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Inleiding
In de familie van mijn vader gaat het verhaal, dat een verre voorvader apotheker zou
zijn geweest in Nijmegen1. Aanvankelijk heb ik weinig acht geslagen op dit gege-
ven, al ging ik er wel van uit, dat het een kern van waarheid zou bevatten, zoals wel
vaker het geval is bij dergelijke mondeling doorgegeven familieverhalen.

De bron voor het gerucht zocht ik bij de familie Frerichs, waaruit mijn grootmoe-
der van vaderszijde stamt. Deze familie zou - zo verzekerde men mij - uit Nijmegen
afkomstig zijn. Bij later onderzoek bleek echter, dat de familie Frerichs oorspronke-
lijk uit St. Joost bij Jever in Noord-Duitsland kwam. Omstreeks 1780 vestigden zij
zich in Amsterdam. Toch meende ik de wortels van het familieverhaal te hebben
blootgelegd, toen ik op het gemeentearchief van Amsterdam de geboorteakte vond
van Augustus Bernardus Hermcinnus Frerichs (geb. 14-9-1839), zoon van Petrus
Everardus Frerichs, apotheker aan de Nieuwmarkt. De woonplaats klopte welis-
waar niet, maar de naam en het beroep van apotheker was wel juist. Hoewel ik een
rechtstreekse familierelatie niet kon aantonen, vond ik in de significante naam
Augustus een ondersteuning voor de overlevering, want mijn overgrootvader heette
Fredrick Augustus Frerichs. Hoe gemakkelijk verandert er niet een naam of plaats in
een mondeling doorgegeven verhaal, dacht ik lichtvaardig.

Uiteindelijk bleek ik het geheel bij het verkeerde eind te hebben. Niet in de fami-
lie Frerichs, maar onder de voorouders van mijn overgrootmoeder, Jacoba Bothof
(gehuwd met Albert Spies), ging de veronderstelde apotheker schuil. Door een toe-
vallige archiefvondst2 ontdekte ik tot mijn grote verrassing, dat de grootmoeder van
deze Jacoba, Pieternella Smits genaamd, een buitenechtelijke dochter was van Pie-
ter Smits, apotheker te Nijmegen en Pieternella Mekking. De waarheid, voor zover
nog te achterhalen, was toch nog boven tafel gekomen.

Pieternella Smits (onder die naam ging zij ook verder door het leven) werd op 8
juni 1767 gedoopt door dominee Nieuwland in de Grote Kerk te 's-Gravenhage, als
dochter van Pieter Smits en Pieternella Mekkem (verschrijving voor Mekking).
Doopgetuige.was Sophia Mekkem, een zuster van de moeder. Een extract van de
doopinschrijving werd op 22 mei 1795 afgegeven, zo blijkt uit een aantekening in de
kantlijn. Dat uittreksel was nodig voor de ondertrouw in de geboorteplaats van de
bruid op 24 mei 1795 met Pieter Bothof. In haar overlijdensakte uit 1827 wordt als
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leeftijd 60 jaar opgegeven en dat gegeven is in overeenstemming met haar geboorte-
jaar. Over de identiteit van Pieternella Smits kan dus geen misverstand bestaan.

Uit de doopinschrijving valt niet af te leiden dat Pieternella een buitenechtelijk
kind zou zijn. Het kwam overigens wel vaker voor dat, juist in de grote stad, de
ongehuwde moeder haar kind een 'echte' vader gaf, al was het maar op het (gedul-
dige) papier van het doopboek. C.W. Delforterie geeft in zijn boeiende artikel 'Lie-
gen tegen de dominee' een drietal voorbeelden van het laten dopen van buitenechte-
lijke kinderen 'als zijnde tijdens een huwelijk verkregen'3. Achteraf is het dan ook
niet zo verwonderlijk dat over het echtpaar Smits-Mekkem (Mekking) geen aanvul-
lende gegevens te vinden waren. Het bleef bij die ene doopinschrijving in de Grote
Kerk te 's-Gravenhage. Opvallend was wel het huwelijk op 16 december 1767 in
's-Gravenhage van een zekere Pieter Smits, j.m. van Gatzweiler met Elisabeth Poos,
j.d. van Maastricht. Een tijdlang heb ik rekening gehouden met de mogelijkheid, dat
deze Pieter identiek zou kunnen zijn met de latere apotheker in Nijmegen, maar dit
bleek later onjuist te zijn.

De sleutel voor het ontraadselen van de afkomst van Pieternella Smits lag in een
'acte van declaratoir en quitantie', die Pieternella Mekking liet opmaken voor nota-
ris Nicolaas Coops in 's-Gravenhage2. Op 5 december 1786 - dochter Pieternella is
inmiddels ruim 19 jaar - bekent de 'eerzaame Pieternella Mekking, bejaarde onge-
huwde dogter, woonende alhier in den Haage, van de Heer Pieter Smits, Apothecar,
woonende te Nijmegen ontfangen te hebben de Somma van driehonderd guldens en
daarmeede volkoomen voldaan te zijn van zoodanige actie of praetensie, als hetzij
weegens defloratie of beetering van eer, hetzij tot alimentatie van het kind, waarvan
zij Comparante op den 7e Junij 1766 was verlost en waarvan gemelde Heer Smits
door haar als vader was opgegeeven (-), quiteerende overzulks gemelde Heer Pieter
Smits ter voors[eijde] zake ten vollen bij deezen (-)'.

Het zal duidelijk zijn dat Pieter Smits het vaderschap erkend heeft door betaling
van die 300 gulden. Vermoedelijk is de geboortedatum van Pieternella Smits in deze
akte abusievelijk gesteld op 7 juni 1766. Vergelijking met de doopinschrijving laat
haast geen andere conclusie toe dan dat Pieternella op 7 juni 1767 is geboren en de
volgende dag op 8 juni is gedoopt. Het was althans geen ongebruikelijke gang van
zaken in de 18de eeuw om een kind kort na de geboorte te laten dopen, ook in pro-
testantse kring, waar laatdoop pas in de 19de eeuw terrein wint. Ook om een andere
reden verdient het jaar 1767 de voorkeur, namelijk de jeugdige leeftijd van Pieter
Smits, zoals nog zal blijken.

Uitgaande van de geboorte van Pieternella Smits in juni 1767 moet Pieternella
Mekking in september 1766 zwanger zijn geraakt. Zij is dan al 37 jaar, want Pieter-
nella Mekking werd op 7 augustus 1729 in de Nieuwe Kerk te 's-Gravenhage
gedoopt als dochter van Willem Mecking en Geertruyd Pelti. Waarschijnlijk ver-
dient zij de kost als dienstbode in 's-Gravenhage of omgeving. In 1771 wordt zij
althans als zodanig vermeld in het testament van de heer Anthoni van Gend, opzien-
der van de Scheeveningsche Straatweg4.

De vader, Pieter Smits, blijkt in 1786 apotheker in Nijmegen te zijn en met dit
belangrijke gegeven kan hij nader geïdentificeerd worden. Het lijdt mijns inziens
geen twijfel dat de vader van Pieternella Smits dezelfde is als Pieter Smits, die op 27
maart 1748 gedoopt wordt te Nijmegen en later als apotheker aldaar is gevestigd. Hij
trouwt in 1773 met Arentje van Roggen. Over hem verschaft W. de Vries nadere
gegevens in zijn studie 'Genealogie van het Emmeriksch-Nijmeegsche geslacht
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Smits'. Deze Pieter Smits zou volgens De Vries enige jaren in Delft hebben ver-
toefd, 'waar hij vermoedelijk zijn opleiding tot apotheker genoot'5. Jammergenoeg
heb ik dit vermoeden niet kunnen verifiëren in 'Vijf eeuwen Delftse apothekers' van
H.A. Bosma-Jelgersma (Amsterdam, 1979). Ik ga er desalniettemin vanuit, dat De
Vries deze mededeling niet zomaar uit de lucht heeft gegrepen. Een verblijf van Pie-
ter Smits in Delft biedt in elk geval een voedingsbodem voor wat men 'circumstan-
tial evidence' kan noemen.

Mogelijk heeft Pieternella Mekking een tijdlang in Delft gewerkt als dienstbode
en is daar de amoureuze betrekking met de jonge leerling-apotheker Pieter Smits (in
1766 was hij 18 jaar) begonnen. Misschien is Pieter met zijn kameraden een dagje
gaan zwieren in het nabij gelegen Den Haag en heeft hij Pieternella daar in een her-
berg ontmoet. Het zal altijd gissen blijven naar de ware toedracht, maar hun 'vlese-
lijke conversatie' (om in 18de-eeuwse termen te spreken) heeft in ieder geval gevol-
gen gehad. Een huwelijk zal wel niet tot de mogelijkheden hebben behoord. Behalve
het grote leeftijdsverschil zal vooral het onderscheid in hun sociale achtergrond een
wettiging van hun relatie in de weg hebben gestaan. Bovendien is het de vraag of de
onbezonnen daad van Pieter in die tijd niet slechts werd gezien als een jeugdzonde,
waarvoor alleen in financieel opzicht verantwoordelijkheid gedragen moest worden.
Een huwelijk beneden zijn stand zou zijn toekomst teveel in de waagschaal hebben
gesteld.

Het lijkt erop dat Pieternella Mekking haar dochtertje zelf heeft opgevoed. Zij
werkte waarschijnlijk als dienstbode bij een ongehuwde dame in 's-Gravenhage,
Albertina Margaretha van 's Graavenswaard, die haar per testament van 6 maart
1779 en 18 juni 1781 een bedrag legateert van 150 gulden6. In haar testament van 5
oktober 1789 wordt het legaat bij vooroverlijden van Pieternella Mekking overge-
dragen aan haar dochter Pieternella Smits7. De testatrice legateert 100 gulden aan
Pieternella Smits in haar testament van 6 juni 1793 (haar moeder is inmiddels over-
leden^. De toekenning van legaten in de opeenvolgende testamenten van Albertina
Margaretha van 's Graavenswaard wijzen erop, dat er een goede verstandhouding
heeft bestaan tussen Pieternella Mekking en haar mevrouw. Misschien hebben moe-
der en dochter wel bij Juffrouw van 's Gravenswaard, zoals zij in haar testamenten
wordt genoemd, in huis gewoond en heeft zij zich als ongehuwde vrouw het lot van
het buitenechtelijke kind extra aangetrokken, maar met deze laatste opmerking
betreed ik het rijk der verbeelding.

Lange tijd vormde de herkomst van Pieter Smits het grote struikelblok voor de
samenstelling van een kwartierstaat van Pieternella Smits. De bovengenoemde stu-
die van W. de Vries bood uiteraard nieuwe perspectieven en de afstamming van Pie-
ter Smits is dan ook grotendeels ontleend aan deze en andere publikaties van W. de
Vries, die in het notenapparaat verantwoord zullen worden.

Hieronder volgt een overzicht van de kwartieren van Pieternella Smits over vijf
parentaties, waarbij ik ernaar gestreefd heb om de primaire gegevens in enkele
gevallen uit te breiden met gezinsgegevens en informatie uit andere bronnen. Van de
families waarover bereikbare genealogische literatuur voorhanden is, volsta ik met
een verwijzing. Aanvullingen, verbeteringen en suggesties voor verder onderzoek
worden vanzelfsprekend op hoge prijs gesteld.
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1. Pietemella Smits, wsch. geb. 's-Gravenhage 7-6-1767, ged. ald. (Grote Kerk) 8-
6-1767 (get. Sophia Mekkem), woont te 's-Gravenhage (tot 1795), te Warmond
(1797, 1798), te Dubbeldam (1812) en te Dordrecht (1799, 1803, 1804), in het
huis C 117, buiten de Spuipoort (1827), overl. Dordrecht 26-1-1827, otr./tr. 's-
Gravenhage 24-5/7-6-1795 Pieter Bothof, geb. wsch. te Hendrik Ido Ambacht
10-2-1773 (volgens registre civique kanton Dordrecht), tuinman (1811, 1812),
woont achtereenvolgens te Hendrik Ido Ambacht, Voorburg (1795), Warmond
(1796-1799), Dordrecht (vanaf 1799) en Dubbeldam (1812), overl. Dubbeldam
2-1-1812, zn. van Hendrik Bothof en Seijgje Ambagtsheer.
23-7-1827: Memorie van aangifte der nalalenschap van Peternella Smils. weduwe van Pieler Bot-
hof. Pieter, Hendrik. Nicolaas, Gerrit en Phillip Bothof, allen tuinlieden en Arnoldus Groenevcld,
agent van Politie, gehuwd niet Jacoba Bothof, domicilie kiezende buiten de Spuipoort, Litt. E no.
I 17. verklaren, dat hun moeder Pietcrnella Smits, weduwe van Pieter Bothof, ab intestato is over-
leden op 26 januari 1827 en dat overledene geen onroerende goederen heeft nagelalen1'.
Uit dit huwelijk bekend10:
a. Pieler Bothof, geb./ged. 's-Gravenhage 10/13-9-1795 (Nieuwe Kerk), tuinman (1827). overl.

Dubbeldam 22-6-1867. tr. ald. 28-12-1816 Lijntje (Leenlje) in 7 Veld, geb./ged. Dubbeldam 28-
4/2-5-1790, dr. van Dirk Arissen in 't Veld en Mietje Cornelisse Molendijk.

b. Hendrik Bothof, geb./ged. Warmond 6/9-4-1797. tuinman (1827), overl. Ridderkerk 15-8-1828.
tr. Dordrecht 22-3-1820 Sientje (Sijke) Rits (Ritz), geb. Heukelom 20-7-1791, overl. Ridderkerk
18-6-1866, dr. van Adrianus Rits en Johanna (Anneke) Schaap.

c. Jacoba Bothof, geb./ged. Warmond 6/12-8-1798. tr. Dubbeldam 5-12-1821 Arnoldus Groene-
veld, geb. Krimpen op de Lek 15-11-1778. agent van politie (1827). wedr. van Cornelia de
Klerk, zn. van Frans Groeneveld en Amerensia Luyt.

d. Klaas Bothof, geb./ged. Dordrecht 3/9-8-1799, tuinman (1827), tr. Dubbeldam 21-4-1825 Maria
Elferick, geb. Voorburg 11-1-1807. dr. van Johannes Willem Elferick en Johanna Helbers.

e. Gerrit Jan Bothof, geb./ged. Dordrecht 10/15-6-1803, uitgeloot voorde dienst voorde Nationa-
le Militie (lichting 1822), timmermansknecht (1822), tuinmansknecht (1824), tuinman, hove-
nier (1827, 1828 en volgende jaren) woont achtereenvolgens te Dubbeldam, Rijswijk/ZH (vanaf
1826) in wijk C, nr. 38 (1828), Meerkerk (1836, 1838) in het huis getekend no. 130 (1838), De
Bilt (1840) en Utrecht, onder Tolsteeg K 209 (1843), onder Catharijne L 209 (1846) en op de
Helling K 112 (tot 1881), testeert 16-7-1864 voor notaris E.P. Temmink te Utrecht, overl.
Jutphaas 8-2-1881 (ten huize van zijn dochter Jacoba Bothof, gehuwd met Albert Spies), tr.
Dubbeldam 16-7-1824 Maaijke Brand, geb./ged. ald. 4/10-3-1799. dienstbode (1824). testeert
16-7-1864 voor notaris E.P. Temmink te Utrecht, overl. ald. 30-6-1872, dr. van Frans Willems
Brand en Geertje Willems Slagtboom.

f. Filip Bothof geb. Dordrecht 28-6-1804, tuinman (1827), tr. Dordrecht 4-5-1831 Gerardina van
Elferen, geb. ald. 28-2-1801, dr. van Aart van Elferen en Adriana van Oosterhout.

II

2. Pieter Smits, apotheker te Nijmegen (volgens akte d.d. 5-12-1786), zeer waar-
schijnlijk identiek met Pieter Smits5, ged. Nijmegen (St. Stevenskerk), 27-3-
1748 (get. Johanna Breunissen, zijn tante), apotheker te Nijmegen (in de
Burchtstraat), overl./begr. ald. 19/23-3-1795 (St. Stevenskerk), tr. Nijmegen 11-
4-1773 Arentje van Roggen, geb./ged. ald. 27/30-3-1750, overl. Renkum 8-12-
1831, dr. van Jan Matthijs van Roggen en Gerritje Arentss; buitenechtelijke
relatie met

3. Pietemella Mekking, ged. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 7-8-1729 (get. Pieter
Miekinken Sofia van Weytere), dienstmaagd (1771), overl. (aan borstkwaal) 's-
Gravenhage 11-2-1793 (aangifte), begr. ald. Noorderkerkhof.
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Uil deze relatie bekend:
a. Pietemella Smils = nr. I.

III

4. Derck Smits5, ged. Emmerik 22-7-1714 (als Theodorus), grondeigenaar, koop-
man en rentmeester te Nijmegen, rechter (gesubstitueerd) der heerlijkheid Beek
(1744, 1750 - april 1778), burger (19-11 -1741) en grootburger (19-7-1769) van
Nijmegen, bezitter van de Gelderse lenen De Essenpas, onder Haalderen (1761)
en de Haalderse Kamp (of Heysterkamp), onder Bemmel (1770), gegoed (van
vrouwswege) in Bemmel en Eist (Over-Betuwe), erfpachter in Bemmel, lidmaat
te Nijmegen (1737), woont achtereenvolgens te Emmerik, Nijmegen, in de
Burchtstraat (1737), Beek (vanaf ca. 1743) en weer Nijmegen (vanaf 1746), in
de Smitstraat bij de Coperen El (1751), overl. Nijmegen april 1780, begr. ald.
(St. Stevenskerk) 15-4-1780, ondertr. Bemmel 12-4-1743, tr. Beek (bij Nijme-
gen) 2-5-1743

5. Geertruyd Breunissen1', geb. Eist (op de hofstede 'Den Groten Bredelaer'), ged.
Bemmel 15-12-1717, lidmaat ald. (vóór 1744), te Beek (1744) en Nijmegen
(1746), overl. Nijmegen juni 1769, begr. ald. (St. Stevenskerk) 16-6-1769.

6. Willem Mecking (Mekkem), ged. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 7-9-1704 (get.
Hendrik Mecking en Jannetje (= Margareta ?) van Grol), schoenlapper (1770),
klokkeluider van de Nieuwe Kerk te 's-Gravenhage (1770), woont op 't Spui,
poort over 't Padmos (1770), overl. (aangifte) 's-Gravenhage 18-5-1770 ('aan
de ile koortsen'), begr. ald. (Nieuwe Kerk) 19-5-1770, otr./tr. 's-
Gravenhage/Scheveningen 24-10-/7-11-1728

De Nieuwe Kerk Ie 's-Gravenhage waar Willem Mecking (nr. 6) klokkeluider was
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7. Geertruyd Pelti/Pelte(n), ged. 's-Gravenhage 15-11-1705 (get. Arij van Noyen
en Josina van Berkel), overl. (aangifte) 's-Gravenhage 21-11-1795 (aan verval
van krachten; als leeftijd wordt 98! jaar opgegeven) begr. ald. Noorderkerkhof.
januari 1770: Geertrui Pelte, oud 67. geb(oren) hier; de man Willem Mekkem, oud 67, geb(oren)
hier, een schoenlapper op "tSpui, poort over 'l Padmos ([in kantlijn:! hij is in meij 1770 overleden);
in jan|uari| 1770 overgenomen. Trekt [= ontvangt| 16 gulden 2 stuivers en 8 penningen. Geertruid
Pelti wordt vervolgens bedeeld door het burgerlijk armbestuur van ' s-Gravenhage in december
1779 voor 18 gulden en 2 stuivers, in januari 1780 voor 20 gulden en 2 stuivers, in februari 1783
voor 22 gulden en 2 stuivers en in februari 1786 voor 28 gulden en 2 stuivers1'.
19-5-1770: Den 19 Mey 1770 Willem Mecking, klokkeluyder van de Nieuwe Kerk, geluydt 2
poosen van 4 tot 5 uur, een baar op het Speuy aan een poort over het Paddemoes. Met kind|ere]n.
Pro Deo".
Uit dit huwelijk, gedoopt te 's-Gravenhage:
a. Pielernella Mekking = nr. 3.
b. Sophia Mekking, ged. 2-9-1731 (get. Jacobus Karnebeek en Maggelina Pelti), doopgetuige te 's-

Gravenhage op 8-6-1767.
e. Elisabeth Mekking, ged. 19-7-1733 (get. Hartwijk van Wetteren en Elisabeth Dombaal, echte-

lieden).
d. Gerardus Mekking, ged. 10-4-1737 (get. Gerrit Mekking en Johanna Windemoet).
e. Johanna Magdalene Mekking, ged. 2-9-1739 (get. Johannes van Maltha en Magdalena van

Maltha).
f. Swaantje Mekking, ged. 23-5-1743, otr./tr. 's-Gravenhage 17-11/1-12-1771 (Hoogduitse Kerk)

Johan Floris Nieuwenhuizen, j.m. van 's-Gravenhage. soldaat.

IV

8. Hendrick Smits5, geb. ca. 1660, burger van Emmerik, edelsmid ald. overl. tus-
sen 22-7-1714 en 2-3-1725, tr. (1) vóór september 1683 Helena van Asperen,
geb. ca. 1660, overl. tussen 1694 en 1696; otr. (2) Emmerik 5-1-1697

9. Gijsbertha van de Pavordt14, ged. Emmerik 16-10-1671, overl. na 22-7-1714.
10. Hendrick Breunissen", ged. Arnhem 4-11-1660, boer onder Bemmel, eerst op

'Den Heuvel', later (vanaf 1701) op 'Den Groten Bredelaar', gegoed onder
Bemmel, ouderling ald., overl. vóór 15-8-1725, otr./tr. Eist 18-5/9-6-1700

11. (Joh)anna Margaretha Wessels, ged. Eist 27-1-1682, overl. Nijmegen ca. 20-5-
1769, begr. Bemmel ca. 25-5-1769.

