideinde
van de Grote Houtstraat (eerst nr. W 4 - 129, later nr. 164).
L.E. Knipscheer was weduwe - zonder kinderen - van Hendrik Willem van Harreveld (1828-1861),
kruidenier te Haarlem aan de Grote Houtstraat W 4 - 129, waarmee zij op 18 oktober 1854 te Zaan-
dam was getrouwd. Deze was een zoon van Bartholomeus Philippus van Harreveld en Catharina
van der Wal.
Kort na zijn huwelijk maakte H.W. Riechmann zijn testament waarbij hij een zo groot mogelijk
deel van zijn nalatenschap aan zijn echtgenote naliet41. In 1893 verkocht hij de winkel aan Pieter
van Hemert die al bij hem werkzaam was42 en verhuisde met zijn echtgenote naar het adres Raam-
vest 534 \ waar hij zou overlijden. Zijn nalatenschap bedroeg ruim ƒ 67.000,-44. De weduwe ver-
huisde in april 1895 naar het huis Raamvest 13B, naast haar dochter die op nummer 13 woonde. In
oktober 1894 maakte zij haar testament45.

Uit dit huwelijk:

1. levenloos kind, geb. Haarlem 15-8-1863.
2. Hendrik, geb. Haarlem 4-9-1865, overl. ald. 18-12-1865.
3. Anna Catharina Riechmann, geb. Haarlem 24-4-1868, ged. ald. in de Lutherse

Kerk 3-4-1887, overl. Warmond 2-2-1950, tr. Haarlem 20-7-1893 Gerrit Adam
(zich noemende Gerard Adrianus) van der Steur (1862-1940), kleermaker te
Haarlem (grootvader van de auteur van deze bijdrage46).

4. levenloos kind, geb. Haarlem 18-7-1870. •
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Hendrik Willem Riechmann (Vlli. 1834-1894)
en echtgenote Lucia Elisabeth Knipscheer (1829-1899)

Noten
1. In de Kronieken van Haarlem door Overmeer en Janssen van Raaij wordt de toren van de Grote

Kerk in deze maanden niet genoemd. Misschien heeft zij deze beklommen?
2. De steen, naar ontwerp van architect A. van der Steur Jr., werd onthuld in de gevel van Bilderdijks

voormalige woonhuis aan de Grote Markt.
3. In de Oprechte Haarlemsche Courant van 6 september 1888 trof ik het volgende berichtje aan:

'Haarlem, 5 Sept. Omstreeks half acht wandelde hedenavond een jong mensen met een meisje in
den Hout, toen vrij onverwachts een dertigjarig man een pistoolschot op het meisje loste. Eerstge-
noemde schoot dadelijk op den aanvaller terug, eenige schoten werden wederzijds afgevuurd en de
aanvaller kreeg een schot in den buik. Door dadelijk toegeschoten hulp werd de gekwetste man naar
het hulpbureau aan de Groote Houtbrug overgebracht. Zijn toestand is ernstig. Ook het meisje en
haar geleider zijn gekwetst. Naar men vermoedt is minnenijd de oorzaak van het gebeurde.'

4. Van 11 tot 16 september werd in Haarlem een tentoonstelling gehouden van de Hollandsche Maat-
schappij van Landbouw.

5. 'De Phoenix' was het concertgebouw, annex sociëteit, op het sportterrein De Phoenix. Vgl. ook
1889.

6. V = vrijen?
7. In de Oprechte Haarlemsche Courant van 31 december 1891, 2 januari en 4 januari 1892 stond

geen redactioneel bericht hierover. Wel echter de volgende advertentie die ongetwijfeld hierop
betrekking heeft: 'Volstrekt eenige kennisgeving. Heden overleed plotseling onze innig geliefde
jongste dochter en zuster Betsy. Haarlem 30 december 1891' ondertekend door A.A. Sprenger, G.S.
Sprenger-van Langeveld, Angelique Sprenger en August Sprenger. De doodsoorzaak blijkt dus niet
uit deze krant. Wij mogen aannemen dat Betsy Sprenger een bekende of vriendin was van Anna
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Riechmann. Zou de moordaanslag uit 'minnenijd' van drie jaar tevoren ook betrekking hebben
gehad op Betsy?

8. A. van der Marel, De kunstschilder Jacobus van Dorsten (leerling van Rembrandt) en zijn familie,
in: De Navorscher98 (1960), pag. 94-105.

9. De Haarlemse Oude Gracht, Haarlem 1980.
10. H. Riechmann, Die Familien der Kirchengemeinde Hartum 1661-1825, 2 delen, verschenen in de

reeks Deutsche Ortssippenbücher, Reihe B, Band 15 en 31, uitgegeven te Minden in 1981 en 1984;
ook verschenen in de Mindener Beitrage als nrs. 18 en 21.

11. Als die leeftijd van 100 jaar correct is, is het leeftijdsverschil met zijn zoon wel erg groot. Waar-
schiijnlijk was de man wel oud, maar geen 100. Het gebeurde in vroeger eeuwen regelmatig dat
men naar de magische leeftijd van 100 'toewerkte'. Vergelijk bijvoorbeeld B.C. Sliggers en A.G.
van der Sleur, Portretten van Nederlandse 'honderdjarigen'. in: Jaarboek Centraal Bureau voor
Genealogie 43 (1989), pag. 117-220.

12. Zij had in haar jeugd in Haarlem de meesterproef afgelegd als naaister. Gemeente-archief Haarlem
(GAH), Gilde Archieven, Kleermakersgilde, Meesterboek d.d. 10-11-1789.

13. GAH, Oud Rechterlijk Archief Haarlemmerliede 97, fol. 15 d.d. 28-8-1800.
14. Jan van der Wal(l) was winkelier te Amsterdam en is waarschijnlijk aldaar overleden.
15. Wouter van der Wal was later vele jaren tapper op de Grote Markt te Haarlem. Vgl. o.a. Allan III

pag. 687.
16. Willem van der Wal was volgens een aantekening van A.C. Riechmann de 'grootvader van de paar-

denarts'. In 1836 was hij chirurgijn te Warmenhuizen; in dat jaar verleende zijn moeder toestem-
ming tot zijn huwelijk. GAH, Notarieel archief 1770-3170 d.d. 29-11-1836.

17. Johannes van der Wal was in 1827 en in 1840 kruidenier te Amsterdam. Hij had een dochter Saar-
tje.

18. GAH, Oud Rechterlijk Archief Haarlemmerliede 113 d.d. 6-8-1800. Vader ter Poorten woonde in
de Spaarnwouderstraat in Haarlem. Een zoon, Alexander ter Poorten (1765-1837) was kastelein in
de Spaarnwouderstraat te Haarlem. Deze was een aantal jaren eigenaar van de beroemde kunstap-
pel van A. Vinckenbrinck waarover o.a. R.C. Hekker schreef (Tj.W.R. de Haan, red., Drie baarsjes
en een ham. Over geschiedenis en volksleven van Spaarndam en zijn naaste omgeving, Den Haag
1967, pag. 127-131). Een andere broer, Gerrit ter Poorten (1759-1828) was sluiswachter te Spaarn-
dam. In 1806 maakten Willem Rijkman en Sara Terpoorten hun testament. Hij benoemde haar tot
erfgename; zij hem, tesamen met haar zes voor-kinderen. Executeurs waren haar broer Gerrit ter
Poorten te Spaarndam en Willem Holst te Slooten (op het laatste moment haar broer Alexander ter
Poorten vervangend), GAH, Oud Rechterlijk Archief Haarlemmerliede en Spaarnwoude nr. 112,
d.d. 7-5-1806.

19. Bron: de overlijdensakte uit 1822.
20. GAH, Archief Haarlemmerliede I 479.
21. Deze was herbergier van Het Huis ter Hart. Vgl. C. Glaudemans, Van Schans tot Rechthuis. De

geschiedenis van het Huis ter Hart in Halfweg, in: Jaarboek Haerlem 1989, pag. 38-53.
22. GAH, Archief Haarlemmerliede I 499.
23. Idem 486.
24. GAH, Archief Haarlemmerliede II 1196-1198. In 1817-1820 betaalde W. Rijkman ƒ 10,-. In 1821

en 1822/ 14,-. Van 1823 tot 1826 betaalde de weduwe ƒ 15,50, in 1827/ 10-en in 1828 en 1829
ƒ 8,75.

25. Rijksarchief in Noord-Holland (RANH), Successiememories kantoor Haarlem, nr. 1545. Aangifte
werd gedaan door de weduwe en de zoon, beiden te Halfweg wonend. Volgens testament voor nota-
ris W.A. Haselaar d.d. 12-1-1809 waren de weduwe en de zoon de enige erfgenamen.

26. Haar successie-aangifte werd gedaan door de executeurs-testamentair, aangewezen bij testamenten
voor notaris W.A. Haselaar d.d. 22-1-1823 en 20-10-1827: Wouter van der Wal, Bartholomeus Phi-
lippus van Harreveld en Hendrik Rijkman. Haar zeven kinderen waren erfgenaam. Van deze kin-
deren was Alexander van der Wal overleden, maar zijn vier drochters erfden hun vaders deel.
RANH, Successiememories 1602.

27. De huwelijksgetuigen waren twee halfbroers van de bruidegom Van der Wal en een broer en zwa-
ger van de bruid. Yda van Harreveld woonde voor haar huwelijk in de Grote Houtstraat.

28. Volgens aantekening van Anna C. Riechmann.
29. Voor 1828, volgens certificaat Nat. Militie aanwezig bij de huwelijksbijlagen.
30. Volgens de huwelijksacte.
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31. Volkstelling Haarlem. Inwonend waren zijn moeder, zijn 17-jarige zwager J.J. van Harreveld, een
min, een dienstbode en een werkmeid. In 1839 (Volkstelling) woonden in: zijn moeder, twee werk-
boden en een dienstbode.

32. Adresboeken Haarlem.
33. Adresboek Haarlem. Adres: Gierstraat W 4 - 817.
34. Huwelijksbijlagen.
35. Op 18-3-1831 hadden beiden een testament op de langstlevende gemaakt: GAH, Notarieel archief

1764, nrs. 1674 en 1675.
36. Zij bezat de helft van de panden van De Erwtenzak, Verwulft W 4 nrs 44 en 45 (Kadaster Wijk C

nrs. 2056 en 2057). Deze waren na de dood van haar vader niet op haar vererfd, maar op haar broer
Isaac van Harreveld (vgl. RANH, Successiememories 1549 d.d. 26-7-1824). De panden zullen na
1824 door Hendrik Riechmann en Yda van Harreveld zijn gekocht van Isaac. Het testament van
Yda van Harreveld was gepasseerd voor notaris A.W. Sacré te Haarlem op 18-3-1831.

37. GAH, Notarieel archief 1777-4523 d.d. 11-1-1840. Johannes van der Wal was toen kruidenier te
Amsterdam.

38. Hij had geen testament gemaakt. Erfgenamen waren de vijf kinderen (RANH, Successiememories
1650).

39. Volgens adresboeken.
40. Vgl. A. van der Marel, als noot 1., vnl. pag. 95.
41. Notaris Van Meeuwen Haarlem d.d. 19-5-1863.
42. Verkoop d.d. 5-5-1893. Hij verleende aan Van Hemert een hypotheek. Vgl. boedelscheiding voor

notaris G.C. Merens d.d. 4-10-1894.
43. Verhuizing op 2 januari 1893.
44. Vgl. twee acten van boedelscheiding, beide d.d. 4-10-1894, de een verleden voor notaris G.C.

Merens te Haarlem, de andere onderhands (collectie auteur). In de boedel bevonden zich o.a. een
borgtocht voor L. Ebmeijer Jz. te Beverwijk en hypotheken voor J. Ebmeijer en Anna Catharina van
Harreveld te Zaandam, voor mej. Sophia Langenberg, wed. Willem van der Wal te Schagen en voor
Pieter van Hemert.

45. Notaris G.C. Merens, d.d. 25-10-1894. Zij legateerde ƒ 600,—per jaar aan Nancy Josine Maria Lan-
gerveld, die bij haar inwoonde.

46. Zie over Gerard A. van der Steur, zijn voor- en nageslacht o.a. A.G. van der Steur, Twee eeuwen
kleding in Haarlem, uitgegeven Ier gelegenheid van het tweehonderd jarig bestaan van Van der
Steur-Haarlem, Haarlem 1989.

De Kleine Houtpoort, ca 1865
{foto: gemeentearchief Haarlem)
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PIKT
BAKKER

;n. van daas Jansz.
Bakker en Dieuw

Luijes

geb. Hem, ged.
Venhuizen
11-8-1765

overl. na 1812

TRIJNTJE
GOETS

dr. van Dirk Goet(s)
en Mietje Aricns

geb. Baarsdorp,
ged. Berkhout

3-4-1768
overl. na 1812

tr. Berkhout 8-4-1787

CORNELIS
BRAK

zn. van Comclis
Brak en Margarelha

Hasselaar

doopsgezind, hout-
zaagmolenaar,

koomfactor

geb. Amsterdam
25-6-1756

overl. Amsterdam
25-11-1815

19
CHRIST1NA

WILHELMINA
HASKENHOFF

dr. van Jan Wilhelm
Haskenhoff en

Margaretha
Elisabelh

Korrelboom

geb. Amsterdam,
ged. ald. (Ev. Luth.)

14-4-1758
overl. Amsterdam

4-4-1841

otr. Amsterdam 12-1-1776

BASTIAAN
WEEVERINGH

zn. van Jacob
Weevcringh en
Sara Homevelt

peperkoekbakker,
op verzoek van
familie onder

curatele gesteld en
opgenomen in het

Dolhuis

geb./ ged. Haarlem
3/6-9-1750

overl. Haarlem
9-11-1822

MARGR1ETJE
KOOT

dr. van Cornelis
Koot en Jannetje

Croese (Croesius)

geb./ged. Haarlem
25/30-6-1754

overt. Haarlem
16-10-1814

otr./tr. Haarlem 30-4/21-5-1775

HENDRIK
LIESTE

;n. van Klaas Lieste
en Grietie Scgaar

schipper op
Den Haag

geb./ged. Haarlem
15/19-10-1753
overl. Haarlem

10-5-1816

ANNETHÉRESE
MIGNOT

dr. van Jean Mignot
en Marquerite
Thérèse Eve Ie

Riche

ged. Haarlem
(waals) 24-4-1757

overl. Haarlem
18-1-1846

otr./tr. Haarlem 26-9/10-10-1784

DIRK BAKKER CORNELIA MARIA BRAK

procureur rechtbank van Ie aanleg te doopsgezind
Hoorn, commissaris van politie ald.
geb. Op de Leek (onder Wognum)

ged. Wadway 11-5-1788
overl. Hoorn 24-5-1856

tr. (2) Johanna Boom. zich noemende en
schrijvende Johanna Lucretia Wely

tr.(l) Amsterdam 23-5-1812

JACOB JAN WEEVERINGH

koekbakker, rentenier

JOHANNA L1ESKE

geb. Amsterdam 21-2-1787
overl. Haarlem 26-2-1860

gebied . Haarlem 15/17-7-1785 geb./ged. Haarlem 14/17-5-1789
overl. Haarlem 30-7-1852 overl. Haarlem 22-7-1866

tr. Haarlem 22-9-1813

DIRK BAKKER

ambtenaar bij de Provincie Noord-Holland,
surnumerair ambtenaar Rijksbelastingen

MARGARETHA SARA WEEVERINGH

geb. Hoorn 25-9-1818
overl. Haarlem 30-10-1890

geb. Haarlem 27-10-1816
overl. Haarlem 31-3-1882

tr. Haarlem 3-6-1840

geb. Haarlem 17-1-1842
FREDERIK BAKKER, buitenlands correspondent

overl. Amsterdam 23-3-1897
tr. Amsterdam

romanschrijfster, dichteres
geb. Amsterdam 15-4-1875
overl. Bilthoven 26-12-1966

KLAZIENA (INA)
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PIETER
ANDRIESSE

HOLM

zn. van Andries
Jansz. Holm en
Aagje Jans Peet

WIJNTJE MUUS
MANNIS

dr. van Muus Jansz.
Mannis en Maartje
Dirks van der Lijn

ged. Westzaan
23-11-1760

overl. Westzaan
8-4-1807

geb. Westzaan ca.
1765

begr. Westzaan
28-5-1795

tr. Westzaan 10-10-1790

YDA
CATHARINA

PIERS

dr. van Pieter
Gerrits en Alida

Dijk

DS. SYTSE
ROORDA VAN

EYSINGA

zn. van Philippus
Roorda en Emke

van der Velde

predikant te West-
zaan (1800) en
Batavia(l819)

geb. Sneek
23-2-1773

overl. a.b. van het
schip Schoonver-

bond 1-4-1829
(begr. op

St. Helena)
tr. (2) Geertruida
Catharina Dibbetz

otr. (1) Amsterdam 16-5-1794

ged. Amsterdam
5-12-1773

overl. (Batavia?) na
1818

CORNELIS
CLAASSE

KATER

zn. van Klaas Kater
en Grietje Thijmens

Slooten

scheepslimmer-
nansbaas, vertrok in
1796 met het VOC-
schip Vrouwe Maria

NO1

ged. Monnickendam
19-12-1756

overl. (als krijgsge-
vangene) Kaap de

Goede Hoop
17-9-1796

YBRIGH
CORNELIS

HOEN

dr. van Cornelis
Joosten Hoen en
Jannetje Comelis

Blauw

;ed. Monnickendam
14-12-1762

begr. Monnicken-
dam 20-6-1795

olr./lr. Monnickendam 1/16-2-1783

DIRK JANSE
SLOT

zn. van Jan Dirks
Slot en Annetje
Willems Veen

klerk

gebVged. Edam
31-8/1-9-1756

overl. Monnicken-
dam 24-9-1840

MARIE
FRANCOISE
CAILLIAU

dr. van Jacques
Cailliau en Grietje

Stelting

geb./ged. Amster-
dam 7/8-2-1756

(waals)
overl. Monnicken-

dam 22-8-183!

otr./tr. Edam 24-4/9-5-1779

ANDRIES HOLM

griffier van hel Vredegerecht

AI.IJDA EMILIA ROORDA VAN
EYSINGA

THIJMEN CORNELIS KATER

aannemer van rijkswerken

ANNETJE DIRKS SLOT

geb./ged. Westzaan 27-5/7-6-1795 geb./ged. Kuinre 20/28-6-1795
overl. Haarlem 24-9-1868 overl. na 1848

Ir. Westzaan 29-11-1818

geb./ged. Monnickendam 15/19-4-1787 geb./ged. Edam 18/21-5-1783
overl. Monnickendam 26-2-1864 overl. Monnickendam 29-2-1864

tr. Monnickendam 12-2-1809

SYTSE HOLM

chirurgijn, heel- en vroedmeester

geb. Westzaan 7-5-1822
overl. Amsterdam 13-12-1877

KLAZIENA KATER

geb. Monnickendam 3-4-1825
overl. Utrecht 3-3-1913

tr. Monnickendam 19-5-1848

geb. Amsterdam 14-6-1849
18-6-1874

ALEIDA EMILIA HOLM, amateurschilderes
overl. Utrecht 19-7-1924

BAKKER
tr. Amsterdam 14-8-1902 Henricus Anthonius Johannes Boudier,
geb. Zierikzee 12-3-1878,
commies Posterijen en Telegraphie, later directeur postkantoor te Utrecht,
overl. Maarn 18-6-1952, zn. van Hendrikus Cornelius Boudier en
Theresia Adriana Elisabeth Oosterwaal
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BIJ DE KWARTIERSTAAT VAN INA BOUDIER-BAKKER

door D.F. GOUDRIAAN

Op 15 april 1875 aanschouwde Klazina Bakker ah oudste kind van Frederik Bakker
en Aleida Holm te Amsterdam, aan de Weteringschans nr. 5 (thans nr. 117) het
levenslicht. Haar vader, die uit een familie van ambtenaren stamde, was werkzaam
op een effectenkantoor waar hij leiding gaf aan de afdeling buitenlandse correspon-
dentie. Haar moeder, die verdienstelijk schilderde, was enig kind van een chirurgijn
uit Westzaan, die zich later als heel- en vroedmeester in Amsterdam vestigde, en een
uit Monnikendam afkomstige aannemersdochter.

In haar jeugd woonde Klazina, die thuis Ina werd genoemd, op verschillende
adressen in de hoofdstad. Toen zij na de meisjes-HBS aan de Keizersgracht te heb-
ben gevolgd, de akte lager onderwijs behaalde, wees bij haar nog niets in de richting
van een literaire ontwikkeling. Pas na het overlijden van haar vader begon zij zich
serieus met het schrijven bezig te houden. Terwijl zij overdag in het onderwijs werk-
zaam was, schreef zij in haar vrije avonduren novelles. Haar eerste verhaal ver-
scheen in 1899 onder de titel 'Avond' in het tijdschrift 'Van Eigen Bodem' onder het
pseudoniem Aleide Fredericks.

Toch scheen het aanvankelijk alsof zij een geheel andere richting uit zou gaan. In
het jaar 1900 behaalde zij aan de Muziekschool voor Toonkunst, het toonkunste-
naarsdiploma voor zang. Haar stem en muzikale aanleg waren zodanig, dat sommi-
gen er later verwonderd over waren, dat zij geen zangeres was geworden.

Niet lang daarna maakte Ina Bakker kennis met Henry Boudier, toen nog com-
mies bij de posterijen, een kennismaking die uitmondde in een verloving en trouw-
plannen. Henry's moeder, de weduwe Boudier-Oosterwaal uit Den Haag, weigerde
toestemming te geven voor het huwelijk van haar zoon. Vond zij de familie van Ina
- die van burgerlijke afkomst was - niet deftig genoeg en was zij beducht voor een
mesalliance of was er een andere oorzaak voor haar tegenwerking? Wat ook de
reden geweest mag zijn, zij verzette zich tot het laatst tegen het huwelijk, dat ten-
slotte na een rechterlijke uitspraak op 14 augustus 1902 te Amsterdam werd vol-
trokken.

Nadat zij was getrouwd, kreeg haar schrijverschap meer en meer gestalte. Met
haar eerste grote roman 'Armoede' in 1909, bereikte de schrijfster al een zeer groot
publiek. Bij het schrijven van haar belangrijkste werk, de familieroman 'De klop op
de deur' werd zij geïnspireerd door verhalen die in de familie de ronde deden en ont-
leende haar personages deels aan de eigen familiekring. Dit boek, haar meesterwerk,
zou één van de best verkochte romans in Nederland worden. Daarna verschenen nog
tal van romans en dichtbundels van haar hand. Het werk van Ina Boudier-Bakker
werd ook in het buitenland hoog gewaardeerd en beleefde vooral in de Scandinavi-
sche landen vele vertalingen. Op de hoogbejaarde leeftijd van 91 jaar overleed zij in
1966 teBilthoven. •
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HET SILHOUET IN HAARLEM

door B.C. SLIGGERS

Aan het eind van de 18de en het begin van de 19de eeuw was het silhouet een popu-
laire vorm van portretteren. Het aftekenen van het schaduwbeeld van een hoofd als
zwart profielportret werd al eerder in de 18de eeuw als gezelschapsspel beoefend.
Maar als portretkunst werd het silhouet pas na 1770 populair en was het vanaf circa
1780, onder andere in Nederland, algemeen verspreid.

Er bestonden getekende silhouetten, geknipte silhouetten, ook als 'gat' in een vel
papier, en gedrukte silhouetten. Vooral dilettanten uit welgestelde families, waar
tekenles een onderdeel was van een goede opvoeding, legden zich als liefhebberij op
deze portretvorm toe en wisten vaak een goede gelijkenis te treffen. Zeker als het
alleen het natekenen van een profiel betrof. Correcties konden worden aangebracht
wanneer het profiel met oostindische inkt op wit papier was getekend. Maar voor een
geknipt silhouet uit zwart papier naar een levend model was een scherp oog, een
vaste hand en veel oefening nodig. Ook kunstenaars van (enige) naam hielden zich
met de zwarte profielportretjes bezig, maar meer uit vermaak of om een bevriende
relatie een plezier te doen'. Een fraai voorbeeld uit Haarlem is het zelfportret in sil-
houet van de kunstenaar Joannes Pieter Visser Bender (1785-1813), dat zich aldaar
in het gemeentearchief bevindt2.

Daarnaast waren er ook beroepssilhouettisten, die niet alleen van familiekring of
vrienden en kennissen konden leven. Zij trokken van stad naar stad en maakten in de
plaatselijke kranten hun verblijf en specialiteit bekend, inclusief de prijzen. Deze
rondtrekkende silhouettisten waren bijna altijd van Duitse origine. In Duitsland was
het silhouet zeer populair geworden door een publikatie van de Zwitserse predikant
Johann Caspar Lavater (1741-1801). In zijn vierdelige 'Physiognomische Frag-
mente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe' (1775-1778)
meende hij uit de bouw van het gezicht, de vorm van het voorhoofd, de neus, de kin
en hun onderlinge verhoudingen conclusies te kunnen trekken omtrent karakter of
geaardheid van het individu. Zijn fysiognomiek of gelaatkunde maakte toentertijd
veel opgang. Over het silhouet schreef hij: 'Ik kan zeggen, dat ik, door de observa-
tie en vergelykinge van naauwkeurig gemaakte schaduwbeelden, mijn physiogno-
misch gevoel meerder geoeffend en gescherpt heb, dan zelfs door de aanschouwing
der nature, die geduurig verandert'3. Lavater beschreef uitvoerig hoe men zo nauw-
keurig mogelijk schaduwbeelden kon tekenen in een hiervoor speciaal ontworpen
silhouetteerstoel. Het model kreeg op deze stoel tijdens het overtrekken van de
omtreklijn weinig kans zijn hoofd te bewegen.

Tussen 1780 en 1783 verscheen in Amsterdam een vertaling van zijn werk, 'Over
Physiognomie', dat ook hier zorgde voor aanhangers en bewonderaars. In Haarlem
was dat onder andere de landschapstekenaar en portrettist Augustijn Claterbos
(1750-1828). Het merendeel van zijn bewaard gebleven getekende portretten is en
profile uitgevoerd, een deel daarvan als silhouet4. Dat Claterbos een aanhanger van
Lavaters leer is geweest, bewijst ook een portret van hem dat door Claterbos voor
zijn kunstverzameling gekopieerd werd.

De belangstelling voor het silhouet kreeg een nieuwe impuls door Gilles-Louis
Chrétien (1754-1811), voormalig violist aan het hof van Versailles. Hij ontwierp een
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tekenmachine om schaduwportetten met een pantograaf over te brengen op een
drukplaat. In 1786 demonstreerde hij zijn 'physionotrace' voor de Académie des
Sciences te Parijs. De afdrukken, ook physionotrace genoemd, deelde men uit aan
vrienden en werden geliefde verzamelobjecten. Tussen de exemplaren, vervaardigd
door zijn medewerker Edmé Quenedey (1756-1838), komen nogal wat Hollanders
voor die als rijke patriotten in 1787 naar Parijs waren gevlucht. Maar ook mensen die
anderszins de Franse hooofdstad aandeden lieten zich vereeuwigen. Een mooi voor-
beeld hiervan is de physionotrace die Chrétien in 1802 van Martinus van Marum,
directeur van Teylers Museum, maakte5.

Halverwege de 19de eeuw waren het Daguerre en Talbot die het mogelijk maak-
ten om in plaats van schaduwbeelden portretten in alle grijstonen te fabriceren.
Voortaan stelde men zich niet meer tevreden met zwarte contouren maar met alle
nuances van licht en donker daarbinnen. De zwarte profielportretjes werden al gauw
door de visitekaartportretjes vervangen.

De populariteit van het silhouet was vooral te danken aan het feit dat het portretteren
maar zeer kort duurde en dat de prijzen zeer laag waren. Het portret was makkelijk
en goedkoop te reproduceren in een bijna onbeperkte hoeveelheid. Voor het eerst
kon de gewone burgerman zich ook een portret veroorloven. Albums werden aange-
legd met portretten van familieleden en verre vrienden. Anderen legden in silhouet
bepaalde beroepsgroepen vast, zoals Elisabeth Kiers-Haanen in 1837 van 105
Nederlandse kunstenaars uit de eerste helft van de 19de eeuw, en omstreeks diezelf-
de tijd Pieter Barbiers Pzn. uit Zwolle; deze maakte vooral voor de handel bestem-
de litho's. Ook bestaan er enkele albums met silhouetten van leden van 'ontgroe-
nings-senaten' van het Utrechtse Studentencorps uit de periode 1814-1816. C.
Rogge nam in zijn 'Geschiedenis der Staatsregeling, voor het Bataafse Volk' uit
1799 zes platen met de silhouetten van de leden der eerste Nationale Vergadering en
hun plaatsvervangers op, gerangschikt naar provincie. Vaak zijn het de enige por-
tretten van personen die aan ons overgeleverd zijn. Daarnaast staan deze mensen,
afgebeeld op simpele silhouetten, ons veel nader dan die uit perioden, waar men
afhankelijk was van zelden begaafde schilders en tekenaars, zeker waar het mensen
uit de eenvoudige burgerkring betrof5.

Dit artikel wil drie belangrijke Haarlemse silhouettenbronnen ontsluiten, die van
groot belang voor genealogisch en iconografisch onderzoek kunnen zijn. Het betreft
de silhouetten gemaakt door de doopsgezinde predikant Matthias van Geuns (1758-
1839), die van de doopsgezinde bestuurder Arnoldus Martinus Penninck Hoofd
(1780-1818) en van het, van origine doopsgezinde, kolderieke en dichtlievende
genootschap Democriet (1789-1869).

Matthias van Geuns
Matthias van Geuns werd op 15 september 1758 te Groningen geboren als zoon van
Jan Stevens van Geuns en Hiltje Bartels Terwisga. Hij trouwde op 15 augustus 1790
Trijntje Cornelisdr. Sytses (1768-1844), en overleed 21 november 1839 te Haarlem.
Zijn oom en naamgenoot (1735-1817) was de bekende hoogleraar in de medicijnen
in Harderwijk en Utrecht. Hillegonda (1791-1866), de dochter van Matthias, trouw-
de in 1814 met Abraham de Vries (1773-1862), de grootvader van Hugo de Vries
(1848-1935), de grondlegger van de moderne genetica.
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Van Geuns studeerde theologie in Amsterdam en begon als predikant te Makkum
(1783), daarna te Harlingen (1787) en vervolgens te Haarlem (1792). In 1793 werd
hij lid van Teylers Godgeleerd Genootschap. Zowel in zijn Friese als Haarlemse
periode legde hij tussen 1781 en 1810 twee albums met totaal 402 zelfvervaardigde
silhouetten aan. De albums kwamen via Margaretha van Geuns (1828-1862), zijn
kleindochter die in 1852 trouwde met ds. Adriaan Loosjes, in de familie Loosjes
terecht.

Links Matthias van Geuns Jz. (1758-1839);
rechts Arnoldus Martinus Penninck Hoofd (1780-1818)

(door A.M. Penninck Hoofd)

Toen de boekhandel Loosjes te Haarlem in 1933 met een kleine tentoonstelling haar
150 jarig bestaan vierde, werden de twee albums in de zaak Grote Houtstraat 100
geëxposeerd:- De Haarlemmer en verre nazaat Willem Antonie van Geuns (1871-
1943), die de winkel had bezocht, kreeg in 1934 van de eigenaar M. Loosjes toe-
stemming de albums enige tijd te bestuderen. 'Ik vond daar twee kleine, doch dikke
boeken vol met honderden silhouetten, waarin voornamelijk in het begin een aantal
Van Geunzen prijkten. In die boeken zijn alle profilen uitgesneden en worden
gevolgd door een zwarte bladzijde, blijkens de ongebruikte vellen achter in het twee-
de boek tevoren aldus klaargemaakt.'

Hij trok een dertigtal silhouetten van directe familieleden op calques over en stel-
de daarvan een album samen dat zich nu in het familiearchief Van Geuns (Gemeen-
telijke Archiefdienst Utrecht) bevindt7. Tevens stelde hij vast dat Matthias van
Geuns Jz., blijkens enkele onderschriften, de maker van de silhouetten moest zijn
geweest. Behalve ouders, gezin en familie in Groningen en Oost-Friesland, beeldde
Matthias van Geuns ook vrienden en kennissen uit, waaronder Betje Wolffen Aagje
Deken (resp. nrs. 120 en 121). Soms had hij het model niet meer voorhanden, zoals
wijlen zijn vader Jan van Geuns, die hij portretteerde 'met behulp der verbeelding en
vergelijking bij de silhouetten van deszelfs broeder M(atthias) v(an) G(euns) en zus-
ter J(osina) v(an) G(euns), wed. B(ezoet).'
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Daarna blijft het stil rond de albums tot circa 1960. Omstreeks die tijd was de heer
C. Roodenburg, hoofd van de Contactdienst en bestuurslid van de Nederlandse
Genealogische Vereniging, enige tijd in het bezit van de twee silhouettenalbums, die
toen nog steeds eigendom waren van de familie Loosjes te Haarlem. Bij Roodenburg
werden zij ingezien door de heer dr. P.W. de Lange uit Hilversum die de voorge-
stelden beschreef. De albums werden vervolgens door de familie verkocht en kwa-
men ondanks diverse oproepen niet meer boven water8.

De silhouetten zouden door de heer Roodenburg gefotografeerd zijn, maar na zijn
dood in 1977 bleek zijn genealogische nalatens~hap helaas niet toegankelijk voor
onderzoekers. Hoewel de afbeeldingen nu nog steeds ontbre. T is het toch zinvol ze
hier te bespreken daar het waarschijnlijk de grootste collectie silhouetten van één
hand betreft. Daarnaast kan wellicht door deze publikatie het traceren van de ver-
blijfplaats van de twee albums bespoedigd worden. De beschrijving van de silhouet-
ten is nu nog gebaseerd op de aantekeningen van de heren W.A. van Geuns9 en P.W.
de Lange10.

De figuren in de twee albums zijn uit grijs papier geknipt waarachter zwart papier is
geplakt, wat hetzelfde effect heeft als een silhouet van zwart papier op een grijze
achtergrond. De silhouetten zijn genummerd van 1 tot 402. Achter op het zwarte
papier vindt men de naam van de voorgestelde, het jaar van vervaardiging en soms
andere bijzonderheden. Vanaf circa nummer 295 betreffen het Haarlemse silhouet-
ten. De datering 1792 van de eerste Haarlemse portretten komt overeen met het jaar
waarin Van Geuns als Doopsgezind leraar in Haarlem werd aangenomen.

In Haarlem zijn het bijna zonder uitzondering Doopsgezinde families die voor
Van Geuns model zaten, zoals de families Daams, Penninck Hoofd, Bohn, Over-
beek, Loosjes, Doyer, Bodisco, Westerkappel en Pluym met meerdere personen.
Twee silhouetten zijn volgens aantekeningen in de albums tussen 1934 en 1960
afgestaan aan de Nutsspaarbank te Haarlem. Het betreft de portretten van Pieter
Bodisco en Jacob van Westerkappel, die beiden betrokken waren bij de oprichting
van deze eerste spaarbank te Haarlem. De silhouetten konden daar helaas niet meer
achterhaald worden.

De Haarlemse silhouetten van Matthias van Geuns
293. Mietje Basselaar te Haarlem/l792.
294. Rinse Klaasz. Koopmans, theol. student te Amsterdam/1792.
295. Huisvrouw van Joost Daams Pz. te Haarlem/Greve/1793.
296. Catharina Daams/huisvr. van Jan Kops/zie nr. 303/1793.
297. Pieter Daams Joostz te Haarlem/I 793.
298. Anna Maria Daams Joostsdogter/Haar\em/\193.
299. Jacob Penninck Hoofd, Haarlem/1793.
300. Cornelia Elisabeth Arkenbout/huiswr. van Jacob Penninck.
301. Jacob Arkenbout Penninck Hoofd/1793.
302. Abraham Nijdorff, te Haarlem 1794.
303. Jan Kops,pred. te Leiden/1793.
304. Elisabeth NeijdorffAbrahamsdogterl\193.
305. Isaac Verkruissen, te Haarlem/1793.
306. Amoldus Martinus Penninck Hoofd JacobszJ\19~i.
307. Lucas Overbeek, te Haarlem/l793/verkleind.
308. Lambertus Overbeek LucaszJ 1793/verkleind.
309. Elisabeth Loosjesfhuïsvr. van Lambertus Overbeek/1793.
310. Hendrik Overbeek LucaszJ 1793.
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311. Catharina Dronrijp/huisvr. van Hendrik Overbeek/1793.
312. Jacobvan Westerkappel Jacobsz/Haar\em/\793.
313. Engeltje Loosjes/huisvr. van Vincent Overbeek, te Haarlem/1793.
314. Maria Verkruissen/dogter van Isaac Verkruissen, te Haarlem.
315. [ontbreekt]
316. Jan Isaac Verkruissen, te Haarlem/1793.
317. [vrouw, geen naam vermeld]
318. Rinske Cornelia Bakker/te Dronrijp in Friesland/1794.
319. ... Wouters/\\u\svr. van Pieter K. Bleeker, te Haarlem/1794.
320. Assuerus Doyer Wenrfz./Haarlem/1796.
321. Helena Hoefnagel/wed, van P. Bodisco, te Haarlem/l794/overleden dec. 1795.
322. Jan Verweide, te Haarlem/1794.
323. Martinus Bodisco, te Haarlem/1794.
324. Pieter Bodisco [ontbreekt, afgestaan aan de Nutsspaarbank te Haarlem].
325. Cijke Goukes Hingst/huisvr. van Poppe J. Persijn/te Harlingen/1794.
326. Hillegonda van Geuns/1795.
327. Frangois Huurkamp van der Vinnel'1796.
328. Josina Bohn/huisvr. van Francois Huurkamp van der Vinne/1796.
329. Dirk Hugo de Geer/Haarlem/1796.
330. Maria Overbeek, huisvr. van Dirk Hugo de Geer/1796.
331. Hendrik Doyer ,tez./Haarlem 1796.
332. Maria Doyer Jans/tuiisvr. van Hendrik Doyer Assz./1796.
333. Anna Maria Penninck Hoofdl1794/ïn't zelfde jaar gestorven.
334. Izaak van Westerkappel Junior/1796.
335. Aafje Loos/Yiuisvr. van Izaak van Westerkappel Junior/1796.
336. Izaak van Westerkappel, Haarlem/1796.
337. Aaltje Loos/\\u\s\r. van Izaak van Westerkappel/1796.
338. Jacob van Westerkappel [ontbreekt, afgestaan aan de Nutsspaarbank. te Haarlem].
339. Jan BroeseAlexandersz./Haar\em/l796.
340. Goedschalk Kops, Haarlem/1796.
341. Etienne Couderc, te Haarlem/1796.
342. Barteld Willem van der Vhtgt, te Haarlem/l796.
343. Ferdinand van der Schaft, Haarlem/1796.
344. Jan van Wal ré, Haarlem 1796.

Jan van Walré (1759-1837)
(v.l.n.r. door resp. A.M. Penninck Hoofd, M. van Geuns en J. Loos van Westerkappel)

345. [Jean Matthieu] Guepin/Haarlem/1796.
346. Henry Zacharias Couderc, te Haarlem/1796.
347. Cornelis de Koning Leenderlsz/Haar\em/\796.
348. Pieter Overbeek, te Haarlem/1796.
349. Abraham Hovens, te Haarlem/1796.
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350. Catharina Meennans/voormaah gehuwd met ds. C. de Haan, te Haarlem/thans met Abraham
Hulshoff te Groningen/l 796.

350a. Anthony de Haan Cornz.l1796/zoon van Catharina Meermans en ds. C. de Haan.
351. Hermina Pluim te Haarlem/1796.
352. Margaretha ««im/1796.
353. Arend Pluim/zoon van wijlen Willem Pluim te Haarlem/1796.
354. Hendrik de Jong, van den Uithoorn/1796.
355. Maagje Verburg/huisvr. van Hendrik de Jong/1796.
356. Thomas Langerhuizen/b\nnenvader in't Doopsgezind Weeshuis te Haarlem/1796.
357. PetroneUa Bavink/huhvr. van Thomas Langerhuizen/1796.
358. Titia Langerhuizen/dogter van Thomas L. en PetroneUa Bavink/1796.
359. Aafje Bodisco/op 't Wijnbergshofje te Haarlem/1796.
360. Feminetje Doyer/huisvr. van Martinus Bodisco/1796.
361. Poppe Jansz. Persijn, van Harlingen/1797.
362. Wetje Rinkes Bakker, van Dronrijp/1797.
363. Jan Poppesz. Persijn, van Harlingen/1797.
364. Aagje Bouwes Boomsma/van Harlingen/1797.
365. Thomas Doyer Assz., te Haarlem/1797.
366. Anna Couwenhoven, huisvr. van Thomas Doyer Assz./1797.
367. (Broer) Pieter van der Veen Feddesz., te Leeuwarden/1798.
368. Jan Versteeg Jansz., van Groningen/1799.
369. Pier Boomsma JelleszJvan Harlingen/1781.
370. Francina Baase, van Vlissingen/1801.
371. Simon Veen, te Haarlem/gehuwd met Suzanna van Eijk.
372. Susanna van Eijk/huisvr. van Simon Veen/1801.
373. Hendrik Veen SznJ\m\.
374. Francois Bohn, te Haarlem/1801.
375. Agatha Catharina Loosjes/huisvr. van Francois Bohn/1801.
376. Leenden Overbeek Luc. z., van Haarlem/1801.
377. Lucas Overbeek LeendertszJ\%0\.
378. Janneke Hesselink, van Groningen/dogter M.J. Hesselink en Alida van Geuns/1801.
379. Vincent Loosjes Adriaansz./tt Haarlem/1801.
380. Matthias Hesselink Mz., te Groningen/1801.
381. Albert Hesselink Mz./te Groningen/1801.
382. Daniel Huttemans/jaien voor zijn dood geteekend doch verkleind/1810.
383. Catharina de ieeuw/huisvr. van Daniel Huttemans/gelijk die in het klein gebragt/1810.
384. Catharina Huttemans, wed. Wijnands/voor vele jaren geteekend doch verkleind/1810.
385. oude weduwe VW/na7i</.s/moeder van Catharina Huttemans, wed.e Wijnands/na haren dood

in het klein gebragt/l 810.
386. Izaak Sikkes/jaren voor zijnen dood geteekend, in 't klein gebragt/l 810.
387. Huisvrouw van Izaak Sikkes/jaren voor haren dood geteekend, in 't klein gebragt/l 810.
388. Vincent Overbeek/voor jaren geteekend doch hier verkleind/1810.
389. weduwe Abraham Fenne/voor jaren geteekend doch hier verkleind/1810.
390. Joost Daams ft./vroeger geteekend doch verkleind/1810.
391. Cornelis DyserinckJvroeger geteekend doch verkleind/1810.
392. Saartje Fremerij/vmegzr geteekend doch verkleind/1810.
393. Jan de Vries JanszJvroeger geteekend doch verkleind/1810.
394. Grietje Daams/wed.e van A. v.d. Bosch/vroeger geteekend doch verkleind/1810.
395. wijlen vader Cornelis Sijtses, van Leeuwarden/kort voor zijn dood 1790 geteekend en nu in 't

klein gebragt/1810.
396. Trijntje C. Sijtses/hu\s\r. van M. van Geuns/geteekend en verkleind/1810.
397. Hitlegonda van Ge««.v/dochter van beide M. van Geuns en Trijntje C. Sïjtses/1810.
398. Maria Overbeek Vincentsdochter/]8\0.
399. Cornelis Loosjes Overbeek VincentszJ 1810.
400. Sophia Maria Overbeek LambdrJ 1810.
401. Cornelia Johanna Overbeek LambdrJ 1810.
402. [een man, geen naam vermeld].
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Arnoldus Martinus Penninck Hoofd
Arnoldus Martinus Penninck Hoofd werd op 16 april 1780 te Haarlem geboren als
zoon van Jacob Penninck Hoofd en Cornelia Elisabeth Arkenbout. Hij trouwde
aldaar op 12 oktober 1802 met de Rotterdamse Amy May (1781-1846). Na zijn dood
zou zij in 1820 hertrouwen met de later zo bekende tuinarchitect Jan David Zocher
jr. (1791-1870).

Penninck Hoofd legde zich eerst op de landbouw en veeteelt toe en bekleedde op
dat terrein tal van functies bij het departement Haarlem van de Nederlandse Huis-
houdelijke Maatschappij. Hij was voorzitter van de municipaliteit Velzen en Sant-
poort en van de civiele rechtbank aldaar. Tevens was hij was actief binnen het depar-
tement Haarlem van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, onder andere in 1809
als directeur van het Tekenkundig College. Als gedreven amateurtekenaar, die les
had gekregen van Warnaar Horstink, was hij de oprichter van Pictura, een soort kun-
stenaarssociëteit bij hem thuis op het buiten Akendarn te Schoten". Daarvan gelui-
gen tal van bijdragen van Haarlemse kunstenaars in zijn alba amicorum. Maar ook
niet-kunstenaarsvrienden en familie lieten door middel van gedichtjes en tekeningen
weten hoe ze de gastvrijheid van de bezitter waardeerden. Penninck Hoofd voorzag
hun bijdragen soms van biografische aantekeningen, hier en daar vergezeld van een
zelf vervaardigd of geschonken silhouetje. De vriendenalbums bevinden zich in het
familiearchief De Leeuw in het Rijksarchief van Noord-Holland. Daar treft men
onder nummer 20 ook zijn silhouettenalbum aan12.

