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Feiten en vermoedens
Bij het verschijnen van dit nummer van Geus Nostra is het vierhonderd jaar geleden
dat de schilder Pieter Jansz. Saenredam te Assendelft werd geboren. Zijn preciese
geboortedatum lezen we in 'Het gulden Cabinet' van Cornelis de Bie'. Deze in 1661
verschenen verzameling van schildersbiografieën vermeldt, dat Pieter Saenredam is

gheboren in 't jaer 1597 den 9. dach van Iunij, binnen het Dorp van Assendelft in 't Graeffschap van
Hollandt. Desen Peeter Saenredam verloor vroegh zijnen Vader den welcken stirf den 6. April 1607 ende
quam daer naer in 't jaer 1608 met zijnen Moeder woonen binnen de Stadt Haerlem end is aldaer ghe-
raeckt by eenen Meester Frans Peeters de Grebber waer by hy heeft leeren teeckenen in 't jaer 1612 op
den 10. dach May (....)

Het is aannemelijk dat deze gegevens door Pieter Jansz. Saenredam zelf aan de schrij-
ver zijn meegedeeld. Hij leverde waarschijnlijk ook het materiaal voor het stuk over
zijn vader, de graveur Jan Pietersz. Saenredam. Voor de genealogisch geïnteresseerde
lezer is de belangwekkendste passage over deze 'Ioannis Saenredam, plaedt-snijder
van Saerdam':

Saerdam (alwaer hy gheboren is in't jaer 1565) is een Dorp by Amsterdam in Hollandt gheleghen: al
waer Saenredam sijne Ouders van zijn neghen jaren verloor, die in't Dorp-graght begraven ligghen, ende
quam te woonen bij zijns Vaders halven Broeder ghenaempt Peeter de Jongh, die in't Dorp van Assen-
delft by de 44 jaren is Schouth gheweest. Desen Oom bestelden Jan Saenredam eerst om te leeren korf
en manden maecken en daer toe rou Boeren werck te doen, boven dien te leeren lesen en schrijven.

Zijn oom trok nuttig rendement uit de lees- en schrijfoefeningen door Jan Saenredam
als klerk2 te gebruiken. Op het korfmaken komen wij nog terug. De aanzet tot zijn
kunstenaarsloopbaan verliep als volgt:

...doch somwijlen eenighen overschot van tijdt vindende naer dat hy sijn werck voldaen hadde, en heeft
noyt vertraeght om zijn harts lusten met teeckenen te versaden ... soo ist ghebeurt dat sekeren Advocaet
by naem Spoorwater tot Assendelft dese Const somwijlen quam besien ... en heeft zijnen voorsz. oom
de Schouteth beweeght dat hy uyt de slaverny van t'Boertigh werck is ghetrocken ende gheraeckte by
den wijt-vermaerden Mr. Henrick Goltzius binnen Haerlem.

Jan Saenredam verbleef na zijn leertijd bij Goltzius enige tijd in Amsterdam. In 1591
keerde hij terug naar Assendelft, waar hij tot zijn dood bleef wonen. Hij trouwde er
de dochter van een koopman. Volgens De Bie overleed hij in 1607 aan. 'phthisis',
waarmee vermoedelijk de symptomen van longtuberculose zijn bedoeld. Hij werd
begraven op het koor van de Sint-Odulphus kerk in Assendelft. De grafzerk is door
zijn zoon Pieter Saenredam afgebeeld op een van zijn schilderijen van het interieur
van deze kerk. De tekst op de steen is duidelijk leesbaar:

IOHANNIS SAENREDAM
SCULPTORIS CELEBERRIMI
PETRI DE IONGE XLIV ANNOS ASSENDELPHI
PRAETORIS
GERARDI DE IONGE FILII I.V.D. ET ADVOCATI
IACET HIC QUOD FVIT*

De levensloop van Jans zoon Pieter is uitvoerig gedocumenteerd door G. Schwartz en
M.J. Bok in hun boek 'Pieter Saenredam, de schilder in zijn tijd'. De tweede auteur
verrichtte ook onderzoek naar de relatie der Saenredams met de Assendelver schou-
tenfamilie De Jonge, waarbij gebruik kon worden gemaakt van eerder onderzoek van
J.H. Beudeker naar het geslacht De Jonge. De afkomst der Saenredams bleef echter

* Hier rusten de zeer vermaarde graveur Jan Saenredam, Pieter de Jonge, die 44 jaar schout van Assendelft
was, en zijn zoon Gerard de Jonge, doctor in de beide rechten en advocaat.
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Jan Saenredam
(gravure door P. Holsteijn, 1602; foto GA Zaanstad)

mysterieus. De mededeling van Cornelis de Bie dat Pieter Jansz. de Jonge een half-
oom van Jan Saenredam was, bood weinig hulp, omdat ook diens afkomst ongewis
bleef.

Pieter Jansz. de Jonge was de opvolger van zijn (half)broer Barend Jansz., die van
1565 tot ca. 1576 het schoutambt vervulde. Deze legde in maart 1567 voor commissa-
rissen van Alva een verklaring3 af over de gebeurtenissen in Assendelft in de tijd van
de Beeldenstorm. Hij introduceert zich als 28 jaar oud, 'van Seedam van geboorte'
(daarvoor mogen we wel Zaandam lezen) en sinds anderhalfjaar schout van Assen-
delft. Eerder was voorkorte tijd een Pieter Jansz. schout van Assendelft (ca. 1563-
1565) en daarvoor een Jan Barendsz. Het is een voor de hand liggende gedachte dat
deze Jan Barendsz. de vader4 zou kunnen zijn van zijn achtereenvolgende opvolgers
Pieter Jansz., Barend Jansz. en Pieter Jansz. de Jonge. Dit zou verklaren waarom Pie-
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ter Jansz. de Jonge het nodig vond zich als 'De Jonge' te identificeren, namelijk ter
onderscheiding van een oudere broer die eerder hetzelfde ambt vervulde. Gegeven dat
Pieter Jansz. de Jonge een halfoom was van Jan Pietersz- Saenredam, zou de laatste
dan een zoon kunnen zijn van de schout die kortweg Pieter Jansz. heette. Deze moge-
lijkheid werd eerder al door Beudeker geopperd. Voor geen van deze speculaties was
echter een bewijs voorhanden.

Toch blijken er wel bewijsplaatsen te zijn. Voor ik die presenteer, geef ik eerst een
nadere identificatie van de derde oom van Jan Pietersz. Saenredam. Hij heette Jan
Jansz. en werd hierboven nog niet opgevoerd, omdat hij het in tegenstelling tot Ba-
rend Jansz. en Pieter Jansz. de Jonge niet tot schout bracht. Hij bleef een schimmige
figuur, die slechts bekend was uit één postume vermelding5, waaruit alleen bleek dat
hij vóór 1616 was gestorven en vier kinderen naliet. Hij blijkt echter wel degelijk een
rol gespeeld te hebben in het leven van Jan Saenredam.

f

Jan Jansz. Corffmaecker
De toenaam van Jan Jansz. kwam ik op het spoor in een akte6 van 9 juli 1579 over de
veiling van een stuk land. De koper was Pieter Jansz. de Jonge uit naam van 'Jan
Jansz. Corffmaecker zijnen broeder'. De vaststelling dat de broer van schout Pieter
Jansz. de Jonge bekend stond onder de toenaam Corffmaecker, levert de verklaring
voor de mededeling bij De Bie, dat Jan Pietersz. Saenredam door zijn oom Pieter
Jansz. de Jonge werd uitbesteed om het korfmaken te leren. Het moet wel betekenen
dat hij bij zijn andere oom Jan Jansz. Corffmaecker te werk werd gesteld.

Nu Jan Jansz. Corffmaecker met naam en toenaam bekend is, blijkt dat hij herhaal-
delijk7 in de archiefstukken voorkomt. Zijn vrouw heette Aluwer Jacobs8. Ook zijn
kinderen zijn in de transportregisters en belastingkohieren van Assendelft goed te
traceren. Zij woonden naast kinderen van Pieter Jansz. de Jonge in het Woud-vieren-
deel. In het schotboek van 1619 staan ze niet onder hun eigen namen, maar als 'Jan
Schouten kinderen', wat ons leert dat Jan Jansz. Corffmaecker ook onder het weinig
verrassende alias Schouten bekend stond. Zijn kinderen gebruikten de toenamen
Schouten, Corffmaecker en Corver9.

Schout Jan Barendsz
Het bewijs dat schout Jan Barendsz. de vader was van Pieter Jansz. de Jonge-en dus
ook de vader of stiefvader van de vader van Jan Pietersz. Saenredam — ligt besloten
in een akte10 uit 1586, waarin de kinderen en weduwe van ene Jan Fransz. bevestigen,
dat zij een jaarlijkse losrente schuldig zijn aan hun dorpsgenoot Havick Jansz. Het was
nodig de schuldbekentenis nog eens op schrift te stellen, omdat het origineel uit 1561
'staende de verleden oirlooge vergaen ende te nijet geworden' was". Bij de bevesti-
ging op 3 januari 1586 wordt verwezen naar de registratie van de oorspronkelijke
schuldbekentenis in het protocol van de toenmalige schout Jan Barendsz. Van dat
protocol wordt gezegd dat het nu (dus in 1586, wanneer Pieter Jansz. de Jonge schout
is) berust bij 'den jegenwoirdige schout zijnen zoon'.

Er bestaan geen lijsten van schoutsbenoemingen in Assendelft, zodat men de namen
en ambtstermijnen van de opeenvolgende schouten uit allerlei vindplaatsen bijeen
moet garen. De laatste vermelding12 die ik ken van Jan Barendsz. als schout, dateert
van 5 februari 1563. De eerste vermelding stamt uit 1557. In het kohier13 van de tien-
de penning van dat jaar staat het huis van 'Jan Baerntsz Schout' genoteerd in het
Woud-vierendeel, dichtbij de grens met het Kerk-vierendeel, ongeveer 300 m ten
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zuiden van de kerk. Op dezelfde positie komt hij voor in het kohier van 1562, maar
in 1553 ontbreekt hij nog. Bekend is dat een Hendrik Gerritsz. tot 1556 het schout-
ambt bekleedde. We mogen dus aannemen dal Jan Barentsz. hem in dat jaar opvolgde.

Bij de kapel van Saenredam
Gezien zijn afwezigheid in het kohier van 1553 woonde Jan Barentsz. voor zijn be-
noeming tot schout blijkbaar niet in Assendelft. Ik wist intussen dat hij de vader was
van Pieter Jansz- de Jonge, zodat hij ook de (stief)vader moest zijn van Barend Jansz.,
die volgens eigen zeggen in 'Seedam' was geboren, en van de vader van Jan Pietersz.
Saenredam, die volgens De Bie in Saerdam was overleden. Het was dus duidelijk dat
ik eventuele eerdere sporen van Jan Barendsz. in Zaandam moest zoeken. Dat liet nog
twee mogelijkheden open. Aan de oostelijke kant van de dam in de Zaan lag de buurt-
schap Oostzaandam, die onder de banne (het ambacht) van Oostzanen viel. Aan de
overkant lag Westzaandam, dat tot de banne van Westzanen behoorde. In de zestiende
eeuw was de nederzetting aan de oostkant van de dam nog de belangrijkste van de
twee. Op oude kaarten wordt de plaatsnaam Saenredam (of een verwante vorm) dan
ook steeds ten oosten van de Zaan geplaatst. Het lag dus voor de hand om het oud-
archief van Oostzanen te raadplegen. In de weinige documenten die uit de betreffende
periode zijn bewaard gebleven, heb ik echter geen enkele vermelding van een Jan
Barendsz- aangetroffen.

Meer geluk had ik wederom met de penningkohieren uit de periode 1543-1570, die
ook voor Oostzanen bewaard zijn gebleven14. In het kohier van 1555 is een duidelijke
indeling naar buurtschappen gehanteerd. Onder de huiseigenaren te Saerdam komt
'Jan Baertsen' voor, die ook voor land wordt aangeslagen. Het voorgaande kohier is
van 1543. Met dezelfde belendingen als in 1555 staat ook daar 'Jan Baernts huijs',
aangeslagen voor twee Karolus guldens en tien stuivers. In het kohier op de landerijen
is in dit jaar direct naast Jan Baerntsz. ook een Pieter Baerntsz. vermeld. Het was nu
de vraag of deze Jan Baerntsz. te Saerdam niet meer op het kohier der huizen van
Oostzanen zou prijken, nadat schout Jan Barendsz. in 1557 op de lijst van Assendelft
opdook. De eerstvolgende lijst na 1555 is voor Oostzanen gedateerd in het jaar 1558.
Hierin komt inderdaad geen Jan Barendsz. voor. Het huis waarvoor hij in 1555 werd
aangeslagen, staat nu op naam van Pieter Barentssoon. Dat blijft onveranderd in de
kohieren van 1561 en 1570. In deze jaren zijn ook het 'Costershuis' en het 'Pastoors-
huis tZaerdam' in de huizenlijst opgenomen, wat een localisatie van het huis der Ba-
rentsen mogelijk maakt. Het lag negen percelen verwijderd van het Costershuis, der-
tien van het Pastoorshuis, en dus in het buurtje om de Oostzaandammer kapel.

Volledige zekerheid over de identiteit van Jan Barendsz- te Saerdam verschaft zijn
vermelding als 'Jan Barents van Assendelft' in de lijst der aangeslagenen op landbezit
van het jaar 1561. De belendingen komen overeen met die van het huis dat dan op
naam staat van Pieter Barendsz- De toedracht is duidelijk: Jan Barendsz- is in ca. 1556
bij zijn benoeming tot schout naar Assendelft verhuisd, zijn huis bij de kapel heeft hij
toen aan zijn broer Pieter Barendsz- overgedaan, en enig landbezit heeft hij aangehou-
den. Het betreffende perceel is op basis van de oppervlakte (2 morgen en 3/4 hont) en
de belending eenduidig in het kohier van 1570 terug te vinden. Het staat dan op naam
van Pieter Jansz- Dit moet wel de vader van Jan Pietersz- Saenredam zijn, die volgens
De Bie omstreeks 1574 te Zaandam overleed. Het is onwaarschijnlijk dat de vermel-
ding in 1570 op Pieter Jansz- de Jonge slaat, want van hem is bekend dat hij pas in
1550 of 1551 werd geboren. In hetzelfde kohier komen in de gehele banne van Oost-
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zanen nog 15 andere percelen voor waarvan een Pieter Jansz. de eigenaar of gebruiker
is. Het zal duister moeten blijven of dat in sommige gevallen 'onze' Pieter Jansz.
betreft. Intrigerend is dat in één geval een 'Ouwe Pieter Jansz' en een 'Jonge Pieter
Jansz' naast elkaar als landgebruikers worden genoemd.

Het feit dat Jan Barendsz. het schoutambt van Assendelft kreeg aangeboden, impli-
ceert dat de Heer van de Hoge en Vrije Heerlijkheid Assendelft hem om enigerlei
reden als gekwalificeerd beschouwde. Ik heb echter noch Jan Barendsz. zelf, noch
potentiële verwanten (personen met patroniem Barendsz of voornaam Barend) als
ambtsdragers in de banne van Oostzanen aangetroffen. De ambtsaanvaarding van Jan
Barendsz. valt niet samen met het aantreden van een nieuwe Heer van Assendelft. Ook
is het te vroeg voor een verband met de komst van de reformatie. Nog in 1567 ver-
klaart zijn zoon Barend Jansz- dat er uit Assendelft nauwelijks ketterse activiteiten te
melden zijn.

De na-neven
Volgens de penningkohieren was er rond het midden van de zestiende eeuw slechts
één Jan Barendsz. onder de aangeslagenen van Oostzaandam. Hieruit volgt met zeker-
heid dat hij figureert in 'De Zaanlants Arcadia' van de zeventiende-eeuwse locale
geschiedschrijver Soeteboom'5. Deze schrijft dat de oude vrijster Geert Pieter Dirks
16 van Zanerdam in 1471 een gift van vier maden lands had opgedragen aan het Heilig
Kruisaltaar van de kapel te Zanerdam, welke gift in later tijd werd bevestigd door haar
'na-neven Cornelis, Pieteren Jan Barents'. Wanneer die bevestiging plaatsvond, ver-
telt Soeteboom niet, maar dat is wel te vinden in een handschrift17 uit ca. 1740 van de

Het kerkbuurtje van Ooslzaandam in de zeventiende eeuw, uit hel kaartboek van tandmeterJ. Leupenius
(GA Zaanstad, Zaanlandia Illustrata, nr. 19). De kerk ligt aan de dam in de Zaan. Jan Saenredam moet
geboren zijn in één van de huizen om de kerk, toen nog slechts een kapel
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hand van Hendrik Haringh, kerkmeester en scriba te Oostzaandam. Hij vermeldt het
jaar der bevestiging als 1541, wat de identificatie met onze Jan Barendsz. zeker stelt.
Jan Barendsz. stamde van de kant van tenminste één van zijn ouders dus uit een fami-
lie die al rond het midden van de vijftiende eeuw in Oostzaandam woonde. Anderzijds
suggereert de mededeling bij De Bie, dat Jan Saenredams ouders in Zaandam zijn
overleden18 maar 'in't Dorp-graght' werden begraven, een verbinding met het dorp
Graft op het Schermereiland. Mogelijk stamde de onbekende moeder van Jan Pietersz.
Saenredam uit Graft, of misschien is het feit dat rond 1550 een Jacob Barendsz. schout
was van Graft een vingerwijzing.

Slotbeschou wing
Het is aangetoond dat Jan Barendsz. de vader was van Pieter Jansz. de Jonge, van wie
we weten dat hij een halfbroer was van Jan Saenredams vader, die omstreeks 1574 in
Zaandam overleed. Voorts bleek dat het landbezit van Jan Barendsz. in Oostzaandam
tussen 1561 en 1570 overging op een Pieter Jansz. Naar mijn mening zijn dit voldoen-
de aanwijzingen om deze Pieter Jansz. als de vader van Jan Pietersz. Saenredam aan
te merken. Onbewezen blijft het vermoeden dat hij dezelfde is als de Pieter Jansz. die
rond 1564 schout van Assendelft was. Als we veronderstellen dat zij inderdaad iden-
tiek zijn, dan zien we een druk verhuisverkeer tussen Zaandam en Assendelft: in ca.
1556 trekt Jan Barendsz. van Zaandam naar Assendelft; omstreeks 1563 volgt in deze
veronderstelling zijn zoon Pieter Jansz. hem daar op tot 1565, in welk jaar hij dan
weer terugverhuist naar Zaandam, waar immers in dat jaar zijn zoon Jan Pietersz.
Saenredam werd geboren; in hetzelfde jaar 1565 verhuisde zijn broer Barend Jansz.
naar eigen getuigenis in omgekeerde richting.

Hadden de (half)broers Pieter Jansz., Barend Jansz., Jan Jansz. Corffmaecker en
Pieter Jansz. de Jonge alle vier Jan Barendsz. tot vader, of hadden zij een gemeen-
schappelijke moeder die tweemaal met een Jan trouwde? Alles wijst op het eerste.
Pieter Jansz. de Jonge werd expliciet de zoon van Jan Barendsz. genoemd. Dat geldt
dan ook voor Jan Jansz., die op twee plaatsen als broer van Pieter Jansz. de Jonge
wordt vermeld. In het geval van Barend Jansz. is het zijn voornaam die op vaderschap
van Jan Barendsz. wijst. Het feit dat het land van Jan Barendsz. in Oostzaandam op
Pieter Jansz. overging, wijst er tenslotte op dat ook hij een eigen zoon was.

De onderstaande stamreeks Saenredam vat mijn resultaten samen. Uitgebreidere
informatie over de levenslopen van Jan en Pieter Saenredam is te vinden in het boek
van Schwartz en Bok. Daar vindt men ook een overzicht van het nageslacht uit het
huwelijk van Pieter Saenredams dochter Anna met de wijnkoper Maarten Vermeulen.
Voor meer informatie over de schouten Barend Jansz. en Pieter Jansz. de Jonge raad-
plege men de publicatie van Beudeker.

Stamreeks Saenredam

I. Jan Barendsz., geb. ca. 1510 (schatting), verhuisde ca. 1556 van Oostzaandam naar
Assendelft, schout van Assendelft (ca. 1556-1563), had kinderen uit twee huwelijken,
broer van Cornelis Barendsz. en Pieter Barendsz. te Oostzaandam.

Uit het eerste huwelijk:

1. Pieter, volgt II.
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Boerendans om de kerk van Assendelft
(gravure door Jan Saenredam, 1596; foto GA Zaanstad)

Uit het eerste of tweede huwelijk:

2. Barend Jansz., geb. Oostzaandam ca. 1539, verhuisde ca. 1565 naar Assendelft,
schout van Assendelft (1565-ca. 1576), overl. vóór oktober 1579. Zijn zoon Jan
Barendsz- werd schout van Westzanen en Krommenie (1605-1634).

Uit het tweede huwelijk:

3. Jan Jansz. Corffmaecker alias Schouten, overl. vóór 9-5-1606, tr. Aluw er Jacobs.
4. Pieter Jansz. de Jonge, geb. ca. 1550, schout van Assendelft (ca. 1576-1620), tr.

Dulfje Gerrits Boet, dr. van Gerrit Gerritsz. Boet, te Assendelft, en Erm Claasdr.
Zijn zoon Barend Pietersz. de Jonge was zijn opvolger als schout van Assendelft
(1620-1638), waarna ook diens zoon Huijch Barendsz. de Jonge schout werd
(1640-1653).

II. Pieter Jansz., woonde ca. 1565 en 1570 te Oostzaandam, overl. Oostzaandam ca.
1574, begr. in Graft, evenals zijn onbekende echtgenote die ook ca. 1574 stierf. Ver-
moedelijk identiek aan de Assendelver schout (ca. 1563-1565) Pieter Jansz.

Zoon:

1. Jan Pietersz. Saenredam, volgt III.
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III. Jan Pietersz. Saenredam, geb. Oostzaandam ca. 1565, kwam ca. 1574 als wees
naar Assendelft, graveur, leerde graveren bij Hendrik Goltzius in Haarlem, verbleef
ca. 1589-1591 in Amsterdam, daarna te Assendelft, diaken (1595-1597) en ouderling
(1607) ald., overl. Assendelft 6-4-1607, begr. in de kerk van Assendelft, tr. Assendelft
vóór 30-10-1595 Anna Pouwels, dr. van Pouwels Reyersz., koopman, en Ceely
Claesdr.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter, volgt IV.

IV. Pieter Jansz. Saenredam, geb. Assendelft 9-6-1597, verhuisde in 1608 met zijn
moeder naar Haarlem, schilder, kwam 10-5-1612 in de leer bij Frans Pietersz. de
Grebber, werd 24-4-1623 lid van het Sint-Lucasgilde te Haarlem, begr. Haarlem (Gro-
te Kerk) 31 -5-1665, otr./tr. Haarlem/Bloemendaal 21 -11/5-12-163SAefje Gerrits, ged.
Haarlem 23-12-1597, begr. ald. (Grote Kerk) 21-4-1646, dr. van Gerrit Jansz. en Ma-
ritgen Cornelisdr.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Pieters Saenredam, ged. Haarlem 27-2-1639, begr. ald. (Grote Kerk) 16-8-
1701, tr. Haarlem 6-11-1663 Maarten Vermeulen, wijnkoper te Haarlem.

Literatuur
- G. Schwartz en M. J. Bok, Pieter Saenredam: de schilder in zijn tijd, uitg. Schwartz/

SDU, Maarssen/Den Haag 1989.
- J.H. Beudeker, De familie De Jonge, eigen uitgave, Krommenie 1984.

Noten
Alle ORA-nummers betreffen transportregisters van Assendelft, aanwezig in het Ge-
meente-archief Zaanstad.

1. Cornelis de Bie, Het gulden Cabinet vande edele vrij schilderconst, Antwerpen 1661; moderne her-
druk: uitg. Davaco, Soest 1971.

2. In het oudste Assendelver transportregister dat bewaard bleef (ORA 1993), vindt men op fol. 54v. een
marginale aantekening door 'J P Saenredam als clercq'.

3. Informatiën ingewonnen door de hertog van Alva (kopie), Rijksarchief in Noord-Holland, toegang
151.1, nr. 520, fol. 92v.

4. Gegeven dat Pieter Jansz. de Jonge een halfbroer was van de vader van Jan Saenredam, moeten we
ten opzichte van Pieter Jansz. de Jonge bij ontbreken van nadere informatie denken aan broers of
halfbroers. Zolang niet duidelijk is of zij een gemeenschappelijke vader of een gemeenschappelijke
moeder hadden, kan de vader van de één de stiefvader van de ander zijn. Waar het onderscheid niet
essentieel is, houd ik het ten bate van de leesbaarheid eenvoudig op broers en vader. In de slotopmer-
kingen kom ik terug op de kwestie van de gemeenschappelijke vader of moeder.

5. ORA 2001. fol. 157 (16-2-1616): Verkoop vaneen perceel land door schout Pieter Jansz. de Jonge,
als oom en voogd van zijn broeders dochter Dieuwer Jans, en de gebroeders Jacob Jansz. en Cornelis
Jansz., mede namens Jan Jansz.

6. ORA 1993, fol. 1 Ov. (9-7-1579): In de aanhef van de akte wordt de koper slechts aangeduid als Pieter
Jansz. De tekst beschrijft ook het verloop van de biedingen. Daarin heet de winnende bieder voluit
'Pieter Jansz die Jonge'.

7. We komen hem bijvoorbeeld tegen (ORA 1994, fol. 109, 17-5-1583) als voogd van een Guert Jans,
die de dochter was van wijlen Jan Willemsz. Wiellemaecker te Haarlem. Deze Wiellemaecker speelde
een heldhaftige rol tijdens het beleg van Haarlem. Hij sloop herhaalde malen door de Spaanse linies
om berichten over te brengen. Aan zijn bovenvermelde dochter werd later door het stadsbestuur van
Haarlem een bedrag toegekend voor de grote verdiensten van haar vader 'met uitlopen in het allerperi-
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culeuste' en voor het consumeren van zijn paarden toen binnen de stad hongersnood heerste. Bron:
J.W. Wijn. Het beleg van Haarlem. 2e druk. uitg. Nijhoff, 1982. pag. 108.

8. ORA 1994. fol. 65(10-6-1582): Landverkoop door Jan Jansz. Corffmaecker als man van Aellewer
Jacopsdr.

9. Jan Jansz. junior, die bekend raakte als Jan Jansz. Corver. is de stamvader van het hedendaagse Assen-
delver geslacht Korver. Zie: B. Koene, De afstamming van het Assendelver geslacht Korver van
schout Jan Barendsz, in: Mededelingenblad voorde afd. Zaanstreek-Waterland van de NGV, nr. 26
(1996), pp. 69-72.

10. ORA 1995. fol. 52v. (3-1-1586).
11. Assendelft lag van dec. 1572 tot laat in 1576 onder Spaanse bezetting. Verklaringen over verbrande

hofsteden, vernielde bezittingen en vernietigde documenten komt men in de eerste jaren na de bezet-
ting veelvuldig tegen, vaak met citaten of parafrasen uit documenten van veel vroeger datum. In deze
zin had de Spaanse vernielzucht voor de hedendaagse historicus of genealoog zijn positieve kanten.