12. PieterMecking(h)15, geb. Boeckholt, ca. 1680, woont vóór zijn huwelijk al te 's-
Gravenhage, in 1720 aan de noordzijde van St. Anthonis Burgwal, vermeld als
'calvinistae' (1717), overl. 's-Gravenhage (aangifte) 12-5-1745 (65 jaar), otr.
' s-Gravenhage 4-11-1703

13. Swaantje (Suzanna) van Grol, geb. 'Boeckholt'15 ca. 1673, woont vóór haar
huwelijk al te 's-Gravenhage, wrsch. Roomskatholiek van origine, overl.'s-Gra-
venhage (aangifte) 8-9-1751 (78 jaar).
15-7-1720: De erfgenamen van Anna van der Heer, in leven weduwe van mr. Cornelis van der Staij,
verkopen voor 1500 gulden aan Vrouwe Maria Francoise Swee (?) een 'huysinge, koetshuys, stal-
len en erve, staande en gelegen aan de Noordzijde van de St. Anthonis Burgwal alhier in den Hage,
belent ten oosten d'heer Anthony Normandie, ten suyden de Heerestraat, ten westen de heer en mr.
Nicolaes van den Broeck en ten Noorden de Vrouwe van Swee (?) de comparante selffs', voorts
wordt bepaald, dat Pieter Mekkingh de huur zal mogen continueren met dien verstande dat de huur
m.i.v. 8 augustus 1720 aan de koperse zal worden betaald"1.
Uit dit huwelijk, gedoopt te 's-Gravenhage:
a. Willem Mecking = nr. 6.
b. Gerrit Mecking, ged. (Grote Kerk) 15-11-1705 (get. Johannes van de Linden en Margreta van

Grols), verm. overl. 's-Gravenhage (aangifte) 22-12-1710.
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c. Hermanus Mecking. ged. (Nieuwe Kerk) 21-8-1707 (get. Harman Mecking en Aaltje Brambag
(of Bransbag)).

d. Anna Mecking. ged. (Grote Kerk) 23-9-1711 (gel. Harmanus Mecking en Anna Pagez), overl.
's-Gravenhage (aangifte) 13-2-1751. begr. Rijswijk.

e. Gerardus Mecking. ged. (Grote Kerk) 6-2-1715 (get. Harmanus Mekking en Maria Wills).
overl. 's-Gravenhage (aangifte) 18-10-1766 (aan de koortsen), begr. Rijswijk, tr. verm. Maria
van Dalen.

f. Maria Eliasbeth Mecking, ged. (r.-k., Oude Molstraat) 13-2-1717 (get. Gerardus Eising en
Johanna Wiggers).

14. Zirag (ook Gerrit of Gerardgenaamd) Pelti [P(h)elt(e)], geb. ca. 1681/83 (doop
niet te 's-Gravenhage gevonden), woont 's-Gravenhage (1704), lidmaat ald.
(1710), overl. tussen 1713 en 1716, otr./tr. 's-Gravenhage 26-10/9-11-1704
(Grote Kerk)

15. (Anna) Sophia van Wetteren, afk. van Breda, geb. ca. 1682, woont te 's-Gra-
venhage (1704), overl. ald. (aangifte) 28-10-1752, begr. Rijswijk (70 jaar), tr.
(2) 's-Gravenhage 12-7-1716 Willem Koek, wdr. van Gijsje We(e)rot (de brui-
degom bewijst 1 kind en de bruid 3 kinderen).
Uit dit huwelijk, gedoopt te 's-Gravenhage:
a. Geertruy(d) Pelti = nr. 7.
b. Jeremias Pelti, ged. (Grote kerk) 20-3-1707 (gel. Johannes van Wetteren, Jannetje Philt en

Johanna van Klaterbos), overl. 's-Gravenhage (aangifte) 28-12-1734.
c. Maghelijne Pelti, ged. (Grote Kerk) 18-11 -1708 (get. Luycles Beijwegst en Gerijen ter Poert),

overl. 's-Gravenhage (aangifte) 19-9-1767. otr./tr. 's-Gravenhage/Scheveningen 22-7/5-8-1731
Jacobus van Karnebeek17, geb. ca. 1709, drukker, overl. 's-Gravenhage (aangifte) 16-5-1793.
Hij tr (2) 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 13-3-1768 Maria van der Meer, afk. uit Delft, overl.
1795.

d. Johannes Pelti, ged. (Nieuwe Kerk) 2-6-1711 (get. Johannes en Anna Maria van Wetteren),
overl. 's-Gravenhage (aangifte) 16-6-1711.

e. Johannes Pelti, ged. (Grote Kerk) 19-4-1713 (get. Johannes Wettering en Marya Wettering).

18. Rijck van de Pavordt (van de Pavert, van de Padevoort)^, burger van Emme-
rik, 'negotiator' [groothandelaar] (1679), overl. tussen december 1693 en 6-3-
1700, otr./tr. Emmerik 7-12-1668/15-1 -1669

19. Catharina Brinckman(s)18, overl. tussen 14-2-1706 en 22-2-1708.
1679: Vermelding van Henrich von dem Pavert, Riek van dem Pavert, negotiator, Embricensis (uit
Emmerik)19.
17-1-1693: Willem en Rijck van de Pavort, erfgenamen van Derck van de Pavort dragen leen van

. Den Mandemaker op aan Derck van den Bergh20.
8-12-1693: Rijck vanden Pavort treedt op als 'oom ende bloetvooght van soodane drie onmundig-
he kinderen als des comparants zal[ige] broeder Willem van den Pavort ter eerste eghte bij Aeltien
van Westrenen heeft verwekt'21.
14-5-1708: De gezamelijke erfgenamen van Rijck van den Pavert en Catharina Brinckman hebben
op 14-2-1706 ongeveer 2,5 morgen weiland en houtgewas onder Ochten verkocht, genaamd den
Hogenpottum22-22".

20. Breunis Hendricksz. (ook wel: Brunis Henderijckszen)^, geb. Lunteren ca.
1630/1635, overl. tussen 19-2-1669 en 17-8-1672, woont te Arnhem (ca. 1660),
eerst op de Wiltbaen (1660) en daarna bij de St. Jansbeeck (1662), otr./tr. Arn-
hem 21-1/12-2-1660 (get. dr. Bran Dolphus = Brandolphus)

21. Maria Claessen", geb. Arnhem ca. 1635, overl. 1702. Zij otr./tr. (2) Arnhem 17-
8/6-10-1672 Willem Barten, j.m. van Bennekom, woont te Bemmel op Den
Heuvel. Hij hertr. na haar overlijden nog tweemaal: otr. (2) Eist 11-5-1703
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Neeltje Wiliems van Resteren, wed. van Gijsbert Willemsen Verkuyl; otr. (3)
Bemmel 30-10-1717 Jenneken Arissen, wed. van Jan Theunissen.

22. Wessel Tonissen/Teunissen2-1, geb. Eist ca. 1650/55, boer ald. lidmaat te Eist
(1680), overl. vóór 28-4-1711, otr./tr. Eist 11-2/18-3-1677

23. Heyltje Verhuedt24, geb. Ingen ca. 1657, mogelijk lidmaat te Eist (1671, 1677),
overl. vóór 28-4-1711.
28-4-1711: Magescheijt of deijlinge van goederen opgcrecht lussen Anneken Wessels getrout aen
Hendrick Breunissen, Jacob en Antonij Wessels van de goederen bij Wessel Teunisscn en Heijltje
Verhuyl nagelalen, breder bij 't darde prothocol van beswaer des Scholt Ampts Bemmel, fol. 272-V
Uit dil huwelijk, gedoopt te Eist21:
a. Antony Wessels. ged. 27-1-1678 (get. Willem Dirk Joosten en Ernlje Wessels). wrsch. jong

overleden.
b. Anna Margaretha Wessels = nr. 11.
c. Willem Wessels. ged. 16-10-1685.
d. jan Jacob Wessels. ged. 1-7-1688 (get. dr. Johan Swaen, in welckers plaets bij desselfs absentie

is verschenen), j.m. van Eist (1718). overl. na 28-7-1737 (doop kind), tr. (1) Vuursche 17-7-
1718 Annetien Jans van de Ried. j.d. van Dolder (1718); tr. (2) Vuursche 20-1-1726 Jannetje
Zegers Bosch. j.d. wonende te Dolder.

e. Antony Wessels. ged. 22-1 1-1690. overl. na 28-4-171 I.

28. Hieremias (Jeremias, Remy) Peltier (Peut, Pelten, Pietet, Peltingh),].m. (1680)
afk. van de provincie Namen, ruiter (1680, 1681), woont 's-Gravenhage (1680,
1686, 1690), overl. na 4-12-1690, otr./tr.'s-Gravenhage (Grote Rerk) 27-10/10-
11-1680

29. Geertruyt Ranger (Canger, Ranghk)26, j.d. van omtrent Maastricht, woont te 's-
Gravenhage (1680), overl. na 4-12-1690.
6-3-1680: Jochum Wilmot, Remy Pelty, Maerten Rempanaer, Jan Jansz. Trompetter, gewezen rui-
ters onder compagnie van ritmeester Dirck van Duynen en laatst bij ritmeester Van Hill. voor zich-
zelf en zich sterkmakend voor Guljaem Buket, Jan van Seijst, Trompetter, Jan van [onleesbaar] en
(-) van Mastricht(?), gewezen ruiters en confralers van de comparanten machtigen Hermanus van
Reverhorst, procureur "voor den hoogen Crijgsrade der Vereenighde Nederlanden' om hun proces
tegen Willem Jan Cabeljauw, ritmeester ten dienste van den Lande te voeren alsmede de penningen
te ontvangen en daarvan quitantie te passeren. Remy Pelty tekent met een kruisje27-28.
1-3-1681: Jeremias Peltije en Jan Taftou, beiden ruiters treden op als getuigen bij een verklaring
van Cornelis Wijne Steenhouven en Abraham Cist ten verzoeke van Hilletie Aelbers. huisvrouw
van Martinus Jans, ruiter onder compagnie van de heer ritmeester Dorp over een schietpartij te
paard tussen genoemde Martinus Jans en een zekere Dunnebier, eveneens ruiter, maar in een ande-
re compagnie2'.

28-3-1687: Guertrudis Kanghk treedt samen met Jacobus Labon op als getuige bij de doop van Phil-
pia Paro(t), dochter van Gasparus Parot en Susanna Menard in de r.-k. Franse Kapel.
15-3-1688: Bart Cornelisz. van Torenburgh, weduwnaar van Margriet Emansen Jeremias Peltingh,
beiden wonende te 's-Gravenhage, machtigen de huisvrouw van de tweede comparant, genaamd
Geert Kam [sic!] om hun belangen te behartigen die zij nomine uxoris hebben in de boedel van wij-
len Catarina Eemans, in haar leven huisvrouw van Sr. Cornelis de Conninck, wonende binnen de
stad Yperen. Beide comparanten tekenen met een merk1".
Uit dil huwelijk bekend:
a. Zirag Pelti = nr. 14.
b. Jean Pelti (Pietet), geb./ged. 's-Gravenhage (r.-k. Assendelftstraat) 26-6-1686 (get. Jean van

den Berg, Gaspas Para voor zichzelf en Elisabeth Canger).
c. Hieremias Pelti, ged. 's-Gravenhage (r.-k. Spaanse Kapel) 4-12-1690 (get. Hiermias Pelten,

Jacoba Fermin, Lud. van den Beke).

30. Hartwijk van Weiteren (Wetterfi', tr. (2) Breda 15-3-1695 Agnes Asbeek, wed.
van Reinier Jurien, wonende in de Meulensteeg te Breda (1695); tr. (1)

31. NN.
Uit dil huwelijk:
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a. Johan Ernst van Wener, ged. Breda 27-6-1681 (naam van de moeder niel vermeld), wrsch. iden-
tiek met Johannes van Wetteren (Wette), j.m. van Breda (1705). wonende te 's-Gravenhage
(1705), overl. vóór 9-7-1719. otr. 's-Gravenhage 2-8-1705 Anna Maria de Putter, j.d. van 's-
Gravenhage, wonende ald. (1705). Zij hertr. als weduwe van Johannes van Wettering te 's-Gra-
venhage (Hoogduitse Kerk) 23-7-1719 (otr. ald. 9-7-\7\9)Antoin la Bonnière. geb. en wonen-
de te 's-Gravenhage (vaders bewijs voor een kind 6 gulden).

b. wrsch. Sophia van Weiteren = nr. 15.

VI

36. Derck van de(n) Pavordt (Padevoort)14 (zn. van Willem van de Padevoort en
Peterke de Kemp), gerichtsman in de schepenbank van Kesteren (7-9-1633)32,
woont te Ochten, waar hij eigenaar en pachter is van verschillende percelen
land, kerkmeester van Ochten (14-11-1642)33, beleend met de Mandenmaker
(1669), overl. tussen 10-1-1672 en juni 1674, tr. vóór oktober 1636

37. Gijsbertje Pelgrums, wed. van Willem Reijers (10-10-1636: Vermelding van
'Dirck van den Pavordt, getrout met de wed[uwe] van Willem Reijers')34,
overl. na 12-1-166314.
1649/50: Derick van den Pavort cum suis wordt vermeld als eigenaar van 3 morgen en 1,5 hont
bouwland en 8 roeden Waaldijk en voorts nog 1,5 (?) hont bouwland en 2 roeden Waaldijk onder
Uzendoorn35.
1649/50: Dirck van den Pavort woont te Ochten 'in eijgen huys, hottende boomgaert, groot 1 mer-
gen (-)*.
12-1-1663: Aert Jacobs en Rutge Dircx hebben opgedragen aan Dirck van de Pavort en Gisbertgen
Pelgrims, echteluijden, zes morgen weijlant37.
11-3-1669: Derck van de Pavort wordt beleend met den Mandemaker ('een stuck lands, wesende
het benedenste van den weert, groot ontrent seven mergen')38.
10-1-1672: Gisbert Passier c.s. verkoopt een halve boomgaard aan Dirck van den Pavort (laatste
vermelding van Derck van den Pavordt)3''.
18-6-1674: In de marge van een akte, waarin Derck van de Pavort geld uitleent, staat de aanteke-
ning dat de terugbetaling van het geleende geld op 18 juni 1674 heeft plaatsgevonden aan Rijck van
den Pavort (een zoon van Derck)4".
Voor bovenstaande gegevens ben ik veel dank verschuldigd aan de heer G. Koobs te Deventer.

38. Jan Brinckman(s)18 (zn. van ds. Henricus Brinckman, predikant te Zeddam
(1614-1623) en Ochten (1623-1637) en Aeltje van Ray), otr./tr. Emmerik 19-
4/5-5-1648

39. Hester Jegerink (Jageringh) (dr. van Hendrick Jegerinck, burger van Emme-
rik18).
16-11-1687: Hester Jegerincks, weduwe van zaliger Johan Brinckman, bijgestaan door haar
schoonzoon Rijck van de Padenoort. draagt aan de diaconie der gereformeerde armen der stad 's-
Heerenberg alle hare rechten op een weide (kennelijk gelegen in Bergerdijck) op zoals zij compa-
rante op 18 november 1670 van zaliger Wilhelm te Waeter heeft verkregen41.
Uit dit huwelijk:
a. Calharina Brinckman = nr. 19.
b. Sybille Brinckman, ged. Emmerik 11-9-1657.
c. Hendrick Brinckman, ged. Emmerik 9-11 -1664.

40. Hendrick Breunissen42, woont te Lunteren (1635, 1660) tr.
41. NN.

Uit dit huwelijk bekend:
a. Breunis Hendricksz. = nr. 20.

42. Claes Jansenn, woont te Arnhen (1660), tr.
43. NN.

Uit dit huwelijk bekend:
a. Maria Claessen = nr. 21.
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44. To(e)nis (of Teunis) Wessels2-1, boer te Eist, gegoed ald. overl. vóór 13-4-1675,
tr. ca. 1645

45. Erntjen Comelissen, overl. vóór 7-9-1694. Zij otr. (2) Eist 13-4-1675 Willem
Derksen (Joosten), wedr. van Anna Esseveld (= nr. 47); tr. (3) Jan Jansen
Hooghvelt. Hij otr./tr. (2) Eist 11/25-11-1694 Anneke Franken, dr. van Frank
Philipsen.
25-7-1658: Toenis Wessels en Erntjen Comelissen "echteluyden' laten een hypotheek inschrijven,
gevestigd op 'een huis ende hofstadt mit boomgaard, boine en weijlanden. groot omtrent 10,5 mer-
gen, onder den Karspel van Eist in desen Ampte gelegen, oost ende zuidt: de gemeenc slraet en den
Grifftdijck, west ende noortw. die Kerckengoederen tot Eist'41.
10-8-1670: Toenis Wessels en zijn vrouw vestigen nog een hypotheek op de bovengenoemde goe-
deren, nu echter te samen 8,5 morgen groot44.
23-1-1676: Boedelscheiding tussen Gijell Jansen, gehuwd geweest met Gertien Tonissen, Daniel
Gesher, gehuwd geweest met Cornelia Tonissen, Wessel Tonissen, Evert Engelen en Jan Jansen als
mombers van de 5 onmondige kinderen, Stijneke, Hilleken, Cornelis, Gerritjen en Rijxken Tonis-
sen, ter eenre en Erntjen Comelissen, boedelhouderse cum tutore Willem Joosten, ter andere zijde;
betreft de nalatenschap van hun vader Toenis Wessels, waarvan hun moeder Erntjen Comelissen de
helft van de erfgoederen heeft gekregen, namelijk 'beijde die hofsteden met het annex boulant
omtrent te samen groot 7 mergen'. De kinderen krijgen de helft van de boedelschulden toegewezen
en 3 morgen weiland, 2 morgen bouwland onder Rijckerswoerdt. een morgen bouwland bij de
windmolen, 2 morgen bouwland op de Camer, samen 9 morgen45.

7-9-1694: Boedelscheiding tussen Wessel en Cornelis Tonissen. Willem Jansen Daenen, gehuwd
met Styneken Tonissen, Geurt Henricxen, gehuwd aan Rycxken Tonissen en Jan Gilen, zoon van
Giel Jansen, Cost Sanders en Wessel Tonissen als ooms en mombers over de onmondige kinderen
van Arien Hendricxen en Hilleken Tonissen, met namen Henderina, Beliken, Gerrit Arisen, ter
eenre en Jan Jansen Hooghvelt, weduwnaar van Erntjen Comelissen, ter andere zijde. Aan de kin-
deren wordt toebedeeld vanwegen hun moeder "een Hofstede, bestaende in huys, hof. boomgaert en
bouwlandt, groot ongeveer 3 mergen, oost Hachten tot Arnhem, west de eigenaars zelf. zuid de
Bemmelse zeegh en noord Tonis Claessen van IJsseldijck, met de last van 500 gulden kapitaal, vol-
gens de huwelijkse voorwaarden tussen Jan Jansen Hooghvelt en Erntje Cornelissen"46.
Uit dit huwelijk23:

a. Genje Tonissen, overl. vóór 23-1-1676, otr./tr. Eist 11 -6/2-7-1665 Michiel (Gijel) Janse, wedr.
van Willemken Ariaensen.

b. Cornelia Tonissen, overl. vóór 23-1-1676, otr./tr. Eist 15/29-5-1670 Daniel Gesher, wedr. van
Margaretha Wynants. Hij hertr. Evertje Hendriks.

c. Wessel Tonissen = nr. 22.
d. Stijneke Tonissen, tr. vóór 27-10-1677 Willem Jansen Daenen.
e. Hilleken Tonissen, overl. vóór 12-5-1678, tr. Arien Hendricxen.
f. Cornelis Tonissen, ged. Eist 24-4-1656, overl. na april 1706, diaken te Eist, otr./tr. (1) ald. 4/18-

12-1681 Heiltje Verhuedt, wed. van Gerrit Magnus, eerder wed. van Roelof van Workum, dr.
van Jan Verhuedt; otr./tr. (2) Eist 8/25-2-1700 Belia Verkuyl, dr. van Willem Derksen Verkuyl.

g. Gerritje Tonissen, ged. Eist 11-3-1680.
h. Rijcxken Tonissen, ged. Eist 13-12-1663, overl. ald. vóór 6-8-1700, otr./tr. Eist 19-10/9-11-1684

Geurt Hendriksen, ged. ald. 15-5-1664, zn. van Hendrick Geurtsz. en Marijtje Cornelis. Hij otr.
(2) Eist 6-8-1700, att. op Pannerden 29-8-1700) Catharina Gout.

46. Willem Gerritsz. Verhuet (zn. van Gerrit Verhuet en Margaritha van Wijck),
brouwer te Ingen, overl. tussen 15-4-1655 en 11-11-1656, tr. ca. 1645/49

47. Anna van Esseveld (dr. van Willem van Esseveld en Adriana van Hattum), lid-
maat te Eist (1672), overl. tussen 1672 en 13-4-1675. Zij tr. (2) ca. 1657 Hen-
riek van Schevickhoven, overl. vóór 12-5-1658, zn. van Gerrit Jansz. van Sche-
vickhoven en Maria Jansdr. Wanners (Warners); tr. (3) vóór 12-5-1658 Willem
Dirksz. (ook wel: Joosten) Verkuyl, lidmaat te Eist (1672), wsch. zn. van Dirck
Jansz. Verkuyl; hij otr. (2) Eist 13-4-1675 Erntjen Comelissen (= nr. 45), wed.
van To(e)nis (Teunis) Wessels (= nr. 44). •
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Noten
1. Blijkens mijn aantekeningen werd dit verhaal op 10 juli 1980 nog eens mondeling bevestigd door

mijn (aangetrouwde) oom. de heer J.H. van Eijndt (1900-1985). die gehuwd is geweest met Jacoba
Spies (1902-1977), de enige zuster van mijn vader.