Het album kwam in de familie De Leeuw terecht toen het enige kind van Arnoldus
Martinus en Amy May, Maria Cornelia Elisabeth Penninck Hoofd, in 1842 trouwde
met Johan Carel de Leeuw. Het album bevat 110 silhouetten, die alle gedateerd zijn,
soms tot op de dag nauwkeurig. De nummers 1 t/m 88 ontstonden in het jaar 1796,
de nummers 89 t/m 101 in 1797 en de nummers 102 t/m 110 in 1798. Evenals die
van Van Geuns zijn de silhouetten uit een blad wit papier gesneden en op een zwar-
te achtergrond geplakt.

De silhouetten werden voor een groot deel gemaakt in de periode dat ook Van
Geuns zijn vrienden in Haarlem portretteerde. Beiden waren doopsgezind, dus het
verbaast niet dat in de albums identieke personen voorkomen. Wel opvallend is dat,
waar een zelfde persoon in beide albums vergeleken kon worden, het om exact het-
zelfde silhouet gaat. Het betreft hier het portret van Jan van Walré, dat uit het Van
Geuns-album in 1920 werd gepubliceerd13. In beide albums is de datering 1796.
Hieruit zou kunnen blijken dat men soms naar hetzelfde voorbeeld werkte, mis-
schien naar een soort 'moeder-exemplaar' of dat Penninck Hoofd het voorbeeld van
Van Geuns gebruikte, of omgekeerd. In ieder geval is de kans groot dat in beide
albums meer identieke silhouetten voorkomen, vooral uit het jaar 1796.

Maar liefst 48 verschillende personen uit het album van Penninck Hoofd treffen
we ook bij Van Geuns aan. Van Geuns en zijn vrouw komen we eveneens tegen in
het Penninck Hoofd-album (1796), en Penninck Hoofd zelf met zijn broer en ouders
weer bij Van Geuns (1793). Beide families waren, weliswaar op een later tijdstip,
aan elkaar verwant. Matthias' zusje Alida (1751-1837) trouwde namelijk in 1778 te
Groningen met Matthijs Hesselink. Zijn broer Gerrit Hesselink trouwde in 1808 als
weduwnaar met Cornelia Elisabeth Arkenbout, de moeder van Arnoldus Martinus
Penninck Hoofd.
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De silhouetten van Arnoldus Martinus Penninck Hoofd
1. Cornelia Elisabeth Arkenbom, wed. Jacob Penninck Hoofd, Haarlem 1796.
2. Arnoldus Martinus Penninck Hoofd, Haarlem 1796.
3. Jacob Arkenbom Penninck Hoofd, Haarlem 1796.
4. Jacob van Wesierkappel, Haarlem 1796.
5. [ontbreekt].
6. Jan haak van Westerkappel, oudste zoon vorige, Haarlem 1796.
7. Jacob van Westerkappel, jongste zoon van 4, Haarlem 1796.
8. [ontbreekt],
9. [onbekend manspersoon].

10. M. Prins, Rotterdam 1796.
11. Vredenrijk Dekkers, Haarlem 1796, overleden 16-2-1796. bijna 77 jaar.
12. Eva Heinkamp, dienstmeid vorige, Haarlem 1796.
13. Hendrik Seelen, Haarlem 1796, overleden 15-5-1796.
14. Hester Lucas, Haarlem 1796.
15. Geertruye Bosman, Haarlem 1796.
16. Johanna Maria Knippers, Haarlem 1796.
17. Juffrouw Hoefnagel, wed. P. Bodisco, Haarlem 1796, overleden 1796.
18. ontbreekt].
19. [ontbreekt].
20. Hendrik DoyerAsz., Haarlem 1796.
21. Maria Doyer Asz., huisvrouw vorige, Haarlem 1796.
22. Assuerus Doyer, zoon vorige, Haarlem 1796.
23. Lucas Overbeek, Haarlem 1796.
24. Dirk Hugo de Geer, aangetrouwde zoon vorige, Haarlem 1796.
25. Juffrouw Overbeek, huisvrouw vorige, Haarlem 1796.
26. lzaak Verkruissen, Haarlem 1796.
27. Maria Verkruissen, dochter vorige, Haarlem 1796.
28. Jan lzaak Verkruissen, zoon vorige, Haarlem 1796.
29. Francois Huurkamp, Haarlem 1796.
30. Josina Bohn, huisvrouw vorige, Haarlem 1796.
31. Abraham Neijdorff, Haarlem 1796.
32. Agneta Franken, huisvrouw vorige, Haarlem 1796.
33. Jacoba Neijdorff, oudste dochter, Haarlem 1796.
34. Elisabeth Neijdorff, jongste dochter, Haarlem 1796.

Jacob Loos van Westerkappel (1772-1854)
(links door A.M. Penninck Hoofd, rechts door J. Loos van Westerkappel)
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haak van Westerkappeljr. (1769-1845)
(links door A.M. Penninck Hoofd, rechts door J. Loos van Weslerkappel)

35. Rinke Cornelis Bakker, te Dronrijp, Haarlem 1796.
36. Ds. Jan Kops, Leiden 1796.
37. Katharina Daams, huisvrouw vorige, Leiden 1796.
38. Juffrouw Greve, huisvrouw Joost Daams, Haarlem 1796.
39. Pieter Daams, oudste zoon vorige, Haarlem 1796.
40. Johanna Maria Daams, jonste dochter vorige, Haarlem 1796.
41. Abraham Hulsthoff, op't Hooge Zand 1796.
42. Willem Pluim, Haarlem 1796.
43. Margaretha Voorhelm, huisvrouw vorige, Haarlem 1796.
44. Anna Pluim, Haarlem 1796.
45. Maria Pluim, Haarlem 1796.

Ferdinand van der Schaft (1753-1818)
(links door A.M. Penninck Hoofd, rechts door J. Loos van Westerkappel)
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Banel Willem van der Vlugl (1763-1839)
(links door A.M. Penninck Hoofd, rechts door J. Loos van Westerkappel)

46. Antoni Cornelides van Vollenhove, Rotterdam 1796.
47. Christiaan Oortman, geb. te Haarlem, Utrecht 1796.
48. Goedschalk Kops, Haarlem 1796.
49. lzaak Westerkappel, Haarlem 1796.
50. Aaltje Loos, huisvrouw vorige, Haarlem 1796.
51. Jacobus Loos van Westerkappel, zoon vorige, Haarlem 1796.
52. lzaak van Westerkappel jr., broer vorige, Haarlem 1796.
53. Aafje Loos, huisvrouw vorige, Haarlem 1796.
54. Jan van Walré, Haarlem 1796.
55. Ds. Matthias van Geuns Jz., Haarlem 1796.
56. Trijntje Cornelis Sijtses, huisvrouw vorige, Haarlem 1796.
57. Ferdinand van Schaft, Haarlem 1796.
58. Bartel Wilem van der Vlugt, Haarlem 1796.
59. Simon Beets, Haarlem 1796.
60. Martinus Nicolaas Beets, broer vorige, Zuiphen, Haarlem 1796.

Cornelis de Koning (1758-1840)
(links door A.M. Penninck Hoofd, rechts door J. Loos van Westerkappel)
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61. Cornelis de Koning, Haarlem 1796.
62. Alexander Broese, Haarlem 1796.
63. Adrianus Jacobus Bongard, Haarlem 1796.
64. Chrislaan Justus Swaving, broer (= zwager) vorige, Haarlem 1796.
65. Lambert Overbeek, Haarlem 1796.
66. Johannes Mattheus Guepin, Haarlem 1796.
67. Elienne Couderc, Haarlem 1796.
68. Pieter Overbeek, Haarlem 1796.
69. Henri Sacharie Couderc, Haarlem 1796.
70. Jan Stapel, Haarlem 1796.
71. Hendrik Stapel, broer vorige, Haarlem 1796.
72. Herman Sybrand Brink, Alkmaar, Haarlem 11-9-1796.
73. Martinus Bodisco, Haarlem 1796.
74. Femmetje Doyer, vrouw vorige, Haarlem 1796.
75. Pieter Bodisco, oudste zoon vorige, Alkmaar, Haarlem 1796.
76. [Helena] Bodisco, dochter Martinus Bodisco, Haarlem 1796.

Jean Matthieu Guepin (1758-1830)
(links door A.M. Penninck Hoofd, rechts door J. Loos van Westerkappel)

77. Aafje Bodisco, Haarlem 1796.
78. Yetse Boomsma, Haarlem 1796.
79. Egbert Willem Brink, Oudorp bij Alkmaar, 1796.
80. Engelberta Schot, huisvrouw vorige, 1796.
81. Jan van der Vinne Abz., Haarlem 17-10-1796, overl. 28-10-1796.
82. Jan de Graaf, Haarlem 20-11 -1796.
83. Benedictus Fredericus Hoogstraten, Haarlem 29-11-1796.
84. Jacob van Reijn, Haarlem 29-11 -1796.
85. Jan van Putten [ontbreekt], Haarlem 29-11 -1796.
86. Wijnand Burger, Haarlem 1796.
87. Maria Brands, Haarlem 9-12-1796.
88. Jacoba van Voorst, Haarlem 9-12-1796.
89. Johanna Rusburg, uit Santpoort, februari 1797.
90. Barend George Tindal, Haarlem 1-3-1797 ('hierin garnizoen leggende').
91. Arend de Vries, West Zaandam, Haarlem april 1797.
92. Jan Hoofd, van Rotterdam, Haarlem april 1797.
93. Agnita van Dijk, van Rotterdam, Haarlem april 1797.
94. A.C. van Vollenhove, van Rotterdam, Haarlem 18-4-1797.
95. W. van Damjr.. van Rotterdam, Haarlem 18-4-1797.
96. Willem Bek, uit De Rijp, Haarlem 7-5-1797.
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Etienne Couderc (1764-1807)
(links door A.M. Penninck Hoofd, rechts door J. Loos van Westerkappel)

97. Anna Menalda, huisvrouw Jacob van Westerkappel, Haarlem 1797.
98. Boudewijn Donker Curtius, Den Haag, 1797.
99. Hendrica Strachan, huisvrouw van Boudewijn Donker Curtius, 1797.

100. Sara Seraphina Donker Curtius, dochter vorige, 1797.
101. Catharina Meermans, weduwe ds. C. de Haan, nu getrouwd met Abraham Hulshoff, op't

Hogezand, 1797.
102. Abraham Hovens, Haarlem 1798.
103. A. de Haan, zoontje C. Meermans op Heereveen, 1798.
104. EHsabeth van Croenou, wed. Jan Verkruijsen Jansz., Haarlem 1798.
105. Hillegonda van Geuns, dochter ds. Matthias van Geuns, Haarlem 1798.
106. Anna Kouwenhoven, huisvrouw Thomas Doyer, Haarlem 1798.
107. Hermina Pluim, Haarlem 1798, tr. 1799 B.W. van der Vlugt.
108. Willem Arnoldus Haselaar, Haarlem 1798.
109. Adriaan van Groenou [ontbreekt], Haarlem 1798.
110. EHsabeth Leenderts, geb. Verkruisen, Haarlem 1798.

Silhouetten in de alba amicorum van Penninck Hoofd
nr. 17

8. J.G. de Bruijn (van Lissabon), 23-11-1800.
19. Jan Hooft, 26-2-1801.
26. Agnita van Dijk, 11 -6-1801, huishoudster van vorige.
73. Demoulin, 1803.
78. B.G. Tindal, 19-1-1804.

nr. 18
11. Petrus Loosjes Adz.. 21 -5-1807.
24. Nicolaas Verloren, 3-6-1807.
27. Jacobus Verloren, 8-7-1807.
46. Johannes Wigeri, 31 -10-1808.
52. Gerrit Hesselink, 7-1-1809.
69. D. van Horbag, 10-9-1809, van Schoonhoven.
73. R. Hollard, 10-9-1809, oudste dochter van G. Hollard.

110. A. van Vollenhoven, 18-11-1811.
118. Sara Maria Verloren, 8-12-1811.
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153. J.C.A. Bongardt, geboren Verloren. 21-8-1812.
158. J. van Linlelo, 10-9-1812.
162. J.H. Flolu 31 -12-1812, van Enschede.

nr. 19
3. G.l. van Walré, 18-7-1813.

Democriet
In 1789 werd te Haarlem door Adriaan Loosjes, haak van Westerkappel en Bartel
Willem van der Vlugt het dichtlievend genootschap Democriet opgericht14. Het was
een besloten genootschap waar men boertige poëzie schreef en in de beginjaren zeer
uitbundig het feest van de revolutie vierde. Maar ook na 1800 stonden de poëzie en
vrolijkheid centraal. Elk lid had een pseudoniem en alles, ook de notulen, werd in
rijm geschreven. De kern werd gevormd door Haarlemse doopsgezinden, die 'al
lachend, de waarheid spraken'. Juist in een sfeer van vrolijkheid en scherts kon men
elkaar met vriendelijke spot op fouten wijzen.

Het genootschap Democriet heeft bestaan tot 1869 en heeft in totaal 46 leden
gekend. Hun geschreven en getekende oeuvre is compleet bewaard gebleven in een
archief dat eigendom is van Teylers Stichting te Haarlem. Behalve dat de leden de
wetten moesten ondertekenen, werden zij ook opgenomen in een silhouettenalbum,
waarvan in de notulen voor het eerst in 1794 sprake is. Men besluit de silhouetten in
een ovaal boek op te nemen met daaronder een gedicht, geïnspireerd op de 'tronies'.
Dat men het silhouetteren serieus aanpakte, blijkt uit een vroeg 19e-eeuwse inventa-
ris van het genootschap waarin sprake is van een silhouetteerstoel. Alle silhouetten
zijn vervaardigd in oostindische inkt. Tot 1821 werden de silhouetten vervaardigd
door Jacob Loos van Westerkappel (1772-1854), een doopsgezinde koopman, die in
1813 tot een der honderd hoogstaangeslagenen van de stad behoorde. Daarna nam
Gerrit Jan Michaëlis, kastelein van Teylers Stichting, het silhouetteren overl5.

Ook in dit album treffen we meerdere personen aan die we als silhouet al in de
eerder genoemde albums tegenkwamen, namelijk 14 Democriet-leden bij Penninck

Henri Zacharie Couderc (1747-1826)
(links door A.M. Penninck Hoofd, rechts door J. Loos van Westerkappel)

GensNoslra50(l995) 219



Hoofd. Velen van hen behoorden tot zijn directe vriendenkring, wat blijkt uit bijdra-
gen in zijn liber amicorum. Daarnaast was Penninck Hoofd met zijn broer op 28 juni
1809 eenmaal te gast bij Democriet. Bij Van Geuns vinden we 16 Democriet-leden
terug, waarbij het opvallend is dat hij in 1796 aansluitend (nrs. 338-349) twaalf
leden van dit gezelschap portretteerde. Van Geuns is nooit lid van of op bezoek bij
Democriet geweest.

Leden in silhouettenalbum van Democriet
(met officiële jaar van aantreden en bijnaam)

1. Adriaan Loosjes Pz. - 1789, Rotgans.
2. haak van Westerkappel jr. - 1789, Van Belle.
3. Bami Willem van der Vlugt - 1789, Jan Goeree.
4. Abraham Hovens - 1789, Icarus.
5. Jean Mathieu Guepin — 1789, Focquenbroch.
6. Uxmbert Overbeek - 1789, Van der Veen.
7. Jan van Walré - 1790, Crous.
9. Ferdinand van der Schaft - 1790, Bredero Secundus.

10. Chrisliaan Martinus Bugge van der Boge - 1790, Jan Zoet.
11. Jan Broese Alexz. — 1791, C. Huijghens.
12. Pieter Overbeek - 1791, Aarnoud van Overbeke.
13. Cornelis de Koning Ldz. - 1792, Krull.
14. Henri Zacharie Couderc - 1792, Poot.
15. Goedschalk Kops - 1792, J. de Regt.
16. Jacob Loos van Westerkappel - 1793, Datheen.
17. Etienne Couderc - 1793, Vondel.
18. Adriaan van der Willigen - 1793, Hoogeveen.
19. Pieter Huurkamp van der Vinne - 1793, Beronicus.
20. Cornelis Gerlings — 1794, Jan Zoet Secundus.
21. }an Gerard van der Wall - 1797, Molière.
22. Abraham Coenraad Swaving - 1797, Sluijter.
23. Adrianus Jacobus Bongardt - 1801, Hoffham.
24. Pieter Bodisco - 1803, D. van Nimwegen.
25. Vincent Loosjes - 1803, Elias van Boren de Regt.
26. Cornelis Scholl van Egmond - 1806, Asschenberg.
27. Henricus Waardenburg — 1807, Althuijsen.
28. Gijsbertus Swartendijk Stierling — 1807, A. van den Berg.
29. Mr. Robbert Hendrik Arntzenius - 1812, J. Ie Francq van Berkhey.
30. Jan ten Brink - 1813, Jan de Regt Secundus.
31. Pieter Hendrik Esser - 1813, Langendijk Secundus.
32. Willem van Walré - 1818, David.
33. Jean Pierre Guepin - 1818, Riemsnijder.
34. Jacobus Johannes van Houten - 1819, B. Huijdecoper.
35. Hendrik Meijer jr. - 1820, Carolus Tuinman.
36. Jan Arie van Eeden - 1821, J. Starter.
37. Gerrit Jan Michaelis — 1821, Joost van Geel.
38. Cornelis Daniel Huët - 1827, Hendrik van Alkmaar.
39. J.T. Obermüller- 1828, Jan Grok.
40. Cornelis Gerlings jr. - 1830, Klaas Kolijn.
41. Pieter van Lee - 1833, Francisco di Amici, Soupe Terrine, geboren te Fontenel.
42. Nicolaas Posthumus - 1837, Laurens Reael.
43. Mr. Herman Herlings Cz. - 1841, P.C. Hooft.
44. Arie Cornelis Kruseman - 1845, H. Dullaert.
45. Frederik Willem van Eeden - 1851, Pieter Spanjaard.
46. Gerrit de Vos - 1856, G.L. Nierstrasz.
47. Samuel Cornelis Raven - 1859, Salomo.
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Tot slot
Drie collecties silhouetten van voornamelijk doopsgezinde Haarlemmers bevatten
ruim tweehonderd verschillende portretten. Van meerdere personen bestaan afbeel-
dingen op verschillende leeftijden. Opvallend is dat deze wijze van portretteren in
Haarlem voornamelijk werd beoefend door de Doopsgezinde elite. Misschien dat
nog andere, mij nog onbekende verzamelingen, meer licht kunnen werpen op deze
bijzondere traditie van portretteren. •

Noten
1. A. Staring, De silhouette in Nederland. Tent.cat. Groninger Museum en Museum Boymans-Van Beu-

ningen, 1964.
2. Afgebeeld o.a. in B.C. Sliggers, Het portretoeuvre van J.P. Visser Bender (1785-1813), in het bijzon-

der zijn Haarlemse typen, in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 38 (1984), pag. 270, nr.
44a.

3. J. Coppens e.a., Door de enkele werking van het licht. Introductie en integratie van de fotografie in
België en Nederland 1839-1869, Antwerpen 1989, pag. 44-45.

4. B.C. Sliggers, Waar zijn de 164 portretten van Augustijn Claterbos (1750-1828)?, in: Jaarboek Haer-
lem 1987, Haarlem 1988, pag. 41-82.

5. Afgebeeld o.a. in: A. Wiechmann en L.C. Palm (red.), Een elektriserend geleerde, Martinus van
Marum 1750-1837, Haarlem 1987, pag. 237.

6. A. Staring, De silhouette in Nederland, in: Kunsthistorische Verkenningen, 's-Gravenhage 1948, pag.
120-131.

7. D.J. Wijmer, Inventaris van het Archief van de familie Van Geuns 1647-1976, Utrecht 1991, nr. 441.
Met dank aan prof. dr J. Lever die mij op dit archiefstuk attendeerde. Van zijn hand is ondermeer het
zeer informatieve artikel De genen van Hugo de Vries, in: VU Magazine, jrg . 19, nr. 3, 1990, pag. 18-
31.

8. O.a. in Gens Nostra 37 (1982), pag. 400 en in De Boekenwereld.
9. De volgende overgetrokken silhouetten bevinden zich in het album van de heer W.A. van Geuns. 1.

Moeder/weduwe van Jan van Geuns/1781; 2. Broeder/Mattheus Jacobs Hesselink/1781; 3. Zuster
Alida van Geuns/1781/nu Hesselink; 4. Broeder/Barteld van Geuns/1781/overleden 16 October 1788;
5. Zuster/Debora van Geuns/1781; 6. Mathias van Geuns Jz./I781/1783 predikant te Makkum/1787 te
Harlingen/1790 Aug. 15 gehuwd met Trijntje Corn.s Sytzes/1790 predikant te Haarlem; 7. Moeij Josi-
na van Geuns/wed. van Jacob Bezoet/1781; 8. Oom Matthias van Geuns/1782; 9. Moeje/Sara van
Geuns/geb. van Delden/l 782; 10. Jan van Geuns Mz/1781/1786 Theol. stud. te Amsterdam/1789 pro-
ponent/1789 predikant te Leyden; 11. Debora Josina van Geuns/1781; 12. Steven Jan van Geuns
Mz./1781/1789 A L M Ph. Dr./1790 Med. Dr. te Amsterdam/1792 Med. Physiol. en Bot. Prof. te
Utrecht; 13. Jacob van Geuns Mz/1781; 14. Sophia van geuns/1781; Isaac Matthias van Geuns
Mz/1781; Josina Gepke van Geuns/1781; 37. Petrus Nieuwland/Phil. Stud./l781; 102. Lucke Silomon
1782/van Norden/1788 gehuwd met Alben E. Craamer te Neustadt Gödens; 120. Elisabeth Wolf geb.
Bekker/1782; 121. Agatha Deken/1782; 122. Beerend Pootholt Creemer/1782; 129. Petrus Loosjes
V.D.M, te Haarlem/1783; 151. Martinus van Solingen/1783; 152. Juffrouw van Solingen, geb.
Tak/1783; 214. Janneke M. Hesselink, ruim 1 jaar oud; 220. Wijlen vader Jan van Geuns; 239. Tijs
Kreemer, zoontje Jan L. Kreemer/1786; 252. Isaac van Delden te Groningen/1787; 260. Trijntje Cor-
nelisse, oudste dogter van Cornelis Sytesz te Leeuwarden/1789; 289. Trijntje Cornelise Sijtses/huis-
vr. v. M. van Geuns/1794, idem de nrs. 378, 380, 381, 396, 397.

10. Zijn gekopieerde aantekeningen bereikten mij via de heer drs. A.J. de Jonge, waarvoor ik hem zeer
erkentelijk ben. Het betreft de nrs. 1 t/m 16 en de nrs. 289 t/m. 402. Helaas konden de originele en
complete notities van De Lange niet meer achterhaald worden. Aanvullend op het album van W.A.
van Geuns noem ik nog uit de lijst van P.W. de Lange: nr. 290. Bouwe Corn.s Schiere, te Harlin-
gen/1792; 291. Aaltje Teeuwisse Bakker/huisvrouw van Bouwe Corn.s Schiere/1792; 292. Marijke
Jochems de Rooij, van Harlingen/1792.

11. G. Carelsen, Akendam en Pictura, in: Jaarboek Haerlem 1931, Haarlem 1932, pag. 64-70.
12. Rijksarchief in Noord-Holland, Haarlem, Familiearchief De Leeuw, nr. 218-17 album amicorum

1800-1806, 218-18 album amicorum 1806-1815,218-19 album amicorum 1812-1817,218-20 silhou-
ettenalbum 1796-1798.
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13. Zijn silhouet 'in hel bezet van de Heer M. Loosjes. te Haarlem' werd naast de titelpagina afgebeeld
in: Mr. H.Ph. Visser 't Hooft, De dichter Jan van Walré, Haarlem 1920 (uitgave Ver. Haerlem).

14. Over het genootschap Democriet verschenen tot nu nauwelijks publikaties in verband met het embar-
go dat op het achief rustte. Geheel nieuw onderzoek werd verricht ten behoeve van de tentoonstelling
'Het verborgen genootschap Democriet 1789-1869. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te
Haarlem' in Teylers Museum te Haarlem, voorjaar 1995. Hierbij zal een gelijknamige publikatie ver-
schijnen.

15. De leden van Democriet deden elkaar, ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen, getekende en
berijmde presentjes cadeau. In een particuliere collectie bevindt zich ook een ovaal silhouettenboek
dat het buitenlid Jan Gerlings in 1853 van het genootschap ontving. Hierin bevinden zich getekende
silhouetten van de nrs. 16, 32, 36, 37, 38, 40, 41. 43, 44, 45 en van Romein de Hooghe (= Jan Ger-
lings).

GEDRUKTE HAARLEMSE BRONNEN

Er zijn in de loop der tijd behoorlijk wat Haarlemse bronnen gepubliceerd. Het is
onmogelijk om ze hier allemaal te noemen. Hieronder volgen die bronnen, die voor
genealogen het meest interessant zullen zijn. Voor nog meer bronnen verwijs ik naar
het eerste deel van het Genealogisch Repertorium van Jhr. mr. dr. E.A. van Beres-
teyn (1948) en Gedrukte Archivaliën van Jurriaan van Tol (Amsterdam 1943).
Tevens is het raadzaam om het Jaarboek Haerlem, dat sedert 1929 verschijnt, te
raadplegen.

- A.J. Enschede. Index op de keur- en gebodenregisters van de stad Haarlem van 1490 tot 1694. Aan-
gevuld tot 1755, 's-Gravenhage 1875.

- W.P.J. Overmeer, De geneesheren, apothekers, chirurgijns, advocaten, procureurs en notarissen te
Haarlem in de 18e eeuw, in: Algemeen Nederlandsch Familieblad 17 (1905), kol. 17-26.

- Joh. Ruys, Genaturaliseerde Fransche vluchtelingen te Haarlem in 1709, in: De Wapenheraut 20
(1916), pag. 72-78.

- Joh. Ruys, Aanteekeningen uit het 'Register van de namen der personen met haar familien, dewelcke
van andere steden en plaatsen binnen de stad Haarlem syn komen wonen en by de Heeren burge-
meesteren geadmitteert, in: De Wapenheraut 20 (1916), pag. 219-225 en 255-260 [chronologische
lijst van personen die in de periode 1701-1793 in Haarlem zijn gaan wonen].

- Een honderdtal aanteekeningen op genealogisch gebied uit de 2e helft der 17e eeuw uit de Oprechte
Haarlemsche Courant van 1656-1700, in: De Navorscher 66 (1917), pag. 280 e.v.

- Joh. Ruys, Naamsaanneming volgens Keizerlijk Decreet van 1811 te Haarlem, in: De Nederlandsche
Leeuw 39 (1921), kol. 330-332 [betreft Joden].

- P. de Ridder, Een lijfrenteregister uit de zeventiende eeuw, in: Gens Nostra 9 (1954), pag. 2-4 en 25-
29.
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EEN FAMILIE DE VRIES UIT SPAARNDAM

door T.W. PRINS-DE HAAN

In de verhalen die mijn moeder mij over haar jeugd vertelde, nam Spaarndam een
zeer grote plaats in. Haar moeder was uit dat dorp afkomstig en hoewel ze meer dan
tweederde van haar leven in Zaandam woonde, bleef ze met hart en ziel aan haar
geboorteplaats verknocht. Vandaar dat ik, toen omstreeks 1976 mijn genealogische
interesse ontwaakte, al heel spoedig in de Haarlemse archieven terecht kwam om de
Spaarndamse familie met de in Nederland veel voorkomende naam De Vries - die
tenslotte een vierde deel van mijn kwartierstaat vormde - te gaan uitzoeken.

Een onherroepelijk gevolg van een en ander was dat ook de belangstelling voor de
geschiedenis van dit dorp, waar de De Vriezen sinds het begin van de 18de eeuw tot
op de huidige dag hebben gewoond, werd gewekt. Spaarndam, sinds 1927 deel uit-
makend van de gemeente Haarlem, was in vroeger tijd met een oppervlakte van
slechts 64 morgen het kleinste ambacht van Kennemerland en Rijnland1. Voor de
waterhuishouding van Rijnland en Woerden, het scheepvaartverkeer door Holland
en de defensie van Amsterdam en Haarlem nam het dorp een sleutelpositie in, waar-
door het, ondanks de geringe oppervlakte een factor van betekenis vormde.

De visserij is voor het aan bijna alle zijden door water omringde dorp vanaf de late
Middeleeuwen een belangrijk bestaansmiddel geweest. Ook van de familie De Vries
hebben vele leden met vissen de kost verdiend. Uit de lijst die in juni 1742 van de
inwoners van Spaarndam werd gemaakt, blijkt dat ruim 17% van de volwassen man-
nen een bestaan in de visserij vond. Het vissen op het IJ geschiedde met een tocht-
schuit of drijver, een voorloper van de botter. Het net werd aan stokken achter het
schip bevestigd en zo over de bodem gesleept. De gevangen vis werd in een bun2 in
het schip bewaard.

Spaarndam, Hervormde Kerk, 't Vaartje en een doorkijk naar de IJdijk
(aquarel van K. Ie Grant)
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De aanleg van het Noordzeekanaal en de bijbehorende drooglegging van de IJ-
polders betekende voor Spaarndam het einde van de grootschalige visserij. Mijn
overgrootvader en zijn vier zoons - en met hen vele anderen - hebben in die jaren de
overstap naar het boerenbedrijf gemaakt.

Alle in deze stamreeks genoemde personen behoorden, met uitzondering van
Francijntje de Vries-Olivier (V) tot de gereformeerde, daarna Ned.-Hervormde
gemeente. Daar waar bij hun levensdata geen plaatsnaam vermeld is, dient Spaarn-
dam te worden gelezen.

I. Germet (Germent) Pouwelsz., overl. tussen eind 1709 en april 1715, tr. Schermer-
horn 11 -2-1709 Neeltje Cornelisdr. Heeres, nog in leven 9-9-1742, dr. van Corne-
lis Jansz. Heeres, schepen van Schermerhorn, en Neeltje Taems.

Over Germent Pouwelsz. is zeer weinig bekend. Vermoedelijk was hij niet uit Schermerhorn
afkomstig, want de rechterlijke archieven van dit dorp geven over zijn afstamming en familierela-
ties geen enkel uitsluitsel, terwijl het kerkelijk archief bij de grote brand van 3 november 1699 -
waarbij de kerk en 63 huizen verwoest werden - geheel verloren is gegaan. Daar Cornelis het enige
kind uit zijn huwelijk is gebleven en Neeltje Heeres in 1715 al als weduwe vermeld wordt, valt aan
te nemen dat Germent op vrij jonge leeftijd is gestorven.

Overigens is jarenlang vruchteloos naar de ouders van Cornelis de Vries gezocht. Bij zijn huwe-
lijken in Spaarndam werd hij wel steeds als 'geboortig van Schermerhorn' aangeduid, maar omdat
hij daar geen enkele maal een patroniem voerde, was het onmogelijk een keuze te maken uit de vele
Cornelisjes die tussen 1700 en 1715 in Schermerhorn gedoopt waren. Tenslotte bracht een akte van
30 januari 1742 uitkomst3. Cornelis Garmentsz. de Vries, wonende te Spaarndam, verkocht op die
datum een van de vele perceeltjes land die vermoedelijk door vererving uit zijn moeders familie in
zijn bezit gekomen waren (in dit geval 'Het Posjen', liggende aan de binnendijk en groot omtrent 3
'aggelen') aan de kinderen van zijn overleden oom Taams Heeres. Deze enige vermelding was vol-
doende om hem als zoon van Germent Pouwelsz. en Neeltje Heeres te identificeren.

Op 2 maart 1709 verkocht Germent Cornelisz. (sic!) aan Tames Cornelisz. Heeres, 'sijn compa-
rants swager', de gerechte helft in een huis op het Zuid, waar Tames reeds in woonde4.

Pas na het overlijden van haar man ging Neeltje over tot de aankoop van een eigen huis. Op 18
april 1715 kocht Neeltje Cornelis Heeres, weduwe, van de erfgenamen van Jacob Cornelisz. Hout-
koper een huis en erve op het Zuidend te Schermerhorn5. De verkoopprijs van huizen en landerijen
wordt in de Schermerhornse transportregisters niet genoemd. In september 1742 trad Neeltje nog
als doopgetuige voor haar kleinzoon Tames op.

Uit dit huwelijk:

I. Cornelis, volgt II.

II. Cornelis de Vries, ged. Schermerhorn 24-11-1709, visser, overl. Spaarndam 6-8-
1770, tr. (1) Spaarndam 10-5-1733 Grietje Hendriks Knecht, ged. 1-4-1709, overl.
1-4-1734 (bij de geboorte van een levenloos kind), dr. van Hendrik Engels Knecht
en Annetje Claas Koning; tr. (2) Spaarndam 1-5-1735 Wijntje Simons Kant, ged.
Beverwijk 5-12-1708, overl. 9-8-1739 (in het kraambed), dr. van Symon Bastiaansz.
Kant en Willempje Cornelis Knap; tr. (3) Spaarndam 21-2-1740 Antje Jansdr. van
Limmen, ged. 20-8-1706, overl. 3-4-1764, dr. van Jan Klaasz. van Limmen en Trijn-
tje Fuyten Buytelaar; tr. (4) Spaarndam 7-6-1764 Jannetje Vet (ook Buitenhuisen),
geb. Harderwijk (ald. geen doop gevonden), overl. 17-1-1779, wed. van DirkNoltus.

Naar de beweegredenen van Cornelis de Vries om van Schermerhorn naar Spaarndam te verhuizen
- hij moet toen nog vrij jong geweest zijn - kan men slechts gissen. Hield zijn vertrek verband met
het feit dat de visserij in de omgeving van zijn geboorteplaats in die tijd minder rendabel werd en
bood Spaarndam met de watervlakten van het open IJ in de directe nabijheid meer kansen voor het
uitoefenen van zijn beroep? In ieder geval kan uit diverse aktes geconcludeerd worden dat het Cor-
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nelis in Spaarndam materieel zeker niet slecht gegaan is; hij heeft er wellicht geen goud, maar zeker
zilver bij elkaar gevist! Aan het eind van zijn leven was hij een redelijk vermogend man, zoals ook
zijn testament uit 1764 getuigt, waarin sprake is van 'goud, zilver en juwelen, en klederen van zijde,
wol en linnen, tot zijn lijf en cieraad behoorende'. De impost die bij zijn overlijden in 1770 ver-
schuldigd was, bedroeg 15 gld., de op een na hoogste klasse.

Uit de aangifte voor de collaterale successie na het kinderloos overlijden van zijn eerste vrouw
Grietje Hendriks Knecht in 1734 blijkt dat hij in die tijd nog diverse percelen land in Schermerhorn
bezat, die hij in de loop van de volgende jaren alle van de hand heeft gedaan. Bij al deze transacties,
en ook al bij zijn eerste huwelijk in Spaarndam, voerde hij al consequent de achternaam De Vries,
terwijl in Schermerhorn deze naam niet door zijn vader gebruikt werd.

Comelis de Vries kocht op 12 juli 1739 van Gerrit Knegt (een broer van Cornelis' eerste vrouw,
getrouwd met een zuster van de derde echtgenote!) een huis en erve aan het Visserseind, belend ten
zuiden en ten noorden Klaas Knegt, ten westen de Vaart en ten oosten de Hogendijk, voor 600 gld.
contant. In dit huis woonde hij op 5 juni 1742 toen in opdracht van schout en schepenen een over-
zicht gemaakt werd van alle woningen in Spaarndam, met vermelding van de hoofdbewoner. Uit
deze lijst blijkt dat Cornelis zijn woning deelde met Jacob van Petten, visser, Arie Broerse, zand-
schipper, en Engel Dolleman.

Het jaar nadat hij het huis aan het Visserseind kocht, sloot Cornelis zijn derde huwelijk in zeven
jaar tijd. Zijn beide vorige vrouwen waren in het kraambed gestorven, en de weduwnaar, zowel
fysiek als financieel kennelijk een begerenswaardige partij, heeft nooit lang met het zoeken naar
een plaatsvervangster gewacht. Tussen zijn derde en vierde verbintenis, toen zijn beide overgeble-
ven kinderen al lang volwassen waren, lag slechts een interval van twee maanden ...

Met zijn derde vrouw, Antje Jansdr. van Limmen, die toen net haar eerste kind verwachtte,
maakte hij op 29 juni 1740 voor notaris Willem Baart te Haarlem een testament, waarin Cornelis
o.a. zijn vrouw en de beide voorkinderen Gerrit en Willem tot erfgenamen benoemde. Het echtpaar
was niet boven 4000 gld. gegoed.

Enige maanden tevoren had hij voor schout en schepenen van Spaarndam de beide jongetjes elk
200 gld. voor hun moederlijk erfdeel bewezen. Op 6 december 1753 kocht Cornelis de Vries
opnieuw een huis aan het Visserseind, ditmaal van Jan Heeres (een neef?), voor 300 gld. contant.
Jan Heeres had op dezelfde dag ook een huis met schuur en bakkerij op de Kolk verkocht aan Jacob
Karreman voor-2150 gld. contant. Jacob had dit bedrag echter niet in kas en leende prompt 1000
gld. tegen 3,5 % rente van Cornelis de Vries.

Amper twee maanden later verkocht Cornelis aan Arend Neeven de twee voorste woningen van
zijn woonhuis aan de Dijk bij het Visserseind voor 400 gld. Arend mocht aan de zuidzijde van het
erf zijn vis bergen, laden en lossen, op voorwaarde dat hij een vierde deel zou bijdragen in de
onkosten van de reparatie van de wal.

In de loop van 1769 - hij was inmiddels 60 jaar oud - zei Cornelis de visserij vaarwel. Misschien
voelde hij zijn krachten afnemen of wilde hij samen met zijn vierde vrouw, Jannetje Vet, die hij in
1764 twee maanden na het sterven van zijn derde echtgenote getrouwd had, gaan rentenieren. Zijn
beide overgebleven zoons hadden geen interesse voor het vissersberoep: Gerrit had een bloeiend
kruideniers- en victualiënbedrijf en Tames, van wie geen beroep bekend is, was vermoedelijk in die
jaren al geen visser meer. . •

Hoe het ook zij, Cornelis de Vries verkocht op 2 december 1769 voor 800 gld. zijn schip 'met
zijl en trijl' aan Pieter en Teunis Gijsbertsz. Schoone uit Assendelft.
Kort daarop, op nieuwjaarsdag 1770, droeg hij voor 1600 gld. een tweetal huizen aan de Noordzij
van de Kolk over aan zijn oudste zoon Gerrit de Vries6.
Op 6 augustus 1770 werd het overlijden van Cornelis.de Vries bij de gaarder aangegeven. De ver-
schuldigde impost bedroeg 15 gld.

Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Spaarndam:

1. Gerrit, volgt lila.
2. Willem, ged. 17-11-1737, overl. 13-05-1754.
3. Neeltje, ged. 2-8-1739, overl. 9-8-1739.

Uit het derde huwelijk:
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4. doodgeboren kind, aangegeven 17-2-1741.
5. Tames, volgt Illb.
6. Maritje, ged. 13-9-1748, overl. 29-5-1752.

lila. Gerritde Vries, ged. Spaarndam 29-1-1736, overl. 22-10-1788, tr. Spaarndam
25-2-1759 Jannetje Jacobs Koster, ged. Spaarndam 12-6-1735, overl. 4-7-1793, dr.
van Jacob Jacobsz. Koster en Trijntje Jacobs Koek.

Gerrit de Vries dreef in een huis aan de Noordzijde van de Kolk een kruideniers- en victualiënhan-
del, die in 1769 werd uitgebreid met een tapperij van bier en wijn. Het moet hem daarbij voor de
wind gegaan zijn, want in 1770 kocht hij voor 1600 gld. twee huizen van zijn vader, gevolgd door
een aankoop van 1055 gld. contant voor een huis aan de Westzijde van de Kolk (verkopers waren
de erfgenamen van Adolph de Lange). Als geldbelegging kocht hij bovendien een stuk weiland in
de Spaarndammerpolder, groot 3 morgen 250 roeden, voor 622 gld. contant uit de nalatenschap van
Elisabeth Tras, weduwe van Theodorus Swarts7.

Jannetje Koster heeft na het overlijden van haar man de zaak niet voortgezet: zij verkocht op 4
november 1790 haar 'winkelhuis met alle winkelgereedschappen' aan Pieter Morren, sluiswachter
van de grote Kolksluizen. Bij deze verkoop werd overeengekomen dat Pieter Morren 4 gld. per
week aan Jannetje zou betalen en na haar dood binnen 3 maanden 2500 gld. aan haar erfgenamen.
Jannetje heeft nog geen driejaar van deze regeling geprofiteerd; zij overleed in de zomer van 1793.
Haar erfgenamen maakten de rest van haar bezit te gelde: Pieter Morren kocht Jannetje's woning
aan de Noordzijde van de Kolk voor 135 gld., haar schoonzoon Everhardus te Veltrup het pand aan
de Westzijde van de Kolk voor 700 gld. en het weiland in de Spaarndammerpolder werd voor 545
gld. het eigendom van Hannes Zundorp, de vader van Catharina (IV)8.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Spaarndam:

M. Cornelis de Vries, ged. 1-1-1760, overl. 6-1-1799, tr. Spaarndam 11-5-1788
Bregje Akerboom, ged. ald. 15-2-1761, overl. 18-12-1826, dr. van Cornelis
Akerboom en Maartje Willems. Hieruit vijf kinderen.

2. Trijntje, ged. 10-5-1761, overl. 20-6-1761.
3. Jacob de Vries, ged. 10-10-1762, overl. Santpoort 18-2-1797, tr. Beverwijk 20-

4-1788 Willemina Vernooys, ged. Leiden 2-9-1762, dr. van Pieter Vernooys en
Alida Verbrugge. Hieruit vier kinderen. Willemina hertrouwt Velsen 26-8-1798
Jacob van der Meye.

4. Maartje de Vries, ged. 8-1-1764, overl. 15-5-1790, tr. Spaarndam 23-6-1789
Everhardus te Veltrup, uit Leidschendam (doop aldaar niet gevonden), gaarder
en schepen in Spaarndam, overl. ald. 16-8-1809. Hij hertrouwt Spaarndam 28-
7-1798 Meynsje Holm, uit Aalsmeer.

5. Dirk de Vries, ged. 1-9-1765, overl. Amsterdam 27-3-1804, tr. Beverwijk 6-4-
1794 Alida Vernooys, ged. ald. 27-5-1770, overl. Amsterdam 3-1-1834, dr. van
Pieter Vernooys en Alida Verbrugge.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Haarlem:
a. Gerrit de Vries, ged. 18-2-1795, broodbakker, overl. Amsterdam 17-5-1855, tr. ald. 2-1-1823

Maria van der Spit, ged. Amsterdam 15-4-1793, overl. ald. 29-4-1873, dr. Anthonie van der Spit
en Anna Catharina Hanna Lisette Zorn.

b. Pieter, ged. 14-11-1796.
c. Alida, ged. 19-9-1799.
d. Cornelis, ged. 12-1-1802.

6. Wijntje de Vries, ged. 17-9-1766, overl. 14-2-1827, tr. Spaarndam 29-6-1794
Abraham Kalkhoven, geb. Haarlem, overl. Spaarndam 3-9-1808.

7. Willem, ged. 1-1-1768, overl. 24-1-1768.

226 GcnsNostra50(1995)



8. Willem de Vries, ged. 20-4-1769, overl. 1804, tr. Spaarndam 2-5-1796 Marga-
reiha Schouten, geb./ged. ald. 14/16-2-1774, dr. van Jacob Schouten en Johan-
na Benninck.

9. Gerrit, ged. 29-10-1771, overl. 9-11-1771.
10. Gerrit, ged. 17-7-1773, overl. 10-8-1773.
11. Trijntje, ged. 3-11-1777.

Hlb. Tames de Vries, ged. Spaarndam 9-9-1742 (get.: Neeltje Heeres), overl. Zaan-
dam 20-3-1798, tr. Spaarndam 18-11-1764 Jaapje Buysman, ged. Spaarndam 13-2-
1746, overl. ald. 10-12-1825, dr. van Hendrik Jansz. Buysman en Grietje Cornelis
Kladder.

Een paar dagen voor zijn vierde huwelijk, op 5 juni 1764, stelde Cornelis de Vries ten overstaan van
schout en schepenen van Spaarndam voogden aan over zijn nog minderjarige zoon Tames. Dit wer-
den Gerrit Vet, een broer van de nieuwe echtgenote, en Gerrit de Vries, Tames' halfbroer.
Voor notaris Nicolaas Gallé te Haarlem bewees hij Tarncs een bedrag van 700 gld. als moederlijk
erfdeel9.