12. ORA 1996, fol. 43v. (24-11-1588): verkoop van een losrentebrief die op 5-2-1563 was gepasseerd
voor Jan Baemtsz. Schout tot Assendelft.

13. Kopieën van de penningkohieren van Assendelft (1543-1569), Rijksarchief in Noord-Holland, toe-
gang 151.1, nrs. 26-30.

14. Kopieën van de penningkohieren van Oostzanen (1543-1570). Rijksarchief in Noord-Holland, toe-
gang 151.1, nrs. 292-296.

15. H. Soeteboom, De Zaanlants Arcadia, Amsterdam 1658, pag. 343.
16. In 1450 heette een der vier kapelmeesters Pieter Dirksz. Bron: 'De kapel van de H. Maria Magdalena

te Oost-Zaandam', in: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, nr. I (1873). pp. 109-
116.

17. H. Haringh, Historisch verhaal ofte korte beschrijving der tot een gereformeerde kerk geworden
Roomsche capelle, nu genaamt de Oude Kerk, staande te Oostzaandam bij de Hoogendam of Zeedijk,
handschrift (ca. 1740), in de bibliotheek van het Gemeente-archief Zaanstad.

18. Het is niet uit te sluiten dat de ouders van Jan Saenredam omkwamen als gevolg van oorlogshandelin-
gen. Volgens de tekst van De Bie zijn beiden omstreeks 1574 overleden, in welke tijd naar verluid
de Spanjaarden in Oostzaandam 'alle de huizen, by en omtrent den dam staande, geheel verbrand, en
de ingezetenen verjaagd hebben' (L. van Ollefen, Stad- en Dorpbeschrijver van Kennemerland, Am-
sterdam 1796).

WALTHERUS WATHERI

20-8-1641: gedoopt kint van Maestricht out ontrent 3 jare, des kints naem Wcdtherus
Waltheri, zoon van Waltherus Waltheri en Petronella Jacobs, van Maestricht voorn.,
getuigen ofte pi: Mathias Meiu tot Amsterdam, tnArent Rapeur tot Leiden, Heyndirk
van der Slange ende Caterina Cornelis Stulingsdr., van ' ' - Gravezande.

ARA, 's-Gravenzande, dl. 1

UIT ANTWERPSE BRON (18)

23-2-1530; Peter van Hoboken coopman van wullenlaken bekende voldaen van Ber-
telmeeus de Vos woenende tot Nyemegen van allen alsulken schulden als de voers.
Bertelmeeus hem ter saken van diversche coopmanscapen schuldich en[de] tachter
soude moegen syn totten dage van heden toe, overmits dien dat hy hem den lesten
penninck metten jersten daer af geheel en[de] al opgeleet en[de] betaelt heeft.

(Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 178, fol. 93verso) [M.V-K]
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OTTEN, COES, (DE) BOER, HARMSEN (DROST)

(een Vriezenveens/Petersburgse familiegroep)

door dr. D.J.H, VAN ELDEN

(vervolg op Gens Nostra 52 (1997), pag. 128)

Tak B (Berends) Otten/Coes
Illb. Berend Ottert Coes, geb. Vriezenveen ca. 1662, landbouwer, eigenaar van het
zgn. Coesesland te Vriezenveen59, (op Holland en Duitsland reizend) koopman in
lijnzaad en linnen ald.,gerichtsassessor(1702)60, overl. na 11-1-1733 (ca. 1735, uiter-
lijk 17416', tr. (als zn. van wijlen Otto Janssen) Vriezenveen 30-6-1695 Stijne Jansen
Scholten, koopvrouw in linnen, dr. van Jan Jansen Scholten (Schuiten, Schouten) en
Hendrikje Herms(en) Fronten.

De familierelaties en omgeving van Berend Otten Coes vindt men omschreven in enkele gerechtelijke
akten. Ten eerste in 170862: Berent Otten, als voogd over zijn echtgenote Stijne Jansen, als pandeiser,
tegen Jan Schuiten, als verweerder, wegens het pandbeslag gelegd op de goederen die Jan Schuiten
had verworven uit de nalatenschap van Jan Jansen Schuiten, wegens onenigheid over de boedelschei-
ding. Het gaat hier om een zaak tussen Herman Jansen Schuiten en Berend Otten, waarbij ook de
namen van de ouders van Stijne naar voren komen, die zeker niet onbemiddeld waren, want Hermen
had zich garant gesteld om aan de andere kinderen van dit echtpaar elk 500 goudguldens uit te beta-
len. In combinatie met de gegevens uit de hierna volgende vroegere akte (uit 1677) kan men aanne-
men dat de volledige naam van Stijne's moeder luidde Hendrikje Hermsen Fronten.
In 167763: Jan Jansen Schuiten tegen Jenne Egberts, weduwe van wijlen Jan Hermsen Fronten, voor
zichzelf en voor haar minderjarige kinderen, wegens een schuld van wijlen Fronten aan eiser. Het
betreft een schuld die in het jaar 1655 te Zwolle is aangegaan. Jan Jansen Schuiten (Berent Otten's
schoonvader) wordt hier beschreven als 'een doortrapten en voorsichtigen man'. Uit de stukken blijkt
Jan Hermsen Fronten een zwager te zijn van Jan Jansen Schuiten, nl. de broer van eerder genoemde
Hendrikje Harms.
In I72564: Berent Otten Coess gaat in appèl tegen de weduwe Peterzom uit Amsterdam, wegens
beslaglegging voor het gericht te Vriezenveen op zijn gewassen, wegens schuld van zijn echtgenote
Stijntje Jansen aan genoemde weduwe. Deze schulden waren door haar gemaakt bij aankoop van
'eenig wit linnen' ter waarde van ruim 103carolusgulden. Hieruit kan men de gevolgtrekking maken
dat zij linnenkoopvrouw was en waarschijnlijk deelgenote in de koopmanschap met haar man. Dit
appèl ging vooraf aan de verderop geciteerde betalingsregeling d.d. 12 sept. 1725, eveneens onder de
volledige naam, nu gespeld Berend Otthen Koes. Dit is overigens de eerste akte waarin de familie-
naam Coess (later Coes, Koes) vermeld wordt65.
De landerijen van Berend Otten worden in de loop van de 18e eeuw onder verschillende benamingen
vermeld: het 'zogenoemde Coesesland' (1741, akte van overdracht Wijcher Braemer), 'de landerijen
van Berend Otten Koes' (1761, akte van overdracht van Janna van Olde) en 'de landerijen van wijlen
Berend Otten Koes' (eveneens 1761, hypotheekstelling door Jan Tïjhoff). Door de in enkele akten
aangegeven begrenzingen is het mogelijk de ligging van dit goed bij benadering te bepalen66. Ook
een stuk land van Gerrit (Jansen) Otten (IIIa-4) viel onder het zgn. Coesesland, nl. de 'opslag op
Coesesland'67.
De financiële situatie van Berend Otten liet meer dan eens te wensen over, getuige een aantal leningen
en schuldbekentenissen die men in het rechterlijk archief van Vriezenveen aantreft. In 1702 lenen
Berend Otten en Stijne Jansen van Henrick Gerritsen en Aeltje Tonis 250 goudguldens a 28 stuivers
't stuk. Als onderpand geven ze 2 akkers land68. In 1708 lenen zij van Jan Brouwer en Berentje Wol-
ters 550 goudguldens a 28 stuivers 't stuk, met als onderpand dezelfde 2 stukken land die in de voor-
gaande akte worden genoemd69; in 1709 zijn zij genoodzaakt al hun 'mobile bezittingen' aan dit
echtpaar af te staan voor 50 gld.70. In 1709 bekennen zij 60 carolusgulden schuldig te zijn aan Jennig-
jen Wolters 'haer comende van huir en verdient maegdeloon'. Om dit te betalen verkopen zij hun
roggegewas, dat staat op hiervoor genoemde landerijen (een schuldbekentenis aan dienstpersoneel
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is ongebruikelijk en doet veronderstellen dat de financiële positie van het echtpaar precair was)71. In
1725 volgt tenslotte een schuldbekentenis aan de weduwe Petersom, die aansluit bij de reeds eerder
aangehaalde akte uit het Huisarch. Almelo, eveneens uit 1725. Dit is ook de eerste maal in het rechter-
lijk archief Vriezenveen dat Berent Otten met de achternaam Koes wordt aangegeven. Hij en zijn
echtgenote verklaren dat ze aan de weduwe Petersom te Amsterdam 125 carolusgulden schuldig zijn
"wegens gekoft en gelevert linnen' en aan schout Claas Kruys van Vriezenveen 40 carolusgulden van
een schuld daterend uit 1722; als onderpand geven ze hun eigen huis, hun landerijen en zelfs al hun
roerende goederen72.
Het is Berend Otten economisch slecht vergaan. Waren in 171973 en 1723 zijn aanslagen nog redelijk,
in de dertiger jaren waren zij gedaald tot het niveau van onvermogenden74.
Hoe ongeregeld Berend Otten's zaken verliepen, blijkt ook uit zijn herhaalde ultieme pogingen om
have en goed te redden. In 172675 had Hendrik Waanders zijn 'vaste goederen', d.w.z. "huys metsijn
gaarden en bouwlant' bij vacatie gekocht, met de keuze van terugkoop, pachtbetaling of ontruiming.
Via het gericht maant hij in 1728 Berent Otten Coes (voluit genoemd, ook wel gespeld Berend Otthen
Kouss of Cous), die 'nooit heeft willen luisteren naar al deze voorslagen noch zich willen declarenen',
om binnen drie dagen huis en land te ontruimen. De schout, Claas Kruys, verdedigt de aangeklaagde
zeggende dat deze de dag tevoren een 'aanmerkelijke somme gelds' bij hem heeft gedeponeerd en dus
ondanks de "cragtige protestatie' van de aanklager over diens 'notoire onsolventie' niet 'geëxecuteerd
en geruyneert' kan worden, waarop schikking volgt.
Ook de huiselijke omstandigheden van Berent Otten waren in zijn latere levensjaren verre van roos-
kleurig76. Eerst klaagt Hendrikje Berends Otten buurman Wolter van Utert aan over het vermeende
vaderschap van de laatste over haar kind. In 1726 is het vader Berent Otten Coess (sic!) zelf die 'met
innerlijke smerte ende droefheid' optreedt voor zijn 'minderjaerige dogter Hendrikgen' die 'in haere
onnoselheid' door Wolter van Utert (haar neef, zoals blijken zal) is verleid. Deze wordt gevraagd haar
te doteren met een som van honderd zilverdukaten, de kraamkosten te vergoeden en de verdere ver-
zorging en opvoeding van het kind te bekostigen. De stukken geven een uitvoerig beeld van de om-
standigheden waaronder in 1725 het voorval van Hendrikje plaats vond 'omtrent den len Vasten-
avond laatstleden, terwijl haar vader in Duytslandt was', waarna Wolter getracht had haar met allerlei
schone woorden te paaien. Haar ouders hoorden het nieuws niet rechtstreeks, maar van Berends broer
(naar alle waarschijnlijkheid Jan Otten lila, die vlak bij hen woont). Berent verklaart 'dat in het jaar
1725 in de hooij tijd sijn vrouwe op een morgen komende van sijn broers huijs tegen (hem) gesegt
hadde o wat moet men nu hooren se seggen dat ons Hendrik (d.i. Hendrikje) kramen zal...', waarop
hij antwoorde: 'die het gemaekt heeft sal het oock houden!'. Wolter belooft hem en zijn dochter
genoegdoening; de kwestie liep echter in korte tijd zo hoog op dat Wolter en zijn oom Berent77 op de
weg naar Almelo slaags raakten, waarbij de laatste ernstige verwondingen opliep. Op 13 december
1732 verschijnt Berent, 'oud ongeveer 70 jaren', voor de laatste maal voor het gericht op het Huis
Almelo om zijn dochter recht te doen wedervaren78. Echter zonder succes, want in 1736, dus vermoe-
delijk na haar vaders dood, wordt de op het Huis Almelo gedetineerd gehouden Hendrikje Berends
Otten wegens haar 'ergelijke leven en vleeschelijk conversatiën sedert verscheijde jaren herwaarts met
seckere getrouwde mans gepleegt', i.e. Wolter van Utert, veroordeeld tot verbanning voor het leven
buiten de Heerlijkheid Almelo en de provincie Overijssel79.

Uit dit Huwelijk:

1. Otto, volgt IVb.
2. Fennigje, ged. Vriezenveen 29-5-1701.
3. Hendrikje Berends Otten, ged. Vriezenveen 7-3-1703.

Bij haar aangehuwde neef Wolter van Utert kreeg zij drie onwettige kinderen:
a. Woltenjen Coes, ged. Vriezenveen 7-11-1725, dienstbode (1748).
b. Stijntjen Coes, ged. Vrienzenveen 11-1-1733, dienstbode (1748).
c. Hendrikfje?), geb./ged. Vriezenveen 25-11/18-12-1735.

4. Berend, ged. Vriezenveen 13-4-1705.
5. Berendtje, ged. Vriezenveen 5-4-1708.
6. Janna, ged. Vriezenveen 5-4-1708, tweeling met voorgaande.
7. Jan Berends Otten, ged. Vriezenveen 3-7-1712, overl. ca. 1744, tr. ca. 1735 Arm-

ken Jansen ten Cate (Wevers Armke), ged. Vriezenveen 14-11-1697, overl. ca.
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175880, dr. van Jan Gerrits ten Cate alias de Wever, en Engeltje (Enneken) Hen-
driks.
Uit dit huwelijk:
a. Engeltje (Engele) Jansen, ged. Vriezenveen 16-12-1736, tr. ald. 19-4-1760 Jan Freriks Bijster,

ged. Vriezenveen 22-2-1728, wedr. van Metje Hendriks, zn. van Frederijk Jansen (Biester) en
Jennigje Lucas.

8. Hermen (Harmen), volgt IVc. (Zijtak C (de) Boer, Harmsen (Drost)).

IVb. Otto Berends Otten Coes, ged. Vriezenveen 18-6-1699, landbouwer, bezitter van
een kleine boerenplaats aan het Westeinde van Vriezenveen, overl. ca. 1763, tr. ca.
1720 Albertje Bijster (Biester, Bister), overl. ca. 1762, vermoedelijk dr. van Berend
(Fredriks?) Bijster.

In het Kohier Hoofdgeld Vriezenveen van 1723 (Westeinde)8' vindt men de namen van Berent Otten
Coes (IHb) en Otto Berends Coes (IVa) direct onder elkaar. Aangezien deze lijsten meestal werden
opgemaakt door van huis tot huis te gaan, betekent dit hoogstwaarschijnlijk dat Berent en zijn zoon
nog onder hetzelfde dak woonden. Otto Berends Coes werd hier voor twee personen aangeslagen,
hetgeen betekent dat hij in het jaar 1723 al een getrouwd man was.
Het na omstreeks 1735 onbewoonde boerengoed van Otto Berends' vader kan men situeren halverwe-
ge het Westeinde, meer bij wat heden ten dage nog 'het Midden' genoemd wordt. Al vóór diens dood
was Otto Berends (tussen 1723 en 1734) verhuisd naar een van de laatste woonsteden van het West-
einde, aan de uiterste rand van het dorp. Hij leeft daar in behoeftige omstandigheden82.
In 1753 en volgende jaren bezit Otto Berends één koe (1-10-0, belasting Hoornbeesten en Gezaai) en
heeftin 1760 voor'teerst'gesaay' (0-5-4, id), 1763 alleen 'gesaay' (0-3-8), in 1764/1765 als Kos of
Cos Otte vermeld (hij overleed omstreeks die tijd), gevolgd door de overgebleven Berentje, zijn
ongehuwde dochter, met alleen 'gesaay' (weer 0-3-8). Voor de belasting op het geslacht wordt hij als
volgt aangeslagen: in 1753 en 1759 voor 0-0-0 (lager kan al niet) en in 1743, 1751, en 1762 voor -6-
(de beste jaren). Al met al het beeld van een karig bestaan, op de rand van het minimum83.
Berentje Otten Coes (IVa-4), opvolgster van haar vader in huis en goed (1764), wordt na haar huwe-
lijk (in 1769) nog in enkele akten genoemd: 20 febr. 1770, schuldbekentenis voor 1200 car. gld. van
Gerrit Hendrixen en zijn vrouw Berentje Otten met hypotheek op hun 3 akkers land en huis84; en 8
jan. 1781, overdracht van een koeweide, een gaardentien en 8 wanden bouwland voor ƒ 342, en nog
febr. 1781 2 koeweiden gelegen in hun landerijen voor ƒ 19085. De twee zoons van Otto Berends,
Frederik en Hendrik, hebben inmiddels beiden de ouderlijke woonstede aan het Westeinde verruild
voor ieder een eigen stek aan het Oosteinde (Va en Vb).
Deze oudste zoon van de gemeenschappelijke voorvader van de zich vanaf deze tijd splitsende takken
Coes en Harmsen leefde waarschijnlijk in dezelfde, eerder armelijke omstandigheden als zijn vader
in diens latere jaren. Als kuiper wist zijn eerste zoon, Frerik (Va) zich een ambacht te kiezen dat in
nog twee volgende generaties het brood op de plank zou brengen, waarna weer de landbouw - met
een enkele maal daarnaast de textiel - de basis voor het levensonderhoud werd, soms meer, soms
minder lucratief. Ook in de genealogie Coes vormde zich op haar beurt een afzonderlijke jongere tak,
afstammend van de tweede zoon, Hendrik (Vb), die in het laatste kwart van de 18e eeuw, de hele 19e
eeuw en zelfs voor een deel tot op heden als wevers, kleermakers en textielhandelaren de plaatselijke
ontwikkeling op dit gebied volgden. Op bescheiden schaal deelden zij als individuele handwerkslie-
den in de stijgende of dalende welvaart binnen de kring van hun dorp. Vanuit de huisnijverheid vorm-
den zich pas in de nieuwere tijd, ook op ander terrein, enkele kleine familie-bedrijven; van de nazaten
vonden velen hun weg als werknemers in uiteenlopende bedrijfstakken.
Zoals bij veel Vriezenveense autochtone families het geval is, kregen ook de takken Frederik (Va) en
Hendrik (Vb) in de loop der tijden elk hun eigen 'bijnaam' of huisnaam. In de mond van de oudere
generatie van nu helen zij nog steeds de 'Weijermoans' en de 'Puelkers'. De eerste bijnaam geldt de
landbouwerstak, naar de verbouw van boekweit en grutten, waarvan men 'waaitepannekookn' bakte
en verkocht; Hermannus Coes (1884-1974) bijvoorbeeld werd door zijn dorpsgenoten Wijermans
genoemd85. De tweede bijnaam, etymologisch nog onduidelijker, mogelijk van 'peulken', plukken
of pulleken, van het linnenpluksel in de textiel als huisnijverheid, betreft de wevers- en kleermakers-
tak; Gerrit Coes (1841-1896) en de zijnen heetten zo8 6 8 7 .
De voornamelijk lokaal actieve takken Coes kennen geen uitschieters in de trent van de fortuinmaken-
de 'rusluie' in de (zij)takken Harmsen. Toch telt men ook hier, in wat men de plaatselijke kleinere of
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beter gesitueerde middenstand kan noemen, in alle perioden en bij herhaling, bestuursfunctionarissen
en leiders van bedrijven.

Uit dit huwelijk:

1. Frerik Otten Coes, ged. (met bijschrift 'eene van tween wiens broedertje dood')
Vriezenveen 25-5-1724, jong overleden.

2. Frerik, volgt Va.
3. Hendrikje, ged. Vriezenveen 19-1-1727.
4. Berendjen Otten Coes, ged. Vriezenveen 12-9-1728, overl. na febr. 1781, tr. Vrie-

zenveen 15-4-1769 Gerrit Hendriks 88, landbouwerte Vriezenveen, gerichtsasses-
sor ald. (1787), zn. van Hendrik Gerrits en Hinrikjen Willemsen.

5. Hendrik, volgt Vb.
6. Gerrit, ged. Vriezenveen 13-6-1734.

Va. Frerijk (Fredrik) Otten Coes, ged. Vriezenveen 29-4-1725, landbouwer en kuiper
ald., keurnoot (1781), overl. ca. 1783, tr. ca. 1750 Berendjes Derks Timmer alias Spij-
ker alias Biesters, ged. Vriezenveen 25-7-1728, overl. ald. tussen 1785 en 1787, dr.
van Derk Jansen Timmer alias Spijker alias Krikke, en Aaltje Roeloffs Smit.

Het in 1783 begonnen Vriezenveense Boerboek omschrijft de hofstee van Frederik Otten aan het
Oosteinde naar de situatie in omstreeks 1762 als een klein boerengoed, bestaande uit 1 Yi wand bouw-
land op Graven Jennenland en 1 koeweide in Dirk Holsland, met als laatste verpondingsaanslag
contributie 1-15 en aanslag 0-4-8 (in 1783). Zijn belastingaanslagen zijn altijd laag gebleven89.
Zijn echtgenote Berendje Derks werd in de loop van haar leven eveneens onder uiteenlopende bena-
mingen (toenamen, beroepsnamen uit haar familie c.q. van haar vader) vermeld: als Berendje Spijker
bij de doop van haar dochter Dika in 1759, als Berendje Timmer bij de dood van dezelfde dochter
Derkdyka in 1821, en als Berendje Biesters bij het overlijden van haar zoon Hendrikus in 1830.

Uit dit huwelijk:

1. Alida Coes, ged. Vriezenveen 8-10-1752, woont in 1777 te Amsterdam in de
Boomstraat en in 1814 ten huize van haar zoon Jacob Verlooy, muziekmeester,
in de Nieuwe Lelystraat no. 186 ald., overl. Amsterdam 11-2-1814, otr. Amster-
dam 16-10-1777 Leenden Verlooy, ged. ald. (Noorderkerk) 11-4-1753, school-
meester te Amsterdam, overl./begr. ald. 7/11-10-1807, zn. van Jacob Verlooy en
Maria Elisabeth Bos.

2. Alber(t)dina Coes, ged. Vriezenveen 25-1-1756, woont in 1785 te Tetterode,
begr. Amsterdam (Karth. Kerkh.) 5-4-1797, otr. Amsterdam 13-5-1785 Jan Leije-
rink, ged. Vriezenveen 1 -2-1756, woont in 1785 te Amsterdam op de Nieuwedijk,
in 1797 op de Achterburgwal bij de Lijnbaansteeg en in 1816 als kleermakersbaas
op de Haarlemmerdijk, overl. ald. 22-3-1816, zn. van Fredrik Lucassen (Leije-
rink) en Janna Jansen (Olijslager). Hij otr. (2) Amsterdam 13-10-1797 Gesina
Spijker, (van Vriezenveen).

3. Derkdyka (Dika) Coes, ged. Vriezenveen 4-2-1759, overl. ald. 28-3-1821, tr.
Vriezenveen 29-4-1784 Jan Hendrik Coes (haar volle neef, zie VIb).

4. Gerritdina (Garitdina) Coes, ged. Vriezenveen 18-1-1761, woont in 1792 te
Amsterdam op de Prinsengracht bij de Spiegelstraat, otr. Amsterdam 19-10-1792
(met att. naar Baambrugge) Abcoude/Baambrugge 4-11-1792 Jan Fred(e)rik
Dijkman, van Burghausen (Duitsland).

5. Otto, volgt Vla.
6. Hendrikus Coes, ged. Vriezenveen 12-4-1767, landbouwer (als zodanig vermeld

1792), lid Municipaliteit van Vriezenveen (1798), gerichtassessor (1801), overl.
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ald. 6-6-1830, tr. ca. 1794 Hendrika Gerrits (zijn volle nicht), ged. ald. 25-8-
1771, landbouwerse, overl. Vriezenveen 5-9-1828, dr. van Gerrit Hendriks en
Berendje Otten Coes (zie IVb-4).
Uit dit huwelijk:
a. Gerrit, geb./ged. Vriezenveen 4/6-9-1795, jong overleden.
b. Gerritdina, geb./ged. Vriezenveen 22/23-10-1796, jong overleden.
c. Fina, geb./ged. Vriezenveen 24-6-1798, jong overleden.
d. Gerritdina, geb./ged. Vriezenveen 26/27-7-1800, overl. ald. 6-4-1800.
e. Fina, geb./ged. Vriezenveen 21/23-5-1802, jong overleden.
f. Fina Coes, geb./ged. Vriezenveen 29-8/5-9-1804, overl. 15-3-1808.
g. Gerhardus Bemardus Coes, geb./ged. Vriezenveen 4/10-8-1806, overl. ald. 9-6-1808.
h. Gerritdina Fredrika Coes, geb./ged. Vriezenveen 27-9/2-10-1808, bij huw. dienstmeid, overl.

Vriezenveen 29-3-1895. tr. ald. 27-8-1837 Adolf Dekker (geslachtsnaam Dekker aangenomen
volgens registers van aangenomen familienamen Vriezenveen 1812/1826), geb./ged. Vriezenveen
3/6-9-1809, landbouwer te Vriezenveen, overl. ald. 17-7-1863, wedr. van Gezina Kobes, zn. van
Fredrik Jansen Dekker (ook Fredrik Jansen genaamd geweest) en Gerritdina Alberts Scheeper,
landbouwers te Vriezenveen.

i. Fina Berendina, geb./ged. Vriezenveen 28-9/2-10-1810, jong overleden.

Vla. Otto Coes, ged. Vriezenveen 18-12-1765, landbouwer en kuiper ald. woont Oost-
einde no. 185 (1820), gerichtassessor (1789,1790, 1798) en keurnoot (1801) te Vrie-
zenveen, overleden ald. 1-5-1820, tr. Vriezenveen 17-4/2-5-1784 Johanna (Jannaeg-
jen) Huls, ged. ald. 6-12-1744, overl. ald. 25-11 -1825 in haar huis Oosteinde 185, dr.
van Jan Lucassen Huls en Jennigjen Berendsen Grobbe(n).

Zijn leven lang is Otto Coes met zijn vrouw gevestigd gebleven op dezelfde plaats als zijn vader. Wel
deed hij enige aan- en verkopen: omstreeks 1789 ging er Vi wand bouwland op Graven Jennenland
af (Boerboek), maar in de loop der tijd kwam en erbij 1 bouwgaarden (van de Kerkweg af achter het
hekke beginnend, waarvan 15 treden voor gemeenschapsgebruik bleven90, in compagnie met Jan
Gerrits 2 koeweiden91, nog I gaarden (Boerboek, omstreeks 1798), 2 akkers hooiland in Graven
Jenneland92 en 15 roeden bouwland93. De verponding steeg tussen 1783 en 1809 van contributie 1-15/
verponding 4-8 tot resp. 4-15/16-8, een duidelijk teken van economische vooruitgang. Ook sociaal
gezien had deze zoon van de stamvader van de oudste tak Coes zijn plaats binnen de Vriezenveense
gemeenschap; hij was onder meer momber van Grietje Bramer94, van Aaltje Brouwer wed. Lucas
Claassen95 en voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Lucas Fredriks96.

Uit dit huwelijk:

1. Fredrik, volgt Vila.
2. Jennigje Coes, ged. Vriezenveen 14-5-1786, bij huw. dienstmeid, overl. Vriezen-

veen 7-5-1857, tr. ald. 5-4-1817 Zwerus Evers, ged. ald. 25-2-1787, kleermaker,
overl. Vriezenveen 26-12-1859, zn. van Adam Jansen Evers (geslachtsnaam
Evers aangenomen volgens registers van aangenomen familienamen Vriezenveen
1812/1826), kleermaker, en Hendrikje Gerrits Bu(y)ter.