2. Gemeente-archief's-Gravenhage (GAG), not. arch., nr. 4513.pag. 448v. Met dank aan de heer CL.
van Otterlo uit Zeist en de heer E.J. Rollema uit ' s-Gravenhage.

3. Artikel opgenomen in: Liber Amicorum Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg, (Centraal Bureau voor
Genealogie), 's-Gravenhage 1985, pag. 69 e.v.

4. GAG. not. arch. nr. 3141. d.d. 30-4-1771.
5. W. de Vries, Genealogie van het Emmeriksch-Nijmeegsche geslacht Smits, z.pl. 1939, pag. 5 e.v.

Aan deze studie kunnen ook veel gegevens uit rechterlijke en notariële archieven ontleend worden.
6. GAG. not. arch., resp. nr. 4329 en 4568.
7. Idem, nr. 4574.
8. Idem, nr. 4576.
9. RA Zuid-Holland, Memories van Successie, kantoor Dordrecht, nr. 2808.

10. De gegevens over de kinderen Bothof zijn grotendeels ontleend aan het dossier Bofhof, berustend
op het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage.

11. De gegevens over de familie Breunisse(n) zijn ontleend aan Het Overhetuwse geslacht Breunisse
door W. de Vries, opgenomen in Nederlands Archief voor Genealogie en Heraldiek 7 (1949), pag.
49 e.v. Tevens is een en ander gebaseerd op gegevens uit het dossier Breunissen (col. W. de Vries),
berustend op het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage (zie ook noot 42).

12. GAG, beheersnr. 410, inv. nr. 32. fol. 385, Burgerlijk Armbestuur van 's-Gravenhage.
13. De grafboeken der Nieuwe Kerk te 's-Gravenhage, bewerkt door W. baron Snouckaert van Schau-

burg, in: De Wapenheraut (1909), pag. 347.
14. De gegevens over de familie Van de Pavordt zijn grotendeels ontleend aan: W. de Vries, Stamreek-

sen Van den Pavordt, in: De Nederlandsche Leeuw 57 (1939), kol. 120-126, 148-160, 223-227,
263-271, 301-309, 517-519. Voorts ben ik de heer G. Koobs uit Deventer bijzonder erkentelijk voor
de ruimhartige wijze, waarop hij mij het concept van zijn gedegen studie over het geslacht (Van)
(den) Padevoort ter beschikking heeft gesteld. Over deze interessante familie heeft de heer Koobs
een publikatie (met belangrijke correcties en aanvullingen op de studie van De Vries) in voorberei-
ding.

14a. Met speciale dank aan de heer G. Koobs uit Deventer.
15. Over de herkomst van de familie Mecking(h) tast ik nog in het duister. Volgens de ondertrouwin-

schrijving zou Pieter Mecking afkomstig zijn uit 'Boeckholt'. Zijn vrouw Suzanna van Grol komt
eveneens uit deze plaats. De naam Grol zou kunnen verwijzen naar Groenlo (ook wel Grol
genaamd), dat in de nabijheid van Winterswijk ligt. Daarom ben ik geneigd om 'Boeckholt' te ver-
talen met Bocholt, de Duitse plaats, even over de grens bij Winterswijk.
Pieter Mecking heeft naar alle waarschijnlijkheid een broer, die eveneens in 's-Gravenhage geves-
tigd is: Henricus Mecking (Mickingh), j.m„ afk. van Boeckhollt, wonende te 's-Gravenhage (1700),
overl. vóór 20-1-1730, otr./tr. ald. 18-4/9-5-1700 (Hoogduitse Kerk) Margareta van Groll, j.d. afk.
van Boeckhollt, wonende te 's-Gravenhage (1700). overl. na 20-1-1730.
Uit dit huwelijk: Wilhelmus Mecking, ged. 's-Gravenhage (r.-k. Oude Molstraat) 16-9-1701 (get.
Swanna van Grol), overl. ald. (aangifte) 7-10-1701 (de vader wordt vermeld als heterodoxus).
Wellicht is Hennan(nus) Mecking, doopgetuige in 1707, 1711 en 1715, een broer van Hendrick en
Pieter Mecking.
Margaretha van Grol(l) zal waarschijnlijk een zuster van Suzanna zijn. Zij transporteert op 20-1-
1730 als weduwe en geïnstitueerde erfgenaam van Hendrik Mekkingh op Hermanus Pelt 'een huys
en erff aen de zuydsijde van de St. Jacobsstraet' (GAG, transportregisters (1721-1730), micofiches,
fol. 149, volgnr. 1821).

16. GAG, not. arch., nr. 697, nots. Gijsbert de Cretser.
17. Zie voor verdere gegevens over de familie Van Karnebeek: P. Beelaerts van Blokland, De Haagse

Drukkersfamilie Van Karnebeek, in: Die Haghe. jaarboek 1936, pag. 275 e.v. en E.F. Kossmann,
De boekhandel te 's-Gravenhage lol het einde van de 18e eeuw, 's-Gravenhage 1937, pag. 212-213.

18. Zie Gens Nostra 25 (1970) pag. 68-69. W. de Vries maakt abusievelijk melding van Elisabeth
Brinckman(s) i.p.v. Catharina Brinckman(s) (= nr. 19). Enige gegevens zijn ontleend aan het dos-
sier Brinckman(s) (col. W. de Vries), berustend op het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gra-
venhage.

19. Emmericher Forschungen. Band 4, 1982, pag. 80Ua.
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20. Register op de Leenaktenboeken, kwartier van Nijmegen. Arnhem (S. Gouda Quint). pag. 435.
21. Rijksarchief in Gelderland (RAG), recht. arch. Ncder-Beluwc. register van volmachten, stuk NN.

nr. 45.
22. Idem, Ie Protocol van bezwaar van Ochtcn. nr. 262. tol. 102v.
22a. Voor bovenstaande gegevens ben ik veel dank verschuldigd aan de heer G. Koobs, te Deventer.
23. Gegevens zijn ontleend aan dossier Wessels (col. W. de Vries), berustend op het Centraal Bureau

voor Genealogie te 's-Gravenhage.
24. De gegevens over de familie Vcrhuedt zijn ontleend aan: Slamreeksen Verlnted(l) (Verlutyt, Verlui-

el. Verruil. Verhul) door W. de Vries, in: Nederlandsch Archief voor Genealogie en Heraldiek 2
(1940), pag. 121 c.v.

25. RAG, INe Protocol van Bezwaar Schoutambt Eist (1703-1724). fol. I82v. (ontleend aan dossier
Wessels (col. W. de Vries), CBG. 's-Gravenhage).

26. Uit de akte van 15 maart 1688. waarin Jeremias Peltingh zijn vrouw machtigt om zijn belangen
(nomine uxoris) in de boedel van Catarina Eemans te behartigen, blijkt dat Geertruyl Kanger (of
Canger) familie moet zijn geweest van Catharina Emans. De familierelatie wordt bevestigd door het
optreden van doopgetuigen over en weer. Jan Canger (doopgetuige in 1676) en Elisabeth Canger
(doopgetuige in 1686) zullen waarschijnlijk een broer en zuster van Gecrtruyt geweest zijn. Zowel
de familie Canger als de familie Emans moeten uit Maastricht of omgeving afkomstig zijn, alwaar
ik overigens nog geen nader onderzoek heb ingesteld. Ter bevordering van verder onderzoek laat ik
hieronder een aantal gegevens volgen, die ik op het GA van 's-Gravenhage heb gevonden, waarmee
echter het verband tussen beide families nog niet veel duidelijker wordt (zou Geertruyt Canger een
halfzuster zijn geweest van Catharina Emans?):

I. Jan N.N. (Emans). tr. NN. (wonende te Maastricht of omgeving?)
Uit dit huwelijk bekend:
1. Catharina Emans, woont te 's-Gravenhage (1667. 1673. 1675. 1677, 1679), te Yperen (1682),
overl. tussen 5-5-1682 en 15-3-1688, otr. 's-Gravenhage 13-11-1667 Cornelis de Con(n)inck, bur-
ger van 's-Gravenhage (1677), wonende ald. (1667, 1673, 1675, 1677, 1679), wrsch. overl. na 15-
3-1688. Dit echtpaar bleef waarschijnlijk kinderloos.
15-10-1673: Catharina Emans. huisvrouw van Cornelis de Conninck legt verklaring aften verzoe-
ke van Capitein Jacques Masseert over een geldtransport (GAG, not. arch., beheersnr. 372, inv. nr.
365, fol. 212. nots. Johan van de Plas).
29-1-1675: Cornelis de Coninck en Catharina Emans, echtelieden, herroepen hun testament voor
notaris Bressevelt gepasseerd en vervolgens benoemen zij elkaar tot hun enige en universele erfge-
naam, op voorwaarde dat de familie van de testateur een bedrag van 6 gulden zal krijgen en dat de
zoon van de broeder van de teslatrice, over wie zij ten doop heeft gestaan, een rijksdaalder zal krij-
gen en de dochter van haar zuster eveneens een rijksdaalder (GAG, not. arch., beheersnr. 372, inv.
nr. 382. fol. 345-348, nots. Harmen de Coninck (incompleet).
26-5-1677: Sr. Cornelis de Coninck. burgeren inwoner van 's-Gravenhage en Catharina Emans lijf-
tochten elkaar (GAG, not. arch., beheersnr. 372, inv. nr. 530, fol. 370, nots. Alexander Emus).
10-1-1679: Catharina Emans, huisvrouw van Cornelis de Conninck en Sara Willems. huisvrouw
van Diderick Meijer en Abel Champion en Thijmon van Nierop, burgers van Den Haag en Pietcr
Haeck leggen verklaring aften verzoeke van Jan Esser, tegenwoordig gedetineerde in het Spinhuis,
overeen ruzie tussen de heer Dodenburch, capitein ten dienste van de stad Keulen en genoemde Jan
Esser ten huize van Catharina Emans en haar man Cornelis de Conninck, die ziek te bedde lag
(GAG, not. arch., beheersnr. 372. inv. nr. 547, fol. 457.458. nots. Abraham Warmerhuysen).
5-5-1682: Catharina Emans. huisvrouw van Cornelis de Conninck, wonende te Yperen onder
Vlaanderen, tegenwoordig in den Haag, legateert aan haar zuster Maria Emans, huisvrouw van
Johan Bos, schipper van Den Hage op Delft de somma van 500 gulden (GAG, not. arch.. beheersnr.
372, inv. nr. 540, fol. 553-553v., nots. Alexander Emus).

2. Margaretha Jans Eemans, j.d. van Maestricht (1673). overl. vóór 15-3-1688, otr. 's-Gravenhagc
14-5-1673 Bartholomeus Cornelisz. van Torenburgh, j.m. van 's-Gravenhage (1673). zn. van Cor-
nelis Bartsz. van Toornburch en Maritge Pieters.
Uit dit huwelijk:

a. Anna, ged. 's-Gravenhage (r.-k. Nobelstraat) 24-4-1676 (get. Jan Cangel en Catharina Gillis).
b. Catharina. ged. 's-Gravenhage (r.-k. Nobelstraat) 15-10-1677 (get. Lambrecht Jansen en Cat-

harina Jans).

440 GcnsNostra 5011995)



3. Maria Emans. woont 's-Gravenhage (1675). otr. "s-Gravenhage 31-3-1675 Johannes Bos, j.m.
(1675). schipper op Delft.
17-8-1678: Testament van Maria Emans. huisvrouw van Johan Bos. sieck te bedde, lijftocht haar
man, noemt haar dochtertje Annetje Bos, oud ontrent 3 jaar (GAG, not. arch., beheersnr. 372, inv.
nr. 533. fol. 151).
Uit dit huwelijk:

a. Anna, ged. 's-Gravenhage 7-2-1676 (get. Monsieur Muslet en Maria Bos).
b. Catharina, ged. 's-Gravenhage 15-6-1677 (get. Bart Cornelisse van Torenburgh en Catharina

Bos).
c. Hendrik, ged. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 3-9-1683 (get. Hendrik Bos en Katharina Emans).
d. Catharina, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 28-11-1685 (get. Bartolomeus Cornelisz. Toren-

burg en Maria Bos).
27. Over deze zaak heb ik niets naders kunnen vinden in het archief van Hoge Krijgraden en Hoge Zee-

krijkraden, 1607-1794. berustend op het ARA, inv. nr. 1.01.45. In een pak vonnissen (nr. 262 I)
vond ik wel een zaak d.d. 30-12-1687 tussen Harmen van Reverhorst (procureur in 1680), inwoon-
der in Den Briel eiser in conventie ende verweerder in reconventie tegen Jacob Cool, vendrich van
de compagnie van den heer commandeur Boreel, verweerder en eiser in "t voors. cas.

28. GAG, not. arch., beheersnr. 372, inv. nr. 633, fol. 294, nots. Joan Vinck.
29. Idem. beheersnr. 372, inv. nr. 797, fol. 195-I95v., nots. Francois van Adrichem.
30. Idem, beheersnr. 372, inv. nr. 549, fol. 1017-1018, nots. Abraham Warmerhuysen.
31. De filiatie van Sophia en Johannes van Wetteren is meer dan aannemelijk. Uit het huwelijk van

Johannes van Weiteren en Anna Maria de Putter wordt in ieder geval een zoon Hartwijk geboren.
Deze Hartwijk van Wetteren tr. (1) 's-Gravenhage 30-5-1728 Maria van Tongeren; tr. (2) ald.
(Hoogduitse Kerk) 6-5-1731 Elisabelh Dombaal. Hij overl. ald. 31-3-1748 (GAG, Weeskamer,
beheersnr. 402, nr. 94, fol. 248. d.d. 24-6-1748) en wordt op 4-4-1748 begraven.
Uit het tweede huwelijk van Sophia van Wetteren en Willen Kok wordt op 20-8-1716 in de Hoog-
duitse Kerk te 's-Gravenhage een dochtertje gedoopt, genaamt Anna Maria. Hierbij treden Johan-
nes van Wetteren en Anna Marija de Putter op als getuigen. Dit echtpaar was ook getuige bij de
doop van Johannes Pelti in 1711 en 1713 in 's-Gravenhage. Omgekeerd treden Hartwijk van Wet-
teren en Elisabeth Dombaal op als getuigen bij de doop van Elisabeth op 19-7-1733 te 's-Graven-
hage, dochter van Willem Mecking en Geertruyd Pelti. Op 8-2-1736 zijn Wilhelm Mecking en So-
phia van Wetteren getuigen bij de doop in de Grote Kerk te 's-Gravenhage van Wilhelm, zoon van
Hartwijk van Wetteren en Elisabeth Dombaal.

32. RAG, recht. arch. Nedcr-Betuwe, Bank van Kesteren, nr. 109, fol. 153v.
33. Idem, nr. 1 10, fol. 144v.
34. Idem, nr. 1 10, fol. I4v.
35. RAG, verpondingscohier van Uzendorrn 1649/50, Staten van het kwartier van Nijmegen, nr. 499,

microfilm 1038, fol. 27.
36. RAG, verpondingscohier van Ochten 1649/50, Staten van het kwartier van Nijmegen, nr. 499,

microfilm 1038, fol. 100.
37. RAG, recht. arch. Neder-Betuwe, Ie Protocol van Bezwaar van Ochten, nr. 262, fol. 36.
38. Register op de Leenaklenboeken, kwartier van Nijmegen, Arnhem (S. Gouda Quint), pag. 435.
39. RAG, recht. arch. Neder-Betuwe, Ie Protocol van Bezwaar van Ochten, nr. 262, fol. 43v.
40. Idem, nr. 262. fol. 32v.
41. Idem, Protocol van Bezwaar Landdrostambt Bergh (1681-1702) (ontleend aan dossier Brinck-

man(s) (col. W. de Vries), CBG "s-Gravenhage.
42. Zie ook: A.C. Zeven, Henderic Breunisz. uit Lunteren als stamvader van van een Over-Betuws

geslacht, in: Veluwse Geslachten 3 (1978), pag. 244 e.v. Dit artikel is overigens voornamelijk geba-
seerd op het manuscript Genealogie Breunissen-van Beek (-). door W. de Vries (bedoeld wordt:
Parenteel Breunissen/van Beek), berustend bij het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Graven-
hage (zie ook noot 11).

43. RAG, Ie Protocol van Bezwaar van het Schoutambt Eist (1654-1659), fol. 66. (ontleend aan dossier
Wessels (col. W. de Vries). CBG, 's-Gravenhage).

44. Idem, fol. 258. (ontleend aan het dossier Wessels (col. W. de Vries), CBG, 's-Gravenhage).
45. Idem, (1672-1703), fol. 51. (ontleend aan dossier Wessels (col. W. de Vries), CBG, 's-Gravenha-

ge).
46. Idem. He Protocol van Bezwaar Schoutambt Eist (1672-1703), fol. 237v. (ontleend aan dossier

Wessels (col. W. de Vries). CBG, 's-Gravenhage).
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JOHANNKS
SCHMIHÏ

(JAN SMIT)

geb.'Saxenhourg'
min}

overl. Vlissingcn
10-7-18II (38 jaar)

MARIA STAP

dr. van Anlhonie
Stap en Aal! je

Hc(ij)nsbcrgen
.•an

geb./ged. Zoelen
31-8/5-9-1773

ovcrl. Dordrechl
17-6-1837

AKIK VISSCHKK

/n. van Cornclis
Leendensz.

Viss(ch|er en
Marigje Aricns

Boisl

WIJNTJK
STEEHOUWER

(STKI)K-
IIOUWER)

dr. van Pielcr
Lecndcrtsz.

Slefethouweren
Pleuntjc Kornclisdr.

Snoo(dc)

gcd. Ouderkerk a/d
IJssel 14-3-1762

sjouwer
overl. Dordrecht

25-11-1821

gcd. Papendrecht
13-5-1764

overl. Dordrecht
8-9-1838

JAN KRIS
(JOHANNKS

FKITSK)

zn. van Jaeohus
Jansz. Fris en

Margtïclha van
Trijffcl

arbeidei

ged. Dordrecht
20-3-I7S2

overl. Dordrecht
19-8-1832

COKNK1.IA
MAAS

dr. van Frans Maas
en Cornelia

Mastenbroek

ged. Oudewater
24-5-1778

overl. Dordrecht
20-8-1832

otrJlr. Dordrechl 25-1 l/l 1-12-1802

HASTIAAN

zn. van Picter
Basliaansz. Plazier
en Maria Hendriks

de Visser

23

CKKKTKUI.I
KI.I/.AI1KIH VAN

DER WEI.IDEN

dr. van Willcm
Pieler van der

Weijden en Anna
Gihaij

ged. Dordrechl
11-3-1772

overl. Dordrechl
23-4-1830

ged. Dordrech!
16-1-1773

overl. Dordrecht
8-4-1834

otr./lr. Dordrecht I/I7-IO-I795

JOHANNES DANIËL
SCHMIDT

metselaar
geb./ged. Zoelen
21-10/7-1 1-1803

overl. Dordrecht 12-8-1866

MARIGJEARIESDR.
VISSCHER

geb. Papendrecht ca. 1804
overl. Dordrecht 31-12-1866

FRANS FRIS ADRIANA BAST1AANSDR.
PLAZIER

tr. Dordrecht 19-6-1828

geb. Dordrecht 7-12-1815
overl. Dordrecht 31-3-1863
tr. (2) Dordrechl 30-1 -1856

Jannetje Slolk

tr. (I) Dordrecht 18-5-1836

geb./gcd. Dordrecht
4 / 2 1 - 1 1 - 1 8 1 0

overl. Dordrechl 22-9-1854

ARIE SCHMIDT

tekenaar gemeentewerken

geb. Dordrecht 27-12-1826
overl. Dordrecht 6-12-1905

ANNA MARGRITHA FRIS

geb. Dordrecht 18-10-1844
overl. Dordrecht 6-1-1919

tr. Dordrecht 8-6-1870

Ds. dr. JOHANNES DANIËL SCHMIDT

Ned.-herv. predikant te St. Anthonypolder 1899, Oudenhoorn 1908, Kapelle 1909, emeritus 1943
geb. Dordrecht 1-3-1871 overl./begr. 's-Gravenhage/Kapelle 12/15-9-1951 tr. Maasdam

ANNIE MARIA
geb. Kapelle 20-5-1911

overl. Amsterdam 20/21-5-1995

Samenstelling: mevr. J.Ch. Jansen-van der Waals. mevr. M.J. Plati-de Kievit. K.A. Reuvers, redactie Gens Nostra
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DIRK HKNDK1K
BOU(\V)HU1JS

zn. van Johanncs
Bou(w)huijs

(Bouwhuiscn) en
Catharina van den

Bergh

korenmolenaars-
baas

gebiged.
Amsterdam
IO/26-5-I776

overl. Amsterdam
I7-I-I82I

HARBERA
JACOBA
MULDER

dr. van Jacob
Mulder en Alida

Jansen

korenntolenares

ged. Amsterdam
20-9-1778

overl. Amsterdam
14-2-1835
otr./tr. (I)

Amsterdam/
Nieuwendam
4/31-S-l 797

Hendrik l.odewijk
Gravc

otr. Amsterdam 23-4-1802

YDA/EUDA VAN
DER HEUDE(N)

dr. van Teunis van
der Heijden en

Jannetje Sanlveer
(Sandveer)

WIU.EM
(VAN) HOORN

zn. van Jan
Lodewijk Hoorn en
Margarelha Kippers

b(ier)drager

ged. Amsterdam
[Ev.-L.) 22-10-1769
ovcrl. Amsterdam

19-1-1835
olr. (1) Amsterdam

18-8-1791 (huw.
door echtsch. ontb.)