In datzelfde jaar besloot de jonge Tames te gaan trouwen. Kon hij niet met zijn stiefmoeder
overweg of meende hij met behulp van zijn moeder's geld een zelfstandig bestaan te kunnen opbou-
wen? Vader Cornelis zal in ieder geval niet onverdeeld gelukkig zijn geweest met de keuze van zijn
zoon. Jaapje Buysman was uit een vrij armelijk milieu afkomstig; haar vader Hendrik werd in 1760
aangeduid als 'hulp van de knecht van de Kleine Sluis'. Om het zekere voor het onzekere te nemen
werd op 8 november 1764 voor notaris Jan Beuns te Haarlem een uitgebreid huwelijkscontract
opgesteld. De bruidegom bracht 'alle goederen, middelen en effecten' in, de bruid alleen haar 'lin-
nen en wollen kleederen'. Indien zij zonder kinderen zouden sterven, zou de langstlevende enige en
universele erfgenaam worden. Als Tames het eerste overleed, kreeg zijn vader 400 gld. en indien
die niet meer in leven was zijn halfbroer Gerrit; in het andere geval zou Hendrik Buysman 200 gld.
ontvangen. De akte werd door de comparanten keurig ondertekend, alleen de vader van de bruid
zette een kruisje.

Het beroep van Tames is niet bekend; vermoedelijk is hij evenals zijn vader in zijn Spaarndam-
se jaren als visser werkzaam geweest.

Aanvankelijk zal het hem niet zo slecht zijn gegaan. Een paar maanden na zijn huwelijk, op 7
februari 1765, kocht hij van zijn vader voor 400 gld. een huis aan het Visserseind en zes jaar later,
op 3 mei 1770, van zijn halfbroer Gerrit voor 450 gld. een tweede huis aan het Visserseind bij de
Hogendijk10.

Om onbekende redenen zijn Tames en Jaapje tussen 1783 en 1786 naar Zaandam verhuisd. Van-
uit die plaats gaf hij op 5 augustus 1784 opdracht het huis bij de Hogendijk te verkopen. De koper
was Pieter van Huizen, die 400 gld. contant betaalde, en voor de resterende 300 gld. een schuldbrief
van Tames kreeg, af te lossen met 50 gld. per jaar1'. Deze schuldbrief is ruim een jaar later voor 250
gld. overgedragen aan A. Lammers en G. Röhring te Wormerveer.

Op 20 maart 1798 werd in Zaandam het overlijden van Tames de Vries aangegeven; er was geen
impost verschuldigd.

Jaapje Buysman is na het sterven van haar man al vrij spoedig met haar kinderen naar Spaarn-
dam teruggekeerd. Daar is zij op 10 december 1825 op 79-jarige leeftijd overleden. Blijkens de
memorie van successie bedroeg haar nalatenschap minder dan 300 gld.

Uit dit huwelijk, behalve de beide laatste kinderen allen gedoopt te Spaarndam:

1. Antje de Vries, ged. 14-8-1765, overl. 14-1-1805, tr. Spaarndam 20-7-1788
Jacob Hartog, geb. Assendelft, wonende Oost-Zaandam.

2. Hendrik, ged. 21-5-1767, jong overleden.
3. Trijntje, ged. 30-12-1768, overl. 30-6-1769.
4. Trijntje, ged. 24-11-1769, jong overleden.
5 Ccrnciis de Vries 20-3 1773 visser cverl 13-/!-!8/!2 tr. (l^ 3-7-1796 Siran-

na van Dalen, geb. Kampen, overl. 10-12-1803, wed. van Willem Verham; tr.
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(2) 14-10-1804 Zwaantje Neuzel, geb. Kampen 1782/83, overl 23-9-1831 (48
jaar oud), dr. van Willem Neuzel en Dirkje van Dijk.
Uit het eerste huwelijk:
a. ongedoopt kind, overl. 13-3-1797.
b. Jaapje,geb. 13-9-1798.
c. Marijije de Vries, geb. 22-11-1800, overl. 1-6-1855, tr. 28-7-1822 Siebe Mansvelder, zn. van

Adolf Mansvelder en Jannetje van de Mortel.
d. Antje, geb. 27-7-1802.
e. Clasina, geb. 6-11-1803, overl. 7-5-1804.
Uit het tweede huwelijk:
f. Tames de Vries, geb. 31-12-1805, visser, overl. 8-3-1875, tr. (I) 26-12-1830 Cornelia Kuyper,

geb. Spaarndam ca. 1800, overl. 30-5-1842, dr. van Jacobus Kuyper en Catharina Scholts; tr. (2)
25-9-1844 Margaretha Jurriaans, geb. Haarlem 12-3-1806, overl. 11 -12-1851, dr. van Herman
Jurriaans en Johanna van Lunenburg; tr. (3) 7-3-1852 Anna Maria Vellhuysen, geb. Arnhem 6-
10-1805, overl. 27-9-1874, dr. van Hermanus Velthuysen en Elisabeth Efting. Nageslacht uit het
eerste en tweede huwelijk.

g. Willem, geb. 4-9-1808, overl. 9-1-1809.
h. Willem, geb 20-3-1810.
i. Hendrik (Hein) de Vries, geb. 2-9-1812, visser, overl. 2-5-1892, tr. (1) 8-5-1836 Grietje Klases

Postma, geb. Eernewoude ca. 1807, overl. 23-10-1851, dr. van Klaas Klases Postma en Tjitske
Baukes Zijlstra ('schipperin'); tr. (2) 23-5-1852 Hendrika Sindorf, geb. 9-5-1815, wed. van Jan
Tavenier, dr. van Simon Zundorp (Sindorf) en Jannetje Hilhorst. Uit beide huwelijken nage-
slacht.

j . Elisabeth de Vries, geb. 15-10-1814, overl. 1-4-1880, tr. 8-4-18387an van Reyendam, overl. 14-
10-1894, zn. van Jan van Reyendam en Geertrui van der Boom.

k. Jan, geb. 31-1-1817.
1. Dirk de Vries, 3-7-1819, visser, overl 8-3-1845, tr. 29-5-1842 Antje Been, geb. Aalsmeer 10-5-

1820, dr. van Willem Been en Trijntje Eigenhuis. Hieruit nageslacht.
m. Cornelis de Vries, geb. 12-6-1822, visser, overl. Haarlem 4-9-1914, tr. 9-5-1847 Lena van Cor-

newal, geb. Buiksloot 13-8-1824, overl. Spaarndam 20-5-1907, dr. van Andries Jan Karel van
Cornewal. Hieruit nageslacht.

n. Wouter de Vries, geb. 31-10-1825, timmermansknecht, winkelier, overl. 3-9-1901, tr. 21 -9-1851
Johanna van Reyendam, geb. 29-1-1828, overl. 23-11-1911, dr. van Jan van Reyendam en
Matje de Jong. Hieruit nageslacht.

6. Hendrik, ged. 17-4-1775, overl. 10-8-1775.
7. Trijntje de Vries, ged. 1-5-1776, tr. Hendrik Willemse, wonende Zaandam.
8. Hendrik, ged. 4-8-1779, overl. 16-11-1781.
9. Dirk, ged. 11-11-1781, overl. 14-10-1782.

10. Hendrik, volgt IV.
11. Fijtje de Vries, geb. Zaandam 20-5-1786, overl. Spaarndam 3-5-1849, tr.

Spaarndam 21-10-1810 Gerrit Kok, geb. Bennebroek 11 -4-1769, ged. ald. 14-4-
1771 (sic!), overl. Spaarndam 27-5-1832, zn. van Abraham Gerritse Kok en
Jannetje Noteboom.

12. Grietje, geb. Zaandam 31 -5-1789, overl. Spaarndam 25-6-1798.

IV. Hendrik de Vries, geb. Spaarndam 29-10-1783, visser, overl. 28-2-1849, tr.
Spaarndam 8-11-1807 Catharina (Trijntje) Zundorp (Sindorf), geb. Spaarndam 23-
10-1783, overl. 15-4-1855, dr. van Johannes Sindorf en Hendrikje van der Viel.

Hendrik de Vries is in deze stamreeks de laatste die het vissersbedrijf uitoefende. Zoals uit de na
zijn overlijden opgemaakte boedelbeschrijving blijkt, heeft hij hierin nog een goede broodwinning
gevonden. Hij stierf zonder de achteruitgang van de visserij in Spaarndam - door de drooglegging
van het Haarlemmermeer en de inpoldering van het IJ - te hebben moeten meemaken. Ongetwijfeld
zal hij nog van de plannen daartoe gehoord hebben, want het droogmalen is omstreeks het jaar van
zijn overlijden begonnen, maar het omschakelen naar een andere vorm van levensonderhoud is hem
bespaard gebleven.
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Bij zijn overlijden bezat hij een tweetal huizen in Spaarndam. Het eerste, een huis met erf,
schuur en een koperen taanketel, gelegen aan het Visserseind, had hij op 10 maart 1811 op een
openbare verkoping in 'de Gouden Leeuw' voor 245 gld. contant gekocht van de erven van Hannes
Tavenier. Het andere pand was een huis met winkel en tapperij, genaamd 'Het Zwolse Veerhuis'
aan de Oostzijde van de Kolk, dat op 29 september 1838 aan hem werd overgedragen.

Voorts bezat hij nog enige stukken weiland in de Spaarndammerpolder en een drietal obligaties
van de Staatslening, alsmede 1300 gld. contant geld. De totale nalatenschap bedroeg 6864,60 gul-
den, waarvan de weduwe de helft toekwam.

Op 10 mei 1849 werd in tegenwoordigheid van alle erfgenamen een zeer uitgebreide boedelbe-
schrijving opgemaakt door notaris Johannes L. ter Hoffsteede te Bloemendaal12. Het complete huis-
raad, inclusief kleding en sieraden, wordt daarin tot in bijzonderheden beschreven. Interessant voor-
al is de opsomming van de vissersgereedschappen in het voorhuis: 10 stel fuiken met schuttingen
en instekers, 5 eenvleugelde scharrefuiken met kubben, 20 scharrefuiken met kubben, 20 kleine
stelfuiken, 34 kleine eenvleugelde scharrefuiken, 19 luifelfuiken met kubben,28 bleifuiken met
schuttingen en instekers, lO'/i parkje botnetten, 21 spieringnetten, een kuil, een viskaar en boetge-
reedschap, een baarszegen, 2 botmolens, 3 ijssleden, een botterschuit, 2 kubbenboten en 2 gundels.
In het weiland tenslotte iiepen 'twee vare koeyen'.

Bij de boedelscheiding op 23 juli 1849 voor dezelfde notaris kreeg de weduwe o.a. de beide hui-
zen, het land, een deel van de vissersgereedschappen, het weiland en een graf op de algemene
begraafplaats toegewezen, na aftrek van de begrafeniskosten van haar man, die 80 gld. hadden
bedragen. De rest werd onder de kinderen en kleinkinderen verdeeld, waarbij de zoon Jacob, die
nog het vissersbedrijf uitoefende, het overblijvende gedeelte van zijn vader's gereedschap kreeg.

Catharina Zundorp bleef in het huis aan het Visserseind 13 wonen. Toen zij op 15 april 1855
stierf, werd opnieuw een zeer gedetailleerde boedelbeschrijving gemaakt, waarvan vooral Cathari-
na's garderobe interessant is. Zij had, vanzelfsprekend voor die tijd, een groot aantal rokken: katoe-
nen, wollenen 'merinosche', 11 hemden, 2 broeken (!), 2 paar kousen, 3 paarse jakken, 3 japonnen,
een mantel en 2 schoudermantels. De koeien waren in de voorgaande jaren verdwenen, in plaats
daarvan liepen er nu 3 kippen op het erf! Haar totale nalatenschap had een waarde van 5356,89 gul-
den, waarin de bedragen verrekend waren die haar kinderen haar schuldig waren. Aan bijna al haar
kinderen had zij geld geleend, meestal enkele honderden guldens, waarvan ze de rente vermoede-
lijk heeft gebruikt om de kosten van haar levensonderhoud te dekken.

Johannes Jurgen, mijn overgrootvader, was de enige die geen schuld aan zijn moeder had; hij
erfde zijn volledige kindsdeel van 765,27 gulden, verminderd met de waarde van zijn moeder's kle-
ren en het goud- en zilverwerk dat hij uit de nalatenschap overnam. Een deel daarvan is nog steeds
in familiebezit.

Uit dit huwelijk, geboren te Spaarndam:

1. Hendrika de Vries, geb. 21-3-1808, overl. Haarlem 20-4-1854, tr. Spaarndam
25-5-1828 Abraham Melchior, geb. Spaarndam 1804/1805, viskoper, overl.
Haarlem 12-1-1857, zn. van Mattheus Melchior en Alida Hogerbeets. Hieruit
nageslacht.

2. Tames de Vries, geb. 19-4-1810, visser, winkelier, overl. 18-12-1842, tr.
Spaarndam 26-6-1835 Johanna Christina Bouwens, geb. 19-1-1811, overl. 17-
9-1877, dr. van Johannes Bouwens en Maria Gijsberts. Zij tr. (2) Spaarndam 21 -
6-1846 Jacob Hendrik van Petten, schilder.
Uit dit huwelijk:
a. Maria Catharina de Vries, geb. 19-6-1837, overl. (aang.) 17-6-1892, tr. 7-9-1856 Adolf Har-

tendorp, zn. van Cornelis Hartendorp en Dirkje Melchior.
b. Catharina Maria de Vries, geb. 15-3-1839, tr. 11 -5-1861 Manen de Vries, geb. Nieuwer-Amstel

1833/34, metselaar, zn. van Willem de Vries en Margje Kleeremans.
c. lsabella Margaretha de Vries, geb. 21-11-1840, tr 26-4-1863 Gerrit Bos, geb. Haarlem 1836/37,

werkman, zn. van Hendrik Bos en Neeltje Alderkamp.
d. Hendrik, geb. 3-8—1842. overl. 30-7-1849.

3. Margaretha, geb. 23-12-1811, overl. 23-12-1812 (op haar eerste verjaardag!).
4. Johannes Jurgen, volgt V.
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5. Cornelis de Vries, geb. 12-11-1815, visser, overl. 1-8-1891, tr Spaarndam 23-7-
1843 Aagje Meyer, geb.3-9-1815, overl. Zaandam 1905, dr. van Gerrit Meyer
en Stijntje van der Viel.
Uit dit huwelijk:
a. Stijntje de Vries, geb. 18-4-1844, overl. 1-8-1896, tr. 26-7-1868 Jan van Reyendam, zn. van

Johannes van Reyendam en Elisabeth de Vries (IIlb-5j).
b. Trijntje, geb.7-5-1845, overl. 4-9-1845.
c. Trijntje, geb. 12-1-1847, overl. 5-2-1847.
d. Trijntje, geb 22-8-1848, overl. 9-12-1915.
e. Gerrit de Vries, geb.26-2-1850, overl. 20-9-1929, tr. Zaandam 22-7-1883 Neeltje Bakker.
f. Hendrik de Vries, geb. 3-7-1851, overl. 23-6-1921, tr. Zaandam 6-7-1886 Elizabeth J.M. Goe-

zinne.
g. Willem de Vries, geb. 5-1 -1853, overl. 14-10-1934, tr. Maria de Groot.
h. Hendrika de Vries, geb. 27-1-1855, overl. 18-8-1930, tr. Zaandam 31 -12-1893 Cornelis Bakker.
i. Simon, geb.2-10-1856, overl. 15-4-1859.
j . Johannes Jurgen de Vries, geb. 25-2-1860, overl. Zaandam 9-12-1950, tr. ald. 25-8-1889 Wil-

helmina Goezinne.

6. Simon de Vries, geb. 5-9-1817, broodbakker, overl 21-12-1866, tr. Spaarndam
25-2-1844 Anna Maria Handgraaf, geb. Delft 1824, dr. van Engelbertus Hand-
graaf en Margaretha Elisabeth Hemker.
Anna Maria Handgraaf vertrok met haar vijf overgebleven kinderen - Hendrik, Pieter, Tames,
Simon en Catharina - op 10 juli 1867 naar Haarlem. Daar overleed zij reeds op 3 oktober 1867.
Zoon Tames keerde in 1883 met vrouw en drie kinderen terug naar Spaarndam.
Uit dit huwelijk:

Links Cornelis de Vries (IV-5; 1815-1891) en echtgenote Aagje Meyer (1815-1905);
rechts Francijntje de Vries-Olivier (V; 1809-1908)
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a. Hendrik de Vries, geb. 11-9-1844, won. Spaarnwoude, overl. Haarlem 22-5-1916, tr. Spaarn-
woude 6-12-1868 Johanna Verzijlbergen, geb. Haarlem.

b. Engelbertus Johannes, geb. 19-3-1846, overl. 30-11 -1846.
c. Engelbertus Johannes, geb. 29-6-1848, overl. 16-9-1848.
d. Pieter Engelbertus Johannes, geb. 15-9-1849.
e. Tames Jacob de Vries, geb. 16-1-1851, veehouder te Spaarnwoude, overl. Haarlem 27-7-1914,

tr. Cornelia C. van der Lans.
f. Simon Sindorf, geb. 3-8-1852, overl. 11-7-1858.
g. Margaretha Elizabeth Catharina, geb. 28-10-1853, overl. 12-11-1853.
h. Engelbertus, geb. 1-10-1854, overl. 8-2-1856.
i. Engelbertus, geb. 14-3-1856, overl. 11-7-1858.
j . Catharina Elisabeth, geb. 14-2-1858, overl. 25-4-1859.
k. Johannes Cornelis, geb. 14-2-1858, overl. 14-7-1858.
1. Simon Sindorf de Vries, geb. 12-9-1859, tr. Dieuwertje Wijlcer.
m. Johannes Cornelis, geb. 29-3-1861, overl. 13-7-1861.
n. Catharina EHsaheth. geb. 29-3-1861, overl. 13-7-1861.
o. Catharina Elisabeth, geb. 31-3-1863.

7. Margaretha de Vries, geb. 22-7-1819, overl. Haarlem 4-10-1891, tr. Spaarndam
19-8-1838 Johannes Adrianus Bouwens, geb. 22-6-1813, timmerman, overl. 1-
8-1858, zn. van Johannes Bouwens en Maria Gijsberts. Hieruit nageslacht.

8. Jacob de Vries, geb. 2-5-1821, visser, overl. Monnickendam 17-5-1895, tr. (1)
Spaarndam 14-5-1848 Aagje Sent, geb. Purmerend 16-11-1823, overl. 10-6-
1852 (in het kraambed), dr. van Thomas Sent en Jannetje Al; tr. (2) Monnic-
kendam 29-1-1854 Aafje Karmelk, geb. Monnickendam 1822, overl. ald. 18-8-
1870, dr. van Jan Karmelk en Jannetje Bording.
Uit het eerste huwelijk:
a. Hendrik Thomas de Vries, geb. 24-10-1849, tr. Monnickendam 22-9-1878 Johanna Esselman.
b. Jannetje de Vries, geb. 6-12-1850, tr. Monnickendam 29-3-1874 Willem Hulskamper.
c. Trijntje, geb. en overl. 10-6-1852.

9. Johanna, geb. 20-1-1823, overl. 20-9-1823.
10. Willem Hendrik, geb. 13-9-1824, overl. 24-9-1824.

V. Johannes Jurgen de Vries, geb. Spaarndam 18-12-1813, veehouder, overl. 6-10-
1879, tr. Spaarndam 8-5-1836 Francijntje Olivier, geb. ald. 30-10-1809, overl.
Spaarndam 10-4-1908, dr. van Willem Olivier en Maria Kruup.

Johannes behoorde tot de hervormde kerk, Francijntje was katholiek. Beiden zijn hun overtuiging
hun leven lang trouw gebleven. Daar zij onder hun kinderen geen verschil in geloofsrichting wil-
den, hadden ze bij hun trouwen de in de familie legendarisch geworden afspraak gemaakt: 'Als het
eerste kind een jongen is, wordt het hele stel hervormd; is de eerste een meisje dan worden ze alle-
maal katholiek!' En de eersteling was een jongen ...

Het water heeft Johannes nooit getrokken; bij zijn huwelijk was hij werkman, maar gesteund
door zijn zeer energieke en hardwerkende vrouw heeft hij zich geleidelijk opgewerkt: tussen 1840
en 1855 komt hij in diverse aktes voor als 'slagter en vleeschhouwer', waarna hij de overstap naar
het boerenbedrijf gemaakt heeft. Bij zijn dood bezat hij verscheidene percelen land en volgens
overlevering 60 koeien.

Overigens was hij ook geen onverdienstelijk doe-het-zelver. Er is enig timmerwerk van hem
bewaard gebleven: een in 1858 vervaardigd speeltafeltje voor zijn dochtertje en een eiken voeten-
bankje met initialen, gemaakt in 1864 toen zij een vaste plaats in de kerk kreeg.

In zijn persoonlijk leven bleef het verdriet hem niet bespaard: van zijn negen kinderen heeft hij
er vier door de dood verloren, waaronder twee bijna volwassen zoons.

Aan zijn jongste en enig overgebleven dochter Trijntje was hij bijzonder gehecht. Toen zij en
h~ar mar. i" 1879 na"- '—* iccnma!i"s Nederlar.dsch ïr.dië wildst1, vertrekker '""ar al c"r. u"*™''
king aangenomen was — heeft hij zich dat zó aangetrokken dat zij hun plannen hebben laten varen.
Achteraf was zijn dochter daar blij om, want ze vertelde later dat haar vader begraven werd op de
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dag waarop hun boot had zullen vertrekken ...
Johannes stierf in het najaar van 1879, volgens de familie-overlevering aan bloedvergiftiging.

Hij had de gewoonte 's avonds met blote voeten in zijn makkelijke stoel te zitten en liet zich dan
wel eens door de hond likken. In die tijd had hij een wondje aan zijn been en zo moet hij een niet te
behandelen infectie hebben opgelopen.

Na zijn dood werd op 11 februari 1880 voor notaris Johannes ter Hoffsteede te Bloemendaal de
boedelscheiding gemaakt. De waarde van de totale nalatenschap bedroeg bijna 30.000 gld. en
bestond o.a. uit een huis en slachterij aan de Oostzijde van de Kolk, een stalling aan het Visserseind,
een huis met stalling aan de Dijk, een aantal percelen wei- en hooiland, het vee en enige vorderin-
gen op zijn kinderen. Francijntje behield voorlopig beide huizen en een gedeelte van het land.
Waarschijnlijk heeft zij het boerenbedrijf nog een tijd samen met haar oudste zoon voortgezet; later,
toen de leeftijd een woordje ging meespreken en haar gezichtsvermogen minder werd, woonde zij
bij een van haar jongens in huis.

Zij had op 3 maart 1880, eveneens voor notaris Ter Hoffsteede, haar testament gemaakt. Daar-
in vermaakte zij aan haar oudste zoon Willem Hendrik het huis aan de Kolk tegen inbreng van 2500
gld. in de nalatenschap, en aan haar dochter Trijntje haar kleren en gouden en zilveren sieraden.
Verder zou 200 gld. bestemd moeten worden om 'voor de rust mijner ziel Heilige Diensten te doen
verrichten in de Rooms-Catholieke parochiekerk aan de Liede, gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude'.

Francijntje is zeer oud geworden, bijna 99 jaar. Haar grote wens de eeuw vol te maken - 'dan
komt de muziek en de burgemeester' - is dus niet vervuld. Het is echter wonderlijk te bedenken dat
zij mijn moeder, die bijna 16 jaar was toen zij stierf, nog verhalen verteld heeft over de Franse tijd:
de Kozakken en de algemene vreugde na Napoleon's nederlaag bij Waterloo! Via slechts één tus-
senpersoon is er dus nog een verbinding met het begin van de 19e eeuw ...

Francijntje was een zeer werkzame vrouw met een ijzeren gestel. Van haar wordt verteld dat zij
bij haar overlijden nog in het bezit van haar complete gebit was en dat ze walnoten met haar kiezen
kraakte! Op de boerderij gunde zij zichzelf en haar huisgenoten geen ogenblik stilzitten. Het in de
familiekring nog wel geciteerde gezegde: 'Ik gun je het eten wel, maar de tijd niet' is van haar
afkomstig. De zondagse kleren kwamen alleen bij de kerkgang uit de kast, meteen daarna begon het
nooit eindigende werk: bussen schuren, melken en de melk uitventen (de taak van mijn grootmoe-
der). Deze heeft dan ook wel eens gezegd: 'Ik hoop dat er geen boer om me komt, ik zou eens ja
kunnen zeggen'. Die wens werd in ieder geval verhoord: Trijntje trouwde een smid!

Bang was Francijntje ook niet: toen in 1866 de cholera heerste, werden haar oudste, al getrouw-
de, zoons door de ziekte aangetast. Hun moeder heeft beide zieken verpleegd - ze genazen geluk-
kig - waarbij zij zich met het oog op besmetting steeds thuis in de schuur verkleedde.

De laatste twintig jaar van haar leven was zij blind tengevolge van staar, hetgeen haar niet ver-
hinderde een levendige belangstelling in haar familie te blijven tonen. Voor de gek houden kon men
haar óók niet: haar gevoelige vingers en alerte geest ontdekten elke poging tot bedrog. In het voor-
jaar van 1908 stierf ze aan de gevolgen van een gevatte kou; zij werd op het r.-k. kerkhof van Haar-
lemmerliede begraven.

Uit dit huwelijk, geboren te Spaarndam:

1. Willem Hendrik, geb. 19-2-1837, volgt Vla.
2. Hendrik Willem, geb. 1-3-1839, volgt VIb.
3. Simon, geb. 5-4-1841, overl. 14-4-1859.
4. Carel, geb. 25-8-1842, overl. 9-10-1843.
5. Carel, geb. 30-5-1845, overl. 31-12-1861.
6. Catharina, geb. 24-10-1848, overl. 27-6-1852.
7. Cornelis, geb. 5-12-1850, volgt VIc.
8. Johannis,geb. 17-2-1853, volgt VId.
9. Trijntje de Vries, geb. 14-3-1854, overl. Zaandam 25-2-1933, tr. Spaarndam 27-

9-1874 Abram Cos, geb. Delft 18-2-1850, smid, overl. Zaandam 16-8-1938, zn.
van Gerrit Cos en Sophia van den Bosch.
Trijntje de Vries leerde haar man kennen toen hij als machinist werkzaam was bij de aanleg van het
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Abram Cos (V-9; 1850-1938) en echtgenote Trijntje de Vries (1854-1933)

Noordzeekanaal. Na de voltooiing hiervan is het jonge gezin naar Zaandam verhuisd, waar Bram, na
enige jaren als machinist bij de 'Bruinvisch' te hebben gewerkt, een smederij heeft gekocht die hij tot
1917 heeft gedreven en bij gebrek aan opvolgers - zijn vijf zoons voelden geen van allen voor dit
zware werk - heeft moeten verkopen. De laatste 20 jaren van zijn leven woonde hij aan de Prins
Hendrikkade te Zaandam.
Uit dit huwelijk:
a. Gerrit Cos, geb. Spaarndam 20-6-1875, techn. ambtenaar Rijkswaterstaat, overl. Zeist 3-10-1963,

tr. Sloten/NH 4-5-1899 Catharina Sijtje Cornelissen, geb. Haarlemmerliede 10-10-1878, overl.
Zeist 20-10-1952, dr. van Jan Hendrik Cornelissen en Jansje Nibbering.

b. Johannes Jurgen Cos, geb. Zaandam 9-9-1876, bouwkundige, overl.Voorburg 25-7-1938, tr. Den
Haag 10-8-1900 Anna Klazina Jacoba van der Vtugt, geb. Muiden 15-10-1874, overl. Hilversum
28-2-1954, dr. van Reyer van der Vlugt en Jacoba Roels.

c. Anna Alida Jacoba Cos, geb. Zaandam 28-1-1878, huishoudster, overl. Brummen 28-4-1967.
d. Willem Hendrik Cos, geb. Zaandam 26-6-1880, directeur N.V. Machinefabriek 'Jaffa', overl.

Utrecht 13-10-1953, tr. Amsterdam 11-8-1904 Sophia Cos, geb. Wormerveer 6-8-1881, overl.
Haarlem 27-2-1972, dr. van Hendrik Cos en Maartje van der Linden.

e. Sophia Cos, geb. Zaandam 17-1-1882, overl. ald. 10-11-1885.
Hendrik Willem Cos, geb. Zaandam 13-2-1883, manufacturier, pensionhouder, overl. Brummen
22-5-1966, tr. Den Haag 18-11-1910, Hiltje Willemse. geb. Scherpenzeel 10-11-1872, overl. Den
Haag 11-7-1964, wed. van A. Fraas, dr. van Herman Willemse en Pietje Hollander.
Francijnlje Cos, geb. Zaandam 5-2-1885, verpleegster, pedicure, overl. Utrecht 12-6-1973.
Sophia Cos, geb. Zaandam 25-3-1888, overl. Velp (Gld.) 20-8-1962, tr. Zaandam 16-7-1919 Fre-
derikus Hekken, geb. Raalte 26-1-1891, gemeente-ambtenaar, overl. Amsterdam 4-8-1927, zn.
van Gerrit Jan Hekkert en Geertje Smeenk.
Wilhelmina Helena Paulina Maria Cos, geb. Zaandam 31-8-1892, overl. Utrecht 15-7-1969, tr.
Zaandam 28-6-1923 Johannes de Haan, geb. Sneek 26-7-1896, ambtenaar NS, overl. Utrecht 1-
2-1973, zn. van Jorrit de Haan en Johanna Jonk.

f.
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j . Cornelis Johannes Cos, geb. Zaandam 15-11-1897, gezagvoerder 'Mij. Nederland', overl. Velp
(Gld.) 1-1-1972, tr. (verm. Haarlem) 14-8-1931 Maria Christina Kelner, geb. Arnhem 20-4-1901,
overl. Velp 27-12-1979, dr. van Philip Joseph Ketneren Maria Christina Ketner.

Vla. Willem Hendrik de Vries, geb. Spaarndam 19-2-1837, veehouder, overl. ald.
22-3-1915, tr. Spaarndam 9-5-1861 Geertruida Krieger, geb. Spaarndam 9-5-1832,
overl. ald. 5-9-1909, dr. van Willem Krieger en Maria Melchior.

Uit dit huwelijk, geboren te Spaarndam:

1. Carel Simon de Vries, geb. 15-2-1862, landbouwer, overl. 15-2-1897, tr. Spaarn-
dam 5-6-1890 Aagje Holleman, geb. Haarlemmerliede 29-11-1865, dr. van
Simon Holleman en Alida Boon (VIb).

2. Willem de Vries, geb. 18-5-1864, tr. 10-5-1888 Guurtje Kloet, geb. Assendelft
11-7-1868, dr. van Cornelis Kloet en Trijntje Jongejans.

3. Francijntje de Vries, geb. 31-12-1866, tr. 1-8-1895 Aart Schouten, geb. Haar-
lemmermeer 25-4-1867, landbouwer, overl. Haarlemmerliede 14-3-1908, zn. van
Hendricus Martinus Schouten en Maria van der Horst.

4. Johannes Jurgen de Vries, geb. 27-3-1870, tr. Spaarnwoude 12-5-1897 Antje
Meurs, geb. St. Maarten 1874/75, dr. van Jacob Meurs en Trijntje Kromhout.

VIb. Hendrik Willem de Vries, geb. Spaarndam 1-3-1839, landbouwer, overl. Haar-
lemmerliede 17-4-1912, tr. (1) Spaarndam 4-10-1857 Cornelisje Engel, geb. Rans-
dorp ca. 1831, overl. Haarlemmerliede 3-1-1876, dr. van Pieter Engel en Hendrikje
Kleyn; tr. (2) Haarlemmerliede 1-3-1877 Alida Boon, geb. Leiderdorp 16-9-1833,
overl. Haarlemmerliede 14-11-1907, wed. van Simon Holleman, dr. van Karel Boon
en Aagje van Leeuwen; tr. (3) Haarlemmerliede 24-2-1909 Pietertje Nauta, geb.
Zwaag 1845/46, wed. van Pieter Nooy, dr. van Arien Nauta en Aaltje Eilander.

Uit het eerste huwelijk, geboren te Haarlemmerliede/Spaarnwoude:

1. Johannes Jurgen de Vries, geb. 7-9-1858, landbouwer, overl. Spaarndam 5-4-
1904, tr. ald. 26-10-1882 Maria Johanna Brigitta Stol, geb. Spaarnwoude 14-
12-1857, dr. van Johannes Stol en Maria Catharina Hamers.

2. Neeltje de Vries, geb. 1-3-1860, tr. 11-5-1882 Johannes Jacobus Stol, geb.
Spaarnwoude 13-10-1856, broodbakker, zn. van Johannes Stol en Maria Catha-
rina Hamers.

3. Francijntje, geb. 31-12-1861, overl. Haarlemmerliede 5-3-1876.
4. Hendrika Petronella, geb. 14-2-1864, overl. 9-3-1869.
5. Simon Carel, geb. 19-3-1866, overl. 11-8-1866.
6. Simon Carel, geb. 4-8-1867, overl. 5-3-1869.
7. Hendrika Petronella de Vries, geb. 5-8-1869, overl. Spaarndam 10-10-1915, tr.

ald. 24-9-1891 Jacob Hendrik van Wageningen, geb. Spaarndam 16-4-1864,
metselaar, zn. van Johannes van Wageningen en Willemina Esselina Dene-
kamp.

8. Trijntje de Vries, geb. 22-10-1871, tr. Haarlemmerliede 13-11-1890 Teunis de
Bas, geb. Sliedrecht 1867, schipper, zn. van Arie de Bas en Cornelia Middel-
koop.

9. Pieter Engel de Vries, geb. 28-8-1873, winkelier, overl. Spaarndam 23-2-1927,
tr. ald. 6-7-1899 Francijntje de Vries (VId-1).
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10. levenloze dochter, geb. 20-10-1874.

Uit het tweede huwelijk:

11. Francijntje de Vries, geb. 10-7-1879, tr. Spaarndam 30-11-1911 Adrianus Cor-
nelis van Bostelen, geb. Oegstgeest 1876, onderwijzer, zn. van Adrianus van
Bostelen en Dirkje Wilhelmina Rijnswou.

VIc. Cornelis de Vries, geb. Spaarndam 5-12-1850, landbouwer, overl. 4-5-1908, tr.
Spaarndam 11-5-1873 Sophia Willemse, geb. ald. 28-3-1849, overl. na 1908, dr. van
Cornelis Willemse en Sophia Sindorff.

Het huwelijk van Cornelis en Sophia is lang kinderloos gebleven. Van hen is het verhaal overgele-
verd dat zij hun zwager Bram Cos in Zaandam, die zeer rijk met kroost gezegend was, duizend gul-
den hebben geboden indien hij een van zijn kinderen wilde afstaan. Deze ging daar uiteraard niet op
in 'en dat was maar goed óók, want toen oom Kees en tante Fie al tien jaar getrouwd waren, kwam
het ene kind r.a het andere'.

Blijkens het bevolkingsregister van Spaarndam 1890-1906 woonde Francijntje de Vries-Olivier
(V) bij haar zoon Cornelis in huis.

Uit dit huwelijk, geboren te Spaarndam:

1. Johannes Jurgen, geb. 16-2-1883, overl. 5-8-1893.
2. Cornelis de Vries, geb. 8-2-1885, vrachtrijder, overl. Spaarndam 9-10-1955, tr.

ald. 27-4-1911 Jannigje Klop, geb. Sliedrecht 1883/84, wed. van Gerardus Wil-
helmus de Vries (VId-2), dr. van Pieter Klop en Dirkje Monteban.

3. Francina Sophia de Vries, geb. 29-11-1887, tr. Spaarndam 12-8-1909 Adriaan
Hoek, geb. Haarlem 1884/85, kuiper, zn. van Pieter Hoek en Lena Schouten.

4. Sophia Francijntje de Vries, geb. 7-6-1890, overl. 30-1-1978, tr. (waarsch. na
1912) Jan Rouw, geb. Purmerend 1887/88, timmerman, overl. Amsterdam 18-8-
1926, zn. van Tjerk Rouw en Neeltje Oosterwijk.

5. Willem Hendrik, geb. 11-7-1892.

VId. Johannis de Vries, geb. Spaarndam 17-2-1853, slager, overl. 8-3- 1923,tr. Haar-
lemmerliede 11-10-1874 Maretje van Riet Paap, geb. Spaarndam 1-12-1855, overl.
12-10-1923, dr. van Gerardus Wilhelmus van Riet Paap en Antonia Polderman.

Uit dit huwelijk, behalve het eerste kind allen geboren te Spaarndam:

1. Francijntje de Vries, geb. Haarlemmerliede 31-3-1875, tr. 6-7-1899 Pieter
Engel de Vries (VIb-9).

2. Gerardus Wilhelmus de Vries, geb. 7-3-1877, tr. Jannigje Klop (VIc-2).
3. Antonia de Vries, geb. 12-5-1879, tr. 20-11-1902 hak Stolk, geb. Goudswaard

ca. 1875, koetsier te Rotterdam, zn. van Izak Stolk en Pietertje Roscam.
4. Trijntje de Vries, geb. 9-1-1881, tr. Spaarndam 8-9-1904 Leendert Bouwens,

geb. Haarlemmermeer 1877, arbeider, zn. van Jacob Bouwens en Jannetje van
der Velde.

5. Margaretha de Vries, geb. 13-3-1882, tr. Spaarndam 23-5-1907 Gerardus 't
Hart, geb. Den Helder 1883/84, metselaar, zn. van Gerardus 't Hart en Pietertje
Batenburg.

6. Johannes Jurgen de Vries, geb. 10-9-1883, machinist, tr. Spaarndam 28-9-1911
Wilhelmina Kleyn, geb. Zaandam 1883/84, wed. van Pieter ten Wolde, dr. van
Gerrit Kleyn en Geertje Prins.
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7. Carel Simon, geb. 10-3-1885.
8. Maritje Antonia, geb. 2-12-1887.
9. Geertruida, geb. 10-11-1889.

10. A/irfa, geb. 20-1-1891.
11. Anna Margaretha, geb. 7-8-1892. •

Noten
1. Gerrit van den Beidt, Spaamdam 700, Geschiedenis van het dorp tussen Spaarne en IJ, 1285 -

1985, Alphen a/d Rijn (uitgave Canaletto).
2. Een bun is een viskaar ofwel een bak waarin de gevangen vis aan boord van de vissersschuiten

wordt bewaard.
3. Oud rechterlijk archief (ORA) Schermerhorn 6312.
4. ORA Schermerhorn 6310.
5. ORA Schermerhorn 6310.
6. Transportregister 6, Spaarndam.
7. ORA Spaarndam 6, 22-3-1738.
8. De gegevens betreffende Gerrit de Vries en zijn nageslacht werden verstrekt door wijlen de heer

J.K. de Vries uit Heerlen, die uit deze tak stamde.
9. ONA Haarlem 1167.

10. Transportreg. 6 Spaarndam.
11. Transportreg. 7 Spaarndam.
12. NotArch. 1435 Haarlem.

Houten kraan met tredmolen aan het Spaarne te Haarlem, ca. 1859
(foto: gemeentearchief Haarlem)
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DE HAARLEMSE GENEALOOG
M. THIERRY DE BYE DÓLLEMAN (1908-1994)

door A.G. VAN DER STEUR

Begin 1994 overleed op 85-jarige leeftijd Miech Dólleman, de man die voor de gene-
alogieën van oude Haarlemse families van grote betekenis is geweest.

Over een dertigtal families heeft hij in zijn leven in de vorm van artikelen gepu-
bliceerd. In het Haarlemse gemeentearchief berust zijn kaartsysteem over Haarlem-
se schepenen van vóór 1572 met hun wapens. Het materiaal betreffende zijn eigen
kwartierstaat is ondergebracht bij het Centraal Bureau voor Genealogie. Zijn dos-
siers betreffende Haarlemse geslachten van vóór ca. 1600 heeft hij geschonken aan
ondergetekende*. In een aflevering Gens Nostra over genealogie in Haarlem mag
een aantal regels over zijn leven en werk niet ontbreken. De hierbij afgedrukte kwar-
tierstaat is samengesteld uit zijn eigen aantekeningen en uit de gedrukte literatuur.

Michiel Thierry de Bye Dólleman werd geboren te Aerdenhout op 31 januari
1908. Hij bezocht in Haarlem de lagere school van Hubrechtse en daarna het Chris-
telijk Lyceum. Na zijn eindexamen in 1926 zocht hij een baan in de scheepvaart en
werkte een klein jaar in Algiers op het agentschap van de Stoomvaart Maatschappij
Nederland. Om gezondheidsredenen - hij was ook in zijn jeugd veel ziek geweest en
was afgekeurd voor militaire dienst - moest hij afzien van een werkkring in de
tropen. Tot 1940 zou hij, eerst in Amsterdam en vanaf 1931 in Den Haag, werkzaam
zijn bij de N.V. Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij.

Van jongsaf had Dólleman interesse voor filatelie. Na 1940 maakte hij hiervan
zijn beroep. Als expert op het gebied van de klassieke oude ongetande emissies was
hij free-lance werkzaam voor diverse postzegelveilingen en -handelaren: Boekema
en Van Dieten in Den Haag, De Vries in Haarlem, Postema en Wiggers de Vries te
Amsterdam. Een tweede verzamelgebied was de zegels van oude Italiaanse staten en
ook op dat terrein werd hij een specialist. Tot zijn 75e jaar bleef hij werkzaam op
fïlatelistisch gebied.

Tot aan zijn huwelijk in 1933 woonde hij thuis, in Aerdenhout, eerst met beide
ouders, na het overlijden van zijn moeder in 1931 met zijn vader. Deze was geïnte-
resseerd in genealogie, lid van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor
Geslacht- en Wapenkunde en o.m. geabonneerd op de serie Nederland 's Patriciaat.
Grootvader Jhr. mr. Th.L.L. Prins bezat de klassieke boeken van Vorsterman van
Oyen en Rietstap en al jong begon Miech zich te interesseren voor de personen in
zijn kwartierstaat. In 1933 huwde hij de 3'/^ jaar oudere jonkvrouwe Henriëtte Cor-
nelie Six, dochter van ir. H.G. baron Six van Oterleek, werkzaam bij Waterstaat in
Ned.-Indië. 'Het grootste geluk in mijn leven', zo vertelde hij mij eens, 'was dat
mijn vrouw ja antwoordde op mijn huwelijksaanzoek'. Zij vestigden zich in Den
Haag, waar in 1935 en 1939 een dochter werd geboren (de derde dochter zou in 1944
in Haarlem geboren worden).

* De Inventaris Collectie genealogieën van Haarlemse geslachten vóór ca. 1600, opgesteld ca. 1950-
ca. 1990 duui al. Thierry de Bye Dóiieman, sedert Ï993 aanwezig bij en geïnventariseerd door A.G.
van der Steur, Haarlem 1994, 27 pag. Kan worden besteld door overmaking van ƒ 12,50 op post-
banknr. 121361 t.n.v. A.G. van der Steur te Haarlem.
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JAN
DÓLLEMAN

zn. van Willem
Dólleman en

Teuntje Karshof

schout en secretaris
van Heemstede

ged. Heemstede
16-3-1756

overl. Heemstede
19-10-1810

EI.ISABETH
DER KINDEREN

dr. van Johannis der
Kinderen en

Geertruida van den
Haag

geb. Heemstede
30-8-1769

overl. Heemstede
21-11-1847

tr. Heemstede 14-11-1790

JAN PIETER
HENDRIK
KLEINE

zn. van Samuel
Bcrnard Kleine en

Willcmina Henriëtle
Bongé

secretaris v.d.
gouverneur van

Suriname, raad van
politie en criminele

justitie

geb. Den Haag
3-10-1784

overl. Paramaribo
18-8-1824

LOUISE
HENRIËTTE

SPIERING

dr. van Frederik
Hendrik Spiering en
Johanna Elisabelh
Philippine Thomas

i. Paramaribo 6-
11-1792

tr. 1810

MR. CORNELIS
SEBASTIAAN
THIERRY DE

BYE
zn. van mr. Jan

Gijsbert Thierry de
Bye en Elisabeth

Hester van
Adrichem

inspecteur der
belastingen te

Utrecht

geb. Rotterdam
4-10-1789

overl. Utrecht
27-6-1829

tr. "s-Gravenhage
11-3-1813

JACOBA DE
BRUEYS

dr. van mr.
Benjamin de Brueys

en Amoldina
Roosendael

geb. Si. Oedenrode
3-7-1790

overl. Utrecht
19-10-1854

tr. ' s-Gravenhage 11-3-1813

JHR. JOAN
QUARLES VAN

UFKORD

zn. van mr. Willem
Quarles van Ufford
en Maria (de Blocq)

van Kuffeler

lid van Gedep.
Staten van Holland

geb. Den Haag
7-4-1783

overl. Den Haag
19-2-1849

tr. "s-Gravenhage
30-4-1806

HESTER
CATHARINA

HENRIETTA DES
TOMBE

dr. van Amoldus
Hendrik des Tombe
en Henriëtte Anna

de Bons

geb. Alkmaar
30-8-1782

overl. Den Haag
7-2-1849

tr. ' s-Gravenhage 30-4-1806

JAN DÓLLEMAN

notaris te Heemstede, burgemeester van
Heemstede en Berkenrode

geb. Heemstede 31 • 10-1801
overl. Heemstede 26-7-1878

JOHANNA ELISABETH
PHILIPPINA KLEINE

geb. Paramaribo 16-3-1812
overl. Haarlem 24-4-1886

MR. JAN GIJSBERT
THIERRY DE BYE

bewaarder der hypotheken te Haarlem

geb. Amersfoort 14-3-1814
overl. Haarlem 4-8-1894

JKVR. DANIELLE GERARDINE
MARIE QUARLES VAN UFFORD

geb. 's-Gravenhage 29-8-1813
overl. Haarlem 14-7-1880

tr. Heemstede 20-4-1837 tr. 's-Gravenhage 24-4-1839

JAN PHILIP DÓLLEMAN

secretaris en burgemeester van
Heemstede en Bennebroek

geb. Heemstede 18-5-1842
overl. Heemstede 15-10-1891

HENRIËTTE LOUISE THIERRY DE BYE

geb. Haarlem 24-1-1847
overl. Haarlem 16-6-1914

tr. Haarlem 22-1-1874

ALEXANDER EDMOND THIERRY DE BYE DÓLLEMAN (naamwijziging KB 24-3-1905, nr. 34)
mede-oprichter en lid Firma Posthuma en Dólleman, vruchtenkwekerij Bentveld te Zandvoort

directeur van de Haarlemsche Hypotheekbank N.V.
geb. Heemstede 2-7-1877 overl. Haarlem 15-11 -1948

tr. Haarlem

MICHIEL THIERRY

geb. Aerdenhout 31-1-1908
overl. Haarlem 8-1-1994

Samengesteld door A.J. Stasse m.m.v. E. Stapelveld, mevr. P.J.C. Elema en R.F. Vulsma
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MR. THEODORE
LAMBERT

PRINS

zn. van mr. Willem
Prins en Elisabeth
Maria van Neck

burgemeesler van
Rotterdam

geb. Rotterdam
30-3-1761

overl. Rotterdam
31-12-1824

tr. (1) Johanna
Susanna van de

Spiegel
tr. (3) Louisa Alber-
tina van Boetzelaer

tr. (2) Rotterdam 31-7-1797

25

ADR1ANA
CATHARINA
ELISABETH

GEVERS
dr. van mr.