Vila. Frederik Coes, ged. Vriezenveen 21-11-1784, kuiper en tapper ald. wonend in
wijk 4, overl. Vriezenveen 19-3-1860, tr. ca. 1810 Aleida Kenkhuis, ged. Vriezenveen
25-12-1784, overl. ald. 19-1-1858, dr. van Gerrit Berends Kenkhuys, keurnoot te
Vriezenveen (1791), en Fenneke Harms.

Uit dit huwelijk:

1. Otto Coes, geb./ged. Vriezenveen 3/8-12-1811, kuiper en landbouwer, overl.
Vriezenveen 10-2-1895, tr. ald. 23-3-1844 Johanna Jozina de Jonge, geb./ged.
Vriezenveen 12/13-5-1810, overl. ald. 25-10-1880, dr. van Barend de Jonge,
kerkmeester te Vriezenveen (1809), en Hendrika Prinsen.
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Uit dit huwelijk:
a. Fredrik Coes, geb. Vriezenveen 30-12-1844. landbouwer ald.. overl. Vriezenveen 5-1-1891 (Wijk

4 no. 369).
2. Gerhardus, volgt Villa.
3. Johanna Coes, geb. Vriezenveen 28-1 -1816, bij huw. dienstmeid, tr. Vriezenveen

9-11-1850 Gerrit Jan Kwast, geb. Borne 4-9-1826, landbouwer te Vriezenveen,
zn. van Arend Jan Kwast, landbouwer te Borne, later te Wierden, en Christine
Weiborg.

4. Bernardus Fredrikus Coes, geb. Vriezenveen 21-9-1818, wever, later landbou-
wer, wonend Wijk 5 Westeinde97, overl. Vriezenveen 11-2-1883, tr. ald. 15-4-
1843 Berendina Kolthof, geb. Vriezenveen 9-1 -1817, bij huw. dienstmeid, overl.
ald. 19-4-1885, dr. van Albartus Kolthof, landbouwer te Vriezenveen Westeinde
nr. 324, en Engbertdina Schipper.
Uit dit huwelijk:
a. Engber(t)dina Coes, geb. Vriezenveen 29-8-1845, overl. ald. 12-9-1845.
b. Albarius Coes (Coessies Bals), geb. Vriezenveen 23-12-1846. landbouwer ald., overl. Vriezenveen

1-6-1914.
c. Aleida Coes, geb. Vriezenveen 24-2-1850, overl. ald. 26-8-1872.
d. Bernardus Fredrikus Coes (Coessies Benaad), geb. Vriezenveen 12-2-1854, landbouwer ald.,

overl. Vriezenveen 11-8-1917 (Wijk 5 nr. 517).
e. Berendina Coes(Coessies Diene), geb. Vriezenveen 15-3-1858, overl. ald. 26-5-1931.
f. Fredrika Coes, geb. Vriezenveen 2-12-1861, overl. ald. 1-1-1908.

Boerderij Dorpsstraat Westeinde te Vriezenveen, Wijk 5 nr. 517, anno 1902. Op de voorgrond ziet men
Coessies Benaads (Bernardus Fredrikus Coes; VIIa-4d, 1854-1917) die met trots zijn twee koeien voor de
wagen loont. De twee toekijkende meisjes zijn Kleine Miente (dochter van Kleins Jans, d. i. Johannes Kobes,
die hel nog gedeeltelijk zichtbare huis rechts bewoonde - later mevrouw Dasselaar-Kobes) en haar zusje
Sientje (mevrouw Lamberts-Kobes). Rechts de oude Rouwls Heruk. In de oude boerderij woonden de
ongetrouwde Coessies Diene (1858-1931) met haar twee eveneens ongetrouwde broers Benaads en Bats
(de oudste, Alberlus Coes, 1846-1914)
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5. Fina Coes, geb. Vriezenveen 30-11 -1820.
6. Berendina Coes, geb. Vriezenveen 4-8-1823, overl. ald. 14-6-1870, tr. Abraham

Neuteboom.
7. Aleida Coes, geb. Vriezenveen 9-8-1826.

Villa. Gerhardus Coes, geb. Vriezenveen 2-11-1813, wever, kleermaker en later
landbouwer ald., woont Wijk 6 te Vriezenveen (Westeinde), overl. Vriezenveen 30-7-
1870, tr. ald. 15-4-1843 Berendina (Dina)Alberts, geb. Vriezenveen 13-1 -1821, overl.
ald. 30-1-1857, dr. van Hermannus Alberts, landbouwer te Vriezenveen, en Janna
Winkel.

Uit dit huwelijk:

1. Hermannus Coes, geb. Vriezenveen 14-5-1844, over], ald. 15-5-1844.
2. Hermannus Coes, geb. Vriezenveen 31-1-1845, overl. ald. 5-2-1845.
3. Hermannus Coes, geb. Vriezenveen 15-11-1845, landbouwer, overl. ald. 26-11-

1882.
4. Aleida Coes, geb. Vriezenveen 10-12-1847, overl. ald. 21-6-1866.
5. Fredrik, volgt IXa.

Gerhardus Coes (Villa, 1813-1870)
geretoucheerde foto ca. 1860
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IXa. Fredrik Coes, geb. Vriezenveen 30-9-1849, landbouwer wonend Wijk 6 nr. 549,
overl. Vriezenveen 15-2-1890 (Wijk 6 nr. 578), tr. Vriezenveen 26-6-1880 Rika Meij-
er, geb. ald. 21-2-1851, bij huw. dienstmeid, overl. ald. 20-4-1933 (Wijk 6 nr. 745),
in de Dorpsstraat Westeinde, oude boerderij naderhand afgebroken, dr. van Fredrik
Meijer, landbouwer en gemeentebode te Vriezenveen, en Gerritdina Gerritsen.

Uit dit huwelijk:

1. Gerhardus Coes, geb. Vriezenveen 30-4-1881, landbouwer, overl. ald. 25-10-
1943.

2. Hermannus, volgt Xa.
3. Fredrik Coes, geb. Vriezenveen 14-1-1887, overl. ald. 15-3-1887.
4. Berendina Fredrika Coes, geb. Vriezenveen 16-10-1888, overl. ald. 7-1-1939, tr.

Vriezenveen 29-11-1913 Mannes Stegeman, geb. ald. 11-10-1890, landbouwer,
overl. Vriezenveen 8-4-1969, zn. van Klaas Stegeman en Alberdina Hekhuis. Hij
hertr. Vriezenveen 14-10-1939 Hermina Berkhof.

Xa. Hermannes Coes (bijgenaamd Weijermans, ook te spellen Wêiermans, Waaier-
mans of Weijermoans), geb. Vriezenveen 12-3-1884, landbouwer, bestuurslid Christe-
lijke Schoolvereniging ald., overl. Vriezenveen 8-4-1974, tr. ald. 12-3-1910 Johanna
Bokdam, geb. Vriezenveen 11-1-1886, overl. Almelo 27-1-1961, dr. van Johannes
Bokdam, landbouwer te Vriezenveen, en Berendina Scherphof.
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GensNostra52(l997)



Boerderij Dorpsstraat Westeinde te Vriezenveen, Wijk 6 nr. 745 (schuin tegenover de boerderij van de
ongetrouwde neven en nichten Coes gelegen).
V.l.n.r.: Johanna Bokdam (Xa; 1886-1961), Fredrika Coes (geb. 1917), Hermannus Coes (geb. 1922),
Gerard Coes (geb. 1923, de kleinste), Berendina Coes (achter hek), moeder Johanna Coes-Bokdam (1886-
1961) met op de arm Hendrik Coes (geb. 1926).
Foto uit omstreeks 1926. Van deze oude boerderij bestaat ook een schilderij van de hand van B. Jaspers
Fayer (zie inleiding)

Uit dit huwelijk:

1. Rika Coes, geb. Vriezenveen 12-12-1910, tr. ald. 6-6-1946 Fredrikus Johannes
Aman, geb. Vriezenveen 29-3-1910, landbouwer ald., overl. ald. 18-2-1983, zn.
van Cornelis Aman, landbouwer en eigenaar van een turverij te Vriezenveen, en
Gerritdina Jezina Hoff.

2. Berendina Coes, geb. Vriezenveen 1-4-1912, overl. ald. 27-12-1986, tr. ald. 20-
12-1934 Hendrik Dasselaar, geb. Vriezenveen 30-4-1910, eigenaar van een schil-
dersbedrijf ald., zn. van Kornelis Dasselaar, schilder, en Johanna Zomer.

3. Fredrik, volgt Xla.
4. Johannes, volgt Xlb.
5. Fredrika Coes, geb. Vriezenveen 19-9-1917, tr. ald. 14-7-1942 Johannes Egbert

Pot, geb. Vriezenveen 17-9-1910, landbouwer ald., zn. van Johan Pot, landbou-
wer te Vriezenveen en meer dan 50 jaar kerkeraadslid ald. laatstelijk als
president-kerkvoogd, en Magdalena Fredrika Hoff.

6. Johanna Coes, geb. Vriezenveen 20-1 -1920, tr. (1) ald. 27-5-1948 Hendrik Meij-
er, geb. Vriezenveen 23-2-1918, smid-bankwerker, later afd.-chef Philips Machi-
nefabriek Almelo, overl. Vriezenveen 29-6-1974, zn. van Hendrik Meijer, land-
bouwer te Vriezenveen, en Tonia van Doeschot; tr. (2) ald. 13-5-1977 Johannes
Folbert, geb. Vriezenveen 2-10-1919, notarisklerk, later makelaar-taxateur onroe-
rendgoed te Vriezenveen, zn. van Jan Hendrik Folbert, notarisklerk ald., en Hen-
drika Ramerman.
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7. Hermannes, volgt XIc.
8. Gerhardus Coes, geb. Vriezenveen 21-11-1923,chauffeurBetoncentrale, tr. Vrie-

zenveen 2-10-1952 Alide Evers, geb. Uelsen (Duitsland) 2-6-1929, dr. van Egbert
Evers, landbouwer te Hellendoorn, en Janna Jurjens.
Uit dit huwelijk:
a. Harry Coes, geb. Hellendoorn 23-7-1954, lijnwerker.
b. Marianna Coes. geb. Hellendoorn 19-3-1957. kinderverzorgster, tr. Henrico County (Virginia,

USA) 21-5-1983 Mark Allen Smith, geb. Louisville (Kentucky, USA) 27-11-1956, gemmoloog,
zn. van Sanford Owen Smith en Zoe Croom.

c. Johan Coes, geb. Hellendoorn 2-4-1961, kwartiermeester Koninklijke Marine, helikopterredder,
tr. Lissabon 18-6-1989 Cristina Maria Ribeiro de Sousa Ferreira Leal, geb. Lissabon 21 -11 -1961,
reisleidster/tolk, dr. van Idilio Nelson Ferreira Leal en Maria Arminda Ribeiro de Sousa.

9. Hendrik, volgt Xld.
10. Derk, volgt Xle.
11. Johan Coes, geb. Vriezenveen 4-5-1930, chef automonteur, tr. Hellendoorn 31-7-

1958 Geertruida Maria Landeweerd, geb. ald. 20-3-1933, dr. van Gerrit Jan Lan-
deweerd, wever, en Berendina Oosterloo.
Uit dit huwelijk:
a. Berendina Coes, geb. Hellendoorn 29-5-1960, tr. Wierden 8-3-1985 Derk Jan Nijsink, geb. ald.

18-4-1960, elektromonteur Agro-techniek Lochem, zn. van Hendrik Nijsink, veehouder, en Hermi-
na Bloemendal.

b. Johanna Coes, geb. Almelo 12-3-1964, ziekenverzorgster, tr. Wierden 25-5-1989 Gerrit Hendrik
Olthof, geb. ald. 31-10-1962, elektrotechnicus telecommunicatie Vitel/Gouda, zn. van Johannes
Olthof, loodgieter, en Aleida Gerritdina Smalbrugge.

12. Jan Coes, geb. Vriezenveen 11-8-1933, typograaf te Vriezenveen, later conciërge
gemeentehuis Putten, tr. Hellendoorn 9-9-1960 Annie Middelesch, geb. ald. 27-
12-1934, dr. van Jan Hendrik Middelesch, wever, en Gerritdina Sasbrink.
Uit dit huwelijk:
a. Johanna Coes, geb. Hellendoorn 27-12-1964, verpleegkundige HBO.
b. Jan Hendrik Coes, geb. Hellendoorn 12-4-1968, autospuiter Van der Werf Autoschadebedrijf

Lunteren.

Xla. Fredrik Coes, geb. Vriezenveen 30-8-1913, brood- en banketbakker (Westeinde
345), overl. ald. 10-4-1976, tr. Vriezenveen 17-6-1941 Aaltje Jezina Nijen Twilhaar,
geb. ald. 1-10-1914, overl. Vriezenveen 22-7-1986, dr. van Hendrik Nijen Twilhaar,
kruidenier te Vriezenveen, en Gerritdina Wichers.

Uit dit huwelijk:

1. Hermannus Coes, geb. Vriezenveen 25-11-1941, elektricien IJsselmij. te Zwolle,
tr. Vriezenveen 11-5-1965 Gerri Johanna Pape, geb. ald. 5-8-1944, gezinsver-
zorgster, dr. van Hendrik Pape, betonarbeider, en Johanna Letteboer.
Uit dit huwelijk:
a. Johanna Coes, geb. Almelo 1 -7-1966, tr. Vriezenveen 26-9-1986 Hendrik Johannes Dekker, geb.

ald. 18-8-1964, landbouwer te Vriezenveen, zn. van Albertus Dekker, landbouwer, en Janna Hek-
huis.

b. Aaltje Jezina Coes, geb. Vriezenveen 10-2-1969. kraamverzorgster.
c. Fredrik Coes, geb. Vriezenveen 13-12-1973.
d. Hendrika Herma Jolien Coes, geb. Almelo 12-7-1983.

2. Gerritdina Coes, geb. Vriezenveen 6-1-1944, tr. ald. 25-8-1965 Wicher Reurink,
geb. Vriezenveen 12-6-1942, servicemonteur, zn. van Jacobus Reurink, metaalbe-
werker, en Jennegien Dam.
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3. Hendrik Coes, geb. Vriezenveen 27-2-1948, chauffeur Landbouwbedrijf Kaas-
boerderij Holland te Vriezenveen, tr. Almelo 6-10-1971 (echtsch. ingeschr. Al-
melo 2-1-1985) Maria Wilhelmina Neurink, geb. Almelo 14-1-1947, stenotypiste,
dr. van Robert Hubert Neurink, afdelingschef, en Maria Oolbekkink.
Uit dit huwelijk:
a. Maria Wilhelmina Coes, geb. Almelo 15-7-1972.
b. Wilhelmina Maria Coes, geb. Almelo 6-2-1976.

Xlb. Johannes Coes, geb. Vriezenveen 19-9-1915, landbouwer ald., overl. ald. 26-1-
1989, tr. Vriezenveen 8-12-1942 Jasperdina Gezina Wichers, geb. Vriezenveen 16-6-
1919, dr. van Gerhardus Wichers, landbouwer, en Jasperdina Gezina Wilharms.

Uit dit huwelijk:

1. Joke Coes, geb. Vriezenveen 25-4-1946, kraamverzorgster, tr. Vriezenveen 10-
11-1971 Derk Alben Wesselink, geb. Toldijk (gem. Steenderen) 30-9-1946, tim-
merman, zn. van Albert Wesselink, landbouwer, en Alberdina Johanna Walge-
moet.

2. Hermannes Gerhardus Coes, geb. Almelo 27-11-1948, landbouwer te Vriezen-
veen, tr. ald. 4-6-1971 Frederika Hermanna Dekker, geb. Vriezenveen 13-2-
1949, dr. van Johannes Dekker, landbouwer, en Frederika Hoff.
Uit dit huwelijk:
a. Jasperdina Gezina Coes, geb. Vriezenveen 30-10-1972.
b. Frederika Coes, geb. Vriezenveen 4-2-1975.
c. Johanna Coes, geb. Vriezenveen 15-7-1978.

3. Dinant Coes, geb. Vriezenveen 24-4-1952, timmerman, tr. Vriezenveen 30-12-
1977 Berendina van Harten, geb. Wierden 6-6-1956, dr. van Gerrit van Harten,
landbouwer, en Berendina Hendrika Schipper.
Uit dit huwelijk:
a. Johannes Coes, geb. Almelo 20-1-1982.
b. Gerrit Marijn Coes, geb. Almelo 10-6-1985.

XIc. Hermannes Coes, geb. Vriezenveen 11-2-1922, boekhouder en belastingcon-
sulent Boekhoudbureau H. Coes ald., gemeenteraadslid Vriezenveen voor de CHU
(1970), bestuurslid Christelijke Schoolvereniging Vriezenveen, tr. Vriezenveen 9-7-
1946 Berendina Pot98, geb. ald. 19-4-1916, dr. van Johan Pot, landbouwer te Vriezen-
veen en meer dan 50 jaar kerkeraadslid ald. laatstelijk als president-kerkvoogd, en
Magdalena Fredrika Hoff.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Coes, geb. Vriezenveen 25-4-1947, kleuterleidster, secretaresse Bestuur
Christelijke Schoolvereniging Vriezenveen, tr. Vriezenveen 11-7-1969 Hendrik
Gerrit van der Kolk, geb. ald. 19-4-1946, onderwijzer Kennedyschool Prot.-
Christelijke Basisschool te Vroomshoop, zn. van Jan van der Kolk, timmer- en
trappenfabrikant ald., en Hermina Fokke.

2. Magdalena Coes, geb. Vriezenveen 30-7-1949, onderwijzeres, tr. ald. 17-12-1970
Johannes Pas, geb. Rijssen 29-3-1947, hoofd Christelijke Basisschool te Masten-
broek, zn. van Tomas Pas, hoofd Christelijke Lagere School te Wierden, en Ger-
ritdine VenekJaas.

3. Hermannes Coes, geb. Vriezenveen 15-4-1953, vrachtwagenchauffeur Fa. W.
Wessels ald., tr. Vriezenveen 23-12-1977 Hendrikje Anneke Post, geb. ald. 19-3-
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1954, peuterleidster, dr. van Egbert Post, bakker te Vriezenveen, en Gerharda
Hermine Veneberg.
Uit dit huwelijk:
a. Daplme Michelle Coes, geb. Almelo 27-9-1979.

Xld. Hendrik Coes, geb. Vriezenveen 20-2-1926, timmerman ald., tr. Vriezenveen 21 -
10-1955 Janna Stijf, geb. Heerde 31-5-1930, dr. van Gerrit Stijf, fabrieksarbeider, en
Christina Antonia Tellegen.

Uit dit huwelijk:

1. Hermannus Coes, geb. Vriezenveen 29-9-1956, chauffeur, tr. Vriezenveen 21-11-
1980 Gerhardina Peters, geb. Wierden 4-2-1959, dr. van Luitje Peters, landbou-
wer te Hoge Hexel, en Hendrika Vetker.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrika Janna Danielle Coes, geb. Vriezenveen 2-9-1983.
b. Judith Ilse Coes, geb. Vriezenveen 14-1-1986.

2. Gerhard Coes, geb. Almelo 28-6-1959, vrachtwagenchauffeur, tr. Vriezenveen
18-12-1981 Andrie Protzman, geb. ald. 19-1 -1961, dr. van Jan Protzman, winke-
lier in tuinartikelen, en Antje Siemerink.
Uit dit huwelijk:
a. Henk Jan Willem Coes, geb. Almelo 16-8-1985.
b. Maureen Coes, geb. Almelo 17-6-1989.

3. Johan Anton Coes, geb. Vriezenveen 10-4-1963, klaarmeester bij het Waterschap
Regge en Dinkel, tr. Vriezenveen 13-10-1988 Annegjen Jenneken Hanna Krom-
hof, geb. ald. 22-8-1963, tandartsassistente, dr. van Johan Willem Hendrik Krom-
hof, kraanmachinist, en Mini Jansen.

Xle. Derk Coes, geb. Vriezenveen 17-5-1928, smid, overl. Almelo 18-4-1991, tr. ald.
15-4-1955 Janna Pas, geb. Rijssen 10-7-1927, dr. van Gerrit Jan Pas, fabrieksarbei-
der, en Geze ten Bolscher.

Uit dit huwelijk:

1. Johan Hermannes Coes, geb. Vriezenveen 22-12-1956, frauderechercheur Inter-
gemeentelijke Dienst, tr. Vriezenveen 20-6-1985 Elisabeth Reintje Fokke, geb.
Holten 14-10-1957, beroepskeuze-adviseuse voor school en beroep, dr. van Hen-
drik Fokke, directeur Woningstichtingen Vriezenveen Sibculo e.o., en Johanna
Gerritdina Kobes.
Uit dit huwelijk:
a. Gerrit Jan Coes, geb. Nijverdal 1-12-1988.
b. Jakobes Robertjan Coes, geb. Nijverdal 17-7-1990.

2. Gerrit Jan Coes, geb. Rijssen 12-6-1961, boekhouder.

Vb. Hendrik Otten Coes, ged. Vriezenveen 19-11-1730, landbouwer ald., keurnoot
(1778), overl. tussen 1787 en 1791, tr. Vriezenveen 18-9-1756 Maria (Marrigje) Jan-
sen Olijslager alias Luijerink (Leijerink), ged. Vriezenveen 3-11-1726, overl. waar-
schijnlijk vóór 1788, dr. van Jan Jansen Olieslager alias Luijerink en Geertje Roelofs
Smit.

Hendrik Otten was gevestigd op een kleine boerenplaats aan het Oosteinde, bij de eerste vermelding
(Hoofdgeld 1658) gelegen tussen Fredrik Lucas (Luykers) en Hendrik Letteboer. Volgens het Boer-
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boek omvatte het omstreeks 1762 ' 1 wand bouwland op Smitsland, 1 wand bouwland op Gerrit ten
Catenland. 1 stuckien gaardenland en een Vi koeweide'. Tot aan zijn dood omstreeks 1790 is hier niets
aan veranderd. Te oordelen naar de belastinggegevens waren zijn middelen beperkt99.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Hendrik, volgt VIb.
2. Albertdina, ged. Vriezenveen 1-3-1761.

VIb. Jan Hendrik Coes (ook Jan Coes of Jan Hendrik Otten), ged. Vriezenveen 30-6-
1758, landbouwer en wever, gerichtsassessor (1809), woont Oosteinde no. 108 te
Vriezenveen, overl. ald. 15-11-1822, tr. Vriezenveen 29-4-1787 Derkdyka (Otten)
Coes (zijn volle nicht, zie Va-3), ged. Vriezenveen 4-2-1759, overl. ald. 24-3-1821,
dr. van Frerijk Otten Coes en Berendje Derks Timmer alias Spijker alias Biesters.

Op dezelfde plaats aan het Oosteinde als zijn vader vindt men vanaf 179110° diens enige zoon Jan
Hendrik (nu tussen de wed. Fredrik Lucas en Hagman).
Het gaat hem voorspoediger dan zijn vader, want vanaf 1798 kan hij zich regelmatig aankopen per-
mitteren. Op 24 mei 1798 koopt hij voor ƒ181 -9-8 een bouwgaarde groot ruim 1 wand met de steege
daartegen aan van dezelfde grootte met een 'huysplaats' op Smitsland van de wed. Hendrik Letteboer
(de vroegere buren van zijn vader, die ook op dat land zijn bouwgronden had)101. In 1801 breidt hij
zijn land uit met \lA wand bouwland (gekocht van de kinderen Van Olde) en in 1804 met 1 wand
bouwland op Bartelinksland102.
Vanaf Jan Hendrik Otten Coes, meestal kortweg Jan Coes genoemd, is de geslachtsnaam Coes in deze
tak definitief ingeburgerd geraakt. Dit blijkt ook uit de inschrijving door zijn op dat ogenblik enige
overlevende zoon Bernardus in het vervolg op de lijst van aangenomen familienamen uit de Napole-
ontische tijd. Het 'Registre des noms de familie de la Commune de Vriezenveen 1812/1826' vermeldt
onder no. 86103: 'Op heden den tienden April des jaars achttienhonderdzesentwintig, des avonds te
acht uuren, is voor ons Jan Kruys Burgemeester, ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Vriezenveen verschenen Bernardus Coes, kleermaker, oud een en dertig jaaren, meerderjarigen zoon
van wijlen Jan Hendrik Coes, en van wijlen Derkdijka Coes, beide overleden, woonende in deze
gemeente, en verklaarde dat zijn vader ook de naamen heeft gevoerd van Jan Coes, en ook van Jan
Hendrik Otten: doch dat hij voor zich tot vaste geslachtsnaam behield de naam van Coes. Dat hij was
gehuwd met Alberdina Jansen Eupe, en uit dat huwelijk heeft twee kinderen met name Derkdijka, oud
vijf jaaren, en Aaltjen, oud twee en een halfjaar. Van welke verklaring wij deze acte hebben opge-
maakt, welke na voorlezing door de comparant benevens ons is getekend'. Zonder in deze lijsten
opgenomen te zijn, voerden vanaf deze tijd (eerste kwart 19e eeuw) ook alle afstammelingen van de
oudste tak (Otte Coes Vla) als blijvende geslachtsnaam de naam Coes.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Coes, geb. Vriezenveen 11-5-1788, wever, overl. ald. 22-4-1815.
2. Berendyna Coes, geb./ged. Vriezenveen 30-8/4-9-1791, jong overleden.
3. Bernardus, volgt Vllb.

Vllb. Bernardus Coes l03, geb./ged. Vriezenveen 8/14-6-1795, kleermaker wonend
Wijk 2 nr. 108, overl. Vriezenveen 22-8-1872, tr. ald. 15-9-1821 Alberdina Jansen
Eupe, geb./ged. ald. 21/25-6-1797, overl. ald. 19-11-1885, dr. van Albert Jansen Eupe,
landbouwer, en Trijntje Jansen.

Uit dit huwelijk:

1. Derkdijka Coes, geb. Vriezenveen (bij de geboorte door de vader erkend) 20-2-
1821, bij huw. dienstmeid, overl. Vriezenveen 8-9-1899, tr. ald. 11-4-1846 Ger-
hardus Derks, geb. Vriezenveen 27-9-1818, wever en landbouwer ald., overl. ald.
16-10-1894, zn. van Johannes Derks, landbouwer, en Sefina (Chefina) Gerrits.

Gens Nostra 52 (1997) 323



2. Aaltje Coes, geb. Vriezenveen 26-9-1823, overl. ald. 21-2-1907, tr. Vriezenveen
31-1-1846 GerritAtel (ook Attel of Artel), geb. Hoogezand 19-4-1820, wever,
later timmerman en tenslotte landbouwer te Vriezenveen, overl. ald. 11-7-1887,
zn. van Gerrit Atel (Artel), wever te Vriezenveen, en Anna Maria Servaas.