Catharina
Bruens/Bruins

otr. (2) Amsterdam 15-4-1803

ged. Amsterdam
4-4-1773

overl. Amsterdam
21-11-1835

ANNA VAN DER
HORST

dr. van \'N van der
Horst en Margarelha

Regine Emelia
Narold

geb. (Breda) ca.
1772/73

overl. Breda
'6-6-1856 (83 jaar)

PI ETER DE
JONCH

'scieur de long'
(1813)

(plankcnzagcr)
dagloner

geb. Holsheim (D>
ca. 1766/67
overl. Breda
29-3-1835

EUSABETH
WERTS

dr. van Jacobus
Werts en Johanna

Kroes

geh. (Breda) ca.
1772/73

overl. Breda
9-8-1845 (72 jaar)

JOHANNES BOU(W)HUI.|S

lapper. winkelier, molenaar
geb./ged. Amsterdam

6/19-9-1810
overl. Amsterdam 22-9-1857

MARIA ELISABETH VAN
HOORN

geb. Amsterdam 29-8-1813
overl. Amsterdam 17-4-1856

THOMAS JOHANNES
VAN DER HORST

timmerman

ged. Breda (geref.) 26-9-1808
overl. Breda 1-12-1898

ANNA (CATHARINA)
DEJONGH

naaister
geb. Breda 15-2-1813

overl. tussen 24-8-1863 en
1-12-1898

tr. Amsterdam 31-8-1836 tr. Breda 19-1-1832

WILLEM BOUHUIJS

bankwerker, smid, machinist

geb. Amsterdam 22-11-1839
overl. Dordrecht 29-6-1906

MARIA ELISABETH VAN DER HORST

geb. Breda 29-1 1-1842
overl. Dordrecht 27-9-1919

tr. Breda 24-8-1863

17-1-1900

GEERTRUIDA MARIA BOUHUIJS

geb. Breda 17-1-1871, overl. 's-Gravenhage 25-10-1958, begr. Kapelle

GEERTRUIDA SCHMIDT
schrijfster, directrice Openbare Bibiotheek Vlissingen 1941-1946,
bibliothecaresse Amsterdam, medewerkster Het Parool.
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EEN BEWIJS VAN IDENTITEIT
DOOR MIDDEL VAN EEN HANDMERK

door P.A. HARTHOORN

Het is een 'gouden regel' dat als wij in een document gegevens vinden die niet klop-
pen met onze verwachtingen, we niet direct moeten gaan denken dat dan de klerk of
secretaris wel een fout gemaakt zal hebben. Meestal komen we dan later van een
koude kermis thuis! Daarom het volgende:

Te Wissenkerke op het eiland Noord-Beveland woonden omstreeks het midden
van de 17de eeuw twee broers: Jan Thonissen Harthoorn en Cornelis Thonissen
Harthoorn. 7A] kwamen oorspronkelijk van Kruiningen en waren zoons van Thonis
Jansen. Van deze twee broers is in de loop der tijd vrij veel bekend geworden,
ondanks het feit dat de doop- en trouwboeken van Wissenkerke in 1940 zijn ver-
brand.

Nu werden in het archief van de weeskamer van Wissenkerke (RAZE 3755) twee
akten van uitkoop gevonden, beide gedateerd 14 juli 1696. Eén van een zekere Pie-
ter Marinussen Verhuist, voor zijn drie kinderen bij zijn overleden vrouw Janneken
Lievense van Hecke, de andere van een Cornelia Theunissen Harthoorn, voor haar
dochtertje Cornelia bij haar overleden man Pieter Gillissen Baart. Het lag voor de
hand om aan te nemen dat Cornelia een zuster van bovengenoemde Jan en Cornelis
Thonissen Harthoorn moest zijn. Verder onderzoek in het rechterlijk archief bracht
nog een testament aan het licht van Pieter Marinusse en Cornelia Harthoorn, geda-
teerd 1 september 1718. Dit waren ongetwijfeld dezelfde personen die in 1696 voor
de weeskamer waren verschenen.

Hel merk van Cornelia 'Theunissen' Hanhoorn
Wissenkerke 14-7-1696 (RAZE 3755)

Maar de chronologie klopte niet goed. Als Cornelia een dochter was van Thonis
Jansen uit Kruiningen, zou zij bijna zeker vóór 1635 geboren moeten zijn. Dan zou
zij bij haar huwelijk met Pieter Marinussen Verhulst 61 jaar geweest zijn - niet
onmogelijk, maar wel twijfelachtig. Toen zij haar testament maakte in 1718, zou zij
83 geweest moeten zijn - ook mogelijk, maar wel vreemd, want uit de tekst van het
testament bleek niets van hoge ouderdom. Was hier iets aan de hand?

Daar de doop van Cornelia niet te vinden was, leek het raadzaam om te zien of de
geboortejaren van Pieter Gillissen Baart en Pieter Marinussen Verhulst vast te stel-
len waren. Beiden zouden toch ongeveer van dezelfde leeftijd moeten zijn als Cor-
nelia. Van Pieter Gillissen Baart was niets te vinden, maar Pieter Marinussen Ver-
hulst werd vermeld in een genealogie van het geslacht Haak als: Pieter Marinusi.
gehuwd met Tanneke van Hecke. Zijn ouders waren Marinus Pietersz. van Eest-
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Het merk van Cornelia Cornelisse Harthoren
Wissenkerke 4-8-1693 (RAZE 3755)

dijck, afkomstig van Ovezande en Maria Adriaense Haeck, van Colijnsplaat. Dit
echtpaar woonde later in Colijnsplaat, waar tussen 1655 en 1667 vier kinderen wer-
den gedoopt onder de naam Verhulst. De doop van Pieter Marinussen Verhulst werd
niet in Colijnsplaat gevonden, maar heeft misschien plaatsgevonden in Ovezande
omstreeks 1649-1654. De geboorte van Cornelia Harthoorn moest daarom ook eer-
der rond 1650 dan rond 1635 gesteld worden. Dus wie was Cornelia?

Op 4 augustus 1693 verscheen voor de weeskamer van Wissenkerke een Cornelia
Cornelisse Harthoren, voor haar drie kinderen bij haar overleden man Johannes
Joosse. Nu had ik nog niet vermeld dat Cornelia Harthoorn de twee eerder genoem-
de akten ondertekend had met een handmerk. Cornelia Cornelisse Harthoren teken-
de met precies hetzelfde handmerk, dat bovendien gelijk is aan het merk dat Corne-
lis Thonissen Harthoorn placht te gebruiken! Met andere woorden: Cornelia was een
dochter van Cornelis Thonissen Harthooren en haar vermelding als Cornelia Theu-
nissen Harthoorn moet een fout in de akte zijn!

Nu zit alles rond. Cornelis Anthonissen Harthoorn heeft vier kinderen laten dopen
in Colijnsplaat tussen 1651 en 1659. Cornelia is daar niet bij, maar zij kan heel goed
na die tijd in de in 1661 gestichte kerkelijke gemeente van Wissenkerke gedoopt
zijn.

Links het merk van Cornelia Harthoorn, Wissenkerke 1-9-1718 (RAZE 3709)
rechts het merk van Cornelis Theunisse Harthoren, Wissenkerke 1-5-1693 (RAZE 3755)

Samenvattend kunnen we met vrij grote zekerheid zeggen dat we hier te maken heb-
ben met Cornelia Cornelisse Harthoorn, geboren tussen 1661 en 1669, waarschijn-
lijk te Wissenkerke, dochter van Cornelis Thonissen Harthoorn en Catelijntje Lie-
vense. Cornelia tr. (1) ca. 1685 met Johannes Joosse; tr. (2) ca. 1694 met Pieter
Gillissen Baart en tr. (3) in 1696 met Pieter Marinussen Verhulst. Mogen wij die
handmerken als bewijs aanvoeren? Ach, de schout en schepenen van Wissenkerke
namen er destijds genoegen mee ... •
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GENEALOGIE P(I)ETERMANS

door drs. H.J.L.M. BOERSMA

(vervolg op Gens Nostra 50 (1995), pag. 358)

Tak B, het nageslacht van Paulus Petermans

I. Paulus (Pouwels) Petermans, geb. ca. 1564, maasschipper, woont te Eijsden aan
de Neerstraat, overl. waarschijnlijk Eijsden 12-5-1645 (onleesbaar: Paulus Pet...), tr.
vóór 11 -10-1599 Metten NN.

Als maasschipper voer hij waarschijnlijk met een aak tussen Luik en de stapelplaats Dordrecht.
Vier generaties later is het schip (hetzelfde?) nog in familiebezit maar is de Maasvaart op Dordrecht
ingestort. De aak wordt/kan dan nog slechts ingezet worden voor transporten naar Maastricht.
De mobiliteit van Paulus maakt het moeilijk inzicht te krijgen in zijn handel en wandel. In zijn
standplaats Eijsden verkoopt hij op 6 september 1599 een perceel grond van 3'/2 grote roede voor
49 daalders aan Peter Cleijnens van Gronsveld . Korte tijd later, op 11 oktober 1599. verkoopt hij
voor 28 gulden 'A gedeelte van een jaarrente van 50 Jochems daalders op gronden van Willem Pel-
sers zaliger (nu ten laste van Thijs Geulen) aan Jan Mijnten van Breust".
Zijn "huijs ende hoff' aan de Neerstraat in Eijsden ter grootte van Vi grote roede', grenst in 1619 aan
eigendom van Sijm Nelissen en Claes Spauwen. Daarenboven bezit hij op dat moment in Eijsden
nog een tuin in de Wijnestraat ter grootte van 3'/2 grote roede, grenzende aan eigendom van Leben
Tosses en Claes Hoffen . Hij blijkt nog wat andere onroerende goederen te hebben. Op 7 oktober
1624 en 14 februari 1626 draagt hij namelijk het vruchtgebruik van al zijn goederen te Breust en
elders gelegen over aan zijn zoon Peter Pelermans die vervolgens een lening aangaat (kan aangaan!)
bij 't Cloester van de Wittevrouwe tot Maestriecht'5. Korte tijd later, op 5 januari 1630 draagt hij
het vruchtgebruik van zijn huis aan de Neerstraat over aan zijn (helaas) niet nader genoemde kin-
deren''. De bedoeling van deze laatste activiteit is niet duidelijk. Meestal gebeurt dat in het kader
van borgstelling of om verkoop ervan mogelijk te maken. Blijkbaar zat hij krap bij kas.

3 -

Sl.-Christinakerk te Eijsden in 1904. Van 1633 tot in 1857 was deze kerk zowel door katholieken als door
protestanten in gebruik
(Briefkaart; collectie auteur)
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Uit dit huwelijk, voor zover bekend (in willekeurige volgorde):

1. Petrus, volgt II.
2. Catharina Petermcms, ged. Breust 22-1-1606 (get.: Godefridus Duijckers en

Anna NN), tr. Breust aug. 1628 Henricus Schroef u)n (Schroun), ged. Breust 14-
10-1607 (get.: Joannes Broer en Margaretha achtergebleven weduwe van Hans
Mijekens), brouwer, zn. van Mathias Schroe(u)n en Maria Nop(p)is7.

3. Henricus Petermcms, tr. (1) Maria Colleij, overl. parochie Breust 18-10-1637; tr.
(2) Breust 14-2-1638 Gertruijt Stockx, overl. parochie Mheer 25-6-1665; tr. (3)
Mheer 29-11-1670 Catharina Sluijsmans, overl. parochie Mheer 15-10-1707.
Uit het eerste huwelijk:
a. Joannes, ged. Breust 5-2-1631 (get.: Henricus Scroen en Maria Holïen).
Uit het tweede huwelijk:
b. Petrus, ged. Breust 16-1-1639 (get.: Petrus Rutten en Petrus Petermans).
c. Jacob, ged. Mheer 4-2-1641.
d. Jan, ged. Mheer 3-10-1643.
e. Jehenna, ged. Mheer 9-1-1646.
f. Anna, ged. Mheer 4-3-1649.
g. Catarina. ged. Mheer 17-6-1652.
Uit het derde huwelijk:
h. Anna, ged. Mheer 5-3-1673.

II. Petrus Petermans (Peter Paulus Petermans; Peter Pouwelsen gen. Petermans),
maasschipper, tr. Breust nov. 1626 Margaretha Willems, waarschijnlijk overl.
parochie Breust sept. 1693, dr. van Willem Willems (Cleijn Willeken), van Moulin-
gen.

Op 14 februari 1626 en 7 oktober 1624 ontvangt hij het vruchtgebruik van de goederen die zijn
vader had te Breust en elders en gaat een lening aan van 200 gulden tegen 6,25% rente per jaar bij
de Wittevrouwen te Maastricht. Hij geeft als onderpand drie stukken land: 6 grote roeden en 5 grote
roeden bij het Boomken en 5 grote roeden boven de Voerstraat. Bovendien stelt Jan Lamberts zich
garant .Op 11 januari 1650 koopt hij van zijn zwager Hendrick Schrouijn 2'/2 grote roede land gele-
gen boven de Voerstraat voor 52'/2 daalders .

Uit dit huwelijk (waarschijnlijk geboren te Eijsden), gedoopt te Breust:

1. Mechtel (tweeling met volgende), ged. 16-4-1628 (get.: Lens Frambach en Geet
Waelpots).

2. Margret (tweeling met voorgaande), ged. 18-4-1628 (get.: Laurentius Frambach
en Jen Swarten).

3. Nees, ged. 27-9-1629 (get.: Heen Schroen en Lijsken Vlijck).
4. Paulus, volgt III.

III. Paulus Petermans (Pietermans), ged. Breust 22-3-1632 (get.: Martinus NN en
Nan NN), schipper, bewoont een huis in de Rechtestraat te Eijsden, overl. ald. 20-1-
1711 , tr. Anna Jan Lambiers (Lamber(t)s), lidmaat geref. gemeente Eijsden (1709,
1716) ", dr. van Jan Lambiers en Cornelia Schroun.

Op 6 januari 1716 wordt Anna Lambiers door haar nicht Marta Peusens (ged. Breust 28-1-1696, dr.
van Joost Peusens en Cornelia Lamberts) benoemd, na toewijzingen van enige goederen aan ande-
ren, tot universeel erfgenaam13.
Paulus (Poulus) Petermans, van huis uit katholiek, ging over naar het protestantse geloof. Op 20
april 1664 doet hij zijn belijdenis in zijn woonplaats Eijsden waar sedert 1632 een gereformeerde
gemeente was ingericht die reeds in 1633 van een eigen predikant was voorzien14. Hij liet, voor
zover thans bekend, al zijn kinderen gereformeerd dopen. Opmerkelijk is dat vanaf zijn bekering de
familienaam Petermans sluipenderwijze werd gewijzigd in Pietermans. Zijn echtgenote, eveneens
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van huis uit katholiek, ging ook over naar het protestantse geloof, zij deed haar belijdenis op 5 juli
1681. In deze protestantse gemeenschap vervulde hij de functies van diaken (1678. 1679) en ouder-
ling (1709. 1711)15.
De overgang naar het protestantse geloof kwam nogal eens voor onder schippers. Een sluitende ver-
klaring voor dit fenomeen is nog niet voorhanden. Mogelijk had de bekering een positief effect op
hun handel, wellicht kwam het voort uit overtuiging. Was zijn vader nog maasschipper. bij hem vin-
den wc de beroepsmatige aanduiding van schipper, hetgeen er op duidt dat hij nog slechts kleine
trips maakte. In 1719 vaart hij met zijn aak vanuit Eijsden 'daeglijks op Maestricht'. In laatstge-
noemd jaar op 18 februari, doet hij een "puijre donatie onbedwongen ende onopgeruckt' aan zijn
zoon Willem P(i)etermans. Het betreft 'sijn bricken huijsken binnen Eijsden. reijgenoet ter sonnen
opganck den comparant, ende ten onderganck de Spauwensstraet | thans pand hoek Diepstraat-
Spauwenstraat]. sijnde aan alle zijden maar de puijren romp als rontomen affgevallen, oock sijnde
eene ledige ende weusten onbebouwde plaetse. welke plaetse uijt reden naervolgende, ende meer
andere diensten ons bekendt hem sijn gevende voor nu ende ten eeuwigen daeghe, sonder dat d'an-
dere susters en broeders' iets zouden kunnen verhalen. Ook behoeft Willem deze donatie niet in te
brengen bij de boedelscheiding na het overlijden van zijn ouders. Een en ander echter onder condi-
tie dat 'den acceptant tot meerdere vergeldinge van alles nu voortaen niet te vorderen hebben,
eenigh het minste remboursement, dat mach gedaen hebben gehadt, aan haeren schippers aecken,
die daeglijks op Maestricht sijn gebruijekende mede sijnde den acceptant nodigh hier toe eenigh
goet bouwhout, is den comparant in dien gevalle wel te vreden, dat den acceptant sulx in sijne
weijden sal meugen laten affkappen ende gemeten' . Willem wordt dus uitgekocht en mag geen
enkele aanspraak meer op de aak maken, edoch dient wel eventueel bouwhout te leveren. De aak
blijkt uiteindelijk in het bezit te zijn gekomen van zijn broer Pieter (IVb).

Paulus was redelijk gegoed, hetgeen het aangaan van leningen mogelijk maakte. En dat deed hij
nogal eens. Zo leent hij op 20 juni 1682 100 gulden tegen 6,25 % rente per jaar van Anna Erckens,
weduwe van 'peijmeester' Sijmons, en geeft als onderpand o.a. een half bunder akkerland (diverse
stukken onder Breust gelegen, respectievelijk van 4, 4 en 2 grote roeden) en 7 grote roeden weide
onder Breust gelegen. Hij betaalt deze lening inclusief rente terug op 18 oktober 1689 .Op 23 juni
1687 leent hij 200 gulden tegen 'ten penninck sesthien' (6,25%) van Niclaes Teuth, stadthouder en
schepen van Eijsden, en geeft als onderpand o.a. een weide genaamd het Brocke gelegen in de Cae-
stertbeemden .
Vervolgens leent hij op 24 april 1692 100 gulden tegen 5% rente van Marije Fonsaer weduwe van
Niclaes Jan Tosses, e.e.a. 'geduijrende deesen loepende oorlogh [bedoeld is de Negenjarige Oorlog,
1688-1697, tussen de coalitie van de Republiek, Spanje, Engeland, de Duitse keizer en een aantal
Duitse vorsten tegenover Frankrijk] in conformiteijt van het Reglement van haere Hoo: Moo: daer
over geemaneert ende gepubliceert', en geeft als onderpand 14 grote en 14 kleine roeden weide
gelegen in de Caestertbeemden genaamd het Broecke, 15 kleine roeden land daar aan en op uit-
schietende (grenzende zonsopgang de Lintjesweg naar Maastricht) en 6 grote roeden weide nabij
den Cruijsrecht op de straat van Breust naar Caestert" en tenslotte op 18 mei 1694 100 gulden tegen
4% rente 'uijt handen van den voorstanders der armen van de waare Christelijcke gereformeerde
religie binnen Eijsden'" .

Uit dit huwelijk (gedeeltelijk in willekeurige volgorde; van een aantal kinderen is
nog geen doopinschrijving achterhaald. De volledigheid van de doopboeken van de
geref. gemeente in Eijsden doet vermoeden dat die kinderen elders zijn geboren en
gedoopt, een niet onbekend verschijnsel bij schippers. NB: bij een telling op 21-12-
1694 bestond het gezin uit de ouders en zes kinderen"):

1. Mechel Pietermans, ged. Eijsden 5-6-1678 (geref.), tr. ald. 8-2-1711 (geref.; met
attestatie van Maastricht waar ze in otr. is opgenomen) Hendrik Francot, geb.
Dordrecht ca. 1674, burger van Maastricht 11-5-1699 (schippersambacht), schip-
per22.

2. Margaretha Pietermans, geref. lidmaat (1709, 1716, 1730), tr. Eijsden 6-9-1705
(geref.) Cornelis Theut (Thuit), ged. ald. 23-11-1681 (geref.), brouwer en herber-
gier in 'den Moriaen' te Eijsden, zn. van Jan Theut, ouderling, schepen te Oost en
Eijsden (1682-1686), stadhouder Eijsden (1694), en Elisabeth Coninx.
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3. Willem, volgt IVa.
4. Pieter, volgt IVb.
5. Mart(h)a Pietermans, ged. Eijsden 22-3-1682 (geref.), belijdenis 2-4-1711, lid-

maat 1716, otr./tr. Eijsden 17-11/30-12-1714 (geref.), en Breust (gemengd huwe-
lijk) 6-1-1715 (r.-k.) (get.: Joannes Wilmott en Margareta Waernier) Jacobus
Me(e)rtens, geb. Eijsden, ged. Breust 4-4-1678 (get.: Joannes Willems en Barba-
ra Pleuen), meester-schoenmaker, overl. Eijsden 3-4-1748, zn. van Jan
Me(e)rtens en Barbara Gijlwaer.
Naar verluidt werd afgesproken dat het mannelijk nageslacht katholiek zou worden gedoopt en het
vrouwelijk nageslacht gereformeerd. De uitvoering hiervan leidde jarenlang tot hevige twisten
wegens onwilligheid van de vader23.

6. Jan, volgt IVc.

IVa. Willem P(i)etermans, bewoont een zelf gebouwd stenen huis te Eijsden in de
Rechtestraat, brandewijnstoker, diaken (vóór 1709) en ouderling (1716) te Eijsden,
schepen (1716) en dorpsmeester van Eijsden (1720), schepen van Oost (1720-
1742)24, overl. 1742, otr./tr. Eijsden 19-2/6-3-1701 (geref.) Anna Maria
Ro(e)mer(s)25, van Maastricht wonende te Eijsden, lidmaat (1709, 1716), overl. vóór
29-6-1751.

Per 25 september 1702 verkrijgt P(i)etermans voor zes jaar onder zijn beheer, bij wijze van 'ver-
settinge' (= verpanding) voor 90 gulden van Niclaes Erkens, burger en brouwer ie Maastricht, 5
grote en 6 kleine roeden akkerland, gelegen te Eijsden 'ontrent den Kruijserecht, grenzende
opganck des acceplants vader Poulus Petermans'. Dit met stilzwijgende verlenging indien Erkens
genoemd bedrag niet aan het eind van die termijn terugbetaalt. Het land is 'bekleijt geweest zijnde
met somergerste, komende nu dese aanstaande saet tijt besaijt te worden met rogge bij mijnen [ =
Niclaes Erkensl broeder Peter Eerckens, welcken rijp zijnde tegen nu aanstaande oust |oogstj, op
het land bij den acceptant |Pietermans] ende mijnen broeder Peter Erckens, half ende half sal
gedeelt worden'2'.