Abraham Gevers
en Catharina

Wilhelmina van der
Staal

geb. Rotterdam
6-3-1773

overl. Rotterdam
5-12-1806

26
JOHAN FREDE-
RIK BARON VAN
REEDE VAN

OUDTSHOORN
zn. van Willem van
Reede van Oudts-
hoom en Gezina

Kersten

ontvanger in- en uit-
gaande rechten te

Rotterdam

geb. Kaap de Goede
Hoop 11-2-1779
overl. Rotterdam

18-12-1850

ELISABETH
CONSTANTIA

SOPHIA RÖELL

dr. van mr. Nicolaas
Willem Röell en

Anna Sophia
Frederica van Gheel

geb. Amsterdam
31-8-1777

overl. Ouderkerk
a/d Amste!
27-10-1835

tr. Dalem 13-1-1803

AMUEL PIERRE
LABOUCHERE

zn. van Matthieu
Labouchere en

Marie Magdalaine
Molière

lid v/d Firma Hope
&Co.

geb. Den Haag
3-2-1778

overl. Amsterdam
17-3-1867

ANNA MARIA
THEODORA

JUTTING

dr. van Jan Hendrik
Jutting en Sara

Maria van Starcken-
borgh

geb. Amsterdam
7-6-1785

overl. Amsterdam
19-10-1855

tr. Amsterdam 12-7-1806

30

PROF. MR.
DAVIDJACOB
VAN LENNEP

'n. van mr. Cornelis
van Lennep en

Comelia Henrietta
van de Poll

advocaat Hof van
Holland, lid Gedep.
Staten van Holland

geb. Amsterdam
15-7-1774

overl. Amsterdam
10-2-1853

JKVR. ANNA
CATHARINA
VAN DE POLL

dr. van Jhr. mr. Jan
van de Poll en Anna

Catharina
Valckenier

geb. Amsterdam
7-3-1791

overl. Amsterdam
14-12-1860

tr. (2) Amsterdam 28-4-1819

MR. ADRIAAN THEODORE PRINS

heer van de Lek, Lekkerkerk en
Zuidbroek

lid Prov. Staten van Zuid-Holland
hoogheemraad van Schieland

geb. Rotterdam 23-3-1803
overl. Loosduinen 25-6-1857

HENRIËTTE ELISABETH
BARONES VAN REEDE VAN

OUDSHOORN

geb. Lyon 24-10-1811
overl. Rijswijk ZH 11-6-1857

HENRI MATTHIEU LABOUCHERE

lid van de Firma Hope & Co.

geb. Amsterdam 15-8-1807
overl. Amsterdam 31-10-1869

CORNELIA HENRIËTTE
VAN LENNEP

vrouwe van Doorn

geb. Amsterdam 14-9-1821
overl. Doorn 10-12-1902

tr. Rotterdam 27-4-1831 tr. Amsterdam 11-11-1841

JHR. MR. THEODORE LOUIS
LAMBERT PRINS

heer van Westdorpe
vice-president van de Arr. Rechtbank

te Haarlem
geb. Rotterdam 7-1-1832

overl. Haarlem 29-12-1889
tr. (1) Comelia Crommelin

ANNA CATHARINA LABOUCHERE

geb. Amsterdam 17-5-1846
overl. Aerdenhout 24-2-1933

tr. (2) Amsterdam 13-7-1877

JKVR. CORNELIA HENRIETTA PRINS

geb. Haarlem 7-6-1878
23-3-1905

overl. Aerdenhout 11-11-1931

DE BYE DOLLEMAN

filatelistisch expert
publicist op genealogisch gebied
tr. 's-Gravenhage 5-9-1933 Jkvr. Henriëtte Comelia Six van Oterleek
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In 1940 nam hij ontslag op het scheepvaartkantoor en verhuisde naar Haarlem. In
1945 betrok hij een eigen huis aan de Hobbemastraat te Heemstede, waar hij tot kort
na het overlijden van zijn vrouw (1977) zou blijven wonen. Zijn laatste woning was
in de Haarlemse Kinheimflat, waar hij op 8 januari 1994 op bijna 86-jarige leeftijd,
in aanwezigheid van zijn dochters, overleed.

Het genealogisch onderzoek naar de eigen kwartierstaat werd na zijn huwelijk en
de geboorte van het eerste kind uitgebreid met de kwartierstaat Six, maar omdat het
reizen voor archiefonderzoek door het gehele land kostbaar en tijdrovend was,
begon hij in het begin van de jaren vijftig met het onderzoek dat zijn grote speciali-
teit zou worden: de oude Haarlemse families. Dit was een suggestie van zijn vriend
Kees (Jhr. mr. C.C.) van Valkenburg, die hem ook voorzag van de aantekeningen
van Jhr. mr. E.A. van Beresteyn, die in het begin van de eeuw veel onderzoek naar
oude Haarlemse geslachten had gedaan. Miech begon met de familie Van Bercken-
rode, 'achteraf gezien misschien wel een te grote klus voor een beginner' zo zei hij
mij eens.

Een groot aantal Haarlemse families zou volgen in leesbare publikaties, in perio-
dieken als De Nederlandsche Leeuw en het Jaarboek van het Centraal Bureau voor
Genealogie. Vanaf 1957 publiceerde hij ruim dertig artikelen over Haarlemse fami-
lies, in totaal ca. 650 pagina's. Enkele daarvan schreef hij samen met bevriende
auteurs. De verzamelde kennis wist hij daarnaast nog uit te dragen door enkele alge-
mene artikelen over naamgeving aan kinderen en het gebruik van familiewapens in
de middeleeuwen.

Daar de bronnen voor de geschiedschrijving over de middeleeuwen zeer schaars
zijn, vereiste het werk waar Dólleman zich een kleine halve eeuw voor heeft ingezet
veel kennis, speurzin en doorzettingsvermogen. Met het resultaat van zijn werk heb-
ben diverse andere onderzoekers hun voordeel kunnen doen. Tal van publikaties
over Haarlemse schilders, over portretten van Haarlemmers en over geïllumineerde
middeleeuwse handschriften uit onze regio zijn voor grotere of kleinere delen geba-
seerd op zijn onderzoek. Dat is bijvoorbeeld ook het geval met de serie artikelen van
Jhr. mr. C.C. van Valkenburg over de Haarlemse schuttersstukken in de Jaarboeken
Haerlem 1958 e.v.

Eén van de belangrijkste hulpmiddelen bij genealogisch onderzoek in deze perio-
de is de heraldiek. De familienaam werd nog niet algemeen gebruikt en als deze
gebruikt werd, wilde deze ook nogal eens overgaan op nakomelingen van dochters.
Het familiewapen was echter uitsluitend voor manlijke nakomelingen bestemd en
geeft de onderzoeker houvast. Als nevenprodukt van zij onderzoek heeft Dólleman
daarom een kaartsysteem opgebouwd van Haarlemse schepenen van 1290 tot 1572
mèt hun wapens en de jaren waarin hij hen in functie vond. Dit kaartsysteem is in het
Haarlemse gemeentearchief te raadplegen en de naamlijst met jaartallen is gepubli-
ceerd als bijlage bij het Jaarverslag over 1969 van het archief. Velen hebben in de
afgelopen jaren al met vrucht gebruik gemaakt van deze gegevens.

Het precieze werk met 19e eeuwse postzegels en middeleeuwse archiefstukken
betekende veel voor hem, maar hij was daarnaast ook een man die van gezelligheid
hield. Van tal van Haarlemse verenigingen was hij lid of bestuurslid. In januari 1993
heeft de Vereniging Haerlem hem op zijn 85ste verjaardag de zilveren legpenning
overhandigd als dank voor zijn baanbrekende onderzoek naar de middeleeuwse
geschiedenis van de stad.
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Hoewel hij zelf een eenvoudig man was en weinig eisen stelde, was hij nog van de
generatie en uit het milieu waarin afkomst een belangrijke rol speelde. De Dólleman
stamreeks was voor hem belangrijk en toen hij in 1945 in aanmerking wilde komen
voor een leegstaand huis in Heemstede vond hij het merkwaardig dat zijn naam
alleen niet voldoende was om de betreffende ambtenaar te bewegen dit aan hem toe
te wijzen. Ook de nauwe verwantschap met de families Prins en Six was voor hem
belangrijk, hoewel hij met het moedwillig deftige van de jonkheren Prins de spot
kon drijven.

Intens kon hij genieten van gesprekken over de Haarlemse middeleeuwse fami-
lies. Grote delen van zijn schema's kende hij uit zijn hoofd, zodat je de indruk had
met een 15e-eeuwse Haarlemmer te praten, die de besproken personen uit dagelijk-
se omgang kende of gekend had. Veel van die gesprekspartners waren al vóór hem
overleden, maar de jongeren - en die waren er ook vele - zullen hem missen.

Genealogische en heraldische publikaties van M. Thierry de Bye Dólleman, chrono-
logisch gerangschikt (enkele korte mededelingen, met name in De Nederlandsche
Leeuw, zijn niet opgenomen):

1957 Wapens van Haarlemse schepenen in de vijftiende en zestiende eeuw (in handschrift Opt Straeten
van der Moeien), in: De Nederlandsche Leeuw (hierna: NL) 74 (1957), kol. 247-252.

1958 Het geslacht Van Berckenrode, in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (hierna: Jrb.
CBG) 12(1958), pag. 81-132.
De geslachten Lakeman te Haarlem, 1500-1730, in: NL 75 (1958), kol. 46-66.

1959 Het geslacht Van Hogendorp te Haarlem in de vijftiende eeuw, in: NL 76 (1959), kol. 161-181.
1960 Hel geslacht Vechtersz. of Van Teffelen te Haarlem, 1525-1725, in: Jrb. CBG 14 (1960), pag. 72-

82.
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GESNEUVELDE EN GEWONDE MILITAIREN
UIT HAARLEM IN DE VORIGE EEUW

Het terugvinden van militairen die geregeld werden verplaatst, is voor genealogen
nog wel eens een probleem. Een bron voor het vinden van militairen uit de vorige
eeuw is het archief van het z.g. 'Fonds 1815', dat berust bij de gemeentelijke archief-
dienst van Amsterdam. Men vindt daarin de namen van hen die in 1814 bij de bevrij-
ding van ons land na de Franse overheersing, in 1815 bij de Slag bij Waterloo of tij-
dens de gevechtshandelingen na de afscheiding van België in de jaren 1830 tot 1832
zijn gesneuveld of gewond raakten.

Dit archief en de daarbij behorende registers zijn uitvoerig behandeld in een van
de 'militarianummers' van dit blad (Gens Nostra 28 (1973), pag. 54 e.v.). De regis-
ters bevatten nadere gegevens van de genoemde militairen, zoals oorspronkelijk
beroep, rang in het leger, aard van de verwonding en namen van familieleden die in
aanmerking kwamen voor een toelage uit het fonds. In de registers van de gewonden
in België zijn ook later gewond geraakte militairen opgenomen. Meestal is dan spra-
ke van een dienstongeluk.

De uit Haarlem afkomstige militairen die ik in deze registers heb aangetroffen,
worden hieronder vermeld, met het inventarisnummer van het register en het volg-
nummer waaronder de gesneuvelde of gewonde is opgenomen in dat register.
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Gewond bij Waterloo:
Johannes Beuming, geb. 27-1-1795, overl. 18-7-1849 (746-2262).
Hendrik Adriaan P. van der Braak, geb. 7-2-1794, overl.? (732-12).
Frans van Duuren, geb. 15-2-18??, overl. 2-5-1845 (746-2099).
Gerrit Holshaamer, geb. 18-3-1792, overl. 6-9-1831 (741-1205).
Joannes Petrus Jansen, geb. 16-10-1786, overl. 15-12-1851 (745-1953).
Arnold van der Laan, geb. 8-12-1775, overl. 1836 (743-1487).
Michiel Lem, geb. 27-9-1795, overl. 27-2-1832 (733-131).
Hendrik Notebos, geb. 25-11-1792, overl. 19-5-1857 (742-1333).
Cornelis de Nijs, geb. 5-4-1788, overl. 19-12-1825 (739-784).
Gerrit Otter, geb. 28-2-1778, overl. 17-3-1849 (747-2355).
Coenraad Rausch, geb. 13-5-1795, overl. jan. 1836(740-1007).
Hendrik Harmen Salijn, geb. 12-5-1785, overl. maart 1844 (744-1690).
Pieter Schouten, geb. 24-6-1782, overl. 7-1-1858 (743-1506).
Jacob Steyner, geb. 5-8-1788, overl. 3-6-1825 (740-908).
Christiaan Storm. geb. 27-9-1793, overl. 12-1-1854 (745-1974).
Wilhelmus Lambert Swartselaar, geb. 6-1-1800, overl. 6-7-1837 (742-1496).
Pieter Voet, geb. 5-6-1789, overl. 20-12-1829 (742-1468).
Cornelis van Westerhoven, geb. 31-10-18??, overl. mei 1894 (746-2118).
Hendrik Wiggers, geb. 15-10-1778, overl. 14-11-1833 (741-1239).
Teunis van Wijk, geb. 6-2-1766, overl. sept. 1836 (742-1279).
Andries van Zijl, geb. 27-8-1793, overl. 1865 (742-1423).

Gesneuveld bij Waterloo of overleden aan verwondingen te Waterloo:
Dirk Elders, geb. 7-6-1796, overl. 18-6-1815 (753-124).
Jan van der Hoeft, geb. 25-1-1790, overl. 18-6-1815 (753-104).
Pieter van der Huil, geb. 1-5-1786, overl. 10-8-1815 (753-105).
Johannes Rijman, geb. 23-8-1777, overl. jan. 1837(742-1313,757-577).

Gewond bij de strijd in België en later:
Jan Guldeman, geb. 18-8-1807, overl. 29-9-1843 (758-49).
Pieter Lambertus Kerrebijn, geb. 15-3-1807, overl. nov. 1844(758-114).
Hendrik Martens, geb. 4-6-1807, overl. 3-4-1835 (760-492).
Frederik Caspar Muller, geb. 9-2-1809, overl. jan. 1877 (758-50).
Joseph van Roode, geb. 22-9-1809, overl. juli 1883 (760-597).
Berend Schornagel, geb. 20-2-1808, overl. 16-9-1849 (759-277).
Jan Stevenswaart, geb. 17-4-1783, overl. 22-7-1872 (759-266).
Jan de Vries, geb. 28-6-1783, overl. 16-2-1861 (761-686).
Johannes Zwaanswijk, geb. 22-8-1804, overl. 10-12-1886 (760-394).

Gesneuveld in de strijd in België:
Elias Philip Braakenburg, geb. 1809, overl. 7-12-1832 (762-82).
Wouter Bruigom, geb. 1-11-1807, overl. 16-12-1832(762-98).

P.J .M. WU1SMAN
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DE BOERENFAMILIE POES TUSSEN IJ EN MEER

door D.F. GOUDRIAAN

Oorsprong van de naam
De familienaam Poes behoort tot een groep van namen die men wel 'versteende
patroniemen' pleegt te noemen. Soms zijn dat patroniemen die zijn afgeleid van
oude, in onbruik geraakte en daardoor moeilijk herkenbare persoonsnamen. De zeer
oude uit de middeleeuwen stammende voornaam Poes, waarvan het patroniem Poes-
zoon of Poesse later afsleet tot Poes, was in de 14e eeuw o.m. te Leiden nog in
gebruik als een mans voornaam'.

Vanaf de 15e eeuw komen wij de naam Poes uitsluitend nog tegen als geslachts-
naam. Zo wordt in 1419/20 Adriaan Gerardus Poess benoemd als kapelaan in de St.
Pieterskerk te Leiden. Ook in de 16e eeuw komt de geslachtsnaam Poes nog voor in
Leiden, want in 1501/1502 wordt Petrus Wiggerts benoemd tot kapelaan in de Pie-
terskerk in plaats van de overleden Willem Poes, en tenslotte wordt in 1514/1515
Judocus Willems Poes in dezelfde kerk benoemd als kapelaan en treedt af in
1528/292.

Naast deze Leidse naamdragers bestond er ook nog een riddermatig geslacht Poes
(ook geschreven als Pous) dat zich Poes van den Binkhorst noemde naar het ridder-
goed Den Binkhorst, een kasteel bij Voorburg3. Een lid van dit geslacht, Dirick Poes,
gehuwd met 'Joncfrou' Joost van Ilpendam, transporteert op 14-6-1466, ten over-
staan van schepenen van Haarlem, o.m. 1/4 van zekere rente op een huis en erve
gelegen in de Damstraat te Haarlem4.

Tijdens de volkstelling van 1947 kwam de naam Poes niet meer voor5. Daarente-
gen bestond de naam nog wel in de oudere niet afgesleten vorm Poesse, ook als Poe-
sen en Poeze. Van een verwantschap met de hier te behandelen boerenfamilie Poes
is tot dusverre niet gebleken. Het is evenwel niet uitgesloten dat deze familie afstamt
van de Leidse naamdragers of eventueel via bastaardafstamming van het ridderma-
tige geslacht Poes.

Het rooms-katholieke boerengeslacht Poes heeft zijn bakermat in de dorpen Slo-
ten en Spaarnwoude. In het begin van de 17e eeuw verschijnen ogenschijnlijk uit het
niets de eerste naamdragers in Spaarnwoude, n.l. Willem Jansse Poes, Cornelis
Jansse Poes en Albert Jansse Poes. Hun namen staan in het ondertrouw- en trouw-
boek van het gerecht van Spaarnwoude, dat een belangrijke bron is voor genealo-
gisch onderzoek ter plaatse. Daarbij dient men er wel aan te denken voor de vroeg-
ste periode het originele schepentrouwboek (1599-1696) te raadplegen en niet de
gedeeltelijke kopie daarvan, die omstreeks 1649 werd gemaakt en niet geheel
betrouwbaar is6.

Voor zover dat in deze genealogie niet anders is vermeld, gaat het steeds om
huwelijken die voor het gerecht werden gesloten. Omdat de oudste doopboeken van
Spaarnwoude, die fragmentarisch bewaard zijn gebleven, pas uit de tweede helft van
de 17e eeuw dateren en ook oud-rechterlijke en andere archieven tot dusverre de
namen van de ouders van bovengenoemde broers en hun herkomst niet hebben prijs-
gegeven, zullen wij het voorlopig moeten stellen met een stamvader van wie alleen
de voornaam Jan bekend is.
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Streek van herkomst
Het geslacht Poes was vele generaties lang, vanaf zijn eerste verschijning aan het
begin van de 17e eeuw tot de dertiger jaren van de 19e eeuw, geworteld in de streek
tussen Haarlem en Amsterdam.

Tot halverwege de vorige eeuw lag het platteland tussen genoemde steden nog inge-
klemd tussen twee grote watermassa's, die elkaar het dichtst naderden bij het dorp
Halfweg. Daar lagen tussen het IJ aan de noordzijde, en het Spierincxmeer (deel van
het Haarlemmermeer) aan de zuidzijde, de uitwaterende sluizen van het Hoogheem-
raadschap Rijnland. Ten westen van Halfweg vond men de gemeenten Spaarnwou-
de en Haarlemmerliede, die later met Halfweg (Houtrijk en Polanen) één verenigde
gemeente zouden vormen, terwijl ten oosten daarvan de gemeente Sloten lag. Voor-
dat deze gemeenten in de 19e eeuw tot stand kwamen, was hun grondgebied onder-
verdeeld in een groot aantal dorpen of ambachten.

Het gebied tussen de meren werd aan de noordzijde beschermd door een zware
zeedijk, die van omstreeks 1423 tot 14267-8 door het Hoogheemraadschap Rijnland
werd aangelegd ter bescherming van het gebied tegen stormvloeden vanuit het IJ,
dat destijds nog in open verbinding stond met de zee. De Spaarndammerdijk die toen
werd aangelegd, verving een oudere zeedijk, de uit het begin van de 13e eeuw stam-
mende Wendeldijk9, die tijdens de beruchte St. Elisabeths vloed was bezweken. De
nieuwe dijk die niet meer overal op de oude plaats kon worden gehandhaafd, werd
verlegd en vanaf Uiterdijkén rechtdoor naar Spaarndam getrokken, waardoor een
deel van Spaarnwoude en het grootste deel van Hofambacht werd buitengedijkt8.
Het sindsdien niet meer bewoonde buitendijkse land (de Inlaagpolder) werd in de
wintermaanden regelmatig overstroomd, waardoor dit alleen kon worden gebruikt
als hooiland.
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Maar ook het land achter de veilig geachte Spaarndammerdijk, die ook wel de
Hoge Dijk werd genoemd, werd in later tijd nog meerdere malen geteisterd door
overstromingen en dijkdoorbraken. Verschillende braken of walen achter de dijk,
zoals b.v. de Grote Braak bij Halfweg en de Morswaal onder Hofambacht, zijn daar
tot heden de stille getuigen van. Toch schijnt de verdediging tegen het water vrij
effectief geweest te zijn en was er nauwelijks sprake van landverlies aan de kant van
het IJ. Aan de zuidkant bij het Spierincxmeer daarentegen, waar de oeverbescher-
ming onvoldoende bleek te zijn, vrat de 'waterwolf gestadig aan de boorden van het
meer en ging vrijwel iedere zuidwesterstorm gepaard met afslag van land. De laatste
overstroming in 1836, waarbij o.m. grote delen van Sloten en Osdorp onder water
kwamen te staan, gaf de doorslag om najaren van plannen maken, over te gaan tot
de drooglegging van het Haarlemmermeer.

Verbindingswegen
Er is welhaast geen andere streek in ons land aan te wijzen waar in de loop der tijden
zoveel veranderingen in het landschap hebben plaatsgegrepen als tussen de steden
Haarlem en Amsterdam. Het typische Hollandse polderlandschap met zijn middel-
eeuwse verkavelingspatronen en het landelijke karakter van de streek gingen gro-
tendeels verloren o.m. als gevolg van de eisen van het verkeer. Het oude landschap
treft men nu alleen nog aan in het gebied van Spaarnwoude.

Reeds vanaf de oudste tijden moeten er primitieve verbindingswegen hebben
gelopen, hoe die wegen er uit hebben gezien en hoe de preciese ligging daarvan is
geweest, vergt thans veel van ons voorstellingsvermogen. Een tamelijk apocrief aan-
doende mededeling over de staat van vroegere wegen in dit gebied wordt gedaan in

1

De kerk te Spaarnwoude met ruïne van de oude kerk d.d. 21-7-1729
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het dagboek van broeder Wouter Jacobszn., prior van Stein, die in de 16e eeuw van
Amsterdam naar Haarlem reisde: 'Het lant lach tot veel plaetsen heel woest sonder
eenige beesterij. lek sage oeck onderweechs op den wech onder veel beesten, die soe
daer doodt laegen, oeck een naeckt mensch opt midde van den wech leggen,
genoegh int spoer van den waegens ende was dese geheel van de sonne verdorret,
genough verplat, soedat een mensch genootsaekt werde hem te verscricken'10.

Toen de nieuwe hoge dijk langs het IJ rond 1423-1426 tot stand kwam, werd op
de kruin daarvan een weg aangelegd, die lange tijd, zowel voor het lokale verkeer als
het verkeer tussen de twee steden, een belangrijke, hoewel niet altijd betrouwbare
verbindingschakel bleef over land. Voor het vrachtvervoer lag dat wat anders, daar
bleef de weg over het water, per schip over het IJ, de voornaamste wijze transport.
Nadat in 1629, bij de schipbreuk van een veerschuit op het IJ, een zoon van Frede-
rik van Palts, de 'winterkoning' van Bohemen, was verdronken", besloten Haarlem
en Amsterdam tot de aanleg van een veilige waterweg. Na de voltooiing in 1632 van
de twee trekvaarten (de sluizen bij Halfweg maakte één doorlopende vaart onmoge-
lijk), met het 'treckpat ende wagenwegh daer neffens', verloor de Spaarndammer-
dijk zijn betekenis als doorgaande weg voor het personenvervoer. In de vorige eeuw,
nog ruim voor de drooglegging van het Haarlemmermeer, werd parallel aan de trek-
vaart de eerste spoorlijn van Nederland aangelegd, waarop op 20 september 1839
negen rijtuigen getrokken door twee stoomwagens met de fraaie namen 'de Snel-
heid' en 'de Arend' de eerste rit tussen Amsterdam en Haarlem in de tijd van een
half uur voltooiden12.

Bewoners, middelen van bestaan, religie
De boerenbevolking van het gebied bestond, afgezien van de warmoeziers die onder
Sloterdijk in de buurtschap De Baarsjes hun groentuinen hadden, voornamelijk uit
veehouders. De bewoners van Haarlemmerliede en Spaarwoude waren overwegend
rooms-katholiek. In de dorpen Sloten en Sloterdijk en Osdorp daarentegen waren de
hervormden in de meerderheid13.

Na de reformatie hadden de roomsgezinden in Spaarnwoude en omgeving hun uit
de middeleeuwen daterende kerk moeten afstaan aan de gereformeerden, die er ver-
volgens slechts enkele malen per jaar gebruik van maakten. De begraafplaatsen
evenwel, zowel binnen het kerkje en op het kerkhof bleven in gebruik bij zowel
roomsen als hervormden. Sindsdien ging het r.-k. deel van de plaatselijke bevolking
ter kerke in Spaarnwouderliede, waar de kerkdiensten werden gehouden in een een-
voudige boerenschuur14. De oostelijk van Halfweg wonende roomsen gingen op drie
verschillende locaties ter kerke, nl. die van Sloten en Osdorp, bij de r.-k. Statie
Osdorp aan de Osdorperweg, de Sloterdijkers ofwel bij de Statie Osdorp of bij de r.-
k. Statie De Liefde, in de vroegere stadsvrijheid van Amsterdam, terwijl een deel van
de Slotenaren die in de buurt van de Overtoom woonden, de op het grondgebied van
Nieuweramstel gelegen r.-k. Statie Buitenveldert bezochten.

Ondanks de nabijheid van twee grote steden, was de boerenbevolking tamelijk
honkvast gebleven. De namen van verschillende autochtone geslachten, die al in de
17e eeuw in dit gebied woonden, komen wij tot in de 20e eeuw tegen. De hier te
behandelen familie met de zeldzame geslachtsnaam Poes treffen wij evenwel na het
midden van de vorige eeuw niet meer aan in dit gebied en is waarschijnlijk uitge-
storven.
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Gezicht op de kerkbuurt van Spaarnwoude
met Stompetorenkerk, ca. 1985

(foto: D.F. Goudriaan)

Genealogie

I. Jan NN.

Kinderen:

1. Willem Jansz. Poes, van Sloten, wagenmaker15, schepen van Spaarnwoude (tus-
sen 1626 en 1653 vijfmaal als zodanig gekozen), overl. 27-4-1660 (aan de Oude-
weg), tr. (1) Spaarnwoude 23-2-1620 Aeffgen Gijsberts, j.d. van Spaarnwoude,
overl. vóór 1653; tr. (2) Spaarnwoude 2-9-1653 Engeltgen Bastiaens, j.d. van
Assendelft, overl. na juli 1673. Zij hertr. Assendelft 18-3-1668 Jan Jansz. Kaere-
ticus.
Uit de verdeling van de erfenis van Willem Jansz. Poes en zijn eerste vrouw Aeffgen Gijsberts, is op
te maken dat hun huwelijk kinderloos bleef16.

Uit zijn tweede huwelijk echter, werden mogelijk wel kinderen geboren. Een aanwijzing daarvoor
vormt een inschrijving in het trouwboek van de r.-k. Statie Assendelft d.d. 31-5-1705 van het huwe-
lijk van een Willem Jansz. Poes, die elders ook wel Willem Jansz. Niele wordt genoemd, met Trijn
Hendriks Wil (ged. Assendelft 4-4-1677, dr. van Hendrik Jansz. Wil en Maertje Jans). Deze Willem,
die dan een zoon van Jan Niele geweest zou zijn, had de achternaam Poes mogelijk geërfd van zijn
moeder, een niet bij naam bekende dochter van Willem Jansz. Poes en Engeltje Bastiaens. Bij de oud-
ste inschrijvingen in het r.-k. doopboek van Assendelft wordt behalve de naam van de dopeling
slechts de naam van de doopgetuige vermeld en niet de namen der ouders. Engeltje Bastiaens die bij
de doop van Willem Jansz. (Poes) op 11 juli 1673 te Assendelft, als zijn peetmoeder wordt genoemd
en die wij al eerder aantroffen als de weduwe van Willem Jansz. Poes, was waarschijnlijk zijn groot-
moeder. Uit het huwelijk van Willem Jansz. Poes (de tweede van die naam) en Trijn Hendriks Wil zijn
de volgende kinderen bekend (allen geboren te Assendelft en aldaar r.-k. gedoopt): a. Hendrik, ged. 5-
4-1706; b. Jan, ged. 15-12-1707; c. Maertje, ged. 13-12-1709; d. Gerrit, ged. 24-12-1712. Van deze
Assendelver tak is geen verdere voortzetting gevonden.

2. Cornelis, volgt Ha.
3. Albert, volgt Ilb.
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Ha. Cornelis Jansse Poes, van Spaarnwoude, schepen van Spaarnwoude (1632),
aangeslagen voor het onderhoud van de 'laegendijck' en weg wegens het bezit van
6 morgen en 2 hond land gelegen in de kerkbuurt te Spaarnwoude (1637, 1645)17,
overl. vóór april 1646, tr. Spaarnwoude 1-5-1629 Annetje Cornelis, van Spaarnwou-
de, overl. Spaarnwouder Liede 30-9-1673, wed. van Claes Michiels (Kant?).

Uit dit huwelijk:

1. Jan Cornelisse Poes, geb. Spaarnwoude, schepen van Spaarnwoude (als zodanig
gekozen in 1667, 1670 en 1671), woont in de kerkbuurt, overl. ald. 4-2-1672, tr.
(1) Spaarnwoude 17/19-5-1665 (r.-k. Statie Spaarnwouderliede/gerecht) Marre-
de Jacops Schuyten, 'van Houterick' (Houtrijk en Polanen), overl. na maart 1670,
dr. van Jacop Cornelisse Schuyt, schepen van Spaarnwoude; tr. (2) Spaarnwoude
12-1-1672 Maritgen Cornelis, van Houtrijk, overl. Spaarnwouder Liede 20-12-
1680. Zij hertr. (als wed. van Jan Cornelis Poes, wonende te Houterick) Spaarn-
woude 19-4-1678 Heynderick Symons van Nierop.
Uit het eerste huwelijk:
a. Cornelis, geb./ged.Spaarnwoude 28/29-8-1666, mogelijk jong overleden.

Ilb. Albert Jansse Poes, van Spaarnwoude, schepen van Spaarnwoude (als zodanig
gekozen in 1635 en 1647), in 1645 aangeslagen voor het onderhoud van de 'Lae-
gendijck en wech', wegens het bezit van 2 morgen, 5 hondt en 75 roeden land in de
kerkbuurt van Spaarnwoude18, overl. ca. 1653, tr. Spaarnwoude 21-5-1628 Alit Wil-
lems, van Spaarnwoude, overl. ald. aan de Hogedijk in 1654, dr. van Willem Senten
en Trijntje Cornelis19.

Uit dit huwelijk (volgorde niet geheel zeker):

1. Jan Aelberts Poes, geb. Spaarnwoude, veehouder, schepen van Hofambacht (tus-
sen 1660 en 1671), woont in 1664 aan de Houtrijkerweg, in de banne van Hofam-
bacht, daarna schepen te Osdorp en Houtrijk en Polanen, overl. Houtrijk en Pola-
nen 8-4-1690, tr. kort vóór 1661 Lobberich Engels, geb. ca. 1636, buiten
Schalkwijckerpoort, overl. Hofambacht 19-1-1674, dr. van Engel Willems, vee-
houder, en Maritge Jans20.
Uit dit huwelijk:
a. Aelbert, geb. Spaarnwoude vóór september 1661, overl. ald. aan de Hogedijk 31-1-1689.
b. Engel, geb./ged. Spaarnwoude 21/22-8-1664, waarschijnlijk jong overleden.
c. Engel Jansz. Poes, geb./ged. Spaarnwoude 22/23-11-1665, overlVbegr. Houtrijk/Spaarnwoude

(nieuwe kerk21) 28-7/1-8-1702, ongehuwd.
Na zijn overlijden blijken zijn neven en nichten de erfgenamen te zijn. Op 7 mei 1703 compare-
ren voor schout en schepenen van Hofambacht: Cornelis Jansz. Schoolenaar, 'boode van Slooten
voor hem selve ende als last en procuratie hebbende van Adriaan Prins, gepasseerd voor notaris
Carolus van Willigen in het dorp Hooghwoud in Noord Holland (d.d. 20-3-1703), die last en pro-
curatie is hebbende van Willem en Engelbertus Prins, gepasseerd voor notaris Mighiel van Willi-
gen te Hoogwoud (d.d. 16-10-1702) met de clausule van substitutie daerinne gejusereert ons
schout en schepenen vertoont, Cornelis Aelberts Poes, Aelbert Willems Poes, Jacob Jans Crul,
Claes de Gans en Pieter Cornelis de Wit. Willem Pieters, Theunis Leenderts, Jan Velthuisen en
Cornelis Jacobs Clopper, huysarmmeesteren van Velsen, als bij speciale authorisatie van schout
en schepenen van der selve banne tot het doen van den opdraght geauthoriseert voor Jan Gerrits',
allen erfgenamen van Engel Jansz. Poes. Zij verkopen voor 180 gld. 'tot eene vrije eigendom'
aann Claes Cornelis Kant, een stuk land gelegen 'in de banne van Hofambaght voornt binnen
ÜIJCAS, giuui uiiiLient i iiiuigcn 75 lucücii'22.
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2. Aechte Aelberts Poes, van Spaarnwoude, overl. ald. 28-8-1667, tr. (1) vóór 1652
NN; tr. (2) Spaarnwoude 23-4-1652 Cornelis Jacobs Prins, wedr. van Schoter-
vlieland, overl. vóór juni 1658; tr. (3) Spaarnwoude 12-6-1658 Pieter Claes Bat,
van Spaarnwoude, wedr. van Maritjen Dirx.

3. Willem, volgt lila.
4. Cornelis, volgt Illb.
5. Gerrebrecht (Gebbetje) Aelberts Poes, geb. Spaarnwouderliede, overl. na 1700,

tr. Spaarnwouderliede (r.-k. Statie) 14-4-1665 Cornelis Pieters (de Wit), van Vel-
sen.

lila. Willem Aelberts Poes, geb. Spaarnwoude, veehouder, aangeslagen voor het
bezit van 4 mat land, 15 koeien en een paard (in 'het schot' van het jaar 1664), woont
te Spaarnwouderliede, schepen van Spaarnwoude (1661, 1669,1685), overl. Spaarn-
wouderliede 29-6-1692, tr. (1) ca. 1659 Cornelia Engels, 'buiten de Schalkwijcker-
poort', geb. ca. 1635 , overl. Spaarnwouderliede 9-3-1671, dr. van Engel Willems en
Maritge Jans20; tr. (2) Spaarnwoude 3-11 -1671 Trijntje Engels, geb. Spaarnwouder-
liede ca. 1648, dr. van Engel Coenen en Baligje Siercx.

Uit het eerste huwelijk:

1. Aeltje Willems Poes, geb. Spaarnwouderliede, overl. Spaarnwoude 31-1-1710, tr.
(1) ald. 21-10-1687 Gerrit Tennis, van Aalsmeer, wedr. van Anna Jans; tr. (2)
Spaarnwoude 1 -8-1697 Claes Michiels de Gans, van Houtrik (Houtrijk en Pola-
nen).

2. Aelbert Willems Poes, geb./ged. Spaarnwouderliede 3/4-10-1664, veehouder,
watermolenaar in de Rottepolder (1709), poldermeester van de Rottepolder (tus-
sen 1711 en 1720 zesmaal als zodanig benoemd), schepen van Spaarnwoude (tus-
sen 1701 en 1723 negen maal als zodanig gekozen), aangeslagen volgens het
schotceel (tussen 1697 en 1719), overl./begr. Spaarnwouder Liede/Spaarnwoude
(oude kerk21) 28-12-1723/2-1-1724, tr. Spaarnwoude 5-4-1698 (gaarder) Aagje
Pieters, geb./ged. Houtrijk/Spaarnwoude 6/7-6-1674, overl./begr. Spaarnwoude
(op de buurt/oude kerk21) 12/15-1-1723, dr. van Pieter Dirks en Aegie Cornelis.
'Op den huyden l le september 1723 sijn wij (schout en schepenen van Spaarnwoude) des morgens
omtrent half elf uren gegaan ten huyse van Albert Willems Poes sieck te bedde leggende ... dewelke
verklaarde bij sijn overlijden aan te stellen ende te nomineren tot voogden over sijne twee onmondi-
ge kinderen met naemen Trijntie oud omtrent sestien iaren en Willem oud 14 iaren, geprocreerd bij
Aafje Pieters soo als hij doed bij desen, de personen Jacob Jansz. Krul en Cornelis Schoon enz.'23

Uit dit huwelijk, geboren/gedoopt te Spaarnwouderliede:
a. Trijntje, geb./ged. 20/21-6-1700, waarschijnlijk overl. vóór november 1707.
b. Pieter, geb./ged. 2-6-1701, waarschijnlijk overl. vóór april 1705.
c. Willem, geb./ged. 11-2-1703, waarschijnlijk overl. vóór april 1709.
d. Pieter, geb./ged. 15-4-1705.
e. Trijntje Aelberts Poes, geb./ged. 27/30-11-1707, overl. buiten Ouderkerk aan de Amstel (dood-

boek Bullewijk: 'gestorven in de kraam van tweelingen'24) 16-6-1743, otr./tr. (1) Sloten (r.-k. Sta-
tie Osdorp) 15-1/4-2-1739 Rem Gerrits de Jongh, ged. Osdorp 25-1-1710, boer aan de Uytweg,
begr. Sloten 1-12-1740 ('nog een half uur geluid 3 gld, 17 st.'), zn. van Gerrit Jansse de Jongh en
Grietje Remmen; otr./tr. (2) Sloten/Osdorp 3/23-10-1742 Jacob Pieterse Kuyt, geb. ca. 1705,
wedr. van Marretie Claes Wittebol. Hij tr. (3) Ouderkerk 23-1-1746 Marretie Luykes.

f. Willem, geb./ged. 23-3/17-4-1709, overl. na september 1723.
g. Aagje, geb/ged. 28-7-1711, waarschijnlijk overl. vóór januari 1715.
h. Aagje, geb/ged. 15-1-1715, waarschijnlijk jong overleden.
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3. Engel Willems Poes, geb./ged. Spaarnwoude 6/7-3-1666, overl./begr. Spaarnwou-
derliede/Spaarnwoude (op het kerkhof) 14/17-5-1702, tr. Spaarnwoude 13-2-1685
Marretje Cornelis, (wed.).

Uit het tweede huwelijk:

4. Baligje Willems Poes, geb./ged.Spaarnwoude 9-12-1673, overl. na oktober 1724,
tr. Zuid Schalkwijk april 1701 (schepenen) Jacob Jansse Krul. Hij hertr. (als
wedr. van Baeffie Willems) Zuid Schalkwijk (schepenen) 23-11-1729 Baeffie
Kuypers, j.d. van Spaarndam.
Op 4 december 1702 compareert voor schout en schepenen van Hofambacht: Jacob Jansz. Krul in
huwelijk hebbende Baelefje Willems Poes. Hij verkoopt voor 160 gld. 'tot eenen vrijen eijgen' aan
Cornelis Willems Poes en Albert Willems Poes een derde part in twee morgen en 200 roeden lands
'leggende in de inlaach in de banne van't Hofambacht' en een derde part van een stuk land 'leggende
in de inlaag van de voornt. banne van 't Hofambacht' groot 1 morgen 550 roeden25.

5. Cornelis Willeinse Poes, geb. Spaarnwouder Liede, veehouder, waterrnolenaar
op de 'Buyten Molen' in de Rottepolder (1698, 1699), poldermeester van de Rot-
tepolder (tussen 1714 en 1719 viermaal als zodanig benoemd), aangeslagen in het
schotceel van 1713, overl./begr. Spaarnwouder Liede/Spaarnwoude (oude kerk21)
29-2/5-3-1720, tr. (1) Spaarnwoude (gaarder) 20-1-1703 Annetie Hendricks van
Nierop, van Spaarnwouder Liede, overl./begr. ald./Spaarnwoude 5/8-8-1709, dr.
van Hendrick Simons van Nierop en Maritgen Cornelis; tr. (2) Spaarnwoude 19-
7-1710 Antie Claas, van 'd'Oude Marckt in Overijssel'.
Op 24 juli 1709 testeren ten overstaan van de Haarlemse notaris Cornelis Baert 'de eersame Cornelis
Willems Poes, huysman en de eerbare Antje Hendricx van Nierop, geëchte luyden woonende onder
Sparwoude, hij gesont, sij sieck te bedde leggende, doch hare redenen, memory en verstant wel heb-
bende en gebruyckende soo 't uytterlyck bleeck'. Zij secluderen de weeskamer van de gerechte van
Spaarnwoude en alle andere weeskameren. In het geval dat testatrice de eerst stervende zou zijn, zon-
der kind of kinderen, dan erft haar vader Hendrick Symonse Koper 'zijn simpele ende bloote legitie-
me portie'.

Op 30 augustus 1709 compareert Cornelis Willemse Poes, getrouwd geweest zijnde met Antie
Hendricks, dochter van Hendrik Simons, voor schout en schepenen van Spaarnwoude. Uit de akte
blijkt dat hij zijn vijf onmondige kinderen voor het gerecht van Spaarnwoude hun moederlijke erf-
portie heeft bewezen. Na zijn dood in 1720 blijkt geen van de kinderen uit het eerste huwelijk nog in
leven te zijn26.
Uit het eerste huwelijk (minstens zeven kinderen; van vier daarvan kon de doop niet in Spaarnwoude
worden gevonden):
a. Willem, geb./ged. Spaarnwouderliede 2-10-1704, begr. Spaarnwoude 15-11-1704 (op het kerk-

hof).
b. Willem, geb./ged. Spaarnwouderliede 24/25-4-1707, begr. Spaarnwoude 16-6-1707.
c. Willem, geb./ged. Spaarnwouderliede 19-10-1708, overl. vóór maart 1720.
Uit tweede huwelijk:
d. Trijntje Cornelis Poes, geb./ged. Spaarnwouderliede 20/21-4-1711, overl. na 1731.

Op 24 februari 1730 compareren voor schout en schepenen van Hofambacht, Cornelis Schoon en
Jacob Krul als voogden over Trijntje Cornelis Poes, minderjarig kind van Cornelis Poes. Zij kopen
voor 305 gld. een stuk land gelegen 'in de inlaegh onder Hofambacht' groot 700 roeden, genaamd
'het Sevenhondje' van mevrouw Six27.

Illb. Cornelis Aelberts Poes, geb. Spaarnwoude ca. 1640, veehouder aan de Sloter-
weg te Sloten, begr. ald. 2-3-1715, otr./tr. Sloten 27-2/3-3-1669 Cornelia Jans Scho-
lenaar, geb. (Sloten?) ca. 1646, begr. Sloten 18-9-1706, dr. van Jan Cornelis Scho-
len?.?^ Y*?ellOUrlfir pn Li^h^th Tanc van P.nop.lp.n
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Van de negen kinderen van dit echtpaar stierven er vijf op zeer jeugdige leeftijd, deze werden tus-
sen 1673 en 1684 begraven te Sloten als kinderen van Cornelis Poes zonder dat hun namen daarbij
worden vermeld. Aangezien de doopboeken van Osdorp over deze periode ontbreken, blijven zij
anoniem voor ons.