3. Johannes Coes, geb. Vriezenveen 3-9-1826, overl. ald. 27-5-1828.
4. Johanna Coes, geb. Vriezenveen 19-11-1828, bij huw. dienstmeid, overl. vóór

1874, tr. Vriezenveen 30-3-1855 Roelof J(o)an de Bla(a)uw, geb. Vriezenveen
9-6-1828, wever, later landbouwer ald., overl. Vriezenveen 14-10-1905, zn. van
Hendrik de Bla(a)uw, landbouwer, en Johanna Drost. Hij hertr. 1874 Johanna
Bruins.

5. Theresia Coes, geb. Vriezenveen 23-6-1832, bij huw. dienstmeid, overl. ald. 8-3-
1916, tr. Vriezenveen 7-7-1855 Jan Hendrik Nijkamp, geb. Vriezenveen 10-12-
1831, wever, later landbouwer ald., overl. Vriezenveen 7-10-1892, zn. van Hen-
drik Nijkamp, landbouwer, en Lena Companje(n).

6. Hendrik Coes, geb. Vriezenveen 5-12-1834, overl. ald. 28-12-1834.
7. Helena Coes, geb. Vriezenveen 21-12-1835, overl. ald. 1-1-1836.
8. Helena Coes, geb. Vriezenveen 8-4-1837, overl. ald. 27-1 -1860 (na te zijn beval-

len van een natuurlijke zn. Albertus Coes, geb. Vriezenveen 23-1-1860, overl.
ald. 24-1-1860).

9. Gerrit, volgt VlIIb.

Bernardus Coes (IXb; 1876-1935) en echtgenote Geziena Pleij
(1876-1958) in haar jonge jaren nog met de Vriezenveense 'knip-
muts' getooid. Op de voorgrond de oudste drie kinderen Gerrit,
Gezina en Bertus
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VIHb. Gerrit Coes, geb. Vriezenveen 31-5-1841, kleermaker, wonend aan het Oost-
einde (huis-en bijnaam 'DePuelker') ald., overl. Vriezenveen 4-9-1896, tr. ald. 17-8-
1866 Bernarda Ekkel, geb. Vriezenveen 14-8-1841, naaister (bij huw.), overl. Vrie-
zenveen 20-3-1907, dr. van Gerrit Jansen Ekkel, landbouwer te Vriezenveen, en Ber-
nardina Holland.

Uit dit huwelijk:

1. Alberdina Coes, geb. Vriezenveen 4-3-1867, overl. ald. 4-4-1885.
2. Gerhard Coes, geb. Vriezenveen 28-9-1869, kleermaker, wonend aan het Oost-

einde ald., overl. Vriezenveen 6-6-1943, tr. ald. 6-12-1919 Hanna Hendrika Fok-
ke, geb. Vriezenveen 17-8-1875, overl. ald. 18-12-1951, dr. van Gerrit Fokke en
Gerritdina Abbink.

3. BernardaJohanna Coes, geb. Vriezenveen23-8-1872, overl. ald. 5-1-1876, twee-
ling met volgende.

4. Bernardina Gezina Coes, geb. Vriezenveen 23-8-1872, overl. ald. 1-1-1957, tr.
ald. 18-7-1908 Hendrikus Prinsen, geb. Vriezenveen 25-7-1867, overl. ald. 13-2-
1951, zn. van Hendrik Prinsen en Hendrika Hof.

5. Bernard(us), volgt IXb.
6. Bertus Coes, geb. Vriezenveen 6-8-1879, vertrok in 1897 naar Duitsland, ortho-

pedisch schoenmaker te Schüttorf (West-Duitsland), overl. ald. 11-5-1967, tr. ca.
1905 Christine Hermine Sluet, overl. Schüttorf 24-1-1944.
Uit dit huwelijk:
a. Bernhardine Coes, geb. Schüttorf 28-8-1908, tr. 21-8-1934 Hein Teeselink, vertegenwoordiger

Hengelose Brouwerij.
b. Ernst Coes, geb. Schüttorf 20-10-1909, orthopedisch schoenmaker, eigenaar van een schoenwinkel

ald., tr. Helene Hünscher (hieruit twee gehuwde dochters: Christel Coes, geb. 1947, en Gerda
Coes, geb. 1950).

c. Meta Coes, geb. Schüttorf 24-3-1914, tr. 1948 Johan Haakmann, werkzaam bij de Bentheimer
Kreiseisenbahn.

7. Alberdina Coes, geb. Vriezenveen 15-12-1885, overl. 12-9-1886.

IXb. Bernard(us) Coes, geb. Vriezenveen 18-4-1876, oorspronkelijk smid, later ma-
chinist en hoofd technische dienst bij de Firma Jansen & Tilanus textielfabriek te
Vriezenveen, overl. ald. 22-8-1935, tr. Vriezenveen 14-5-1898 Geziena Pleij, geb. ald.
3-2-1876, overl. Vriezenveen 5-12-1958, dr. van Bertus Pleij (Stams Bats naar huis-
naam 'de Stams'), fabrieksarbeider, stalenmaker bij Jansen & Tilanus te Vriezenveen
en catechiseermeester ald., en Gezina Smelt.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Coes, geb. Vriezenveen 3-2-1899, overl. ald. 25-6-1899.
2. Gerrit, volgt Xb.
3. Geziena Coes, geb. Vriezenveen 29-10-1902, tr. ald. 30-9-1930 Egbert Johannes

Dekker, geb. Vriezenveen 26-3-1906, bouwkundige ald., zn. van Jan Hendrik
Dekker, bouwkundige, en Adolfina Pot.

4. Bertus Coes, geb. Vriezenveen 22-11-1904, oorspronkelijk elektricien te Harden-
berg, later mede-eigenaar Electro-Installatiebedrijf Gebr. Coes te Vriezenveen,
oprichter Metaalveredelingsbedrijf Coes N.V. ald., overl. Almelo 7-4-1972, tr.
Vriezenveen 17-4-1930 Lena Johanna Kobes, geb. ald. 1-4-1907, overl. Vriezen-
veen 24-10-1988, dr. van Gerhardus Kobes, landbouwer te Vriezenveen, en Jezi-
na Dekker.
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Groepsfoto van het gezin van Bernard Coes (IXb; 1876-1935), gehuwd met Geziena Pleij (1876-1958),
genomen omstreeks 1928.
V.l.n.r.: Gezina, Bertus, Bernard Coes senior, Gerda Dina, Gerhard Bernard, Geziena Coes-Pleij, Jo
Grada, Gerrit, Bernard Gerhard en Bernarda

Uit dit huwelijk:
a. Bernard Gerrit Coes, geb. Vriezenveen 3-5-1931, eigenaar Metaalveredelingsbedrijf Coes N.V.

te Vriezenveen, tr. ald. 10-1-1964 (echtsch. ingeschr. Vriezenveen 13-5-1975) Inge Lizzi Irmgard
Hermann, geb. Ostenrode (Oostpruissen, Duitsl.) ca. 1936, wed. van Hellmut Gustav Adolf
Gritzka, dr. van Arno Otto Paul Hermann en Anastasie Helene Saremba.

b. Sieny Gerharda Coes, geb. Vriezenveen 3-5-1933, tr. Vriezenveen 11-11-1960 Christiaan Johan
Koeslag, geb. Zwolle 23-2-1932, horeca-ondernemer, hotelhouder te Hardenberg, zn. van Rutger
Koeslag, herbergier en stalhouder ald., en Jennigje Leering.

c. Gerharda Betsy Coes, geb. Vriezenveen 22-5-1940, onderwijzeres, tr. Sassenheim 30-10-1970
Jurien Frans van der Meij, geb. Utrecht 21-12-1936. bankemployé Amro Assurantie Bedrijf te
Zwolle, zn. van Frans van der Meij, luitenant-kolonel Koninklijke Landmacht, en Geertje Arina
Bakker.

d. Lena Johanna Coes, geb. Vriezenveen 31 -8-1941, mode-ontwerpster, tr. Loenen aan de Vecht 14-
12-1973 Jan van der Kamp, geb. Kampen 26-2-1942, medewerker Gezondheid, Voorlichting en
Opvoeding GGD te Eindhoven, zn. van Gerrit van der Kamp, eigenaar van een wasserij te Kam-
pen, en Oegje Drupsteen.

e. Gonda Coes, geb. Vriezenveen 24-11-1944, secretaresse, tr. Almelo 25-10-1967 Jan Cornelis
Veldhuis, geb. ald. 25-2-1941, directeur Santman B V drankengroothandel te Almelo, zn. van Gerrit
Hendrik Veldhuis, wijnhandelaar-distillateur, en Martientje de Jonge.

5. Bernarda Coes, geb. Vriezenveen 26-9-1907, (hoofd)verpleegster in Nederland
en Engeland, later directrice Wilhelmina-Ziekenhuis te Assen.

6. Bernard Gerhard Coes, geb. Vriezenveen 8-10-1910, elektricien en machinist,
hoofd technische dienst bij de Firma Jansen & Tilanus textielfabriek te Vriezen-
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veen (vanaf 1934, als opvolger van zijn vader), drager Verzetsherdenkingskruis
1940-1945, tr. Katwijk aan Zee 15-5-1934 Elisabeth Verloop, geb.ald. 4-3-1913,
dr. van Arie Verloop, aannemer te Katwijk aan Zee, en Brechtje van Rijn.
Uit dit huwelijk:
a. Bertha Gezina Coes, geb. Hardenberg 6-4-1935, tr. Almelo 25-6-1954 Henk van de Kerke, geb.

ald. 28-2-1933, adjudant Koninklijke Vliegbasis Twente, zn. van Johan Hendrik van de Kerke,
sigarenmaker, en Manna Gerritdina Schapink.

b. Gezina Bertha Coes, geb. Vriezenveen 16-12-1936, tr. ald. 4-6-1960 Johan Herman Jansen, geb.
Vriezenveen 16-1 -1937, technisch ingenieur, opzichter Babcock& Wilcox Stoomketels USA, later
eigenaar Technisch Adviesbureau voor Papier- en Pulpindustrie te Woodenville (Washington,
USA), zn. van Herman Jansen Jzn. (dorpsnaam 'Mieten Harman'), journalist en publicist over de
geschiedenis van Vriezenveen, hoofdredacteur Vriezenveense Courant en samen met L. Jonker
oprichter van de Vriezenveense Oudheidkamer (1949), en Jennigje Meijer.

c. Elisabeth Benita Coes, geb. Vriezenveen 1-12-1939, verpleegster, tr. Amsterdam 9-12-1963 drs.
GustaafAdolf Gerritsen, geb. Almelo 29-9-1938, socioloog, partner Organisatie-adviseurs Bureau
Horringa & De Koning te Bilthoven, zn. van Gustaaf Adolf Gerritsen, vertegenwoordiger, en
Jeanne Kuijt.

d. Marianne Coes, geb. Vriezenveen 12-9-1944, onderwijzeres Coriovallumschool (MLK) te Heer-
len, tr. Vriezenveen 25-5-1966 ir. Arnold Vossebeld, geb. ald. 14-7-1941, werktuigbouwkundig
ingenieur, projectmanager Polymers Verkoopkantoor Rubbers Dutch States Mines te Heerlen, zn.
van Gerhardus Johannes Vossebeld, procuratiehouder Jansen & Tilanus, en Gerhardina Hendrika
Holland.

7. Jo Grada Coes, geb. Vriezenveen 20-12-1913, tr. ald. 26-11-1937 Berend Jan
Zweers, geb. Hardenberg 4-4-1905, eigenaar van een bakkerij te Westerbork, zn.
van Hendrik Willem Zweers, kuiper, en Maria de Jong.

8. Gerharda Dina Coes, geb. Vriezenveen 22-5-1916, lerares naaldvakken Meisjes-
school te Almelo.

9. Gerhard Bernard Coes, geb. Vriezenveen 23-11-1918, eigenaar Modehuis Coes
Textiel Producten te Vriezenveen, overl. ald. 7-11-1987, tr. Almelo 1-2-1949
Gezina Boom, geb. Almelo 22-8-1921, dr. van Hendrik Bernard Boom, manufac-
turier, en Johanna Getkate.
Uit dit huwelijk:
a. BernardCoes, geb. Vriezenveen 23-6-1958, textielingenieur, werkzaam in textielagenturen achter-

eenvolgens te Antwerpen, Amstelveen en Vriezenveen.

Xb. Gerrit Coes, geb. Vriezenveen 19-4-1900, oorspronkelijk elektrotechnicus (1927),
elektricien (1930), mede-eigenaar Electro-Installatiebedrijf Gebr. Coes te Vriezen-
veen, directeur Gemeentelijk Electrisch Bedrijf te Vriezenveen, bestuurslid Groene
Kruis ald., kerkeraadslid Ned.-Herv. Gem. te Vriezenveen, overl. ald. 29-1-1953, tr.
Vriezenveen 7-7-1927 Frederika Johanna Bom, geb. ald. 20-2-1903, dr. van Fredrik
Hendrik Bom en Frederika Johanna Holland.

Uit dit huwelijk:

1. Bernard, volgt Xlf.
2. Fredrik Hendrik, volgt Xlg.
3. Gerrit, volgt Xlh.
4. Frederika Johanna Coes, geb. Vriezenveen 21-11-1942, onderwijzeres Prof.

Casimirschool BLO te Borne, tr. Vriezenveen 1-5-1969 Dirk Schoneveld, geb.
Leiden 7-1-1940, gemeente-ambtenaar afd. Onderwijs gemeente Hengelo, zn. van
Jan Schoneveld, bakker te Rijnsburg, en Janna Zandbergen.
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Gerrit Coes (Xb; 1900-1953), directeur Gemeentelijk Electrisch Bedrijf Vriezenveen, rechts staande naast
de in 1631 door Segewalt Hertijseren gegoten en 2700 halve Nederlandse ponden wegende Mariaklok.
Deze dorpsklok is in 1943 door de bezetter ter omsmelting weggehaald, maar werd na de oorlog tussen vele
andere klokken teruggevonden in Groningen en op 17 december 1945 weer in Vriezenveen binnengehaald.
Links eerst de vroegere burgemeester van Vriezenveen, H.W.K. ridder Huyssen van Kattendijke, naast hem
de voormalig wethouder F.J. Berkhojf

Xlf. Bernard Coes, geb. Vriezenveen 11-9-1928, ingenieur Tropische Landbouw-
school te Deventer, directeur Bosma's Ingenieursbureau te Assen, overl. Assen 26-12-
1965, tr. Vriezenveen 26-5-1955 Wilhelmina Dekker, geb. ald. 12-2-1930, overl. Vrie-
zenveen 25-4-1985, dr. van Johannes Bernardus Dekker, landbouwer ald., en Gerhar-
da van 't Spijker.

Uit dit huwelijk:

1. Fredrika Johanna Coes, geb. Emmen 16-5-1957, maatschappelijk werkster, tr.
Vriezenveen 18-9-1981 Peter van Engeland, geb. Apeldoorn 28-8-1955, mede-
werker Prot. Christelijk Sociaal Pedagogische Dienst Afd. Hengelo, zn. van Al-
bertus Andries van Engeland, aannemer, en Petertje Mulder.

2. Johannes Bernardus Coes, geb. Assen 22-10-1960, ingenieur Hogere Informati-
ca, systeemanalist Philips Apeldoorn, tr. Vriezenveen 12-9-1986 Engbertdina
Johanna Bom, geb. ald. 17-9-1964, administratrice, dr. van Pieter Leonard Bom,
verkoopadministrateur, en Trijntje Lenters.
Uit dit huwelijk:
a. Bernard Coes, geb. Apeldoorn 29-1-1990.

3. Gerrit Coes, geb. Assen 17-10-1964, ingenieur Hogere Informatica, systeemana-
list.
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Xlg. Fredrik Hendrik Coes, geb. Vriezenveen 8-8-1930, tandarts te Velp, tr. Nieuw-
veen 10-10-1956 Johanna Gretha Roest, geb. ald. 5-10-1930, gemeente-ambtenaar
te Nieuwveen, secr. Bejaardencentrum De Biesdel te Velp, dr. van Jacob Hendrik
Roest, veehouder en -handelaar te Nieuwveen, kerkeraadslid ald., voorzitter Polderbe-
stuur Noordeind- en Geerpolder en Bilderdam/Leimuiden, lid raad van bestuur Rabo-
bank ald., en Gezina Winter.

Uit dit huwelijk:

1. Gezina Coes, geb. Oosterbeek 21-9-1957, medewerkster Prof. Hart de Ruyter
Stichting jeugdpsychiatrisch centrum te Smilde, tr. Velp 29-8-1980 Manning
Bulthuis, geb. Buitenpost 9-3-1947, docent HBOJ-Opleiding Academie Viswerd
te Leeuwarden, zn. van Harm Bulthuis, aannemer, en Bontje Postma.

2. Gerrit Coes, geb. Velp 22-12-1959, basisarts voor Diensten over Grenzen ver-
bonden aan het Höpital Central d'Enongal te Ebolowa (Kameroen, 1990), tevens
werkzaam voor de zending ald., tr. Utrecht 24-10-1986 Esther Dorothee Jansen,
geb. Schelluinen 7-2-1962, apotheker, dr. van ds. Kasper Johannes Jansen, predi-
kant te Leiden, en Martha van der Linden.
Uit dit huwelijk:
a. Hanna Matanja Coes, geb. 20-2-1989.

3. Fredrika Johanna Coes, geb. Velp 31-1-1966, verpleegkundige Pieter Pauw Zie-
kenhuis te Wageningen, tr. Velp 15-9-1989 Hans Robert Elders, geb. Wagenin-
gen 26-1 -1965, receptionist, zn. van dr. Reinier Adolf Richard Elders, chirurg, en
Lucia Berna Ada Johanna Vonk.

4. Jacoba Hendrika Coes, geb. Velp 9-11-1968, studente medische biologie te
Utrecht.

Xlh. Gerrit Coes, geb. Vriezenveen 12-4-1935, horloger en juwelier, laatstelijk te
Epe, overl. Utrecht 14-3-1982, tr. Vriezenveen 18-10-1962 Johanna Mina Engberts,
geb. ald. 5-12-1935, onderwijzeres, dr. van Hermannus Engberts, aannemer, en Jenne-
gien Kleise.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Frederik Coes, geb. Apeldoorn 5-11-1963, bedrijfskundig ingenieur, werk-
zaam Afd. Informatica VOLMAC te Utrecht, tr. Vriezenveen 1 -9-1988 Johanna
Hermanna Holland, geb. ald. 18-7-1964, onderwijzeres Ebenhaëzer-School te
Teuge, dr. van Hendrik Leonard Holland, elektricien, en Catharina Frederika ten
Bolscher.

2. Herman Johannes Roelof Coes, geb. Epe 16-6-1967, vertegenwoordiger KAVO
te Apeldoorn.

3. Jacquelien Gerdien Hermien Coes, geb. Epe 18-1-1971, HEAO-studente te Arn-
hem.
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Tak Ilb (Jansen) Otten (Coes)
vermoedelijk uitgestorven eind 18e eeuw

Ilb. Berend Jansen Otten, geb. mogelijk ca. 1640, overl. vóór 1682, tr. Griete Jansen,
overl. tussen 1694 en 22-2-1707.

Volgens de belastingkohieren uit de tijd na hel overlijden van Berend Jansen Otten, was deze tak
gevestigd op een boerengoed aan het Oosteinde van Vriezenveen (voor de situering zie bij Jan Be-
rends Otten, IIIc).
De familie- of huisnaam Coes treft men in deze (ak slechts bij twéé personen aan. De eerste, Hermina
(Mina) Berends Otten Coes (Illc-lb), is een rechtstreekse afstammelinge van gen. I, 11 en III. Toch
is het mogelijk dat zij de naam niet direct van haar voorgeslacht overnam, maar indirect via haar
stiefvader. Bij deze, hier de enige andere naamdrager Coes. is sprake van een minder te verwachten
naamsontlening. In de genealogie ziet men dat de weduwe Berend Jansen Otten, Grietje Arends (IIIc-
1) in 1745 hertrouwt met Jan Gerrits Schuurman104. Op dezelfde plaats (tussen de wed. Gerrit
Evers/Roelof Gerrits en Berend Brouwer) als Jan Berends Otten, zijn zoon Berend (tot 1742) en diens
weduwe (tot 1744) vindt men vanaf 1745 afwisselend de naam Jan Koes105, Jan Gerrits Schuurman106,
Jan Coes (Koos, Kos)107, wed. Jan Koes108 en beurtelings Jan Coes, Jan Gerritsen met daarna de wed.
Jan Gerrits109. Hier komt de naam Coes dus naar voren bij een tweede echtgenoot van een weduwe,
wier eerste man en diens naaste familie, althans in de akten, die naam zelf niet voerden. Zoals elders
gesteld, is de geslachtsnaam Coes mogelijk ontleend aan de huisnaam. In dit geval zou de tweede
echtgenoot naast zijn oorspronkelijke naam, als nieuwe bewoner en opvolger van de eerste, tegelijker-
tijd ook die van de boerderij (het boerengoed) gevoerd hebben van de familie van wijlen de eerste,
i.c. Berends Jansen Otten (IIIc-1).

De DTB Vriezenveen"0 beginnen pas in 1697 en vertonen daarna veel hiaten. Dit bemoeilijkt het
vaststellen van de samenstelling van het gezin Berend Jansen Otten, wiens kinderen gedoopt werden
en trouwden in perioden waarvoor deze gegevens ontbreken. Ook transacties, processtukken en belas-
tinggegevens zijn slechts in beperkte mate aanwezig. De overlijdensdata van Berend Jansen Otten en
zijn vrouw Griete Jansen kan men bij benadering reconstrueren uit het Kohier Vuurstedengeld van
1682'" waarin de weduwe Otten vermeld is; Berend Jansen Otten is dus overleden vóór 1682. Zij
komt wederom als weduwe Otten voor in het Kohier van de 1000e penning' '2 (mogelijk leeft zij dan
nog) en in een akte van verkoop"3 d.d. 22 februari 1707 waarin sprake is van wijlen Griete Jansen
wed. Berent Otten; zij is dus overl. tussen 1694 en 22-2-1707.
Voor hun dochter Aaltje Berends Otten (Ilb-1) kan men conclusies trekken aan de hand van de belas-
tingkohieren uit de eerste helft van de 18e eeuw"4.
Berend Berends Boer (Ilb-2) tenslotte lijkt beter gegoed te zijn geweest dan de rest van de familie"5.
Onder een akte uit 1702' '6 wordt als gerichtsassessor vermeld Berend Otten. Het is mogelijk, maar
minder waarschijnlijk, dat het daar niet betreft de in die kwaliteit in de genealogie genoemde Berend
Otten Coes (IHb), maar deze Berend Berends Otten Boer. Diens persoon blijft overigens door de vele
verschillende (patronieme) naamgevingen in de diverse archieven enigszins raadselachtig. Via zijn
kleindochter Engberdine Hendriks Boer (IIb-4a-aa) zou het boerengoed de 'Coessiesspil'na vererving
van Schipper op Kolthof weer aan een tak Coes zijn toegekomen"7.

Uit dit huwelijk:

1. Aaltje Berends Otten, overl. (waarschijnlijk) ca. 1742, tr. Gerrit Evers, overl.
vóór 1734, wedr. van Swaentje Harmsen Graeve, zn. van Evert Gerrits, te Tub-
bergen.

2. Jan, volgt IIIc.
3. Jennigje Berends Otten, linnenkoopvrouw, tr. Vriezenveen 29-1-1699 Berend

Pauls (Pauwels) Mos (Mus), koopman in zaad en linnen te Vriezenveen, zn. van
Paul Wichers.

4. Berend Berends Otten alias BoerofBour, landbouwerte Vriezenveen, gerichtsas-
sessor (1704) en keurnoot ald. (1727), overl. na 1728 (mogelijk 1746), tr. Vrie-
zenveen 20-2-1684 Grietje Jansen (Boer), dr. van Jan Hendrik Boer of Bour.
Uit dit huwelijk:
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a. Hendrick Berends Boer (alias Huisman!), tr. ca. 1708 Harmpje (Hermije) Hendriks, wed. van
Egbert Frerix (Blauw).
Uit dit huwelijk:
aa. Engberdina Hendriks Boer, ged. Vriezenveen 3-3-1709. tr. ca. 1740 Gerril Schipper, ged.

Vriezenveen 7-3-1713, verwalter-schultus van Vriezenveen (1754), zn. van Berend Schipper
en Jenneke Willems.

Mc. Jan Berends Otten, geb. Vriezenveen ca. 1675, landbouwer, eigenaar van het
zgn. JanOttenlandald.,overl. ca. 1735 (in ieder geval vóór 1746), tr. Vriezenveen 11-
%-llOQ Aeltje Hendriks, overl. 1742 of 1743, dr. van Hendrik Coers (Kours) en Hen-
drickjen Herms.

Aeltje Hendriks' broer. Jan Hendrik Coers, reizend linnenhandelaar te Vriezenveen, overleed te
Hamburg vóór 17 december 17121'8.
Jan Berends Otten wordt vermeld in het Kohier Zoutgeld Vriezenveen"9 (1701).
De ligging en taxatie van zijn goed kan men bepalen met behulp van het verpondingskohier van
1723120. Aansluitend, dus naast elkaar woonachtig, worden genoemd (aan het zgn. Oosteinde van
Vriezenveen): contrib. 10 st. Garrit Evers verp. 1-19-16; contrib. 8 st. 8 p. Jan Otten verp. 1-15-5;
contrib. 1 st. Egbert Snijder verp. 0; contrib. 25 st. 2 p. Berent Brouwer verp. 4-3-14. In de naaste
omgeving worden verder aangeslagen o.a. Jan Evers, Harmen Pouwels en Berent Boer. De Verpon-
ding 1732 vermeldt van deze personen (allen familie van elkaar) alleen nog: 'Jan Otten 9-14 en 1-17-
3, noch van sijn frouw 7-1 en 0-16-5'. Het Slachtregister 1707 geeft de situatie aan het begin van de
18e eeuw als volgt weer: 'Rutger Berends (Klompemaker) VA b. 1-12-0; Jan Brouwer 1-8-0; Jan
Otten 1 b.s. 1 v.s. 1-16-0; Berent Pauls (Mos) VA b. 0-7-0; Berent Berens Boer VA b.s. 1 v. 3-8-0'
(ook hier weer allen familie)121.
Niet alleen in gen. 1 is sprake van een zgn. 'Jan Ottenland', ook in deze tak IIIc vindt men dezelfde
benaming op diverse manieren terug. Het betreft hier stukken land gelegen tussen de gronden van
Hendrik Spijker (westw.) en Frederik Smelt (oostw.), zoals blijkt uit een akte van overdracht van een
koeweide in dit gebied (door Gerrit Jans Elshoff en diens huisvrouw Janna Pauwels)'22. Een duidelij-
ke relatie tussen land en descendenten is te vinden in een schuldbekentenis uit 1775 door Gerrit Ger-
ritsen Persoon en Harmina Berents (Wc-lb)123, waarin zij als onderpand geven 'hun gronden in Jan
Ottenland', aangegeven met dezelfde ligging tussen de landerijen van genoemde Spijker en Smelt
(erfdeel van haar grootvader). In 1780124 draagt Jannes Veldhuis over aan Berend Frederiks Smelt
enige landerijen, o.a. gelegen in die van Hendrik Spijker, gelim. oostw. Paapen Koesesland. Het gaat
hier kennelijk om hetzelfde gebied als dat wat vermeld wordt in de zgn. Boterlijst uit 1880. Het oude
'Jan Ottenland' is via de 'schoonzoon' Jan Gerrits Schuurman alias Jan Koes (IIIc-1) in deze tak
blijven voortbestaan onder de blijkbaar toch met tak Ha gedeelde naam Coes.
Jan Berends Otten, zijn vrouw Aaltje Hendriks (Coerts, Kours) en enkele van hun kinderen vindt men
voorts meerdere malen in akten genoemd125. Van de kinderen van het echtpaar Berent Jansen Otten
en Grietje Arents worden tenslotte in 1773 nog vermeld Gerrit Gerritsen alias Persoon en diens huis-
vrouw Harmina Berents Otten in een overdracht van V/i wand bouwland op Stokersland126 en de
eerder aangehaalde hypotheekstelling van hun gronden in Jan Ottenland.
De belastingregisters bieden nog enkele gegevens met betrekking tot het bezit en de levensduur van
Jan Berends Otten en sommige van zijn gezinsleden127.
Jan Otten's weduwe, Aaltje Hendriks, komt voor als 'Jan Otten Aaltien', buurvrouw van hun zoon
Berend, in het Kohier Hoofdgeld (Oosteinde), met het getal 2 (aantal personen boven de 17 jaar) en
1 -0 tussen 1740 en 1742. Zij zal in dat laatste jaar of 1743 zijn overleden (voor haar en haar schoon-
zuster de wed. Gerrit Evers, zie Ilb-1; vermoedelijk woonde de ene weduwe bij de andere in).

