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ROHR (LENZBURG)
Een Zwitsers geslacht van metselaars te Den Haag (1750-1887)

door J.F. WENDTE en M.J.J. WENDTE

Inleiding
Beschreven wordt een fragment van een protestants geslacht Rohr uit Zwitserland,
waarvan een telg zich, na een woelige periode, rond 1750 in 's-Gravenhage vestigt.
Deze maakt deel uit van de kwartieren Wendte-Rohr', waarvan als overige familiena-
men ook Regnier, Roth en Cartier bekend zijn.

Rohr is in het Duitstalige gebied een veel voorkomende naam. In Nederland kwam
de naam in de achttiende eeuw ook regelmatig voor, maar bij de volkstelling in 1947
bleek deze in Noord- en Zuid-Holland alleen te 's-Gravenhage (lx) en Naarden (lx)
nog te bestaan2. Zover bekend is het hier beschreven geslacht in 1864 in mannelijke
lijn uitgestorven. In vrouwelijke lijn wordt het voortgezet in geslachten als Bastet,
Bijlevelt, Nieuwenhuysen, Stieler en Wendte. Vermeldenswaardig is dat in' s-Graven-
hage bijna alle volwassen mannen Rohr metselaar waren.

Onderzoek in Zwitserland
Reeds vrij snel na de start van dit onderzoek (1980) waren er voldoende aanwijzingen
dat het hier behandelde geslacht uit Lenzburg, in het Kanton Aargau (Zwitserland)
komt. Daarom hebben in 1981/82 op verzoek, H. Hanny-Dubach (Lenzburg) en H.
Haudenschild (Staatsarchiv Kanton Aargau) ter plaatse onderzoek verricht. Van de
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Drie wapens Rohr, Lenzburg, resp. 1635 (Christoffel Rohr), 1667 (Hans Rohr) en 1703 (Jacob Rohr)
(bron: Halder, zie noot 10 en pag. 480)
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stamvader Emanuel Rohr, werd in Lenzburg geen doopinschrijving of aantekening
van overlijden gevonden, maar wel die van een zoon Johann Rudolf in 1726. Uit de
'Rats-Manualen' van Lenzburg zou kunnen worden afgeleid dat Emanuel Rohr niet
afstamt van één van de talrijke Lenzburger families met dezelfde naam. Op 13-12-
1726 en op 4-2-1727 vraagt Emanuel Rohr de Raad namelijk, om hem als burger op
te nemen. Daarom werd toen verondersteld dat hij afkomstig kon zijn uit een van de
beide buurgemeenten Staufen of Hunzenschwil, waar het geslacht destijds ook voor-
kwam. Omdat bleek dat families Rohr vóór 1800 burgerrechten hadden in de volgende
Aargau'se gemeenten: Buchs, Hausen bei Brugg, Hunzenschwil, Lenzburg, Magen-
wil, Rohr, Staufen en Windisch en tenslotte Wohlenschwil, werden voor al deze plaat-
sen de kerkboeken grondig doorgekeken, zonder dat er een huwelijk van Emanuel
Rohr werd gevonden3. De katholieke dorpen Magenwil en Wohlenschwil bleven bui-
ten beschouwing.

Anna Margaretha Roth, de vrouw van Emanuel Rohr, zou ook niet uit Lenzburg
afkomstig zijn. Immers op 15-10-1726 staat genoteerd datRohr een 'vreemde' vrouw
heeft. Van haar werd aldaar ook geen geboorte- of doopinschrijving gevonden. Ema-
nuel wordt in Lenzburg nog genoemd in 1733, toen hij voor 50 gulden een stuk land
kocht van een halve morgen (Jucharte) groot. In 1734 dient zijn vrouw nog een ver-
zoekschrift in bij de Raad4. Daarna wordt niets meer van de familie gevonden. Het
onderzoek belandde vervolgens op dood spoor.

Onderzoek in Nederland
In 1995 is het onderzoek opnieuw ter hand genomen. Aangezien onder andere door
het buitengewoon informatieve artikel van R. Murray Bakker Albach in Gens Nostra5

opnieuw onder de aandacht werd gebracht dat veel Zwitsers zich destijds aanmeldden
bij Hollandse Compagnieën werd in de aldaar genoemde publikatie van Pfister ge-
zocht naar Emanuel Rohr6. Dit had succes.

Emanuel Rohr, vermeld als burger van Lenzburg, bleek vier perioden gediend te
hebben: 1720-26 (6 jaar en 3 maanden), 1727-33 (6 jaar en 1 maand), 1734-38 (3 jaar
en 10 maanden) en 1738-46 (8 jaar en 1 maand). Vastgesteld kon worden dat Rohr
deel uitmaakte van het Tweede Regiment van Bern (4-5-1694 tot 28-4-1796) onder
de bevelhebbers Stürler/de Goumoëns. Met behulp van Ringoir kon worden vastge-
steld waar dit regiment tussen 1720 en 1750 precies verbleef7.

Toen het bovenstaande bekend was, werd duidelijk dat Emanuel Rohr tijdens zijn
eerste dienstperiode (1720-1726) getrouwd moest zijn. Tussen 13-10-1726 en 4-2-
1727, maar misschien ook wat langer verbleef hij te Lenzburg, alvorens terug te keren
naar zijn regiment. Tijdens de tweede verlofperiode (1733) kocht hij te Lenzburg het
stukje grond, mogelijk om als 'regimentskind'8 burgerrechten te verkrijgen. Terwijl
hij terugkeerde naar het regiment, verbleef zijn vrouw in 1734 nog te Lenzburg.

Omdat onderzoek naar doop- en trouwinschrij vingen Rohr in allerlei plaatsen waar
enige aanwijzing voor bestond, indertijd geen resultaat had opgeleverd, werd voorzien
van de nieuwe kennis, de Collectie Wolters geraadpleegd9. Dit leverde onverwacht
veel resultaat op. Niet minder dan acht relevante doopinschrijvingen en drie huwelij-
ken, met talloze getuigen en verwijzingen naar plaatsen van herkomst, over een perio-
de van ruim dertig jaar!

Omdat er nu vanuit gegaan kan worden dat Rohr uit Lenzburg komt, leveren de drie
aldaar bekende wapens van Rohr nog aanvullende informatie over de herkomst van
de naam10. Alle drie tonen bloeiend riet (rohr) met dodden. Uitvoering: in geel een
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groene stapel van drie stenen, waaruit drie groene oeverrietstengels (Schilfrohre), met
groene bladeren en zwarte dodden. De eerste twee wapens zijn bedekt met een zilve-
ren looiersmes (Gerbermesser) met zwarte grepen. Bij toekomstig onderzoek in Zwit-
serland, waarvoor nu veel aanknopingspunten bestaan, is het daarom mogelijk dat we
onder de vroege voorouders van onze stamvader personen tegenkomen die in riet
handelden of in rietlanden woonden en werkten.

De stamreeks Rohr
I. Emanuel Rohr, geb. buiten Lenzburg, vermoedelijk als regimentskind, telg uit een
geslacht Rohr te Lenzburg (Zwitserland), tussen 1720 en 1746 in Staatse dienst, ge-
diend in het Tweede Regiment van Bern, aanvankelijk tamboer (1724), later schoen-
maker (1726) en leestemaker (1751), overl. tussen 10-6-1761 en 22-5-1765 (niet te
's-Gravenhage gevonden), otr./tr. (1) Ieperen (België) 10-2/28-6-1724 Anna Marga-
retha Roth, volgens eigen zeggen uit Lenzburg, maar blijkens de huwelijksinschrij ving
geb. te Niederbipp in het Kanton Bern omstreeks 1704/05, overl. 's-Gravenhage 2-6-
1755 (tering, 50 jaar oud). Mogelijk een dochter van Friedrich Roth, sergeant in het
Tweede Regiment van Bern (1724). Hij otr./tr. (2) 's-Gravenhage 6/20-6-1756 Maria
Eberhart, geb. Gilberg in het Kanton Bern, woont sinds ca. 1747 in 's-Gravenhage,
overl. ald. na 21-10-1772. Zij laat geen nageslacht na.

Op 23-1-1770 ligt Maria Eberhart ziek thuis en ontbiedt de notaris (uit hoofde van hare gegoedheid
behorende tot de Eerste Classis). Ze benoemt monsieur Louis Trolliet, woonachtig in 's-Gravenhage tot
haar enige en universele erfgenaam''. Kennelijk ging hij vóór haar enige stiefzoon Johann Rudolf Rohr.
-Emanuel Rohr en zijn vrouw krijgen in' s-Gravenhage op 17-3-1751 een tijdelijke verblijfsvergunning.
Deze wordt op 17-1-1753 verlengd tot november 1753 om 'indemniteit van Lentsburg te bezorgen'.
Nadat zij op 24-7-1754 hun burgerbrief van Lenzburg kunnen tonen, verleent 's-Gravenhage permissie
om er te mogen wonen. Op 10-6-1761 wordt een acte van admissie verleend. Eindelijk, zou men zeggen
voor iemand die meer dan 25 jaar in Staatse dienst was geweest! Op 22-5-1765 vermeldt het register,
dat ze beiden zijn overleden en dat de Burgerbrief is gerestitueerd aan de (niet met name genoemde)
zoon van Emanuel Rohr en dat de acte van admissie is geannuleerd12.
Roth (soms Roht), de naam van de vrouw van Emanuel Rohr, is een veel voorkomende naam. Ook hier
is Zwitserland een belangrijke bakermat. Via de Compagnie van Stürler en later van Gross/May, kwam
bijvoorbeeld Rudolph Roth, geb. omstreeks 1746, in Zeeland. Hij trouwde in 1783 in de Waalse Kerk
te Middelburg met Marie Suzanne Chatteau13. Van deze Roth wordt aangenomen dat hij afstamt van een
familie uit Grossaffoltern (Amt Aarberg) in het Kanton Bern. In dit kader gaat het echter om de achter-
grond van Anna Margaretha Roth, van wie een familieband met de voorgaande niet bekend is. Zij blijkt
afkomstig uit Niederbipp, Kanton Bern, een gemeente waar families Roth vóór 1800 burgerrechten
hadden.

Uit het eerste huwelijk waarschijnlijk alleen14 :

1. Anna Margaritha, ged. Ieperen 12-11-1724 (get. Friedrich Roth, sergeant en
Margaritha [achternaam onleesbaar]). Over haar verder niets bekend.

2. Johann Rudolf, volgt II.

II. Johann Rudolf Rohr, wordt ook regelmatig aangeduid als Rudolf Rohr, ged.
Lenzburg 13-10-172615, soldaat in het Tweede Regiment van Bern (1741-57), overl.
's-Gravenhage, aangegeven 27-1-1791 (onder de naam Rudolf Roor, 66 jaar oud), tr.
Maastricht 22-5-1749 Elisabeth Cartier (ook Johanna of Anna Elisabeth Cartier)16,
geb. mogelijk omstreeks 1729, ged. Ieperen 10-7-1731 als regimentskind, lidmaat
geref. kerk Maastricht 22-5-1749 (huwelijksdag), overl. 's-Gravenhage, pro deo aan-
gegeven 24-1-1794 (65 jaar, borstkwaal), begr. op het Noorderkerkhof, dr. van Jean
Pierre (ook Pierre) Cartier, afkomstig uit het toenmalige Graafschap Neuchatel, sol-
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daat in het Tweede Regiment van Bern en Marie Catharine Regnier17.
Het echtpaar Rohr-Cartier woont vanaf omstreeks 1758 te ' s-Gravenhage, in 1791 /94 aan de Ammunitie-
haven.
In Pfister komt geen Johann Rudolf Rohr uit Lenzburg voor. Hij wordt daar zo goed als zeker aangeduid
als Rudolf Rohr, burger van Lenzburg. Dat is ook de naam waaronder hij in het huwelijk trad. Hij diende
van 1741 '8 tot 1757 (15 jaar en 7 maanden) waarna hij werd ontslagen uit het regiment. Hij vocht inde
Oostenrijkse Successie oorlog (1741-48) in de Zuidelijke Nederlanden met het Staatse Leger tegen
Frankrijk. Dat werd eerst verslagen bij Fontenoy (1745). Bij de daarna volgende belegering van Brussel
werd Rohr op 16-2-1746, samen met bijna 2200 anderen, krijgsgevangen gemaakt (prisons de France).
Zij verbleven vooral in citadellen en andere vestingwerken van één van de vele stadjes in Frankrijk in
een wijde boog tussen Lille en Besancon, waaronder in elk geval Chateauroux. Pas na de vrede van
Aken (1748) kwamen zij vrij.
De naam Cartier, waarvan zelfs de fonetische schrijfwijze Katjee is aangetroffen, komt veel voor in
Frankrijk, maar ook in Zwitserland. In Zwitserland hebben families Cartier voor 1800 burgerrechten in
gemeenten in de Kantons Geneve, Neuchatel, Soleure en Vaud. De herkomst van de Cartiers in 's-Gra-
venhage bleek het Kanton Neuchatel. Een zekere Pierre Quartier kreeg er op 17-3-1658 burgerrechten".
Verder onderzoek naar de Cartiers zal zich moeten richten op de gemeente Les Brenets, alwaar zij vóór
1800 burgerrechten hadden.
Uit het voorgeslacht van Elisabeth Cartier, geb. ca 1729 is bekend dat er een familierelatie bestaat met
Lucrecia Cartier. In de kerkboeken van 's-Gravenhage komen twee doopinschrijvingen voor van kinde-
ren van Lucrecia Cartier, gehuwd met Johan Georg Greisz. Het zijn: a. Anne Marie, ged. 1732 en b.
Johanna Elisabeth, ged. 1737. In Namen bleek in 1731 nog een zoon gedoopt te zijn, nl. Johan Heinrich.
Verwant aan Elisabeth Cartier is ook Maria (Marianne) Cartier, in 1741 gehuwd met Simeon Reimond
(Raymond), en in 1759 getuige bij de doop van zoon Simeon Rohr. Lucrecia, Jean Pierre (de vader van
Elisabeth) en Maria Cartier waren waarschijnlijk kinderen van Jean Jacob Cartier van Neuchatel. De in
de DTB-boeken van 's-Gravenhage vermeldde Marie Louise Cartier, gehuwd met Nicolas Piquet be-
hoort niet tot dit geslacht Cartier.