Uit dit huwelijk zijn bekend:

1. Aelbert, geb. Sloten ca. 1670, begr. ald. 10-1-1708.
2. Jan, volgt IV.
3. Lijsje Cornelisse Poes, geb. Sloten ca. 1685, overl. ald. aan de Sloterweg, begr.

ald. 23-12-1710, otr/tr. Sloten 17/24-4-1709 Arent Krijnen.
4. Aaltje, geb. Sloten ca. 1687, begr. ald. 11-8-1695.

IV. Jan Cornelisse Poes, geb. Sloten ca. 1672, veehouder, overl. Sloten aan de Uyt-
weg, begr. ald. 8-8-1737 (in de kerk, graf nr. 76), tr. (Ouderkerk aan de Amstel?)
vóór 1697 Aaltje Willems Hooij, geb. (Ouderkerk aan de Amstel?) ca. 1672, begr.
Sloten 9-4-1743 (graf nr. 76).

Het grondbezit van Jan bestaat uit 22 morgen 'bruykweer' land gelegen in de Sloter- en Middel-
veldse gecombineerde polders, aan de Uitweg te Sloten28.

Van de vermoedelijk tien kinderen van dit echtpaar stierven er vijf op jeugdige leeftijd. Zij wor-
den begraven te Sloten tussen 1699 en 1715, als kinderen van Jan Cornelis Poes zonder vermelding
van hun namen.

Op 13 april 1718 verkoopt Jan Cornelisse Poes als geinstitueerde, universele erfgenaam van Jan
Vegtersz. Buys, de stiefvader van zijn vrouw, volgens testament d.d. 14 februari 1708 voor Dirk
Block, notaris te Amsterdam, voor 450 gld. aan Elisabeth Scholenaar een stuk land, groot volgens
het morgenboek 2 morgen en 528 roeden, liggende in de banne en Binnenpolder van Sloten, aan de
Uytweg29.

Op 6 augustus 1738, een jaar na het overlijden van haar man^-maakt zijn weduwe Aaltje Willems
(Hooy) bij notaris Johannes Beukelaar, openbaar notaris te Amsterdam een testament, waarbij zij
tot haar enige en algehele erfgenamen maakt Cornelis Jansse Poes en Albert Jansse Poes, wonende
te Sloten, ieder voor een derde part en het kind of kinderen van haar overleden zoon Willem Jansse
Poes in hun vaders plaats voor een gelijk derde part en bij voorover!ijden van een of meer van
gemelde kinderen 'derselver wettige descendenten bij plaatsvulling'. Zij stelt tot voogden over haar
minderjarige kindskinderen en tot beheerders over haar goederen haar twee zonen Cornelis en
Albert Jansse Poes, en haar aanbehuwde zoon Ockert Teunis Oostendorp30.

Uit dit huwelijk zijn bekend:

1. Willem Jansse Poes, geb. (Binnen Bullewijk?) onder Ouder-Amstel ca. 1697,
veehouder te Ouder-Amstel, overl. tussen januari 1735 en augustus 1738, otr./tr.
Sloten (r.-k. Parochie Osdorp) 21-11/13-12-1721 Jacobje Dirckx Kalf, geb. Nieu-
wer-Amstel, ged. r.-k. Statie Rustenburgerpad (St. Willibrord) 24-6-1696, begr.
Ouderkerk aan de Amstel 2-9-1761 (in 't Coor), dr. van Dirck Jansz. Kalf, mede-
eigenaar van de herberg Het Kalfje op de hoek van Amsteldijk en het Loopvelt,
de latere Kalfjeslaan31, en Pietertie Cornelis.
Uit dit huwelijk, geboren te Ouder-Amstel en gedoopt in de r.-k. Statie Bullewijk, St. Urbanus (allen
vermoedelijk jong overleden30):
a. Dirk, ged. 3-9-1722.
b. Pietertje, ged. 12-2-1724, overl. waarschijnlijk vóór 1731.
c. Aaltje, ged. 6-6-1726.
d. Crelis, ged. 27-5-1731, tweeling met volgende.
e. Pietertje, ged. 27-5-1731.
f. Jan, ged. 2-9-1735.

2. Cornelis Jansse Poes, geb. (Binnen Bullewijk?) ca. 1704, begr. Sloten 19-5-
1772, otr./tr. (1) ald. 10-12-1728/1-1-1729 (r.-k. Statie Osdorp) Aafie Claase
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(ook wel genoemd Aafje Dirckx naar haar stiefvader, Dirk Klaasz. Pastoor), geb.
ca. 1694, begr. Sloten 28-5-1737, wed. van Jacob Jansz. Koolman, dr. van Claas
NN en Jacobje Dirks; otr./tr. (2) Sloten 3/19-11-1737 (r.-k. Statie Osdorp) Mar-
ritje Franse, ged. Osdorp 2-12-1713 (geb. aan de Dreght), begr. Sloten 24-9-
1778, dr. van Frans Ghielen en Marritje Hendriks.
Op 30 juni 1738 compareren voor Johannes Beukelaar, openbaar notaris te Amsterdam, Cornelis
Janse Poes en Marretje Franse, 'egtelieden wonende op den Uytweg in de banne van Sloten'. Hun tes-
tament bevat de volgende bepaling: 'Ende bij aldien hij testateur de eerste was komen te overlijden,
zonder kinderen of kind na te laten, zo institueert hij sijn moeder Aaltje Willems Hooij, weduwe van
Jan Cornelis Poes, alsdan nog levende in desselfs naakte en bloote legitieme portie haar in rechte
gehorende'. Het testament bevat ook de bepaling dat als de testatrice als eerste zou komen te overlij-
den, dan haar moeder Marretje Hendricksx 'haar blote legitieme portie' zal ontvangen32.
Uit beide huwelijken zijn geen kinderen bekend.

3. Alben, volgt V.
4. dochter (naam onbekend30), geb. ca. 1713, tr. vóór 1738 Ockert Teunis Ooster-

dorp, geb. Gravensloot, ged. Woerden (r.-k.) 25-8-1713, zn. van Teunis Hermen-
se Oosterdorp en Maria Ockers Honkoop.

5. Jan, ged. Osdorp 17-1-1715, overl. vóór augustus 1738.

y.Albert Jansse Poes, geb. (Binnen Bullewijk?) ca. 1711, veehouder, begr. Sloten
7-1-1772 (graf nr. 76), otr./tr. (1) Sloten 24-1/11-2-1738 (r.-k. Statie Osdorp) Cor-
nelia Dirkse Val, geb. Amstelveen ca. 1709, begr. Sloten 30-5-1741, dr. van Dirk
Claase Val en Trijntje Teunisse de Bruijn; otr./tr. (2) Sloten 8-5/2-6-1744 (r.-k. Sta-
tie Osdorp) Marritje Theunisse Vlasman, geb. Harmelen, ged. Woerden (r.-k.) 14-1-
1722, begr. Sloten 8-8-1804 (graf nr. 76), dr. van Theunis Jansse Vlasman en Fijgje
Teunis Oosterdorp.

Uit het eerste huwelijk:

1. JanAlbertse Poes, geb. Sloten, ged. Osdorp 24-11-1738, boer, overl. Sloten 26-
9-1812 ('agé de soixante quatorze ans'), otr./tr. Sloten 21-6/8-7-1764 (r.-k. Sta-
tie Osdorp) Trijntje Jacobse Advocaat, geb. (Vreeland?) ca. 1735, begr. Sloten
13-7-1799, wed. van Jacob Cornelisse Root, dr. van Jacob Willemse Advocaat
en Baafje Jans.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Osdorp:
a. Alben, ged. 7-6-1765.
b. Marretje, ged. 2-11-1767, begr. Sloten 6-2-1768.
c. Comelia, ged. 14-4-1769, begr. Sloten 19-1-1773.
d. Jacobus, ged. 30-7-1771, begr. Sloten 30-11 -1771.
e. Comelia, geb. na 1773, begr. Sloten 2-7-1795.

2. Trijntje, geb. ca. 1739, begr. Sloten 19-1-1740.
3. Dirk, geb. ca. 1740, begr. Sloten 20-5-1741.

Uit het tweede huwelijk:

4. Teunis, geb. ca. 1745, begr. Sloten 15-11-1747.
5. Aaltje Albertse Poes, geb. Sloten, ged. Osdorp 25-12-1747, overl. Nieuwer-

Amstel 19-1-1832 ('in den boerenhofstede Leeuwenburg, aan de Amstelveen-
seweg, wijk 10, oud nr. 49, nieuw nr. 1267), tr. Nieuwer-Amstel 9-2-1777 Dirk
Pleunen, ged. Vinkeveen 24-11-1744, veehouder, overl. Nieuwer-Amstel (wijk
iu, nr. 49 (Leeuwenburg)) 3-8-1825, zn. van Gerrit van Fieunen en Dirckie van
den Geuzesloot.
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6. Fytje, geb. Sloten, ged. Osdorp 20-12-1750, begr. Sloten 16-10-1752.
7. Teunis Albertse Poes, geb. Sloten, ged. Osdorp 11-5-1753, daghuurder onder

Osdorp, overl./begr. Sloten 25/29-4-1828 (kerkgraf nr. 27), tr. (1) 3-2-1784 (r.-
k. Statie Osdorp) Joanna Corsdr. Kuyt, geb. ca. 1762, begr. Sloten 11-12-1784
(graf nr. 73), dr. van Cors Thomasse Kuyt en Marretje Ghielen Nieuwerkerk; tr.
(2) 1-5-1787 (r.-k. Statie Osdorp) Mijntje Cornelisse van der Geer, geb. Mij-
drecht 1748, overl./begr. Sloten 9/12-3-1824 (graf nr. 27), wed. van Cornelis de
Jong, winkelier te Sloterdijk33, dr. van Cornelis van der Geer en Maria de Wit.
Uit het eerste huwelijk:
a. Alben, begr. Sloten 13-11 -1784 (graf nr. 76).
Uit het tweede huwelijk:
b. Sophia (Fytje) Poes, ged. Osdorp 31 -3-1788, begr. Sloten 18-12-1804 (graf nr. 76).

8. Fytje, geb. Sloten, ged. Osdorp 24-11-1754, begr. Sloten 15-1-1762.
9. Cornelia Poes, geb. Sloten, ged. Osdorp 5-3-1757, overl. Sloten 1-11-1834, tr.

ald. 7-2-1779 (r.-k. Statie Osdorp) Huibert van Haaren, geb. Sloten, ged.
Osdorp 23-3-1750, veehouder, overl. Sloten 28-6-1799, zn. van Gosewijn Hui-
berts van Haaren, grasboer, en Marretje Pieters Laper.

10. Jan, geb. Sloten, ged. Osdorp 28-2-1759.
Hij is mogelijk dezelfde Jan Poes die op 19 mei 1809 in de kerk van Sloten werd bijgezet in graf nr.
76, dat op naam stond van Albert Poes en Marretje Vlasman.

11. Willem, geb. ca. 1760, begr. Sloten 24-12-1761.
12. Jacob Poes, geb. Sloten, ged. Osdorp 4-9-1761, tapper, herbergier, overl./begr.

Sloten 28/31-12-1824 (graf nr. 76), tr. ald. 30-5-1786 (r.-k. Statie Osdorp) Cat-
harina van den Hoorn, geb. Sloten, ged. Osdorp 25-8-1757, overl. Sloten 27-
12-1822, dr. van Jan Pieterse van den Hoorn en Hendrickje Cornelisse Wester-
veld.
Op 13 januari 1825 compareren voor notaris Mathijs Hanenberg te Sloten, Teunis Poes, Cornelia
Poes en Aaltje Poes, als enige erfgenamen van wijlen hun broer Jacob Poes gewoond hebbende aan

Het Dronkemanshuisje aan de Sloterweg, 1816
hierin woonde Jacob Poes (V-12; 1761-1824)
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de Sloterweg nr. 25 in Hel Dronkenmanshuisje en aldaar overleden. Zij machtigen Gosewijn van
Haaren, de zoon van Cornelia Poes, speciaal tot het opmaken van een inventaris van het sterfhuis.
In de boedelinventaris worden o.a. vermeld 'een hoekbuffet met liqueurglazen. een staand horlogie
met hele en halve slag, een dambord, een visnet en spekbak, twee tuinbanken, een gouden halsket-
ting met een bootje, een zilveren naaldenkoker en een zilveren zakhorloge'. Onder de in de inboe-
del gevonden papieren bevindt zich o.m. een koopakte van 19 december 1811 gepasseerd bij Evert
van Jever, notaris te Amsterdam, waarbij huis en erve 'zijnde een herberg van ouds genaamd De
Roode Leeuw en thans genaamd wordende Het Dronkenmanshuisje' wordt verkocht door Klaas de
Waal, landbouwer wonende te Sloten, aan Jacob Poes, tapper wonende aan de Sloterweg, 'voor de
somma van 445 Hollands Courant corresponderende met 934 francs en 50 centimes' contant tegen
overlevering der aanwezige bewijzen van eigendom. In deze akte wordt de herberg als volgt
beschreven: 'staande en gelegen onder de banne van Sloten aan de Sloterweg ... zijnde beneden ver-
deeld in drie vertrekken, waaronder een ruim voorhuis is begrepen en wijders een zolder een zolder
over het geheele huis, achter het huis bevind zich een grote schuur en daaragter een groot ruim erf.
Voorts een mutueel testament van Jacob Poes en Trijntje van den Hoorn, gepasseerd op I maart
1790 bij notaris Jan Hendrik Zilver te Amsterdam en een bewijs van aandeel in de Onderlinge
Brandwaarborg Maatschappij bij jacob de Jong, ieiier D, foi. 3S534-35.

13. Fietje, geb. ca. 1763, begr. Sloten 15-6-1764. •

Noten
Verklaring afkortingen: GAA = Gemeente-archief Amsterdam, GAH = Gemeente-
archief Haarlem, RANH = Rijksarchief Noord Holland, PA = particuliere archieven
gedeponeerd in het Gemeente-archief Amsterdam, NA = Notarieel archief, ORA =
Oud rechterlijk archief, OA = Oud Archief.

1. In het memorieboek van de Heilige Geest te Leiden dat werd aangelegd in 1386, treffen wij de
namen aan van Poes Vrancken zoon, Katrijn 'sijn wijf en Vranck Poes zijn zoon (J.G. Kam, Het
memorieboek van de Heilige Geest te Leiden, in het Jaarb. Centr. Bureau voor Genealogie 1967,
pag. 157).
Het poorterboek van Leiden (1368/69) vermeldt: Dirc die Hoydick Poes, knape (regt. A folio 19).
Tenslotte wordt in de rekening der grafelijkheid onder het Henegouwse huis genoemd de 'viskerie
(visserij) van den Vroen ende Gherlijc', die in 1392 werd verpacht aan Vranck Dirck Poeszoon,
wiens vader daarvoor eveneens pachter van deze visserij was geweest (H.G. Hamaker, Rekening
der Grafelijkheid onder het Henegouwse huis, Ie deel pag. 24, 2e deel pag. 123).

2. P.M. Grijpink, Regisier op de Parochieën, Altaren, Vicarieën en de Bedienaars, Haarlem 1932,
pag. 24-25.

3. J.G.N. Renaud, Een ridder en een Bagijntje voor den Leenhof van Holland, in: Historia 2 (1936),
pag. 90-94.
W.H.J.W. Deelman, De Binckhorst en zijn vroegere bewoners, in: Historici 1942.

4. GAH, Oud archief Kerkvoogden Ned.-Herv. Gemeente Haarlem, inv. 208.
5. Nederlands Repertorium van familienamen, onder redactie van P.J. Meertens, Assen.
6. D.F. Goudriaan, Een vervalst trouwboek van Spaarnwoude, in: Gedenkboek van de afd. Kennemer-

land van de N.C.V. 1978, pag. 117.
7. Helga Danner, Die dijckgraeff claecht, z.p. 1984, pag. 6 (met verwijzing naar OA Rijnland inv.

7409: ... toen in 1423 een bestuur over de nieuwe Inlaagpolder gesteld moest worden. Waaruit kan
worden afgeleid dat de werkzaamheden aan de nieuwe Spaarndammerdijk aan de gang waren).

8. J.K. De Cock, Bijdrage tot de historische geografie van Kennemerland in de middeleeuwen op
fysisch-geografische grondslag, Arnhem 1980, pag. 138.

9. S.J. Fockema Andreae, Willem I en de Hollandse hoogheemraadschappen, Wormerveer 1954, pag
42-43.

10. I.H. van Eeghen, Dagboek van Wouter Jacobsz- prior van Stein, in: Werken uitgegeven door het
Historisch Genootschap nr. 5 en 6, Groningen 1959-60.

11. T. den Herder, De Haarlemmerweg I, in: Ons Amsterdam 11 (1959), pag. 280.
12. J.W.M. Herbermann e.a., Haarlem en de spoorwegen, in: Jaarboek Haerlem 1989, pag. 102.

14. G. van de Beidt e.a., Katholiek zijn tussen Haarlem en Amsterdam, Haarlemmerliede 1987, pag. 19.
15. GAH, ORA Spaarnwoude inv. 3, d.d. 17-2-1652, geen folionr.
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16. GAH, ORA Spaarnwoude inv. 12, fol. 18v.
17. GAH, OA Spaarnwoude inv. 74.
18. GAH. OA Spaarnwoude inv. 76.
19. GAH. ORA Hofambacht inv. 39, fol. 9v en ORA Spaarnwoude inv. 19 (los stuk).
20. GAH, ORA Haarlemmer!iede inv. 81, fol. 102v.
21. De termen "oude kerk' en 'nieuwe kerk' die men tegenkomt in het begraafboek van Spaarnwoude

hebben betrekking op één en hetzelfde kerkgebouw. Deze in oorsprong middeleeuwse kerk werd in
de tachtigjarige oorlog verwoest. De latere schout Jan Jacob de Bucquoy schrijft daarover in het
kerkeboek van Spaarnwoude: 'Den 26 July 1572 wierd dit dorp door Spanjaarden afgelopen en de
kerk in brand gestooken, blijvende niets van dezelve overig als de muuren'. In 1590 werd tegen de
12e eeuwse toren die de brand had overleefd, een nieuwe kleinere kerk gebouwd, binnen de nog
overeindstaande muren van de oude kerk. Bij een zware storm op 20 december 1747 werd de kerk
andermaal tot een ruine gemaakt en eerst in 1764 weer opgebouwd. Dit kerkgebouw staat nu
bekend bekend als het Stompe Torenkerkje. Wie werd begraven in de 'nieuwe kerk', had een graf
in het herbouwde deel van kerk. De roomsen gaven vaak de voorkeur aan het begraven binnen de
ruïne van de 'oude kerk', in vanouds gewijde grond. Er waren verschillende tarieven voor het
begraven in de nieuwe of in de oude kerk. De minder bedeelden waren aangewezen op het buiten
de muren gelegen kerkhof.

22. GAH, ORA Hofambacht inv. 40, fol. 1.
23. GAH, ORA Spaarnwoude inv. 26 (weesboek) d.d. 11-9-1723.
24. GAA, PA 341 Sloten, inv. 50 (weesboek), fol. 320.
25. GAH, ORA Hofambacht inv. 39, fol. 188v.
26. GAH, ORA Spaarnwoude inv. 26 (weesboek), fol. 28.
27. GAH, ORA Hofambacht, inv. 40, fol. 86v.
28. GAA, PA 341 Sloten inv. 41 (weesboek), fol. 292.
29. GAA, PA 341 Sloten, inv. 20, fol. 88v.
30. GAA, NA inv. 11072. fol. 163.
31. M.G. Emeis jr., Kabaal in 't Kalfje, in: Ons Amsterdam 26 (1974), pag. 341.
32. GAA, NA inv. 11071, nr. 126.
33. GAA, inv. nr. 5076, NA Geannexeerde voormalige gemeenten (w.o. Sloten), inv. S 6, akte 67.
34. GAA, inv. nr. 5076, NA Geanneeerde voormalige gemeenten (w.o. Sloten), inv. S 10, akte 5.
35. RANH, Archief Hypotheekkantoor 1811-1838, register 267, fol. 36.

Het paviljoen Welgelegen, voormalig paleis van Lodewijk Napoleon, thans Provinciehuis, ca. 1900
(foto: gemeentearchief Haarlem)
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'VAN WEGE ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING'
een geval van verduistering en valsheid in geschrifte,

in 1827 te Haarlem gepleegd
door de commies der Posterijen Willem de Waal Malefijt

door HANS VAN FELIUS

In verband met het onderzoek naar de herkomst van de familie Malefijt (De Waal
Malefijt) in Haarlem en omgeving, stuitte ik onder meer op het gezin van Willem de
Waal Malefijt, in het eerste kwart van de 19e eeuw te Haarlem vermeld als 'geëm-
ployeerde', of commies bij het postkantoor aldaar. Zijn beide huwelijken en de
geboorte van zijn kinderen waren eenvoudig te vinden. In 1826 werd het laatste kind
geboren, in 1830 en 1831 overleden twee kinderen op jeugdige leeftijd. De
betreffende overlijdens werden niet door de vader aangegeven - dat gebeurde wel
meer - en uit niets bleek dat er 'iets' aan de hand zou zijn. Echter, bij het huwelijk
van een zoon in 1846 kwam iets vreemds naar voren. De moeder woonde, zoals ver-
wacht mocht worden, 'gewoon' in Haarlem, maar de vader werd vermeld als 'com-
missionair, wonende te London'. Van een eventuele scheiding tussen de ouders was
verder echter niets te vinden. Bleef dus de vraag: waarom woonde Willem inmiddels
zonder zijn echtgenote in het buitenland?

Zoals wel vaker bij historisch onderzoek, werd ik bij de beantwoording van deze
vraag geholpen door het toeval. Iemand die wist dat ik geïnteresseerd was in de
familie De Waal Malefijt, vond in het archief van het Hof van Assisen te Amsterdam
een dossier betreffende een rechtzaak, aangespannen tegen Willem de Waal Male-
fijt, en deelde dat feit aan mij mee'. Uit het dossier bleek al snel de reden van het bui-
tenlands verblijf, want Willem hing een arrestatie boven het hoofd, die hij vervol-
gens niet in Haarlem had afgewacht. Het hoe en waarom zal ik hierna vertellen.

Inleiding
Willem de Waal Malefijt werd in 1789 te Haarlem geboren uit het huwelijk van de
Haarlemse makelaar Adriaan de Waal Malefijt en diens tweede echtgenote Geertruy
van Aardenburg. Vader Adriaan behoorde in Haarlem tot de gegoede burgerij en
was de Patriotse beginselen toegedaan. Hij roerde zich dan ook regelmatig in deze
tijd, onder meer door zijn lidmaatschap van het Patriottisch genootschap 'Pro Aris et
Focis'. De status van de familie in Haarlem is goed af te lezen uit de beroepen door
de verschillende broers en zwagers uitgeoefend. Van de broers van Willem was er
één burgemeester van Bloemendaal, één collecteur van de loterij, een andere was
evenals zijn vader makelaar, en de laatste studeerde voor apotheker. De drie zwagers
waren respectievelijk schout en secretaris van Bennebroek, conrector van de Latijn-
se School te Haarlem en apotheker. Willem zelf werd, zoals eerder gezegd, commies
bij het Haarlemse postkantoor. Een verantwoordelijke baan, want door zijn handen
gingen brieven, pakketten en nogal wat geld. In tegenstelling tot wat nu wordt afge-
raden door de PTT, werden toen soms aanzienlijke bedragen per post verstuurd. Dat
dit risico met zich mee kan brengen, spreekt vanzelf. De gelegenheid maakt de dief,
en zo kwam Willem in de problemen.

Voor ik verder ga zal ik eerst in het kort schetsen hoe de postverzending in die tijd
plaats vond:
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Indien iemand een belangrijke zending wilde versturen van Alkmaar naar Rotterdam, dan meldde
hij zich met zijn pakketje bij het postkantoor te Alkmaar, met het verzoek het stuk aangetekend te
verzenden. De commies bij het postkantoor registreerde het stuk in een register, inde het bedrag
voor de aantekening, en stuurde vervolgens het stuk door. Dal kwam dan, samen met alle andere
aangetekende stukken op een volgend postkantoor terecht, bijvoorbeeld Haarlem. Daar werd een
formulier ingevuld, een zogenaamde 'adviesbrief, die met een 'accusatie van ontvangst' (wij zou-
den zeggen: verklaring van ontvangst) werd opgestuurd naar Alkmaar, zodat men daar wist dat het
stuk te Haarlem gearriveerd was. Haarlem stuurde het dan weer door naar Rotterdam, in Rotterdam
maakte men dan weer een adviesbrief die naar Haarlem werd gestuurd, en de geadresseerde kon het
stuk dan op het Rotterdamse postkantoor ophalen.
Belangrijk voor de ambtenaren bij de postkantoren was natuurlijk het juist registreren van de aan-
komst van het betreffende stuk én de verzending van de adviesbrief. Op het ontvangen van die brief
wist het verzendende postkantoor zeker dat de verantwoordelijkheid voor het poststuk daarmee bij
een ander terecht was gekomen. Waren er problemen, bijvoorbeeld een klacht over een zoek
geraakt stuk, dan was eenvoudig na te gaan waar de fout gemaakt was. Een redelijk waterdicht sys-
teem, waarbij met medewerking van de eventueel gedupeerde ontvanger, een fraude redelijk goed
te ontdekken zou zijn.

Er komen twee klachten
De zaak die hier besproken gaat worden, kwam aan het rollen door twee personen,
Klaas Raat, de burgemeester van Wognum, in de buurt van Hoorn, en de heer Wil-
lem Suermond, koopman te Rotterdam.

De eerste klacht had betrekking op een zending van geld, die de burgemeester van
Wognum maar niet ontving. In de winter van 1826-1827 heerste er een blijkbaar
hardnekkige ziekte in Nederland, waaronder vooral ook de bevolking van West-
Friesland te lijden had. Voor de daardoor ontstane ellende werd ruim gecollecteerd.
In de gemeente Wognum werd een bedrag van ruim 56 gulden opgehaald, wat onder
berusting bleef van de burgemeester, Klaas Raat, totdat de gouverneur in Haarlem
over de bestemming van het geld beslist zou hebben. De burgemeester hoopte ech-
ter het geld binnen de eigen gemeente te mogen gebruiken, en daarnaast hoopte hij
ook een bijdrage uit de elders opgehaalde gelden te ontvangen, alles voor de 'nood-
lijdende door de verleden jaar alhier gewoed hebbende heerschende ziekte'. Hij ont-
ving inderdaad wel een bericht dat hij recht had op geld, maar geen mededeling
omtrent het onder hem berustende bedrag, of de precieze bijdrage uit de algemene
collecte. En daar had hij toch wel om gevraagd.

Een gezonden herinneringsbrief bleef vooralsnog onbeantwoord, vandaar dat hij,
toen hij op 15 mei 1827 toch in Haarlem moest zijn, eens ging vragen bij de kabi-
netssecretaris van de gouverneur. Deze reageerde verbaasd, want hij had reeds op 4
januari bericht gezonden dat de burgemeester het geld mocht behouden ten bate van
de eigen gemeente, en dat hij bovendien recht had op toelage van ƒ 165,39, welk
bedrag ook reeds per post èn aangetekend was verzonden. Verscheidene malen, twee
tot drie keer, had hij de veldwachter Cornelis Bos, naar het Hoornse postkantoor
gestuurd, maar de zending bleef onvindbaar. Tot Hemelvaartsdag, want op die
datum, de 24e mei 1827, kreeg Bos een pakket mee voor de burgemeester. Hierin
bevonden zich enkele papieren, namelijk de afleveringen van het Provinciaal Blad
van 16 en 17 mei, alsmede het bedrag van ƒ 165,39 in biljetten van honderd, veertig
en vijfentwintig gulden en enig los geld. De burgemeester was blij met de ontvangst,
maar vreemd was en bleef het dat de brief zo lang onderweg was geweest en hem nu
bovendien als gewoon poststuk had bereikt, terwijl hij oorspronkelijk aangetekend
was verzonden vanuit Haarlem! De gouverneur besloot het er niet bij te laten en ver-
zocht het postkantoor te Haarlem een onderzoek in te stellen.
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De andere klacht had ook te maken met een aangetekend verzonden brief, die ech-
ter uit de andere richting was gekomen. Een Hoornse wijnhandelaar, Peel Gerard
Verweijde, had een schuld van achthonderd gulden aan het Rotterdamse handelshuis
E. Suermondt & Zoonen. Hij had voor de betaling vier bankbiljetten van elk twee-
honderd gulden in een enveloppe gestopt, samen met een begeleidende brief. Geheel
volgens de gewoonte had hij die op 30 januari 1827 aangeboden bij het Hoornse
postkantoor, had het bedrag van 50 cent voor het aantekenen betaald en aangenomen
dat de zaak daarmee in orde was. Toen hij in mei van dat jaar een overzicht van zijn
rekening bij de firma Suermondt ontving, bleek echter dat de post nog niet voldaan
was. Informatie leerde hem dat men zijn brief van 30 januari nooit ontvangen had.
Omdat hij wel kon aantonen een brief verzonden te hebben, besloot de heer Willem
Suermondt, firmant van het Rotterdams handelshuis, een bezoekje te brengen aan
het Rotterdamse postkantoor, om aldaar om opheldering te vragen. Oplossen konden
ze de zaak niet. voor hem, maar de toezegging werd gedaan dat een onderzoek zou
worden ingesteld. Blijkbaar was er iets niet geheel in orde bij het postkantoor in
Haarlem ...

Een apotheker gaat op reis
Aan het einde van de maand juni van het jaar 1827 reisde de Haarlemse apotheker
Martinus Nicolaas Beets van zijn woonplaats naar Rotterdam, en bracht daar een
bezoek aan de heer Jan Dijxhoorn. Op zijn verzoek bracht Dijxhoorn op 26 juni een
bezoekje aan de heer Willem Suermondt en leverde aan die heer een brief, alsmede
een som van achthonderd gulden in bankbiljetten af, waarvoor hij een re§u ontving.
Dat overhandigde hij aan Beets, die vervolgens weer naar Haarlem afreisde. Willem
Suermondt ging vervolgens naar het Rotterdamse postkantoor, waar hij meedeelde
dat hij de briefen het geld van de heer Verweijde uit Hoorn inmiddels 'op eene indi-
recte wijze ontvangen had'. Aangezien hij uiteindelijk geen nadeel had ondervonden
en dat bovendien bij de ontvangst van de brief beloofd had, trok hij de klacht in.
Nadere informatie wilde hij niet geven, aangezien hij tevens geheimhouding had
beloofd. De vraag is natuurlijk waarom een Haarlemse apotheker postbode gaat spe-
len voor een brief die tussen Hoorn en Rotterdam was zoekgeraakt...

Oplettende lezers zullen zich herinneren dat ik eerder vermeldde dat één van de
zwagers van Willem de Waal Malefijt het beroep van apotheker uitoefende. Dat was
dus de hiervoor genoemde Martinus Nicolaas Beets, die bovendien de vader was van
de zo vermaarde dichter-dominee Nicolaas Beets. In de aktie van Beets moeten we
dus niet de geheime vervulling zien van de jongensdroom om ooit postbode te
mogen zijn, maar eerder een laatste poging van 'de familie' om een schandaal te
voorkomen. In september van dat jaar verklaarde Beets daar zelf over, dat men in
juni gehoord had van de verdwenen brief en dat zwager Willem van deze verdwij-
ning werd verdacht. Ze hadden vervolgens een onderzoek ingesteld in zijn huis, en
daar de brief gevonden. Vervolgens was deze brief in het huis van broer Adriaan de
Waal Malefijt terechtgekomen (pikant detail: Adriaan was sinds 1817 de schoonva-
der van mr. W.J. Santbergen, die als griffier van de Haarlemse rechtbank alle verho-
ren rond deze zaak in Haarlem bijwoonde!) en daar had men besloten dat zwager
Beets de zaak zou proberen te sussen, en brief en geld in Rotterdam zou gaan bezor-
gen, 'teneinde den eigenaar geene schade zoude lijden'. Voor de bekende 'doofpot'
was het echter al veel te laat, omdat allerlei officiële instanties er bij betrokken
waren geraakt en het bovendien al gonsde van de geruchten, temeer daar Willem de
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vorderingen van de zaak niet in Haarlem had afgewacht, maar met de noorderzon
was vertrokken!

Eerder meldde ik al dat de gouverneur om opheldering verzocht had met betrek-
king tot de te laat in Wognum bezorgde brief. Dit onderzoek werd gedaan door de
controleur bij het Haarlemse postkantoor, de heer Cornelis Gerlings. Hij begon zijn
onderzoek in het Westfriese, waar hij een bezoek bracht aan de burgemeester van
Wognum en het postkantoor te Hoorn. Uit wat hij daar te zien en te horen kreeg, con-
cludeerde hij dat de begin januari verzonden brief met het bedrag van ƒ 165,39 na 17
mei uit Haarlem verzonden moest zijn, aangezien hij samen verpakt zat met stukken
die gedateerd waren op 16 en 17 mei. Een eerdere, aangetekende zending aan de bur-
gemeester van Wognum was op het postkantoor niet bekend. Tevens kreeg hij
bericht over de door Verweijde naar Rotterdam gezonden brief. Onderzoek wees uit
dat de brief te Hoorn was aangeboden op 31 januari, vervolgens was doorgezonden
aan Haarlem, en dat men vandaar op 2 februari een adviesbrief, met verklaring van
ontvangst had ontvangen, gedateerd 1 februari. In Hoorn was dus alles in orde, en
het spoor wees duidelijk naar Haarlem.

In samenwerking met de directeur van het Haarlemse postkantoor, Cornelis Con-
stantijn van Valkenburg, werd het onderzoek daar voortgezet. Zij controleerden de
registers van aangetekende brieven. De brief uit Hoorn bleek inderdaad te Haarlem
op de te verwachten datum geregistreerd te zijn. Bovendien bleek dat de aangete-
kende brief voor de burgemeester van Wognum in ontvangst was genomen, en beide
zaken waren geregistreerd door de commies Willem de Waal Malefijt. Vervolgens
werden de adviesbrieven die vanuit Rotterdam waren aangekomen, nagezien. Er
werd inderdaad een adviesbrief aangetroffen, waarop sprake was van ontvangst van
een aangetekende brief in Rotterdam. Alleen, de tekst betreffende deze ontvangst
was moeilijk te lezen, aangezien deze 'was besmet met eene zeer aanmerkelijke
inktvlak'. Nog slechts enkele woorden waren te lezen, met name 'Hoorn', 'zonen'
en 'Rotterdam'. Het handschrift werd herkend als dat van de commies De Waal
Malefijt. Voor alle zekerheid werd nog de eerste commies Bouwhuis gevraagd om
mededeling te doen over de toestand van de Rotterdamse adviesbrief. Hij was er
zeker van dat de brief zonder vlek was aangekomen, en dat deze zelfs enige tijd tevo-
ren de bewuste vlek nog niet vertoond had; anders zou het hem zeker zijn opgeval-
len. Nu vond men het tijd om Willem met de zaak te confronteren. Er kan niet
gezegd worden dat één en ander zonder veel consideratie gebeurde. Van Valkenburg
en Gerlings trokken naar de particuliere woning van de laatste, en daar werd Willem
uitgenodigd op 24 juni.

In eerste instantie ontkende hij alles, maar geconfronteerd met de diverse bewij-
zen die waren verzameld, kwam hij met een bekentenis over de brug. Hij had de
brief aan Wognum aanvankelijk niet verzonden, maar dat eerst een maand geleden
gedaan; volgens eigen zeggen kende hij de inhoud niet. Ook had hij de brief voor
Rotterdam achtergehouden en deze zelfs mee naar huis genomen. Om ontdekking te
voorkomen had hij op een uit Rotterdam binnengekomen adviesbrief zelf het bericht
van ontvangst aangetekend. Toen hij enige dagen eerder door kreeg dat er iets broei-
de, had hij gepoogd dit te verbergen door de tekst te bekladden met inkt. Er stond de
beide heren niets anders te doen dan hem voorlopig te schorsen uit zijn functie en te
vertellen dat zij gedwongen waren de zaak te rapporteren aan de gouverneur, aange-
zien die om opheldering had gevraagd. Nog dezelfde dag schreven beiden een brief
aan de gouverneur. Thuis gekomen zal Willem wel het één en ander hebben moeten
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uitleggen, waarna hij Haarlem al spoedig verlaten zal hebben. De familie heeft, zoals
we eerder zagen, nog gepoogd het ergste te voorkomen. Waar het dat betrof, had
men echter buiten de gouverneur gerekend, die de beide rapporten opstuurde naar de
Haarlemse officier van justitie.

Voor Willem valt het doek
De officier van justitie trof in de rapporten geen directe bewijzen aan voor het ple-
gen van een strafbaar feit, wel van grof plichtsverzuim. Er deden in Haarlem echter
de nodige geruchten de ronde en er waren ook wel gevolgtrekkingen te maken 'uit
des beklaagdens onverwacht vertrekken hier'. Vandaar dat hij besloot de zaak in
handen van mr. J. Enschedé te geven, die in Haarlem fungeerde als rechter van
instructie. Een dergelijk functionaris had in die tijd de taak alle gegevens te verza-
melen, waarna uiteindelijk het Hooggerechtshof in Den Haag kon bepalen een zaak
in handen te leggen van het Hof van Assisen.

Enschedé ging voortvarend te werk. Zelf verhoorde hij de heren Gerlings, Van
Valkenburg en Bouwhuis van het Haarlemse postkantoor, alsmede de apotheker
Beets. Zijn Rotterdamse collega kreeg het verzoek de heren Suermondt en Dijx-
hoorn te verhoren, alsmede de controleur van de posterijen aldaar, P.L. Saaymans.
Toen deze laatste de bekladde adviesbrief te zien kreeg, meldde hij het handschrift
van de verklaring van ontvangst niet te herkennen als dat van één van zijn collega's.
Tenslotte kreeg de Hoornse rechter van instructie het verzoek een aantal personen te
verhoren, met name Klaas Raat, de burgemeester van Wognum, en Cornelis Bos,
diens veldwachter, de commies Schuurman van het postkantoor te Hoorn, alsmede
de wijnhandelaar P.G. Verweijde. Voorts had men gepoogd Willem zelf te spreken
te krijgen, maar dat was niet gelukt. Heel officieel was de deurwaarder op 11 juli
1827 naar zijn huis gegaan, maar had hem daar niet aangetroffen. Zijn vrouw had
verklaard dat haar man naar Duitsland was vertrokken, om daar een aan haar moe-
der toekomende erfenis af te handelen, en dat haar niet bekend was wanneer hij weer
thuis zou komen. Om hem toch te kunnen spreken werd zijn signalement gedrukt en
vervolgens landelijk verspreid, met het verzoek hem aan te houden en naar Haarlem
te transporteren.

Alle getuigen vertelden hun verhaal, waaruit overduidelijk bleek dat Willem zich
aan verduistering en valsheid in geschrifte had schuldig gemaakt. De zaak van de te
laat aan de burgemeester van Wognum gestuurde brief, werd een interne zaak voor
de posterijen geacht. De brief was aangekomen, uit de inhoud was niets verdwenen,
en daarmee was geen strafbaar feit gepleegd. Anders lag dit met de brief voor Rot-
terdam. Hier was duidelijk sprake van verduistering en valsheid in geschrifte. De
brief was immers door Willem mee naar huis genomen en vervolgens door een fami-
lielid bezorgd. Bovendien had hij gepoogd zijn verduistering te verbergen door met
een officieel stuk te knoeien. Deze 'schelmenstreek' werd hoog opgenomen, aange-
zien hij deze had gepleegd 'als beëedigd commis en dus als openbaar ambtenaar'.
Al met al voldoende reden hem voor deze zaak te vervolgen, en het dossier werd
naar de procureur generaal te Den Haag gestuurd, al de inspanningen van de familie
om dit te voorkomen ten spijt!

Op 10 september 1828 werd door de kamer van beschuldiging van het Hoogge-
rechtshof een arrest gewezen waarin de commies Willem de Waal Malefiit in staat
van beschuldiging werd gesteld. Blijkbaar kon er ook in die tijd geruime tijd liggen
tussen het plegen van een strafbare daad en de berechting! Deze akte van beschuldi-
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ging werd op 24 september betekend aan Willems huisadres, maar hij was aldaar
wederom niet aanwezig. Zijn echtgenote nam de stukken in ontvangst en verklaarde
niet op de hoogte te zijn van de verblijfplaats van haar echtgenoot. Op 9 oktober
1828 werd de zaak door het Hof van Assisen in behandeling genomen. Gebleken
was dat de beklaagde zich niet in de gevangenis bevond en zich evenmin vrijwillig
had gemeld. Daarom werd hem gelast zich binnen tien dagen te melden, deed hij dit
niet, dan zou hij 'wederspannig' worden verklaard. Voorlopig werd hij in uitoefe-
ning van zijn burgerrechten geschorst en werden zijn bezittingen onder beheer
geplaatst.

De schande voor de familie zal compleet geweest zijn met wat verder werd gelast.
Want één en ander 'zal worden gepubliceerd met Trompetgeschal of bij Trommel-
slag', en wel op zondag 19 oktober 1828. Op 14 oktober kreeg de deurwaarder de
opdracht hiervoor zorg te dragen. En inderdaad, op gemelde zondag begaf de Haar-
lemse deurwaarder Pieter du Crocq junior zich naar de Grote Markt om daar, na
voorafgaand 'Trompettengeschal' mededeling te doen van het feit dat stadgenoot
Willem de Waal Malefijt, thans voortvluchtig, in verband met verdenking van ver-
duistering en valsheid in geschrifte, op 31 oktober 1828 ter zitting van het Amster-
damse Hof van Assisen werd verwacht! Vervolgens werd het voorgelezen stuk aan-
geplakt aan het raadhuis en de woning van de verdachte.

Willem meldde zich niet, hetgeen ook blijkt uit het feit dat de deurwaarder Hend-
rik Kruger te Amsterdam, op 31 oktober aan de ingang van de gehoorzaal van het
Hof had 'uitgeroepen de persoon genaamd Willem de Waal Malefijt, beschuldigde
en gedaagde van hetzelve Hof, doch dezelve is niet verschenen'. Willem was wel
wijzer geweest. Op dezelfde dag werd door de procureur crimineel het requisitoir
gehouden, waarin deze uiteenzette waarvan Willem werd beschuldigd en hoe dat
bewezen werd geacht. Vervolgens werd gememoreerd van welke artikelen dit een
overtreding was. De straf die werd geëist was niet mis: 'met den strop om den hals
aan de galg vastgemaakt, zal zijn gegeeseld en voorts op den rechter schouder
gebrandmerkt met de letters TPF' en verder een tuchthuisstraf van minstens vijf en
maximaal twintig jaar, een geldboete van ten hoogste tweehonderd gulden, alsmede
een veroordeling tot betaling van de kosten. Gezien zijn afwezigheid achtte hij het
ook noodzakelijk beklaagde tot wederspannige te verklaren.

Op 3 november 1828 werd Willem de Waal Malefijt door het Hof van Assisen ver-
oordeeld tot een kwartier te pronk stelling, een tuchthuisstraf van zes jaar, betaling
van een geldboete van tweehonderd gulden en betaling van de proceskosten ten
bedrage van ƒ 21,34. Bovendien werd hij wederspannig verklaard en geschorst in de
uitoefening van zijn burgerrechten.

Tenslotte
De opgelegde straf was uiteindelijk dus iets lichter dan de eis van de procureur. De
schande voor de familie was er waarschijnlijk niet minder om, en voor zover bekend
is Willem de Waal Malefijt nooit meer in Haarlem teruggekeerd om zijn straf te
ondergaan. Een aantal vragen blijft nog wel. Wist Willem de Waal Malefijt inder-
daad niet dat er geld in de zending aan de burgemeester van Wognum zat? Het lijkt
teveel toeval dat er uit alle brieven die door zijn handen gingen, net die twee brieven
met een voor die tijd aardige som aan geld, werden achtergehouden. Bij het onder-
zoek is nog gepoogd aan de hand van de nummers op de bankbiljetten te achterhalen
of de biljetten die uiteindelijk bij de beide geadresseerden terecht kwamen, andere
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biljetten waren dan de biljetten die de afzender in de brieven hadden gestopt. Dit kon
echter niet worden vastgesteld, daar men destijds deze nummers niet had genoteerd.

Aan de lezer de keuze of Willem een slordige commies bij de posterijen was, of
dat hij anders aangemerkt zou moeten worden ...