Uit dit huwelijk:

1. Berend Jansen Otten, ged. Vriezenveen 30-10-1701, koopman in linnen ald.,
overl. ca. 1741 (vóór 7-4-1742), tr. ca. 1732 Grietje Arends, ged. Vriezenveen 5-
11-1713, overl. ca. 1764 (na 3-5-1760), dr. van Arend Waanders (Warners) en
Hermtjen Jansen. Zij tr. (2) ca. 1745 Jan Gerrits Schuurman alias de Paape (alias
Jan Koes).
Berend Jansen Otten wordt vermeld in Hoofdgeld (Oosteinde, op dezelfde locatie als zijn vader in de
verponding, waar hij zelf niet in voorkomt) met 4 (personen boven 17 jaar)128. Economisch gezien
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mag men Jan Berends Otten en zijn gezin rekenen tot de Vriezenveense middenklasse.
Uit dit huwelijk:
a. Aelije, ged. Vriezenveen 10-5-1733.
b. Hermina (Mina) Berends Otten Coes, ged. Vriezenveen 19-12-1734, tr. ald. 15-3-1760 Gerrit

Gerrits alias Persoon, ged. Vriezenveen 16-1 -1724, landbouwer, zn. van Gerrit Harmsen Persoon
en Metje Gerrits.

c. Jan, ged. Vriezenveen 15-5-1740.

2. Hendrik Jansen Otten '29, ged. Vriezenveen 10-5-1705, tr. ca. 1735 Hendrikje
Rutgers, ged. Vriezenveen 14-2-1712, dr. van Rutger Berends (Klumper of
Klumpemaker), keurnoot te Vriezenveen (1726), en Geertje Klaassen (Grietje
Claassen).
Uit dit huwelijk:
a. Grietje, ged. Vriezenveen 5-4-1737.
b. Alben, geb. waarschijnlijk tussen 31 -8-1738 en 3-1 -1740.
c. Janna (Johanna) Hendriks Otten, ged. Vriezenveen 1-10-1741, tr. ald. 25-4-1772 Jan Egberts

Geers, wedr. van Grietje Garrets.
d. Ruigen, geb. Vriezenveen (waarschijnlijk) 1748.
e. Berend, ged. Vriezenveen 6-7-1749.

3. Grietje, ged. Vriezenveen 25-11-1708.
4. Geertje, ged. Vriezenveen 14-11-1710.

(Wordt voortgezet)

Noten
Voor de gebruikte afkortingen, zie Gens Nostra 52 (1997), pag. 123/124.

NB: er zijn geen nootnummers 57 en 58.
59. Men treft in de bestudeerde familiegroep diverse combinaties met boerengoederen en landerijen aan.

Als uitgangspunt voor de namen en situering kan men nemen de zgn. Boterlijst uit omstreeks 1880
'Namen van Landerijen en de eigenaren tevens opbrengst aantal ponden boter per land' (Arch. Gem.
Vriezenveen, dossier L. Jonker A 51), waarin: nr. 91 Papencoesland (H. Smelt Ezn.), nr. 93 Hendrik
de Grootsland (D.G. Harmsen c.s.), nr. 159 Piller Coesland (Johannes Kelder), nr. 169 Piksenland (Jan
Harmsen), nr. 172 Berend Schippersland (Frederik Coes), nr. 195 Busschersland (G.D. Harmsen, J.
Meijer), nr. 210 Wichersland; zie resp. lllc-l Jan Gerrits Schuurman alias de Paape (bij Jan Berends
Otten); Vla Derk Gerhardus Harmsen, Illaen Illb Jan Otten en Berent Otten Coes; VIIa-1 Jan Harm-
sen; VII-4 Bernardus Frederikus Coes, Coessiespil (en Berend Berends Otten Boer, IIb-4); Vllb
Gerhardus Derk Harmsen, Vb Derk Harmsen, de Wicherties. Voor het zgn. Jan Ottenland, zie Jan
Berends Otten, IIIc.

60. Het gaat hier waarschijnlijk om Berend Otten (Coes) Illb, maar het is ook mogelijk dat het Berent
(Berends) Otten (Boer) IIb-4 betreft (in deze hoedanigheid ook vermeld 1704).

61. De eerste twee kinderen die zijn dochter Hendrikje ter wereld bracht, werden ten doop gehouden door
haar vader (1725 en 1733); het derde en laatste door haarzelf (18-12-1735, allen ingeschreven in het
doopboek Vriezenveen). Berent Otten zal dus zijn gestorven tussen 11-1-1733 (laatste maal dat hij
een onecht kind van Hendrikje ten doop hield) en 1735 (laatste maal dat hij met naam en aanslag -
/0-0-0 in het koh. hoofdgeld vermeld staat; de belasting op het geslacht loopt door t/m 1740, de ver-
ponding zelfs t/m 1745).

62. HA. nr. 3217.
63. HA, nr. 2958.
64. HA, nr. 2957.
65. Naar de oorsprong van de naam Coess (Coes, Koes, Cous enz.) kan men slechts gissen. Onomatolo-

gisch kan het een patroniem zijn (in de I8e-eeuwse akten en registers van Vriezenveen vindt men
Coes voor Cobes, Koops, Koerts, Kours)ofeen verbastering (voor Coster, Koster). Meer waarschijn-
lijk is het een huisnaam, waar de familienaam aan ontleend is (in het nabijgelegen dorp Den Ham,
buurtschap Magele, komt vanaf het begin van de 18e eeuw eveneens de naam Coes voor, ook gespeld
Küüs, Ceus, Koes, o.i. naar een kleine boerderij 'de Koes' aldaar, aangezien de naam, veelal gebruikt
als toenaam, 'op den Koes' of 'van den Koes' luidt; ook heden bestaan nog takken Koes te Den Ham).
Dialectisch kan men denken aan 'küüse' (koets) of (in verband met beroep) 'köüs' (kous, van kousen-
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maker), vgl. H. Entjes, Die Mimdart des Dorfes Vriezenveen, Inaug. Diss. München 1968, Sasland
Groningen 1970; of aan 'koetse' (koets, ook bedstede) 'koeze' (dorsstok), vgl. K.D. Schönfeld
Wichers, Woordenboek Twents Nederlands, uitg. Stichting Matrijs Utrecht 1983. 'Koes' komt ook
voor i.p.v. 'boes', dwz. dat deel van de koestal, waar de koeien met de achterpoten staan (Van Dale,
Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 1 Ie herz. druk dl. 2). Onomatopeïsch zou men de naam
zelfs kunnen herleiden tot 'küüs', de roep van de boer die zijn varkens bijeen zamelt (Van Dale, ibid.:
'roepwoord en vand. naam voor het varken, daarnaast ook : kuus, keus en keu'). De nieuwste druk van
het Twents Woordenboek door G.J.H. Dijkhuis (3e dr. 1991, uitg. Van de Berg/Boekh. Witkam,
Enschede) geeft evenwel de meest aannemelijk verklaring. Behalve 'koeze' (ook wel 'kosse') als
'dikke stok met zwaar ondereinde [köeze], zware knuppel' en 'lange eiken stok, die kromgebogen was
en tot dorsvlegel diende, kromgebogen dorsvlegel', geeft dit meest recente woordenboek ook 'koeze'
in de betekenis van 'goedzak' (een 'goo [= goede] koeze van ne jong') en van 'een zwaargebouwde,
lompe kerel' ('ne koeze van nen keer!'), 'sufferd, sul' en voor een vrouw 'dom, dwaas, sukkelig
mens' (een 'vromme koeze' is een 'vrome, dwaze vrouw'); dit soort weinig vleiende toenamen was
in een dorp als Vriezenveen niet ongewoon. Definitieve aanneming van de achternaam Coes (aldus
gespeld) dateert uit de nadagen van de Napoleotische tijd (1826, zie bij Jan Hendrik Coes, VIb) en
het is de vraag of de oorspronkelijke, waarschijnlijk ongunstige betekenis toen voor de plaatselijke
bevolking nog algemeen bekens was.

66. In 1702 worden door hem als onderpand gesteld 2 akkers land gelim. oostw. erfgenamen Prinsen,
westw. Wijcher Braemer (ORA Vr. 3, d.d. 9-1 -1702); id. in 1708 (ORA Vr. 3, d.d. 8-9-1708); in 1718
wordt zijn land als begrenzing westw. genoemd bij verkoop door zijn rechterbuurman Hendrik Bollik
(getr. met een erfgen. Prinsen) aan Frederik en Berend van der Aa (ORA Vr. 4, d.d. 4-1-1718) en in
1741 id. oostw. bij een overdracht door zijn linkerbuurman Wijcher Braemer aan Frederik Feyer
(ORA Vr. 5, d.d. 25-2-1741), waarbij blijkt dat het land van Braemer ligt tussen dat van Berent Otten
(oostw.) en dat van Garrit Otten (westw., de 'opslag op Coesesland'; deze identieke benaming zou
kunnen duiden op een familierelatie). Ook in 1761 (ORA Vr. 6, d.d. 3-1-1761) zou het kunnen gaan
om oud familiegoed bij overdracht van land in hetzelfde Coesesland door Janna van Olde wed. Gerrit
Winter (zie bij Ha-1).
De delimiteringen in deze akten stemmen overeen met de ligging aangegeven in de verpondingslijsten
van 1723 en 1734, resp. in de volgorde (van Oost naar West): Westeinde wed. Fred. Pouwels (= van
der Aa), Jan Jansen de Graaf, Berend Vos, Berend Otten, Berent Snijder, Wicher Bramer, Jan Otten,
Wolter van Utert, Jan Grobben, Jan Scholten; en elf jaar later: de wed. Fred. van d. A (= van der Aa),
Berend Vos, Berent Otten, Berent Snieder, de dochter t. Wierd: (= te Wierden), Fredrik Feyer, Geniet
Jans Otten, Wolter van Utert, Jan Grobben, Jan Scholten. Eerst is het land van Wicher Bramer tussen
dat van 2 broers Otten gelegen, later is door verkoop en erfopvolging de situatie gewijzigd en ligt het
land van Fredrik Feyer tussen dat van de oom Berend Otten en zijn (jongste) neef Gerrit (Jansen)
Otten. Vgl. ook het biografische tussenstukje bij Jan Otten lila.

67. ORA Vriezenveen 5, d.d. 25-2-1741. Deze opslag wordt ook in diverse latere akten genoemd: 2 wand
bouwland met de opslag in Coesesland (overdracht door de wed. Feyer aan Jan Tijhoff, ORA Vr. 7,
d.d. 22-2-1771), hypotheek hierop door Jan Tijhoff, (ORA Vr. 8, d.d. 17-4-1779) id. door Jan Harms
Pinksterboer op zijn 'opslag om uit te zaaien gelegen op of agter Coesesland' (ORA Vr. 11,7-4-1805,
waarbij blijkt waartoe de 'opslag' diende). Dit oorspronkelijk aan Gerrit Otten toebehorende bezit op
Coesesland duidt mogelijk op de als uitgangspunt genomen familierelatie tussen tak lila en tak 111b.
Er is ook meerdere malen sprake van een 'brink op Pillen en Coesesland' (ORA Vr. 7, d.d. 4-5-1770,
overdracht door Frederik Feyer, zie hierboven), waarschijnlijk ook oorspronkelijk toebehoord hebben-
de aan de familie Coes zelf. Bij een hypotheekstelling door Hendrik Bakker en diens huisvrouw
Trijntien Bramer (ORA Vr. 11, d.d. 3-2-1801) tekent L. Jonker (Arch. Gem. Vriezenveen, Zw.b.
XVI/3)aan'Koesland = Pillenland'.In 1804 tenslotte (ORA Vr. 11, d.d. 17-8-1804) vindt overdracht
plaats door Claas en Albartus Pleij van brinkland en ander land op Pillenland en van brinkland op
Coesesland. Beide landen samen heten omstreeks 1800 Pillen Coesland. Sommige andere akten
vermelden koeweiden er. bouwlanden in Koesesland die niet te iocaiiseren zijn (ORA Vr. 11, d.d. 20-
7-1800 en 21-7-1802), evenmin als de zgn. 'Coesesbelt' (ORA Vr. 9, d.d. 5-5-1783).

68. ORA Vriezenveen, nr. 3, fol. 58, d.d. 9-1-1702.
69. Idem, nr. 3, fol. 211, d.d. 8-9-1708.
70. Idem, nr. 3, d.d. 21-9-1709.
71. Idem, nr. 3, fol. 230, d.d. 23-3-1709.
72. Idem, nr. 4, fol. 351, d.d. 12-9-1725.
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73. Voor de verponding 1719 en 1732/1733, vgl. dossier L. Jonker (Archief Gem. Vriezenveen). cah. 2
blz. 75-85 (kopieën).

74. HA, nr. 2739, fol. 4. In 1723 zijn de aanslagen voor de verponding nog (Westeinde) contrib. I st. -
12 p./verp. 1-6-8 en 1-12/0-19-14 (op zichzelf al zeer laag), in 1732/1733 en 1734 (/1745) was dit
gedaald tot 1 -9/0-0-0 (onvermogenden): voor het hoofdgeld was dit 1735: (aantal personen boven de
17j.)BerentOtten 0-0-0 en 1736 00 kos hend. (Hendrikje)-000 (tussen 1737 en 1743 niemand meer
op zijn plaats genoemd); vuurstedengeld 1734:2-6-0; 1735:-1-0: 1736 de kinders BerentOtten-1-0.
Het hoofdgeld met laatste 00/006 (voor Kos Hend., dwz. met de ook nu nog gebruikelijke dorpsbena-
ming Coeshendrikje) vermeldt op dezelfde plaats van 1737 t/m 1743 niemand meer (dat klopt, want
Hendrikje werd in 1736 verbannen, zie hierna), Vuurst. geld geeft Berend Otten voor het laatst op in
1740 (met 0-16, ook een minimum) en de verpondingsaanslagen lopen op zijn naam (met 1 -9/0-0-0-0)
door t/m 1745; de belasting op het geslacht geeft Berent Otten in 1738 en 1739 op voor 2-0-0, in 1740
voor 1-15 (laagsteen laatste). Berend Otten is dus waarschijnlijk overl. in 1735, uiterlijk 1741/1746.
Vanaf 1750 wordt met ongeveer dezelfde plaatsing aangeslagen Hendrik Schuurman (Verp.).

75. ORA Vriezenveen, nr. 25, fol. 30, d.d. 24-7-1728.
76. HA, nr. 3057 (1 omslag, 1725-1732) en nr. 3026 (1736).
77. Als Wolter van Utert in de tekst van de processtukken sprekend wordt ingevoerd, noemt hij zijn

buurman steeds 'Berent Oom'. Berent Otten blijkt uit diverse archieven inderdaad Wolter's oom te
zijn, nl. via laatstgenoemdes wettige vrouw, Jenneke Berents Kuiper (als echtpaar zo vermeld bij
verschillende dopen en in verschillende akten). Jenneke werd gedoopt te Vriezenveen 19-11-1702 als
dr. van Barent Gerritzen Winter (alias Kuiper) en Aeltje Jansen, welk echtpaar tr. Vriezenveen 22-10-
1682als BerentGerrytsen Kuyperj.m. van Nieuwenhuysen Aaltje Jansen Scholtenj.d. op 't Vriezen-
veen. Deze laatste zal dus een zuster geweest zijn van Stijne Jansen Scholten, beiden dochters van Jan
Jansen Scholten en Hendrikje Harms Fronten (IHb). Wolter van Utert, ged. Wierden 21-5-1699 als
zn. van Hans (van) Utert en Marrigje Wolters (Smit), was een welvarend varkenskoper en tr. om-
streeks 1720 Jenneke Berends (uit welk huwelijk een aantal kinderen te Vriezenveen). Voor Van Utert
(Kampen, Wierden, Vriezenveen) vgl. B. van Dooren, De voorouders vanAlbertus Kamp. Een Twent-
se kwartierstaat, in: Gens Nostra 51 (1996), pag. 19 (nr. 95) en pag. 223-224 (nrs. 190 en 191, waar
bovenstaande Hans [vanj Utert vermeld wordt als pachter van de Wierdense tol vanaf 1685 en 'rijkste
man van Wierden' bij de aanslagen in 1694).

78. HA, akten d.d. 28-8-1725, 19-9-1725, 4-1-1726 en 13-12-1732.
79. Vonnis Gericht Huize Almelo 25-1/21-2-1736.
80. Nalatende een dochter. De overlijdensdata en de samenstelling van het gezin zijn gereconstrueerd uit

de volgende bronnen: Huisarch. Almelo Vuurst. 1745 e.v. vermeldt beurtelings Wevers Armke en
wed. Jan Berends, welke laatste dus al in 1744 niet meer in leven is; Vuurst. en Dienstbodengeld 1758
vermeldt nog de wed. Jan Berends, zij is dan nog in leven, ook Hoombeesten 1758 noemt haar nog;
maar id. 1759, 1760 en 1761 niet meer, daarin achtereenvolgens slechts nog een kind van Armke,
Armke dochter en Armke kinderen. Dit laatste als meervoud kan kloppen, want haar enige dochter
Engeltje is inmiddels in 1760 getrouwd. Het echtpaar Jan Fredriks Bijster en Engeltje Jansen koopt
5-5-1764 (ORA Vr. 6) een stuk bouwland in het zgn. Haviksmettenland, met de daarachter gelegen
opslag, voor 244 car. gld. 11 st.; op dezelfde datum nemen zij een hypotheek op 200 treden daarvan,
inclusief de helft van de opslag.

81. RAO, Statenarchief, nr. 2681.
82. Noteringen in het Koh. Verp. 1734 (Westeinde, 'na de armen en de Kerk en de Graaf van Regteren'

als laatste:) I -0 Otto Berends -0, hetgeen zo blijft 1736 t/m 1745 en 1750, met dien verstande dat bijv.
bij 1736 pas na hem de aantekening 'dan nog de armen enz.' volgt of dat hij tussen anderen als een
van de laatsten vermeld wordt. Verp. 1764 en 1768 (waartussen lacunes) geven 1 -2/0-1 -8, met bij de
laatste vermelding een f teken. Hoofdgeld geeft voor hem: 0 Otto Berends 0-40 (1735 t/m 1746), 2
(pers.)/-2 (1750, in 1753 1 pers.), 3/1-4-0(1758 t/m 1761), in 1762 weer 1 persoon, id 1763 zonder
belasting, daama overleden. In 1764 is aangegeven (laatste van de rij Westeinde): - Berentien Otten -
(dit zal kloppen, de vader is dood, het huis is nu toegevallen aan de enige, dan nog ongehuwde doch-
ter Berendje Otten Coes (IVa-4). In Vuurst. is 1745 de laatste bewoner aan het uiterste Westeinde
Gerrit Spijker, pas daarna staat toegevoegd Otto Berends -0-15/Fredrik Bijster (Biester) -0-15, in de
daarop volgende jaren eindigend op Otto Berends 0-0 (1763). Vuurst. en Dienstb. geld geeft merk-
waardigerwijs na enige jaren met niet verwante namen nog 1775: Otto Berens huis/10 als aanslag.
Vanaf het jaar daarna (1776) vindt men (in Vuurst. en Dienstb.), ook als slot Westeinde, als nieuwe
bewoner, Albert Harmsen alias de Boer (t/m 1789), waaruit blijkt dat deze zich vestigde op dezelfde
plaats als zijn overleden oom Berend. In 1789 verkocht hij dit huis en goed weer en vestigde zich aan
het Oosteinde.
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83. L. Jonker noteert in zijn kopie Vuurst. 1752. doss. Arch. Gem. Vriezenveen, cah. 2 pag. 107 e.v. voor
Otto Berents caleg. 3 'arm en die uyt de Diakonie leven en van deselve onderhouden worden'.

84. ORA Vriezenveen, nr. 7, d.d. 20-2-1770.
85. Idem, nr. 8. d.d. 8-1-1781.
86. De in 1952 bestaande huisnaam 'De Weijermoans' voor het huis bewoond door het echtpaar Coes x

Bokdam (gen. X) is terug te voeren tot Alberts (midden 18e eeuw), via het huwelijk Dina Alberts x
(1843) Gerhardus Coes; eertijds ook wel genaamd het 'Glazenmakershuis' (aant. L. Jonker, in Lijst
inwoners 1748, doss. Arch. Gem. Vriezenveen). De bijnaam 'de Puelker' bestond eveneens al einde
18e eeuw; in de archieven vindt men Hendrik Otten Coes' aanverwante buurman Fredrik Lucas
bijgenaamd 'Puelker' of 'Pulleke', HA, nr. 2747 Vuurst. en Dienstb.geld 1776, 1778. In de tak Harm-
sen komt men dergelijke bijnamen niet tegen; wel sprak men bijv. van 'Haimenjan' voor Jan Harmsen
(VIIa-1). Vgl. hierover ook H.F. Mensink, Bijnamen in Vriezenveen, in; Twente Genealogisch (kwar-
taalblad NGV Afd. Twente) 11 (1995), pag. 66-67 en 105-106, en 12 (1996), pag. 4-5.

87. In de tak Hendrik Otten Coes (tr. 1756 Maria Jansen Luyerink) bestond ook sinds het midden van de
18e eeuw de huisnaam 'Jagersloeke', welk goed na vier generaties in 1919 door Gerhard Coes (VIII-
2) verkocht werd aan F. Alberts getr. met A. Webbink.

88. Hun enige dochter Hendrika Gerrits (Hendriks) tr. omstreeks 1794 haar volle neef Hendrikus Coes
(Va-6).

89. Bijvoorbeeld Vuurst. en Dienstbodengeld tussen 1758 en 1780 variërend van 0-18, 0-12, 0-6, 0-12
tot 0-16; Hoofdgeld 3/0-10-0 (hoogste, in 1758), 1/0-0-0 (laagste, in 1764); Hoornb. en Gezaai resp.
0-16-0 em 0-1 -4 (laagste, in 1767), 1-18-0 en 0-2-4 (hoogste, in 1760). Paardengeld en Relquia ver-
melden zij naam tussen 1772 en 1778, maar met nihil als aanslag, de belasting geslacht is opvallend
variabel, in 1763 -10- (hoogste), maar 1762, 1765 t/m 1774, 1776, 1778/1779 weer 0-0-0 (1781
laatste; 1783 vermeldt de Wed. Fredrik Otten met 6). In het Koh. Vuurstedengeld wordt hij voor het
laatst genoemd in 1783, met 0-16-0, daarna volgt zijn weduwe en op de zelfde plaats zijn zoon in
1787. In alle gevallen is zijn nabuur Berent Egberts Snijder. Er is één momberschap van hem bekend,
over Berendje Jansen wed. Hendrik Jansen Hoff (ORA Vriezenveen 7, d.d. 18-3-1767); hij heet dan
Frederik Otten Kuyper.

90. ORA Vriezenveen 9, d.d. 24-7-1784.
91. Idem, 11, d.d. 24-8-1797.
92. Idem, 11, d.d. 31-12-1801.
93. Idem, 15, d.d. 25-10-1809.
94. Idem, 10, d.d. 28-6-1789.
95. Idem, 10, d.d. 7-5-1791.
96. Idem, 19, d.d. 26-2-1811.
97. Het hun via vererving toegevallen en door hen bewoonde goed op het Westeinde oud-nummer 324

werd en wordt nog steeds het 'Coessiesspil' genoemd. Het is niet uitgesloten dat het hier het oude
familiegoed betreft dat oorspronkelijk toebehoorde aan Berend Jansen Otten (Ilb) en vervolgens via
Berend Berends Otten alias Boer (IIb-4) en diens zoon Hendrik Berends Boer (IIb-4a) is overgegaan
op diens dochter Engberdina Hendriks Boer getr. met Gerrit Schipper (IIb-4aa), op hun zoon Berend
Schipper tr. 1781 Aaltje Winter, en tenslotte op hun dochter Engberdina Schipper getr. met Albartus
Kolthof, schoonouders van Bernardus Coes (VlIa-4). Het goed zou dan door het huwelijk van deze
laatste met Berendina Kolthof weer teruggekomen zijn in de familie van de oorspronkelijke eigenaars
Coes. Het is echter ook mogelijk dat dit goed een andere oorsprong had en afkomstig was van een
aankoop van Hendrik Arentsen en diens vrouw Lena Kruys (ORA Vr. 10, d.d. 21-3-1788 en 11-9-
1778) door bovengenoemd echtpaar Berend Schipper en Aaltje Winter, de ouders van Engberdina
Schipper. Na het overlijden van de zoons en dochters (allen ongehuwd) uit het echtpaar Coes-Kolthof
(de laatste, Coessies Diene, in 1931), ging het eigendom over op een voormalige knecht, D. Aalderink
(naar zijn boerderij Coessies Derk geheten). Vgl. het artikel Het oude Coessiesspil uit de verzameling
Ken Uw dorp.... en heb het lief door H. Jansen, verschenen in de Vriezenveensche Courant 3-10-1952,
en de Lijste 1748 van L. Jonker blz. 247 en 250.

98. Een jongere zuster van Johannes Egbert Pot, getr. met Fredrika Coes (Xa-5).
99. Hoofdgeld: 2/0-0-0 (1758), 0/0-0-0 (1762), Vi I-15 (1779/1780), Verponding 1 -10/0-30 (1764,1768),

Vuurst. en Dienstb.geld 0/0 (in bijna alle jaren) Koegeld en Gezaai 1-10-0 (voor beide, eveneens
contant), Vuurst. laatste 0-15(1787, daarna zijn zoon Jan Hendrik id. in 1791; hij moet dus overleden
zijn tussen 1787/1791). De aanslagen op het slachtvee zijn tussen de jaren 1765 en 1792 zeer wisse-
lend, met in 1780 10 (hoogste, een opvallende piek), na 0-0 in het jaar daarvoor (1779, laagste).