Uit dit huwelijk:

1. Rudolph, ged. Maastricht 23-2-1750. Mogelijk later in dienst van het Tweede
Regiment van Bern (1767-79).

2. Anna Margaretha Rohr, geb. 1749/50, ged. Arnhem 1-11-1751 (get.o.a. Martin
Rohr van Lenzburg20), overl. 's-Gravenhage 21-4-182421, otr./tr. 's-Gravenhage
20-4/4-5-178322 Arend Willem Wendte (Wente, Wenthe), geb. in het voormalige
Keurvorstendom Hannover omstreeks 1743, van de Lutherse religie, beroep on-
bekend, burger van 's-Gravenhage 6-8-178323, begr. 's-Gravenhage 4-4-1805
(onder de naam Arend Willem Wenting)24, ouders onbekend. Hieruit nageslacht
Wendte. Zij woonden na hun huwelijk bijna 17 jaar in de buurt van de Grote
Raamstraat.
Interessant is dat Anna Margaretha Rohr tussen jan./maart 1772 en febr. 1779 te Vlissingen verblijft.
Ze is lidmaat van de Ned. Herv. Gemeente aldaar en woont in 1772 aan de oostzijde van de Oude
Haven25. Er kon niet vastgesteld worden wat ze er deed en waarom ze juist van 's-Gravenhage naar
Zeeland trok. Misschien had ze er familie ? In Zeeland werden twee mogelijke kandidaten gevonden:
a. in 1726 tr. te Hulst Christiaan Roth26. Over hem zijn geen verdere gegevens bekend.
b. te Vlissingen was er een Jacob Rohr van Basel, soldaat in het Regiment van de Prins van Holstein-

Beek, die ald. otr. 27-4-1743 Anna Boets/Boetsin/Boetsim, uit het Graafschap Tecklenburg en
wed. van Jacob Schopman.

Er zijn echter geen aanwijzingen dat beiden iets met het hier behandelde geslacht te maken hebben.
Waarschijnlijk trok Anna Margaretha Rohr naar Vlissingen omdat er meer werkgelegenheid was dan
in 's-Gravenhage. Via het Zwitserse en/of militaire milieu zullen er kontakten hebben bestaan, maar
betere suggesties zijn welkom.

3. JohannesCaspar,ged.'s-Hertogenbosch 17-10-1754,begr. 's-Gravenhage 29-8-
1788 (onder de naam Caspar Roor, 36 jaar oud).
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4. Johannes, ged. Maastricht 15-9-1756, overl. vóór 1761.
5. Simeon, volgt lila.
6. Johannes, ged. 's-Gravenhage 26-7-1761, begr. ald. 10-2-1762.

Opvallend is dat hij als enige in de rij kinderen gedoopt is door ds La Motthe, predikant te Waarden
op Zuid Beveland, in de Nieuwe Kerk aan het Spui.

7. Maria Rebecca, ged. 's-Gravenhage 6-2-1763 (get. Maria Rebecca van Mierloo,
huisvrouw van Ulrich von Hoeben, soldaat van 't Kanton Bern, voogdij Aarberg).
Overl. niet gevonden te 's-Gravenhage.

8. Johan Frederik, ged. 's-Gravenhage 12-1-1766, begr. ald. 18-2-1769.
9. Johannes, volgt Illb.

10/11. Emmanuel, ged. 's-Gravenhage 4-6-1771, tweeling met de volgende, begr. ald.
18-1-1779.

10/11. FrederikRohr, ged. 's-Gravenhage 4-6-1771, metselaar (1812), overl. ald. 11-8-
1812 (51 jaar oud27), volgens de overlijdensacte gehuwd met Anna Edelbos,
waarschijnlijk identiek aan Johanna Maria Elderenbos28.
Een doop-, huwelijks- of overlijdensinschrij ving werd in 's-Gravenhage niet gevonden, ookniet onder
de naam Elderenbos. Waarschijnlijk geen nageslacht.

12. Johannes Petrus, ged. 's-Gravenhage 6-2-1774, begr. ald. 27-1-1779.

lila. Simeon Rohr, ged. 's-Gravenhage 18-2-1759 (Hoogduitse Kerk), metselaar
(1813, 1829), overl. ald. 14-3-1835 (volgens de inschrijving 83 jaar, maar in werke-
lijkheid 76 jaar), otr./tr. (1) 's-Gravenhage 30-4/14-5-1786Maria Velthuysen, ged. 's-
Gravenhage 2-12-1761, overl. ald. 19-10-1807, dr. van Christiaan en Huibertje Tieter,
tr. (2)' s-Gravenhage 15-9-1813 Dirkje Nicks, ged.' s-Gravenhage 1-1-1760, werkster
(1813, 1824), overl. ald. 12-12-1829, dr. van Arie en Maria Regouw, wed. van Pieter
de Nijs. Woont op de Laan (1793).

Simeon Rohr heeft tussen beide huwelijken in, waarschijnlijk ook twee kinderen uit een verhouding met
Toontje van Heerde (van Neerde), over wie verder niets bekend:
a. Geertruy Rooher, geb./ged. 's-Gravenhage 1/4-10-1809, wrs. jong overl., v. Simon Rooher. Doopget.

Hanna Roher.
b. Simeon Roher, gebiged. 's-Gravenhage 24/26-6-1811, wrs. jong overl., v. Simeon Roher. Doopget.

Johanna den Eijs (wrs. de Nijs).

Uit het eerste huwelijk:

1. Johanna Elisabeth, ged. 's-Gravenhage 24-12-1786, begr. ald. 1-6-1789.
2. HuibertRohr, geb./ged. 's-Gravenhage 2/5-11-1788, timmerman (1815,1821),

overl. ald. 3-4-1821, tr. 's-Gravenhage 7-6-1815 Johanna de Nijs, geb./ged. 's-
Gravenhage 19/20-9-1789, dienstbode (1823), overl. ald. 20-12-1825, dr. van
Pieter en Dirkje Nicks.
Nageslacht niet bekend. Johanna de Nijs tr. (2)' s-Gravenhage 4-8-1824 Hendrik van der Post, turf dra-
ger (1824), wedr. van Lena de Nijs.

3. Simeon, geb./ged. 's-Gravenhage 30-10/31-10-1792, begr. ald. 15-4-1793.
4. Simeon Rohr, geb./ged. 's-Gravenhage 15/19-6-1796, metselaar (1837), overl.

ald. 23-9-1863, tr. ald. 8-11-1837 Maria van der Wansem, (RK) ged. 's-Graven-
hage 5-10-1808, overl. ald. 1 -5-1892, dr. van Leonardus, arbeider (1837) en Hele-
na Hasenbroek.
Geen nageslacht bekend. Maria van der Wansem tr. (2) Arie van der Kroft.
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Heden overleed, tot mijne innige droefheid.
ua een langdurig doch geduldig lijden, mijn
geliefde Echtgenoot, de Heer S. ROHR, in deu
uuderdom van 67 jaren, na eene echtverbindtenis
vau -'6 jaren,

'ts GKAVENHAGK , 23 September 1863.
Wed. M. ROHR—VAN DER WANSKM.

Algemeene kennisgeving.

Overlijdensadvertentie Simeon Rohr, 1863, (Collectie CBG)

5. Johannes RudolfRohr, geb./ged.' s-Gravenhage 9/12-12-1798, metselaar (1830),
arbeider (1864), overl. ald. 5-5-1864, tr. 's-Gravenhage 7-7-1830 Susanna van
derSmagt, geb. Wageningen 29-8-1801, dienstbode, overl. 's-Gravenhage 31-7-
1880, dr. van Teunis en Hendrika Meggelina Kroese (Croese).
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Rudolf, geb. 's-Gravenhage omstreeks mei 1830, overl. ald. 9-8-1830.

Illb. Johannes Rohr, geb./ged.'s-Gravenhage 28/31-7-1768, metselaar (1812,1815,
1850), overl. ald. 10-8-1850, otr./tr. ald. 13/27-4-1800 Johanna Davina van Weijdom
(Johanna van Wijnands29), geb./ged. ald. 8/10-8-1773, overl. ald. 13-10-1861, dr. van
Johannes Davids en Maria Westendorp, wed. v. Gerrit van Eijssel.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes, volgt IV.
2. Frederica Johanna Elisabeth, geb./ged. 's-Gravenhage 7/10-10-1802, jong over-

leden.
3. Frederika Johanna Elisabeth Rohr, geb./ged. 's-Gravenhage 23/28-10-1804,

overl. ald. 20-3-1872, tr. 's-Gravenhage 21-2-1838 Hendrik Willem Stieler, geb.
's-Gravenhage 9-11-1816, ambtenaar (1872), overl. ald. 14-4-1879, zn. van Hen-
drik Abraham, portier (1816) en Gerritje van Donselaar.
Nageslacht Stieler.

4. Suzanna Maria Rohr, geb./ged. 's-Gravenhage 10/15-10-1806, overl. ald. 15-5-
1855, tr. ald. 19-4-1837 FrangoisDanielBastet, geb./ged. 's-Gravenhage28-2/8-
3-1795 (Waalse kerk), instrumentmaker aan de Spuistraat nr. 3 (1837, 1855,
1864), overl. ald. 7-6-1864, zn. van Jean Daniel en Jeanne Marie van Campen,
wedr. van Helena Rechamps.
Nageslacht Bastet. Bastet tr. (3) 's-Gravenhage 30-4-1856 Annetje van Reyn, wed.

5. Johanna Rohr, geb./ged. 's-Gravenhage 2/3-7-1808, overl. ald. 7-2-1880, tr. (1)
ald. 24-8-1831 Nicolaas JohannesNieuwenhuysen, geb./ged. 's-Gravenhage 14-
5/3-6-1804, timmerman (1831), deurwaarder (1845-1847), overl. ald. 6-11 -1847,
zn. van Johannes, spiegelmaker en Anthonia Geertruyda Terburgh.
Nageslacht Nieuwenhuysen. Zij tr. (2) ald. 20-6-1849 Julius Cornelis Servaas Adriaan van den Bergh,
geb. Zijpe 30-5-1818, rijksambtenaar (1849), deurwaarder (1880), overl. 's-Gravenhage 12-5-1905,
zn. van Pieter en Anna Kool. Nageslacht van den Bergh.

6. Elisabeth, geb. 's-Gravenhage 8-7-1812, overl. ald. 3-1-1815.
7. Jan (Johan) DavidRohr, geb. 's-Gravenhage 5-10-1814, metselaar (1848), overl.

ald. 20-2-1887. Ongehuwd.

IV. Johannes Rohr, geb./ged.'s-Gravenhage 23/26-11-1800, metselaar (1821, 1835,
1845), overl. ald. 5-2-1855, tr. (1) 's-Gravenhage 22-8-1821 Severdina Assenbeek,
geb. Leeuwenheim te Brammen omstreeks 1788, dienstbode (1821), overl.' s-Graven-
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hage 2-5-1823, dr. van Gerrit en Maria Raadman, tr. (2) ald. 30-9-1835 Anna Elisa-
beth Geertruidis Tap, (RK) ged. 's-Gravenhage 20-9-1808, naaister (1850-1861),
overl. ald. 26-10-1861, dr. van Johannes (Jan), kleermaker (1845) en Amarantia Heu-
kens (echtsch. ingeschr. ald. 11-2-1854).

Uit het eerste huwelijk:

1. Johanna Wilhelmina Rohr, geb. 's-Gravenhage 8-9-1821, overl. wrs. Arnhem na
1886, tr. 's-Gravenhage 8-3-1848 Willem FrederikBijlevelt, geb. 's-Gravenhage
19-12-1815, kleermaker (1848), winkelier te Arnhem (1886), overl. wrs. Arnhem
na 1886, zn. van David, trekker (1815), bidder (1848,1851) en Maria Korendorf.
Het echtpaar vertrekt in 1867 van 's-Gravenhage naar Arnhem. Nageslacht Bijlevelt.

2. Johannes Rudolf, geb. 's-Gravenhage 24-4-1823, overl. ald. 15-5-1823.

Uit het tweede huwelijk:

3. Johan David Martinus Rudolph, geb. 's-Gravenhage 3-11-1835, overl. ald. 2-7-
1836.

4. Suzanna Maria, geb. 's-Gravenhage 28-3-1837, overl. ald. 11-5-1837.
5. levenloos kind, geb./overl. 's-Gravenhage 8-3-1838.
6. levenloos kind, geb./overl. 's-Gravenhage 5-1-1839.
7. levenloos kind, geb./overl. 's-Gravenhage 26-11-1839.
8. levenloos kind, geb./overl. 's-Gravenhage 9-11-1840.
9. Anna Maria Elisabeth Rohr, geb.' s-Gravenhage 22-10-1841, dienstbode te Lei-

den (tot 1877), overl. 's-Gravenhage 30-11-1891, tr. ald. 6-3-1878 Johannes
Cornelis van Brakel, geb. Delft 19-3-1829 (RK), schilder te Teteringen (1878),
huisschilder te 's-Gravenhage (1878-1895), overl. 's-Gravenhage 16-9-1895, zn.
van Johannes en Johanna Maria Stijger.

10. Anna Elisabeth Geertruidis, geb. 's-Gravenhage 11-4-1843, overl. ald. 10-2-
1844.

11. Emerentiana, geb. 's-Gravenhage 16-12-1844, overl. ald. 16-3-1845.

Noten
1. Wendte, J.F., M.J.J. Wendte, Stamreeks Wendte 1784-1982, Arasterdam, eigen uitgave, 1982.
2. Nederlands Repertorium van Familienamen, Assen, van Gorcum (1967— 1974).
3. Familiennamenbuch der Schweiz, Band IV, ZUrich, Polygraphischer Verlag AG, 1970.
4. Rats-Manualen Lenzburg, 1733 en 1734.
5. Murray Bakker Albach, R., De Zwitserse regimenten in Staatse dienst 1693-1797, Gens Nostra 42

(1987), pag. 254-292.
6. Pfister, W., Aargauer in Niederlandische Diensten. Band 2. Die Bernische Regimenter und Garde-

kompanien in den Niederlanden 1701-1796, Aarau, 1984.
7. Ringoir, H., Vredesgamizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940, 's-Gravenhage, 1980; Bijdrage

van de Sectie Militaire Geschiedenis nr. 8.
8. Regimentskinderen hadden niet het burgerrecht van hun vader, vandaar dat hij in 1726 moest verzoe-

ken burger van Lenzburg te worden, en ter effectuering in 1733 dit stukje grond kocht.
9. Militaire huwelijken collectie Wolters, Centraal Bureau voor de Genealogie (CBG), 's-Gravenhage.

Geraadpleegd zijn van het Regiment Stürler/de Goumoëns: T 1722-95, L 1731-94 en D 1721-80.
10. Halder, N., Die Wappen dervor 1600 in Lenzburg nachgewiesenen Biirgergeslechler und Schultheis-

zenfamilien. Mit 92 Wappenzeichnungen von W. und I. Dietschi-Fischer,'Argovia', Band 67, Aarau,
1956, blz. 5.