Stamreeks van Willem de Waal Malefijt
I. Gillis Janst- Malifait, bleker onder Aelbertsberg, op 'een bleyckerije mette huysinge ende geboomte
daer op staende, groot omtrent vier maergen landts bij den hoop sonder maet, alsoo't gelegen es in den
banne van Aelbertsberge, belent de Brederodesmeer aen den oostzijde, 't huys te Brederode ende Thonis
Jacobss, schout voorss., aen de noortsijde, de wildernisse soo die affgepaelt staet aen de westzijden, ende
de bleyckerije van Hans Verstraten aen de zuytsijde', welke blekerij op 6 maart 1614 gekocht werd van
Frederick Cousebant c.s., voor een bedrag van 2700 gld.2, overl. vóór 9-2-16293, tr. Catalina Pieters (de
Hondt, de Hom), overl. vóór 20-8-16484.
Uit dit huwelijk tenminste zeven kinderen, w.o.:

II. Isaack Gillis Malifait, garenbleker onder Aelbertsberg, begr. Bloemendaal 9-1-1681, tr. (1) Dirckjen
Baerts, overl. tussen 14-2 en 31-7-16605; tr. (2) Haarlem (schepenen) 31-7-1660 Janneken Joosten van
den Buerde (Burie),].ü. van Haarlem, overl. na 8-4-I6836.
Uit het tweede huwelijk één kind, uit het eerste huwelijk negen kinderen, w.o.:

III. Cornelis lsaaks Malefeyt, geb. ca. I6487, bleker onder Aelbertsberg, overl. vermoedelijk kort na 29-
11-1691, in elk geval vóór 16938, tr. (I) (ca. 1674/1675?9) Saenje Jans Hooffman, overl. vóór 7-4-167910;
tr. (2) Catalijntje Janse Buys (ook genaamd Jonge Buys), overl. na 3-9-1699". Zij hertr. (huw. voorw. 24-
6-169312) Jacob de Waal, wedr. van Haarlem.
Uit het eerste huwelijk één kind:

IV. hack Cornelisz Malefeyt, geb. (Aelbertsberg?) ca. 1676, volwassen ged. Bloemendaal 29-3-1709,
garenbleker te Overveen, schepen van Bloemendaal (1719, 1721, 1722), kerkmeester ald. (1711), moge-
lijk ook nog diaken (1713, 1715, 1719), overl. Overveen, begr. Bloemendaal 29-8-1725 (impost begr.
aug. 1725, klasse ƒ 6), tr. (1) vóór 19-5-170213 Dirkje Malefeyt (het is aannemelijk dat Isack en Dirkje aan
elkaar verwant zijn; tot op heden kon helaas deze verwantschap, of zelfs de afstamming van Dirkje, niet
worden vastgesteld), overl. Overveen, begr. Bloemendaal 27-10-1723 (impost begr. okt. 1723, klasse ƒ
6); tr. (2) (impost Bloemendaal juli 1724, klasse ƒ 6) Jacomijna Buys, wonende te Velsen.
Uit het eerste huwelijk twee kinderen, w.o.:

V. Cornelis Malefijt, ged. Bloemendaal 18-3-1703, garenbleker te Overveen, schepen 1729-1730, 1733-
1735, 1739, 1741-1743, 1749, 1751-1752, 1754, 1756 en schout (?) van Tetterode, diaken (geref.) te
Bloemendaal (1741, 1748), begr. ald. 3-12-1756 (impost klasse ƒ 6), tr. Haarlem 30-4-1724 (impost klas-
se ƒ 3) Margaretha de Waal, ged. ald. 8-11-1702, begr. Bloemendaal 24-8-1763 (impost klasse ƒ 6), dr.
van Adriaan de Waal en Cornelia van Os (van Ots).
Uit dit huwelijk zes kinderen, w.o.:

VI. Adriaan de Waal Malefijt, ged. Bloemendaal 25-5-1739, makelaar te Haarlem, als zodanig benoemd
op 20-1-176814, lid van het Patriottisch genootschap 'Pro Aris et Focis', majoor van een groep schutters,
die bij de nadering van de Pruisen in 1787 uit Haarlem wegtrokken in de richting van Utrecht, teneinde
de toegang tot de stad te bewaken 15, door het bestuur van Haarlem in sept. 1799 benoemd tot lid van de
'Kommissie ter betaling der Burgerkorpsen', welke commissie werd opgericht tijdens de inval der Engel-
sen in Noord-Hollandl6, werd 7-9-1774 lid van de Haarlemse Rederijkerskamer 'Trou Moet Blijcken'
(ook in 1775 kwam hij nog op de ledenlijst voor; in dat jaar trad hij voor de eerste maal aldaar op als 'fac-
tor', hetgeen wil zeggen dat op hem de plicht rustte het jaargedicht te schrijven, de zogenaamde 'jaar-
zang'; een van zijn voorgangers in deze functie was de bekende auteur Pieter Langendijk. Als factor werd
hij nog vermeld in de periode 1783-1797 en 1800-180517, overl. Haarlem 29-11-1806 (wonende aan de
St. Jansstraat), tr. (1) Haarlem 3-5-1765 Cornelia van Eijzen, ged. ald. 17-2-1737, begr. ald. 17-1-1780,
dr. van Jan van Eijsen en Catharina Doublé; tr. (2) Haarlem 7-1-1781 Geertruy van Aardenburg, ged. ald.
14-12-1755, overl. ald. 25-9-1831, dr. van Willem van Aardenburg en Janneke Wildschut.

Uit het eerste huwelijk zeven, uit het tweede huwelijk negen kinderen, w.o.:
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VII. Willem de Waal Malefijt, geb./ged. Haarlem 27-6/5-7-1789, geëmployeerde (commies) bij het Post-
kantoor te Haarlem (1813-1827), commissionair te London (1846), woonde in 1813 te Haarlem in de
Doelstraat, 1814-1818 aan het Plein bij de Grote Houtpoon, daarna aan de Oude Gracht (zijn echtgenote
woonde in 1846 aan de Grote Houtstraat), overl. tussen 1846 en 1869, tr. (1) Haarlem 11-8-1813 Jansje
van Eeden, ged. ald. 15-10-1786, overl. ald. 18-9-1815, dr. van Hendrik van Eeden, bloemist, wonende
aan het Plein bij de Grote Houtpoort te Haarlem, en Anna Maria Schoneveld;
tr. (2) Haarlem 14-1-1818 EHzabelh Frederica Woonman, geb./ged. (Ev. Luth.) ald. 8/11-2-1788, mode-
maakster aan de Grote Houtstraat (1818), naderhand (wolle)naaister aan de Oudegracht, overl. na 1846,
wed. van Dirk Arendsen (overl. Haarlem 6-7-1810), dr. van Jan Woortman en Maria Margaretha Moter.
Het overlijden van Willem de Waal Malefijt kon niet worden vastgesteld. Ten tijde van het huwelijk van
zijn zoon Adriaan was hij woonachtig te London, zijn echtgenote te Haarlem. Daarna is van geen van bei-
den een spoor te ontdekken. In 1869 zijn ze zeker overleden, aangezien dat als zodanig werd vermeld bij
de afdoening van de nalatenschap van een zuster van Willem. Hun zoon Albertus woonde toen in de Ver-
enigde Staten. Het is natuurlijk niet onmogelijk dat Elizabeth Frederica Woortman haar zoon daar naar-
toe vergezelde. Het bevolkingsregister van Haarlem, beginnend in 1849, geeft daarover helaas geen uit-
sluitsel.
Uit het eerste huwelijk:

1. Levenloze dochter, geb. Haarlem 17-5-1814.
2. Jansje (Johanna) de Waal Malefijt, geb. Haarlem 7-9-1815, overl. na 1869, tr. Klaas Kruijjf, bloemist

te Sassenheim, overl. na 1869.
Uit het tweede huwelijk:
3. Adriaan de Waal Malefijt, geb. Haarlem 14-4-1819, heel- en vroedmeester (arts) te Haarlem, chirurg

en verloskundige 1846-1887, verbonden aan het Elisabeth's Gasthuis te Haarlem, woonde aan de
Jansstraat 1847-1852, aan de Barteljorisstraat 1853-1859 en daarna aan de Gedempte Oude Gracht,
overl. Haarlem 6-5-1887, tr. ald. 10-9-1846 Alydia Reynders, geb. Haarlem 7-6-1823, overl. aldr.
1902, dr. van Jacob Reynders, metselaar aan de Oude Gracht, en Clazina Kleiweg. Uit dit huwelijk
nageslacht.

4. Maria Margaretha de Waal Malefijt, geb. Haarlem 27-8-1820, overl. ald. 6-6-1830.
5. Isaac de Waal Malefijt, geb. Haarlem 26-2-1822, schrijnwerker, overl. Brussel 23-5-1847.
6. Albertus de Waal Malefit, geb. Haarlem 4-10-1823, wagenmaker te Chicago (111., USA), overl. na

1869.
7. Jan Louis de Waal Malefijt, geb. Haarlem 31-5-1826, overl. ald. 11-7-1831. •

Noten
1. Rijksarchief in Noord-Holland (RANH), archief van het Hof van Assisen, inv. nr. 417, dossier

2085.
2. RANH, oud-rechterlijk archief Bloemendaal (ORA), inv. nr. 1064, f. 134v.
3. Gemeentearchief Haarlem, notarieel archief (GAH, Not.), inv. nr. 131, f. 91 v.
4. GAH, Not., inv. nr. 161, akte 231.
5. GAH, Not.. inv. nr. 162, f. 667v.
6. GAH, Not., inv. nr. 434, f. 105.
7. GAH, Not., inv. nr. 438, f. 323.
8. GAH, Not., inv. nr. 517, f. 153.
9. Het uit dit huwelijk geboren zoontje was in 1679 driejaar oud.

10. RANH, ORA, inv. nr. 1070, f. 159v.
11. RANH, ORA, inv. nr. 1055.
12. GAH, Not., inv. nr. 444, f. 393,420; de beide akten zijn gelijkluidend, alleen de tweede is niet geda-

teerd.
13. RANH, ORA, inv. nr. 1099.
14. Mededeling van de heer D.F. Goudriaan te Haarlem.
15. F. Allan, Geschiedenis en beschrijving van Haarlem, van de vroegste tijden tot op onze dagen (eer-

ste deel), Haarlem 1874, pag. 110.
16. Geschiedkundig gedenkstuk van het voorgevallene binnen Haarlem in de laatste helft van het jaar

1799, Haarlem 1803, pag. 125.
17. Algemeen Nederlandsch Familieblad, jrg. 1902, pag. 309, 311.
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HET OUDSTE LIDMATENBOEK
VAN DE NEDERLANDS-HERVORMDE GEMEENTE

VAN HAARLEM

door D.F. GOUDRIAAN

De lidmaten- en attestatieboeken van de Hervormde Gemeente van Haarlem vormen
een aaneengesloten reeks vanaf het jaar 1579 en zijn een belangrijke bron voor
zowel genealogisch als historisch onderzoek. Het oudste lidmatenregister, van de
jaren 1579 tot en met 1595, bevat behalve de inschrijvingen van gevestigde Haar-
lemmers, ook de namen van immigranten, veelal afkomstig uit de Zuidelijke (Spaan-
se) Nederlanden, die aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog, veelal om geloofs-
redencn waren gevlucht. Het bijzondere van uit oude register is verder, dat niet
alleen de namen van de nieuwe lidmaten en de plaatsen van hun herkomst worden
vermeld, maar dat ook vaak medegedeeld wordt wie hun gezinsleden waren, welk
beroep men uitoefende, bij wie men inwoonde, en in welke straat of welk huis men
woonde, waarbij in een aantal gevallen een huisnaam wordt genoemd.

In het register zijn diverse handschriften te onderscheiden, waarvan er enkele
moeilijk te ontcijferen zijn. Teneinde deze bron voor genealogisch onderzoek beter
toegankelijk te maken, besloot de heer N.A. Hamers uit Nijmegen in de zeventiger
jaren het oude register te transcriberen en gereed te maken voor publikatie. In het
maart/aprilnummer 1978 van Gens Nostra verscheen de eerste aflevering van zijn
hand. In de loop van dat jaar en het jaar daarop verschenen enkele vervolgen, maar
na 1979 werd deze publikatie helaas niet voortgezet.

In overleg met de heer Hamers, is besloten de draad weer op te pakken, teneinde
de publikatie van het oudste lidmatenregister van Haarlem af te ronden. In navolging
van het reeds gepubliceerde eerste gedeelte (1579-1585) is gekozen voor letterlijke
weergave van de tekst. Teneinde de leesbaarheid te bevorderen, is echter hier en
daar, bij afkortingen in de originele tekst, een aanvulling tussen haakjes geplaatst,
b.v. bij: 'Langebr(ug)' en bij 'Kl(ein) H(eilig) Lant'.

Vervolg van Gens Nostra 34 (1979), pag. 240:

Den 19 july (15)85
Annetge Geerolfs jongedochter van Harderwijc wonende in de Lange Begijnenstraet.
Maritgen Jans jongedochter van Vreen, wonende met Grietgen Claes op t Begijnhof, getuighe over beyde
Grietgen Claes.
Jacques Saba van Mucroy, wonende op de Kroft int Haentgen.
Herbert Heindrixsn van Geyldorp, jongesel wonende op Ouwe Harlem, getuyge Hendric Jansse van
Breda.
Franchois Heyns van Werneken wonende inde huysinge van wijlen Jacob de Cueninc. Mayken zijn huus-
vr., Jacquemijntgen ende Cathelijne zijn dochters, Michiel Heyns sijn suene.
Barbara Abrahams, die dochter van Abraham Gallus hefft attestatie gebrocht van Gendt.
Trin Jaacobs jungedr. van Steenwijck, ten huse van Cornelis Rijken, bringt attestatie van Amsterdam.

Auctio Ecclesia! 2 October (15)85
Trijn Cornelis, weduwe wonende bij de Langebr(ug) in de Lootsge, met attestatie van Muenickedam.
Tanneken de weduwe van (Jorn(elis) de Voghele wonende op den Burgwal met haer soon Andries de
Voghele met getuugenisse van Andries de Vogele haer zone.
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Goris de Vogele wonende in de Cleyne Houtstraet tussen de poorte en de put daernaest staende.
Josyne, de huysvr. van Jan de Vynck, met attestatie van Reijnsburch, wonende in de Backenesserkerck.
Janneken Ros, de huysvr. van Hans Ros, wonende in de Smeestraete, haer man woont met Jan Smeerpont
in deTerwe Ketel.
Jan Remkens, Cathelijne sijn huusvr., Barbara eene weduwe en Cristyna zijn dochter met attestatie van
Mechelen, wonende in de Pueselaerssteegh.
Maria Vermont jongedochter van Antwerpen wonende met Jacques de la Faille in de Zijlstraet, haer
getuughe Barbara Abrahams Gallus.
Boudewijn Huenich ende Cathelijne zijn huusvr. met attestatie van Gend, wonende opt Sparen, naest de
Wissel in een ganc.
Francois Piets en Jacquemijnken van der Beke wonende int selve huus van de voorga(ande) met getuuge-
nis van Pieter Gheys dat se litmaten sijn.
Francois Castelein van Darseele wonende achter turfhuus van Kies' brauwerie met getuugenis van Daniel
Boute, litmaet, dat hij is een litmaet van Ghent.

Auctio Ecclesia 4 Octob. Ao. (15)85
Guiliaem van Haerinckhouck, die zwaeger van Jan Braems, met attestatie van Sandwits.
Cornelis de la Noy in die Groote Houtstraet aldernaest den Granaetappel met attestatie van Gent.
Andries Andriesen met attestatie van Delffhaeven.
Dina van der Heiden met attestatie van Gent, wonende bij die Cruispoorte.
Dina van der Mere met attestatie van Gent, wonende bij de Cruispoorte.
Antony Dou Feur ende Chonnette Waket sijn huisfrou met attestatie van Antwerpen, opt Groot
H(eilig)lant bij 't gasthuis.
Tanneken Caeluwaerts, met getuichenisse van een dienaer van Oostwinckel, wonende opt Spaeren in Pie-
ter Kiesen behusinge.
Jan Bouillon, Maria sijn huisfrouw met attestatie van Brussel, wonende in die Lange Veerstraet.
Hendric Jordensz jongesel van Gestel, wonende in die behuisinge van Derrie Jacobs testis2 Arjun Pietersz.
Pieter van der Vliet in die Swarte Raevensteeg3, testis Jelis van de Bossche.
Tousen Pope van Sintermerten met Cathrina sijn huisfrouwe op die Crocht int gulde vereken, Bogardus
retulit eis testimonia4. Jan Tonisz jongesel van Haerlen in die Cornelisstege, testis Jan Hendricxe diacoon.
Janneken Cornelisen jongedr. van Alcmaer in die Conincstraet, testis Cornelis Dionysen.
Perona Haerinckhouck die huisfrouw van Guiliame van Haerinckhouck, testis Jan Braemen.
Anna Jansen jongedr. van Coesevelt, wonende in die Witte Heerensteeg, testis Sijbrech Eybers.
Helena de Rousieu jongedr. in die Achterstraet, testis Janneken die weduwe van Lowisen Jansen.
Marcus Snaet van Tijlt in die Cleine Hou(t)straet, testis Cornelis Buic.
Joost Aerensz van Tijlt wonende op die Vollersgracht met Hieromina die huisfrou van Joost Aerens, idem
testis.
Trijn Jansdr. jongedr. uit het lant van Valckenberch, woonende op Backenessergracht.
Robert Beele van Curtrijc in die Coninckstraet, Bogaert testis.
Helena Hoefnaegel die huysfrou van Robert voorsijt, testis ...marity...
Maiken Hendricx jongedr. van Eindhoven opt Cleine H(eilig)lant, testis Willem Toenisz.
Leintgen Gisbers van Einthoven ooc opt K(lein) H(eilig)lant.

Auctio Ecclia Den 8 Jannarij (15)86
Tanneken Norrot jongedochter wonende met Lambertus Lamberti in St. Jansstraet.
Jan de Smeerpont en Catherine sijn huusvr. Verwer, wonende op de Oude graft omtrent de Lombert met
attestatie van Andwerpen.
Pieter van Doorne ende Mayken sijn huusvr. met attestatie van Andwerpen, wonende in de Gierstraet ten-
over de slootmaker, droochscheerder van zijne stijle5.
Mr. Hugo Bol van Zaenen, wonende in de St. Jansstraet.
Geeraerd Jansse wonende in de Witte Heerensteech bij Jacob van Turnhout met attestatie van Andwer-
pen.
Jan Fremault ende Josijne sijn huusvr. met attestatie van Andwerpen wonende op de Oude Graft bij de
Sijlbrugge in Pieter Olys camere.
Clays Harpersse wonende buiten de Scalcwijckerpoort.
Hendrick van der Burch wonende in de Gierstraete in Jan Dirrixsse huusinge naest de timmerman.
Pieter Eelinc van Breda met Truyke sijn huusvr. wonende in de Conincstr. in de Drie Coningen.
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Mijntge Vermortel weduwe, wonende op 't Spare bij Govaert Ruenaerts huus.
Willem Jooste joncgesel van Eyndhoven de sone van Joost Willems wonende in de Conincstraet.
Josijne van Beyselare wonende op de Breedesteech ten huuse van Daniel Boute.
Jan Janssen van Hertogenbosch hoe(den)maker gewoont hebbende te Hoorn in de Nieuwe Steegh, nu
wonende in de Groote Houtstraet tegenover trompetters.
Lieven de Bets wonende op den Burchwal in Clays Simons huus.
Sara Augustijns jongedochter wonende in de Gierstraet.
Mayke Dierix w(eduwe) van Meene int Witte Heerenclooster neffens vidua6 Anth(oniu)s van Zwol.
Anthonette Wustenis f(emin)a7 Anthonius de Roseau, wonende met haer vader.
Franchois Elaut ende Josijnken sijn huusvr. met attestatie van Gendt, wonende in de (Grote) Houtstraet in
de Granaetappel.
Jan van Deele, w(edr.) van Andwerpen, wonende naest tzeepeert en Susanna sijn huusvr.
Cathelijne de Cocq jongedochter met attestatie van Delft, wonende in de Conincstraet met Robert de
Cleermaker.
Joos Geysen van Moorsele met Mayken sijn huusvr. wonende in de Voorcamp voor Scerprichters.
Francijnke Lievens w(eduwe) wonende in de Schachelstraet achter de Pluymsac, met attestatie van Bom-
mel.
Lubbert Hermans van Deventer wonende in de Sparewoustraet naest Jan Theeusse.

Auctio Ecclesia 10 januari (1586)
Tannicken Wouters weduwe van Curtrick met haar soen Pyter van Bielkant in die groote Houdtstraate
neffens den Granaatappel.
Gerrit Jorisse ende Elisabeth Jansdr. wonende t'Overveen, met attestatie van Loosduynen.
Quintijnken van Diest wonende op de Voldersgraft met attestatie van Gendt.
Robert Macque wonende op de Kroft.
Mr. Christiaen Offerman schoolmeester wonende op de Mart, met attestatie van Andwerpen.
Maritgen Jans f(emin)a Dignum Arents wonende in de Cleyne Houtstraet.
Lijsken Adolfs j.d. van Andwerpen, wonende met Jan Smeerpont, met getuugenisse van Ydeken Augus-
tijns.
Mayken de Larme, jongedochter van Curtrijcke, wonende ind Cleyne Houtstraet.
Nicasius van Deynse, met attestatie van Gendt, op't Spare achter den Wissel.
Philips van den Bossche met attestatie van Gendt wonende bij de Cruyspoort naest de smit tot de
schoe(n)lapper.
Heindrixge Jacobs d'huysvr. van Adriaen Thomasse in de Conincstraet.
Yefne Pieters en Maritge Reyers haer dochter wonende in de Clercsteegh.
Mayke d'huysvr. van Jan Braems.
Jan Maertssen wonende op't hoec van de Veststeech.
Mayken Verhelst d'huysvr. van Lauwers Verhelst wonende in de Vlaemsche buijrte.
Simon Gheysen van Meenen, wonende achter Pieter Arienss(en).
Hendric Schauman van Bruyssel, wonende in de Groote Houtstraet bij 't witte Lam.
Leynken Fransse d'huusvr. van Willem Arens wonende in de Hagestraet.
Lijntge Gijseberts mater Mayken Hendr(iks), op 't Cleyn H(eilig)landt.
Leentgen d.h.(?) de weduwe van Willem de Sceppere wonende ten huuse van Jan Braems, met getuuge-
nisse van Cathelijne Fiers.
Roeloffge Pontssen van Maurick met attestatie uyt de Betuwe, wonende in de Cleyne Houtstraet.

Auctio Ecclesia ad 2 appril Ao. (15)86, prefide8 Johannes Ambsing
Mattius Bonavaele, van Meenen met sin husvrou Gerhardina bringen attestatie van Colc(h)ester in Inge-
land op Spaeren ten huuse van Jacob Koening.
Ida Gijse weduwe van Gend met attestatie van Bergen op Zoom, ten huuse van Jann Piters op die Krufft.
Francois Wijnen van Oudenaerde, schuyermaker, sall attestatie beschicken van Bergen op Zoom, mede
ten huuse van Jan Pyters op die Krufft, heeft attestatie gelevert.
Josijnken de weduwe van Mare Schouteet met atttestatie van Gendt ende woont met Mailliaert van Zuyt
op Scheepmakersdijck.
Rprp.nt fipp.n van Miipr*: Hippapr van Hp. Palsoravinnp.9

Lowys Zoete van Rousselaer, lynewever wonende op de Kroft, wonende in Catharijne Clooster.
Abraham Adriaens van Harlem, wonende op Scheepmakersdijck.
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Crijn Hendrix, wed(unaar), provenier int gasthuus.
Grietgen Ariens d'huusvr.van Hubert Heindrix lynewever in de Schachgelstraet, getuuge Hendric Janss.
Janneken de Brune uxor10 Jan de Brune wonende ande Groote Houtbrugghe.
Adriaen de Reek ende Sara sijn huusvr. met attestatie van Andwerpen, sijdewereker, wonende int huus
van Jan van Weert.
Jan de Coninc ende Mayken sijn huusvrauwe ende Hans de Coninck haer sone met attestatie van Mid-
delburch wonende...
Lowyse Clercqs de weduwe van Loy de Cokere, wonende in de Sme(e)straet met de weduwe van Corne-
lis de Vogele met getuugenis van Joost van Dale.
Grietgen van der Maire met attestatie van Ghendt wonende in de Cruusstraet ten huuse van een backer.
Janneken de weduwe van Pieter Bufet met attestatie van Middelburch wonende in de Cruusstraet.
Gillis van den Bussche, weduwnaer, annuelakenwever, wonende in de Slijcsteech tegenover 't Visch-
spaen.
Suanne Pieters van Oostwinkele d'huusvr. van Olevier Bauwens, wonende op de Backenessergraft op't
hoechuus van de Appelaersteech met attestatie van Alcma(a)r.
Gabriel van den Dam joncgesel van Andwerpen, wonende in de Groote Begijnestraet, zijdewever, bij den
Spiegel, met getuugenis van Pieter Danniss (Dammiss?).
Maritgen Jans, jongedochter van Albercoop bij Steenwijck, wonende op de Burchwal met Lijsbet Jans.
Garbrant Roemersz ende Celia Claes sijn huusvr. met attestatie van Alcma(a)r, wonende in de Veerstraet
in de Sluetel.
Janneken Benedictus, jongedochter, wonende in de Groote Begijnest. ten huuse van de kistmaker.
Mayken Heyns, jongedochter van Andwerpen met attestatie van Delft wonende in de Haneganc" naest
bij de Vergulden Pluym.
Nicolaus Snaphaen ende Janneken sijn huusvr. met attestatie van Andwerpen wonende op de Kroft
wonende int huus van Wouter Boorten.
Francyna Cauwer, jongedochter van Meenen, wonende in de Conincstraet met de weduwe van Pieter van
Beelcamp omtr(ent) den Vergulden Eeckele.

Auctio Ecclesiae den 4 Aprilis (15)86
Jan de Buck van Curtrijcken wonende in de Cleyne Houtstrate int Gulden Calf, getuuge Jan Fremault.
Pieter Geeraert joncgesel van Tielt wonende in de Franckesteegh wonende met zijn moeder, getuuge Joos
de Rosier.
Joriaen Frerixen wonende achter de Backenesser Kercke, getuugenis Jan van Zaenen.
Pieter Cornelis joncgesel van Ha(a)rlem wonende in de Sint Jansstraet tegenover Aeltgen de Craemster.
Clays Lubberts van Andwerpen wonende in de Groote Houtstraet ten huuse van Bogemaker, getuugt
Lubbert Hermansse dat hij een lidmaet es.
Willem Muenincx wonende in de Sijlstraet.
Osten de Poortere ende Janneken syn huusvrauwe van Thielt wonende op den Burchwal met getuugenis
van Gillis van den Bossche.
Ingel van de Capelle ende Jacquemijne zijn huusvrauw met attestatie van Zantwijx wonende achter 't
pesthuus in de nieuwe huusekens.
Anthoni Janss ende Catherijne sijn huusvrauwe met attestatie van Andwerpen wonende in de Waermoes-
straet in de Belle.
Margriete van den Bossche met attestatie van Middelburch wonende op de Kroft int huus van Jan Pieters
met den Hoemaker.
Livina de weduwe van Pieter Cammelynck met attestatie van Brugge wonende op de Burchwal int huus
van Clays Simons.
Jan de Calu(w)e ende Vijnken sijn huusvrauwe met attestatie van Vlissinge, wonende in de Cruusstraete,
backer tegenover 't weeshuus.
Jacques Schoutet ende Perijnken sijn huusvrauw met attestatie van Rotterdam wonende met sijn vader,
backer in de Cruusstraet.
Caterijne de huusvrauw van Jan van Deele met attestatie van Middelburch wonende op't Sparen.
Clays Cautaert van Ghent wonende op de Kroft te Int Huus met Pannedeck, Francois Pijns geeft getuuge-
nis dat hij es een litmaet der gemeente.
Jan Philips ende Martijnken sijn huusvrauwe wonende in de Cruuspoorte, lakenbereyder.
Margriete Vos weduwe van Andwerpen wonende in de Begijnestraete ten huuse van de stoelmaker.
Trijnken Rimpes de huusvr. van Simon ten selve huuse.
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Pieter Vleck ende Bayken Alberts sijn huusvrauwe van Andwerpen, op't Zant12 naest 't Gulden Vlies daer
Joos van de Cruse heeft gewoont met attestatie van Jan Philips.
Pauwels van Cuelen, van Mechelen met attestatie van de huusvr. van Jan Reynkens, in de Gierstraet ten
huuse van de smit.
Clays de Vriese joncgesel met attestatie van Gent, wonende in de Groote Houtstraet bijde Granaetappel.
Jacquemijne de huusvrauw van Jan Goris de Vogele, wonende in de Cleyne Houtstraet int Gasthuus-
poortgen.
Lijntgen Gerrits de huusvrauwe van Dirric Jansse wonende in de Wijngaertstraet.
Neeltgen Stenius de huusvrauwe van Jan Jansse van Hertogenbosch, wonende in de Haneganck.
Willem Vromant wonende an de Oostz(ijde) van de Backenessegraft, lynewercker met getuugenis van
Joos de Wale.
Agniete Smitsaert de huusvr. van Hans Maniaert, wonende in de Witte Heerensteegh.
Osten van Beelcamp, joncgesel wonende in de Cuenincstraet met Pieter van Beelcamp, smalwever, zijn
broeder.
Grietgen Ruebens ende Janneken Dirrix, jongedochters, wonende in de Achterstraet met Jacquemijnken
van de Kemme die ooc getuugenis geeft.
Jan Kolf lynewever van Ingelmunster wonende in de Molensteech getuucht over hem de voors. Jac-
quemijne.
Mayke Carpentiers weduwe wonende in de Warmoesstraet ten huuse van Mr. Pieter.
Thuenis Thuenisse joncgesel, wonende met zijn moeder (weduwe van) Anth(oniu)s van Zwol, zijn zuster
attesteert.
Cornelis Ariaensse, slager wonende op de Burchwal.
Hillegont Pieters, weduwe, wonende an de Vest bij de Sparewouwerpoort.
Anthonis Heniaert van Rijsele wonende op 't Sparen bij Wiggaert Cousebant bij Pieter Kies.
Heindric Joosten van Ghessel bij Eyndhove, lynewever wonende in de Damstraet achter Jan Rijser.
Pyter de Scheerer van Runtgen, een kleermaker kumbt van die gemeinte van Gend, woenende in die
Lange Veerstrate in des glaesmakers huuse.

Auclio Ecclesiae den lójuly (15)86
Pierre de la Marque ende Marie Bigodt zijn huusvr. met attestatie van de Wa(a)lsche kercke van Antwer-
pen wonende nu op den Couwenhorn, Buutenhorn.
Gillis Karlein wonende ind Sijlstr(aet) teghenover 't Zijlclooster, met attestatie van de voorn(oemde)
Pierre.
Cornelis de Ferffere met Betgen zijn huusvr. met attestatie van Gendt, wonende ten huuse van Kemis(?)
Simons.
Jan Robbe, joncman met attestatie van Zandwijcx wonende bij de Cruuspoort.
Callekin Snepers, jongedochter met attestatie van Sandwijx wonende bij de Sparewouwerpoorte.
Isabeau van den Eede met attestatie van Middelburch wonende in de Cocsteech.
Lieven Damman ende May ken sijn huusvr. met attestatie van Leyden wonende in de Cocsteech tot They-
ne de Hekelster.
Heylken Govaert v(idu)a Sebastiaen Huuselinc met attestatie van Leyden wonende an de beestemart int
Vosken.
Michiel van Quickelberge ende Catherijne sijn huusvr. met attestatie van Andwerpen, wonende op't Spa-
ren over de Vischbrugge twee huusen van den Tol.
Anna Leys, dienstmaecht van de voorn(oemde) Michiel getuucht dat se is litmaet.
Franshijne Houthauwers, jongedochter met attestatie uyt Engelandt van Zantwijx wonende bij de Spare-
woupoort.
Pauwels Bogaert ende Mayken van de Cruuce met attestatie van Gendt wonende op't Sparen in den Oli-
fant.
Joris Valckerman ende zijn huusvr. met attestatie van Gendt wonende bij de Wissel op't Sparen.
Jan Pieters ende Heesge van Nuys zijn huusvr. zijn litmaten met attestatie van Gog over de
Conincxbr(ug).
Jan van Langemers ende Janneke de Vie zijn huusvr. met attestatie van Vlissingen in de Begijnestr(aat),
daer Jan van Liere heeft gewoont.
Fokel v(idu)a van Jan lansz met attestatie van (de.) Rnn-.h nn The.sse.l wnnp.nHp. mM Annetop.n Cornelis.
Betgen van de Rade, weduwe met attestatie van Ghendt, wonende met Pieter Snellaert bij de Veste van't
Krayenest13.
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Frans Stevens joncgesel van Weert met attestatie van Gog wonende in de Haneganc met Denijs de zwa-
ger van Dirric van de Heuvel.
Adriancken Gramers met haer dochteren Susanneken ende Betken met attestatie van Middelburch,
wonende in de Damstraet neffens Joos Vermaire.
Kallekin van Hese met attestatie van Gendt wonende in de Achterstraet naest Middelburch.
Gerdijntgen (Ver?)Donders jongedochter van Ghendt met attestatie van Middelburch, woont naest 't Gul-
den Vlies ten huyse van Jan Cassier.
Michiel Eeckhoutte met attestatie van Zantwijcx, wonende bij de Sparewoupoort ten huuse van Arent
Meynaerts.
Betgen van de Venne v(idu)a, is een litmaet braght voor getuuge Joos van Dalen wonende in de (Grote)
Houtstraet naest de Graenaetappel.
Willem Bries b(r)ocaetwercker uyt de gemeente van Andwerpen op getuugenis van Adr(iaan) de Reeke-
re.
Raphael Ie Febure wonende op't Sparen ten huuse van Schout bij de Vier Heemskinderen.
Maerten Gheelen ende Mayken zijn huusvr. wonende buuten de Schalkwijcpoort neffens de brugge.
Jan Pattin wonende bij de Langebrugge tot Jan Fransse, rietdekker op't Sparen.
Wouter Peters joncgesel van Eyndhoven wonende op de Vollers graft bij Jan Heindr(iks) van Leent.
Mayken Verhulst wonende in de Sijlstraet in den Useren Schare [regel doorgehaald].
Pieter van Wijchuus ende Cijntgen zijn huusvr. wonende in de Sijlstraet in de Useren Schare.
Josijnken van Slambrouc jongedochter wonende op het Sparen bij den Gouden Tempel.
Cathelijne van Meenen jongedochter van Morseele wonende in de Acterstraet achter den tollenaar ten
huuse van Grietgen Jacobs.
Janneken Bouckaerts jongedochter van Ingelmunster wonende int selve huus.
Callekin van Rumbeke v(idu)a wonende in de Achterstraet bij St. Joris.
Ceintijnken de weduwe van Maerten van Kalon, wonende op de Burchwal neffens de pannebacker.
Aechge Cornelis, jongedochter wonende op de Beke, over de Weerelt, get(uige) Rems Jans.
Grietgen Boeckaert v(idu)a Maerten Hubrecht wonende in de Sijlstr(aet) met Mailliaert Willeton, op tge-
tuugenis van Goris de Vogele.
Cornelis Ie Feure ende Catheryne Rous zijn huusvr. met attestatie van Vlissingen, in de Pueselaerssteech.

Autio Eccl(e)sia den l8julyAo. (15)86
Jan Vrone van Nivelle op de Backenesser graft aende westzijde, Lambert Camby geeft hem getuugenis-
se dat hij elders in de gemeente geweest is.
Jan Heimaert met sijn huisfrouwe, twee dochteren ende dienstmaeget met attestatie van Amsterdam,
wonende... [niet ingevuld].
Gelis Beele met Jaquemina sijn huisfrouwe, caerdemaecker wonende bij de smit aen de Cruispoorte met
attestatie van Leiden.
Hans Mus met Lijsebet, sijn huisfr. Bayken met attestatie van Andwerpen wonende in de Coninckstraete.
Jan Cassier met Matijnken sijn huisfr. met attestatie van Middelburch, wonende in de Maeght van Gent.
Claerken (Ver)? Donders die dienstmeit van Jan Cassier ooc met attestatie van Middelburch.
Tanneken Franck van Antwerpen die huisvrouwe van Jan Balioet wonende in de 3 Coningen met attesta-
tie van Middelburch.
Arnoldus Rolofs ende sijn huisvrouw Derckgen Paeschens wonende in de Voorcamp, met attestatie van
de Graef.
Derck Goosens, wonende tenselven huise in den Voorcamp met attestatie van de Graeff.
Catelina van den Castele wonende bij Joost den Backer aen de Groote Houtstraet met attestatie van Gent.
Catarina Laurens met attestatie van Bommel.
Janneken Vereist, wonende in de Scheckanne aen de marckt met attestatie van Iperen.
Hendric Joosten wonende aen de Groote Houtstraete achter Wouter Vos. Derck van den Heuvel betuiget
dat hij is een litmaet.
Jacquemina Krayen, van Belle wonende in de Cruisstraet met attestatie van Brugge.
Joost Vermere die man van Bele Voorsey sijn huisfrouwe geeft getuichenisse dat hij te vooren in de
gemeente geweest is.
Gerart die Witte wonende in de voorz camp, linnenwever.
Gerart Pietersen van Nues, wesende een litmaet geeft ooc sijn huisfrouwe getuichenisse dat se te Gend in
de gemeente geweest is. Uxoris nomi..14 is Anna Tijsche wonende opt Sparen, naest den pottebacker.
Philips van der Mere wonende bij de Cruispoorte.
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Joost de Puick, wonende in de Moolensteegh. Rolant Soete testis.
Joost Gerof wonende in de Cruisstraet tegen 't Mooriaenshooft ten huise van eenen backer. Philips van
der Mere testis.
Jan Fransen, wonende in de Lange Veerstraete.
Jan de Camp, wonende in de Bagijnen kercke.
Hendric Albers wonende aen de Cruispoorte. Bogardy inquiset de co:15.
Michiel Gerarts van Tielt jongesel wonende in de Frankensteeg Jan Bruinen testis.
Jacob van der Eeke, jongesel wonende op de Backenessergraft,
Bogardus testis.
Pieter de Prie is wonende op de Croft bij Jan Andriesz.
Jan Hendricx van den Bossche wonende op de Vollersgracht.
Daniel de Stuever wonende op S. Jans cuil in t' Bagijnen Torfhuis. Pieter Aertsen geeft beiden getuich-
nis.
Adriaen Noose woonende int nauwe straetgen over de Vijsel int Kler(k)steeg.
Mayken van Ruaerte, jongedr. wonende in de Corte Bagijnenstraet achter Guiliame den Backer, Jan Brui-
ne geeft beide getuichenis.
Aeriaentgen Corsten, wonende in de Witte Herensteeg tegenover Jan van Leent.
Jaquemina Gijsens wonende in de Gierstraete. Testis Jan de Settere.
Claerken Servos, die dienstm(eid) van Mauris Regout.
Janneken Kestelloot wonende in de Conincstraete, Robert Be(e)le betuiget datse is een litmaet der
gemeente.
Claes Thomasz. ende Engelke Augustijnsdr. wonende in den Aeneganck in den Blauwe Engel met atte-
statie van Amsterdam.
Isaac van de Weerde van Ghendt met attestatie van Middelburch, wonende in de Maecht van Gent.

(Wordt voortgezet)

Noten
1. Nieuwe lidmaten (letterlijk: nieuwe uitbreiding van de gemeenschap).
2. Getuigt.
3. Het lidmatenboek vermeldt op 9 januari 1585 een lidmaat wonende 'in het Schotensteechje op de

Backenes', de oude benaming voor dit steegje. Bij de inschrijving van een lidmaat op 4 oktober
1585 wordt waarschijnlijk voor het eerst de nieuwe naam 'Swarte Ravesteeg' gebruikt. Deze, waar-
schijnlijk oudste vermelding, wordt niet genoemd in 'De straat waarin wij in Haarlem wonen' door
dr. Gerda H. Kurtz.

4. Bogardus heeft voor hen getuigenis afgelegd.
5. Van zijn stijle (stiel) = heeft als beroep.
6. Weduwe.
7. (Huis)vrouw.
8. Voorganger (predikant).
9. De Paltsgravin was Amalia, de weduwe van Hendrik van Brederode, die tot 1589 een gedeelte van

het voormalige Zijlklooster bewoonde.
10. Echtgenote, vrouw.
11. Anegang.
12. Grote Markt.
13. Nu oostzijde van de Nassaulaan.
14. Genoemde echtgenote.
15. Bogardus heeft dit onderzocht.
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OVERZICHT VAN KLAPPERS
T.B.V. GENEALOGISCH ONDERZOEK

OP HET GEMEENTEARCHIEF VAN HAARLEM

door MARJAN DE HAAN

Tenzij anders vermeld, bevinden alle hiernavolgende klappers zich op de studiezaal
van het Gemeentearchief van Haarlem.

HAARLEM

Burgerlijke Stand
Tienjarentafels geboorten 1812-1892;
Tienjarentafels huwelijken 1812-1912;
Tienjarentafels overlijden 1812-1940.

Bevolkingsregistratie
Volkstellingen 1829, 1839;
Bevolkingsregister 1849;
Bevolkingsregister 1860-1900, 1900-1924 A-G, I (rest in depot, de gewenste naam kan door de stu-
diezaalmedewerkers worden opgezocht);
Gezinskaarten 1924-1937 (in depot, de gewenste naam (alleen van gezinshoofden) kan door de stu-
diezaalmedewerkers worden opgezocht).

DTB
Hervormde kerk (vroeger Nederduits Gereformeerde Gemeente):

Doopboeken 1578-1811 (op microfiche);
Trouwboeken 1578-1811 (op microfiche);
Begraafboeken 1598-1811 (op microfiche; hierin alle begravenen, ook de niet-Hervormden).

Waalse kerk:
Doopboeken 1625-1812 (op microfiche);
Trouwboeken 1691-1812 (in stalen ladenkast).

Evangelisch Lutherse kerk:
Doopboeken 1645-1811 (op microfiche);
Trouwboeken 1645-1768 (in stalen ladenkast).

Remonstrantse kerk:
Doopboeken 1670-1811 (op microfiche).

Rooms-Katholieke kerk:
Statie de Drie Klaveren

Doopboeken 1660-1812 (op microfiche).
Statie Sint Jozef/ Begijnhof

Doopboeken 1629-1724 (in stalen ladenkast);
Doopboeken 1724-1812 (op microfiche);
Trouwboeken 1629-1693 (in stalen ladenkast);
Trouwboek 1694-1723 (bij kopie ingebonden).

Statie Sint Bavo
Doopboek 1660-1812 (op microfiche);
Trouwboek 1660-1700 (op microfiche).

Statie de Ossenhoofdsteeg
Doopboek 1748-1812 (op microfiche).

Statie de Vier Heemskinderen
Doopboek 1677-1812 (op microfiche);
Trouwboek 1677-1722 (op microfiche).

Statie Sint Bernardus
Doopboek 1636-1812 (op microfiche);
Trouwboek 1671-1693 (op microfiche).
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Statie de Nauwe Damsteeg
Doopboek 1700-1811 (op microfiche);
Trouwboek 1700-1811 (op microfiche).

Statie Sint Maria
Doopboek 1670-1773 (op microfiche);
Trouwboek 1670-1778 (op microfiche).

Statie Sint Anna
Doopboek 1650-1805 (op microfiche);
Trouwboek 1650-1805 (op microfiche).

Statie Sint Anna en Maria
Doopboek 1793-1806 (op microfiche);
Trouwboek 1793-1806 (op microfiche).

Schepenen:
Trouwboeken 1627-1811 (op microfiche).

Vestiging en vertrek
Ingekomen personen:

1703-1714, 1714-1777, 1777-1793.
Akten van indemniteit (borgtocht):

1712-1815 (in de stalen ladenkast).

Kerkelijke lidmaten
Hervormde Gemeente:

Klapper 1578-1667 (in twee delen: 1578-1648 en 1648-1667).
Deze klapper verwijst naar de datum van de inschrijving. Er staan ook verwijzingen in naar nota-
riële akten (protocolnummer + datum). De kaartjes zijn handgeschreven en zeer slecht leesbaar.
Deze klapper is op te vragen door vermelding op het aanvraagkaartje van: 'Stelling 107 C bakken
Hervormden' en de gewenste periode (1578-1648 of 1648-1667) en naam.

Evangelisch Lutherse Gemeente:
Lidmaten 1645-1756, 1757-1811, 1812-1850;
Attestaties 1614, 1642, 1759-1850 in de inventaris (band 61).

Remonstrantse Gemeente:
Lidmaten 1671-1779, in de inventaris (band 21 blz. 147-148).

Doopsgezinde Gemeente:
Vóór en na 1784 (in de stalen ladenkast);
'Klapper Kool' op Doopsgezinden die voorkomen in notarile akten (klapper in depot, wordt op ver-
zoek naar de studiezaal gebracht).

Belastingen
Settegeld:

1448, verwijst naar de Thesauriersrekening van 1448 (opvraagnummer van de thesauriersrekening:
S.A. kast 19.28.).

100e penning op het vermogen:
1483/84, 1493/94, 1495/96, 1499/1500, verwijst naar de betreffende Thesauriersrekeningen
(opvraagnummers van deze thesauriersrekeningen respectievelijk: S.A. kast 19.58, 19.68, 19.70,
19.73.).

10e penning op de huurwaarde van onroerend goed:
1543, verwijst naar: Handschrift 220.