Op 18 februari 1709 krijgt Willem Pietermans van zijn vader een vervallen 'boeken huijsken' in
Eijsden (zie hiervoor onder III) onder de voorwaarde dat hij geen enkele aanspraak meer mag doen
op de aak van zijn vader, die in bezit van zijn broer Pieter (IVb) wordt gesteld. De herbouw van het
huisje leverde nog een probleem op dat door de heer van Eijsden, baron de Lamargelle moest wor-
den beslecht: op 10 april 1709 begeeft deze zich in gezelschap van de schepenen Jan Morrees en
Peter van der Heijden, op verzoek van Pietermans naar 'sekere bouwplaats, genaamd het bricken
huijsien, gelegen binnen [Eijsden] op den omkeer van de Rechtestraat, om te gaan naar Spauwens-
straat in'. Aldaar is Petermans 'met de metselaers besigh was om de fondamenten te graven tot for-
meering van sijn bouwagie'. Na gedane inspectie besluiten de baron en zijn confraters, i.c. justitie
van Eijsden, dat Petermans 'den selven bouw voorhoofs ter strate wat te mogen uijtsetten [hij mag
dus van de rooilijn afwijken], vermits het geenszins ... was preindiciabel aan den gaan en vaar-
wegs'27. Voor de financiering van de bouw leent Pietermans nog op 29 maart 1710 800 gulden
tegen 4% rente per jaar van de weduwe van Isac du Castel" .

Zijn nicht Marta Peusens 'seer gebreckelijck van lichaem' (ged. Breust 28-11-1696, dr. van Joost
Peusens en Cornelia Lamberts). maakt te zijnen huize 'op de bovekamer, voor aen de straet' op 6
januari 1716 op 19-jarige leeftijd haar testament. Pietermans krijgt een 'moesthofken, gelegen ach-
ter de moesthoff van haer testatrice huijs'" . Dat is een aardige meevaller voor Pietermans. Maar
zijn inkomsten uit landarbeid en van zijn openbare ambten zijn niet voldoende om in zijn onder-
houd te voorzien. Daarom gaat hij op 29 augustus 1716 een lening aan van 500 gulden tegen 5%
rente per jaar bij Isaac Clignet, van Maastricht, om daar mee aan te kopen 'twee brandewijn ketels
en verder toebehoorende getuighs'. Hij wordt dus brandewijnstoker. Overigens geeft hij o.a. als
onderpand 'sijn huijs gestaen ende gelegen tot Eijsden maeckende 't hoeckhuijs van de Kerckstraet
[bedoeld is de hoek Spauwenstraat-Dorpstraat (voorheen Rechtestraat geheten)], en ter andere sij-
den reijgenoet de weduwe Pietermans, des comparant moeder' .

Het is niet onwaarschijnlijk dat hij ter financiering van zijn zaken gebruik maakte van de gelden uit
de gereformeerde armenkas waarvan hij beheerder was! Bij het opmaken van de rekening op 17
februari 1720 blijkt 'dat alsoo bij slott van reeckeninge wegens de armepenningen van de gerefor-
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meerde gemeente |van Eijsden| (hij) te cort was gebleven de somme van twee honden guldens ...
ende dat |hij| gcene contante penningen aan de handt hadde om deselve te voldoen'. Hij spreekt met
de diaconie af een rentevergoeding van 4% te betalen totdat de gehele som door hem is terugbe-
taald . Deze handelswijze had klaarblijkelijk geen gevolgen voor zijn ambtelijke carrière, want in
dat zelfde jaar wordt hij beëdigd als schepen van Oost in welke functie hij in 1742 overleed.
Op 29 juni 1751 worden zijn onroerende goederen, alsook die van zijn echtgenote, verdeeld onder
de erfgenamen. Het betreft nog slechts Willem en Paulus Daemen (de twee kinderen uit het eerste
huwelijk van Anna Martha Pielermans (volgt sub 3) en Sara Pietermans (volgt sub 7). ieder voor de
helft ten aanzien van de eigendom. De weduwe van Willem Pietermans (sub 6) verkrijgt het derde
gedeelte van het vruchtgebruik. Sara krijgt het ouderlijk huis met 'moesthoff op de hoek van de
Spauwenstraat-Dorpslraat. 3 grote roede wei aan het Kruisrechl. 4 grote roede wei op het Reutgen
en eenvierde gedeelte van een huis te Maastricht in de "Merriestraet genaemt de Goutwaag'. Dit
alles wordt gezamenlijk gewaardeerd op 1425 gulden, des diende ze 600 gulden schulden op zich
te nemen. De kinderen Daemen krijgen drievierde gedeelte in het vorengenoemde huis. eveneens
gewaardeerd op 1425 gulden, en ook zij dienen 600 gulden schulden te vereffenen".

Uit dit huwelijk, geboren en gedoopt (geref.) te Eijsden:

1. Paulus Pietermans, ged. 17-4-1701, vermoedelijk jong overleden.
2. Johcmna Pietermans, ged. 17-9-1702, overl. vóór 29-6-1751, otr./tr. Eijsden

12/27-5-1731 (geref.) en tr. Breust 12-5-1732 (eenjaar later r.-k.; get.: Joannes
Huijn en Jacobus Janssen) Petrus Huijn(en) (gemengd huwelijk), overl. Eijsden
31-8-1755. Kinderloos huwelijk.

3. Anna Martha Pietermans, otr./tr. (1) Eijsden 7/21-3-1726 (geref.) Arnoldus
Da(e)men, geb. ca. 1703, afkomstig van Wyck, burger van Maastricht 9-2-1725
(chirurgijnsambacht), meester-chirurgijn ald., overl. vóór 9-10-1745; otr./tr. (2)
Eijsden 9/31-10-1745 (geref.) Jan Louwa, van Eijsden, wonende te Maastricht.

4. Pieter Pietermans, ged. 30-7-1705, vermoedelijk jong overleden.
5. Maria Margareta Pietermans, ged. 15-4-1707, vermoedelijk jong overleden.
6. Willem Pietermans, ged. 6-8-1708, burger te Maastricht 22-12-1747 (bakkersam-

bacht), overl. vóór 29-6-1751, tr. Anna Catharina Vijgenheijm, dr. van Jan Hend-
rik Vijgenheym (uit Hessen-Kassei), burger te Maastricht 13-9-1715 (hoveniers-
ambacht).

7. Sara Pietermans, ged. 18-5-1710, overl. Eijsden 9-3-1775, otr. Eijsden 2-12-
1743 (geref.) en Nijmegen 8-12-1743 (St. Steven) Jan Frederik Nolens, geb. Luik
ca. 1700, schipper en koopman, grootburger van Nijmegen 20-9-1740, schepen
van Eijsden (1751, 1761), diaken ald., schepen van Oost (1749-1774)", overl.
Eijsden 29-9-1774 , zn. van Frederik Nolens, schipper en koopman, en Petronel-
la Bours.

IVb. Pieter Pietermans, belijdenis Eijsden 2-4-1711, schipper op de Maas met de
van zijn vader afkomstige aak, burgemeester van Eijsden, diaken (1719), woont te
Eijsden aan de Dorpstraat, overl. vóór 26-12-1753, otr./tr. Eijsden 2/17-2-1715
(geref.) Anna Elisabeth Thuijts (Tuit), ged. Eijsden 2-7-1691 (geref.), lidmaat (1716,
1730), schipperse, overl. vóór 11-1-1773, dr. van Jan Tuijt, schipper, en Elisabeth
Coninx.

De datum van overlijden van Pieter is niet precies bekend, maar op 5 mei 1738 is hij 'onpasselijck
sijnde ... institueerende ende machtigh maekende sijn ... huijsvrouwe van alle goederen ... voorbe-
houdens nochtans hunne kinderen derselver legitime, soo als volgens rechten gereguleert is'. Op 3
december 1764, Pieter is dan reeds lang overleden, maakt Anna Elisabeth Thuijts van deze codi-
ciele disposite noodzakelijkerwijze gebruik omdat zij door 'oorsaak des laatste oorlogs [bedoeld is
de Zevenjarige Oorlog, 1756-1763, tussen Frankrijk en Oostenrijk tegenover Pruisen en Engeland]
als andere calameteijten zig genootdrangen heeft gevonden tot maintien van haere kinderen ver-
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scheijdene somme geil te negotieeren en te leenen'. welk bedrag inmiddels is opgelopen tot 96 gul-
den en 5 stuivers 'sonder de interesse' die door de schuldeisers 'gratientelijck geschonken geremit-
teert sijn geworden' en 'nae afftrek van alle het geene sij comparante tot desen jaare 1764 incluijs
mogle gevaren hebben' voor de schuldeisers. Ter gedeeltelijke betaling van de schuld verkoopt zij
14 grote en 3 kleine roeden akkerland, gelegen in het Cacstertveld aan de Groeneweg. Hierdoor
wordt haar schuld verminderd tot 350 gulden, waarover zij wel per 3 december 1764. 4% rente per
jaar dient te voldoen'3.
Op 31 januari 1766 leent ze 300 gulden tegen 5% rente per jaar van Joannes Essers. 'preeceptor der
gereformeerde Latijnse schooien binnen Maastricht' om daar mee 5 grote roeden Breusterbeemden
gelegen in de 'Backbempden' te kunnen 'vernaderen' [terugkopen] van Paulus Tuijth. Zij geeft als
onderpand haar 'huijs, hoff. met schuure en stallingen etc. [te Eijsden], grenzende West Jan Nolens.
ter andere zijde Hendrick Pieters, voorhooft de Dorpsstraat, het andere hooft Hendrick Korvers'. 10
groete roeden weide genaamd 'den Taterbempt'. 5 grote roeden akkerland gelegen aan 'den Dieffs-
wegh', 4 grote roeden akkerland gelegen op het 'Meulenwegsken', 9 grote roeden akkerland gele-
gen in 'den Winckel'. 2 grote roeden akkerland gelegen aan het 'Hegsken" en 4 grote roeden weide
gelegen op het 'Rootjen' .

Het zijn onder andere deze goederen die de erfgenamen op 11 januari 1773 in de boedelscheiding
brengen. De erfgenamen zijn Isaac Clavel gehuwd met Mech(t)el Pietermans. Pieter Pietermans,
ongehuwd. Anthoön Moff gehuwd met Anna Pietermans, de kinderen van het overleden echtpaar
Abraham Mickers (Nickers) - Elisabelh Petermans en Cornelis Tuijt gehuwd met Catharina Peter-
mans. De nalatenschap omvat het hiervoor genoemde huis, nu omschreven als 'een huijsie, stal en
schuurke geleegen binnen dese heerlickheijt aen de Maese reijgenoeten ter eenre Henrick Pieters,
ter andere den heer Jan Frederik Nolens, belast met vier gulden jaerlicx aen d'armen tafel van den
H. Geest tot Maestrigt' en 7 percelen grond, te weten, 10 groot roeden beemd 'genaemt de Tatere
bempt'. 5 groot roeden land gelegen 'aen den Diefsweg', 4'/2 groter roeden akkerland gelegen op
het 'Moolenweegsken'. 7 grote en 10 kleine roeden akkerland gelegen op de 'Haelstraet'. 5 grote
roeden akkerland gelegen in 'den Winkel', 2 grote roeden land gelegen aan het 'Henneken' en 4
grote roeden land gelegen aan de 'Kruijsregt'. Cornelis Tuijt kwam in het bezit van het huis ca. (zie
hierna sub 3) .

Uit dit huwelijk, gedoopt (geref.) te Eijsden:

1. Paulus Pietermans, ged. 15-12-1715, waarsch. jong overleden.
2. Elisabeth Pi(e)termans, ged. 20-6-1717, tr. Jan Abraham Mickers (Nickers),

'soldaet (in Hollandse dienst) onder de compagnie van capt. Ranitz' (1748).
In 1746 verblijft hij als krijgsgevangene in Alencon (Fr.). Aldaar wordt een zoon van hem, Pierre
Hubert, gedoopt in de O.L. Vrouwekerk op 22-7-1746 (geb. 21-7) door een rooms priester. Op 21 -6-
1748 werd een dochter van hem, Johanna Elisabeth, katholiek gedoopt in Noyon (Fr.), blijkens mede-
deling d.d. 2-7-1749 van lieutenant Joh. Tiquet te Maastricht. Beide kinderen worden bij terugkomst
in Eijsden alsnog geref. gedoopt. Aldaar wordt ook nog gedoopt (geref.) 14-2-1751, Johannes Nic-
kers, met als getuigen Anna Elisabeth Pietermans [bedoeld is Tuijt| 's kinds grootmoeder en Paulus
Tuijth.
In 1775 zijn beide echtelieden overleden. Hun onverdeeld bezit, bestaande te Eijsden uit de hierna te
noemen 4 grote roeden land, is dan eigendom van hun kinderen. Dit stuk land heeft Elisabeth Pieter-
mans gekregen van haargrootvader Paulus Pietermans8. Op 8 juli 1794 verkopende kinderen dit per-
ceel Eijsder land gelegen aan de Winkel aan de 'Cruijsregt' aan de weduwe van Jacobus Wolfs voor
520 gulden' .

3. Calarina Pietermans, ged. 4-12-1718, lidmaat 1770, overl. 1771, otr./tr. Eijsden
15-2/2-3-1749 (geref.) haar neef Cornelis Tuijth (jr.), ged. Eijsden 3-2-1715
(geref.), lidmaat 1770, overl. Eijsden 19-12-1774, zn. van Cornelis Tuijth en van
Margareta Pietermans.
Op 28 januari 1766 leent Cornelis van zijn schoonzuster Anna Pietermans 65 gulden tegen 4% rente
per jaar . Nog voor zijn overlijden gaat de kerkeraad van de gereformeerde gemeente van Eijsden 'in
qualiteijt als curateurs en alimenteurs der kinderen van Cornelis Tuijt verwekt bij wijlen Catharina
Pietermans' over tot de verkoop van de onroerende goederen 'hercoomende van de weduwe Piter Pie-
termans grootmoeder [Anna Elisabeth Tuijt] van de gemelde kinderen'. Dit geschiedt op 1 februari
1774. Het betreft: a) 3 grote en 15 kleine roeden akkerland gelegen omtrent de 'Haelstraat' (gekocht
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door Henrick Cuijpers voor 26 gulden per grote roede), b) 4'/2 grote roeden Eijsderland gelegen op het
"Moolenweegsken' (gekocht door Jenne Nolens voor 50 gulden per grote roede) . c) "den Tateren-
bempd ... met een zoom wischhout daer aen' ter grootte van 10 grote roeden en belast met 6 vaten en
3 koppen spelt aan de kerk van Eijsden voor 495 gulden (gekocht door Isaac Claval (zie hierna ad 7
en noot 37), en d) 'huijs. schuure. stallingen, gelegen alhier in de Dorpslraat'. grenzende Jan Frederik
Nolens, Hendrick Piters, en noord Hendrick Corvers en belast met 'eenen rijxdaaldcr aan de Arme
Tafel van de H. Geest tot Maastricht' (dit wordt in bezit gesteld van Pieter Pietermans (zie onder sub
5) voor 200 gulden, die daartoe 220 gulden van de hypotheek (totaal 350 gulden) waarmee de ver-
kochte goederen belast zijn, op zich neemt *.

4. Johannes Pietermans, ged. 26-10-1721, waarsch. jong overleden.
5. Pieter Pietermans, ged. 19-12-1723 (get.: Pieter Tuit en Catarina Cams huis-

vrouwe van Jan Pietermans), marktschipper Eijsden-Maastricht v.v. met de van
zijn vader afkomstige aak, ongehuwd, overl. Eijsden 27-5-1774.
Hij komt in het bezit van het ouderlijk huis aan de Dorpstraat te Eijsden (zie hiervoor sub 3).

6. Antieke Pietermans, ged. 19-5-1726 (get.: Willem Pietermans, Margaretha Tuijt
en Johanna Pietermans), otr./tr. (1) Eijsden 10-4/10-5-1761 'na verthoning hun-
ner losbrieven, soe van Maastrigt als van Heinsberg' haar neef Pieter Pietermans,
geb. ca. 1726, ten tijde van zijn huwelijk wonende te Heinsberg, overl. vóór 9-9-
1769, zn. van Jan Pietermans (IVc) en Catharina Cams (Kams); otr./tr. (2) Eijs-
den 9/24-9-1769 Anton Lodewijk Mof(f), uit Wijner, wonende te Eijsden.
Op 28 januari 1766 leent Anneke 100 gulden tegen 5% rente per jaar aan haar zwager Cornelis Tuith
(zie hiervoor sub 3).

7. Mechel (Mechtilde) Pitermans, ged. 16-6-1728 (get.: Jan Pitermans vervangende
de plaats van Dionisius Morees en Catharina Cams in plaats van Mechel Piter-
mans), overl. ca. 1795 (met haar overlijden kwam een einde aan de aanwezigheid
van de familie Pietermans in Eijsden e.o.), otr. Eijsden 24-8-1765 (geref.) Johan-
nes Isaac Clavel, van Eilang, 'sergeant onder de Invaliden', bewoont een huis in
de Dorpstraat te Eijsden, overl. ald. 28-1-1781. Kinderloos huwelijk.
Uit de nalatenschap van zijn schoonzus (sub 3) koopt Johannes Clavel op 1 februari 1774 'den Tate-
renbempd ... met een zoom wischhout daer aen' ter grootte van 10 grote roeden en belast met 6 vaten
en 3 koppen spelt aan de kerk van Eijsden voor 495 gulden. Hij betaalt 295 gulden en geeft aan de dia-
conie van Eijsden een obligatie van het restant ad 200 gulden legen 4% rente per jaar43.
In 1775 blijkt zijn echtgenote eigenaresse van het ouderlijk huis (afkomstig van haar broer, sub 5)
omschreven als 'huijs, schuur en stallinge gelegen in de Dorpstraat [te Eijsden]' ter grootte van 1
grote roede, met als buren oost Hendrick Pieters, west de wed. J.F. Nolens, zuid de genoemde straat
en noord Hendrick Corvers, de genoemde Taterenbeemd van 10 grote roeden, 8 grote roeden weide
gelegen in het Reutgen en 5 grote roeden land gelegen in de Winkel .
Na het overlijden van haar man begint Mechel Pitermans successievelijk al haar bezittingen te verko-
pen. Op 30 augustus 1782 verkoopt ze 'zeeker plaatske uijt haare mestkuijl geleegen neffens en langs
het huijs van [de koper]' ter grootte van 1 kleine roede min 10 voeten land van het perceel waarop haar
huis staat aan de weduwe [= Gertruid Landmeeter] van Fred(e)rik Willem Nolens voor 30 gulden45.
Aan deze weduwe verkoopt ze op (1)9 april 1791 de rest van haar woonhuis, omschreven als 'het huijs
door haer bewoont, met hof schuur en stallingen en op en dependentien van dien ... gelegen alhier aen
de Maes in de Dorpstraet', grenzende oost de weduwe van Hendrick Pieters, zuid de Dorpstraat, west
Gertruijd Landmeter (de koopster) weduwe van W.F. (sic!) Nolens, voor 400 gulden, onder de condi-
tie dat zij gedurende de rest van haar leven in het verkochte huis mag blijven wonen .
De Taterenbeemd verkoopt ze op 3 juni 1783 aan Hendrick Nolens voor 500 gulden , de 5 grote roe-
den land gelegen in de Winkel verkoopt ze op 15 december 1789 aan Mathijs Blonden voor 530 gul-
den48, en de weide van 8 grote roeden gelegen in de 'Wolfvesteeg of Reutgen' wordt door haar en haar
metgezellen bij een openbare verkoop aan Martin van Aubel voor 1006 gulden 'sijnde 2 gulden
affixie regte afgetrokken' verkocht49. Overigens had dit anders kunnen verlopen want op 16 februari
1789 is ze met haar nicht Anna Tuijt, die van intentie is om te gaan trouwen met Jacob Delhaes, maar
nog geen woning tot haar beschikking heeft, overeengekomen al haar roerende en onroerende goede-
ren aan Anna te doneren wegens 'getrouwe diensten' onder conditie dat Anna Tuijt 'geduurende haer
leeven lang gehouden sal sijn haer te onderhouden met vrie cost. drank, en kleere, slaap plaets, bed
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Westelijk deel van de Diepstraat (voorheen Rechtestraal, daarna Dorpstraat) te Eijsden, ca. 1900
(Briefkaart; collectie auteur)

ende linde goed!, als mede met behoorlijcke oppassinge, soo van bewasie, benaijen. en toevallende
siektens als andersints' en daarenboven 'te voorsien van eene eerlijke begraffenisse'/ Van dit alles is
dus niets terechtgekomen gezien de ontwikkelingen zoals hiervoor vermeld.

8. Maria Elisabeth Pietermans, ged. 18-2-1731 (get.: Willem Pietermans de jonge
en Elisabeth Tuijt), waarschijnlijk jong overleden.

IVc. Jan Pietermans, ged. 17-3-1690 (ingeschreven onder het jaar 1717), belijdenis
Eijsden 2-4-1711, lidmaat 1716, overl. vóór 1-3-1756, otr./tr. Eijsden 30-3/18-4-
1723 (na ingekomen attestatie dat de huwelijkse voorstellen zonder inspraak waaren
geschied te Maastricht) Catharina Cams (Kanis), uit Rotan in het ambt Wassenberg,
ten tijde van haar huwelijk wonende te Maastricht, overl. vóór 1-3-1756.