11. Oud Archief 's-Gravenhage (OA-DH), Not. Arch.,invnr. 4527, d.d. 23-1-1770, f.97, testament van
Maria Eberhart.

12. OA-DH, invnr. 1121, Register van personen aan wie een tijdelijke verblijfsvergunning is verleend,
1751-1761, f.294ro.
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13. Gens Nostra 48 (1993), pag. 48. Vragenrubriek, vraag nr. 515 van dhr. H.A. Roth te Bergen.
14. Noch in de doopboeken van het regiment noch in die van Lenzburg, komen inschrijvingen van andere

kinderen van dit echtpaar voor.
15. Am 13 Oktober 1726 tauften Emanuel Rohr, Schuhmacher, und Anna Margarita Roht einen Sohn

namens Johann Rudolf'.
16. Naam ook geschreven als Quartier (1759), Cortjee, Cartje (1766), Katjee (1784) en Cartjee (1824).
17. Zij is afkomstig uit Namen. Deze ouders Cartier-Regnier verbleven tussen 1746-48 in krijgsgevangen-

schap, onder andere te Chateauroux (vgl. Pfister en collectie Wolters).
18. Zwitserse soldaten in Staatse Dienst moesten tenminste 15 jaar oud zijn en aangenomen in de gerefor-

meerde kerk (vgl. Pfister).
19. Quartier-la-Tente, E., Les families bourgeoises de Neuchatel, Neuchatel, Attinger Frères, 1903.
20. Mogelijk identiek aan Martin Rohr uit Lenzburg die in 1727 samen met Emanuel Rohr(I) in Staatse

Dienst treedt, en vervolgens 9 jaar en en 8 maanden diende (vgl. Pfister).
21. Gemeente Archief 's-Gravenhage, overl.acte nr. 387: 'Johanna Margaretha Rönr, zonder beroep,

gewoond hebbende alhier, op den 21 dezer des morgens te half elf ure overleden in het huis Wijk C
nr. 144 in de ouderdom van 75 jaren, geboren alhier; weduwe van Willem Wenting, dochter van Johan
Rudolph Röhr en Elisabeth Cortjée, beiden overleden'.

22. OA-DH, invnr. 1112, Register van personen die bij hun ondertrouw een acte van indemniteit hebben
overlegd; Anna M. Rohr verklaart bij haar ondertrouw dat zij niet zal terugvallen op de gemeente 's-
Gravenhage in het geval zij armlastig wordt.

23. OA-DH, invnr. 1060, Register van nieuwe burgers van 's-Gravenhage, f.21 v.
24. Volgens de huwelijksacte van zijn zoon Arend Willem Wendte, behoort de spelling in de overlijdens-

verklaring Wendte te luiden.
25. Gemeente Archief Vlissingen, Lidmatenregisters der Nederduitsch Hervormde Gemeente Vlissingen,

Reg K 485, f.8 en f.32v.
26. CBG, 's-Gravenhage, Lijst van 3000 huwelijken te Hulst (Goes).
27. Bij herhaling blijkt dat zowel in de DTB-boeken als de bevolkingsregisters te 's-Gravenhage de

leeftijden onnauwkeurig zijn weergegeven.
28. Doopgetuige bij IIIb,2. Voorts is Elisabeth Elderenbos, samen met Frederik Rohr doopgetuige bij

29. Volgens trouwacte zoon Johannes, d.d. 22-8-1821.

Wapenbeschrijvingen uit Halder (noot 10):
61. Wappen des Ratsherrn Christoffel Rohr, 1635. BI: In Gelb aus der Mitte des grünen Dreibergs wach-

send drei grüne Schilfrohre mit grünen Blattern und schwarzen Kolben, belegt mit zwei gekreuzten
silbernen Gerbermesser mit schwarzen Griffen. Q: KzB 1635a; LNB 1936; WBL.

62. Wappen des SchultheiBen Hans Rohr, 1667. BI: In Gelb aus grünem Dreiberg wachsendje ein grünes
Schilfrohr mit grünen Blattern und schwarzen Kolben, belegt mit einem waagrechten silbernen Ger-
bermesser mit schwarzen Griffen.Q: Kzl. 1667; WBL.

63. Nach dem Wappen des SchultheiBen Jacob Rohr, 1703, und nach dem Siegel des SchloBverwalters
Lucas Rohr zu Wildegg, 1771 III, 27. BI: In Gelb aus dem minieren grünen Dreiberg wachsend drei
grüne Schilfrohre mit grünen Blattern und schwarzen Kolben. Dasselbe Wappen in den Siegeln von
Samuel R., Verwalter zu Hallwil (1784II, 26., Kantonsrichter, 1802IV. 26.); Johannes R., Zollkom-
mis (1799 I. 21., 1803 V. 30); Albert R., Notar und Stadtkommandant (1800 I. 27., 1802 IX. 21.);
Johann R., Pfarrer (zu Uerkheim 1805, zu Staufberg 1823); Gottlieb R., Aarhof, Schinznach Bad
(1820) und viele andere. Q: HML Wappentafelchen aus einem Kirchenstuhl 1703; UBL T II 22:
SchloBarchiv Wildegg, Personalakten 1771; StaA Akten Hall will, Helvetik, Verwaltungskommission,
Bezirksamt Aarau, KW 4; SS CB 1827, GR, ER.
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DE STAMREEKS VAN KRUNTJE PIETERS (HARING)
(1675/80-1768)

door drs. W.J. SPIES

Inleiding
In het januarinummer van Gens Nostra 50 (1995) publiceerde ik onder de titel Stabij
of Van den Heuvel een artikel over 'twee Sliedrechtse families in de 17e eeuw'. In
deze bijdrage figureerde ook Krijntje Pieters, de huisvrouw van Leenden Pietersz.
Stabij (zie generatie V op p. 35). In een noot 3 (p. 37) wijdde ik enkele opmerkingen
aan haar afkomst. Ik was er destijds van overtuigd, dat Krijntje niet tot de familie
Haring uit Sliedrecht kon behoren. Inmiddels ben ik door correspondentie met de heer
R. Lindemans uit Leiderdorp en de heer L.M. van der Hoeven uit Rotterdam, die ik
beiden hartelijk dankzeg, van gedachten veranderd. Het is namelijk bijzonder aanne-
melijk geworden om in het echtpaar Pieter Andriesz. Haring en Aartje Gerrits toch de
ouders van Krijntje Pieters te zien.

Aanvankelijk ging ik ervan uit dat Pieter Andriesse (vermeld als getuige in 1706
en 1708 bij de doop van kinderen van Leendert Pietersz. Stabij en Krijntje Pieters) niet
identiek kon zijn met Pieter Andriesz. Haring, die in dezelfde tijd in Sliedrecht voor-
komt. De lidmatenlijst van Sliedrecht vermeldt hem (als Pieter Andriessen) met zijn
(eerste) vrouw Aertie Gerrits in 1672 en 1679. Dit echtpaar bracht ik in eerste instantie
niet in verband met de familie Haring. Het testament van Pieter Andriesse Haringh en
zijn tweede vrouw van 16 februari 1700 helderde echter veel op. Pieter blijkt te zijn
hertrouwd met Neeltje Cornelis. Na het overlijden van zijn (tweede) huisvrouw zal
zijn nalatenschap worden verdeeld onder zijn vier kinderen (helaas niet bij name ge-
noemd) 'bij hem in voorgaenden huwelijcke verweckt aen Aartje Gerrits'. Aaltie
Pieters (zijn dochter) krijgt 100 gulden extra voor haar getrouwe diensten. Uit zijn
tweede huwelijk met Neeltje Cornelis zijn kennelijk geen kinderen geboren of in leven
gebleven, want ook Neeltje benoemt haar (stief)dochter Aaltje Pieters tot erfgenaam
voor de helft en de kinderen van haar twee zusters Zoetje en Marrigien Cornelis voor
de andere helft met uitsluiting van haar testatrices verdere 'vrunden'. Tot voogden
over de minderjarige kinderen benoemden zij Arien Andriese en Pouwels Cornelisse,
beiden wonende onder Naaldwijk1.

De genoemde Aaltje Pieters kunnen wij traceren als doopgetuige van kinderen van
haar zuster Krijntje in 1708 en 1713. Zij is voor 26-1-1710 (doop van haar eerste kind)
getrouwd met Jacob Ariensz. (de) Haas, die ook optreedt als doopgetuige (in 1713 en
1722). De genoemde voogd Arien Andriesz. blijkt de enige broer van Pieter te zijn.
Hij was getrouwd met Adriaentge Dircx, blijkens hun testament d.d. 4-8-16992. Zowel
Arien Andriesz. (in 1706 en 1711) als Adriaentge Dircx (in 1711) treden op als getui-
gen bij de doop van kinderen van Krijntje Pieters.

Niet alleen de doopgetuigen, ook de vernoemingen blijken uitstekend aan te sluiten
bij de familie Haring. Ik kan mij althans niet aan de indruk onttrekken, dat namen als
Aartje (wsch. tweede dochter), Andries en Neeltje niet aan de familie Haring ontleend
zijn. Pieter, de oudste zoon, is waarschijnlijk vernoemd naar Pieter Leendertsz. Stabij,
de vader van Leendert Pietersz. Stabij.

Tot zover lijkt alles te kloppen. Het probleem was echter dat bij een drietal trans-
portakten uit 1713 en 1715 alleen Jacob Ariensz. Haas gehuwd met Aaltje Pieters
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Haringh optrad. Als Krijntje Pieters en Aaltje Pieters Haring zusters zijn dan lag het
toch voor de hand, dat beide zusters of hun mannen bij deze transporten betrokken
zouden zijn. Het feit dat Krijntje Pieters (of haar man) niet genoemd werd, wekte in
ieder geval bevreemding en heeft mij op een dwaalspoor gebracht. Ik kon aanvanke-
lijk geen aannemelijke verklaring vinden voor het ontbreken van Krijntje of haar man
bij deze transporten. Ik ging er dus van uit, dat Aaltje Pieters Haring de enige dochter
was van Pieter Andriesse. Uit zijn testament weten wij echter dat hij in 1700 vier
kinderen in leven had. De prominente plaats, die Aaltje Pieters inneemt (via haar man)
bij de transporten uit 1713 en 1715 is nu wel verklaarbaar. Zij blijkt immers voor de
helft ergenaam te zijn van haar stiefmoeder Neeltje Cornelis. Bovendien wordt zij
ook door haar vader extra beloond voor haar getrouwe diensten.

Naar alle waarschijnlijkheid is Krijntje (vernoemd naar haar grootmoeder Krijntje
Jacobs) de oudste dochter. Zij moet rond 1700 getrouwd zijn met Leenden Pietersz.
Stabij (voor 21 -2-1706 worden drie kinderen geboren uit dit huwelijk3. Aaltje Pieters
Haring, die pas rond 1710 in het huwelijk zou treden, heeft kennelijk de zorg op zich
genomen voor haar vader en stiefmoeder. Over de andere twee kinderen van Pieter
Andriesse en Aartje Gerrits is minder bekend. W.A. van Rijn houdt Ariaentje Pie-
tersdr. Haring (tr. Papendrecht, 6-9-1699 met Cornelis Huyghen Graeff, weduwnaar
van Pietertje Pietersdr.) ook voor een dochter van dit echtpaar4. Uit dit huwelijk wor-
den te Papendrecht geen kinderen gedoopt. Mogelijk is Teuntje Pieters (doopgetuige
te Sliedrecht op 27-11-1718 bij een kind van Jacob Ariensz. Haas en Aaltje Pieters
Haring) een (jongere) zuster van Krijntje een Aaltje.

Tot slot laat ik hieronder de stamreeks van Krijntje Pieters (Haring) volgen.

Stamreeks
I. Pieter Aeriensz. Haeringh, geb. naar schatting 1575/80, woont te Naaldwijk bij
Sliedrecht, overl. voor 16364, tr. voor of in 1608 met Aeltje Cornelisdr., overl. tussen
18-10-1659 en 30-10-1660.

5-5-1650: Andries Pietersz., wonende te Naaldwijk bekent schuldig te zijn aan Herber Pietersz. de
somma van 725 gulden ter zake van koop van een geheel huis; te betalen aan Aeltien Cornelis, wedu-
we van Pieter Aerien Heringh 100 gulden, Aerien Melsen 200 gulden en Aerien Mertens in Wingaer-
de 200 gulden en de resterende 225 gulden aan de Huysarmen van de dorpe van Slijdrecht makende
tesamen de somme van 725 gulden. Op 27 mei 1652 heeft Andries Pietersz. Heringh deze 725 gulden
opgebracht5.
20-1-1654: Aeltien Cornelis, weduwe van Pieter Aeriens Heringh, geassisteerd met Huybert Thonis
ter eenre en Aerien Pieters, 46 jaar, Cornelis Aerens, gehuwd met Ariaentien Pieters 40 jaar, Jan
Pieters, 45 jaar, Pieter Pieters, 40jaar, Andries Pieters, 34 jaar, Marrichen Pieters, 28 jaar, geassisteerd
met Arien Pieters haar broeder, Arien Ariens Deecker als oom en voogd van het weeskind van Gertien
Aeriens ende Cornelis Pieters de Heringh zaliger, allen kinderen van Aeltien Cornelis bij Pieter
Aeriens de Heringh, volgt uitkoop6.
18-10-1659: Aeltje Cornelisdr. wordt vermeld als weduwe van Pieter Aeriens Haeringh7.
30-10-1660: Aerien Pietersz. Haering, geassisteerd met Aerien Dircksz., zijn zwager als oom en
voogd van de 4 nagelaten weeskinderen bij Aeriaentgen Dircksdr. zaliger en Jan Pietersz. Haering en
Pieter Pietersz. en Andries Pietersz. Haeringh en Cornelis Aeriensz. Decker gehuwd met Aeriaantje
Pieters Haeringh en Cornelis Wouters gehuwd met Maerichien Pieters Haering en de voornoemde
Aerien Pietersz. als oom en voogd van het weeskind bij Geertruy Aeriens en Cornelis Pietersz. haar
man zaliger, allen erfgenamen van Pieter Aeriensz. den Haeringh en Aeltien Cornelisdr. zaliger, volgt
boedelscheiding betreffende een huis en een weer land van 14 morgen8.

II. Andries Pietersen Haringh, geb. ca 1620 (is in 1654 ca 34 jaar), woont te Naald-
wijk onder Sliedrecht, overl. voor 7-2-1663, tr. Krijntien Jacobs (Roscam), overl. na
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28-6-1672, dr. van Jacob Jaspersz. en Maerichen Aeriens9; zij tr. (2) Dordrecht, 15-4-
1664 met Magnus (Mengelis) Petersz. (Pietersz.), schoenmaker, geb. Dantzig4.