Verponding van onroerend goed:
1628 en 1650, verwijst naar de betreffende kohieren (opvraagnummers: S.A. kast 15.232 en
15.234.).

Familiegeld:
1715, verwijst naar het betreffende kohier (opvraagnummer: Restant Enschede P214.).

Personele lasten:
1745-1748, verwijst naar het HnnfHmansr.hnn p.n nummer- IPP.S voor Af. nnvraaonnmtner'; Hp. tc\e>-

lichting voorin de klapper.
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Collaterale successie:
1658-1717, 1726-1795; de klappers bevinden zich in de registers zelf (zie voor de opvraagnummers
de inventaris: band 15 blz. 11.).

Gaarders, 'lijkregister', impost op hel begraven:
1696-1812 (op microfiche).

Bestuur
Leden van hel stadsbestuur:

Tot en met 1795, verwijst naar het 'Naamregister van de Heeren van de Regeering der Stad Haar-
lem' (register tot heden bijgewerkt, fotokopie op de studiezaal).

Schouten en schepenen:
1360-1426.

Haarlemse Schepenzegels:
1290-1572; met chronologische en alfabetische lijst van schepenen.

Pensionarissen en secretarissen:
1573-1795; met biografische gegevens.

Rechtspraak
Vonnissen:

1583-1601 en 1602-1615 (chronologische regesten, met klapper achterin).
Schouts Criminele Rollen:

1740-1797 en 1794-1811 (chronologische regesten, met klapper achterin).
Insolvente boedels:

1578-1811, verwijst naar het Rechterlijk Archief, inventarisnummer 90 (band 13 blz. 85).

Onroerend goed (zie ook Belastingen)
Transportregisters

1640-1730, 10-jaren-klappers op namen kopers/verkopers;
1773-1782, op namen verkopers;
1650-1700, op straatnamen.

NB: de opvraagnummers waarnaar in deze klappers wordt verwezen, zijn verouderd. Voorin iede-
re klapper staat een verwijzing naar de huidige opvraagnummers.

1638-1639 en 1731-1732 (in de stalen ladenkast).
NB: zie voor de jaren 1733-1782 de klapper op namen van de kopers in de Registers der 80ste pen-
ning (opvraagnummers: Stadsarchiefkast 13 nrs. 474-482).
Na 1782 is er in de Transportregisters zelf een klapper op de namen van de kopers (zie voor de
opvraagnummers inventarisnummer 76 van het Rechterlijk Archief, band 13 blz. 81-82.).

1470-1609, alleen op namen van belangrijke families ('klapper Beresteyn').
1485-1572, 1574-1582 idem ('klapper Dólleman').

Huisnamen:
Tot en met 1810, niet compleet (in de stalen ladenkast).

Notarieel
Per notaris (niet van iedere notaris). Een overzicht staat in de inventaris van de notariële archieven
(band 30).

Nalatenschappen
Boedelpapieren van de Weeskamer:

1557-1852 (in de inventaris, band 18 blz. 30-72).
Boedelpapieren van wezen en bejaarden in het Evangelisch Luthers Wees- en Oudenliedenhuis:

1671, 1712-1951 (in de inventaris, band 61).

Overigen
Leerlingen van de Latijnse School:

1668-1810 (in de stalen ladenkast). Verwijst naar het 'Scholarchenboek' (opvraagnummer: School-
archief inventarisnummer 7).
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Patiënten van het Elisabeth Gasthuis:
1677-1679 (in de stalen ladenkast);
1773-1782, alleen mannen (in de stalen ladenkast).

Lijkschouwingen:

1621-1706, 1787-1807 (in de stalen ladenkast).

SCHOTEN
Burgerlijke Stand
NB: Schoten behoorde tot en met 1816 bij Spaarndam; in 1927 is Schoten bij Haarlem gevoegd.

Veeljarentafels:
Geboorten 1817-1872 (geboorten 1873-1908 in bewerking);
Huwelijken 1817-1902;
Overlijden 1817-1927.

NB: voor de periode 1812-1816 zie Spaarndam.

Bevolkingsregisters
1861-1874 (ook op microfiche);
1875-1904 (ook op microfiche);
1904-1927 (op microfiche).

DTB
NB: de Hervormden (gereformeerden) hadden geen eigen kerk in Schoten. Zij behoorden deels tot de
gemeente van Haarlem en deels tot die van Spaarndam.
De Rooms-Katholieken behoorden deels tot de Staties (= schuilkerken) in Haarlem en deels tot de Statie
van Driehuis (Velsen) met een bijkerk in Schoten.
Rooms-Katholieke kerk:

Doopboek 1772-1812 (in de stalen ladenkast);
Trouwboek 1777-1814 (in de stalen ladenkast).

Schepenen:
Trouwboek 1771-1812 (in de stalen ladenkast);
Huwelijksafkondigingen 1785-1811 (in de stalen ladenkast).

SPAARNDAM

Burgerlijke Stand
NB: in 1927 is Spaarndam bij Haarlem gevoegd.

Verzameltafel (veeljarentafels in bewerking):
Geboorten, huwelijken, overlijden (ook van Schoten) 1812-1816.

Eénjarentafels:
Geboorten 1817-1872;
Huwelijken 1817-1902;
Overlijden 1817-1927.

Bevolkingsregisters
1880-1890 (op microfiche);
1886-1906 (op microfiche);
1906-1927 (in depot, de gewenste naam kan door de studiezaalmedewerkers worden opgezocht;
microfichering in bewerking).

DTB
NB: de Hervormden (gereformeerden) behoorden tot de gemeente van Spaarnwoude en Spaarndam. Ze
hadden een eigen kerk in Spaarndam.
De Rooms-Katholieken behoorden tot de Statie Spaarnwoude, mogelijk ook enkelen tot de Statie Drie-
huis of Haarlem.
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Hervormde Kerk (ook van Spaarnwoude):
Dopen 1596-1811 (in de stalen ladenkasl):
Trouwen 1596-1811 (in de stalen ladenkast).

Rooms-Katholieke kerk (Statie Spaamwouderliede):
Trouwen 1719-1813 (in de stalen ladenkast).

Schepenen:
Trouwen 1599-1696, 1729-1811 (in de stalen ladenkast).

Belastingen (Gaarders):
Impost op trouwen 1722-1811 (in de stalen ladenkast);
Impost op begraven 1722-1811 (in de stalen ladenkast).

Vestiging en vertrek:
Akten van indemniteit 1767-1810 (in de stalen ladenkast).

HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

Burgerlijke Stand
NB: een overzicht van de grenswijzigingen is aanwezig op de studiezaal.

Eénjarentafels:
Spaarnwoude 1812-1857;
Haarlemmerliede 1817-1857;
Houtrijk en Polanen 1817-1863;
Zuid-Schalkwijk 1817-1863.

Tienjarentafels:
Haarlemmerliedeen Spaarnwoude 1858-1902.

Bevolkingsregisters
Haarlemmerliede ca. 1848-1861,1862-1919 (op microfiche)
Houtrakpolder 1873-1880
Overzicht Spaarnwouder gezinnen, samengesteld door F. van Geldorp 1740-1810

DTB
De rooms-katholieke statie Spaarnwoude omvat inwoners van Spaarnwoude, Hofambacht, Houtrijk en
Polanen.
De Hervormde Kerk Spaarnwoude samen met Spaarndam (zie aldaar), omvat Spaarnwoude, Hofam-
bacht, Houtrijke en Polanen.
Rooms-katholieke statie Spaarnwoude:

Dopen 1740-1862,1863-1895;
Trouwen 1719-1903:
Begraven 1654-1761, 1863-1987.

Hervormdee kerk, zie onder Spaarndam.

Schepenen
Trouwboeken 1696-1810.

Algemeen
Begraafboek algemene begraafplaats 'Akker Gods' 1849-1943.
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TROUWEN BIJ DE NOTARIS

door D.F. GOUDRIAAN

In het notarieel archief van de stad Haarlem bevindt zich een protocol van notaris
Henric Quirijnse Talesius, over de jaren 1579 tot 1590, het enige dat van deze nota-
ris behouden is gebleven1. In de aanhef op het eerste blad is te lezen 'Liber secundus
inceptus anno 1579 in Septembri'. Deze notitie maakt duidelijk dat het bewaard
gebleven protocol niet het eerste was van deze notaris. Het niet buitensporige dikke
protocol beslaat een periode van ruim tien jaar, hetgeen aannemelijk maakt, dat bij
ongeveer gelijke omvang van het verloren gegane eerste deel, het tijdstip van benoe-
ming van deze notaris nabij het jaar 1570 zal hebben gelegen.

Naast de gebruikelijke, akten als testamenten, huwelijkse voorwaarden, akkoor-
den, transporten en borgstellingen bevat het protocol ook een aantal akten die men
daarin niet zou verwachten, namelijk een zevental waarin Talesius als notaris bruids-
paren in 'de wettelycke houwelycke staet' verbindt, steeds 'int bijwesen wettachtige
ende loefwaerdige getuygen daertoe sonderling versocht'. Het blijkt dat Talesius
niet de enige Haarlemse notaris is geweest die huwelijken sloot, want ook in een pro-
tocol van notaris Van Woerden komen twee trouwakten voor2. Hoewel het mogelij-
kerwijs geen Haarlems unicum betreft, zijn deze trouwinschrijvingen toch wel uit-
zonderlijk te noemen, want dergelijke akten treft men gewoonlijk aan in de
trouwboeken van het plaatselijke gerecht en niet in een notarieel protocol3.

Het is bekend dat in de middeleeuwen het notarisambt veelal werd uitgeoefend
door priesters. Terwijl in de grote steden het zelfstandig notariaat een steeds belang-
rijker plaats ging innemen, bleef in de kleinere plaatsen de priester het kerkelijk
ambt met dat van notaris combineren. Nu was Talesius weliswaar tevens pastoor van
het nabijgelegen Spaarnwoude, maar hij sloot de hier gesignaleerde huwelijken als
notaris4, niet als priester.

Bij de afkondiging van de Politieke Ordonnantie op 1 april 15805 werd het rooms-
katholieke geestelijken verboden om huwelijken te voltrekken als daar niet eerst een
burgerlijk huwelijk, voor het plaatselijke gerecht, aan was voorafgaan. Van een
notaris wordt in deze ordonnantien, althans in dit verband, niet gerept. De Haarlem-
se huwelijken waarom het hier gaat, werden gesloten, nadat eerst de drie zondaagse
afkondigingen waren geschied, derhalve was Talesius als priester bevoegd om,
nadat hij er zich van had overtuigd dat de geboden behoorlijk waren gegaan, deze
paren in de echt te verbinden. De twee huwelijken bij notaris Van Woerden werden
gesloten in resp. 1578 en 1579, derhalve ruim vóór de datum waarop de Politieke
Ordonnantie van kracht werd. Waarom Talesius tussen 1582 en 1585, de regels van
de Politieke Ordonnantie schijnbaar aan zijn laars lapte door als notaris, in zijn
woonhuis aan de Crayenhorstergracht (tegenwoordig Nassaulaan), huwelijken te
voltrekken, laat zich alleen verklaren in het licht van de voorgeschiedenis van de
ordonnantie.

In augustus 1578 werd te Amsterdam aan degenen, die gewetensbezwaren hadden
tegen het huwen in de gereformeerde kerk, officieel toegestaan om na afkondiging
van de geboden van de pui van het stadhuis voor een notaris te trouwen, mits zij hun
huwelijk binnen acht dagen op het stadhuis aanmeldden6. Hoewel een dergelijke
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regeling in Haarlem niet officieel bestond, werden zoals eerder gezegd, in de prak-
tijk toch huwelijken gesloten voor een notaris. Op 8 november 1579 publiceerde het
Haarlemse stadsbestuur een regeling, die na consultatie met het Leidse stadsbestuur
tot stand was gekomen, waarbij alle bruidsparen werden verplicht zich vóór hun
huwelijk op het stadhuis te laten inschrijven. Vervolgens werd het voorgenomen
huwelijk tot drie maal toe met tussenpoos van een week in het openbaar afgekon-
digd. Zonder het schriftelijk bewijs van de stadssecretarie van deze inschrijving en
afkondigingen, mocht geen enkele geestelijke een huwelijk sluiten en was het aan
notarissen verboden om huwelijkse voorwaarden op te stellen6-7.

Deze, van stad tot stad verschillende regelingen waren er mede oorzaak van dat in
1580 door de Staten van Holland en West-Friesland de Politieke Ordonnantie werd
afgekondigd, die beoogde een einde te maken aan chaotische toestanden op civiel
rechterlijk gebied.

Hiermee zijn wij dan weer terug bij de vraag waarom Talesius in strijd met de
Politieke Ordonnantie als notaris huwelijken sloot. Was hij wellicht een conservatief
man die moeite had al die nieuwigheden te volgen en zich daarom hield aan de ste-
delijke richtlijnen van enkele jaren daarvoor? Kennis van de lotgevallen van zijn
familieleden zou echter gemakkelijk kunnen leiden tot de opvatting dat er bij Tale-
sius sprake was van rancune en lijdelijk verzet tegen de nieuwe bewindhebbers.
Voor beide opvattingen zou iets te zeggen zijn, ware het niet, dat de stad Haarlem
pas op 25 november 1584 de Politieke Ordonnantie afkondigde. Tot die tijd bleef het
Haarlemse trouwreglement van 1579 kracht van wet houden en daarmee bleef ook
het gebruik om aan notarissen toe te staan huwelijken te voltrekken8.

Henricus Talesius werd ca. 1534 geboren als zoon van Quirinus Talesius, secre-
taris van Desiderius Erasmus en later meerdere keren burgemeester van Haarlem, en
van Haasje Dirks. Zijn vader werd tijdens het beleg van Haarlem op 27 mei 1572,
met enkele andere vooraanstaande katholieken, op de wallen in het gezicht van de
Spaanse vijand, opgehangen als repressaille voor door de belegeraars uitgevoerde
terechtstellingen. Zijn zuster Ursula, een begijn, werd op diezelfde dag nog door een
woedende volksmenigte verdronken in de Bakenessergracht9. Een andere zuster van
hem, Maritgen, verging het al niet veel beter, zij stierf op 11 juli 1573, vlak voor de
overgave van de stad, toen zij werd gestenigd door Waalse soldaten10.

Op 23 april 1555 was Henricus Quirinus Talesius aangesteld tot pastoor van
Spaarnwoude, als opvolger van de kort tevoren overleden pastoor Nicolaas Cannius
", eveneens een voormalig secretaris van Erasmus. De kersverse pastoor, nog niet
eens afgestudeerd, benoemde Reijer Roothooft tot zijn onderpastoor en vertrok weer
naar Leuven om zijn studie te voltooien. De hulppastoor deed dienst tot Talesius in
1561 naar Spaarnwoude terugkeerde. Een jaar eerder, in 1560, was Talesius
benoemd tot Deken van Kennemerland en in hetzelfde jaar wordt hij in de rekenin-
gen van het Kerstgilde te Haarlem genoemd als 'pastoir van het Heilig Kerstmis-
ghilde'12. Sinds 1564 werd hij te Spaarnwoude bijgestaan door een nieuwe hulppas-
toor, Wierick (Guerricus) van Ham.

Vermoedelijk werd hij omstreeks 1570 aangesteld tot openbaar, keizerlijk notaris
te Haarlem, terwijl hij tevens aanbleef als pastoor van Spaarnwoude. Hoe lang hij
beide funkties bleef vervullen, is niet bekend. In ieder geval was hij op 8 oktober
1592 nog in funktie als notaris te Haarlem, want op die datum legt hij als zodanig de
eed af van abjuratie van de Koning van Spanje1. Later zou hij gevankelijk naar Den
Haag zijn gevoerd, omdat hij zich had verstout te zeggen dat zijn vader en de overi-
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ge slachtoffers, voor het geloof gestorven waren. Of hij al dan niet in de gevangenis
is gestorven, is niet bekend. In andere bronnen is er sprake van dat Talesius werd
verbannen omdat hij er van werd verdacht dat hij in juli 1584, vlak na de moord op
Willem van Oranje, diens moordenaar Balthasar Gerards in een preek als martelaar
had voorgesteld13.

Omdat de hiervoor besproken huwelijken niet voorkomen in enig andere bron en
tevens de oudste inschrijvingen zijn van huwelijken van niet-gereformeerden te
Haarlem, laten wij deze hieronder in verkorte vorm volgen:

Huwelijken gesloten door notaris Henric Quirijns Talesius
6-1-1582: Theuwis Diricxz, geboren van Spaernwoude met Marijtgen Maertensdr., mede van Spaern-
woude, nae verthoen van goeden autentycke betoegh. getuygen Allert Lyclaes van Schooten en Daniel
Cornelis Lijndrayer.

Anno 1582 den 22 Aprilis, wesende d'octaef van Paeschen, heb ick getrout in wettelycke en houwelycke
staet Pieter Cornelis Snijder, geboren van Schagen ende Trijn Gerrytsdr., een poortersche der stadt Haer-
lem, naedat zij drie proclamatiën van 't stadthuys gehadt hadden, ende ooc egeen oppositie gevallen en
was, als sij opentlicken verthoonden met secretaris handt onderteykent waerdt. ten tijde als boeffen
gecompareert waeren twee schepenen als Mr. Jan van Stieren ende Huych Bol van Saenen, t'mijnen huys-
se ter presentie van Cornelis Henricxz Moellenaer van Akendam en Cornelis Laurens van Overveen
getuygen loofwaerdich hiertoe versocht ende gebeden.

28-5-1582: ... heb ik getrout in wettelicken houwelycke staet Jan Laurens en Trijn Pietersdr. beyde van
Spaernwoude, naedat zij drie proclamatiën van den stadthuys binnen Haerlem gehadt hadden, sonder
eenige oppositie te vallen als sij vertoenden bij den betoegh bij waert secretarius onderteykent, gedaen
t'mijnen huysse, ter presentie van Quirijn Cornelisz. Scipper en Diric Willems buyrluyden en poorteren
der stadt Haerlem als getuygen.

1-10-1582: Jan Cornelisz. van Wieringen, van Ypelshooft [= Hypolytushoef] ende Dieuwer Diricxdr.,
van Winckel, die welcken verclaerden, dat sij mekanderen converseert hadden des man ende wijf, sonder
(ge)boden ofte getrout te zijn, welcken geboden nyet in tijden conden laten gaen, oevermits d'oorloege
ende vijf jaeren geleden was dat sij sonder eenige priesterdom geweest zijn, oeversulcx het trouwen en
hebben niet conden effectueren etc. Daeromme hebben zij in presentie van de ondergescreven getuygen
elcx eerst bij hun eeden verclaert egeen op(s)takel noch letsel geweest te sijn van maecschap, swagerscap
ofte genaerscap. Dit aldus gedaen t'mijnen huyse ter presentie van Allert Lijclaes van Schoten, inwoen-
der der stadt Haerlem ende Pieter Cornelisz Snijder ende poorter der voersz stadt Haerlem als getuygen.

4-11-1582: ... heb ick getrout ... nadat zij drie proclamatiën van den stadthuys binnen Haerlem gehadt
hadden, Cornelis Fredericxz., van Aelbertsbergh ende Geertgen Jacobs, van Overveen, getuygen Pieter
Cornelis Snijder, poorter der stadt en Mathijs Willems, van Aelbertsbergh.

26-2-1584: Cornelis Simonsz. en Lucie Jansdr. beyde vrije personen van Akersloot, gehadt hebbende
haer geboden ende nyemant geopposeert en heeft, wettelyck getrout ende in echte staet gestelt, present
Does Pieters ende Allert Lyclaes als getuygen.

15-4-1584: zijn getrout Cornelis Floris uyt die Waert en Guerie Jacobsdr. van Spaernwoude, nu woe-
nende binnen der Stadt Haerlem gehad hebbende haer drie proclamatiën van het Stadthuys binnen Haer-
lem. De bruid werd geassisteerd met Diric Maertens, huysman van Spaerwou.

Huwelijken gesloten door notaris Michiel Jansz. van Woerden
23-11-1578: getr. Jacob Engels en Katrijn Dammasdr. beyde buyrlieden van Velsen, binnen de stad
Haerlem wnncnHe, ten huyse var. mij notaris in de Lange GegijncMiaci, aiwaer present ais getuygen Claes
Jansz. en Johan Aelbrecht beyde schepenen van Haerlem.
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16-1-1579: getr. Engbert Meynaerts van Heussen en Alijdt Cornelisdr. Dol van Enchuysen. Getuigen
Claes Jansz. en Comelis Rijeken, beyde schepenen van Haerlem.

Noten
1. Gemeente Archief Haarlem (GAH), Notarieel Archief (NA) inv. 28.
2. GAH, NA. inv. 2.
3. Het is niet uitgesloten dat te Leiden en Amsterdam soortgelijke akten kunnen worden gevonden.
4. N. de Roever, Van vrijen en trouwen, Amsterdam z.j., pag. 151.
5. J.A. Ankum en J.Th. de Smidt, Mini-Plakaatboek, zeven van de belangrijkste wetten uit het oud-

vaderlandsche recht. Leiden 1968.
6. Joke Spaans, Haarlem na de reformatie, stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 's-Gravenhage 1989,

pag. 115.
7. Ook elders werden soortgelijke regels gesteld; zie S. van Leeuwen, Costumen, keuren ende ordon-

nantiën van het Baljuwschap ende Landen van Rijnland, Rotterdam 1667. pag. 416.
8. Als noot 6, pag. 116.
9. J.M. Fuchs, Quirinus Talesius (1505-1572); burgemeester Haarlem, in: Jaarboek Haerlem 1938,

pag. 76.
10. Memoriaelbouck, Dagboek van Willem Jansz Verwer, bewerkt door drs. J.J. Temminck, Haarlem

1973, pag. 107.
11. P.M. Grijpink, Register op de Parochieën, Altaren, Vicarieën en de Bedienaars, Haarlem 1932,

pag. 128.
12. A.F.O. van Sasse van Ysselt, Beschrijving van het H. Kerstmisgilde te Haarlem, 's-Gravenhage

1905, pag. 49.
13. Als noot 6, pag. 75-76.

Toren St. Bavo te Haarlem in avondlijke wintenooi
(foto: D.F. Goudriaan)
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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
Amstelodamum, jaarboek 83 (1991). F.A.H, van den Hombergh: Brugman — of Brussel, opwinding rond
de oprichting van het Amsterdamse Observantenklooster in 1462-63 [Jan Brugman, Vicaris Provinciaal
van de Keulse Observanten, volksprediker; het ontstaan van het gezegde 'praten als Brugman'; (mogelij-
ke) achtergronden conflict stadsbestuur - kloosters; hoofdpersonen en belangengroepen, enz.]; S.A.C.
Dudok van Heel: Een grote concentratie van zeepzieders aan het Damrak. Amsterdamse zeepziederijen in
de 16e en vroege 17e eeuw [verwantschapstabellen, vele bijlagen met naamlijsten; eer. schat aan gege-
vens met in de noten een keur aan bronnen en nog meer namen; daarom eens te meer jammer dat dit jaar-
boek nooit een register heeft]; B.N. Teensma: Abraham Indanna's beschrijving van Amsterdam, 1685,
vertaald en toegelicht [Abraham Indanna, nieuwe naam van de Spaanse zakenman Gaspar Méndéz del
Arroyo (1623-1690); I.H. van Eeghen: Drie vrouwen rondom Jan Luyken; nieuwe vondsten over Maria
de Oudens, Barber Wiggers en Annitje van Vliet; T.H.F.M. Nieuwenhuis: Het einde van de Korenmolen
in Ransdorp (1814) [korenmolenaar Pieter de Leeuw de Bouter verzoekt in 1806 om verhoging van het
maalloon; gevolgen, marktverhoudingen voor en na 1800; economische geschiedenis].

Idem, 84 (1992). R. van Answaarden: Der stede zeghelen opnieuw bezien; E.H. van den Berghe: Itali-
aanse schilderijen in Amsterdam in de zeventiende eeuw [verzamelaars, handelaars]; M. van Roon: Getui-
genissen van geleerde mannen en brave dichteren. De verzamelingen van de Amsterdamse koopman ver-
zamelaar Gerardus van Papenbroeck (1673-1743). Bijlage: Portretten geschonken aan het Atheneum
Illustre, tegenwoordig Universiteit van Amsterdam; I.H. van Eeghen: Jan en Casper Luyken: emblemata
(Facher, Fan, Waaier). I; M. Hameleers: De Atlas van Amsterdam uitgegeven door J.C. Loman jr. in
1876: zijn plaats binnen de grootschalige kartografie van Amsterdam; N.P. van den Berg: Een geschenk
aan de stad Amsterdam, achtergronden van de Bibliotheca Rosenthaliana [Rosentahl, Joodse bankiers te
Hannover rond 1800 en te Amsterdam rond 1850]; J.P. Janse: 'De wet kent geen steden', negentiende-
eeuwse stadsgroei van Amsterdam en annexatie van het noordelijke deel van Nieuwer-Amstel.

// Beaken,')g. 56 (1994), nr. 2/3. Themanummer: Mythe en geschiedschrijving in Nederland en Friesland.
Bijdragen betr. of rond Suffridus Petrus (1527-1597), humanist, landshistorieschrijver [o.a. een beschrij-
ving van het Kattendijke manuscript, een doorlopende geïllustreerde laat-middeleeuwse Hollandse kro-
niek; enkele pagina's hieruit werden in kleur afgedrukt w.o. die gewijd aan Gijsbrecht van Brederode en
Jacoba van Beieren, rondom afgezet met wapens].

Burgerzaken & recht, Ie jg., nr. II, nov. 1994. Wet Mulder-special. Op 1 jan. 1995 zal de herziening van
het Burgelijk Wetboek in werking treden. Deze herziening brengt veranderingen t.a.v. de registervoering,
de wijze van opmaken van akten, de vervaardiging van afschriften en uittreksels, en de in verband met het
huwelijk over te leggen stukken. De belangrijkste punten van deze veranderingen worden in een zeer uit-
gebreid vraag- en antwoord-artikel behandeld.

Idem, nr. 12, dec. 1994. S.M. Nicolasen: Het nieuwe Duitse naamrecht.

Genealogie zonder grenzen, nr. 24, dec. 1994. Verv. Transcriptie registers Walen Dragonders in Staatse
Dienst [1761-1771]; Verv. Register van familiearchieven in het RA Hasselt [Pierloz t/m de Roost; met
o.a. Van den Poel, Van der Porten, Quayens, de Rethy, Van Reys]; Verv. Inventaire général des archives
de families au Ier janvier 1980 [de Méan t/m Parfrondri].

Genealogisch tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 18e jg., nr. 4, dec.
1994. P. van Eeten: Het geslacht Kant uit Rijswijk [17e-18e eeuw]; J. de Kloe: Samenvatting Oud rech-
terlijk archief Anuci eicel u [iiuusporien ÏÓ3S-ió43, iö5Üj; Verv. Trouwen (Josterhout [1674-1676];
Verv. Brabantse kwartieren van Geert Lensen; Fragment Vlaminckx/Vlaminckx te Ginneken-Bavel [niet-
geannoteerde beknopte stamreeks; I6e-19e eeuw]; Verv. Bak(s)/Bax; Verv. Geslacht Van de Werken in
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Gameren [I7e-I9e eeuw]; Verv. Genealogie Noorloos [19e eeuw]; Verv. Genealogie De Graeff [te
Nederhemert: 17e-18e eeuw]; Verv. Kwst. Kiewit; Aanv./Corr. Genealogieën o.a. Van Dongen. De Geus,
Van Giessen, Van Goor. Kieboom, Pharo. Smit alias Ruijmschotel, Smit (te Andel), Somers. Van Strien;
Antw. o.a. Kwn. Anna den Engelse [ged. Zevenbergen 1712], Gommers (te Zundert), Burghout, Van
Hofwegen, Van Hartigsvelt, Van Wasbeek/Van Waspik. Priemer(s), Van Berchem, Langeweg, De Rooij
met Rosenbrand, Mens/Ments.

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brahanl, jg. 10. nr. I, jan. 1995. P.L. Legel-Kuijlen en J.N. Leger.
Admiraal te 's-Hertogenbosch [17e eeuw]; P. de Bruin: Gerechtigden tot beursen van heer Jan Damen
[kanunnik te Luik, testeerde 1624; Hendrik Knoops. 1785 te Mierlo, verzamelde genealogische gegevens
van rechthebbenden o.a. Van Laarhoven. Van Colen, Verhuijzen]; J.Th.M. Melssen: Stukken op een niet
verwachte plaats [huw. contract 1559 tussen Dirck Fabry van Gemert - Catharina van Bruheze (exm.
Massereels); testament van Floris van Massereel 1598]: Verv. Borgbrieven: Woensel [Van Aaien t/m Van
der Loo]; Verv. Genealogie Munsters [te Deurne; 18e eeuw]; Verv. Kwst. Nijssen; H. van den Brink:
Arme voorouders en genealogie [dat er in secundaire bronnen over arme lieden in vroeger eeuwen wel
degelijk iets valt te vinden wordt hier aangetoond met als voorbeeld Martinus Vermeulen (ged. Asten
1677: tr. Stratum 1703 Anneke Hegmans); vele gegevens uit o.a. Armenkas, Kohieren van het gemaal of
hoofdgeld, Weeshuis]; Schepenhuwelijken te Beek en Donk (1668-1691); C.E.M. Boink-van Nunen:
Kwartierstaat van Fons van Nunen [ 1883 Tilburg 1955; -, Smets (te Riethoven), Boes (te Edam), Van den
Berg (te Hilvarenbeek): met o.a. Rietmeyer (te Haarlem), Korthout (te Oisterwijk), Wollaert (te Leiden)];
Antw. o.a. Cuppen, Strijbosch, Van Lieshout; Sociale voorzieningen in "s-Hertogenbosch [Herman Jansz
(Heumen) 1656. Clemens Rosaeus 1657, Gerrit van Groenevelt 1659, Robbert Cornelis Kalff 1660].

Gens Data, 1 Ie jg., nr. 5, sept. 1994. A. Holla: Gens Indexer (2). Een verzameling Word Perfect 5.1
makro's voor het indexeren van teksten; H.D. Verkruijsse: Macintosh een praktijkverhaal; Indexerings-
nieuws: D.P. Arnoldus: Werkgroep Indexering leert het klappen van de zweep; JW. Koten: In gesprek
met... De 'Willem Bever van het BBS-sprookjesbos' [W. Lanfermeijer]; Verv. Tiny Tafel Matching Sys-
teem.

Idem, nr. 6. nov. 1994. K.E.J. Honings: Nieuwe versie van GensData/DP90; R. Hubert: Familieberich-
ten op de NGV-BBS'en; A.K. Oudman: Mag ik een stamboom van u?; Genkwast nu herschreven voor
Windows; Automatiseringsprojecten in het Limburgse; H.M. Lup: Heraldiek en computer; Verv. Tiny
Tafel Matching Systeem; Tips: Het aansturen van twee printers met GensData/D90; Funktietoetsen;
Klapper en Verwijs op een 486-DX machine.

Gens Humana (HCC-Genealogie-Gebruikersgroep), nr. 29, 8e jg., nr. 4, dec. 1994. L. Lamain: OEDIPUS
II. Versie 2.0 van dit genealogieprogramma; ...en getest door A.H.J. Ripke; Verv. Brouwerijen... in
Utrecht. Brouwerij Het Claverblatt [Quirijn Jacobsz van Ponssijn (1596), Adriaan Knijff (koop 1610),
Cornelis Willemsz van Rhijn (1620), Ambrosius Bosschaert (1672)]; De levensduur van opslagmedia; A.
Holla: GENSINDEXER. Een verzameling makro's in WP 5.1 voor het indexeren van teksten; A.J. van
der Eist: Deurwaarders in Utrecht vanaf 1529 tot 1811; Verv. Kwst. Oudman; Cornelis Loefss van Ever-
dingen en de slag bij Noordhorn (prov. Groningen, 1518).

Hassehhistoriael (secr.: mw. J. Broekroelofs, Het Kerspel 3, 8061 BH Hasselt), jg. 11 (1994), no. 3.
Theodora Jacoba van Ferneij (1813-1895); De Muntslag te Hasselt (lezing door dhr. Bloemendal).

Idem, no. 4. J. Folkerts: Tussen Hasselt en Amerika [lezing; hieruit het deel dat de situatie in de Neder-
landen en de betekenis van Kiliaen van Rensselaer voor Amerika weergeeft]; D. Westerhof: Kiliaen van
Rensselaer in Hasselt [zijn voor- en nageslacht en gedetailleerde behandeling van bezittingen van de
families Ter Becke, Pafraet, Van Rentzeler, Van Wilp].

Heemkunde Hattem, nr. 61, dec. 1994. Verv. Bataavsche Revolutie in Hattem. Een dag uit het leven van
David Nicolaas van Nes [apotheker, tr. Joh. Cath. Westerholt, overl. 1795]; Verv. De doos van Egbert A.
Daendels. Taxatieproblemen bij de invoering van het kadaster; Verv. Hattem en de Tweede Wereldoor-
log; Verv. Schout Joachim van Keppel: Nieuws van het Gemeentearchief: Notarieel archief uitgebreid
met periode 1906-1916 [met voorbeelden wat er in aan te treffen, o.a. testamenten van Jesajas Glas en
Albertus van der Horst].

Heemskring (Hist. Kring Heemskerk; secr. F.W.H, van Crasbeek, Het Laantje 3, 1969 MH Heemskerk),
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nr. 12, nov. 1994. P.G.M. Gooijer. Huisjes van weldadigheid [sint Agnesstichting, opgericht 1952]; Het
monument 'Casenbroot'; P.A. de Boer/P.L.M. Diemeer Azn: Honderd jaar vergaderen over bollen; J. Bul-
ter. De 'Vrijheit' gestrand bij Heemskerk [1903].

Historische Kring Kesteren e.O./Arend Datema Instituut, nieuwsbrief 13e jg., nr. 1, jan. 1995. S. van
Doornmalen: Echteldse ontvanger in de fout [Adrianus Bik, 1845]; J. van Dullemen ( ) : Johannes Glover
[in de Franse Tijd; tr. Heteren 1784 Wilhelmina Sanders]; Het veer bij Oosterhout [verklaring door San-
der de Hooch, 1689].

Historische Kring West-Betuwe, Med. 22e jg., no. 3, dec. 1994. W.F. Schouten: Het Schotse geslacht
Mackay en de Nederlanden. Voorouders van de Ophemertse Mackay's; R.H.C, van Maanen: Het gasthuis
te Heukelum; R.J. van Ooijen: De Naai- en Breischool in Ophemert; De Langstraat in Tricht; M. Potjer:
De reet in de deur: Een rechtzaak tegen de schoolmeester van Rhenoy in 1725 [Jan van Veen]; Verv. De
moord te Beesd [Hondelink]. Nieuwsbrief, dec. 1994.

Historische Kijk op Weesp (Hist. Kring Weesp; secr. A. Schulp, Dr. J.A. Fijnvandraatlaan 9, Weesp), 10e
jg., no.!, sept. 1994. G. Meulmccsicr. De rechtzaak van Fieier Vcniiers (ió77-i720); H. Bakker. Het
noordelijk stroomgebied van de Vecht (1).

Historische Werkgroep Arcen-Lomm-Velden, cahier nr. 24 (Velden 1994), jaarverslag 1993. Na het jaar-
verslag volgen heemkundige bijdragen over het land tussen Roobeek en Venkoelen, o.m.: J.G.M. Stoel:
Arcen en de handel op de Maas; A. Verbeek: Veldnamen.

Holland, 26e jg., nr. 4/5, okt. 1994. Themanummer: Gedrukt in Holland. P. Dijstelberge: Uitgeven en
drukken in Amsterdam rond 1600. Appendix: Amsterdamse drukkers en uitgevers actief in het jaar 1600;
G. Dorren/G. Verhoeven: De twee gezichten van Claes Braau (circa 1636-1707). Een katholieke drukker
en boekverkoper in Haarlem [een hoofdstuk is gewijd aan de familie van Claes Andriesz Brau/Braeuw
(enz.), o.a. Bennebroek en Van Egeren]; voorts Titelprenten van enkele Nederlandse historische werken
(17e-18e eeuw); Estienne Roger en [schoonzoon] Michel-Charles Ie Cène, Europese muziekuitgevers te
Amsterdam 1696-1743; Boeken in Haagse boedelinventarissen (18e eeuw); De drukker en uitgever A.W.
Sijthoff te Leiden; De lettergieterij van Tetterode [NicolaasT., 1816-1894], en deontwerperSjoerdH.de
Roos [1877-1962].

Limburgs tijdschrift voor genealogie, jg. 22 (1994), nr. 4. Verv. Kwst. Cruts-Satijn; Verv. Voormalig
kerkhof... te Venlo [met o.a. Wettelings, van Lokven, Geominy, Kissels, Van Liebergen, Hunnekens, Van
Meyel, Van der Grinten, Roersch]; H.C J.M. Kreijns: Maria Banens, haar voorouders en verwanten [ged.
Geleen 1664; Custers, Ha(e)gens, Huntgens/Heuntgens, Friss(ch)en, Penris]; P.G.M. Penders: Een erfe-
niskwestie en een vervalste akte in Geulle [families Heuts en Mulckens; 18e eeuw]; Verv. Spin-off van
streekhistorisch onderzoek [die Lewe t/m Pynxsteren; met o.a. Lietgens, Van Lomme, Van Lothem,
Mareel, Mens/Meens, Metzemecker, Milters, Moll, Moesters, Nobben, Van Oeyen, Panis, Pelser].

De M'aasgouw, jg. 113 (1994), afl. 4 L.Schiphorst: De familie Stoltzenberg. Geachte industriëlen aan het
hoofd van een fabriek voor borduurwerken, in zonderheid voor kerkgebruik [gemeenschappelijk bedrijf
met P.J.H. Cuypers; Frans Hubert S. tr. Amsterdam 1872 Ludovica M. Alberdingk Thijm]; G. Vennen
Baltus en Jan Meuwis, beeldensnijders te Roermond [Baltus werd in 1598 vermeld als afk. van Nijmegen;
1613 proces tegen zijn zoon Jan wegens belediging]; J. Leerssen: Kerkelijk bezit in de voogdij Mheer; G.
Vennen Een zoektocht naar Batenburger klokken in Roermond [1634-35; misschien gegoten door de
klokgieters Albert en Willem Hachman in 1545 en 1564].

Met gansen trou (Heemkundekring Onsenoort), 44e jg., nr. 12, dec. 1994. J. Trommelen: De afkomst van
Arnold van Vessem, Abt van Berne (1607-1608) [Van Vessem alias Van Loet, Van Ghierl, Vermee, Cril-
laerts; te Tilburg]; G.M. van der Velden: Een pachtceel van 1543 betreffende land van de abdij van Berne
in Rijswijk [pachter Claes Jonckers van Balen].

Naamkunde. Mededelingen van het Instituut van Naamkunde te Leuven en het P.J. Meertens-Instituut re
Amsterdam, atd. Naamkunde, 24ste jg. (1992), afl. 1-4. W. van Osta: Donk - Semantisch en Etymolo-
gisch [auteur behandelt twee visies i.z. de betekenis van 'donk'; 'hoog' en 'laag'; uit recente toponymi-
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sche studies is gebleken, dat veldnamen met -donk slaan op lage percelen bij beken en (vroegere) moe-
rassen]; F. Claes: Oude nederzettingsnamen en middeleeuwse geschiedenis van de streek van Diest: J.
Molemans: Meting van de heerlijkheid Gruitrode-Solt (1792-1794) [de grondbelasting in Opsoll werd
geïnd op basis van mondelinge opgaven. Vele ingezetenen werden daardoor voor minder belast dan zij
werkelijk bezaten. Burgemeester Peter J. Craeghs verzoekt in 1791 de landcommandeur om tot een
meting van de belastbare gronden te mogen overgaan. Na een beschrijving van de kwesties rond deze aan-
vraag, de meting, en de samengestelde registers volgt een overzicht van alle boerderijen of erven, met
naam eigenaar, gegevens uit parochieregisters enz. Een bijkomend probleem was het indelen van de
grond in (kwaliteits-) klassen. Voor een gedetailleerde weergave hiervan worden (ook voor de genealoog)
interessante bronnen geciteerd]; F. Debrabandere: Van De Brakeleertot Brunclair.

Nederland 's Adelsboek, jg. 82 (1992). Do-F. Uitgave Centraal Bureau voor Genealogie (prijs ƒ 85,-;
vrienden ƒ 73,-). Dit is het vierde deel van de nieuwe historische reeks, waarin niet alleen de état-présent
wordt gegeven, maar de hele genealogie van een geslacht voor zover dat tot de adel van het koninkrijk
heeft behoord. Aan iedere behandelde familie gaat een wapen met een beschrijving, een inleiding en een
stamreeks vooraf. De volgende geslachten zijn in dit deel opgenomen [na de naam volgt de plaats of
streek van herkomst en het oudst vermelde jaartal]: Van der Does (Delft, 1507), Dommer van Polders-
veldt (Amsterdam, 1561), Van Dongen (Zwolle, 1562), Van Doorn (I) (Geldrop, 1623), Van Doorn (II)
(oorspr. Van Velpen; Overlangbroek, 1565), Van Dopff (Kesselstadt (Hanau), 1631), Van Dorth tot Med-
ler (graafschap Zutphen, 1270), Druijvesteijn (Haarlem, 1578), Dumonceau (Ukkel, 1637), Van der Dus-
sen (Delft, 1478), Van der Duyn (oorspr. Van Teylinghe, graafschap Holland, 1205), Van Echten (Dren-
the, 1262), Van Eek (Maurik, 1504), Van Harencarspel Eckhardt (Eckhardt; militair, 1663), Eekhout
(oorspr. Tybbe/Tibben en Eeckholt; Kampen, 1545), Elias (oorspr. De Cort; Meierij van 's-Hertogen-
bosch, 1446), Elout van Soeterwoude (Gent, Haarlem, 1586), Rammelman Elsevier (Elsevier, Leuven,
1565), Engelen (Arnhem, 1467), Van Erp (in de Ridderschap van Nijmegen, 1603), Van Ertborn (Meche-
len, 1628), Everts (I) (Kempen (Kleef), 1599), Everts (II) (Arnhem, 1659), Van Eys (Aken, 1614), Van
Eysinga (Friesland. 1492), Fabricius (Haarlem, 1543), Fagel (Nieuwkerke, 1540), Falck (Oost-Friesland,
1519), Feith (Elburg, 1462), Van der Feltz (oorspr. De Larochette of De la Roche; Luxemburg, 1368),
Festetics de Tolna (Sassinovec, 1558), De Fiquelmont (Lotharingen, 1386), Filtz von Reiterdank (Slove-
nië, 1707), Von Fisenne (Luik, 1510), Flugi van Aspermont (St. Moritz, 1624), Van Foreest (Aken,
1212), De Formanoir (Henegouwen, 1492), Forstner van Dambenoy (Bohemen, 1550), Van der Fosse
(Poperinge, 1652), De Fourneau (Oost-Vlaanderen, 1450), Von Franckenberg en Proschlitz (Silezië,
1283), Van Fridagh (Westfalen, 1372).

Idem, 83 (1993). G. (prijs als boven). Gansneb genaamd Tengnagel (Driel, 1460), De Gavre (Van
Gavere, Henegouwen, 1143), Van Geen (oorspr. Van Ghent; Gent, 1699), De Geer (Luik, 1393), De
Geloes (Limburg, 1372), Gericke (Gardelegen (Brandenburg). 1623), Van Gesseler (Deventer, 1565),
Von Geusau (omg. Weimar, 1507), Gevaerts (Roermond, 1551), [SA Antwerpen, SR 271, fol. 312; 8-8-
1558, Jan Ghevaerts, wijntavernier, en Digne Bruynseels, eius uxor, kopen rente van 38 kar. gl.], Gevers
(Grevenbroich, 1563), Von Ghyczy (Slowakije, 1543). De Girard de Mielet van Coehoorn (De Girard;
St.-Christol, 1372), Gockinga (Groningen, 1611), Von Goedecke (Gödeck(e); Gottsbüren, 1638), De
GoërdeHerve(Luik, 1525), Van der Goes (Delft, 1492), Goldberg (Repelen, 1711), Goldman (Dresden,
1765), Goll van Franckenstein (Colmar, 1576), Van Goltstein (Land van Gulik, 1470), Van der Goltz
(Polen, 1507), Graafland (Ammers Graafland, 1553), De Graeff (Amsterdam, 1532), De Graillet (Fléron,
1642), Graswinckel (Delft, 1541), Le Grelle (Antwerpen, 1646), Greven (Zwolle, 1546), De Grez (Goet-
senhoven. 1627), Groenix van Zoelen (Reimerswaal. 1521), Cornets de Groot (Delft, 1485), Van Groten-
huis van Onstein Ten Grotenhuis (Oldenzaal, 1445), Sirtema van Grovestins (tho Grovestins; Engelum,
1452), Polman Gruys (Grues; Groningen, 1535), Gülcher (Gulicher/Guliger/GUlckers; Haan, 1611), De
Gijselaar (Dordrecht, 1525).

Nederlandse Hugenoten Stichting (Zacharias Jansestraat 13, 1097 CH Amsterdam), kalender 1995. Uit-
gave t.g.v. het 20-jarige bestaan van de Stichting, vervangende het Bulletin van 1994 [geïllustreerd met
portretten van personen uit de Franse reformatie in de 16e eeuw; met biografische gegevens].