Op 28 april 1726 leent Jan Pietermans 100 gulden van Jan Piters'11. In 1756 blijken zowel hij als zijn
echtgenote overleden te zijn, want op 1 maart van dit jaar verkopen de kinderen Anna. Pieter en
Gertruijd 5 'grote roeden ackerlants gelegen agter dese vrijheijdt etc. staende ten zuijden daer op
aen de lange straet eene doorne hegje, twee kerssen en eenen nooteboom' voor 200 gulden aan graaf
de Geloes, heer van Eijsden".

Uit dit huwelijk (voor zover bekend gedoopt (geref.) te Eijsden:

1. Anneke Pietermans, ged. 12-3-1724 (get.: Willem Pietermans, Agnies Kuipers en
Agnies Cams).

2. Pieter Pietermans, geb. ca. 1726, woont te Heinsberg, overl. vóór 9-9-1769,
otr./tr. Eijsden 10-4/10-5-1761 (geref.) 'na verthoning hunner losbrieven, soe van
Maastrigt als van Heinsberg' zijn nicht Anneke Pietermans, ged. Eijsden 19-5-
1726, dr. van Pieter Pietermans (IVb) en van Anna Elisabeth Thuijts (Tuit); zij tr.
(2) Anton Lodewijk Mof(f)-

3. Margaretha Pitermans, ged. 1-11-1729 (get.: de voorlezer Gerard Rohler en
Margariet Thuijt, vrouw van Cornelis Thuijt, vervangende de schoolmeester de
plaats van Johannes Formi wonende te Maastricht), waarschijnlijk jong overle-
den.

4. Gertmij Pietermans, ged. 6-7-1732 (get.: Willem Pietermans de jonge en Gertruij
Vos), tr. Diederick Ploum. •
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Noten
1. Rijksarchief in Limburg te Maastricht (RAL). Breust. Overdrachtsregisters, inv. nr. 10. lol. 96. Het

perceel was 'gemeente lants. achter Marlunt oever dat Broccke' en had Petermans op dezelfde dag
verkregen van Cloes Vermacsen uit Oost.

2. Idem. fol. 102.
3. De hier veelal in gebruik zijnde oppcrvlaktematen betreffen de bunder, de grote roede en de kleine

roede. Eén bunder (ca. 8182 m2) = 20 grote roeden = 400 kleine roeden.
4. RAL, Landen van Overmaas (LvO), inv. nr. 5390, Aanbreng Eijsdcn. Voor een plattegrond van

Eijsden uit begin 18de eeuw, zie: A.J.M. Beijer, Oude namen in begin achttiende eeuw, in: Uit Eijs-
dens Verleden, nr. 16 dec. 1981, pag. 24-25.

5. RAL, Breust, Overdracht.sregisters. inv. nr. 12. fol. 106.
6. RAL. LvO 5327. Overdrachten Eijsden, fol. 253.
7. Voor de familie Schroe(u)n. zie: H.J.L.M. Boersma. Kwartierstaat van H.J.L.M. Boersma (dl. 8).

in: Uit Eijsdens Verleden, nr. 48. dec. 1989. pag. 10-22.
8. Tenzij anders vermeld, wordt met guldens steeds bedoeld guldens Brabants Maastrichter koers.
9. RAL, Breust, Overdrachtsregisters, inv. nr. 12, fol. 106.

10. Idem. inv. nr. 14, fol. 29 v.
11. Blijkens lidmatenlijst uit 1709 met aanvullingen. Zie ook noot 12.
12. Hier en elders ontleend aan de lidmatenlijsten. Vanaf 1656 is een aantal lidmatenlijsten van de gere-

formeerde gemeente Eijsden beschikbaar. De oudste zijn gepubliceerd door W.A.J. Munier in: De
protestantse aanwezigheid in een limburgs dorp. Kanttekeningen bij enkele zeventiende eeuwse lid-
matenlijsten van de gereformeerde gemeente van Eijsden (1656-1700), in: Munsters in de Maas-
gouw. Werken nr. 9, Uitgave LGOG. Maastricht 1986, pag. 229-259: bundel aangeboden aan pater
A.J. Munsters MSC bij zijn tachtigste verjaardag. Het betreft de lidmatenlijsten van 1656 met aan-
vullingen tot in 1671 (pag. 234-235) en de lidmatenlijst van 1678 met aanvullingen tot in 1700 (pag.
242-244). Latere lijsten RAL, DTB 36.1. Het betreft een lijst uit 1709 met aanvullingen tot in 1715
en een lijst uit 1716. In het Algemeen Rijksarchief te Den Haag, Eijsden, Hervormde Gemeente,
bevindt zich een lijst uit 1730 met aanvullingen tot in 1765 en een lijst uit 1770 met aanvullingen
tot in 1795. In deze lijsten ook vaak aanduidingen van aankomst c.q. vertrek van lidmaten en/of ker-
kelijke functies. Vaak fungeerden ze ook nog als overlijdens- of begraafregister.

13. RAL. LvO 5336. Overdrachten Eijsden. fol. 139; testament opgemaakt op 6-1-1716 en gerealiseerd
voor het gerecht van Eijsden op 24-12-1716 (hierna: realisatie d.d.). Mocht Anna Lamberts voor
Martha Peusens overlijden, dan verviel de erfenis aan de kinderen van Anna Lamberts. Zie ook
onder IVa.

14. A.w. Munier, pag. 230.
15. Hier en elders veelal ontleend aan de lidmatenlijsten. Zie noot 12.
16. RAL, LvO 5336. Overdrachten Eijsden, fol. 21. Akte verleden op 18-2-1709 voor notaris Joannes

Ruth, realisatie 19-3-1709.
17. RAL, Breust. Overdrachtsregisters, inv. nr. 21, fol. I 12. Akte verleden op 20-6-1682 voor notaris J.

Veugen te Maastricht. Terugbetaling afgehandeld voor notaris Barth. Wijers 'op t casteel tot Bruest
gepasseert' op 18-10-1689. realisatie 24-10-1689.

18. Idem. fol. 62. Akte verleden op 23-6-1687 voor notaris J. Ruth te Eijsden. realisatie zelfde dag.
19. Idem. fol. 190. Akte verleden op 24-4-1692 voor notaris J. Ruth. realisatie 12-5-1692. De onder-

panden zijn afkomstig van wijlen Willem Lamberts en van Martha Cuijpers, blijkens akte verleden
voor notaris Wijers op 14-11-1685.

20. RAL, LvO 5335, Overdrachten Eijsden, fol. 26.
21. RAL, LvO 5583.
22. Vriendelijke mededeling van de heer A.J. Stasse uit Utrecht.
23. Zie voor dit relaas: W.A.J. Munier, Aantekeningen bij de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters

van Breust-Eijsden in de Staatse tijd (1656-1795), in: Publications, deel 120. Uitgave LGOG,
Maastricht 1984, pag. 245-283, i.h.b. 272-278.

24. Ontleend aan: K.J.Th. Janssen de Limpens, Geschiedenis van de heerlijkheid Oost, in: Publica-
tions. deel 100, Uitgave LGOG, Maastricht 1964. pag. 85-147, i.h.b. pag. 117.

25. Zij somstijds ook wel abussievelijk Anna Maria Cassel. Dit was echter de echtgenote van Pieter
Fransen de jonge.

26. RAL, LvO 5335. Overdrachten Eijsden. fol. 164. E.e.a. blijkens overeenkomst van 25-9-1702,
realisatie 8-11-1702.

27. RAL. LvO 5336. Overdrachten Eijsden. fol. 21.
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28. Idem. fol. 159. E.e.a. blijkens onderhandse akte van 29-3-1710, realisatie 21-1-1718.
29. Idem, fol. 139 . Testament opgesteld op 6-1-1716. realisatie 24-12-1716. Zie ook onder III.
30. Idem. fol. 137. Akte verleden op 29-8-1716 voor notaris Math. Brul te Maastricht, realisatie 4-9-

1716.
31. RAL. notarieel archief, inv. nr. 194, notaris Vaessen te Eijsden. akte d.d. 17-2-1720.
32. RAL. LvO 5339. fol. 139 . Akte verleden op 29-6-1751 voor notaris Th. van der Wood te Eijsden.

realisatie 22-7-1751. Het huis grensde oost de weduwe van Pieter Pietermans, west de Spauwen-
straat, zuid de Dorpstraat en noord de weduwe van Hendrick van Gelabbeeck. De moeshof lag
eveneens in de Dorpstraat en grensde aan een zijde aan een hof van Cornelis Theuth en aan de ande-
re zijde aan eigendom van de erfgenamen van Willem Hechtermans. De lasten die op de erfenis
drukten moesten betaald worden aan de weduwe van Reinick (200 rijksdaalders en verlopen rente-
termijnen) en aan de heer Habets (400 gulden).

33. A.w. Janssen de Limpens. pag. 1 17.
34. Voor de familie Nolens, zie: J. Verzijl, Over de voorouders van Mgr. Prof. Dr. Willem Nolens. in:

De Limburgse Leeuw 8 (1960), pag. 118-136 (voor Jan Frederik Nolens i.h.b. pag. 128-129) en
H.J.L.M. Boersma, Kwartierstaai van H.J.L.M. Boersma (dl. 7), in: Uit Eijsdens Verleden, nr. 45,
maart 1989, pag. 16-27. i.h.b. pag. 16-20.

35. RAL, notarieel archief, inv. nr. 208, notaris Th. van der Wood te Eijsden, akte verleden op 3-12-
1764. Idem RAL, LvO 5340, Overdrachten Eijsden, fol. 340. realisatie 21-3-1765. De schuldeiser
was de familie Reininck.

36. RAL, LvO 5341, Overdrachten Eijsden, fol. 19. Akte verleden op 31-1-1766 voor notaris Corstius
te Maastricht, realisatie 1-2-1766.

37. RAL, notarieel archief, inv. nr. 210, notaris Th. van der Wood te Eijsden, akte verleden op 11-1-
1773. Op 16-1-1773 kwam het tot een nadere verdeling tussen C. Tuijt. P. Pietermans en 1. Clavel,
voor notaris genoemd.

38. RAL, LvO 5407, Aanbreng Eijsden 1775. fol. 292.
39. RAL. LvO 5345. Overdrachten Eijsden, fol. 196 . Verkoop op 8-7-1794, realisatie 10-7-1794. Ver-

kopers waren Pieter Hubertus Mikkers, wonende te Leerdam, Anna Gertruid Mikkers, weduwe van
Jan Petro. wonende te Amsterdam, en Melchert Bemen, echtgenoot van Catharina Mikkers, even-
eens wonende te Amsterdam. Zij zijn de enige erfgenamen van hun kinderloze broer Johannes Mik-
kers en zuster Johanna Elisabeth Mikkers en van Maria Mikkers 'en met en benevens de selve
hunne broeder en suster te saemen de cenighe naegelatene kinderen' van het echtpaar Mikkers-Pie-
termans.

40. RAL, LvO 5341, Overdrachten Eijsden, fol. 150 . E.e.a. blijkens onderhandse akte van genoemde
datum, realisatie 15-6-1769.

41. RAL, LvO 5342. Overdrachten Eijsden, fol. 40 en 42. De verkopen werden afgedaan voor notaris
van der Wood te Eijsden op 7-2-1774, realisatie 11-2-1774.

42. Idem, fol. 49. 50 en 53. De verkoop werd geregeld voor notaris Th. van der Wood te Eijsden op 22-
2-1774, realisatie op dezelfde dag (fol. 49). Idem t.a.v. het opnemen van geld door Pieter Pieter-
mans bij Quirinus Reinick (220 gulden tegen 5% per jaar, met als onderpand o.a. het huis en 2 grote
en 10 kleine roeden akkerland gelegen in de Winkel)(fol. 50). De gereformeerde Diaconie van Eijs-
den had een vordering van 200 gulden op de goederen tegen 4% rente per jaar. Deze akte werd ver-
leden voor notaris van der Wood te Eijsden op 18-2-1774. realisatie 22-2-1774 (fol. 53).

43. RAL, LvO 5343, Overdrachten Eijsden, fol. 153. De verkoop vond plaats op verzoek van de Ker-
keraad van Eijsden die als 'tuteurs en alimenteurs' van de kinderen van het overleden echtpaar
Tuijth-Pietermans (zie onder IVb.3) waren aangesteld. De verkoop vond plaats op 1-2-1774 en
werd vastgelegd door notaris Th. van der Wood te Eijsden op 18-2-1772, realisatie 13-2-1783.

44. RAL. LvO 5407, Aanbreng Eijsden 1775, fol. 145.
45. RAL, LvO 5343. Overdrachten Eijsden, fol. 144. Blijkens onderhandse akte van 30-8-1782. reali-

satie 31-8-1782.
46. RAL, LvO 5345, Overdrachten Eijsden, fol. 34 . Akte verleden op (1)9-4-1791 voor notaris U.J.

Ulrici, realisatie 23-4-1791.
47. RAL, LvO 5343, Overdrachten Eijsden, fol. 183. Akte verleden op 3-6-1783 voor notaris Ulrici te

Mons (Bombay), realisatie 10-7-1783.
48. RAL, LvO 5344. Overdrachten Eijsden, fol. 159. Akte verleden op 15-12-1789 voor notaris D.D.

Vonk te Eijsden, realisatie op dezelfde dag.
49. RAL. LvO 5345, Overdrachten Eijsden. fol. 182. Verkoop d.d. 11-2-1794, realisatie 22-5-1794.

Verkopers waren daarenboven Gertruid Landmeeter. weduwe van Nolens, de gezusters Margrita,
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Elisabcth, Catharina en Anna Teuth. de kinderen van Jan Hendrick Frankot voor 1/12 gedeelte, de
kinderen van Abraham Mikkers en Anna Maria Nolens.

50. RAL, LvO 5344. Overdrachten Eijsden. lol. 99. Akte verleden op 16-2-1789 voor notaris D.D.
Vonk te Eijsden, realisatie I 1-3-1789.

51. RAL. LvO 5339, Overdrachten Eijsden, lol. 33. E.e.a. blijkens onderhandse overeenkomst van 28-
4-1726, realisatie 8-3-1746.

52. RAL. LvO 5340. Overdrachten Eijsden. lol. 51 . Akte verleden op 1 -3-1756. realisatie 17-5-1756.
Gertruijd werd vertegenwoordigd door haar voogden Cornelis Theuth (oom van haar) en Paulus
Franckot (een neef van haar); Anna door haar man Diederick Ploum; Pieter blijkt in Heinsberg te
wonen en had een volmacht tot verkoop gegeven aan de hiervoor genoemde Paulus Franckot. bur-
«cr en inwoner van Maastricht.

NOG MEER UTRECHTENAREN IN ANTWERPEN

Een vermelding in Geus Nostra 50 (1995), pag. 101, deed bij mij een belletje rinke-
len; snuffelen in mijn aantekeningen dus!
Volgens de korte vermelding huwt Jan Goessens, van Langbroek, te Antwerpen 20
juni 1570 met Mayken Bastijns. Wat blijkt? In het gemeente-archief Antwerpen
bevindt zich een procuratie van 13 april 1553 (na Pasen) van wijlen Katlijne Nico-
laesdr., op haar zieke man Willem de Ridder op Walenborch (te Nederlangbroek) bij
Wijk (bij Duurstede). De procuratie is mede gecertificeerd door Anthonis Ottensz.
van Bemmel, priester en pastoor (te Nederlangbroek) .

De connectie met Antwerpen is onduidelijk. Wel zijn er in die tijd relaties tussen
Langbroek en Zeeland. De pastoor (ca. 1530-1596) die rond 1553 zijn toog aan de
wilgen hing en met zijn parochie overging naar het protestantisme, had een broer
J(oh)an Ottensz. van Bemmel'. Deze wordt in 1577 genoemd als pastoor te Bardorp
op Zuid-Beveland en in 1572 had hij bezittingen in Ellemeet op Schouwen-Duive-
land\

Noten
1. GA Antwerpen, certificatieboek nr. 8, fol. 53v.
2. GA Utrecht, not. arcli. nr. UOOlaOOl, fol. 143, d.d. 30-1-1588. E.J. Dernoed. De reformatie in Zuid-

oost Utrecht, in: De Hoeksteen 4 (1975). pag. 15-20.
3. GA Utrecht, stadsarchief 1-22, minuten van procuratiën. dl. 8, d.d. 23-5-1577, resp. transporten 1572.

fol. 228, d.d. 23-6-1572.

A.A.B, VAN BEMMEL
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WEGWIJS nr.13

STILTE IN DE STUDIEZAAL

Een interview met Dirk Faber

Op weg naar Den Haag, voor een archiefbezoek aan het ARA, sprak ik met Dirk
Faber. Dirk is historicus en als leraar geschiedenis verbonden aan een middelbare
school. Voor zijn promotie-onderzoek bezoekt hij vaak archieven en het was dan
ook op het rijksarchief van Utrecht dat ik, ruim tien jaar geleden, met hem kennis
maakte. Sindsdien zijn we, beide echte 'archieftijgers', bevriend geraakt en wijzen
we elkaar regelmatig op interessante archiefbronnen.

Uiteraard zijn in de loop der jaren het archiefonderzoek en de archiefbezoekers
terloops al eens ter sprake gekomen, maar ik ben toch zeer benieuwd hoe hij, als
betrekkelijke buitenstaander, denkt over de genealogie in het algemeen en de gene-
alogen in de archieven in het bijzonder.

Dirk, wat vind jij, als historicus, van al die genealogische onderzoekers die de laat-
ste jaren in steeds grotere getalen de archieven bezoeken?

Dat is een vraag die niet zo eenvoudig is te beantwoorden, Casper. Ik denk datje vijf
groepen kunt onderscheiden. Laat ik met de moeilijkste groep beginnen, die van de
lawaaischoppers. Je kunt deze groep herkennen aan de drukdoenerigheid. Deze
mensen maken de studiezalen van het archief vaak tot een 'sociëteit'. Hun enige doel
is om zo snel mogelijk hun stamboom te construeren en te bewijzen dat ze ooit een
edelman of burgemeester in de familie hebben gehad. Ze zijn trouwens niet alleen tot
last voor de archiefambtenaren en historici, maar ook voor andere serieuze genealo-
gen. Overigens weet ook een deel van de studenten zich in het archief niet behoor-
lijk te gedragen.

In sommige archieven hangen bordjes met in drukletters de tekst: STILTE IN DE
STUDIEZAAL. Als dan deze lieden blijven kwetteren, vragen we ze of ze bij hun
cursus paleografie behalve 17e-eeuws handschrift ook 20e-eeuwse drukletters heb-
ben gehad en wijzen dan naar dat bordje. De dikdoeners vragen we ook wel eens om
een foto met handtekening.

De tweede groep vindt ik de leukste, die van de beginners. Bij hen zie je de oner-
varenheid, de hulpeloosheid en de verwondering die elke doorgewinterde 'archief-
rat' zelf ook ooit had. Zij behoeven alle steun van archiefambtenaren, ervaren mede-
genealogen en aanwezige historici. Bladen van het kaliber als Geus Nostra hebben
daar duidelijk een belangrijke taak. Een deel van deze groep verdwijnt al snel gedes-
illusioneerd. Het gedeelte wat overblijft, zeg maar 'de diehards', komt na verloop
van tijd in de overige drie categorieën terecht.

De derde groep zijn de genealogen op het breukvlak amateur en snuffelaar. Eigen-
lijk zijn zij alleen geïnteresseerd in de directe gegevens over hun voorouders: wie
werd waar geboren en door wie werd hij hoe genoemd? Zij willen zo ver mogelijk
terug in de tijd: Waren Adam en Eva ook mijn voorouders?

Daarnaast is er een vierde groep, die van de amateurs of 'liefhebbers' in de waar-

GensNoscra50(19'J5) 457



ste zin van het woord. Zij zijn al jaren bezig met de eigen genealogie en zijn zeer
betrokken op de geschiedenis, maar alleen waar deze het onderzoek naar de gene-
alogie ondersteunt. Ze willen de brede 'Umwelt' van hun voorvaderen doorgronden
en beschrijven. Dat doen ze dan ook met vele jaren van hard werken en teleurstel-
lingen in archieven, langs wegen die steeds weer doodlopen. Als zij eindelijk de
'missing link' vinden, verheugen de andere aanwezige historici en genealogen zich
met hen. Dat levert in koffiekamers de nodige rondjes koffie met gebak op.

De vijfde groep zijn de grote amateurs. Dit zijn echte 'vaklui'. Ook zij zijn al jaren
bezig. Weten feilloos de weg in de archieven, vaak beter dan historici en archief-
ambtenaren. Met hen dien je rekening te houden. Zij vooral zouden, in overleg met
andere genealogen en professionele historici, een grote bijdrage kunnen leveren aan
de wetenschap. Deze groep onderzoekers is de eigen genealogie al lang voorbij.
Door hun brede belangstelling voor de lokale geschiedenis dragen zij de vele histo-
rische verenigingen in Nederland.

Amateurgenealogen of amateurhistorici kunnen dus betekenis hebben voor weten-
schappelijke onderzoekers ?

Jazeker. Bijvoorbeeld waar het prosopografisch (= groepsbiografisch) onderzoek
naar de adel en regenten betreft. Het zelfde geldt ook voor de gildemeesters, schil-
ders of boeren in de 17e en 18e eeuw.

Vooral de vertegenwoordigers uit de vierde en vijfde groep kunnen verhalen ver-
tellen waar historici van watertanden. Gelukkig gebeurt het steeds vaker dat deze
verhalen hun plaats krijgen in artikelen in (lokale) historische bladen en tijdschrif-
ten. Of dat zij zelfs, met bronvermelding, opduiken in dissertaties. Ook hier zou
overleg tussen professionele historici, besturen van historische verenigingen en bla-
den als Gens Nostra en De Nederlandsche Leeuw een coördinerende functie kunnen
hebben waar het de formulering van onderzoek en vragen betreft.

Tot slot, heb je nog een tip voor ons genealogen ?