100. Vuurstedengeld 1791, 1792 met 0-16.
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101. ORA Vriezenveen 11, d.d. 24-5-1798.
102. De aanslag voor de verponding is hiermee licht gestegen van 1-5/0-4- tot 2-11/0-5-. Paardengeld

(geen aanslagen), reliqnia 0-9-0 (1791/1792), geslacht —4 (1791/1792).
103. RAO, nr. 43, fol. 23v.
104. Een neef van Egbert Jansen Schuurman Illa-2.
105. Hoofdgeld 1745 t/m 1753, Verp. 1750, 1764.
106. Vuurstedengeld 1746-1753.
107. Vuurstedengeld Dienstb. 1758-1761.
108. Idem, tot 1764.
109. Hoornbeesten, resp. 1758, 1759-1762 en 1763-1764.
110. RAO, inv. nrs. 506 t/m 510.
111. RAO, Statenarchief, nr. 2569.
112. Idem, nr. 2391, Kohier 1000e penning 1694.
113. ORA Vriezenveen, nr. 3, fol. 168, d.d. 22-2-1707.
114. Verp. 11-0 wed. Garrit Evers 1-19-8 (1734 t/m 1742 steeds hetzelfde, in 1743 niet meer vermeld,

waarschijnlijk overl.); Hoofdg. 2 de wed. Gerryt Effers 0-17-0 (1735. laagste). 2/1-0 (1736-1739,
daarna weer in 1743, nadat in 1740 i.p.v. haar opgegeven stond 2 Jan Otten Alltijn 1-0; in 1744 geen
van beiden meer). Bij de afwisselende vermelding van de twee weduwen op dezelfde plaats kan men
denken aan de mogelijkheid dat zij als schoonzusters bij elkaar woonden en korte tijd na elkaar over-
leden zijn. eerst Aaltje Hendriks wed. Jan Berends Otten (IIIe) in 1742/43, dan Aaltje Berends Otten
wed. Gerrit Evers (Ilb-1) in 1743/44. Vuurst. vermeld voor de wed. Gerrit Evers 3-15-0 (1734 e.a.),
4-0-0 (1741 t/m 1743, in 1744 niet meer). Verp. vermeldt Gerrit Evers 1723 (met 10/1-19-6). in 1734
niet meer (hij moet dus overl. zijn tussen 1723 en 1734). Berend Pauwels is bekend uit een schuldbe-
kentenis aan Berent Brouwer voor 30 car. gld., Jan Otten 81 car. gld. en Aaltje Otten 14 car. gld. (deze
laatste zijn zwager en zijn schoonzuster, ORA Vr. nr. 3, fol. 118, d.d. 26-6-1705), een gesloten ak-
koord met Jan Scholl (id., fol. 170, d.d. 10-5-1707) en een testament van Janna Gerritzen Graeve waar
uit blijkt dat Jennigje Berends Otten, Berent Pauwei' s echtgenote, een 'coopmanschap' deelt met haar
broer Jan Gerritsen Graeve (id., fol. 292, d.d. 28-1-1711). Berend Pauwels staat ook in de door L.
Jonker opgestelde Lijst kooplieden Vriezenveen 1721, met de vermelding 'zaad, linnen'.

115. Verp. 1723 19-10/3-13-4 (zelfde hoogste vermogensgroep als zijn aanverwante naburen de familie
Brouwer). In het Koh. Vuurstedengeld wordt hij het laatst vermeld in 1746 met 4-10, hij kan om-
streeks dat jaar zijn overleden.

116. ORA Vriezenveen, nr. 3, d.d. 28-2-1702.
117. Voor de twijfels aangaande deze vererving vgl. Bernardus Frederkus Coes VIIa-4.
118. Blijkens ORA Vriezenveen nr. 22, rechtszitting d.d. 17-12-1712 waar Jan Otten, mede-erfgenaam van

Jan Hendriks (Coers) 'binnen Hamborgh overleden' wordt aangesproken door Berendt Baevink,
koopman te Zwolle, voor een som van 487 car. gld. 18 st. 4 p. wegens 8 aan Jan Hendriks geleverde
stukken linnen. Vgl ook DGH pag. 39.

119. RAO, Statenarchief, nr. 2394.
120. HA, verpondingskohier 1723, nr. 2739, fol. 2.
121. Verponding 1732 en Slachtregister 1707 naar kopieën door L. Jonker cah. 2, pag. 61-IA (de afkortin-

gen b., s. en v. betreffen het bezit aan varkens e.d.).
122. ORA Vriezenveen 7, d.d. 28-12-1768.
123. Idem 8, d.d. 15-7-1775.
124. Idem, d.d. 24-6-1780.
125. Idem 3, fol. 102, d.d. 21-2-1705: voor het gerecht verschijnen 'Hendrickjen Herms wed. wijlen Hen-

drik Coerts in dezen geassisteerd met Berent Brouwer als mede de mombers van de drie onmundige
kinderen van wijlen Henr. Courts als Henrijck Frerijcks van Olde en Willem Claessen en dan Jan
Otten voor sig zelfs en voor zijn huisvr. Aeltjen Hendrijcs' voor de overdracht van een stuk land.
Idem, fol. 168, d.d. 22-2-1707: Jan Claessen Olde en Jan Berents Otten 'gewezene mombers van
wijlen Griete Jansen wed. wijlen Berent Otten' verkopen een stuk land voor 390 car. gld. Idem, nr.
5, d.d. 7-4-1742: Hendrik Gerrits Koors en zijn huisvrouw Janna Engberts, Hendrik Jansen (Otten)
en zijn huisvrouw Hendrikjen Rutgers, Grietje Arens wed. Berent Jansen (Otten) en Grietjen Jansen
(Otten) verkopen als erfgenamen van wijlen Harmen Koers een Vi akker woesten land in de wester
woesten, onverscheiden met de wed. Berend Otten en de wed. Jan Geerts voor 115 car. gld. Idem, nr.
5, d.d. 7-3-1744: Grietjen Aarens wed. Berend Jansen Otten, ook voor haar onm. kinderen, met als
mombers haar vader Aarent Waanders en haar oom mr. Ad. Henr. Harwig (schoolmeester te Vriezen-
veen), verkoopt haar derde part van het zgn. Jonkers Geesenland voor 530 gld. 20 st. 0 p. Idem. nr.
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5. d.d. 7-12-1744: Grietje Arents en haar 2e echtgenoot Jan Gemis Schuurman doen afstand van de
gehele erfenis van haar vader Arent Waanders, ten behoeve van haar stiefmoeder Aaltje Berends (Ilb-
1, maar dan als hertrouwd?), linnenkoopvrouw. Idem, nr. 6, d.d. 3-5-1760: schuldbekentenis van
Metje Jansen de Ruiter, waarbij in de hypotheekstelling wordt vermeld een 'A akker woestenland
onverscheiden met de wed. Berent Jansen Otten. die dan kennelijk nog leeft.

126. ORA Vriezenveen 7, d.d. 7-8-1773.
127. Verponding (Oosteinde) contrib. 8 st. 8 p. Jan Otten verp. 1-15-5 (1723, laagste) 15-1/2-12-0(1736,

hoogste; vanaf 1746 niet meer vermeld); Vuurstedengeld 3-15-0 (1734 enige vermelding, i.p.v. hem
volgt zijn zn. Berend Jansen Otten); hoofdgeld, nooit vermeld (op zijn plaats steeds zijn zoon 1735
t/m 1741; Jan Berends Otten zal omstreeks 1735 overleden zijn, zijn zn. Berend Jansen Otten om-
streeks 1741).

128. Verponding: /O-17-0 (1735, laagste), 4/1-14-0 (1741, hoogste en laatste vermelding, is omstreeks
1741/1742 overl.), daarna 2 de wed. Berent Otten 0-1-8 (1742, laagste), 3/1-2-0 (1744, hoogste en
laatste maal, zij is dus in 1744/45 hertrouwd). Vuurgeld (Oosteinde) Beerent Jansen 3-15 (1735,
laagste), 4-10-0 (1741, hoogste), daarna zijn weduwe en vanaf 1746 Jan. Gar. Schuurman (laatst
vermeld Koegeld 1762; zijn weduwe laatst Koegeld en Hoofdgeld 1764, dus overl. 1764/65).

129. Bij Hendrik Jansen Otten kan men nog opmerken Hoofdgeld (Oosteinde) 2/0-6-0 (1738), 2/0-16
(1739), dan pas weer (op dezelfde plaats) 0/4 (laatste maal, aanslag duidelijk gestegen); Vuurst. 1-10
(1738, laagste), 2-12-0 (1741, hoogste). In een copielijst Hoofdgeld (1764) noteert L. Jonker (Arch.
Gem. Vriezenveen, cah. 2 blz. 114 e.v.) onder nr. 70 een Hendrik Otten (aantal personen-) als beho-
rend tot groep 1 'vermogenden'.

SCHOUWEN-DUIVENAREN TE HELLEVOETSLUIS

In de trouwboeken van Hellevoetsluis over de periode 1642-1759 komen de volgende
personen voor uit Schouwen-Duiveland:

Jan Arentse, j.g. van Brouwershaven, met Trijnlien Cornelis, van Heenvliet, 27-7-1642.
Jacob Reijntjes de jonge Vos, wedr. van Groeningen, met Ariaantje Arents, wed. van Arij Claassz., van
Zierikzee, woonachtig alh., otr./tr. 18-1/2-2-1653.
Attestatie gegeven aan Maart je Aarts, j.d. vertrekkende naar Zierikzee, 23-6-1655.
Pieter Jansz. Vleeshouwer, j.m. van Zierikzee, mei Maartje Aarts, j.d. van Hellevoetsluis, won. beiden tot
Hellevoetsluis, otr. 5-12-1656, zijn getrouwd.
Bartelmeeus Zegers,j.m. van Brouwershaven, met Jaapje Jans, wed. van Daniel Danielsz. van Beeke, won.
beiden alhier, otr./tr. 27-8/11-9-1661.
Bartholomeus Zegertsz. Brouck, wedr. van Jaapie Jansdr, met Elisabeth Miggrode, j,d, van Stavenisse,
won. tot Brouwershaven, huw. voorstellingen 2-3-1675 en volgende twee zondagen, att. gegeven om te
trouwen tot Brouwershaven.
Bartholomeus van den Brouck, wedr. van Elisabeth van Miggrode, won. tot Brouwershaven, met Pietertie
Hoogherwerff, wed. van Adriaan de Jongh, won. alhier, otr./tr. 30-11/16-12-1691, huw. proclamaties 2, 9
en 16-12.
Pieter Sonius van Bree, j.m. woonachtig alhier, met Bresile Jans Lapon, j.d. wonende tot Zierikzee, otr./tr.
ald. 1-4/8-5-1701, hier drie huw. proclamaties 17- en 24-4.
Jan Lopik, j.m. geb. van Nieuwpoort in Holland, won. alhier, met Anna van der Koen, j.d. van Zierikzee,
won. tot Middelburg, otr. Middelburg 14-4-1719, tr. ald., huw. proclamaties 1-, 7- en 14-5.

Arie Jan STASSE
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HUBERT
EDUARD BOCK

zn. van Joh(a)n
George Bock en

Fcnna(ook:
Marcella. Teuna?)

Oltenholf

onderwijzer

geb. Semarang
2-12-1847

overl. Batavja
5-2-1921

ADOLPHINA
AMAI.IA
LOUISE

MARCKS

geb. Batavia
overl. voor 1885

ir. (1) Semarang 23-8-1867

NN
DONNADIEU

(vermoedelijk geb.
in Europa uit

Waalse ouders)

NN

(vermoedelijk een
inlandse vrouw)

ia

CARL
HENDRIK

LEIDELMKIJER

zn. van Johan
Diederik

Leidclmeijcr en
Louise Constantia

Schrijn

betaalmeester
Staatsspoorwegen

Ned.-lndiè'

geb. Buitenzorg
16-6-1853

overl. Buitenzorg
(10?)-3-1942

WILHELMINA
SCHRIJN

dr. van Cornelis
Schrijn en Louisa

Schrijn

geb. Tjoeroek
Bitoeng

(Buitenzorg)
29-2-1844

overl. Buitenzorg
24-6-1937

tr. (2) Buitenzorg 15-9-1881

PETRUS
HUTTEI.ING

zn. van Henricus
Matthias Dutteling

en Johanna
Hendrica
Flissinger

bibitplanter

geb. Soerabaja
12-5-1860

DJAIJA

dr. van een
kampong-oudste

en zijn half-
Portugese vrouw

geb. 1864/65

tr. ca. 1889

ADOLF EMIEL
LODEWLJK BOCK

employé onderneming
Troetjoek Plagen te Klaten op

Bali(19l6)

geb. Probolingo 11 -12-1869
overl. Klaten 19-1-1931

LOUISE CHARLOTTE
DONNADIEU

geb. (Ind.) 7-11-1881
overl. Klaten 20-9-1914

PIETER
LEIDELMEIJER

gemeente-ambtenaar te
Buitenzorg

geb. Buitenzorg 14-3-1880
overl. Soekaboemi 17-4-1944

HELENA BUTTELING

geb. Tjiawie (Buitenzorg)
21-10-1890

overl. Rijswijk/ZH 23-2-1986

tr. (2) Batavia 2-5-1905 tr. Soekaboemi 27-3-1909

EMIEL BOCK

sergeant-majoor instructeur in het KNIL
geb. Klaten 4-9-1909

overl. Den Pasar 11-8-1946

SYLVIA HORTENSE LEIDELMEIJER

geb. Buitenzorg 20-12-1916

tr. Karang Anjar 17-4-1935

EDITH CHARLOTTE BOCK
geb. Magelang 1-6-1937, tr. 's-Gravenhage 14-12-1967 Johannes Wilhelmus Maria van Leeuwen,

geb. 's-Gravenhage 26-6-1938, beleidsambtenaar gemeente Wassenaar,
zn. van Cornelis Johannes van Leeuwen en Willebrorda Antonia Jacoba Stolwijk

Nummer 14
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WEGWIJS
nr. 25

.A

IMMIGRATIE DOOR DE ACHTERDEUR

Onlangs verkreeg ik uit de nalatenschap van
mijn buurman een oud scheepsjournaal en wel
dat van de driemastbark 'Veronica' over de
periode 18 mei 1852-8 oktober 1853. Als
oud marineofficier was mijn belangstelling
natuurlijk gewekt voor het navigatorische deel
van de uitreis naar Indië, op een zeilschip,
zonder goede tijdmeters en met veel slecht
weer.

Maar de genealoog in mij werd wel zeer
verrast toen ik het tweede deel van de reis,
van Batavia via Hong Kong naar San Fran-
cisco las. Daar verlaat namelijk meer dan de
helft van de bemanning het schip, zonder toe-
stemming van de kapitein, noch van de Ame-
rikaanse autoriteiten. Vermoedelijk werden
zij aangelokt door het goud dat enige jaren
tevoren in Californië was ontdekt.

De reis van de Veronica
2 Juni 1852 vertrekt het schip uit het Ooster-
dok te Amsterdam en wordt het via het
Noord-Hollandskanaal gejaagd naar Den Hel-
der. Daar wordt nog wat vracht bijgeladen en
de laatste bemanning gemonsterd. Op 15 juni
verlaat het schip de rede van Texel om via de
Noordzee, Het Kanaal, de Golf van Biskaje,
de Atlantische Oceaan en Kaap de Goede
Hoop op 20 oktober het anker te laten vallen
op de rede van Batavia.

Na het lossen en laden gaat de reis op 14
november 1852 verder naar Macao en Hong
Kong. Onderweg daarheen komt het schip ter
hoogte van de Filipijnen in een zware orkaan
terecht en de reparatie van de averij kost twee
maanden extra ligtijd in Hong Kong. Maar op
8 juni 1853 gaat de reis met een nieuwe la-
ding verder naar San Francisco.

Op 22 augustus, vlak voor de aankomst in
de Verenigde Staten, belooft de kapitein 'uit
voorzorg van weglopen en voor verder daaruit
volgende onkosten' aan ieder manschap tien

gulden wanneer ze aan boord zouden blijven.
Deze financiële tegemoetkoming was kenne-
lijk niet erg aantrekkelijk, want de eerste da-
gen lopen er al vier bemanningsleden weg. De
kapitein verzucht in het journaal dat 'het on-
mogelijk is het hier hun zulks te beletten'.

Daags voor de terugreis naar Hong Kong
op 19 september deserteren er nog zeven man.
Gelukkig komt er van de mannen van 25 au-
gustus één terug en worden er nog vijf spijt-
optanten gemonsterd, zodat met acht man-
schappen in plaats van veertien de reis naar
Hong Kong wordt aangevangen.

Hoe de reis verder verloopt, is niet hele-
maal na te gaan want op 8 oktober 1853 is het
journaal vol. Lang heeft het schip echter niet
meer gevaren want het wordt in 1855 in Val-
paraiso afgekeurd. Dit laatste gegeven blijkt
uit de zogenaamde Van Sluijslijsten. Dit is
een verzameling handschriften aanwezig op
het Nederlands Scheepvaartmuseum te Am-
sterdam met gegevens over de koopvaardij-
vloot en marine, samengesteld door J. van
Sluijs, voormalig conservator aldaar. Deze
lijsten zijn geordend op scheepsnaam, maar er
zijn indices gemaakt op namen van kapiteins,
commandeurs, bevelhebbers en reders voor de
periode vanaf 1700.

Het journaal van de Veronica is door mij
inmiddels geschonken aan het Nederlands
Scheepvaartmuseum, waar het als een welko-
me aanwinst wordt beschouwd. Het is thans
onder nummer 1-337 opgenomen in de collec-
tie van circa tweehonderd journalen van het
museum.

Hieronder volgt een lijst van de bemanning
met rang, woonplaats en de plaats en datum
van hun desertie, alsmede de namen van de in
San Francisco nieuw gemonsterde mannen.
Tenslotte nog een lijstje met de namen van de
reder en van andere kapiteins van de Veroni-

Naamlijst der Equipage van de driemastbark Veronica (gebouwd 1837 te Alblasserdam) bij vertrek uit het
Nieuwediep (Den Helder) op 15 juni 1852:
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K. Weiger, kapitein, woonplaats (wpl.) Amsterdam.
L.E. Nahmens, Ie stuurman, wpl. Amsterdam.
Schil, 2e stuurman, wpl. Amsterdam.
J. Weiger, 3e stuurman, wpl. Amsterdam.
B.H. Loopwijk, scheepsarts, wpl. Zaandam.
W. Goner, bootsman, wpl. Amsterdam.
W. Wol, timmerman, wpl. Amsterdam.
H. Zuiderhoul, zeilmaker, wpl. Terschelling.
G. Gorter, kok, wpl. Amsterdam, aan boord San
Francisco (SF) 20-9-1853.
H.M. Ubbens, hofmeester, wpl. Leeuwarden, aan
boord SF 25-8-1853.
P. Troost, matroos, wpl. Amsterdam, aan boord SF
25-8-1853.
J. Wheda, matroos, wpl. Amsterdam, aan boord SF
19-9-1853.
H. Schuur, matroos, wpl. Amsterdam, overl. 26-5-
1853, begr. Hong Kong 27-5-1853.

J. Kleinbudde. wpl. Amsterdam, aan boord SF 25-8-
1853, van boord SF 17-9-1853.
F. Boon, matroos, wpl. Nieuwediep.
A. Demmer, matroos, wpl. Amsterdam, aan boord
SF 19-9-1853.
P. Dam, matroos, wpl. Amsterdam, aan boord SF
19-9-1853.
W. Miles, matroos, wpl. Amsterdam, aan boord SF
25-8-1853.
R. v.d. Tuin, lichtmatroos, wpl. Amsterdam, aan
boord SF 19-9-1853.
D. Kessler, lichtmatroos, wpl. Amsterdam.
F. Landman, lichtmatroos, wpl. Amsterdam, aan
boord SF 19-9-1853.
J. Zeeger(s), jongen, wpl. Amsterdam, aan boord SF
19-9-1853.

In San Francisco gemonsterd:
P. van Yperen, hofmeester, 20-9-1853.
T. Johnson, matroos, 21-9-1853.
W.M. Millart, matroos, 21-9-1853.

W. Dear, matroos, 21-9-1853.
Hans Houtsma, kok, 21-9-1853.

Reders en andere gezagvoerders van de Veronica (uit J. van Sluijs, Nederlandse Koopvaardijschepen 1600-
1860):
Gebr. Hendrichs te Amsterdam, reder. K. Weiger, kapitein 1852-1855.
D.G. Doeksen, kapitein 1837-1839. P.L. Bakker, aangekomen te Valparaiso, aldaar af-
K. Weiger, kapitein 1840-1845. gekeurd.
G. Groenewoud, kapitein 1845-1851.

Naschrift van de redactie:
Bovenstaand verhaal illustreert mooi welke
gebeurtenissen onze varende voorouders zoal
konden meemaken. Van alle scheepsjournalen
die ooit zijn gemaakt, is echter helaas slechts
een klein aantal bewaard gebleven. Zoals ge-
zegd beschikt Het Nederlands Scheepvaart-
museum over circa tweehonderd exemplaren.
Bovendien bevinden zich in het Maritiem Mu-
seum Prins Hendrik te Rotterdam scheeps-
journalen (mededeling van de auteur; adres
van het museum: Leuvehaven 1, 3011 EA
Rotterdam, tel. 010-4132680).

U kunt overigens bij het Nederlands
Scheepvaartmuseum en zijn maritieme bi-
bliotheek terecht voor de beantwoording van
veel vragen op maritiem gebied. Naast de
reeds genoemde Van Sluijs-lijsten bezit het
museum namelijk ruim 60.000 boeken en tijd-
schriften op maritiem gebied. Deze zijn ont-
sloten dooreen alfabetische en een systemati-

sche catalogus. Zo zijn er gegevens te vinden
over allerlei takken van de scheepvaart: de
koopvaardij, de walvisvaart, de visserij, de
sleepvaart, maar ook de marine en de plezier-
vaart.

Meer informatie kunt u lezen in het artikel
'In het kielzog van varende voorouders; Het
Nederlands Scheepvaartmuseum in Amster-
dam', in Genealogie (kwartaalblad van het
Centraal Bureau voor Genealogie), jrg. 2, nr.
1 (maart 1996).

Het Nederlands Scheepvaartmuseum, Kat-
tenburgerplein 1, 1018 KK Amsterdam. De
maritieme-historische bibliotheek van het
museum is geopend van dinsdag tot en met
vrijdag van 12.00 tot 16.45, telefoon 020-
5232211, fax 020-5232213. Het museum zelf
is geopend van dinsdag tot en met zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur en op zon- en feestda-
gen van 12.00 tot 17.00 uur.
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ALLE BEGIN IS

NAMEN 2

In de vorige aflevering werd de aandacht ge-
vraagd voor het zoeken in klappers op DTB-
registers op familienaam. Natuurlijk komt
men op een gegeven moment ook terecht in
een periode, waarin de familienaam of toe-
naam nog niet gebruikt werd en men zich be-
diende van patroniemen (vadersnamen), zoals
Jansen en Pietersen om maar eens twee origi-
nele voorbeelden te noemen!

Ook bij het zoeken op patroniemen dient
men alert te zijn op varianten in schrijfwijze.
Een naam als Pelgrum of Pelgrom werd vaak
ook geschreven als Pelle. Een mooi ander
voorbeeld is de naam Dionijs (afgeleid van
Dionys'ms), die ook voorkomt als Niessen,
Nijssen, Nijs, Nisse (dus ook onder de N kij-
ken!). Bartholomeus is eveneens een naam
met een veelheid aan schrijfwijzen: Barten,
Barts (onder de B), Mees, Mesen, Meeuws,
Meeuwis (onder de M). Bij vastgelopen on-
derzoek wil het bladeren in een goed woor-
denboek op (voor)namen nog wel eens helpen
om op nieuwe ideeën te komen voor naams-
varianten, waarmee verder gezocht kan wor-
den.

Een omstandigheid waarmee ook rekening
moet worden gehouden, is dat namen door de
dominee, koster of pastoor (of om het even:
klerk of notaris) op het gehoor werden opge-
schreven en veelal fonetisch gespeld. Voor
namen die veelvuldig voorkomen in een be-
paald gebied zal dat niet zoveel problemen
hebben opgeleverd. Men kende immers de
naam en had die al eens eerder opgeschreven.
Met nieuwe (en vreemde) namen had men
meer moeite. Menig genealoog van vreemde
origine zal een hele waslijst van spellingsvari-
anten van zijn familienaam kunnen opgeven.

Ook voor dit verschijnsel geldt een zekere
creativiteit in het opsporen van naamsvormen
waarmee men verder kan zoeken.

Het wil nog wel eens helpen om een
(vreemde, moeilijke) naam hardop uit te spre-
ken en dan op verschillende manieren fone-
tisch (op spraakklank) op te schrijven (en
zelfs dan komt men in de praktijk nog voor
vreemde verrassingen te staan). Een naam als
Langton (van Engelse oorsprong) werd bij-
voorbeeld op het gemeente-archief van Den
Haag aangetroffen als Lengton, Langten,
Lencton, Langhtong, Linden en Linckton.

Het is ook van belang te bedenken dat na-
men volgens het dialect van de streek werden
uitgesproken. Een 'a' kan dan nog wel eens
veranderen in een 'o' of 'oa' of omgekeerd.
Het hardop uitspreken van een naam in een
bepaald dialect levert soms nieuwe varianten
op. Iemand die Naaijer heet, kan zijn naam
in een ander gewest als Noijer gespeld zien
(spreekt u de naam maar eens 'dialectisch'
uit!).

In andere bronnen dan de DTB-registers
(bijvoorbeeld in notariële akten) bestaat de
mogelijkheid om via de ondertekening (als de
betreffende persoon het schrijven tenminste
machtig is of op zijn minst het naamtekenen)
te achterhalen hoe iemand zelf zijn naam spel-
de. Het verdient altijd de voorkeur om deze
schrijfwijze (mits te ontcijferen!) over te ne-
men, los van de eventuele variant die de nota-
ris of zijn klerk gebruikt heeft. Overigens
moeten ook handmerken nauwkeurig overge-
nomen worden, maar daarmee belanden wij
bij een ander onderwerp, dat hopelijk in de
toekomst nog eens in deze rubriek aan de orde
zal komen.

GcnsNoslra52(1997) 341



RECENSIES; UIT DE KEUKEN GEKLAPT (1)

In een korte serie bijdragen wil ik u, lezer, en
misschien nog meer u, die in de toekomst een
boek over uw familie gaat schrijven, een ge-
nealogische monografie, zoals dat zo mooi
heet, iets vertellen van wat.mij in de loop der
jaren bij het recenseren van boeken is opge-
vallen. Deze bijdragen zouden dan ook wat
plechtiger getiteld kunnen zijn: Ervaringen
bij het recenseren; aanwijzingen voor schrij-
vers van genealogische boeken.

De eerste maal dat mij werd toevertrouwd
een bij de NGV binnengekomen boek te re-
censeren was in 1968. In het mei-nummer van
die jaargang (pag. 150) kunt u het resultaat
zien. Pas twaalf jaar later, in 1980, krijgt dit
eerste begin een vervolg, maar nadien ben ik
voorlopig tot 1991 niet meer weg te branden
uit de boekenrubriek. Van 1993 af mag ik mij
hoogstens nog als gast-recensent presenteren.