12-2-1660: Andries Pieters Haringh is schuldig aan zijn zwager Cornelis Aeriens Decker de somma
van 150 gulden10.
7-2-1663: Maerichie Aeriens, weduwe van Jacob Jaspersz., wonende te Naaldwijk als moeder van 5
kinderen bij haar overleden man, geassisteerd met Aerien Thonis, haar neef, ter eenre en Jasper Ja-
cobs, Jan Jansz. gehuwd met Tuentje Jacobs, Aerien Jacobs, Neltien Jacobs en Krintien Jacobs, geas-
sisteerd met Cornelis Aeriens Decker en Aerien Pieters Heringh als voogden over haar 3 nagelaten
kinderen bij Andries Pieters Heringh, haar man zaliger ter andere zijde, volgt boedelscheiding1'.
24-3-1664: Maerichje Aeriens, weduwe van Jacob Jaspersz. zaliger en Krijntien Jacobs, weduwe van
Andries Pietersz. Haeringh zaliger bekennen schuldig te zijn aan Juffrouw Mergrita Dircx, weduwe
van wijlen Johan Kools de somma van 400 gulden. Als hypotheek stelt Maerichje Aeriens 6 morgen
land onder Naaldwijk, waar zij tegenwoordig op woont, belend oostwaarts Aerien Bastiaensz. Lock
en westwaarts de kinderen van Baert Baertsz. Prins. Krijntje Jacobs stelt als hypotheek 2 morgen land
gelegen op het Aeltien Cornelisweer, belend oostwaarts de schout Hendrick Pietersz. Backer en
westwaarts Adriaen van Blijenborgh. In de kantlijn: 16-5-1690: Jacob Ariensz. Roscam voor en
vanwege zijn moeder overhandigt de originele brief met kwitantie d.d. 16-5-1690. Schuldbrief wordt
geliquideerd12.
17-5-1665: Arijen Theunissen Coninck, wonende op Giessendam, Jan Janssen van Antwerpen, ge-
huwd met Thuntyen Jacobs en Mengelis Pieters, gehuwd met Catharina [=Krijntje] Jacobs, beide
dochters en erfgenamen van zaliger Jacob Jaspertsen 'ende voor haere portien geerft ende bedeelt
zijnde in de hiernaer genoemde landerijen' transporten op de heer Wouterus Cools 3 gerechte vierde
parten in de nombre van 5 morgen hooi-, wei- en hennipland onder Naaldwijk, waarvan het resterende
vierde part toebehoort aan Arijen Aerts, bestaande in 2 percelen, t.w. 2 morgen en 3 hond gelegen in
een weer genaamd 't Groeneweer, belend ten oosten de erfgenamen van zaliger Aeltjen Snijders en
ten westen Gijsbrecht van Asperen en de andere 2 morgen en 3 hond gelegen in het Branderweer,
belend ten oosten Arijen Arijensen Decker en ten westen Arijen Crijnen en ten noorden de erfgena-
men vanBaerte13.
28-6-1672: Krijntje Jacobs, weduwe van zaliger Andries Pietersen, geassisteerd met Pieter Andriese
haar oudste zoon, wonende onder Naaldwijk, transporteert op Cornelis Aeriensen Verstoop een huis
en erf in Naaldwijk, belend ten oosten Arien Aertsen en ten westen Willem Ariensen Eijckelboom
voor de somma van 1100 gulden14.
21-5-1698: Jacob Gerritse, wonende te Naaldwijk en gehuwd met Neeltje Jacobs, Pieter en Arie
Andriesse gebroeders beiden zoon van Creijntje Jacobs, Jacob en Dirck Ariense Roscam beiden zoon
van Arij Jacobsz. Roscam, Cornelis Janse, wonende tot Almkerk, Hubertje Jans wonende tot Alm-
kerk, weduwe van Jan Joosten, Adriaentje Jans, meerderjarige dochter wonende tot Almkerk, Anthoni
van Wageningen gehuwd met Teuntje Jans voor hem zelf en zich sterkmakend voor Sijtje Jans, allen
kinderen van Teuntje Jacobs, zijnde Neeltje, Creijntje, Arie en Teuntje Jacobs volle zusters en broe-
ders van zaliger Jasper Jacobsz., mitsgaders Pieter en Arien Andriesse gebroeders en beiden zoon van
Andries Pieterse, Arien Cornelis wonende te Naaldwijk gehuwd met Ariaentje Ariens Dekker, Ds.
Carolus Visser als instaande voor Pieter Ariens Decker in Oost Indië, beiden kinderen van Arien
Cornelis, die een zoon is geweest van Ariaentje Pieters, Eeuwit Janse Buys gehuwd met Grietje Gijs-
berts en Cornelis Cosijn schout als voogd over Sijtje Gijsberts, beiden kinderen van Maeyke Cornelis,
die een dochter is geweest van Cornelis Pieterse, Chiel Cornelis wonende op Alblasserdam als ge-
huwd met Aeltje Ariens zo voor zich zelf als instaande voor Jacob Pieterse wonende op de Donck als
gehuwd met Annigje Ariens welke Annigje en Aeltje kinderen zijn van Arie Pieterse Haringh, Geertje
Jans, weduwe van Arien Jacobs metselaer voor hem zelf als instaande voor Leijntje Jans weduwe van
Pieter Andriese Blanck wonende te Goudriaan en voor Truytje Jans, weduwe van Jan Jansz. wonende
te Langerak, allen kinderen van Jan Pieterse Haring, welke Andries, Adriaentje, Cornelis, Arij en Jan
Pieterse Haring volle broeders en zusters zijn geweest van Maergie Pieters Haringh 'ende oversulcx
alle de comparanten respective zusters en broeders, zusterskinderen mitsgaders kintskinderen van
respective de voorseijde Jasper Jacobs ende Maegje Pieters Haringh in hun leven echtelieden en
derhalve naeste vrunden ende erffgenamen ab intestato', volgt transport15.

Uit dit huwelijk bekend:

1. Pieter Andries Haring, oudste zoon, volgt III.
2. Arie(n) Andriesse Haring, geb. ca 1660 (is in 1682 ca 22 jaar oud), woont aan het
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hooft van Sliedrecht (1682), lidmaat te Sliedrecht, mog. ald. overl. febr. 1741,
testeert met zijn vrouw op 4-8-1699 te Dordrecht, tr. Adrijaentge Dircx, overl. na
7-1-1711 (doopgetuige te Sliedrecht)
20-12-1682: Arien Andries Haringh, wonende aan het hooft van Sliedrecht, oud 22 jaar, legt een
verklaring af16.
4-8-1699: Arien Andriesz. en Adrijentge Dircx, echte man ende vrouw onder de heerlijkheid van
Naaldwijk in Sliedrecht, testeren2.

3. N.N., minderjarig in 1663, wsch. jong overl.

III. Pieter Andriesz. Haring(h), geb. naar schatting 1650, woont te Naaldwijk onder
Sliedrecht (1700), belijdenis te Sliedrecht op 20-1-1672, lidmaat ald. (1679), is doop-
getuige te Sliedrecht in 1706 en 1708, testeert met zijn tweede vrouw op 16-2-1700
voor notaris Elias Venloo te Dordrecht, overl. [Sliedrecht], 1715 (voor 9-2-1715); tr.
(1) voor 20-1-1672 met Aertje Gerrits, belijdenis te Sliedrecht op 20-1-1672, lidmaat
ald. (1679), overl. tussen 20-5-1690en 5-11-1694; tr. (2) voor 21-8-1693 metNeeltje
Cornelis, overl. voor 7-2-1713, wsch. in 1703 (impost 3 gulden te Naaldwijk op 23-1-
1703 voor Pieter Andriesz. zijn huisvrouw), weduwe van Pieter Arijens Boer en dr.
van Cornelis Wouters17.

20-5-1690: Kundertje Gerrits, weduwe van Arien Jacobs Roskam, Jasper Jacobs als voogd van het
minderjarige kind van Arien Jacobs Roskam, Dick Ariens, Pieter Andriesse Haringh als in huwelijk
hebbende Aertje Gerrits, Arien Ariens Haringh en Jacob Ariens Roscam bekennen schuldig te zijn
aan Philips Ariens (de) Groot de somma van 315 guldens tegen 5% rente per jaar; hypotheek op 4
morgen en 1,5 hond land daar de eerste comparante tegenwoordig op woont, nog op 3 morgen in
Joosiesweer, nog op 2 morgen land en een schuur gelegen in Couwenhovensweer, en nog op een huis
met 2 morgen land gelegen in het Aeltje Cornelisweer, alles onder Naaldwijk. In de kantlijn: 9-2-1715
Arij Andriesz. Haring vertoont kwitantie van Philippus de Groot, waarin hij bekent in mindering van
voornoemd bedrag ontvangen te hebben van P[iete]r en Ar[ien] Andriesz. Haring de somme van 100
gulden; zij worden ontslagen uit het speciaal hypotheek op het huis en de 2 morgen land18.
5-11-1694: Pieter Andriesz. Haring en Neeltje Cornelis, echtelieden, wonende te Sliedrecht (slecht
leesbare akte)19.
16-2-1700: Pieter Andriesse Haringh en Neeltje Cornelis, echteman en vrouw, wonende te Naaldwijk
testeren. Na het overlijden van zijn huisvrouw zal de nalatenschap van de testateur onder zijn vier
kinderen bij hem in 'voorgaenden huwelijcke verweckt aen Aartje Gerrits bij egale portie getrocken
worden'. Aaltie Pieters ontvangt een legaat van 100 gulden voor haar getrouwe diensten. Neeltje
benoemt tot erfgenamen de voorgeschreven Aaltie Pieters voor haar getrouwe diensten voor de helft
en de kinderen van haar twee zusters Zoetje en Marrigien Cornelis voor de wederhelft met uitsluiting
van haar testatrices verdere 'vrunden'. Als voogden over de minderjarige kinderen worden benoemd
Arien Andriese en Pouwels Cornelisse, beiden wonende onder Naaldwijk'.
7-2-1713: Pieter Andriesse voor de ene helft, mitsgaders Jacob Ariense de Haes als in huwelijk heb-
bende Aeltje Pieters Haring, voor de helft in de wederhelft, Wouter Willemsen, wonende onder Lec-
kerlandt, Cornelis Willemse, wonende onder Alblasserdam, Arij Claessen, cornelis Claessen, Cornelis
Jansen, gehuwd met Geertje Claes allen wonende onder Naaldwijk, Willem Gijsbertse Bos, gehuwd
met Neeltje Claes, wonende te Giessendam en Paulus Cornelisse, wonende te Naaldwijk (doorge-
streept Arij Andriesse) als voogd over Pieter Claessen tesamen voor de andere helft in de wederhelft,
allen erfgenamen van wijlen Neeltje Cornelis, gewezen huisvrouw van Pieter Andriesse transporteren
op Willem Ysbrantse de nombre van 4 morgen 489 roeden land gelegen in de Stabije weer onder
Naaldwijk20.
9-2-1715: Arien Andriesse Haring voor de ene helft en Jacob Ariense Haes gehuwd met Aaltje Pieters
Haringh als erfgenamen van Pieter Andriesse Haring haar vader voor de andere helft, transporteren
op Eewit Jansz. Buys 'een out huysje en twee mergen 15 roeden lants onder Naaldwijck staande op
het 24e off Snijdersweer belent oost de weduwe van den heer Hendrick Bakker en ten westen het
Groeninxweer', voor 25 gulden21.
4-4-1715: Jacob Ariense Haas, gehuwd met Aaltje Pieters als erfgenamen voor de ene helft van Pieter
Andriesse Haring en Neeltje Cornelis 'egteluyden beijde overleden onder Naaldwijck in Sliedrecht'
en Arij Claassen, Willem Gijsbertse, gehuwd met Neeltje Claas, Cornelis Jansen, gehuwd met Geertje
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Claas, Cornelis Claasse, Pauwelis Cornelisse als voogd van Pieter Claase, alle kinderen (1) en mede-
erfgenamen van Pieter Andriesse Haring (!), Wouter Willemse, wonende Lekkerland voor zichzelve
en als voogd en zich sterk makend voor de kinderen van wijlen Cornelis Willemsen overleden op
Alblasserdam, tesamen mede testamentaire erfgenamen van voormelde Pieter Andriesse en Neeltje
Cornelis voor de wederhelft, transporteren op Hendrick Crafort burger te Dordrecht 'een geheel huys
ende erve uytgesondert de agter kamer en geut onder deselve camer van deselve huysinge mitsgaders
het thuyntie gelegen noordwaards van het zijpadt staande ende gelegen onder Naaldwijk in Sliedrecht,
belent ten oosten de gemeene stoep van het Snijdersweer ende ten westen de huysinge en erve van
de kinderen van Paulus Dirxse strekkende voor van de Merwede noordwaards aan tot den zijpadt toe'
voor 190 gulden22.

Uit het eerste huwelijk bekend (in vrij willekeurige volgorde):

1. wsch. Krijntje Pieters, geb. ca 1675/80, begr. Sliedrecht (aangifte impost 14-5-
1768), tr. ca 1700 Leenden Pietersz. Stabij (zie verder Gens Nostra 50, 1995, p.
35-36).
Uit dit huwelijk:
a. Geertje
b. Aartje
c. Pieter
d. Andries, ged. Sliedrecht, 21-2-1706 (get. Pieter Anderisse, Ari Anderisse en Aeltje Pieters).
e. Neeltje, ged. Sliedrecht, 4-1-1708 (get. Pieter Andrisse, Aaltje Pieters, Pitertje Cornelisse en Stuyt

Janssen).
f. Mayken, ged. Sliedrecht, 4-1-1708 (tweeling met voorgaande).
g. Comelis, ged. Sliedrecht, 7-1-1711 (get. Arij Andriessen, Ariaentje Dirks).
h. Arien, ged. Sliedrecht, 12-11-1713 (get. Jacob Ariens de Haas, Aaltje Pieters).
i. Jan, ged. Sliedrecht, 18-3-1716 (get. Jan Pieters en Willempje Pieters).
j . Willem, ged. Sliedrecht, 25-12-1722 (get. Jacob Haes, Geertje Leenderts).

2. mog. ook Ariaentje Pietersdr. Haringh, tr. Papendrecht, 6-9-1699 met Cornelis
Huygen Graejf, weduwnaar van Pietertje Pietersdr.4.

3. Aaltje Pieters Haringh, doopgetuige te Sliedrecht in 1706, 1708 en 1713, overl.
[Sliedrecht] 1731, tr. voor 26-1-1710 met Jacob Ariense (de) Haes, doopgetuige
te Sliedrecht in 1713 en 1722, overl. [Sliedrecht] 18-1-1753 (volgens lidmatenre-
gister, zn. van Arien Jacobsz. (de) Haas en Lijsbeth Chielen; hij tr. (2) Crijntje
Guys, ged. Sliedrecht, 30-10-1707, dr. van Arien Teunisz. en Janneken Pietersdr.
Couwenhoven4.
Uit dit huwelijk bekend (gedoopt te Sliedrecht):
a. Cornelia, ged. 26-1-1710 (get. Arij Jacobs Haas, Lijsbeth Chielen).
b. Cornelis, ged. 27-8-1713 (get. Arien Jacobs Haas, Marigje Ariens).
c. Cornelis, ged. 3-5-1716 (get. Chiel Ariens Haas, Marigje Ariens Haas).
d. Arien, ged. 7-11-1717 (get. Chiel Ariensz. Haas, Annigje Aartsdr.).
e. Aartje, ged. 27-11-1718 (get. Willem Jacobs, Teuntje Pieters).
f. Lijsbeth, ged. 21-2-1720 (get. Arien Jacobs Haas en Marigje Ariens Haas).
g. Arien, ged. 19-12-1723 (get. Arien Jacobsz. Haas, Lijsbeth Chiellendr.), overl. 1724.
h. Arien, ged. 25-2-1725 (get. Chiel Ariens Haas en Annigje Aarts Teutel).