Ja, ik heb tijdens mijn onderzoek ervaren dat in de 17e eeuw het helemaal niet zo'n
vaste gewoonte was, zoals vaak gedacht wordt, dat de man en vrouw die met elkaar
huwden van dezelfde religie waren. Als principe gold weliswaar: 'Twee geloven op
een kussen...', maar vaak was het ook zo, dat 'geld met geld trouwde'; net zoals nu
overigens nog gebeurt. Sociale status huwde dezelfde status. In de 17e eeuw waren
edelen en patriciërs, maar ook 'gewone mensen', in het geheim roomskatholiek
gebleven en stuurden bijvoorbeeld hun dochters naar een katholieke kostschool. En:
voor de elite, of het nu de adel of het patriciaat betrof, moest er maar net een huwe-
lijkskandidaat van dezelfde religie beschikbaar zijn.

In de kerkeraadsboeken van de stad Utrecht komt het in de 17e eeuw regelmatig
voor, dat leden onder kerkelijke censuur werden geplaatst omdat ze omgang hadden
met iemand van een andere religie. Na verloop van tijd zie je dan dat die leden met
hun lief overliepen naar 'de andere kerk'. Ga er dus niet te makkelijk vanuit, dat
iedereen in een bepaalde familie protestants of katholiek was, omdat de partner of de
familie dat was.

Van mijn vader, overigens een genealoog uit de vierde groep, heb ik gehoord dat
in ons voorgeslacht er verschillende geloven op een kussen lagen. En aan hun
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'nakroost' kon je zien, dat ze bepaald niet als kat en hond hadden geleefd.
Geef het zoeken dus niet te snel op!

De tijd gaat snel en wij zijn Den Haag al dicht genaderd. Ik dank Dirk voor zijn erva-
ringen die hij mij in dit interview heeft willen toevertrouwen. Wij maken ons op
voor een dagje archief met hopelijk veel interessante vondsten.

C A . VAN BURIK

DE KALENDER (VI) (SLOT)

De Franse Revolutie-kalender

Als gevolg van de veelvuldige contacten die er tussen ons land en Frankrijk hebben
bestaan aan het eind van de 18e en het begin van de 19e eeuw, kan een genealoog
stuiten op een datering volgens de Franse Revolutie-kalender. Toen de revolutie op
haar hoogtepunt was, moest de gebruikelijke Gregoriaanse kalender wijken vooreen
nieuwe. Hiervoor heeft men teruggegrepen op de eenvoudigste kalender uit de
geschiedenis, de Egyptische: een jaar van twaalf maanden van elk 30 dagen en 5
sansculottides, enkele jaren later jours complémentaires genaamd, waaraan in het
3e, 7e en l le jaar een zesde werd toegevoegd. Deze in oktober 1793 ingevoerde
kalender liet men beginnen op 22 september 1792, de dag van de afschaffing van het
koningschap en de stichting van de republiek. Toevallig lag dit rond het herfstpunt.
Dit gaf de mogelijkheid de jaargetijden kenbaar te maken in de laatste lettergreep
van de maandnaam. De namen luiden:

herfstmaanden: Vendémiaire, Brumaire, Frimaire;
wintermaanden: Nivöse, Pluviöse, Ventöse;
lentemaanden: Germinal, Floréal, Prairial;
zomermaanden: Messidor, Thermidor, Fructidor.

De jaren werden altijd aangeduid door Romeinse cijfers. De maand was opgebouwd
uit drie decades van elk tien dagen, die de weken vervingen. Keizer Napoleon schaf-
te deze kalender af met ingang van 1 januari 1806. Voor de omrekening kunt u
gebruik maken van de hierbij afgedrukte per decade ingerichte tabel. Men moet er op
bedacht zijn, dat ieder revolutiejaar van het ene christelijke jaar overloopt in het vol-
gende.
Voorbeelden:

9 Thermidor II (val van Robespierre): 1 TH. II = 19 juli 1794;
dus 9 Thermidor II = 27 juli 1794.
18 Brumaire VIII (staatsgreep van Napoleon Bonaparte): 11 Brum. VIII = 2
november 1799;
dus 18 Brumaire VIII = 9 november 1799.

Mr. W. DOWNER
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De Franse Revolutie-kalender

1 Vcndémiurc
1 1
21

1 Brumaire
1 1
21

1 Friinaire
1 1
21

1 Nivóse
9

10
1 1
12
21

1 Pluviöse
1 1
21

1 Ventóse
1 1
21

1 Germinal
1 1
21

1 Floréal
1 1
21

1 Prairial
1 1
21

1 Me.ssidor
1 1
21

1 Thermidor
1 1
21

1 Fructidor
II
21
Ier jour complém.

I 1792
II 1793
III 1794
V 1796
VI 1797
Vil 1798

22 sept.
2okt.

12 okt.
22 okt.

1 nov.
1 1 nov.
21 nov.

1 dec.
1 1 dec.
21 dec.
29 dec.
30 dec.
31 dec.

1 jan.
10 jan.
20 jan.
30 jan.
9 febr.

19 febr.
1 maart

11 maart
21 maart
31 maart
10 april
20 april
30 april
10 mei
20 mei
30 mei
9 juni

19 juni
29 juni

9 juli
19 juli
29 juli

8 aug.
I8aug.
28 aug.

7 sept.
17 sept.

I 1793
II 1794
III 1795
V 1797
VI 1798
VII 1799

IV 1795

23 scpl.
3 okt.

13 okt.
23 okt.

2 nov.
12 nov.
22 nov.

2 dec.
12 dec.
22 dec.
30 dec.
31 dec.

1 jan.
2 jan.

1 1 jan.
21 jan.
31 jan.
10 febr.
20 febr.

1 maart
1 1 maart
21 maart
31 maart
10 april
20 april
30 april
10 mei
20 mei
30 mei

9 juni
19 juni
29 juni

9 juli
19 juli
29 juli

8 aug.
18 aug.
28 aug.

7 sept.
17 sept.

IV 1796

VIII 1799
IX 1800
X 1801
XI 1802
XIII 1804
XIV 1805

23 sept.
3 okt.

13 okt.
23 okt.

2 nov.
12 nov.
22 nov.

2 dec.
12 dec.
22 dec.
30 dec.
31 dec.

1 jan
2 jan.

11 jan.
21 jan.
31 jan.
10 febr.
20 febr.

2 maart
12 maart
22 maart

1 april
1 1 april
21 april

1 mei
11 mei
21 mei
31 mei
10 juni
20 juni
30 juni
10 jul i
20 juli
30 juli
9 aug.

19 aug.
29 aug.
8 sept.

18 sept.

VIII 1800
IX 1801
X 1802
XI 1803
XIII 1805
XIV 1806

XII 1803

24 sept.
4 okt.

14 okt.
24 okt.

3 nov.
13 nov.
23 nov.

3 dec.
13 dec.
23 dec.
31 dec.

1 jan.
2 jan.
3 jan.

12 jan.
22 jan.

1 febr.
11 febr.
21 febr.

2 maart
12 maart
22 maart

1 april
1 1 april
21 april

1 mei
11 mei
21 mei
31 mei
10 juni
20 juni
30 juni
10 juli
20 juli
30 juli
9 aug.
19 aug.
29 aug.

8 sept.
18 sept.

XII 1804
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AKTEN VAN INDEMNITEIT (III)

De heer S.E. Veldhuijzen van het Gemeente-archief te 's-Gravenhage was zo vrien-
delijk de tekst van de inleidingen op drie indexen op akten van indemniteit toe te stu-
ren, die bij het Haags archief aanwezig zijn. Daaraan is het navolgende ontleend.

De akten van indemniteit in Den Haag zijn aangetroffen in het Stadsarchief (Oud
Archief), het Rechterlijk Archief en het Archief van de Hervormde Diaconie. Op al
deze series zijn dus indexen voorhanden, waarmee dit bronmateriaal op naam is ont-
sloten.

De reeks akten in het Oud Archief hebben betrekking op akten, overlegd bij
ondertrouw (1758-1796), akten, overlegd ter Burgemeesterskamer (1751-1811),
akten, overlegd ter Secretarie (1728-1811) en akten, overlegd bij verkrijging van
burgerrecht (1742-1798). In het register op de laatste serie wordt een aantal perso-
nen met grasburger aangeduid. Dit zijn mensen, die in het gebied dat als een schil
om Den Haag lag (en waarvan de stad de jurisdictie bezat) woonden, terwijl zij toch
geen boer waren. Bij ontburgering (bijvoorbeeld wanneer men elders ging wonen)
werd de akte van indemniteit, die als een onderpand bij het stadsbestuur berustte,
teruggeven. Behoudens enkele uitzonderingen werd aan mensen die het Haagse bur-
gerrecht al hadden verworven, geen akte van indemniteit uitgereikt.

De in Den Haag uitgegeven minuutakten uit de jaren 1717-1809 bevinden zich in
de zgn. 'Wettelijke actens' in het Rechterlijk Archief van 's-Gravenhage.

Een lijst van kerkelijke akten van indemniteit over 1695-1768 bevindt zich in het
archief van de Diaconie van de Hervormde Gemeente. Bovendien is er nog een serie
akten van indemniteit, overgeleverd aan de Diaconie van de Hervormde Gemeente
te 's-Gravenhage over de jaren 1747-1823. De bijzondere positie van de Hervormde
Kerk als staatskerk maakte dat deze tot ver in de 18e eeuw haar zorg tot alle armen
moest uitstrekken. Voorts blijkt dat lidmaten geen akte van indemniteit kregen. Bij
verhuizing werden zij voorzien van een attestatie (een 'getuigschrift') dat zij belij-
dende leden waren. De diaconie in de ontvangende gemeente nam in geval van
armoede de ondersteuningsplicht over. Toch is deze regeling, dat lidmaten geen
akten van indemniteit nodig hadden, kennelijk niet aan iedereen bekend. In 1755
wordt tot twee keer toe verklaard, dat mensen lidmaat zijn en dus geen indemniteits-
akte krijgen.

Tot slot wijst de heer Veldhuijzen in zijn begeleidende brief erop dat akten van
indemniteit ook konden worden uitgereikt aan personen die in een proces betrokken
raakten.
NB: Het Haagse Gemeente-archief is m.i. v. 24 april 1995 op een nieuw adres geves-
tigd: Spui 70, 2511 BTDen Haag.

De redactie stelt het zeer op prijs
als u op de één of andere manier

wilt reageren op artikelen in de rubriek 'Wegwijs'
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BOEKEN

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

Genealogieën
J.A. van der Heijden, Genealogie van de familie Ruys. Heesch, z. pi., z.j. (eigen uitgave, inlichtingen:
Vermeerstraat 5, 6165 AH Gcleen).

De onderhavige familie Ruys woonde vanaf ca. 1550 sleeds te Heesch. In 1785 vestigde zich een tak
te Delft, die nog voortbcstaat in Rotterdam en omgeving. Een andere lak (uitgestorven in 1888) vestigde
zich ca. 1800 in Udenhout. Vanaf ca. 1860 vestigden zich enkele takken in Berghem en Schayk. maar pas
na 1900 zien we een grotere verspreiding. Toch blijven de Brabantse takken vooral geconcentreerd in het
noord-oosten van Noord-Brabant. De hoofdstam begint met Jan Melissen (Ruys). geboren ca. 1575 en
overleden vóór 29 oktober 1624, waarschijnlijk de zoon van Melis Jansen en Peterken Michiels Peters.
Deze kloek uitgegeven genealogie is een zeer verzorgde en fraai geïllustreerde uitgave geworden, met een
naamregister van aanverwante families en een aantal los bijgevoegde schema's.

A.A.M.G. de Rosa Spierings. Drie eeuwen ... Fragmentarische genealogie van Rychard Vel en Josina
Gerarda van de Geer t.g.v. hun 45-jarig huwelijk. 27 november 1990, Maarssen 1990 (eigen uitgave,
inlichtingen: Reigerskamp 201, 3607 HL Maarssen).

Deze uitgave moet worden beschouwd als een vingeroefening voor een echte familiegeschiedenis. De
auteur stelt het nieuwe boek al in het vooruitzicht met als titel: 'Het begon in Oyen'. In deze 'genealogi-
sche caleidoscoop' zijn de eerste contouren zichtbaar in de vorm van kwartierstaten, gezinsbladen en
parentelen.

J.W. Bastiaansen en C.J.M.J. Goos (t), De nacomelinghe van Cornelius Goos uil Ippenrooy. Breda/Rijs-
bergen 1995 (eigen uitgave, inlichtingen bij de eerste auteur, Koperslagerstraat 16, 4813 CN Breda; tel.
076-228281).

Dit zeer verzorgde boek bevat de geschiedenis van een geslacht Goos, dat leefde en werkte in het
stroomgebied van het riviertje de Mark ten zuiden van de huidige grens Nederland-België. Een enkeling
waagde zich builen dit gebied. Eind 18e eeuw trouwde Henricus Goos met Cornelia Oomen, die was
geboren te Princenhage bij Breda. Uit hem is een talrijk nageslacht gesproten, dat groter is geworden dan
alle Belgische takken tesamen. Meer dan de helft van het boek wordt ingenomen door deze tak van de
familie. Vanaf ca. 1880 zijn ook vrouwelijke lijnen gevolgd. Het boek is werkelijk rijk geïllustreerd en
voorzien van een uitvoerig persoonsregister.

S. Schoon, Het geslacht Schoon. Deel I: algemene oriëntatie en beschrijving diverse takken van het
geslacht Schoon; gedetailleerde beschijving van de tak betreffende Akersloot en omgeving, (ƒ 27,50, excl.
verzendkosten; inlichtingen: Molenbuurt 17, 1921 CS Akersloot.

In deze uitgave komt slechts éé 'tak' aan de orde, de zogenaamde A-tak betreffende een voornamelijk
rooms-katholieke familie in Noord-Holland, die haar oorsprong vindt in een gereformeerde stamvader uit
Rotterdam (Kralingen). Deze stamvader, Cornelis Dircksz. Schoon zal waarschijnlijk rond 1640 zijn
geboren. Zijn mannelijke nakomelingen in Noord-Holland waren molenaars en later bakkers. De auteur
onderscheidt nog een zestal 'takken', waarvan de onderlinge relatie onzeker is. Hopelijk worden deze
gegevens te zijner tijd in deel 2 gepresenteerd. Een eenvoudige uitgave met een naamindex.

B.J. Kluit, Het Brielsch geslacht Kluit, Smilde (Familievereniging Cluyt) 1988 (inlichtingen: F.C. Kluit,
Leeuwerikstraat 13, 1521 XN Wormerveer).

Deze publikatie is samengesteld uit twee delen, namelijk een uitvoerige inleiding over de geschiedenis
van Brielle en een genealogisch deel, dat op zijn beurt in tweeën is opgedeeld. De oudst bekende voorva-
der is in feite Cornelis Ariensz. Kluyt, die rond 1595 geboren moet zijn en op 15 december 1669 overleed
(de auteur voert ten onrechte Arent Kluyt als oudste generatie op, die alleen maar uit het patroniem van
zijn zoon bekend is). Vanaf de 10e generatie zijn ook nakomelingen via de vrouwelijke lijn opgenomen
(in deel 2). Van veel leden van de familie zijn portretfoto's (pasfoto's) opgenomen. Een fraai uitgevoerd
boek met indexen en overzichtstabellen.
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H.D.J. Krikke. Wassink, van Warnsveld naar Almelo. Een bijdrage tol de familiegeschiedenis. Montfoort
1994 (ƒ 30.- e.xcl. verzendkosten: inlichtingen: Oude Wand 106. 7201 LM Zutphen).

De familie Wassink uit Almelo heeft aldaar op erve Noordik gewoond. De naam Wassink is afgeleid
van de gelijknamige erve in de buurtschap Warken onder Warnsveld. De oudst bekende voorvader is Jan
Wassinck op erve Wassink. wiens zoon Derk op 14 juli 1678 trouwt met Aeltien Jansen van 't Bleek. Van
de kinderen van Derk Jan Wassink en Jennekcn Slaghuis (over deze Almelose familie zijn eveneens gege-
vens opgenomen) volgt tot slot nog een kwartierstaat. Een gevarieerde en aardig geïllustreerde familie-
geschiedenis met veel historische bijzonderheden, zonder register helaas.

M. Schoppink. Kroniek van de Hammer familie Ter Burg. z. pi.. [1995] (eigen uitgave, inlichtingen:
Speenkruid 27, 3892 AC Zeewolde).

In dit boekje wordt gezocht naar de wortels van het geslacht Ter Burg. De bakermat van deze familie
is te vinden in het Overijsselse Den Ham. In de 18e eeuw woonde de familie Ter Burg of Ter Borg(h) op
't Klodders te Noordmeer in het noorden van de gemeente Den Ham. In 1750 trouwen Bartelt Jans ter
Burg en Aaltien Willems en tussen 1752 en 1775 worden zeven kinderen uit dit huwelijk gedoopt. Bar-
telt liet ca. 1776 een nieuw huis bouwen op 't Klodders. Behalve een genealogie Ter Burg worden in dit
boek ook alle nakomelingen genoemd van Roelof ter Burg (1834-1875) en Gerritdina Oldenzel (1840-
1904). Het boekje is voorzien van foto's e.d. en bevat een (losse) index op familienamen.

J.P.H. Courbois. Drie eeuwen wel en wee van de familienaam Courbois in Nederland ca. 1675-1975, z.
pi., z.j. (eigen uitgave, ƒ 25,-, inlichtingen: Molenhoek 6. 6651 ZD Druten).

De oudst bekende voorvader is Charles (Karel) Courbois geboren in Thouars in de Poitou in Frankrijk
op 4 februari 1646. Hij vestigt zich in Den Haag, waar hij op 5 december 1672 in de Eglise Wallone
trouwt met Ester Rosier. In deze eenvoudig uitgegeven genealogie komen elf generaties Courbois aan de
orde. Geen naamregister, wel enkele illustraties.

G. A.x, Van heinde en verre. Genealogie van de familie Ax, Smilde [1994].
Deze geneaologie is het resultaat van vijftien jaar onderzoek naar de oorsprong van vele geslachten Ax.

Eerst komt een fragmentgenealogie van de familie Ax in Frankrijk en Duitsland aan bod. Vervolgens
begint de reguliere genealogie met vier generaties Ax in het plaatsje Steeden a/d Lahn. Daar trouwt op 18
januari 1676 Johann Wilhelm Ax met Maria Catarina Schreiber. De in 1772 te Steeden geboren Niclas
Wilhelm Ax vestigt zich in het Drentse Peize. Vanaf de 6e generatie wordt de genealogie opgesplitst in
vijf takken (A t/m E). Een ruim opgezette genealogie met veel illustraties en biografische bijzonderheden,
voorzien van een naamregistcr.

W.S.

CA. Grooteman, Het Westfriese Geslacht Grooteman. Stichting Westfriese Families 1994 (adres van de
stichting: Postbus 51, 1930 AB Egmond aan Zee; prijs ƒ 45.-, postrekening 1975862).

Deze stichting kan bogen op een rijke ervaring in het uitgeven van Westfriese genealogiën. De gene-
alogie Grooteman is de drie-en-dertigste! Het geheel is overzichtelijk ingedeeld en van vele afbeeldingen
voorzien. Er is weinig meer vermeld dan de genealogische basisgegevens. Op blz. 100 wordt vermeld:
Theodorus Grooteman, geb. Leiden 24-7-1932, overl. Frankrijk 25-7-1982. tr. Assendelft 14-9-1962
Petronella Clazina M. Winter, geb. Assendelft 13-10-1935. Wij kunnen de aanduiding Frankrijk precise-
ren tot: Palavas-Les-Elots. Volgens zijn persoonskaart is hij niet in juli, maar in juni geboren, was zijn
beroep metselaar en waren de voornamen van zijn vrouw Petronella Blazina Maria. Hij overleed tijdens
een vakantie in Frankrijk.

S.J. Sluis e.a.. Het Westfriese geslacht Sluis. Heiloo/Amsterdam 1994 (prijs ƒ 125.-, verhoogd met ƒ 10.-
verzendkosten; te bestellen door overmaking van de kosten op postrekening 2162 van de ABN-AMRO
bank te Alkmaar met vermelding van: S.J. Sluis, banknr. 41.25.11.916).

Op 556 bladzijden wordt ingegaan op de geschiedenis van deze familie Sluis en van hun woonplaatsen
(o.a. Andijk en Enkhuizen). De oudst bekende voorouder is IJsbrand Dirksz. Sluijs (van ter Sluijs), tr.
Venhuizen 26-12-1733 Anna Luijtjes. Een zo omvangrijk werk geeft uiteraard heel wat achtergrondin-
formatie over de vermelde personen. Vele illustraties, schematische overzichten enz. zijn opgenomen.
Ook aan een Belgische tak, afstammend van Luijtje Evertsz. Sluijs, geb. Hauwert 10-3-1792 wordt aan-
dacht besteed, evenals aan leden van de familie gevestigd in Canada en de Verenigde Staten van Ameri-
ka. Diverse indices maken het geheel goed toegankelijk.
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R.P. Pechlcr. Genealogie van het geslacht de Rochemonl, Zwolle 1994 (adres van de samensteller: Sna-
vel van Emekamp 16. 8014 CT Zwolle).

Een ware familiegeschiedenis waarin de genealogische basisgegevens zijn aangevuld met een rijke
hoeveelheid achtergrondinformatie. Ook over de oudste generaties in Frankrijk en Zwitserland, over
leden van de familie in Duitsland. België. Oost-Indië. West-Indic en Noord-Amerika worden veel inte-
ressante bijzonderheden vernield. Jammer dat slechts in algemene zin naar de bronnen waaruit dit alles
afkomstig is. wordt verwezen: 'uit al of niet gepubliceerde familiegegevens, geboorte-, doop-, trouw- en
overlijdensakten, boeken en van diverse familieleden'. Controle van de juistheid van de vermelde gege-
vens, vooral van groot belang ten aanzien van de oudste, in Frankrijk levende generaties, is daardoor vrij-
wel onmogelijk.