Ik gebruik voortdurend het woord 'recense-
ren', maar u moet daarbij geen al te hoge ver-
wachtingen krijgen. Binnen de NGV gebrui-
ken we dit werkwoord ook voor het alleen
maar kort beschrijven van de inhoud van een
boek, een wat meer uitgebreide aankondiging.
De ruimte in Cens Nostra laat niet toe dat we
de vele binnenkomende boeken aan een diep-
gaande analyse onderwerpen; dat kan slechts
in een enkel geval en dan nog ... met mate!

Als een boekwerk zeer duidelijke tekortko-
mingen toont, zal dat in de recensie wel tot
uiting worden gebracht, maar over het alge-
meen is de toon van de besprekingen gema-
tigd, wel vriendelijk eigenlijk. Het kleinere
falen wordt meestal ongenoemd gelaten of

slechts heel bedekt weergegeven. Afgezien
van het al eerder gesignaleerde ruimtegebrek
speelt hier nog een tweetal motieven een rol.
In de eerste plaats is de auteur heel vaak een
vakbroeder of -zuster die geweldig veel mate-
riaal heeft verzameld en vele uren heeft be-
steed om een en ander tot een boek te smeden.
Dat is met toewijding en ijver gebeurd, maar
dikwijls met gemis aan ervaring op sommige
terreinen, welke mede van belang zijn om een
perfect eind-product te garanderen. Dat we-
tende of althans begrijpende, lijkt het verstan-
diger dat de recensent niet al te zeer uitpakt,
ook al valt hem hier en daar iets op.

In de tweede plaats moet de recensent zich
bij voortduring afvragen, of hij met zijn werk
de lezer nog dienstbaar is. Dat is hij vermoe-
delijk wel, als hij in het spoor van de auteur
iets vermeldt over de herkomstplaats van de
oudste generaties en de tijd, waarin deze al-
daar gevestigd waren, in elk geval meer dan
wanneer hij publiekelijk het gemis van een
alfabetisch register op voornamen betreurt of
een filippica afsteekt over een nummerings-
systeem, waarvan de essentie voor de lezer
van de recensie toch niet is te volgen zonder
het boek in kwestie in handen te hebben.

Het moge u duidelijk zijn, dat boekrecen-
sies in Gens Nostra (maar ook elders!) wel
eens een deeltje van de waarheid onbelicht
laten. Zouden schrijvers met dat onbelichte
deel meer rekening houden, dan zou de kwali-
teit misschien hier en daar goede vooruitgang
boeken. Het is die gedachte die mij tot deze
korte serie in Wegwijs heeft gebracht.

R.F. VULSMA

w~ 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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PERIODIEKEN

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

Nederland
Amstel Mare, jg. 4, nr. 4, dec. 1996 / Speuren en Ontdekken in de historie van Ouder-Amstel, jg. 12, nr. 4,
dec. 1996. Gezamenlijke uitgave. Themanummer Buurt over Ouderkerk. P. van Schaik: Economisch leven
aan de Amstelzijde [o.a. Van Schaik, De Heus, Van Coesant]; M. van Dijk: De Lange Brug; P. van Schaik:
Kerk en school aan de Amstelzijde [met o.a. Jan de Liefde (1814-1869), predikant]; O.B. de Kat: Een
schoolmeester voor de beschaafde stand [Hendrik Phillippus Metheuver, 1827]; M.D.M, van Munster: 'Het
Leidseplein van Amstelveen', horecagelegenheden in de Buurt over Ouderkerk; J. Blom: Het telegraafkan-
toortje in de Buurt over Ouderkerk.

De Bewaarsman (Historische Kring Hoogland), 2e jg., no. 3, sept. 1996. Boerderij De Geer [Van Brinken-
stijn (1789-1849), Van Hamersveld, Van Zuilen].

Idem, no. 4, dec. 1996. P. Smink: De Hooglandse waterschappen; N. van Vulpen: De belevenissen van
een Hooglandse dominee rond 1900 [J. Riemens]; Hoogland in het rampjaar 1672.

Documentatieblad Lutherse kerkgeschiedenis, nr. 20 (1997). Th.A. Fafié: Conrad Willem Mönnich (1915-
1994), biografie en bibliografie [Luthers kerk- en dogmenhistoricus, cultuurfilosoof]; A. Johannes: Voor-
malige Lutherse kerken en kapellen van nog bestaande Lutherse gemeenten. Nr. 21 (1997), Register op de
nrs. 1 t/m 20.

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabam,)g. 12, nr. 1, jan. 1997. A.C.M. Neggers: Genealogie Ekerschot
[te Oirschot; 16e-19e eeuw]; Mirakelen te Aarle-Rixtel [1598-1613]; P.A.Th. Thijssen-van Wagenberg:
Afgegeven borgbrieven in Zuidoost-Brabant (15): Duizel; Brabanders te Nijmegen; M.J.H, van Dooremo-
len: De betekenis van de naam Moedel - Moel(s); N. Vertogen: Van Asseldonck-Hoppenaers [te Veghel;
17e-18e eeuw]]; Op 't Sant/Van der Sande [corr.]; A.L.M. Sanders: Verkuijlen uit Uden [ook Van der
Cuijlen; 17e-18e eeuw]; M.J.H, van Dooremolen: Van Doormalen te Moergestel [17e-18e eeuw]; Antw.
o.a. Backx, Hobbelen, Van der Biesen, Van Nimwegen, Van de Vorst.

Genealogysk Jierboek 1996. R.M.A. de Jong: De Gavere [nageslacht van Rogier Jansz (tr. ca. 1570 His
Emes) en Dominicus Jansz (tr. ca. 1579 Trijn Fransen) te Harlingen; gezien hun contacten met Antwerpen
waarschijnlijk afk. uit de Zuidelijke Nederlanden; een Jan de Gavere fs. Yde was buitenpoorter van Brugge
te Antwerpen 28-5-1554 (zie A. Schouteet, Indices buitenpoorterboeken van Brugge 1548-1788, blz. 56)];
J. Tjaardstra: Genealogie Van der Zee (Hommerts, Joure) [oudst bekende: Ype Heeres, overl. Hommerts
1694, tr. Jel Zyrks]; H.A. Zeinstra: Tolsma [de Tjerkwerder tol, het Oud Tolhuys (zate); stamreeks, oudste:
Haring Heerts, te Witmarsum. overl. tussen 1632-58: alias Bleekeren Bolta]; O. Hellinga: Kertiertsteat fan
Tina Annes Voolstra [geb. 1927;-, Bouma (te Terwispel), Sipma, Anema]; P. Nieuwland: Huis Ten Bosch
[herberg; fragment Hanenburg te Leeuwarden, 17e eeuw; fragment nageslacht Melle Gerloffsz te Burgum
1615: fragment nageslacht Rotske Sakes te Burgum 1690; latere bewoners en eigenaren o.a. Ottema, Algra];
R. van der Ley: Friese bedelaars in Veenhuizen en Ommerschans (1834-1859) [stamboek-gegevens]; P.
Noomen: De Genealogie van de Friese Adel volgens Upcke van Burmania: Abbema van Huizum [15e-16e
eeuw]; Fryske Riefoar Heraldyk: Brons, Dam, Dijksma, Groeneveld, Hallema, Hoekstra, Krol (2x), Lettin-
ga, Netten, Oosterbaan, Pruiksrna/Faber. Siroop, Van der Werf, Van der Woude, Zwama.

Heraldisch Tijdschrift, jg. 2, nr. 4, okt/nov/dec 1996. E. Nomes: 'Lam en Vlag' in de heraldiek; A. Stachou-
wer: Wapen van prinses Christina verminkt; A.H. Hoeben: Een interessant boek met een merkwaardige
inleiding: Hubert de Vries' De wapens van de Nederlanden; Wapenregistratie;/!.//. Hoeben: Project 'Zegels
in beeld' Rijksarchief Noord-Brabant; A. Daae: There are wheels within wheels of Waar een zorgvuldig
advies en een fraai resultaat geheel 'de mist ingingen'.
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Historische Kring Kesteren e.oJArend Dalema Instituut, nieuwsbrief, 15e jg., nr. 1, jan. 1997. Onder
'Schenkingen" wordt vermeld de vondst van een trouwboek van Herveld (1727-1771): De straatnamen van
Uzendoorn; Brand te Heteren in 1825. Een bijzondere overlijdensacte [van Lucas van den Hoff en zijn
dochters Peterke en Hendrijn]; Over een huwelijksvijzel [Jacob Vermeer - Metien de Vre(d)e, 1658];
Zedenmisdrijf in 1551 te Tiel [Willem van Avensaet; met gegevens naaste familie]; Ongeluk voor J.M.
Geluk; moord of zelfmoord? [18441.

Historische Kijk op Weesp (secr: A. Schulp, Dr. J.A. Fijnvandraatlaan 9, Weesp), 12e jg., no. 1, sept. 1996.
Francois en Pieter Hemony; Stichting wordt de vierde eigenaar van Weesper Synagoge; Verv. Gereformeer-
de Gemeente te Weesp en haar bestuur in de 18e eeuw. De predikanten; Sprokkelen in het kerkarchief van
de Ned. Herv. Kerk in Weesp [18e eeuwj.

Het Kromme-Rijngebied, jg. 30. nr. 3, sept. 1996. Themanummer: Gerechts- en gemeentehuizen in Bunnik,
Odijk en Werkhoven. C. Dekker: Bestuurlijke ontwikkeling van Bunnik, Odijk en Werkhoven vanaf de
middeleeuwen; H. Reinders: Bunnik; van gerechtskamer tot gemeentehuis; P. de Wit: Het Bunnikse ge-
meentehuis van architect E.G. Wentink (1897); H. Krol: De gerechts- en raadkamer van Odijk; J. van
Impelen: De gerechts- en raadkamer van Werkhoven.

Idem, nr. 4, dec. 1996. M. van Gent: De belangrijkste gevangenen van kasteel Duurstede. De tweedracht
tussen David van Bourgondië en de Brederodes in de tweede helft van de vijftiende eeuw.

Mars et Historia, 30e jg., nr. 3,juli/sept. 1996. Zesde lustrumnummer. Hierin o.a.:M.A. van Alphen: Voor-
lopers van het Koninklijk Instituut voor de Marine. De opleiding van adelborsten tot 1829; De wetenschap-
pelijke vorming aan de Koninklijke Militaire Academie 1828-1890-1960; De hogere militaire vorming van
de officieren der Koniklijke Landmacht, 1868-1992; De Duitsche Mathematicque [Stevin, Van Schooten];
R. de Winter: Het ontstaan van de militaire vliegopleiding. De eerste generatie Officieren-vlieger [o.a. Jacob
Gerard Christiaan Duinker, geb. Amsterdam 1892; naamlijst en gegevens officieren-vlieger 1913-1923];
KI. Sierksma: Voerde Nederland ooit een 'oorlogsvlag'?;/?./*. de Graaf: 'Frictie in de Middel-eeuwen'. Het
debacle van 1315; G. Teitler: Het conflict tussen kapitein-ter-zee G. Fabius en de Nederlandse gezant in
de Verenigde Staten, Th.M. Roest van Limburg -juni-november 1861; Het embleem van het Regiment
Stoottroepen; De rol van Servië bij het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog; M.J. Lohnstein: Buku: een
dorp stelt zich te weer [Suriname, 18e eeuw].

Met Gansen Trou (Onsenoort), 46e jg., nr. 12, dec. 1996. Verv. Monnik in den Elshout. Het Cisterciënzer-
klooster Mariëndonk (2). Reconstructie van het convent [namen en gegevens monniken; lekebroeders en
andere huisgenoten].

Idem, 47e jg., nr. I, jan. 1997. Verv. Klooster Mariëndonk; Vervoerskosten van fourage en brandstof
in 1813; Een merkwaardige schenking aan de kerk van Onsenoort in 1687 [door Anna Maria van Arkel (tr.
1646 Karel van Malsen)]; Vlijmense schepen als deurwaarder [Peter Tampson, 1721].

Numagajg. XLIII (1996). Artikelen betr. Opgravingen terrein Canisiuscollege, Haardstenen, Hulpverlening
watersnood 1861, Kroniek 1995; E.Z.R. Cohen: De Nijmeegse tak van de familie Cohen [tabakshandel,
leesbibliotheek, boekhandel, uitgeverij]; P. Begheyn s.j.: Nijmeegse drukkers, uitgevers en boekverkopers
1479-1794. Aanvullingen en verbeteringen.

Old Ni-is, nr. 35, jg. 14, sept. 1996. Zoeklicht op Azewijn: kerkgeschiedenis, inbraken (1847-1852). de
jaren 1940-1945; Berghse goederen nader bekeken [aanv. op boek 'Het goed Stokkum'; Van Camphuysen,
Van Uum. Poor/Poir; bewoners, 18e-19e eeuw].

Idem. nr. 36, dec. 1996. Geschiedenis van 's-Heerenberg. Beschouwingen van Meester [Th.] Kremer;
Transportbedrijf Dijkman; J. Thoben: Bankenpacht [de door hun vader Hendrik van Halteren gebruikte
plaats in de parochiekerk werd 1857 door de kinderen aan broer Jan overgedragen; gegevens diverse gezin-
nen Van Halteren te 's-Heerenberg 1809-1893]; De Oude Munt Achter de Muur in 's-Heerenberg.

De Omroeper, jg. 9, nr. 4, okt. 1996. A.C. Slinger. Een terugblik op de Peperstraat; F.J.J. de Gooijer. De
Naarder maatlanden; Pestpoeder uit de zuilen van de Grote Kerk van Naarden; Kommerrust [herinnering];
Het getijdenboek van Nyese van Keveren; Drie eeuwen fluweelwerkers- en zijdewerkersbus; Wie was
Nancy? Kanttekeningen bij een briefje uit 1814 (dochter van Martin d'Echenique]; Willem Kos [tr. 1930
Anna van Gent].
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Idem, jg. 10, nr. 1, jan. 1997. D. Kips: Het Spaanse huis in Naarden. Een monument van de vaderlandse
geschiedenis; H. Schaftenaar. Veranderingen langs de Meentweg op een kaart uit 1857; P Korver: Het
laatste klooster van Naarden: de Zusters van het Arme Kind Jesus.

Oud Alkmaar, 20e jg. (1996), nr. 3. C. Rogge: 'T cieraedt van onse stadt. De Grote of Sint Laurenskerk te
Alkmaar nader bekeken [bouwgeschiedenis, rondgang buiten en binnen, klokken, inrichting voor katholieke
en protestantse erediensten, orgel, (be-)graven; plattegronden en vele zeer fraaie kleurenfoto's].

Idem, nr. 4. C. Rogge: Een onbekende tekening van het interieur van de Grote Kerk te Alkmaar door
Cornelis Pronk [en andere tekeningen waarop de kerk voorkomt].

Oud-Castricum (donateurs min. ƒ 18,- p.j. of los ƒ 20,- op girorekening 1851360 t.n.v. penningmeester
Werkgroep Oud-Castricum; inl. tel. 0251 -655.252/671.511), 19e jaarboekje (1996). Hierin o.a. Castricum
en zijn groenteveilingen [met Gerrit Louter]; De Kooiweg, Eerste en Tweede Groenelaan en zijn bewoners;
Wie was ... Wub van Weenen [Wilbrordus van W., 1890-1977]; A.G.P. Sminia-Wouters/S.P.A. Zuurbier:
De Castricumse familie ... Scheerman [Hendrik S. tr. Beverwijk 1784 Stijntje Makke; met verslag onder-
zoek, o.a. te Coevorden, naar herkomst].

Oudheidkundige Kring Bathmen, 16e jg., nr. 4, dec. 1996. R. Boonstra: Het oostelijk deel van Bathmen.
Pieriksmars, Bathmense Broek, Bathmense Veen [met bespreking van de erven en eigenaren/bewoners, o.a.
Meutstege, (Olde) Goldenbeld, Kleinewoud, Kroeze, Schutte, Nekkers, Putman, Olden Santvoort, Leem-
kuil, Oosterveld, Podt, Kettelarij, Dol, Scheperboer].

Het Schokker Erf (contributie ƒ 20,- p.j.; secr.: C. Smit, Noorderkwelweg 23, 1771 MG Wieringerwerf),
nr. 34, jan. 1997. Beschrijving van Schokland en de Schokkers, met eenige losse gedachten en gesprekken
op een zondags-reisje d'eren herwaarts, door B. Meijlink (1858); Kwartierstaat (4 gen.) van Magdalena
Toeter [1866-1955;-, Grootjen, Diender, Koek]; W. Veer: Een Schokker schipper in den vreemde [Jan van
Emmerloot tr. Emmeloord 1761 Gosewina van Swam; negen van hun elf kinderen werden geboren te
Beneden-Leeuwen]; Fotogalerij: Gerhardus Corjanus (1870-1891), Willem Kaale tr. 1884 Alida Schroo,
Maria Karel (1895-1968) tr. Jan Ruiter.

Stichts historisch contact, nieuwsbrief nr. 18, winter 1997. Themakatern: Het Kadaster [beschikbaarheid,
registers, kaarten, uitgave Atlas, betekenis voorde onderzoeker]; Interview met dr. P.D. 't Hart, bijzonder
hoogleraar 'Utrecht studies'.

Streekmuseum Hoeksche Waard, Bulletin 72, dec. 1996. Historisch allerlei: 'Een vonkje, sterk aangeblazen,
kan licht een groot vuur maken' [problemen te Maasdam i.z. bedeling arme inwoners van het Gat; met name
Cornelis Leendertse Hoogvliet, ca. 1716]; Antw. o.a. Duyser; Opgave 'afgeschreven' bronnen.

Tussen Vecht en Eem, 14e jg., nr. 4, dec. 1996. CL. Verkerk: Floris V, Muiden en Amsterdam [omgewerkte
lezing]; MA. Kos: De Gooise marke. Opvolger van de curtis Nerdinklanti; F. Le Coultre: Floris V in 1996
[terugblik]; F.J.J. de Gooijer: De Gooise Zomerkade en de Maatlanden. Ontstaan, gebruik en beheer; M.
van der Heide: Gooise componisten (1): Jan Felderhof [Jan Reindert Adriaan F., geb. Bussum 1907]; M.
Ritsema: Vrouwen ... een belastingaanslag waard. Naarden 1749.

Tussen de Voorn en Loevestein, nr. 94, jg. XXXII, nov. 1996. P. W. Schipper: Bommels kleine meesters van
groot talent (omstreeks 1650-1750) [Dingman van der Hagen, Henrick Hoet, Gerard Hoet, Willem van
Nijmegen, Nicolaes II van Ravesteijn, Warnar van Rijssen, Jan Soukens, Hendrik Soukens, Johannes
Vorsterman].

Idem, nr. 95, dec. 1996. Het orgel in de Sint-Maartenskerk van Zaltbommel; A. Vos: De evangelisch
lutherse kerk te Zaltbommel: een filiaal-gemeente 1768-1885; De geschiedenis van de molen van Heere-
waarden.

Waardeel, jg. 16, nr. 4,4e kw. 1996. G. Hadders: Krijgsgewoel in Drenthe. De schansenstrijd (1580-1594);
R. Sanders/J, van Hoorn: Rampspoed te Exloo. De dorpsbrand van 1884 [18 huizen gingen in vlammen
op]; De handwerkjuffrouw [Hendrikje van Andel-Schipper, geb. Middensmilde 1890]; Openbaar vervoer
tussen 1940 en 1970.
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Westenvolde, jg. 17, no. 3, sept. 1996. P.J.C. Elema: Doorlag als Moorlag-variant [18e-19e eeuwj: J.S.A.
Huizing: De Molenplaats te Vriescheloo [Huizing. Mulder, Stubbe, Vorenholt, (ten) Veenhuis].

Idem. jg. 17, no. 4, dec. 1996. J.S.A. Huizing: De Families Koets en Witkop te Vriescheloo.

Zijper Historie Bladen, 13e jg., nr. 2, mei 1995. Speciaal nummer 1940-1945. Hierin o.a. Het joodse werk-
kamp in 't Zand; Oudesluis in oorlogstijd; Arie Kapitein (1891 -1944); Sintmaartensvlotbrug; Herinnerin-
gen.

Idem, 14e jg., nr. 4, dec. 1996. W. Siewertsen: Heerkoggen (en zijn gewapende bemanning); Verv. Zijper
jaren: 1875; JE. de Boer/L.F. van Loo: Stolpboerderij Grote Sloot 362 te Schagerbrug [(Van) Brederode,
Maats, Broens].

Uit Familiebladen:
Casa Clutia, nr. 31, 1 Ie jg., dec. 1996. Tweelingbroers namen deel aan expedities naar Nova Zembla
[J.M.P. Kluit (1858-1900) en M.E.B.J. Kluit (1858-1906)]; Onderzoek papiennolen leidt naar nieuwe groep
Kluyten [Zaanstreek; 18e eeuw].
HetDidden-blaadje, jg. 9, nr. 4, dec. 1996. Fragment Didden te Kaldenkirchen en Krefeld [ 18e-20e eeuw].
De Dobbel-beker, 4.1996. Surfen op Internet [gegevens van naamgenoten, aangetroffen op Internet]; Aanv.
Stamboom nr. 51: tak Merendree [17e-20e eeuw: Dobbelaere],
Familieblad Sparreboom, jg. 7, afl. I, april 1996. Verv. Genealogie Sparreboom [o.a. te Ridderkerk; 19e-
20e eeuw]. Afl. 3, dec. 1996. Verv. Genealogie.
Familiekrant voor de families Veltmaat, Veldmaat, Veltmaath, Veldmaath, Veldmate, 4e jg. (1996). Sche-
ma's Veldmaat [afstammend via Berend Linderman alias Veldmaat (1742-1806) van Lambert Linderman,
overl. ca. 1687]; Steeds weer nieuws over de Barchemse Veltmaten.
Familie-Kroniek Idema, nr. 33, 28e jg., dec. 1996. AA. Idema: Genealogisch onderzoek Idema te Gronin-
gen; Idema in Stamboek schepelingen (ARA, Den Haag).
Familienverband Avenarius, Heft Nr. 12, Dez. 1996. Nachtrag zur hollandischen Chronik [nageslacht
Bernhard Theodorus Avenarius, 1870-1949]; Russische familie; Die Nachkommen des WeingroBhandlers
Ernst Avenarius [overl. Koblenz 1912]; Der Komponist Thomas Avenarius [in 1584 geboren als Thomas
Habermann; tr. Eilenburg 1582 Johanna Sabine Bretschneider].
Genealogie van de geslachten Verdon(c)k, Med. 56 [dec. 1996]. Beknopte fragment-genealogie Wissekerke
tak (Zuid-Beveland) herziene uitgave [oudst bekende: Marinus Verdonk, overl. 1786].
Geskes-kusjes, 7de jg., 2de ed., dec. 1996. Familie Wivoet [verslag onderzoek]; Beknopte kwst. Roelof
Willem den Dikken [geb. 1964;-, Van den Andel, Wenkenbach, Geskes].
Geslacht Vollemaere, dec. 1996. Heren van Dixmuide [heren van Volmerbeke; 12e-15e eeuw]; Afstamme-
lingen Jozef Peter Vollemaere [geb. ca. 1830]; Antonius Jacobus Vollemaere (1875-1938) [en nageslacht];
met veel fotomateriaal.
'De Langen', no. 3, dec. 1996. Het breloque van Pieter de Lange van Bergen; Gevonden 'Sara Patronella'
[de Lange, geb. 1784, begr. Westzaan 1785],
Marsman, blad voor en van de familie Marsman, nr. 18, jaar 1996. Stamreeks Hendrika-Willemina Mars-
man [geb. Diepenveen 1896;... naar Teunis Derksen op Marsman, tr. (1) ca. 1730 en (2) ca. 1738/39]; Tak
[=stam]: Enkhuizen-Hoorn [nageslacht Ernst Jansz Marsman x Geesje Philips, te Enkhuizen 1638-58]; Tak
[=stam] Den Ham-Archem-Ommmen [nageslacht Herman Nellis Marsman, tr. ca. 1748 Fennechien Alberts,
won. Den Ham]; Schema Marsman te Rechteren-Dalfsen.
Pors Post, nr. 64, 20e jg., 4e kw. 1996. Nakomelingen van Leendert Pors 1845-1910 en van Jacoba Noord-
zij 1849-1895; Hoe men vroeger de doden begroef.
Rond de Kloostertaf el, 6e jg., nr. 2, okt. 1996. Nr. 3, dec. 1996. Het echtpaar Petrus Aartse Westerveld
(1783 Soest 1856)-Mathilde Dijkgraaf (1779 Soest 1855); Forkids IV.
TerPerre, 6e jg., nr. 3, herfst 1996. Gewijd aan André-Augustin Vandeperf 1708 Duinkerke 1772, tr. 1734
Isabelle Catherine Drieux; kinderen en kleinkinderen, w.o. Reant, Defossez, Rafin, Tiprez].
Van Mecken tot Mekke, 12de jg., no. 1, april 1996. Verv. Westerman; Aanv. Kwst. [Bierhaalder, Fenner-
man]. No. 2, aug. Verv. Westerman. No.3, dec. 1996. Verv. Westerman; Aanv. Kwst. [Winkelman, Kou-
wenberg (te Driel), Roelevens, Borstlap].

België
Het Oude Land van Loon, jg. XLVIII (1993). K. Verhelst: De domein-groep Halen. Een onderzoek naar de
historisch-geografische, economische, politieke en religieuse structuren van de parochies Donk, Halen,
Linkhout, Berbroek, Zeik, Schulen en Loksbergen tijdens de vroege en volle middeleeuwen; A. Menens:
De verpachting van het paanhuis [brouwerij] (1386), de toelating tot een volmolen (1388) en twee 15de-
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eeuwse kerkregisters van Sint-Pieters-Voeren [transcripties]; J.G.C. Vennen Bestuur en bestuurders in
Maaseik 1550-1572 [bijlage: de namen van de leden van de Maaseikse magistraat, o.a. Backhuys, Bex,
Denkens. Van den Ertwech, Nagels. Nessels. Noutmans].

Idem, jg. XLIX (1994). J. Moons: De Keltische beschaving: J. Stinissen: De schepenen van Peer. Een
prosopografische studie [biografieën]: Th. Coun: Register op Het Oude Land van Loon 1 (1946)-45 (1990)
fop auteursnaam]; H.R. Roggen: De 'Witte Nonnen' van Hasselt (1430-1797).

De Rode Leeuw (VVF- Limburg), 1996, nr. 4 (dec). P. Severijns: Het memorieboek van Ludovicus Rey-
nersuit Bocholt [priester. 1739-1799; o.a. het gezin van Dierick Reyners tr. 1692 Elisabcth Mussen]; Verv.
Schepenbank van Borgloon [1754-86]: Verv. Taalgidsje voor genealogen.

Duitsland
Archive in Niedersachsen. Ein archivisches Informationsblatt, Heft 6 (1983). Zur Inventarisierung und zum
Quellenwertderschaumburgischen und schaumburg-lippischen Reichskammergerichtsprozesse; Feldpost-
briefe 1939 bis 1945; NachlaB Hermann Lübbing (1901 -1978) im Staatsarchiv Oldenburg; Zur wissenschaf-
lichen Auswertung der Grundsteuerkataster des Herzogtums Braunschweig.