4. NNPieters, minderjarig in 1700, mog. identiek met Teuntje Pieters, doopgetuige
te Sliedrecht in 1718.

Uit tweede huwelijk geen kinderen bekend.

Noten
Gebruikte afkortingen:
ARA = Algemeen Rijksarchief te's-Gravenhage
CBG = Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage
GA = Gemeente Archief
ONA = Oud Notarieel Archief
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ORA = Oud Rechterlijk Archief
RAZH = Rijksarchief in Zuid-Holland te 's-Gravenhage

1. GA Dordrecht, ONA, inv. nr. 496, nr. 27. Ook geregistreerd RAZH, ONA Wijngaarden, nr. 8492.
2. GA Dordrecht, ONA, inv. nr. 495, nr. 102.
3. De doop van deze drie kinderen valt niet vast te stellen door het ontbreken van het doopboek van

Sliedrecht over deze periode.
4. Dossier Haringh. Coll. Van Rijn. CBG te 's-Gravenhage.
5. ARA,
6. ARA,
7. ARA,
8. ARA,

10. ARA,
11. ARA,
12. ARA,

.10.15., inv. nr. 338.

.10.15., inv. nr. 338.

.10.15., inv. nr. 338a, fol. 42.

.10.15., inv. nr. 338a, fol 64vs.
9. Dossier Roskam. Coll. Van Rijn. CBG te 's-Gravenhage.

.10.15., inv. nr. 338a, fol. 69.

.10.15., inv. nr. 338a.

.10.15., inv. nr. 338a, fol. 116.
13. RAZH, ORA Sliedrecht, nr. 1118, fol. 3vs.
14. RAZH, ORA Sliedrecht, inv. nr. 1118, fol. 11 lvs.
15. RAZH, ORA Sliedrecht, inv. nr. 1119, fol. 48.
16. Ga Dordrecht, ONA, inv. nr. 446, fol. 242.
17. Vergelijk akte d.d. 21-8-1693 (GA Dordrecht, ONA, inv. nr. 417), waaruit blijkt dat Neeltje Cornelis

(gehuwd met Pieter Andries) weduwe was van Pieter Arijens Boer. Haar zuster Soetje Cornelis is
gehuwd met Claes Pieters en hun vader is Cornelis Wouters. Met dank aan de heer A.J. Stasse uit
Utrecht.

18. RAZH, ORA Sliedrecht, inv. nr. 1118, fol. 78vs.
19. GA Dordrecht, ONA, inv. nr. 417.
20. RAZH, ORA Sliedrecht, inv. nr. 1120, fol. 25
21. RAZH, ORA Sliedrecht, inv. nr. 1120, fol. 58.
22. RAZH, ORA Sliedrecht, inv. nr. 1120, fol. 59.

UIT HET STAATSARGIEF TE KAAPSTAD

Grietje Jacobus Fockens, geb. Makkum 30-5-1840, overl. Colesberg (Zuid-Afrika)
31-12-1877, begr. ald., dr. van Jacobus Regnerus Fockens en Yeme Jochems Muur-
ling, tr. Richmond (Zuid-Afrika) Dirk Vermooten, geb. Overschie 5-4-1825, Dor-
drecht (Zuid-Afrika) 27-5-1903.

H. Faassen
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GENEALOGIE VAN DE FAMILIE HOLLANDER
IN RUIGEWEIDE (1599-ca. 1700)

door Nico P. DEN HOLLANDER

Het voormalige gerecht Lange Ruige Weide ligt een aantal kilometers ten Noordwes-
ten van Oudewater. Het bestond uit de polders Lange Weide en Ruige Weide. Tegen-
woordig is het voormalige gerecht deel van de gemeente Reeuwijk.
Lange Ruige Weide heeft nooit een kerk gehad. De gereformeerde inwoners van
Ruigeweide, waaronder de in deze genealogie genoemde personen, kerkten in zowel
Oudewater als Waarder. De gereformeerde bewoners van Langeweide kerkten uitslui-
tend in Waarder.

Zoals van vele andere plaatsen zijn van de Lange Ruige Weide geen archiefstukken
bewaard gebleven van voor 1600, behalve een aantal losse acten uit 1581 en 1592
(ARA ORA LRW 27). Er is echter wel een legger van grondeigenaren en -gebruikers
in Langeweide en Ruigeweide in 1536, 1599 en 1656 bewaard gebleven in Streekar-
chief 'Rijnstreek', GA LRW, inv.nr. 21. De legger is opgemaakt in 1656, naar een
legger uit 1536, die bij mijn weten niet bewaard is gebleven. In 1708 werd opnieuw
een legger aangemaakt. Aan deze leggers is de oudste vermelding van de familie
Hollander in Ruigeweide in 1599 ontleend.

Er zijn ook andere families Hollander in de omgeving in die periode, zoals in Mast-
wijk (bij Linschoten) en iets verder weg in Noord-Waddinxveen. Opvallend bij deze
families is dat de naam Hollander soms verbasterd werd tot 'Hollaer', wat in Ruige-
weide niet gebeurde. Een familieverband met deze andere families Hollander heb ik
niet kunnen ontdekken.
Een verklaring voor de familienaam Hollander ligt voor de hand, gezien het gerecht
Lange Ruige Weide destijds in Utrecht lag en de noordgrens van dit gerecht ook de
grens van Utrecht was.

I. Willem Dircxsz Hollander, geb. ca. 1550 (schatting), eigenaar en gebruiker van land
in Ruigeweide (1599)'-1627/16302, woont ald., schepen van Lange en Ruige Weide
16033, heemraad van Ruigeweide 16114, overl. tussen 17-4-16275 en 13-5-16302, tr.
een onbekend gebleven vrouw.

Kinderen:

1. Jacob6, volgt Ha.
2. Cornelis1, volgt Ilb.

Willem Dircxsz Hollander blijkt 25 morgen te bezitten in 1599', die in 1536 aan Luijt Dircxsz toebe-
hoorde. Een familieverband met hem kan ik niet aantonen. Ook weet ik niet wanneer Willem Dircxsz
Hollander dit land in bezit kreeg. Wel is in de legger te zien dat in 1656 zijn zoon Cornelis Willemsz
Hollander daar 10 m. van bezit, de schoonzoon van Cornelis Willemsz Hollander, Willem Lambertsz
bezit dan 5 m. en zijn kleinzonen Dirck ende Cornelis Jacobsz Hollanders zijn eigenaar ep. Cornelis
Jacobsz Hollander is gebruiker van 10 m. daarvan.
Op 17-9-16086 verkoopt Willem Dircxsz Hollander aan zijn zoon Jacob 10 m. land met huys, barch,
etc. op Ruigeweide. Er komt een rentebrief op Jacob Willemsz Hollander te staan van 39 gulden des
jaars, af te lossen met 650 gulden.
Een halfjaar later, op 4-3-16098 koopt Willem een nieuwe hofstede van 5 morgen, en wel ten westen
van het land dat hij nog heeft, van de erven van Willem Wieren en Annichgen Gijsbertsdr.
In 1609 moeten mannelijke ingezetenen van Lange en Ruige Weide in groepjes van meestal drie man
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*J Kils -~J2

Oudste vermelding van I. Willem Dirksz Hollander, boven 1536; midden 1599; onder 1656
(SAR GA LRW21, art. 70, opgemaakt 1656)
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wachtlopen9. Er is ook een aantal folio's gewijd aan het regelement. Naar wie uitgekeken moest
worden staat er niet bij. De Spanjaarden waren al geruime tijd vertrokken. Een van die drie 'sal sijn
wacht waernemen met een roer welc voorsien met cruijt loot en lont'. De overigen in elk groepje
moeten wachtlopen met een 'verrejager ofte halve spies', een scherpe stok dus. Willem Dircxsz Hol-
lander, Cornelis Willemsz Hollander en Jacob WiUemsz Hollander moeten ook wachtlopen en wel
met zo'n 'verrejager'. Ik neem aan dat Comelis en Jacob Willemsz Hollander toen meerderjarig,
ouder dan 23 jaar waren, waardoor hun vader Willem Dircxsz Hollander niet later dan 1560 geboren
kan zijn.
Op 17-4-16275 bezit Willem Dircksz Hollander nog land op Ruigeweide. Driejaar later, op een datum
tussen 22-2 en 13-5-1630" worden 'de erffgenamen van Willem Dircksz Hollander' vermeld als
eigenaars van land in Ruigeweide.

Ila. Jacob Willemsz Hollander, geb. ca. 1575 (schatting), eigenaar en gebruiker van
land in de Ruige weide vanaf 18-4-1607' ° en ook op Hekendorp'', heemraad van Rui-
geweide 161312, 163013 en 163214, schepen van Lange en Ruige Weide 164015, wee-
smeester ald.16 1633-35, 1639, 1643, 1647 en 1649, waarsch. diaken van Waarder
164117, overl. tussen 27-2-164918 en verm. 165619, tr. ca. 1600/1605 (schatting) An-
nichyien Lamberts, overl. vóór 17-4-164320, zus en haar kinderen enige erfgenamen
van Claes Lambertsz20 in de Langeweide. Woonden in Ruigeweide.

Kinderen20:

1. DirckJacobsz Hollander, geb. ca. 1600/1620 (schatting), mede-eigenaar van land
in Ruigeweide in o.a. 165619, testeert 5-1-165621 en 20-12-166722, overl. tussen
9-1 en 16-1-166823.
Dirck woonde samen met zijn broer Cornelis, met wie hij een hofstede van 20 morgen land deelde.
Deze hofstede hebben zij waarschijnlijk geërfd van hun vader Jacob Willemsz Hollander. Dirck is
echter niet mede-gebruiker van dat land in 1656'9. In zijn testamenten laat hij een clausule opnemen
waardoor zijn broer Cornelis alles erft. Cornelis moet daardoor hun zus Merrichyien uitkopen na het
overlijden van Dirck in januari 166823. Bij de 'scheijdinge & deylinge des boedels' die daarop volgt
is sprake dat er 'alreede onlust was ontstaen, & geschapen' omdat Merrichyien, die alreeds weduwe
was, geen onroerende goederen krijgt.

2. Cornelis, volgt lila.
3. Merrichyien, volgt Illb.

De hofstede met ruim 30 morgen van Jacob Willemsz Hollander lag op Ruigeweide. Hij koopt het
eerste gedeelte met 'huijs, hoff, barch, schuyr, palinge ende potinge' en tien morgen op 18-4-1607
van Jan Cornelisz10.
Op 17-9-160824 koopt hij de tien morgen met huys, etc. die daar ten westen naast gelegen zijn van zijn
vader.
Daarna koopt hij samen met Claes Cornelisz op 28-1-161225 van de erven van Gysbert Cornelisz en
Elisabeth Willemsdochter nog eens de helft van een hofstede van 9 morgen, ditmaal het meest ooste-
lijk gelegen gedeelte van Ruigeweide. De andere helft is van Maria van Moussenbrouck in Dordrecht.
De helft van het erf met 'huys, barch en schuyer' en het zuidelijke gedeelte van het land ('henniplant')
verkopen zij samen weer aan Jan Gysbertsz op 16-12-161226. Op 10-4-161927 koopt Jacob de andere
helft van de 9 morgen van de erven van Adriaen van Moussenbrouck heeren Govertsz. Hij blijkt dan
de andere helft in zijn geheel te bezitten.
In 1627 komt hij in geldnood, want hij neemt op 13 november van dat jaar een hypotheek van
ƒ 3.000,- met een rente van ƒ 150,- des jaars op zijn hofstede van 20 morgen ten gunste van Jan
Heyndricksz Cincq, 'woonende ter Goude aen de Verckenmerckt'28.
In 1643 blijkt hij in totaal 31 morgen en vier hont land te bezitten en te gebruiken in Ruigeweide29.
De laatste vermelding dat hij nog leeft is op 27-2-1649'8 want hij is dan weesmeester van de Lange
en Ruige Weide.
In de legger van grondeigenaren in 165619 van de Lange en Ruige Weide wordt hij niet meer vermeld,
zijn twee zonen en zijn schoonzoon Willem Jacobsz echter wel.
Op 13-9-166730 wordt zijn land officieel verloot tussen zijn drie kinderen. Hij blijkt dan ook 3 morgen
en 3 hont land op Hekendorp in bezit te hebben gehad. Zijn neef Willem Lambertsz bezat een perceel
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dat daar aan grensde, waardoor het mogelijk is dat Willem Dircxsz Hollander ook alreeds land in
Hekendorp heeft gehad.

lila. Cornelis Jacobsz Hollander, geb. ca. 1600/1620 (schatting), mede-eigenaar met
zijn broer Dirck Jacobsz Hollander en gebruiker van land in Ruigeweide en op Heken-
dorp vanaf ca. 1650, schepen van Lange en Ruige Weide31 1656, 1661 en 1664-65,
weesmeester ald.31 1656 en 1666, overl. tussen 16-l-166823en 15-9-166932,tr.Atee/f-
gen Geerloffs, overl. na 15-9-166932. Zij woonden in Ruigeweide.

Kinderen:

1. Annigje Cornelis Hollander, geb. Ruigeweide, ged. Oudewater 31-8-1646, lid-
maat Waarder 168033, tr. voor 15-9-166932 Cornelis Cornelisz Camper, overl
voor 168033.
Kinderen, o.a.:
a. Willem, geb. Ruigeweide, ged. Oudewater 18-9-1675
b. Cornelis Cornelisz Camper, geb. Ruigeweide, ged. Oudewater 19-1-1678, 'jongman wonende op

de Ruyge Weijde', otr./tr. (schepenbank) Lange Ruige Weide oude stijl 7/21-3-1697 (nieuwe stijl
17/31-3-1697) (He)Lena Panckras den Ouden, jongedochter wonende op de 'Ruyge Weijde'. Zij
hertr., wonende in Ruigeweide, Waarder 14-9-1721 Cornelis Jansze Pouw, wedr. van Marijtje
Claas van der Kodde, te Oudshoorn

Cornelis Cornelisz Camper en Annigje Cornelis Hollander kregen waarschijnlijk eerst kinderen in
Papekop tussen 1665 en 1669 en daarna in Ruigeweide, die allen in Oudewater gedoopt werden.