Ons Erfgoed, 2e jg., nr. 6, nov. 1994. J.F. van Cemund: De Duitse immigratie in Nederland en de Werk-
groep Genealogisch Onderzoek Duitsland; Heraldiek: Natuurlijke stukken: zoogdieren; Verv. Adel door
de eeuwen heen; JW. Koten: DNA-onderzoek en genealogie.

284 OensNostra50(l995)



Ons Voorgeslacht, no. 455, 49e jg., dec. 1994. B. van Dooren: De familie (De) Beaupuij in de Nederlan-
den [afk. uit Gascogne; te Utrecht, Amsterdam, Ooltgensplaat; 17e-18e eeuw] ;A Gordijn: Kohier van de
10e penning van Schoonderloo 1561; M.Th. Friends-van Vliet: Genealogie Gouka (Oudewater-Schie-
dam-Rotterdam) [naamsvarianten: Goudkaay, Goudka(de), Gouwkaas; I7e-I9e eeuw]. A. Gordijn:
Schatting van verschuldigde belasting van de inwoners van Charlois in 1623.

Oud-Castricum (ƒ 18,—; donateurs ƒ 16,-) op girorekening 1851360 t.n.v. penningmr. Werkgroep Oud-
Castricum), 17e Jaarboekje (1994). W. Hespe: Chirurgijns, heelmeesters en de gezondheid van de Castri-
cummer [J. Duyn, J. van Zijl, D. en A. Toulouse, J. Drost, A.J. Betting, M.L. Nuyens, B. Res, X.D.P. For-
nier, A. Reijnders]; W. Hespe/H.C. Glorie-van der Steen: Gezondheidszorg in Castricum in de periode
1880 tot 1950 [P. Stolp, E. Kieft-Slot, J.J. Vahl, J. Rentmeester, Y. Schoonhof, H.M.J.M. Leenaers, J.Chr.
van der Sluis, H.J. van Nievelt, A.H. van der Werff, A.P.W.A.M, de Jongh]; De Castricumse Kruisver-
enigingen [met zusters Boelrijk, Steilberg, Boots, Meihuizen en Bosdriesz]; AGP. Sminia-
Wouters/S.P.A. Zuurbier: De Castricumse familie ... Schermer [oudst bekende: Willem Pieters Schermer,
1672 won. in de Bergermeer; nageslacht via Egmond en Linnen naar Castricum; Floris S. tr. ald. 1750
Antje Hendriks Diemeer].

Oud Hoorn, 16e jg., nr. 4, dec. 1994. H. Lansdaal: Bekroonde kaaspakhuizen houden reputatie van K.H.
de Jong hoog [geschiedenis van Hoornse families van kaashandelaren: Kroon en Harshoorn]; P. van Die-
men: De geschiedenis van het pand Gedempte Turfhaven 12/14 [eigenaars o.a. Lambert van Leersum
(1716), Thuyn, Naatsmer (1789), Bulkes (1828); bewoners o.a. Kieltjes, Cabri, Van het Hoff, Van der
Tak, Hoogcarspel].

Publications de la Société historique et archéologique dans Ie Limbourg, jaarboek deel 129 (1993).
P.P.J.L. van Peteghem: De Pandlossing van vorstelijke domeingoederen in het hertogdom Limburg en in
de Landen van Overmaze (1539-1544). Het vorstelijk domijn in 'Limburg' gezien in het kader van de
Zeventien Provinciën; J.G.C. Vennen De boedelinventaris van Thijs van Lin. Materiële cultuur van een
Roermondse brouwer in de zestiende eeuw [sympatiseerde met de gematigde doopsgezinden, in 1551 op
de brandstapel ter dood gebracht]; P.D. Westerveld: Het devolutierecht in het Overkwartier van Gelre.
Een studie aan de hand van het Gelderse Land- en Stadsrecht (1620) en enkele achttiende eeuwse rechts-
geleerde adviezen [vererving van het huwelijksvermogen; rechtsposities van langstlevende echtgenoot en
kinderen; welke goederen devolveerden?, enz.; de hier behandelde adviezen betreffen: Cornelis Vullens
(zn. v. Hendrina Sonts) contra stiefvader Jan Gijsen (1748), kinderen Hendrik Feijen contra stiefvader Jan
van Asten (1743), Ruth van Nieuwenhoven contra stiefkinderen Bogget (1742), Neesken Bonsels contra
halfbroer Joannes Bonsels (1731), Ummel van Beersel weduwe Jan Kraenkens (1722), Geurt Schaeken
wedr. Maria Clephas (1738), familie Lomans contra Anna Marg. Houtappels (1743), Thijs Peijs (1722),
familie Van Heesterbeek contra Maria Goorts Vossen (1741), Joannes Goldstein sr. contra Sibilla van
Cruchten (1741)]; I.H.M. Evers: Drie vergeten Maastrichtse schilders. Francois Hermans (1745-1804),
Louis Hermans (1750-1835) en Guillaume Henri Franquinet (1784-1854); L.C.J.H. Jacobs: C.C. Roe-
mers als agent national van het arrondissement Maastricht (30 nov. 1794 - 26 sept. 1975) [Charles Cle-
ment Roemers, 1748-1838, zn. v. Arnold R. (geb. Hoogcruts 1710; exm. Pueytens) en Cath. Emerentiana
van den Bergh (exm. Schenkarts) (tr. Maastricht 1738); met schema gezin Petrus Nivar]; R. de La Haye:
Een lustrum in de genealogie [schets van ontwikkelingen van de afgelopen vijfjaar]; voorts enkele bij-
dragen ter herdenking van rijksarchivaris Jos. Habets (1829-1891).

Idem, deel 130 (1994). Thema-aflevering: Ongewilde Revolutie. Limburgs Maasland onder Franrijk
1794-1814; P.J.H. Ubachs: De Franse Tijd in de Limburgse Maasstreken [verovering van de Zuidelijke
Nederlanden, inlijving, schepping departement Nedermaas, publieke opinie, bestuur, rechtspraak, Boe-
renkrijg, conscriptie, kerk, enz.]. Bijlage 111: Vooraanstaande bestuursfunctionarissen in Nedermaas,
1794-1814; P.J.H. Ubachs/IM.H. Evers: Cultuur in Nedermaas [met o.a. verenigingsleven, sociëteiten,
vrijmetselarij]; P.J.H. Ubachs: Bibliografie voor de Franse Tijd in de beide Limburgen; Idem: Chronolo-
gie van de Franse Tijd in de Limburgse Maasstreken; Idem: Herleidingstabellen voor de republikeinse en
gregoriaanse kalender.

Scarpenzele, jg. II, nr. IV [dec. 1994]. De Proosdij van Maarsbergen ['uithof van de abdij van Berne];
Het wapen van Maarsbergen [oplossing van het probleem van de 'bevlagde mijter']; Misdaad te Scher-
penzeel [Teunis Philips en zijn tweede vrouw Jannighie Arip.ns van Wiel op dievenpad; otr. Seherpenzee!
1669]; Van Scherpenseel contra Colverschoten [1419-1427; Van Colmescaten/Van Col verschoten]; Een
Huys Wolfswinckel.

OcnsNoslra50(1995) 285



Streekmuseum Hoeksche Waard (Hofweg 13, 3274 BK Heinenoord), Bulletin 66, dec. 1994. Vragenru-
briek [antwoorden op genealogische vragen, o.a. Neeltje Teunis Verhagen (geb. ca. 1665/75), Neeltje de
Winter, Annokke, Polderdijk, Van der Giessen; vele gegevens konden worden gevonden via het kaart-
systeem van het museum!]; Een ingezonden brief [ontstaan van de familienaam Van der Oost].

Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg (Sociaal Historisch Centrum voor Lim-
burg), jaarboek XXXVII (1993). Hierin o.a. Welke monumenten herinneren ons nog aan de Nederlandse
mijnindustrie?; Marskramers in de oostelijke mijnstreek omstreeks 1800; De graanprijzen van Luik
(1400-1940); Inventaris van het archief van de Diocesane, later Limburgse Commissie van samenwerking
(1928-1993).

Tweestromenland, nr. 82, 14. XII. 1994. Verv. Maas en Waal Medisch. Een capucijn die dokter werd:
Priester-medicus Johannes Huijgens (1799-1813); W. Arts: De Franse inval in Maas en Waal: 1794;
Kwst. (5 gen.) van Lambertus Fr. van Haren (1858-1930;-, Wolters, Banen, Willens; voornl. te Over- en
Nederasselt].

Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis, 3e jg., nr. 2, nov. 1994. H.P. Moelker/W. Wolters: Bedijking en
droogmakerij van de 'Drie Waterlandsche Meeren' tot aan de scheiding der gronden in 1628; C.R. Schou-
te: Dijken en dijkrecht van de Krimpenerwaard voor 1430; Verv. Glossarium van waterstaatstermen. De
letters h, i, j , [zoals halfwerk, ingeland en juk (oppervlaktemaat)].

Van Zeeuwse Stam, nr. 87, dec. 1994. J. de Jonge: Notarieel archief Bergen op Zoom [in dit archief is het
e.e.a. te vinden over Zeeuwen; gecombineerd met gegevens uit DTB konden twee fragmenten worden
opgesteld: I. Adriaen Cornelis Maten (begr. Bergen o/Z 1609) en zijn kinderen; II. de gezinnen van Cor-
nelis, Lucas en Adriaen Aelbrechtsen Kievit; eerste helft 17e eeuw]; Verv. Van Eijkeren/Van Eikeren
[19e eeuw]; Verv. De Leeuw, met een reactie van C.P. Janse [Geeraert Diericxs een De Leeuw of een
Remstee?]; Schuit in Zeeland; H.S. v.d. Pompe-v. Sprang: Genealogie Blok [nageslacht van de broers
Frans en Jacob Jansz. Blok uit Wemeldinge, tr. Hoek 1671 resp. 1673]; J.C.M. Hoornick: Genealogie
Everaard(ts) [oudst bekende: Jacobus E., van Kieseghem, tr. Hontenisse 1750 Adriana van de Noord; met
nageslacht van enkele dochters: Vroonland, Hoornick, De Hondt]; J. Oranje: Genealogie 'Oranje van
Zeeuwse stam' [afstammend van David Oraenije, tr. Matje Cornelisse de Volder; te Yerseke; 17e-19e
eeuw]; P. Uitterhoeve: Aanv. Van Ekeren/Van Eijkeren.

Waardeel (Drents Historisch Tijdschrift), jg. 14, nr. 3, 3e kw. 1994. H. Gras: Ane: verdichtsels rond een
veldslag [1227]; Kunstenaars in Exloo rond 1900.

Idem, nr. 4. Watervervuiling in Drenthe; Sinterklaas in oorlogstijd; Criminele rechtspraak van de
Etstoel (1750-1775).

Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland, Med., jg. 20, nr. 4, dec. 1994. J.N. Krizsanits: Sozialhis-
torische und genealogische Quellen im niedersachsischen Staatsarchiv Wolfenbüttel. Vererving en
naamsoverdracht in Hopsten; M. Keyser-van de Velde: Fragmentgenealogie Keyser [beknopte stamreeks
te Rodenberg (Kreis Rinteln), Amsterdam en Batavia; 18e-20e eeuw]; H. de longh: Kwartterstaat Suyling
[Franciscus Chr. S. geb. 's-Hertogenbosch 1872;-, Gostelie, Eggers, Zimmer]; G.H. Paetzet-Veenstra: In
het Staatsarchief Wertheim bevindt zich het volgende contract [tussen Isaac & Zach. Hope, kooplieden te
Rotterdam 1756, en met name genoemde passagiers voor Philadelphia]; Archiefonderzoek [verslag van
een reis naar Duitsland, Polen en Tsjechoslowakije]; Archiefonderzoek in Beieren.

Westerwolde,jg. 15, no. 4, dec. 1994. Verv. Grensgeschillen in en rond Westerwolde. III. Jispinghuizen
contra Onstwedde; G. Luth: De schulden van Harm Hilverts Coylers [ook Keilers; ged. Vlagtwedde 1719;
rekeningen uit gerechtelijke beschrijvingen]; E.G, Schrage: De Gaerelanden bij Blijham en enige fami-
lies met belangen aldaar [Vriese, Boelken, Molanus, Oortwijn]; J.J. Kuiper: De kwartieren van Scholte
Roelfs Besselingh [ged. Onstwedde 1760; met: Ter Maerse, Naningh, Campingh, Hardingh].

Westfriese Families, 35e jg., no. 4, dec. 1994. B.C. Schuit: Schuit [nageslacht van Pieter Ariensz. Schuyt,
tr. (I) Oudorp 1739 Grietje Reijers Wiering; te Alkmaar en Heusden]; Kwartierstaat Volken Jacob Nobel
[geb. Berkhout 1929;-, Donker (te Twisk), Akkerman (te Oterleek), Bakker (te Beemster); J.W. Joosten:

286 Gens Nostra 50 (1995)



Tweemaal Cornelis Koeman [drie afstammingsreeksen naarTeunis Claasz. Koemen en Aafje Dirks Nieu-
weboer]; J.P. v.d. Broek: Genealogie De Goede [kath. familie uit Grootebroek; I7e-19e eeuw]; Corr.
kwst. mr. P.C. Avis.

Usselakademie, 17e jg., nr. 4, dec. 1994. F. Pereboom: De doodgravers en de hondenslager. Dalfsen
1699-1818 [o.a. Gerrit van Straten (overl. 1759), Hendrik Holthuis, schoenmaker (overl. 1783)], A.J.
Mensenma: Heraldische glazen in de Grote Kerk te Zwolle [aantekeningen van Steven Unico van Rhe-
men (geb. Deventer 1645) in zijn 'Boeck van Quartieren' en 'Wapenboeck'; gedenkramen of rouwbor-
den voor: Joachim de Baecke (overl. 1648), Peter van Voorst tot Beerse (overl. 1550), Reiner Schaep
(geb. 1598), Margaretha Bruyns (overl. 1673), Unico Ripperda (overl. 1566), Johan Kockman (verm.
1563), Helmich van Doornick tot 't Laer (tr. (I) 1613)].

Zicht op Haringcarspel (contr. ƒ 15,- p.j. op postbanknr. 3096439 t.n.v. Hist. Ver. Harenkarspel te Tuit-
jenhorn), nr. 6, jg. 3, nov. 1994. S. Schipper: De oudste geschiedenis van Valkoog in vogelvlucht; Het
landmetersinstrument 'de raaksmaat'; Verv. Huis Ten Nieuwendoorn; D. Veldboer: De kerk te Kerkbuurt
na de reformatie; Lijst van grondeigenaren uit 1790. Deel 1; Groenveld in historisch perspectief [buurt-
schap bij St. Maarten].

Zutphen (Hist. Ver. Zutphen; secr.: Spiegelstraat 13-17, 7201 KA Zutphen; ƒ 30,- p.j.), jg. 13, 1994-2.
F.C. Berkenvelder: De gilden te Zutphen en Zwolle tot 1600; R. Schreuder-van Gelder. Het gilde van de
viergekroonden [timmerlieden, steenmetselaars enz.; de 'Dellemijn-kan']; H.M. Ie Grand: De ambachts-
gilden in Zutphen.

Zijper Historie Bladen (Hist. Ver. 'De Zijpe', lidm. ƒ 33,- p.j., postbanknr. 5664254, Postbus 14, 1750
AA Schagerbrug), 12e jg., nr. 4, dec. 1994. H. Schoort: Kaartfragmenten van Noord-Holland. Jacob van
Deventer en Christiaan Sgrooten; J.T. Bremer: De explosie van de kaapvaarder 'De Dappere Patriot'
(1781) [kapitein Daniel Verbaan (van Scheveningen); twee matrozen uit Petten: Krijn Pieterse Guldewa-
gen en Jan Teunisse Snip]; Zijper jaren 1851 t/m 1875; T. Paarlberg-Waiboer: Van de werkgroep Boer-
derijnamen. " 't Veldhuis" [eigenaren: Van Grootveld, Van der Kun, Heerkens Thijssen; bewoners:
Kater, Waal].

Uit onze afdelingsbladen:
In het Mededelingenkatern van Gens Nostra worden onder hel kopje AGENDA activiteiten aangekon-

digd, waaronder lezingen. Een lid schreef ons daarbij regelmatig interessante onderwerpen aan te tref-
fen. De lokaties zijn echter vaak te ver weg en het openbaar vervoer is niet immer toereikend, De NGV
beschikt niet over de teksten van de lezingen. Wèl publiceren de afdelingsbladen samenvattingen. Wel-
licht zijn meer leden belangstellend naar de inhoud van voordrachten. Als handreiking zullen voortaan
de uitgebreide(re) verslagen van lezingen in deze rubriek als volgt vermeld worden: [verslag lezing]. Bij
uw afdelingsbestuur kunt u vermoedelijk het betreffende blad ter inzage of te leen vragen. De Dienst
Bestellingen om een kopie verzoeken kan natuurlijk ook.

Amstelland, nr. 15, dec. 1994. /. Heidebrink: Grootboeken der Nationale Schuld als bron voor genealo-
gisch onderzoek [verslag lezing]; Genealogie en de computer [verslag lezing; voor de pas beginnende
computeraar]; Verv. Vreemde namen in de kwartierstaat: Greyncour/Korenhof [mogelijk is de vrouw van
Jacques G., Barbel Cordonnier, degene die te Leiden hertr. in 1670 als Barber Cent (of Wynant) (als
weduwe J.G.) met David Hennebo; deze hertr. ald. 1672].
Delfland, Med. jg. 4, no. 1, dec. 1994. Wapenregister afd. Delfland: Solleveld; E.B. van Rijn: Fragment-
genealogie Van Rijn [nageslacht van Adrianus van Rijn (geb. Breukelen-N. 1825, tr. Wassenaar 1855
Maria Beijersbergen]; Antw. Oudste doopboek van Langerak [niet in de klappers van district V (Alblas-
serwaard) opgenomen; zie collectie indices].
1340 (Rotterdam), jg. 8, no. 4, dec. 1994. G. Koote: Kwartierstaat De Koning [Cornelia de K., geb. Rot-
terdam 1908;-, Driesen, Rossèl, Naberhuis; kw. 7. Harmina Naberhuis werd geboren Bathmen 1841 -
haar moeder Janna Naberhuis aldaar in 1829; tikfoutje?]; R. Stamkot: De Raad van Beroerten in Gorin-
chem e.o. [bevindingen na onderzoek naar het werk van A.L.E. Verheyden, Le conseil des Troubles.
Inventarisatie, vergelijking en correctie van het aantal vonnissen bij Verheyden en Jacob Marcus m.b.t. de
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
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Gooi en Eemland, 5e jg., nr. 4, dec. 1994. J.C. Kort: Genealogisch onderzoek in Leenregisters [verslag
lezing]; F. Renssen: Grafcultuur door de eeuwen heen [idem]; Verv. Joodse families te Hilversum: De
families Schaap en Vos [vleeshouwers]; E.W.A. Elenbaas-Bunschoten: Vragen najaren beantwoord [vra-
gen in GN 1956 en 1972; Jan Hordenburg tr. Kortenhoef 1748 Dirkje Scheepmaker; woonden 1754-1764
te Zuilen].
Hollands Noorderkwartier, nr. 22, jg. 9, nr. 1, dec. 1994. C. Rogge: Grafzerkenonderzoek in Alkmaar
[verslag lezing]; H. Snel: Het Gemeentearchief Amsterdam en de genealoog [idem]; M. Teunis: Werk-
groep Genealogisch Computergebruik; E. Greyer-Gürsch: Doet de NGV ook iets voor Sudetenland?; J.
Krijns: Fragment-genealogie Krijns [nageslacht van Crijne Derksx (ged. Middelstum 1714, zn. v. Derk
Jans); te Amsterdam en Alkmaar]; Verv. Gemeentewapens: Egmond NH en Bergen NH;
J.J. Kaldenbach: Verrassende archiefvondsten [wat kan men vinden in RA Noord-Holland-inv. 15; betr.
arrondissementsbestuur département du Zuyderzee 1811-1815]; Idem: De krant als bron. Brand in het
Stadhuis [van Alkmaar 1890]; AC. Stierp-Impink: Jan Philipz Schabaalje; P.B. Schoen: Molenaars van de
Egmondermeer [watermolenaars; 18e-20e eeuw].

HuppelDePup: jg. 2, nr. l,jan. 1995. Reacties op het artikel over de Oorlogsgravenstichting; A Veldhuis:
Begraven Nieuw Beerta [voorbeelden uit 1686-1706]; M. Huisman: Geslacht Scheltens [drie generaties
te Groningen; eind 17e-18e eeuw]; H. Hartog: Onbekende bronnen [gildearchieven van de stad Gronin-
gen]; F.H. Boer: Stamreeks Boer [van Amsterdam naar Zuidbroek: Tjapcko Tjarcks, overl. ald. vóór
1700]; E. van der Laan: Stamreeks Antje van der Laan [geb. Winsum 1834; 6e gen.: Rinje Claassens, tr.
vóór 1714 Martien Aris]; A. Veldhuis: Grafstenen gefotograveerd [van o.a. Georgius Clingius, predikant
te Westerlee, overl. 1623]; N.T. de Oude: Kwartierstaat Kema [Amke Cornelia K., geb. Groningen 1936;-
, Heerema, Berghuis, Korringa].

Kempen-en Peelland, Med. jg. 2, no.4, dec. 1994. L.F.W. Adriaenssen: Verboden vruchten [verslag
lezing; overtredingen huwelijksmoraal]; Verv. Genealogie Verheyen [o.a. te Oisterwijk en Den Haag]; F.
van Heijningen: Schakels. Geneagram van Frans van Heijningen en Siem van der Kooij [lijnen naar Jan
Crijns van H., ged. Hazerswoude 1651]; Kwartterstaten (5 gen.): Bocxe [-, Sprenkels, Van Soestbergen,
Spoor]; De Jonge [-(te Onstwedde), Wolting, Wilbers, Verhoeven (te Nuenen)], Muller [-(te Amsterdam),
Gertenaar, Tielen, Van de Laar], Van Nuland [-, Goutier, Sorber, Kranendonk], Ouweneel [-, Vergeer, De
Mink, Provoo], Schaap [-(te Delft), Pijper, Van der Linde (te Hagestein), De Vries (te Wijns)].
Kwartier van Nijmegen, jg. 3, nr. 4, dec. 1994. Notaris-special. Ontstaansgeschiedenis van het notaris-
ambt; De notaris; P.J.W. van Heusden: Ook dit is een notariële akte! [Jacop Dierckse... en het lijk van zijn
moeder; 1682, Groot, Lith]; Idem: Een notarishandboek uit de 17e of 18e eeuw; Idem: Memories van suc-
cessie en het Centraal Testamentenregister; H.A. de Grood: Werkgroep inschrijvingen bij schepenen;
Nog een notariële akte [te Groot Lith 1727; Gijsbert Janse Stensen otr. Aaltje Schuijlenburgh; otr. gestuit
door Jenneke Cornelisse]; Overzicht van inventarissen van notariële archieven [per provincie]; Notariële
archieven op het Gemeente Archief Nijmegen [1758-1915].

Threant (Drenthe), 5e jg. (1994), nr. 4. Verv. Genealogie Schonewille/Oelen/Vos/Dwirrel; P.A.M, van
den Berg: Genealogie Matien [te Annen, Zuidlaren en Assen; 18e-19e eeuw]; A. Timmerman: Genealo-
gie Timmerman. Een 'oom' in Veenhuizen [nageslacht van Hendrik Gerrits T., ged. Mastenbroek 1763],
West Noord Brabant, jg. 4, nr. 4, dec. 1994. Verv. Kwst. Van Gooi [verwantschap van het echtpaar Anto-
nie Krijnen/Krijntjes en Dingena Engelen (tr. Roosendaal 1801); via (De) Greef te Essen]; Verv. Derde
tweeling in Westbrabants gezin [gezinnen van Petrus S.C. Smits, won. Roosendaal, tr. 1922 Dimpna A.
van Kalmthout, en Adriaan van Schijndel tr. Raamsdonk 1788 Ludwina van Strien]; Verv. Akten van
indemniteit te Werkendam [1773-1776].

Zaanstreek-Waterland, Med. nr. 19, dec. 1994. H. Pronk: Foutje [de vrouw van Pieter Knip, school-
meester te Uitdam - Annetje Visser bleek geen Jans maar Cornelis-dochter; 1765, 1778]; C.A.E. Groot:
Spoorloos? [lijst van kinderen die tijdens hun verblijf in het weeshuis van Monnickendam overleden zijn
(of naar Indië vertrokken); eerste helft 18e eeuw]; Aanv. Kwst. Pronk [o.a. Zevel]; B.K.S. Koene: De
geslachten Van 't Hoff te Assendelft [drie geslachten worden onderscheiden: A, B, C; met inleiding over
o.a. weigeborenen (B) en huislieden (A) met interessante hypothese]; Een antieke waaier als herinnering
aan de Walvischvaart [Klaas Pietersz. Kuyper tr. 1757 Engeltje Hendriks Slootman]; J.P. Blokker: Anne-
ke leert Wordperfect (1); Antw. Dinkla [te Beemster].

België
Genealogie & Computer, jg. 11, nr. 6, nov. 1994. Algemeen Rijksarchief [te Brussel] geautomatiseerd
met Archeion [nieuwe procedure voor aanvragen stukken geïllustreerd aan de hand van een reëel voor-
beeld]; Ariadne Nieuws; Win-Family II een genealogieprogramma voor MS-Windows uit Denemarken;
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Heredis, een Frans genealogieprogramma voor Macintosh; Family Origins 3.0 for Windows; CAPSGEN.
Kompakte voorstelling van genealogische data [Circular Ancestral Pedigree Postcript File Generator;
maakt cirkelvormige voorstelling van een kwartierstaat]; Tree Draws for Windows vl.00 [hulpprogram-
ma voor het uittekenen van stambomen of kwartierstaten].

L'lntermédiare/De Middelaar, No. 294, Ao. XLIX, 6/1994, nov.-déc. J. Laporte: La familie Cudell en
Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique [ook: Coudell, Coudehl, Koudel; te Marienberg (Ubach-Palen-
berg), Eijgelshoven, Maastricht, Luik, enz.; 18e-20e eeuw]; F. de Meulenaere: Genealogie de la familie
(de) Schacht (XIVe-XVIHe siècles) suivie d'un apercu sur celle de Saint-Omer Morbecque; Aanv. Bel-
lefroid [17e-19e eeuw]; Partages a Dworp (Tourneppe) (1558-1720); Verv. Actes Passés devant les curés
de Fallais [1716-1735]; Antw. Van Antwerpen, Lauvaux en Wagewijns [16e eeuw; leengoed te Schriek].

Limburg, jg. LXX1II, (1994), afl. 2 (april-juni). J. Menens: Dorpsmonografieën: kansen en problemen; J.
Sünissen: De schepenbank van Peer [archief; de schepenen, benoemingsrechten, enz.; naamlijst schepe-
nen 1398-1796; de drossaard en/of schout - taken, privileges enz., met naamlijst 1398-1796; de griffier -
met naamlijst 1582-1796; de boden, met naamlijst].

Mensen van toen, jg. 4, afl. 4, dec. 1994. Verv. Emigranten uit het Land van Nevele [1901-1903]; Dood
van een bedelaar [Joos van Ackere, 1728]; Gesneuvelde Poeselaars in het leger van Napoleon; G. Mar-
tens: Uit de praktijk. Vader gekend, wie was de moeder? [Jacob Lambrecht (1603-1680), won. Hansbe-
ke, Maria Taets, Maria Wegge]; A. Bollaert: Inwoners uit het Land van Nevele overleden tijdens de Gent-
se calvinistische republiek (1578-1581) [o.a. Sonneville]; Minikwartierstaat kinderen Rédelé [-(kw. 16.,
geb. Maastricht), Gramme, Denaeghel, Martens (te Hansbeke)]; Schoondochter geschaakt [Jan Lootens
schaakte in 1599/1600 de behuwde dochter van Jan van Hove].

Ons Heem, jg. 48, nr. 1, Louwmaand 1994. H. Vannoppen: Overlijden en begrafenis als elementen van
sociale segregatie; L. Stockman: Het goed te Zomergem te Zonnegem! [1414; pachtcontract: Willem de
Pauw pachtte van de abt van Drongen]; J. Spanhove: Het analfabetisme in Bollebeek rond 1780 [Ingel
van den Bossche, koster-schoolmeester van Kobbegem en Bollebeek gaf les aan de kinderen van Peeter
Verhasselt en Clara van Onchem, 1607; dochter Barbara van den Bossche trouwde Jan Verhasselt. Leden
van de familie V. waren sindsdien koster aldaar tot in de 18e eeuw].

De Rode Leeuw: jg. 1994, nr. 4, (dec). G. Bauwens: Een kwartierstaat Gelders uit Sint-Truiden [4 gen.;
met Labe en Medaerts]; W. Moermans ( ) : Een pachtcontract met de abdij van Herckenrode Ao. 1792
[pachteres Maria Helena Deckers weduwe J.B. Smeets, ged. Zepperen 1735]; Verv. Schepenbank van
Borgloon [1593-1618]; Verv. Limburgers die poorter werden van Antwerpen [1575-1580]; Verv. Taal-
gidsje voor genealogen [consilium t/m curtacula].

Vlaamse Stam, 30e jg., nr. 11-12, nov.-dec. 1994. L. Lindemans: Genealogie (Land van Hoogstraten)
[17e-20e eeuw; met fragmenten o.a. Snellinckx, Van den Bleeck, Broeckx, verHeyen, Remeijsen, Ans-
sems, Floren, Dries, Van Roeij, (de) Bailly (te Breda en Rijkevorsel), Bolckmans, De Grauw (te Hedel)];
T. van Hee: Het notitieboek van Johannes van den Abeele uit Nokere [1738-1849]; W. Steeghers: Asper-
lingen die Gents buitenpoorter werden in de 15e eeuw, L. van Eeckhoudt: Het notariaat als hulpbron voor
familiekunde; G. van Walleghem: De familienaam Van Walleghem [met chronologische lijst regesten uit
documenten waarin naamdragers de/van Waleg(h)em/Walleg(h)em/Walengheem/Waligheem enz. 12e-
17e eeuw; korte schets van de evolutie van de Vlaamse adel van de IXde eeuw tot 1300; de familienaam
in de wezenregisters en de poortersboeken in het Rijksarchief te Kortrijk; en Uitvoerige bilbiografie];
Gentse buitenpoorters van Gentbrugge en Ledeberg in de 15e eeuw; Antw. o.a. Eeckelaert, Verdonck
[met Stevens en Schoofs te Mol; 17e-18e eeuw],

Duitsland
Mitteilungen der Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde, Bd. 36, Jg. 82, Heft 7, Juli-Sept. 1994.
Verv. Genealogische Betrachtungen eines Memoriensteins [Frentz, Kannengiesser, von Weworden gent.
Drove, WolffJ.

Idem, Heft 8, Okt.-Dez. 1994. M. Backhausen: Hilfe zur Aufarbeitung jüdischer Schicksale im Rha-
mcn von genealügi;>ciieii Arbeiten. Liste der von Nazis ermordeten Juden aus Eichsfeldorten, MUhlhau-
sen/Thür. und Nordhausen; W. von Laufenberg: Eine Ehescheidung im Köln des 16. Jahrhunderts; luthe-
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rische kontra katholische Rechtsauffassung [scheiding tussen Gertrud v. Siegen (schoonmoeder van Sil-
bert Louvenburg) en Melchior Koen, 1533]; F.W. Becker. Otto und Otto Heinrich von Bylandt. Eigen-
herren im Herzogtum Jülich und Politiker zwischen Augsburger Religionsfrieden und DreiBigjahrigem
Krieg [met schema Doys gt. v. Bylant; 13e- begin 17e eeuw]; H.M. Schleicher. Gefunden bei Ernst von
Oidtman [brief van Reinhart Beissel aan zijn moeder Guda von Wickelhausen, 1585; testament van Ursu-
la Sudermans, weduwe Melchior v. Rolinxwerde. hertr. Peter van d. Heiden gt. Belderbusche, 1569; tes-
tament van Stine van Belle weduwe Heinrich von Boxmer, 1500].

Veröffentlichungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde e. V., Sitz Köln, Nr. 73. H.M.
Schleicher. Sammlung Ernst von Didtman, Band 7, Mappe 519-584. Grui-Heid [Gruithausen/von den
Gruithuizen t/m von der Heidt; met o.a. Gülcher, de graven van Gulik (met bastaardtakken von Gülich zu
Berg und Dorp en Gülicher (zu Eilen), Gumpertz, (v.) Gürtzgen, v. Gymnich, Beissel von Gymnich (met
v. Metternich en v. Abercron), Haen (te Erkelenz), Haes (zu Türnich und Conradsheim), v. Hall, Hall (te
Nideggen), Hallberg, v. Hambroich, v. Hammerstein, vam Spiche/von Hanff gt. Spich, de Hannet, v.
Hanxler, von der Hardt, v. Haren (te Aken), v. Harff/v. Harve, Harper(s), v. Hasselt, van der Hatert, v.
Hatzfeld, Haus, Heereman van Zuydtwyck, von der Hees, v. Hegem, von der Heiden].

Groot-Brittannië
The Coat of Arms,N. S. Vol. X, No. 167, Autumn 1994. Verv. Irish Heraldic Jurisdiction; The Equestrian
Order of Loreto in History and Heraldry; The arms of ancient Aragon; Some curious versions of the Royal
Arms; The Millers of Winterborne Came [met fragment Meller/Miller; 16e eeuw].

Idem, No. 168, Winter 1994. N.J.A. Williams: Computer Graphics and Heraldry; J. Louda: New civic
arms in the Czech Republic; J. Campbell-Kease: The achievements of five 'strenuous knights' [Richard
de Clare, William Longsword, John de Warenne, John de Mohun, John Chandos; 12e-14e eeuw]; C.R.
Humphery-Smith: Herald's influence in medieval armory; Idem: The Signet of Aragon; The adoption of
the arms Or a lion rampant purpure by Henry de Lacy [vermeld 1272-1303].

Computers in Genealogy, Vol. 5, No. 3, Sept. 1994. Automated archiving - Archea; Family Tree Maker
for Windows, Version 1.01; The Master Genealogist (TMG) version 1.1b.

Idem, No. 4, Dec. 1994. IGI from CD-ROM-practical experience; Genealogy and history programs;
WinGenea [testverslag]; Family Roots II.

Genealogists' Magazine, Vol. 24, No. 11, Sept. 1994. The 'lost' descendants of the Mayflower Pilgrims
of 1620 in England and Holland [Winslow, Allerton, Tilley, Brewster, Fletcher]; The Complete Peerage
[eerste druk verscheen in acht delen in 1887-1898]; Family history in Hungary; The Harleian Society
1869-1994 [genoemd naar de manuscriptcollecties van vader en zoon Harley, graven van Oxford; hoofd-
doel van dit gezelschap was het publiceren van de Heraldic Visitations of Counties, en andere hand-
schriften]; M.L. Bierbrier: Medieval and royal genealogy update [bespreking van de boeken La Préhis-
toire des Capetiens, deel I, door Chr. Settipani/P. van Kerrebrouck, en The Royal Family of Cambodia,
doorJ.J. Corfield].

Idem, No. 12, Dec. 1994. Index to Volume 24.

Scandinavië
Genos (Finland), Arg. 65, 1994-3. De genealogische contacten tussen Finland en Estland kregen een
impuls door seminaria in Helsingfors en Reval. De daar gehouden voordrachten zullen gepubliceerd wor-
den - in deze afl. twee in het Fins gestelde bijdragen; Kwartierstaat Tokoi; De Finse Takken van de Bal-
tische geslachten (von) Mickwitz en Von Heideken; Stamreeks Josander/Jusander.

Idem, 1994-4. Bijdr. betr. Anders Johan Sjögren [1794-1855; linguist, historicus en folklorist, werk-
zaam te St. Petersburg]; Jochim Franck [1723 te Helsingfors]; Marten Schilling [overl. 1672]; De doch-
ters van Erik Salovius [tr. 1710 Elisabeth Melartopaeus]; Gegevens betr. 'kerkdienaren' (predikanten,
klokkeluiders, kosters enz.) van parochies in Johans hertigdöme, 1556-1562.

Slakt och Hdvd (Zweden), Nr. 1, 1994. Bijdr. betr. Bohm [te Örebro; 16e-17e eeuw]; Nelson [omgeving
Takern-meer; 17e-20e eeuw; met fragmenten Swiring en Danckwardt]; Officieren en hoger stafpersoneel
van het Norra Skanska Kavalleriregement 1658-1709 [w.o. Cristian Jakobsson Noviomagus (predikant
1674-1683); Jakob Ogilvie (geb. Kalmar 1671), George Henrick Schuerman (geb. ca. 1650, gesneuveld
Posen 1704, in Hollandse krijgsdienst 1672-75, enz.), Henrik en Hubert de Try (exm. De Besche; geb.
1642 resp. 1655)].
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Idem, Nr. 2, 1994. Bijdr. betr. Ekman [in Varmland]; Rode/Rohde/Rodeé [militaire familie uit Sma-
land]; De predikant Erik Rosenius [1667-1738; stamvader van de families (von) Rosén, von Rosenstein,
Rosenblad en Munck af Rosenschöld]; De oudste generaties (von) Rothstein [17e eeuw]; Aanv. Hertog
Gustaf van Saksen-Lauenburg en de familie Rutenkranz.

Verder ontvingen wij:
ADCetera, Nieuwsbrief van het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken in
Nederland, Nr. 1, nov. 1994.
Agricuhural science in the Netherlands. Directory 1991-1993.
Alledaagse dingen, jg. 1 (1994), nr. 6 [bijdr. betr. o.a. bier en sanatorium Zonnestraal],
Der Archivar, 47 jg. (1994), Heft 1 (Febr.), 2 (Mai) [sick building syndroom in Archiven und Bibliothe-
ken], 4 (Nov.) [Massenkonservierung und Massenrestaurierung bei Papierzerfall].
Bayerischer Landesverein für Familienkunde e.V., Informationsblatt, Bd. 2, Nr. 9, Dez. 1993; Nr. 11,
Sept. 1994; Nr. 12, Dez. 1994.
The British Columbia Genealogist, Vol. 22 (1993), No. 4; Vol. 23 (1994), Nos. 1/4; Newsletter, Vol. 18
(1993), No. 5; Vol. 19 (1994), Nos. 1/4.
Burgerzaken & Recht, icjg. (1994), nrs. 1/10.
Centraal Bureau voor Genealogie, Med. jg. 48 (1994), nrs. 1/4.
C/Krapels-krabbeh, 13e jg., no. 2, nov. 1993; 14e jg., no. 1, juli 1994.
De Drie Steden (Tiel, Buren, Culemborg), 15e jg. (1994), nr. 4 [Wincently Matzka, Pools ingenieur (geb.
1868); verbouwing stadhuis van Buren (17e eeuw); Verv. Culemborgse ouderen].
Driemaandelijks tijdschrift voor de families Meirlevede, Merlevede, Merlevelde, jg. 3 (1994), nos. 1/3, 4
(dec.) [stamreeksje Engelbertus A. Merlevede (geb. 1835); Kwst. Robert Meirlevede (geb. 1957);-,
Dequidt, Turf, Claes (te St.-Kat.-Waver)].
Dijkbrief (polderdistrict Groot Maas en Waal), 13e jg. (1994), nrs. 1/4.
Everton's Genealogical Helper, Vol. 47 (1994), No. 6 [Jewish Genealogy]; Vol. 48 (1994), Nos. 1, 2
[understanding Italian records], 3, 4 [tips on ships: searching New York passenger arrivals, 1847-1896],
5,6.
Familienkundliche Nachrichten, Bd. 9, Nr. 6, Nov.-Dez. 1993; 1994: Nrs. 7/12.
Gelders Erfgoed, 1994-6 [Gelderse rijtuigen, wagenmakerij Van Peet].
Gesel/schaft für Familienforschung in Franken e.V., Mitt. Nr. 10, Dez. 1994 [Frankische Archive: Diö-
zesanarchiv Eichstatt],
De Heraut Gelre, jg. 10 (1993), nr. 4; jg. 11 (1994), nrs. 1/3, 4 [Hattem afl.].
Huisorgaan van de familievereniging Kikkert, jg. 33 (1994), nos. I, 2, 3 [aanv. Kikkert].
In hetzelfde Sch-y-i-ij-tje (Schuit), jg. 10 (1994), nrs. 29/32.
Johanniter Orde in Nederland, Med. jg. 45 (1994), nrs. 178/181.
Koggenland,]g. 9, 1994/4.
•tKraaierke (D'Haene), 25e jg. (1993), no. 4; 26e jg. (1994), nos. 1/4.
Kroniek van Arent thoe Boecop, nrs. 74/78 (febr./okt. 1994).
Laansma-koerier, nrs. 1 (mrt. 1961), 8 (febr. 1965), 9 (apr. 1966), 12 (sept. 1994).
Lelsz-Lels stichting, Bulletin, jg. 6 (1994), nos. 1 (mei), 2 (dec).
Loage-Tijdschrift (Louage), jg. (1994), nrs. 35/38 (febr./nov.).
't Meisterbenksken (de Graafschap), 1994, nrs. 38/40 (jan./sept.).
Met gansen trou (Onsenoort), 44e jg. (1994), nrs 6, 10, 11.
De Miedbringer (Terschelling), jg. 32 (1993), no. 123; jg. 33 (1994), nos. 124/127.
Molens, jg. 9 (1994), nrs. 33, 35 [met jaarverslag 1993; H.A. Visser: Molen De Ruyter te Papendrecht.
Opkomst en verval van trasmolens], 36.
Nieuws van Archieven, jg. 13 (1994), nrs 1/12.
Nieuws van de Brahant-collectie (KUB-Tilburg), 1994: jan./febr. t/m nov./dec.
Nieuwsblad Holland, jg. 7 (1994), nrs. 27/30 (maart/nov.).
Nieuwsbrief Gemeentelijke Archief- en Fotodienst Utrecht, jg. 5 (1994), nrs. 1/4.
Nieuwsbrief Rijksarchief Drenthe, nr.5, mei 1994.
Nieuwsbrief Rijksarchief (in Gelderland), jg. 6, nr. 1, apr. 1994.
NHG-Nieuws (Ned. Hist. Gen.) jg. 1 (1994), nrs. 1/4.
Een nieuwe chronyke voor het Schermereiland, e.o., jg. 11 (1994), nr. 3 (juni), nr. 5 (dec.) [het hekel-huis-
je in Oost-Grafdijk; De nering in Graft en De Rijp in 1912; Het trieste einde van 'n Rijper zoon (Jan
Nomes, geb. 1833)].
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Norsk Slekthistorisk Forening, Medlensblad, 7. Arg., Nr. 1/93.
Nouvelles brèves (L' Intermediare), 1994-nrs. 1/6.
Nijmeegs Katern, jg. 7 (1993), nr. 5; jg. 8 (1994), nrs. 1, 2 met Jubileumboekje Numaga 1954-1994
[modern Nijmegen], 3, 4, 5 [bijdr. betr. hotel De Poort van Kleef, en het dorp Lent].
De Oanbring (RA Friesland), jg. 7 (1994), nrs. 1/3.
Olsthoom kroniek, 8e jg. (1994), no. 1 (jan.), 4 (okt.).
Onderde iep (Van I-E-IJ-peren), jg. II (1994), nrs. 1/4.
Ome Stam (Van Soom), nr. 64, kerst 1994.
Oostvlaamse Zanten, 68e jg. (1993), nr. 4; 69e jg. (1994), nrs. 1, 2, 4.
Oud Nijkerk jg. 13, nr. 3, aug. 1994.
Oud-Scherpenzeel 6e jg., nr. 4, dec. 1994.
Oud Steins Nieuws, 1994, nrs. 5/8 (winter t/m herfst).
Oud Utrecht, 67e jg. (1994), nrs. 1, 2, 4.
De Panne (Aalten), 14e jg. (1994), nrs. 1, 2, 3, 4 [fotoarchief Museum Frerikshuus].
Het Patertje, jg. 10 (1994), nrs. 2, 3 [Pater te Den Ham; 18e-20e eeuw], 4 [Pater in Frankrijk; 1640-1714;
Paters-Zuid, nageslacht Joh. Arnoldus Paters (ged. Sittart 1775) o.a. te Oss en Schaijk].
De Patteete, 16e jg. (1994), nrs. 62/64 [verv. genealogie Patteet/Pattiet].
Poelgeest familie kontakten, 14e jg. (1994), maart, juni [Poelgeest wapens inde Noordkop van Friesland],
sept. [verv. Wapens; 15e-16e eeuwse gegevens Van Poelgeest (het zou prettig zijn als deze gegevens op
een ook voor genealogen te gebruiken wijze aangeboden werden], dec. [Breitners afstamming uit familie
Poelgeest].
Pors Post, 17e jg. (1993), nr. 55; 18e jg. (1994), nr. 57, nr. 58 [verv. stamreeks Pors].
De profeet van de Veluwe, 10e jg., (1994), nr. 37 [ds. Willem Callenbach (1836-1897)], nr. 39.
Provinciale Almanak van Friesland, 1971.
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