Veröffentlichungen der Westdeutschen GesellschaftfürFamilienkunde e.V., Sitz Köln, Nr. 84. H.M. Schlei-
cher. Ernst von Oidtman und seine genealogisch-heraldische Sammlung in der Universitats-Bibliothek zu
Köln, Band 12, Mappe 916-994, Pam-Reu. Hierin o.a. von der Hoven gt. Pampus [zu Ravenstein], Pasquali-
ni, von Pelden gt. Cloudt [met v. Kinsky], v. Pellant, Pelser, Pfaff, v. Pfortzheim, v. Piesport, Pinto, v. Pir-
mont, v. Plettenburg, v. Pont, Portman [met overdruk 'Het Geslacht Portmans', door A.F. van Beurden
(Roermond, 1896)], von der Portzen, Pranghe, Proyt/v. Preut, Print von Horcheim (gt. von der Broei), Proff,
Puricelli, zum Piitz, Puytlinck, Quad(t)/Quade/Quaide [v. Landskron, v. Wick(e)rath, v. Buschfeldt enz.],
Quentell. v. Quernheim, v. Questenberg, Raitz von Frentz, de Randerode/v. Randenraide/v. Randerath, van
Recum/Frhr. von Recum, v. Redinghoven [te Nijmegen], v. Reichenstein (Walpode von der Neuerburg),
Reichman (von Reichenau), v. Reiffenberg, v. Reifferscheidt, Reiman, v. Rennenberg, v. Reuschenberg/v.
Ruyschenberg.

Verder ontvingen wij:
Alledaagse Dingen, 1996, nrs. 1. 2 [o.a. Brabantse kalenderfeesten], 3. 4.
Archeologische kroniek van de provincie Utrecht over de jaren 1970-1979.
Der Archivar, 49. Jg. (1996), Heft I (Febr.), Heft 4 (Nov.).
De Asperensche Courant, 17e jg. (1996), nr. 3/volgno.64 (sept.), no.4/volgno. 65 (dec.) [de dienstmeid
Willemke Breemer en haar nalatenschap in 1757; Het nieuws van 70 jaar geleden].
Burgerzaken & Recht, 3e jg. (1996), nrs. 1 t/m 4, 7/8, 9, 11, 12.
Bijdragen en Mededelingen betr. de Geschiedenis der Nederlanden, deel 111 (1996), afl. 4 [G. de Bruin:
Den Haag versus Staats-Brabant: Ijzeren vuist of fluwelen handschoen?].
'/ Calkoentje (Calcoen), 15e jg. (1996), nrs. 3, 4; 16e jg.. nr. 1, nov. 1996; Toe Prees (Duprez), 6e jg., nrs.
2,4; 7e jg., nr. 1, nov. 1996.
Cronijck van de familievereniging mr. Hendrick Scheele, nr. 27 (mei 1996), nr. 28 (nov. 1996).
Doolhof (Van den Dool), jg. 1, nr. 2, dec. 1996.
Easmum's Online, Vol. 1 (1996), nrs. 37 t/m 50.
De Eendenkooi (Van der Kooij), 76e ed., 23ste jg., nr. 4, dec. 1996.
Everton's Genealogical Helper, Vol. 50 (1996), Nrs. 1 t/m 6.
Familia (Zuid-Afrika), jg. 33(1996), No. 2 [Van Reede van Oudtshoorn. Their descendants in South Africa
(eind 18e-20e eeuw); The Masetta family]; No. 3 [Verv. Van Reedej; No. 4 [bijdr. betr. Grace, Dold, Eras-
mus, Celliers]; Nuusbrief, Junie 1996.
Familiekontakten Galle, 14e jg., nr. 55 (lente 1996), nr. 56 (zomer 1996); 15e jg., nr. 57 (herfst 1996), nr.
58 (winter 1996).
Familiekrant Stam David(t)s, 2c jg., uitg. 3, kerst 1996.
Familienblatt Kockerols, Nr. 93, Weihnachten 1996.
Familienkundliche Nachrichten, Bd. 10, Nrs. 1 t/m 4.
Families (Ontario), Vol. 35 (1996), 1 (febr.)[Searching Adoption Records in Ontario]; 2 (may) [Internet
Resources for Genealogical Research as found on the LISTSERV, ROOTS-L]; 3 (aug.) [Organizing for
succes in genealogical research; Survivors of the war of 1812 (in 1875 o.a.: David van der Voort, 77 jaar)];
4 (nov.). Newsleaf Vol. XXVI (1996), nrs. 1 t/m 4.
Genealogisch kontakt familie Schaafsma, 6e jg. (1996), nrs. 1 (mrt.) t/m 4 (dec).
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Der Grafschafter. Zwischen Burg und Bohrturm. Jg. 1996.
De Griffioen (De Lange), nr. 33, 42e jg. (1996).
Die Haghe, ledenbericht, 106e jg. (1996), nrs. 1 (febr.) t/m 7/8 (nov.).
De Heraut Ge/re, jg. 13 (1996), nrs. 1 (jan.) t/m 4 (dec).
Le Heraut, 1996, nos. 56, 57, 58
HG-Nieuws (Kon. Ned. Hist. Gen.), jg. 3 (1996), nrs. 1 (mrt.). 2 (juni) [interview met prof. dr. A.Th. van
Deursen], 3 (sept.), 4 (dec.) [voortzetting discussie selectiecriteria van PIVOTJ.
Historia & Informatica, jg. 3, nr. 4, dec. 1996.
Historische Kring West-Betuwe. nieuwsbrief 1996, maart, aug., dec.
Johanniter Orde in Nederland, Med. jg. 47 (1996), nrs. 186 (mrt.) t/m 189 (dec); Contactblad van de
Stichting Werken, jg. 46 (1996), nrs. 97, 98.
V Kraaierke (D'Haene), 28e jg. (1996), nrs. 1 (mrt.) t/m 4 (dec).
De Kruijdboom (Kruit), jg. 12 (1996), nrs. 1 [Verv. Aaltje Kruyt, overl. 1781], 2, 3.
Lelsz-Lels stichting, bulletin, jg. 8(1996), nrs. 1 (13) en 2 (14).
't Meisterbanksken, 13 (nov. 1984), 15 (okt. 1985).
Michigana, Vol. 42 (1996), no. 3 (Sept.), no. 4 (Dec).
De Miedbringer (Stichting Ons Schellingerland; secr. mw. M. van Weeren, Longway 5,8881 CM Terschel-
ling-West), jg. 34, nr. 131, jan. 1996; jg. 35, nrs. 132, 134, 135.
Het Noordse Broedertje (Cleyndert), no. 25, mei 1994.
De Nijdamstra Tynge 44e jg., nr. 2, okt.; nr. 3, dec. 1996 [waar komen de Wijnia's vandaan?].
Onderde Iep (Van I-e-ij-y-peren), jg. IV (1996). nrs. 1 t/m 4.
Oud Scherpenzeel, 8e jg., nr. 4, dec. 1996 [Verv. En de boer ploegt voort (mesten, hooiladen); rectificatie
Van Ravenhorst].
Het Patertje, jg. 12, nr. 4, dec 1996 [Pater(s) te Den Ham; 18e-20eeeuw].
De Patteete (Patteet), 18de jg. (1996), nrs. 69 (jan.) t/m 72 (okt.).
Poelgeest Familiekontakten, 17e [= 16e] jg. (1996), maart, juni, dec. [Verv. genealogie Van Poelgeest. De
tak van Symon Dirck Adriaensz., I7e-I9e eeuw].
Spiegel Historiael. Register op dertig jaargangen -1966 t/m 1995, door R. van de Schoor (1996), voorafge-
gaan door: A.G. van der Steur. 'Dertig jaar Spiegel Historiael'.
Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden, 1908, 1972.
Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland, nieuwsbrief 36 (maart 1996), 37 (juni 1996), 39 (dec.
1996).
Het Treffertje (Treffers), 25ste jg., no. 3, sept.; no. 4, dec. 1996.
Van Helden en Heldinnen, no. 33, 14de jg., sept. 1996 [Verv. genealogie Van Helden; te Wijk; 18e eeuw];
no. 34, 15de jg., dec. 1996 [Verv. genealogie].
Vereniging Oud Leiden, Med., jg. 18 (1996), nrs. 1 t/m 6.
De Vesting (Ned. Vestingmuseum), 7ejg., no. l,dec. 1995 [Prins Willem III en Naarden in 1672 en 1673];
no. 2, aug. 1996.
Volkskundige Kroniek (Vlaanderen), jg. 4 (1996), nrs. 1, 2 [groenten in de geschiedenis en de volkskunde],
3,4.
Vrienden van het Gooi, 1996, nrs. 1 t/m 4.
Westfries Genootschap, Mededelingenblad 1996, nrs. 126 t/m 129.
Willibrordi (Willebrords), nr. 17, dec. 1996.
Zeeuwse Familiepraet, I le jg., nr. 3, dec. 1996 [Verv. Actaboek Borsele (1647); Verv. Inventaris: Kruinin-
gen t/m SinoutskerkeJ.

M. VULSMA-KAPPERS
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VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienst van leden van de NGV, die met hun onder-
zoek op genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen. Alleen wanneer is geble-
ken dat de verlangde gegevens niet via de Contactdienst van andere genealogen kun-
nen 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

481. ADMIRAAL-HOGENSTIJN (XXXVI (1981), p. 106)
Grietje Engels Hoogesteijn, geb. ca. 1697, overl. Wijk aan Duin, begr. Velsen 26-6-1730(33 jaar oud), dr.
van Engel Coraelisz. Hoogesteijn (begr. Velsen 15-5-1711, gehuwd met Jannitje Cornelis, overl. vóór haar
echtgenoot), tr. Wijk aan Duin (r.-k. statie) 22-1-1718 Jan Wouterse Admiraal, overl. ald. 22-10-1736,
wedr. van Belitje Tijsdr.; hij hertr. Jannitje Jeroens. Bij het huwelijk Admiraal-Hoogesteijn betaalde de
bruidegom ƒ3,— impost, de bruid trouwde gratis. Bij de begrafenis van Jan Wouterse Admiraal werd even-
eens ƒ 3 , - impost betaald (register van aangifte voor de impost op het trouwen en begraven Wijk aan Duin,
1696-1804, Beverwijk, nr. 58; voogdijakte inz. de kinderen van Engel Cornelisz. Hoogesteijn en Jannitje
Cornelisse d.d. 17-7-1711, RA Noord-Holland, oud ra nr. 1040, weeskamers Velsen, fol. 70).

C.M. HOGENSTIJN, Deventer

933 VAN TREUREN (51 (1996), p. 676)
Arien Woutersz. Truyr, tr. vóór 23-4-1690 Willemtje Jans van der Hoeve, ged. Ouderkerk a/d Ussel 29-11-
1665, dr. van Jan Claasz. van de Houve en Teuntje Pleunen. Hieruit te Ouderkerk a/d Ussel gedoopt (ge-
ref.): 23-4-1690 Wouter (get. Pieter Jansz. van der Houff, Pleuntje Jans), 22-6-1692 Jan (get. Cornelis
Chielen, Cornelia Jans), 27-4-1695 Dirck (get. Jan Jacobsz., Pleuntje Jans), 25-8-1697 Teuntje (get. Pieter
Jansz. van der Hoeve, Pleuntje Jans van der Hoeve), 21-3-1700 Jacobus (get. Jan Jacobsz. Visser, Pleuntje
Jans van de Hove), 15-4-1703 Teuntje (get. Jan Jacobsz. Visser, Cornelia Jan van der Hoeve). Mogelijke
vader (ouders?) van Arien Woutersz. Truyr zouden kunnen zijn: Wouter Jacobsz. Truer, wiens weduwe
Lijntje Ariens Comst, wnd. te Giessendam, te Gorinchem testeerd op 28-5-1692 (NA 4019). Verder over
dit echtpaar niets bekend.

Drs. G.J. VAN ROOKHUVZEN, Genemmuiden

941. TROMP (52(1997), p. 59)
la. Duijfje Tromp, geb. Velsen 1765/66, overl. ald. 9-6-1766.
lb. Stijntje Tromp, geb. Velsen 1766/67, overl. ald. 20-5-1812, tr. ald. 8-5-1802 Johannes Willemsz.

Pennings.
lc. Cornelis Tromp, geb. Velsen 1769/70, bouwman, overl. ald. 25-8-1823, tr. Velsen 3-5-1801 (r.-k.)

Dijna/Divertje Willems Verzijlberg(en), geb. Velsen 1-4-1781.
ld. Claas Josephus Tromp, ged. Velsen 19-3-1772 (r.-k.), overl. ald. 8-6-1779.
Ie. Duijfje Tromp ged. Velsen 16-6-1773 (r.-k.), overl. ald. 10-9-1773.
lf. Agatha Tromp, ged. Velsen 24-9-1778 (r.-k.), overl. ald. 17-6-1779.
2. Klaas Cornelisz. Tromp, geb. Velsen ca. 1735, landbouwer, aalmoesmeester, overl. ald. 1810, tr.

Velsen 5-5-1765
3. Trijntje Klaasse Dreger, geb. Velsen ca. 1737, overl. ald. 1810.
4. Cornelis Klaasz. Tromp, geb. Velsen ca. 1710, landbouwer, overl. ald. 1-1-1765, tr. Velsen 10-2-1732
5. Duijfje Jans de Wit, geb. Velsen ca. 1705, overl. ald. 1764.
6. Klaas Arisse Dreger, geb. Velsen ca. 1680, landbouwer, schepen (1719/21, 1725), overl. ald 14-7-

1739, tr. (1) ca. 1710 Aegje Cornelisse Lans, overl. Velsen 17-2-1733; otr./tr. (2) Velsen 19-6/5-7-
1733

7. Stijntie Harms, overl. Velsen 9-12-1762.
8. Claas Dirksz. Tromp, aalmoesmeester (1715), overl. Velsen 16-4-1716, otr. ald. 3-2-1703
9. Neeltje/Cornelia Cornelis de Jongh, overl. vóór 1720.
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10. Jan de Wit, landbouwer, begr. Velsen 28-1-1711. olr. ald. 3-5-1699
11. Grietje Gerrits de Wilk, overl. vóór 1719.
12. Aris Claesz. Dreger, schepen van Velsen (1685/86, 1694), weesman (1686). begr. Velsen 30-4-1722,

tr.
13. Duiffie Aalberts.
18. Comelis Huijbertsz. de Jongh, landbouwer, woont ten oosten van Driehuijs. overl. vóór 28-1-1720.

J.G. BOXHLAAR, Haarlem

Th. BROUWER, Oliver-BC (Canada)
Mr. T.M. VAN GORSEL, Hillegom

942. WIEGMAN-KONING (52 (1997), p. 59)
Hendrik/Hindrik Wiegman overl. Stadskanaal 5-8-1862 (59 jaar oud). Blijkens de overlijdensakte was hij
ongehuwd en geboren in Oostfriesland, plaats onbekend. In 1856 en 1860 woont hij samen met zekere
Jantje Bakker, geb. ca. 1825. (volgens overlevering overl. ca. 1897 te Ehrenfeld bij Keulen). Hieruit gebo-
ren te Stadskanaal (gem. Wildervank):
1. Otto, geb. 9-11-1856 (ouders Hendrik Wiegman en Jantje Bakker, in deze akte vermeld als 'ehelieden'),

tr. 29-11-1879 Antje Kolthof.
2. Hendrika, geb. 14-6-1860 (dochter van Jantje Bakker. 35 jaar, ongehuwd). De aangifte werd gedaan door

Hendrik Wiegman, oud 57 jaar, die verklaarde de vader te zijn. Hier is dus geen sprake van een huwelijk.
Jantje Bakker was op 26-11 -1854 te Wildervank al moeder geworden van het buitenechtelijke kind Jantje
Bakker. Deze dochter tr. Wildervank 31-1-1878 Derk Norder; hun zoon Hendrik Norder tr. Borger 31-1-
1903 Hinderkien Wiegman. Otto's (ad. I) dochter Hinderkien tr. 1903 eerdergenoemde Hendrik Norder.
Hinderkien en Hendrik zijn dus beiden kleinkinderen van Jantje Bakker. In 1896 vertrekt het gezin van
Derk Norderen Jantje Bakker, met moeder Jantje Bakker, naar Duitsland. Derk Norder wordt met echtgeno-
te en zes kinderen ingeschreven in het bev.register van Borger op 1-8-1902. komende uit Ehrenfeld bij
Keulen.

J.P. GEUS, Capelle aan den IJssel

VRAGEN

971. CHRISTOFFELS, REDE/REEDE
In de Groote Kerk (St. Jan) te ' s-Hertogenbosch worden gedoopt Johannes Theodorus (5-12-1755), Chris-
toffel (21 -12-1756) en Christoffel (4-3-1759), zoons van Johannes Heerouf/Heerhof(f) en Jenneke Chris-
toffels (Rede/Reede). Johannes Herrhoff/Heroff is vlg. het ARA te Den Haag, Stamboek Officieren, geb.
van Kizelgach in 't Anspachse (D), oud 18 jaar (in 1748?), aangenomen 29-3-1748. Een Jenneke Christof-
fels komt juli 1755 met attestatie van Tholen, vertrekt 11 juni 1756 weer naar Tholen en is januari 1757
weer terug. Deze laatste datum is echter onverenigbaar met de doopdatun op 21 -12-1756 te ' s-Hertogen-
bosch. Alleen in 1755 werd een doopgetuige vermeld: Johannes Theodorus Rongul. Gevraagd nadere
gegevens over de afkomst van Jenneke Christoffels (Rede/Reede). Navraag bij het Gem. Archief te Tholen
leverde niets op.

F. VAN GEMERT, Eindhoven

972. HARMENS-BERENDS/VAN HOUTEN
Jan Harmens en Ventje Berends zijn gehuwd en woonden vermoedelijk als boerderijhouders in de periode
1730-1800 in Nordhorn, Graafschap Bentheim (volgens de overl. akte van zoon Harmen Jans). Zoon Har-
men Jans is geboren in Nordhorn 1737/38. Hij verhuist naar Rottevalle (Friesland) en overl. ald. 31-8-1826.
Zijn vrouw, Sytske Taekes, is geboren in okt./nov. 1750 in Oudega (Friesland) en overl. Rottevalle 10-10-
1826. Op 13-2-1812 heeft Harmen Jans de achternaam Van Houten aangenomen; hij heeft dan twee kinde-
ren (Jan geb. 2-6-1777 en Sjoukjen geb. 1784) en vijf kleinkinderen (van Jan Harmens): Harmen (1800),
Marten (1801), Sietze (1805), Aatje (1808) en Renze (1810). In Nordhorn zijn in de prot. kerkboeken op
de namen Jan Harmens, Ventje Berends en Harmen Jans geen gegevens te vinden. Gevraagd nadere infor-
matie over dit echtpaar. Ook zou ik gaarne tips ontvangen hoe dit onderzoek verder aan te pakken en in
contact willen komen met mensen die op een of andere manier een relatie hebben met deze familie.

L.T. VAN HOUTEN, Voorburg
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973. RUTTEN
Klaas/Nicolaas Aartse Dekker, ged. Amersfoort 8-3-1750, overl. ald. 2-12-1833, tr. Amersfoort 2-10-1781
Aleida/Alijda Rutten (van Gravenstijn), geb. verm. Nijkerk ca. 1760, overl. Amersfoort 3-11-1833. Ge-
vraagd ontbrekende gegevens en voorgeslacht van Aleida Rutten.

A. VAN DER WAAL, Rotterdam

974. GMELICH/GMELIG
Gevraagd gegevens en mogelijke nakomelingen van:
- Alida Maria Gmelig, geb. Amsterdam 17-6-1868, verm. gehuwd met Willem van Raamsdonk;
- Maria Gmelich, geb. Amsterdam ca. 1900, verm. gehuwd met Jan Hofsté (ca. 1925).

D.H. GMELIG MEIJLING, Lopik

975. POLLET/PAULET
Gezocht informatie over:
- Pierre Philippe Pollet, gevlucht-na dood Lodewijk XIV (1793)-van Tourcoing (Dep. du Nord) naar

o.m. Gouda i.v.m. weigering eed op Revolutionair Frans Gezag. Keert via Paderborn en Hoogstraten met
o.m. zoon Francois terug. Zoon Guillaume (1773-1854) en dochter Agnes Barbara (1785-1858) blijven
in Tilburg.

- Sergeant Frans Pollet - vermeld te Wervik (1673-1676)-gehuwd met Catheline del Heye (weduwe
1677/78).

- William Paulet, gehuwd (1693) met Ameliade Montpouillan, bezitten de heerlijkheid de Voshol (Zwam-
merdam, Reeuwijk, Ter Aar) tot 1710. Behoort hij tot de calvinistische familie Paulet (Hinton St. George/
Somerset), onder wie gouverneurs van Jersey, of stamt hij af van de katholieke familie Paulet (Hamp-
shire/Winchester)?

Is er verwantschap met soldaat Francois Pollé/Poulet- uit Normandië (moeder Catherine) - huwt te Gouda
(Waalse Kerk 1643) Barbe Vienne/Viane uit Tourcoing (weduwe 1681), voorvader van de Oranjegezinde
Willem Jonkhoen/Jongkoen (1762-1837), ontslagen (1795) als krankenbezoeker/catechiseermeester door
de Goudse Municipaliteit i.v.m. weigering eed op Franse Rechten van de Mens? Francois Pollé en sergeant
Frans Pollet zijn wellicht gedood in veldslag van (Mont-)Cassel (1677).

M. JONGKOEN, Zwolle

976. VAN ZUYLEN VAN HARMELEN
Willem Pietersz. van Leemputten, burger van Utrecht 1536, tr. Aletta van Zuilen van Harmelen (vgl. Bra-
bantse Leeuw 1984, 183). Gevraagd haar voorgeslacht.
VAN PRAET
Ds. Gibbo Theodori ab Eerst, predikant o.a. te Schoonrewoerd, wedr. van Maria van Maerlant, otr./tr.
Schoonrewoerd 7/23-10-1627 Aefken Dircks van Praet, j.d. van Oudewater. Hun dochter, AnnigjeGibbonis
Ab Eerst, gehuwd met Jan Coenraetsz. van Groeningen, liet te Lexmond in de periode 1659-1668 vijf
kinderen dopen. Wie weet meer over Aefken Dircks van Praet en haar afstamming?

Ds. G.J. VAN ROOKHUYZEN, Genemuiden

[Red.: Gibbo Theodori ab (van) Eerts, begr. Oudewater 10-8-1667; Aefgen Dircks van Praet begr. ald. 28-
11-1660; zie ook F.A. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816, Dor-
drecht 1996, deel l.pag. 57]

977. SCHOLTEN
Gevraagd gegevens over (het voorgeslacht van) Anthony Scholten, geb. Overhagen 1703, otr./tr. Amster-
dam 17-4/3-5-1739 Barendina Degenaar, geb. Raalte 1709. Het geslacht blijft daarna in Amsterdam.

C.P. SCHOLTEN, Leusden

978. VAN CUYLENBORGH/VAN CULEMBORG
Gevraagd voorgeslacht Van Culemborg vanaf Elisabeth/Lijsbeth Hendriksdr. van Cuylenborgh, overl. na
1730, gehuwd met Jacob Jerephaesz. Vreem, wonend te Zoelmond. Hun kinderen zijn: Jervaas, tr. Aletta
Jans van Eek; Aletta, tr. Jan van Eist); Marrigje, verm. geb. Zoelmond ca. 1700, overl. 1762/1773, tr. (1)
Zoelmond Dirk Teunisz. van Muyswinkel, tr (2) Willem van Schaay (waaruit Josina, geb. Zoelmond 1741,
tr. ald. 1762 Johannes Coedam).
VERWEIJ/VERWEY
Gevraagd voorgeslacht van Cuyntie Dirxdr. Verwey, verm. geb. 1645-1650, tr. Mattheus Dirckse de Heus,
ged. Erichem nov. 1645, overl. 10-10-1713.

R.W. MAASWINKEL, St. Vith (B)
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979. COOT/KOOT
Jan Pieterz. Coot/Koot en Reinouw/Reinout/Rijnout Dirks laten kinderen dopen in Schoort op 8-3-1686.
11-6-1687, 27-7-1688 en 16-10-1690. Gevraagd huwelijksgegevens van bovengenoemd echtpaar..^

E.C. RAMAEKERS-KOOT, Heerlen

980. FAAS/FAASSE, LIEVAERT
Johanna Corstiaanse Faas, begr. Dussen 5-11-1778, otr./tr. (als j.d. van Dussen) Almkerk/Dussen 21-10/29-
11 -1743 Arien Gerritsz. Notenbooin/Nootebooni/Noteboom, ged. Alnikerk-Emmickhoven 26-7-1705, begr.
Dussen 10-6-1780, wedr. van Lyske Jacobsdr. Lievaert, zn. van Gerrit Ariensz. en Wouterke Chielen Sagt.
Uit dit huwelijk tussen 1745 en 1764 te Almkerk-Emmickhoven gedoopt: Teuntje, Lysbet, Bastiaantje, Arij,
Wouterke, Johanna en Christiaan. Kinderen uit het eerste huwelijk van Arien Gerritsz., gedoopt tussen
1733-1740: Gerrit, Jan, Jacob en Wouter. Lyske Jacobsdr. Lievaert, ged. Almkerk-E. 30-6-1711. dr. van
Jacob Marcusse en Teuntje Ariens de Loy (tr. Dussen 16-3-1710, overl. vóór 1743, otr./tr. Almkerk-E. 26-
5/10-6-1731 Arien Gerritsz. Notenboom. Gevraagd: doopgegevens en voorgeslacht van Johanna Corstiaan-
se Faas, alsmede overlijdensgegevens en voorgeslacht van Lyske Lievaert.

Ch.L. NOTENBOOM, Pijnacker

981. WEENSAVEERS-VAN DEN ENGEL
Louwerens Weens/Weers, r.-k., otr./tr. Hoogvliet 10-10/1-11-1801 (geref.) Klaasje van den Engel, ged.
Hoogvliet 27-1-1782 (geref.), dr. van Bastiaan Claasz. van den Engel en (tr. Hoogvliet 31-5-1766) Mach-
teldje Pietersdr. Hordijk (ged. Hoogvliet 15-2-1739, dr. van Pieter Hordijk en Neeltje Ariaens Noordijk).
Gevraagd herkomst en doopgegevens van Louwerens, alsmede voorgeslacht van beide echtelieden.

N. DE WILT, Amsterdam

982. LAUTENBACH
Michel Lautenbach, grenadier in het 2e Bataljon Oud Geldersch Regiment, tr. Den Helder 29-7-1782
Johanna Bongharts, dr. van de musketier Hendrik Bongharts. Het Bataljon Oranje Gelderland lag in garni-
zoen te: Maastricht (1774), Nijmegen (1780), Den Helder/Huisduinen (1782), Den Bosch (1784) en Steen-
bergen (1786). Gevraagd nadere gegevens over Michel Lautenbach.

H. LAUTENBACH, Hengelo

983. BUSSER-JANSEN
Amoldus Busser, begr. Nijmegen 4-3-1789 (Stefanuskerkhof), tr. ald. 1760 Joanna Jansen. Uit dit huwelijk
vijf kinderen bekend. Het echtpaar heeft ook enige tijd tussen Rijn en IJssel gewoond, onbekend is echter
waar. Gevraagd geboortegegevens van Arnpldus en Joanna, alsmede beider voorgeslacht.

J.H.P.W. BUSSER-PETERS, Alverna/Wychen
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