2. Marrigje Cornelis Hollander, werd in 1676 lidmaat van de geref. kerk in Waar-
der (met attestatie van Zwammerdam), j.d. van Ruigeweide, wonende Oosteinde
van Waarder, otr. Bodegraven en Waarder 13-2-1678, tr. Bodegraven Gerrid
Gerridz Molenaar, j.m. won. onder Bodegraven
Dit echtpaar is toen verhuisd of is kinderloos gebleven.

3. Neeltje Cornelis Hollander, geb. Ruigeweide, ged. Oudewater 9-8-1654, j.d. van
Weerder, otr./tr. Bodegraven 10/28-2-1685 Claes Eversen van Rossem, j.m. van
Reierkoop (kerkelijk onder Harmelen). Hij hertr. Waarder 10-4-1701 met Marige
Pieters Claren.
Dit echtpaar is waarschijnlijk kinderloos gebleven. Klaas Evertse van Rossum koopt voor ƒ 250 op
27-4-1693 van Jacob Hollander, vermoedelijk zijn zwager, een huis met plantinge aan de zijdekade
in het Westeinde van Waarder34.

4. Jacob Cornelisse Hollander, waarsch. geb. Ruigeweide, ged. Waarder 26-12-
1657, volgt IVa.

5. waarsch. Niesje Cornelis Hollander, overl. Ruigeweide, begr. Waarder 18-12-
1716 (ƒ 6-8-0), tr. Pieter Jansz Uijthol, overl. na 1716

6. waarsch. Jannichje, geb. Ruigeweide, ged. Waarder 1663
Op 27-5-164735 verkopen Dirck en Cornelis Jacobsz Hollander en hun zwager Willem Jacobsz (x
Merrichjen Jacobs Hollander) een 'campgien lants groot 5 hont' bij Driebruggen in Langeweide. Dat
hebben zij waarschijnlijk geërfd van hun oom Claes Lambertsz die hen drieën tot zijn universele
erfgenamen maakte in zijn testament in 164320.
Cornelis Jacobsz Hollander woonde samen met zijn broer Dirck op de hofstede van die zij van hun
vader Jacob Willemsz Hollander erfden in Ruigeweide omstreeks 1650. Zij bezaten samen 20 morgen
in Ruigeweide in 16561. Cornelis was daar gebruiker van. Op 13-9-166730 krijgen zij dit officieel
toebedeeld en tevens 3 morgen 3 hont op Hekendorp. Vier maanden later overlijdt zijn broer Dirck,
en krijgt hij dit geheel in zijn bezit, mits hij zijn zus Merrichjen uitkoopt23.
Nog geen jaar daarna, op 15-9-166932, is Neeltje Geerloffs zijn weduwe en bekent zij 100 gulden
schuldig te zijn aan Jan Heijndricksz Verwint. Haar kinderen blijken dan, op Annigje Corns Hollander
(x Cornelis Cornelisz Camper) na, allen nog minderjarig te zijn.
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Fragment van een kaart van de Gebr. Vmgboons 1670, 'Ruyge Weyde' t.n.w. van Oudewater
(Streekarchief 'Rijnstreek" te Woerden)

IVa. Jacob Corneüsse Hollander, (waarsch. geb. Ruigeweide., ged. Waarder 26-12-
1657), j.m. van Ruigeweide, wonend te Waarder, otr./tr. Waarder 15/28-4-1686 Janni-
ge Jacobs Blankesteijn, j.d. van Boskoop, wonende te Waarder

Kinderen:

1. Woughje, geb. Zwartedijk, ged. Waarder 24-8-1687
2. Neeltje, geb. Zwartedijk, ged. Waarder 13-2-1689
3. Wouge, geb. Zwartedijk, ged. Waarder 30-7-1690
4. Woughje, geb. Zwartedijk, ged. Waarder 30-11-1692

Jacob Hollander woonde in 1693 omtrent (Kort?) Haarlem34. Hij verkoopt dan zijn huis en plantinge
aan de zijdekade/westeinde van Waarder aan Klaas Evertse van Rossum voor ƒ 250.
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Illb. Merrichyien Jacobs Hollander, geb. Ruigeweide ca. 1600/1605 (schatting), j.d.
van 'die ruige weij', testeert Lange Ruige Weide 13/23-5-167536, tr. Oudewater 30-5-
1626 Willem Jacobsz, 'jongesel tot Diemerbroeck', eigenaar en gebruiker van land in
Papekop, overl. Papekop, begr. Oudewater 20-3-1661 (in het middenspant van de
kerk,/13-16-0).

Kinderen:

1. Willem Willemsz, (mogelijk geb. Hoenkoop, ged. Oudewater 18-2-1629), vermeld
13-9-16673Oen 16-1-166823, volgt IVb.

2. Dirck Willemsz, verrn. ged. Oudewater 13-1-1631, vermeld 13-5-167536.
Vermoedelijk is hij identiek met: Dirck Willemsen, 'jmanuytPapecop'.tr. Oudewater 7-3-1662 Neel-
tjen Dircks, 'j.d. van Broeck'. Hieruit kinderen in Papekop, die moeilijk zijn te onderscheiden van
andere kinderen met als vader een Dirck Willemsz in het doopboek van de Ned. geref. kerk in Oude-
water.

3. Witte Willemsz, vermeld 16-1-166823

Over Witte Willemsz is mij verder niets bekend. Een huwelijksinschrijving is niet te vinden in de
trouwboeken van Oudewater en Waarder. Een doopinschrij ving met een Witte Willemsz als vader heb
ik ook niet aangetroffen in de doopboeken van Oudewater en Waarder.

4. een dochter, tr. Dirck Willemsz, vermeld 16-1-166823

In de boedelscheiding van Dirck Jacobsz Hollander staat dat Merrichjen Jacobs Hollander o.a. verge-
zeld is met haar schoonzoon Dirck Willemsz. Een huwelijksinschrijving is niet te vinden in de trouw-
boeken van Oudewater en Waarder. Mogelijk vergiste de secretaris zich, gezien Merrichjen wel een
zoon had die zo heette, volgens haar testament in 1675.

5. Emmeken Willems, (waarsch. ged. Oudewater 9-3-1633), j.d. wonende in Pape-
kop, tr. Oudewater 27-2-1656 met Jan Cornelisz, j.m. wonende in Diemerbroek,
vermeld 16-1-166823.
Hieruit waarschijnlijk kinderen gedoopt in Oudewater, die moeilijk te ontdekken zijn omdat in het
doopboek van Oudewater ook doopvermeldingen zijn van kinderen van een Jan Cornelisz Coorck,
Jan Cornelisz Brons en Jan Cornelisz (de) Pols.

6. Niesjen Willems, (waarsch. ged. Oudewater 21-9-1636), j.d. wonend in Papekop,
overl. vóór 1682, tr. Oudewater juni 1660 Pieter Cornelisz de Langhe,').m. wo-
nend op het 'lege eijnde vand Langeweijde', vermeld 16-1-166823, landeigenaar
en veehouder ald., schepen van de Lange en Ruige Weide 166937, zn. van Corne-
lis Pietersz de Lange en Dirckgie Pieters38. Pieter Cornelisse de Lange hertr.
Waarder 26-4-1682 Neeltje Jans Verhoogh.
Kinderen:
a. Merrichien Pieters de Lange, geb. ca. 1660, vermeld 11/21-4-168239 (was toen ca. 21 jr.)
b. Ermpgen Pieters, geb. ca. 1662, vermeld 11/21-4-168239 (was toen ca. 19 jr.)
c. Neeltgen Pieters, geb. ca. 1666, vermeld 11/21-4-168239 (was toen ca. 15 jr.)
d. Cornelis Pieters de Lange, geb. Laageind (van Langeweide), ged. Waarder okt. 1668, vermeld

11/21-4-168239 (was toen ca. 12 jr.)
e. Willem de Lange, geb. Laageind (van Langeweide), ged. Waarder 17-8-1670, jong overl.
f. Dirkje Pieters de Lange, geb. Laageind (van Langeweide), ged. Waarder 21-12-1671, vermeld

11/21-4-168239 (was toen ca. 10 jr.)
g. Willemtje Pieters de Lange, geb. Laageind (van Langeweide), ged. Waarder 1672, vermeld 11/21-

4-168239 (was toen ca. 8 jr.)
h. Willem de Lange, geb. Laageind (van Langeweide), ged. Waarder 12-1-1676, jong overl.
i. Dirk Pieters de Lange, geb. Laageind (van Langeweide), ged. Waarder 24-10-1677, vermeld

11/21-4-168239 (was toen ca. 4 jr.)
Pieter Cornelisz de Lange zette zijn handtekening toen hij schepen was, wat een zeldzaamheid was
in de 17e eeuw. Bij de uitkoop van zijn zeven minderjarige kinderen uit zijn eerste huwelijk39, vanwe-
ge zijn tweede huwelijk, in april 1682 blijkt hij land te bezitten in Langeweide en ook 'koebeesten'.

7. Neeltgen Willems, j.d. van 'Papecoop', geb. Papekop, ged. Oudewater 12-8-1640,
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tr. Oudewater 7-3-1660 Claes Willem Claes, j.m. van 'Papecoop', vermeld 13-5-
167536, zn. van Willem Claesz.

8. mogelijk Marrichgen, geb. Papekop, ged. Oudewater 26-10-1646
9. mogelijk Dirckien, geb. Papekop, ged. Oudewater 13-5-1648

10. waarschijnlijk 'de dochter van Willem Jacobse in Papekoop', begr. Oudewater
9-3-1661 (int vrouwekoor, ƒ 14-6-0)
Dit echtpaar woonde in Papekop. Willem Jacobsz pachtte land in Papekop, dat eerst toebehoorde aan
een Jacob Willemsz. Dit zou zowel zijn vader als zijn schoonvader geweest kunnen zijn. Hij was in
1656' ook landeigenaar en gedeeltelijk gebruiker van 7 morgen land in Ruigeweide. Het betreft
stukken land in drie percelen die hij vermoedelijk van zijn schoonvader geërfd heeft. Daarnaast deelt
hij nog een stuk land van 4 morgen 2 hont met Comelis Willemsz Camerick. Na het overlijden van
Willem Jacobsz in 1661 woonde Merrichyien in Langeweide, waar haar zoon Willem Willemsz al
woonde. Zij testeert daar op 13-5-1675 (oude stijl)36. In haar testament staat dat haar zoon Dirck
Willemsz en haar schoonzoon Claes Willem Claes (x Neeltgen Willems) niets krijgen bij haar overlij-
den, omdat zij alreeds uitgekocht zijn. Mogelijk hebben Dirck Willemsz en Claes Willem Claes bij
die uitkoop een gedeelte van de hofstede in Papekop verkregen.

IVb. Willem Willemsz, j.m. 'uijt Papekoop' (mogelijk: geb. Hoencoop, ged. Oudewa-
ter 18-2-1629), otr./tr. Montfoort/Oudewater 24-1/6-2-1658 WillemtgenPancken,}.d.
'uijt Willeschop', aangenomen als lidmaat Ned. geref. kerk Waarder 166533, begr.
Waarder 15-8-1717, waarsch. dr. van Pancras Evertsz en Merrichgien Aertsdr Dobbe,
te Willeskop (die verm. komen uit Langeweide)

Kinderen (o.a.):

1. Jacob Willemsz Hollander, geb. Papekop, ged. Oudewater 22-12-1658, overl.
Nieuwkoop, begr. Bodegraven 30-6-1713 (aangifte door broer Pank Hollander),
tr. vóór 16-11-1698 Barber Jacobs.
Jacob Willemsz Hollander wordt bij de uitkoop van de kinderen van Pieter Cornelisz de Lange in
1682 een neef genoemd van de overleden huisvrouw van Pieter de Lange, Niesge Wilms. Hij woonde
toen op het Laageinde van Langeweide en tekent dan met een mooie, duidelijke handtekening.

2. Pank Willemsz Hollander, ged. Waarder 27-2-1666, begr. Bodegraven 11-10-
1735, otr./tr. Montfoort/Nieuwkoop 16-2/10-3-1701 Ingetje Odolphsdr Amers-

foort, geb. Blokland, ged. Montfoort 17-8-1679, overl. (aangifte) Bodegraven 10-
2-1738, dr. van Odolph Willemsz Amersvoorder en Geertje Aerts Cosijn
Uit dit echtpaar stamt het omvangrijke geslacht Den Hollander in het noorden van Zuid-Holland,
onder meer de schrijver dezes40.
Willem Willemsz en Willempje Panke woonden rond Papekop en later op Langeweide. In 1681
betaalt Wilmpjen Panken 6 gulden huisgeld op Langeweide41.

Ilb. Cornelis Willemsz Hollander, geb. ca. 1575/1585 (schatting), eigenaar en gebrui-
ker van land in Ruigeweide vanaf 161442, heemraad ald. 162543, schepen van de Lan-
ge en Ruige Weide44 1634, 1641, 1644, overl. tussen 30-1-166145 en vermoedelijk
16/26-5-166346, tr. een onbekend gebleven vrouw. Woonden in Ruigeweide.

Kind:

1. Aefgen Cornelis, j.d. van 'ruge weij', tr. Oudewater 16-1-1635 WillemLambertsz
Verhoeff47, j.g. 'tot Hekendorp', eigenaar en gebruiker van land op Hekendorp en
in Ruigeweide, overl. na 167648. Zij woonden op Hekendorp.
Kinderen:
a. Willem, ged. Oudewater 4-11-1635
b. Geertgen, ged. Oudewater 21-12-1636
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c. Willem Willemsz Verhoeff, alias Dwersvliet49, alias Oucoper50, geb. Hekendorp, ged. Oudewater
24-10-1638, eigenaar en gebruiker van land in Ruigeweide vanaf 20-10-166749, waar hij ook
woonde, schepen van de Lange en Ruige Weide 166851.
Willem Willemsz Dwersvliet voert drie verschillende aliassen. Hij is duidelijk niet te verwarren
met zijn achterneef Willem Willemsz (x Willempje Panke) die in Papekop en Langeweide woonde.
Hij koopt op 20-10-166749 vijftien morgen op Ruigeweide van zijn vader Willem Lambertsz
Verhoeff. Dit blijkt precies 20 jaar later, op 20-10-1687 van zijn 'grootvader' (lees: overgrootva-
der) Willem Dirksz Hollander geweest te zijn50. Hij koopt op 12-5-166952 van de weduwe van Aert
Jansz, Dieuwertgen Jacobs nog eens 3 morgen 2 hont land op Ruigeweide.

d. Niesge, geb. Hekendorp, ged. Oudewater 31-5-1643
e. Lambertien, geb. Hekendorp, ged. Oudewater 10-6-1648

Willem Lambertsz erft na het overlijden in ca. 1662 van zijn schoonvader Comelis Willemsz
Hollander diens 15 morgen op Ruigeweide. Hij transporteert dit aan zijn zoon Willem Willemsz
Verhoeff, alias Dwersvliet op 13-9-166749. In 1676 kan Willem Lammersen zijn lasten in Heken-
dorp niet meer betalen48. Dat is mogelijk een gevolg van de Franse invasie in 1672/73 toen veel
hofsteden in de omgeving verbrand werden.