Waarschijnlijk is er o.a. gebruik gemaakt van het bekende Waalse fichier. het kaartsysteem op DTB
enz. van Franse hugenoten in Nederland en elders. Maar waaruit is geconcludeerd dat Jacques de Roche-
mont (II.6) uit Buissons (Bourgogne) komt? In het fiehier staat: 'nat. de Puisen. Bourgogne'. Wordt daar
Buissons bedoeld? We vinden in dat fichier dat hij overleed Berlijn 3-11-1721. 71 jaar oud. Waaruit is
geconcludeerd dat het hier om de Jacques de Rochemont gaat. die hier bedoeld wordt? Zijn leeftijd geeft
het geboortejaar 1650, in dil boek staat dat hij omstreeks 1655 is geboren.

Jeanne Marguerite de Rochemont (blz. 43) is geboren te Zelle. Die schrijfwijze werd vroeger weieens
gebruikt, maar de normale schrijfwijze van deze in het Hannoverse gelegen plaats is Celle. Op blz. 51
wordt vermeld dat Abraham Fortunatus de Rochemont huwde in de klasse van ƒ 60.-. Die klasse bestond
niet. Hij en zijn vrouw zullen ieder ƒ 30.- betaald hebben in de impost op het trouwen. Er zijn zeker nog
veel meer van deze vragen te stellen en dergelijke onvolkomenheden aan te wijzen. Jammer, ook omdat
het vele goede dat het boek biedt daardoor enigszins op de achtergrond dreigt te geraken.

C.J. van den Bosch. Harry en Zus. Levensbeschrijving en voorgeslacht van het echtpaar Henricus J.J.H.
Raclemaeckers en Adriana C. Siewers. Bilthoven 1994 (adres van de samensteller: Laurillardlaan 12.
3723 DM Bilthoven).

Het boek begint met een biografie van het echtpaar Rademaeckers-Siewers, gevolgd door vrij uitvoe-
rige beschrijvingen van het leven van een aantal leden van de familie, waarvan de oudste (een Siewerts)
ongeveer in 1702 geboren zal zijn. De meeste andere beschrijvingen handelen over personen die in de 19e
eeuw leefden. Het geheel is prettig leesbaar en mede interessant door de vele citaten uit door hen geschre-
ven en ontvangen brieven. Jammer dat een namenindex ontbreekt.

Geschiedenis
P.F. Dillingh, Tussen Rome en Dordt. Honderd jaar Gereformeerde Kerk Tilburg 1894-1994, Tilburg
1994. (prijs ƒ 15.90, incl. verzendkosten ƒ22,40; postrek. 145971. Verkrijgbaar bij de scriba van de ker-
keraad, de heer W. Hooymans Looije, Brouwershaven 14, 5043 WR Tilburg).

Chronologisch wordt de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in Tilburg zorgvuldig en uitvoerig
verhaald. Biografische gegevens over predikanten zijn in de tekst verwerkt. In bijlagen vinden we lijsten
van predikanten, leden van de kerkeraad (waarin de namen van vrouwelijke ambtsdragers cursief zijn
gedrukt, de eerste in 1970) en leden van de commissie van beheer.

C.M. Hogenstijn, Schrei niet bedrukte wees. Geschiedenis van het Deventer weeshuis en kinderhuis.
Nieuwegein 1994.

In een goed verzorgde uitgave wordt de geschiedenis behandeld van de zorg voor de Deventerse
wezen. In 1560 werd het Burgerweeshuis opgericht, bestemd voorde wezen van welgestelde Deventena-
ren. In 1679 volgde de oprichting van een Kinderhuis, waar de kinderen van minder gegoede inwoners
verbleven. Behalve de eigenlijke geschiedenis van de wezenzorg zijn er hoofdstukken over Deventer in
1560; Het bestuur van stad en gewest; Begijnen: vroomheid tussen klooster en wereld: Het begijnenhuis
te Deventer en De Weeshuizen in Nederland. Over het Deventerse weeshuis zijn er hoofdstukken over de
oprichting, de eerste jaren, de huisvesting, de weeskinderen, het dagelijks leven, onderwijs en opleiding,
de economie en de landerijen van het weeshuis. Ook over kinderen opgenomen in het kinderhuis worden
gegevens vermeld. Later worden de beide huizen samengevoegd. De vele vermelde namen zijn goed toe-
gankelijk d.m.v. het register op de persoonsnamen.

In de literatuurlijst wordt ook aandacht besteed aan werken over wezenzorg in ander plaatsen dan
Deventer. Wij misten in die lijst: Christina Logtenberg, De armezorg te Leiden tot het einde van de 16e
eeuw, 's-Gravenhage 1908.

C.W. DELFORTERIE
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VRAGENRUBRIEK

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

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

ANTWOORDEN

169. BERGHUIS (XLI (1986), p. 284)
1. Hendrik Willems, ged. Vierhuizen (Gr.), landbouwer ald., tr. Ulrum 13-1-1726 Jantjen Hendriks. Zij

tr. (2) Ulrum 19-11-1741 Jacobus Berghuis.
2. Willem Hiddes, ged. Vierhuizen 21-12-1673. tr.
3. Trijntje Cornelis, ged. Vierhuizen 2-4-1675 (dr. van Cornelis Jans en Hille Sijwerts).
4. Hidde Willems. van Vierhuizen, tr. Niekerk 13-10-1672
5. Geertruid Jacobs, van Niekerk.
Door onderzoek naar de familie Molenhuis door de heer Y. Zijlstra te Putten bleken zowel de familie
Berghuis als de familie Molenhuis af te stammen van Hendrik Willems en Jantjen Hendriks, resp. van
Willem Hendriks en van Jan Hendriks, zonen van bovengenoemde Hendrik Willems.

J.P. BOUWES, Breda

698. BROUWER-JURRIENS (XLIX (1994), p. 513 en 50 (1995), p. 179) (vervolg)
4. Lubbert Brouwer, geb. Westervoort 27-10-1808, overl. Duiven 19-4-1862, tr. Zevenaar 4-12-1839
5. Bernhardina Hendriks, geb. Zevenaar 9-12-1814, overl. Groessen 19-12-1899.
6. Hendrik Jurriens, geb. Velp 23-12-1812, overl. ald. 14-12-1850, tr. Rheden 2-8-1834
7. Johanna Belder, geb. Velp 21-2-1811, overl. ald. 5-11-1889.
8. Olof Brouwer, ged. Beekbergen 26-11 -1779, overl. Westervoort 20-7-1829, tr. ald. 2-5-1805
9. Geertruij Moll, ged. Ellekom 16-9-1770, overl. 24-2-1835.

10. Willem-Hendrik Hendriks, ged. Oud-Zevenaar 10-10-1784, overl. Zevenaar 13-2-1857, tr. ald. 1-
1-1810

11. Derkje Teunissen, overl. Zevenaar 25-9-1858 (dr. van Jan Teunissen en Bernhardina Lubbsen).
12. Gerril Jurriens, ged. Hummelo (Zelhem) 15-12-1770, overl. Velp 8-12-1844, tr.
13. Barta Jelisse, overl. Velp 8-1-1813.
14. Cornelis Belder, overl. Velp 25-8-1832, tr. ald. jan. 1808
15. Enneke de Winkel, geb. Velp, ged. 25-12-1785, overl. ald. 3-1-1866.
16. Reijnder-Olof Brouwer, overl. Beekbergen 23-8-1878, tr.
17. Beerendjen Aalberts.
20. Wijnand Hendriks, tr. Oud-Zevenaar 9-4-1780
21. Catharina van Benthum.

H. TAK, Veenwouden

764. VAN DIJCK-HASEBERG (50 (1995), p. 180)
Theodora Haseberg is zeer waarschijnlijk een dochter van Roelof Dircksz. Haesbergh en Maria Elias van
de Leemkolk. Dit echtpaar tekent 10-2-1722 een schuldbekentenis van 600 gld., die bevat de aantekening
d.d. 25-1-1765 bevat, dat volgens een verklaring van Dirkje Haesbergh, weduwe van Hendrik van Dijk,
de schuld door Claas en Dircki Haasenbergh is afgelost (RA Utrecht Dorpsgerechten nr.793, transporten
en plechten gerecht Houten en 't Goy, fol. 34).
Roelof Dircksz. van Haesbergh en Maria Elias van de Leemcolcq, weduwe Jacob Gerritsz Hertoch, laten
22-4-1712 huwelijkse voorwaarden opmaken door notaris J. van Reumst te Werkhoven; zij trouwen
aldaar 10-5-1712. Roelof Dircksz. Haesbergh hertrouwt als weduwnaar van Maria Elissen van de Leem-
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kolk voor het gerecht van Zuilen 23-4-1725 Pieternillige Gijsberts van Veen. weduwe van Arien Stevens
van Schaik. Zij hertrouwt weer. als weduwe van Roelof Dircksz. Haesberg. gerecht Zuilen 25-1 -1729
Cornelis Petcrsz. van Roycn, j.m. van Jutphaas (GA Utrecht gerecht Zuilen en Zwezereng nr. 14).
Voor het vaderschap van Roelof Dircksz. Haesbcrgh komt in aanmerking Dirck Claesz. van Haesbcrgh
wiens weduwe Aaltjc Roelofs, wonend te Beusichem. op 21-1 1-1685 voor schepenen van Beusiehem en
Zoelmond huwt met Arien Jacobsz. van Slrijlant. j.m. van Houten (Gens Nostra 32 (1977). p. 12).
Maria Elias van de Leemkolk wordt 11-4-1696 bij het maken van huwelijkse voorwaarden met Jacob
Gerritsz. Hertoch geassisteerd door Jan Joosten de Cruyf en Gijsbertje Hendricks van Schaick 'haer stief-
vader en eigen moeder' (GA Utrecht UO56aOI9. nots. Cornelis van Schuylenborg). Dit laatste echtpaar
komt voor in een notariële akte van 17-7-1693 met de vermelding dat Gijsbertje Hendricks van Schaick
eerder weduwe was van Ellis Reyersz. van de Leemkolk en dat haar dochter Maria op dat moment 24 jaar
oud is (GA Utrecht UI 14a003. nots. Jacob Wantenaer). De voorouders van Ellis Reyersz. van de Leem-
kolk worden uitvoerig beschreven in 'De Leemkolk. Eigenaren en gebruikers van zeven hoeven land
onder Werkhoven 1350-1800' door M.S.F. Kemp in het jubileumnummer 'Tussen Rijn en Lek' 1982,
pag. 15 e.v.

CA. VAN BURIK, Utrecht

765. WITTICH (50 (1995), p. 180)
Op 19-6-1782 is te Doesburg ingeschreven 'Pieter Wittigh, j.m. soldaat in de comp. van capt. van Till. in
het 2de bataljon van zijne excell. luit-generaal van Raders in garnizoen te Meliszant op 't Eiland over
Flacque, met Anna Elizabeth Dames, j.d. alhier'. Zij blijken 7-7-1782 te Spankeren getrouwd. Andere
soldaten luisterend naarde naam Wittigh, vond ik in Delft 10-7-1734 Jurrien; Heusden 3-5-1715 Johan-
nes; en Woudrichem 3-1-1682 Hans, j.m. uit Saxen.

H.J. WOLTERS. Maarssen

766. SIJWERTS (NIENOORD) (50 (1995), p. 181)
Jan Sywerts (Barchuis/Berghuis) huwde vóór 1691 Janüen Reynties, dochter van Reintje Simons (land-
bouwer op Nwe Zuidwende 1665-1701, zie Boerderijenboek Middelstum blz. 402) en Bouke NN. Uit de
namen der kinderen blijkt dat de ouders van Jan Sywerts zijn: Sywert en Trijntje. Vermoedelijk is er nog
een kind geweest: Reintje, dat niet in Menkemeer is gedoopt, doch in Stitswerd of Kantens. De zoon
Simon (1692) huwde Stitswerd 3-3-1721 Stijntje Clacssen; zij woonden op Smedingeheem. Gegevens
over het nageslacht van Jan Sywerts en Jantien Reyntiens, nl. de familie Berghuis (niet Nienoord) zijn in
mijn bezit. Reyntje Simons huwde tweemaal; een kind van haar nam de naam Nienoord aan, daar ze op
Nienoord woonde.

J.P. BOUWES, Breda

776. STORM-WAGEWIJNS (50 (1995), p. 183)
De heer R.A. Rueb is in 1986 overleden en herdacht in de Nederlandsche Leeuw 103 (1986), kol. 370-
372. Zijn nalatenschap van genealogische fragmenten in moeilijk leesbaar handschrift en voornamelijk
betrekking hebbend op de Bommelerwaard, liet hij na aan het KNGGW (zie Ned. Leew 106 (1989). kol.
3-4). Het CBG te Den Haag beheert deze verzameling.

Mr. J.W.F.X. DE RUK, Haarlem

VRAGEN

811. VAN DER MEULEN-BERTIJN
Gevraagd aanvullende gegevens, voorgeslacht, broers en zussen, en mogelijk overige kinderen van
Johannes van der Meulen, van 's-Hertogenbosch, otr./tr. ald. 30-7/14-8-1712 Johanna Barbara
Bertijn/Bertin, van 's-Hertogenbosch. Zij laten op 29-7-1722 in de St. Jan te Den Bosch dopen zoon
Johannes Franciscus (get. Joannes van Asperen en Elisabeth ... Marian Benin).

S. BOEF-VAN DER MEULEN, Capelle aan den IJssel
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812. SPLINT
Op 1-7-1718 zijn te Amsterdam ingetekend 'op de acte van G: Ploos van Amstel predicant lot Laren en
Blaricum" Mathijs Splint. j.m. woont op den Amstel. en Lubbertje Evertse van Aken. j.d. van Laren en
daar wonend. Zij laten te Amsterdam op 26-3-1719 dopen zoon Gerret. Gevraagd geboorte- en huwe-
lijksgegevens. voorgeslacht, overige kinderen.
KOENE/COENNE
Theodorus Koene/Coenne en Cornelia de Raad(t) laten in 1766 en 1770 te Amsterdam dopen (r.-k.) Hen-
rica Maria en Alexander Wilhelmus. Gevraagd ontbrekende gegevens en voorgeslacht van het echtpaar
Koene-De Raad(t).
VAN DER LAARSE
Gevraagd aanvullende gegevens en voorgeslacht van Jacobus van der Laarsse. overl. Aalsmeer 24-7-
1797. tr. ald. 10-10-1745 Machteld Vallet, waaruit nageslacht bekend.

A.W. SLAGER, Almere-Buiten

813. DE LAET-VAN MOL
Gevraagd ontbrekende gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Joannes de Laet en Cornelia Petrusdr.
van Mol. Zij laten te Oirschot dopen: Eijmbertus 1767, Johanna Maria 14-1-1769 (get. Petrus van Mol en
Cornelia de Laet) en Adrianus 29-4-1772 (get. Adrianus de Laet en Johanna Maria van Mol). In Oirschot
verder niets te vinden.

J. BECKERS, Rijsbergen

814. OOM EN
Matheus Jans Oomen tr. Princenhage 26-1-1716 Adriana de Haan, ged. ald. 1-1-1687, dr. van Kerstianus
Henrici de Haan en Cornelia Claas Peters Neven. Zij laten te Princenhage tenminste vier kinderen dopen.
Gevraagd doop en voorgeslacht van Matheus Jans Oomen.

Mevr. C.A.M. MARIJNISSEN, Oldenzaal

815. DELESPINASSE
Volgens een collectie in het CBG Den Haag was Adolf Frederik de Lespinasse (geb. 1798 en geh. met
Drisia A. Ente) een zoon van Jean Jacq. de Lespinasse (geb. 1731) en Anna Maria Wolpat (genealogie uit
1936 door U.J. Mijs). De doopakte te Den Haag toont echter dat A.F. de Lespinasse een natuurlijke zoon
was van Anna Maria de Lespinasse. Een Amsterdamse tak, die elders wordt genoemd, lijkt onwaar-
schijnlijk. Het geslacht De Lespinasse/De l'Espinasse was afkomstig uit Frankrijk en kwam via Zwitser-
land naar Nederland. Waarschijnlijk is dat Anna Maria een dochter was van eerder genoemde Jean Jacq.
de Lespinasse en dat er dus een generatie ontbreekt in de CBG-genealogie. Is deze veronderstelling te
onderbouwen'? Hoe, waarom, wanneer kwam zij (of kwamen haar ouders) uit Zwitserland naar Den
Haag?

Dr. H. REYNDERS, Ambt Delden

816. VAN DE MOOLENBEEK-VAN DE WATER
Bart van de Molenbeek (begr. Rhenen 28-11-1799) en Aagje van de Water (begr. Rhenen 12-11-1796)
laten in de periode 1772-1781 te Amerongen hun kinderen dopen. Gevraagd huwelijk- en doopgegevens
van Bart en Aagje.
VAN DER ROEST
Jan Jansz. van der Roest, begr. Huizen 21-2-1782, tr. ald. 5-6-1746 Aaltje Zwanings. Gevraagd doopge-
gevens van Jan Jansz.
WESTLAND/WESSELANGER
Het Huizer geslacht Westland zou afkomstig zijn uit Schotland. De oudst bekende is Jan Wesland (Eem-
landse Klappers deel 24: Wesselanger, Welslant, Westlant). ook wel Jan Weselange de Schotse, soldaat
te Amersfoort onder Kapitein Francis Veer. Jan Weslandt tr. Amersfoort (geref.) 3-1-1643 (als j.m. van
Engeland) Petertgen Jansdr. (Eemlandse Klappers deel 25). Wie weet iets meer over zijn Schotse
afkomst?

Ir. J.J. BOUT, Zeist
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817. LUIES
In de DTB van Stilswcrd werden de volgende huwelijken ingeschreven: Lui Sijwerls tr. 26-12-1667 NN.
Jans: Syrdl Sijwerls. van Stitswerd. ir. 1677 Anje Willcms. mede van Stisiwerd; Jan Sywerts Ir. 8-11-
1678 Trijntjen Jacohs. van Kantcns: Anje Sijwcrts. van Stitswerd tr. 5-1 1-1680 Wijrdt Jans. van Steduni;
Siwen Sijwerls. van Sitsweid, tr. 7-1 1-1680 NN Korneils. van Kantcns: Claas Sijwcrds. ir. 4-11-1683 Itc
Jans. Vermoedelijk betreft het hier vijl'zonen en een dochter van Sijwerl Luics uit Stitswerd. die in 1639
te Bedum trouwt met Trijne Jansens uil Ondcrdendam. dochter van Johan Ubbes uit Onderclendam.
Gevraagd de doopgegevens van genoemde kinderen Sijwcrts en evl. andere kinderen van het echtpaar
Sijwert Luics en Trijne Jansens.
VERVOORT-PUTTERS
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Picter Vervoort. overl./begr. Rotterdam 12/16-12-
1793. en Clara Maria Putters, overl./bcgr. Rotterdam 10/12-2-1799. Hun zoon Jan. r.-k. gedoopt Rotter-
dam 9-9-1762. overl. ald. 5-1 -1832. tr. r.-k. Rotterdam 24-10-1784 Dyna van der Werp. r.-k. gedoopt Rot-
terdam 21-5-1765. overl. ald. 26-1-1839. dr. van Franciscus Joanncs de Werp en Elisabeth Kockx.
Nageslacht van dit echtpaar is tol op heden gevestigd in Schiedam. Hun zoon Hubert trouwt, eveneens Ie
Rotterdam op 24-10-1784 in dezelfde kerk (Van Leeuwenstraat) melCatharina Kling.

C. NIENOORD. Spijkenisse

818. SCHOORN
Johan Schoorn, verm. geb. ca. 1670. 'castelijn en hoofdofficier van de Vrijheyt Oosterliout'. en Sybilla
Disponteyn. wonende te Den Haag. gaan op 11-7-1694 Ie Den Haag in ondertrouw. Het huwelijk is noch
in Den Haag, noch in Oosterhoul gesloten. Gevraagd huwelijks/doopgegevens en voorgeslacht van Johan
Schoorn. De familienaam Schoorn is in de loop der tijd op verschillende manieren geschreven, o.a. als "de
Schooren' in 1820.

L.TH. BAERVELDT. Wychen

(Red.: Dit echtpaar is ook ingetekend te Amsterdam op 9 juli 1694. Aldaar otr. 10-5-1669 Joanncs Schorn
(van Keulen, wijnkoper. 36 jaar. ouders dood, gcast. met mr. Hendrik de Wael) met Regina Ramsbergen
(van Gothenburg, 26 jaar). Zij hertr. (1) (otr. Amsterdam 20-3-1677; geboden opgehouden) Marten Ladi-
ges (suikerbakker, poorter 28-6-1677) en (2) (otr. ald. 16-11-1696) Abraham Boutin. Geen kinderen
Scho(o)rn/Schore gedoopt gevonden. Verwant zal zijn: Wiricus Schorn (van Keulen, 32 jaar, geast. met
Gerrit Ramsbergen). wijnkoper, poorter 7-4-1668. otr. Amsterdam 2-1-1677 Maria Marsenier. Hun doch-
ter Elisabeth ged. ald. 13-10-1677.1

819. VAN DEN BOOG AART
Abraham van den Boogaart, geb. Sint Annaland (Tholen) 23-8-1848, tr. ald. 22-9-1870 Pieternella de
Vos. geb. Sint Annaland 1847. Het echtpaar met kinderen verhuist van Sint Annaland via Schouwen-Dui-
veland naar Noord-Bcveland. Hun zoon Lieven, geb. Sint Annaland 10-1-1880, komt bij de inschrijving
in Noord-Beveland niet meer in het gezin voor. en is spoorloos. Gevraagd overlijden- en evt. huwelijks-
gegevens en nageslacht van Lieven van den Boogaart.

J.C. VAN DEN BOOGAART. Den Helder
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