Comelis Willemsz Hollander neemt op 21 -9-161442 een rentebrief op 15 morgen land op Ruige weide,
ten gunste van Pieter Willemsz backer. Hij lost dit af op 22-7-1635. In 164329 wordt het op 17 morgen
geschat. In de legger van 1656' blijkt hij nog maar 10 morgen land te bezitten in Ruigeweide. De
andere 5 morgen is dan alreeds in bezit van zijn schoonzoon Willem Lambertsz. De 15 morgen blijkt
deel uit te maken van de 25 morgen die Willem Dircxsz Hollander in 1599 bezat. Bij het Hof van
Utrecht krijgt Comelis Willemsz Hollander op 29-10-166053 een octrooi om te mogen testeren, via
Bernardus van Cuylenborch, advocaat. Of hij ook daadwerkelijk een testament heeft laten opmaken
is mij niet bekend; in het Oud-Rechterlijk archief van Lange Ruige Weide in het ARA is het niet
vindbaar. Als op 30-1-166145 het ten oosten gelegen perceel op Ruigeweide, het 'Koijers Viertel',
wordt geërfd door Comelis Jansz Ramp, wordt Comelis Willemsz Hollander nog vermeld als landei-
genaar. Als Comelis Jansz Ramp het Kooyersviertel verkoopt op 16-5-166346 (oude stijl) wordt als
buurman genoemd 'Comelis Willemsz Hollander off syne erffgenaem'. Die erfgenaam blijkt later
Willem Lambertsz te zijn.

Noten
Gebruikte afkortingen:
ARA - Algemeen Rijksarchief in Den Haag
CBG-Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag
RAU - Rijksrachief in Utrecht, Utrecht
SAR — Streekarchief 'Rijnstreek' in Woerden
SAR-R-Streekarchief 'Rijnstreek', bewaarplaats Reeuwijk
dtbl — doop-, trouw-, begraaf-, en lidmaatboeken
GA H - Gemeentearchief Hekendorp in SAR-R
GA LRW-Gemeentearchief Lange Ruige Weide in SAR
HvU - archief van het Hof van Utrecht in RAU
ONA Wo - Notarieel Archief Woerden in SAR
ORA LRW - Oud-Rechterlijk Archief Lange Ruige Weide in ARA
ORA Wa - Oud-Rechterlijk Archief Waarder in ARA
PA RW - Polderarchief Ruige Weide in SAR

ARA ORA LRW 25, fol. 159v.
SAR PA RW 130
ARA ORA LRW 24, fol. 149
ARA ORA LRW 24, fol. 105, kantlijn
ARA ORA LRW 24, fol. 249
ARA ORA LRW 24 en 25
SAR GA LRW 50
ARA ORA LRW 25, fol. 26v.
SAR GA LRW 21

10. ARA ORA LRW 23, fol. 72 20. ARA ORA LRW 24, fol. 262
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SAR GA LRW 21, art. 70
ARA ORA LRW 24, fol. 147v.
ARA ORA LRW 23, fol. 35
SAR GA LRW 50
ARA ORA LRW 24, fol. 129
ARA ORA LRW 23, fol. 96
ARA ORA LRW 25, fol. 100
ARA ORA LRW 23, fol. 104
SAR GA LRW 74

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.



21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

ARA ORA LRW 25, fol. 75
ARA ORA LRW 25, fol. 163
ARA ORA LRW 25, fol. 164
ARA ORA LRW 23, fol. 96
ARA ORA LRW 24, fol. 44
ARA ORA LRW 24, fol. 74v.
ARA ORA LRW 24, fol. 86
ARA ORA LRW 24, fol. 133
SAR GA LRW 20
ARA ORA LRW 25, fol. 159v.
ARA ORA LRW 25
ARA ORA LRW 25, fol. 184
CBG dtbl Waarder
ARA ORA Wa 15
ARA ORA LRW 25, fol. 22v.
ARAORALRWl,nr. 22
ARA ORA LRW 25, fol. 177-178v.

38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

ARA ORA LRW 25, fol. 104
ARAORALRWl,nr. 120
J. Verheul en J.A. Verheul, 'De familie
Den Hollander 1600-1993'.
SAR GA LRW 44
ARA ORA LRW 24, fol. 62
SAR PA RW 1
ARA ORA LRW 24
ARA ORA LRW 25, fol. 105
ARA ORA LRW 25, fol. 111 v.
ARA ORA LRW 25, fol. 100
SAR-R GA H 33
ARA ORA LRW 25, fol. 162v.
SAR ONA Wo 8554, fol. 128
ARA ORA LRW 25, fol. 172v.
ARA ORA LRW 25, fol. 180
RAU HvU 39-1, 230-36

Slotwoord
De studiezaalambtenaren in het ARA, RAU en SAR wil ik hartelijk bedanken voor
hun ondersteuning.

UIT ANTWERPSE BRON (33)

9-8-1516; Henrick Peters van Middelborch vut Seelant, boecprinter ex una en Mar-
griete van Motte Petersdochter ex altera; Huwelijks Voorwaarden.

(Stadsarchief Antwerpen, schepenregister 150, f. 23)

2-3-1522; Jan ende Thomaes Thomaessonen gebruederen verc[ochten] Peter Peeters
Ariaenss van Lijs de helft van twee loester campen gelegen inden ban van Lys in
Hollant alsoe groot ende cleyn als dat daer gelegen is tusschen he[e]r Cornelis Crues-
sinck Ridder erve was noort ende suytwaert ende de Kuekenduynen van Theylingen
zuijtwaert, comen[de] noertwestwaert aende Knethelvenen, Item noch de helft van
drie morgen lant gelegen inde heerlicheyt van Alckmaer in Abenessen genaempt
Buyssersvelt alsoe groet en[de] cleyne als zy dat daer liggen[de] hebben, Item noch
een stucxken saeylants ombegrepen van der maten gelegen in den ban van Lys in
Hollant voerscr[even] tusschen Cornelis Cluvers erve noertoestwaert ende Jan Gee-
ritss erve zuytwaert comen[de] zuytwestwaert aen den Heerwech, gelyck ende in alle
der manieren hen die toecomen bleven ende verstorven zyn van Florise van Dorpe
hueren neve wylen. Droegen op te waeme van allen com[m]er en[de] caiaengien.

(Stadsarchief Antwerpen, schepenregister 161, f. 366) [M.V-K]
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HENDRIK VAN
DER ENDEN

zn. van Comelis
van der Enden en
Willemina de Rol

geb. Dordrecht 7-
10-1824

overl. Dordrecht
13-8-1902

HEILTJE
SCHOTEL

dr. van Bemardus
Schotel en Maria

Riethof

geb. Dordrecht 26-
2-1822

overl. Dordrecht
19-2-1902

tr. Dordrecht 1-6-1853

ARIE VAN
KLEEF

zn. van Jacob van
Kleef en Jannigje

Muller

landarbeider

geb. Puttershoek
30-6-1833

overl. Puttershoek
12-4-1899

AARTJE VAN
DER MERWE

dr. van Jan Janszn.
van der Merwe en

Jaapje van der
Linden

geb. Westmaas
5-6-1831

overl. Dordrecht
22-4-1923

tr. Heinenoord 28-6-1856

JOHANNES
HUBEEK

zn. van Johannes
Hijbeek en

Caiharina Maria
Koopma

vlotter, later
bedrijfsleider

coöperatiewinkel

geb. Goes
5-3-1843

overl. Dordrecht
10-11-1937

JOHANNA
MAASKANT

dr. van Willem
Comelisse

Maaskant en
Johanna Schmidt

geb. Strijen
26-9-1840

overl. Dordrecht
13-1-1907

tr. Dordrecht 26-9-1866

MAARTEN VAN
IJZERLOO

zn. van Hendrik
van Uzerloo en

Hillegje Heykoop

timmermans-
knecht

geb. Numansdorp
22-12-1832

overl. Numans-
dorp 25-3-1897

TANNETJE
VAN DALSEN

dr. van Marinus
Cornelis van

Dalsen en
Pietemella Seys

geb. Stavenisse
26-5-1838

overl. Numans-
dorp 20-12-1924

tr. Stavenisse 30-8-1859

CORNELIS
VAN DER ENDEN

huisschilder, amateur
kunstschilder/tekenaar

geb. Dordrecht
2-9-1861

overl. Dordrecht
18-12-1922

JAAPJE VAN KLEEF

dienstbode

geb. Puttershoek
16-11-1862

overl. Bleskensgraaf
26-1-1937

KRIJN HENDRIK
HUBEEK

timmerman/aannemer

geb. Dordrecht
23-9-1873

overl. Dordrecht
27-1-1946

HILLEGONDA VAN
IJZERLOO

dienstbode

geb. Numansdorp
4-8-1868

overl. Dordrecht
16-1-1956

tr. Puttershoek 16-11-1884 tr. Numansdorp 24-11 -1892

ARIE CORNELIS VAN DER ENDEN
huis- en decoratieschilder, amateur

kunstschilder/tekenaar
geb. Dordrecht 11-10-1889

overl. Bleskensgraaf 13-12-1953

TANNETJE HUBEEK
kindermeisje

geb. Dordrecht 13-1-1896
overl. Dordrecht 5-2-1979

tr. Dordrecht 9-9-1920

CORNELIS VAN DER ENDEN
doctorandus bedrijfseconomie, hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven (1977-1987)

geb. Dordrecht 25-8-1922, tr. Hilversum 2-7-1949 Fredrika Kalfsbeek, geb. Amsterdam 1-9-1920,
kantoorbediende NS (1949), dr. van Johannes Kalfsbeek en Fredrika Johanna Louwerse
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JOHANNES
HUBERTUS
VAN DE KOP

zn. van Dingenis
Comelis van de
Kop en Jeanne

Stroomer

barbier, postbode

geb. Middelburg
30-12-1844

overl. Vlissingen
6-2-1921

ELISABETH
KOETS

dr. van David
Koets en Elisabeth

Dekker

geb. Middelburg
7-5-1842

overl. Vlissingen
31-12-1928

tr. Veere 24-2-1869

ANDRIES
SUBRANTS

zn. van Hennanus
Sijbrants en

Catharina Poppe

winkelier

geb. Veere
2-9-1850

overl. Vlissingen
6-9-1914

ELISABETH DE
CRUITER

dr. van Joris de
Gruiter en

Jacomina Verhage

geb. Amemuiden
24-10-1847

overl. Vlissingen
18-10-1926

tr. Oost- en West Souburg 7-4-1876

JOHANNES
VAN DER

MERK

zn. van Daniel van
der Merk en

Elisabeth van Zijp

smid. ijzerdraaier

geb. Leiden
21-1-1849

overl. Amsterdam
3-11-1906

JANNA
HILLEGONDA

ALINGS

dr. van NN en
Adriana

Wilhelmina
Alings

geb. Amsterdam
12-10-1848

overl. Amsterdam
18-2-1895

tr. Amsterdam 19-11-1873

14

AUGUSTUS
THEODORUS

VOLK

zn. van Johan
Reinhard Volk en
Adriana van der

Burg

ketelmaker

geb. Charlois ca.
17-5-1846

overl. Vlissingen
29-4-1929

PIETERNELLA
VAN DER HOF

dr. van Hendrik
van der Hof en
Susanna Stroo

geb. Vlissingen
15-2-1849

overl. Vlissingen
8-3-1935

tr. Rotterdam 23-12-1874

JOHAN BERNARD
VAN DE KOP

bakker

geb. Veere
11-1-1873

overl. Vlissingen
21-9-1957

JACOMINA JOZINA
SIJBRANTS

geb. Oost- en West Souburg
26-11-1877

overl. Vlissingen
27-10-1953

HERMAN FERDINAND
VAN DER MERK

metaalbewerker

geb. Amsterdam
21-11-1876

overl. Haarlem
25-2-1949

ADRIANA VOLK

geb. Middelburg
31-3-1882

overl. Haarlem
27-2-1979

tr. Vlissingen 10-4-1901 tr. Vlissingen 23-3-1904

JOHANNES HUIBERTUS VAN DE KOP
PTT-ambtenaar

geb. Vlissingen 6-5-1902
overl. Haarlem 9-11-1980

PIETERNELLA VAN DER MERK

' geb. Vlissingen 8-1-1905

tr. Vlissingen 26-6-1929

JOHAN HERMAN VAN DE KOP
pensioenconsulent

geb. Vlissingen 25-12-1930, tr. Rheden 17-9-1958 Ineke Hermina van Straten, geb. Rheden 14-3-
1936, wijkverpleegkundige, dr. van Evert Coenraad Petrus van Straten en Irma Wilhelmina Tharner

Nummer 40
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DUNNEBIER OOK DUN (BEEMSTER)

door PETRONELLA J.C. ELEMA

Inleiding
De familie Dunnebier waarvan hier een genealogie volgt mag wel worden beschouwd
als een Beemster geslacht, hoewel zij oorspronkelijk van elders kwamen: van Zaan-
dam namelijk. Reeds omstreeks 1625 is Dirk Cornelis, toen nog geen Dunnebier gehe-
ten, met enkele anderen naar de toen nog niet zo lang drooggelegde Beemster vertrok-
ken. Over het ontstaan van deze polder is in 1857 een uitgebreide beschrijving ver-
schenen: Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster, geschreven door J. Bouman
en uitgegeven bij J. Schuitemaker te Purmerend (In 1977 werd dit in facsimile heruit-
gegeven.) Hieruit blijkt dat met het droogleggen van de polder omstreeks 1608 is
begonnen - de uitvoering van het karwei vond plaats door de befaamde Jan Adriaans
Leegwater-en dat, na een terugslag door een overstroming in 1610, in de zomer van
1612 met de verkaveling kon worden begonnen. In 1625 was de polder al jaren een
functionerende gemeenschap, en de Dunnebier-immigranten waren dus geen echte
pioniers meer.

De familie behoort tot mijn eigen voorouders: vandaar mijn interesse. Overigens bevat
mij n kwartierstaat niet meer dan vier generaties Dunnebier, gerekend vanaf de emigre-
rende stamvader: na precies een eeuw kom ik uit op een Neeltje Dirks Dunnebier
(1703-1779) die circa 1725 trouwde met de schoolmeester-koster Dirk Michiels Rui-
ter. Deze 'benaderde' trouwdatum is niet de enige die in deze genealogie ontbreekt:
voor een flink deel van de 17e en 18e eeuw mankeren in de Beemster de trouwboeken,
wat het onderzoek er niet gemakkelijker op maakt. Omdat de familienaam zo karakte-
ristiek was (de voornamen helaas niet...) bleek het echter mogelijk een vrij compleet
overzicht bijeen te brengen, dat tot ver in de 19e eeuw kon worden voortgezet. De
gegevens van na 1811 zijn vrijwel geheel verzameld door de heer H. Boegem te Am-
stelveen: ik ben hem daarvoor veel dank verschuldigd.

In de 18e eeuw is de familienaam overigens nog wel eens verkort tot Dun. Ik heb de
indruk dat dit gebruik in de 19e-eeuwse burgerlijke stand niet gehandhaafd is, maar
kan het niet bewijzen. Ik heb deze naamsvorm nagetrokken in het Nederlands Reper-
torium van Familienamen, en het bleek mij dat in 1947 enkele tientallen malen de
naam Dun (niet: Van Dun!) in Nederland voorkwam. Overigens verspreid over het
hele land, van Tilburg tot Leeuwarden en van Onstwedde tot Amsterdam, steeds in
heel kleine clusters (een tot hoogstens zes personen). De vorm Dunnebier, daarente-
gen, kwam toen vaker voor, maar was vooral geconcentreerd in het Westen van het
land. Een uitschieter was daarbij Amsterdam (26 personen); in de Beemster woonde
er toen nog maar één! Het geeft zeker de indruk dat er hier sprake is van slechts één
geslacht, dat zich enigermate heeft verspreid over de provincies Noord- en Zuid-Hol-
land en Utrecht. De enige uitzondering is een groep van vijf personen in Doetinchem,
met daarnaast nog een eenling in Arnhem. De eertijds ook wel gebruikte variant Dun-
bier trof ik na 1811 niet meer aan.
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Genealogie
I. Dirck Cornelis (later: Dunnebier), geb. Zaandam ca. 1590, lidmaat Zaandam, (wnd.
bij de Molenbuurt) juli 1617, vóór 1626 verhuisd naar de Beemster, overl. ald. (kort)
voor 5-6-1645, tr. (1) N.N., tr. (2) otr. Beemster 19-7-1636 Aechte Dircks,
waarschijnlijk van Zaandam, in 1656 weer woonachtig aldaar.

In het lidmatenregister van Saerdam (Oost-Zaandam) komt een groepje van vijf personen voor (Dirk,
Jan, Nelletie, Griet en Jacob Cornelis) samengetrokken door een soort accolade, met daarachter: 'ende
vertrocken met attestatie in de Beemster'. Schuin erboven staat een Griet Jans genoteerd, eronder een
Griet Ariaens; het is jammer genoeg niet duidelijk of dezen tot hetzelfde groepje gerekend moeten
worden, en zelfs niet of de accolade ook Jacob Cornelis nog omvat. Waren het broers en zusters? of
partners met toevallig eenzelfde patroniem? Althans de eerste vier zijn inderdaad al voor 1626 naar
de Beemster vertrokken, mogelijk slechts kort tevoren want op de lidmatenlijst van de Beemster van
22-7-1623 trof ik hen nog niet aan. Op 3-5-1626 woonden echter aan de Neckerweg in de Beemster:
Jan Comelisz, Neel Cornelis, Dirck Cornelisz en Griet Cornelis. Nelletje of Neeltje Comelis was in
elk geval een zuster van Dirck Cornelis Dunnebier. Zij was volgens de lidmatenlijsten van 1640 en
1643 nog lidmaat in de Beemster, wonende aan de Neckerweg. Zij was zeker nog in Oost-Zaandam
gehuwd, want ze hertrouwde Beemster 7-4-1635 als Neltje Corn., wedu van Saerdam, met Gijsbert
Willems 'jonckgesel van 't Bil'. Op de lidmatenlijsten kwam zij nog in 1643 voor als huisvrouw van
Gijsbert... (niet ingevuld), maar in de eerstvolgende (van 1665) niet meer.
De tweede vrouw, Aecht Dircks, zal eveneens uit Zaandam afkomstig zijn geweest; haar broer was
Frans Dircks, burgemeester aldaar, en zij en haar kind zijn waarschijnlijk na het overlijden van de
echtgenoot daarheen teruggekeerd. Zij woonden althans in 1653 en 1656 'tot Saerdam'.
Het is vrijwel onmogelijk de te Zaandam onder patroniem gedoopte kinderen van Dirk Cornelis met
zekerheid te identificeren. Jammer genoeg vond ik ook de kinderen uit het tweede huwelijk niet in
het doopboek van de Beemster terug.

Uit het eerste huwelijk zullen zijn:

1. Cornelis Dircks Dunnebier, mogelijk ged. Zaandam 14-2-1619 of 18-8-1619,
volgt Ha.

2. Adriaen Dirks Dunnebier, mogelijk ged. Zaandam 18-11-1621, volgt Ilb.
3. Jan Dircks Dunnebier de oude, mogelijk ged. Zaandam 28-4-1619 (deze datum

botst met die gegeven bij Cornelis, no. 1) of 1-12-1624; hij werd genoemd in
1650, toen in zijn presentie een rente werd gelicht door Jan Dircks Dunnebier de
jonge.

Uit het tweede huwelijk:

4. Grietjen Dircx, genoemd op 5-7-1645, toen reeds overleden.
5. Jan Dircx Dunnebier de jonge, geb. 1641-'42, woonachtig te Zaandam, overl. na

medio 1663.
De gegevens hem aangaande zijn gelicht uit het Weeskamerarchief van de Beemster (Streekarchief
Waterland, ORA 4081, fol. 15). De inschrijving begin met de vermelding van Dirck Cornelisz Dunne-
bier en Aechte Dircks kind, genaamd Jan Dircx heden den 5-7-1645; Aechte Dircx moeder en voog-
des over dit onmondige kind bij Diick Cornelis Dunnebier haar overleden man, maakte scheiding en
afkoop met de voogden. Dit waren Frans Dircs (Aechte's broeder), burgemeester 'tot Saerdam',
Cornellis Dircx halve broeder (N.B., van het kind) en Gijsbert Willems in de Beemster (deze was
gehuwd met Neeltje Cornelis, de zuster van de overleden vader). '...En hebben 't selve kint met sijn
vaders erve, mitsgaders 't gene hem van Grietjen Dircx, sijn overleden suster, is aenbestorven, ter
weescamer gebracht'.
Anno 1650 werd voor Jan Dirx Dunnebier de Jonge, in presentie van Jan Dircs Dunnebier de Oude,
een rente gelicht. In 1653 werd Jan Dirxs Dunnebier gememoreerd als wonende te Saerdam, in 1656
werd de moeder Aecht Dircs ook 'tot Saerdam' genoteerd. Het slot van de rekening volgde op 3-7-
1663; daarna vond ik niets meer over deze nazaat.
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Mogelijk was een van beide Jannen de vader van:
a) Cornelis Jans Dun, aan de Hoobreederweg, begr. Beemster (eigen graf no. D 8) 10-10-1710. Dit-

zelfde graf werd was op zeker moment in het bezit van de erfgenamen van Elias Pels, en werd op
een niet nader aangeduid tijdstip uitgegeven aan Dirk Adriaans Dunnebier d'Oude (Illb., overl.
1701); wij zullen het daar nog tegenkomen.

b) Ariaantje Jans, overl. voor medio 1720, tr. (naar schatting 1690) Jan Jansz Decker, geb. ca. 1663,
woont te Hoogwoud in de Kerckestraat, mogelijk overl. ald. tussen 1725 en 1729.

Zij hadden een zoon Jan Jans Dunnebier, die ik heb opgevoerd als stamvader van een afzonderlijk
geslacht (volgt als bijlage).

Ila. Cornelis Dircks Dunnebier, mogelijk ged. Zaandam 14-2-1619 of 18-8-1619,
lidmaat op belijdenis Beemster 4-8-1641 (als Cornelis Derksen aan de Hobreeder-
weg), begr. Beemster (graf no. B 6, in de kerk) 26-3-1669, otr./tr. Beemster 6-2/26-2-
1644 Griet Adrians (Knip), j.d. uit de Beemster, overl. na 4-8-1691, waarschijnlijk dr.
van Ariaen Jans Knip en N.N.

Griet was bij haar huwelijk uit de Beemster afkomstig, maar zal waarschijnlijk elders zijn geboren.
Haar veronderstelde vader Ariaen Jansz Knip en zijn niet met name genoemde huisvrouw (mogelijk
een Trijn of een Neeltje?) kwamen op 28-11 -1629 met attestatie de Beemster binnen. Het echtpaar
woonde aan de Neckerweg (niet duidelijk of het 'noordwaerts' of westwaards was), zeker reeds in
1659 bij de doop van een kind, en ook toen zij in 1665-'66 tezamen op de lidmatenlijst voor-
kwamen als Cornelis Dirkze Dunnebier (bijgeschreven 'ob.', d.i. overleden) en Griet Ariaans. Op
17-3-1666 werd Cornelis Dirksz Dunnebier verkozen tot diaken. Zijn weduwe werd mogelijk begr.
Beemster (graf no. C 4) als Griet Adriaens Dunbier aan de Neckerweg 26-9-1690, maar nog op 4-8-
1691 betaalde Comelis Dunnebiers weduwe ƒ 6 voor de 200e penning (RANH, O.A. Monniken-
dam, no. 268, hierin de ontvangst van de 200e penning over de Beemster, geconsenteerd 15-4-1688,
dl. n, 2, p. 8).

Uit dit huwelijk, volgorde onzeker, allen in de Beemster:

1. Trijn Cornelis Dunnebier, begr. Beemster (wonende aan de Jisperweg, graf no.
B 4) 26-3-1671 of 27-6-1671, otr./tr. (als j.d. aan de Neckerwegh) Beemster 3-
8/18-8-1669 Cornelis Pieters,j.m. wonende aan de Zuijdkant van de Ringdijck,
mogelijk begr. Beemster 11-3-1681 (ingrafK5)op 1-12-1688 (in graf L 14); hij
hertr. als wedr. aan de Jisperweg, otr./tr. Beemster 1-5/15-6-1672 LijsbetLouwis,
j.d. aan de Middelweg.
Het huwelijk was kinderloos. Cornelis Pieters, wonende in de Beemster, maakte op 6-10-1671 een
afkoop met de moeder en de broers en zusters van zijn overleden huisvrouw (ONA 4242, Purmerend,
not. Adriaen Schot). De weduwnaar behield de hele boedel, doch partijen bevrijdden elkaar weder-
zijds van elke verdere aanspraak. De erfgenamen van Trijn waren Griet Ariaens Knip, weduwe wijlen
Cornelis Dircx Dunbier zal. wonende in de Beemster, geassisteerd met haar voochden Sijmon Pieters
Crijschman en Cornelis Dircx Binnenwysent, verder Ariaen Dircx Dunbier en Jan Adriaens Decker
als voogden over de onmondige kinderen van Griet Ariaens bij Cornelis Dunbier.

2. Dirk Cornelis Dunnebier, begr. Beemster (graf no. B 4) 8-6-1671.
3. Adriaan Cornelis Dunnebier, volgt lila.
4. Griet Comelis (Dunnebier), geb. ca. 1650, otr./tr. (als j.d. aan de Neckerweg)

Beemster 16-10/30-10-1672 Klaas Gerrits,j.g. wonende te Schardam.
5. Neeltje Cornelis, ged. Beemster 20-4-1659 (doopgetr. Luwe Jans, de huisvr. van

Meyndert Limburgsz, timmerman).

lila. Adriaan Cornelis Dunnebier, geb. (Beemster? doopinschr. niet gevonden) ca.
1650, woont aan de Neckerwegh, begr. Beemster (eigen graf no. H 13, als Adriaan
Cornelisz Dun) 23-4-1714, tr. voor 1706 Hillegont Dirks [Knip?], begr. Beemster
(Hillegont Dirks, aan de Zuidringweg, graf no. H 13) Beemster 2-11-1724.
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Hillegond Dirks is lang aangezien voor een dochter van Dirck Comelis Binnenwijsent en Jannetje
Adriaens, geb. Beemster (Neckerweg), en ged. ald. 26-10-1687. De naam Hilgond is in die periode
daar betrekkelijk zeldzaam, en de gevonden doop paste redelijk goed in het patroon, al was zij dan
wel vrij jong gehuwd. Echter, in 1725 (zie hieronder) werden met name genoemd twee broers van
Hillegond: Pieter Dirks Knip in de Beemster en Claas Dirks Knip tot Quadijk. Deze twee broeders
vallen absoluut niet in te passen als kinderen van Dirck Cornelis, noch uit zijn eerste huwelijk met
Aeff Pieters, noch uit zijn tweede met Jannetje Adriaens (Zie o.a. Streekarchief Waterland, ORA 482,
Weesboek Beemster, fol. 14vo.) Van welke Dirk Knip zij dan wel kinderen zijn geweest, heb ik (nog)
niet gevonden: althans in de Beemstertrof ik geen andere Hillegond in het doopboek aan. Maar omdat
de huwelijksinschrij ving ontbreekt - door de al genoemde lacunes - kon ik niet nagaan of zij mis-
schien van elders kwam.
Adriaan werd onder diverse naamsvormen (zoals Arie Crelisz Dunnebier) op 3-4-1684 en 6-3-1690
gekozen tot diaken en op 1-7-1696 en 13-3-1701 tot ouderling. Het graf no. H 13 werd op 8-5-1706
door Adriaan Cornelis Dunnebier aangekocht, mogelijk omdat twee weken eerder zijn eerste kind er
was begraven. Daarna werd het ook voor de andere gezinsleden gebruikt. De erfenis van zijn drie
nagelaten minderjarige kinderen 'daar moeder aff is Hilgond Dircx' werd op 27-9-1715 geregeld
(Streekarchief Waterland, ORA 4082, Beemster, fol. 272vo): in leven waren toen Cornelis oud SV2,
Dirck oud 7 en Jan oud 2 jaar. De voogden waren Dick Heynsz Jongemaats en Gerrit Jeroensz Coijter;
verwezen werd naar een afkoop/uitwijzing door notaris Abraham Baars te Purmerend d.d. 27-9-1715,
waarbij voor de kinderen werd vastgezet ƒ 300. Op 2-1-1725 werden tot medevoogden aangesteld
twee broers van moeder Hilgond, nl. Pieter Dirks Knip in de Beemster en Claas Dirks Knip tot Qua-
dijk! De rekening is later ondertekend door Cornelis en Jan Adriaans Dun; de zoon Dirk stierf op
twintigjarige leeftijd. De weesmeesters, optredend voor deze minderjarige kinderen, leenden op 13-6-
1724 ƒ 300 uit aan Tonnis Claas in de Beemster (Streekarchief Waterland, ORA 4059, Beemster, fol.
9-9vo).

Uit dit huwelijk:

1. Grietje, ged. Beemster 24-1-1706 (aan de Neckerweg), begr. Beemster (graf no.
H 13)26-4-1706.

2. Cornelis, ged. Beemster 3-4-1707, volgt IVa.
3. Dirck, ged. Beemster 7-4-1709 (aan de Nekkerweg), begr. Beemster (graf no. H

13, aan de Jisperweg) 12-5-1729.
4. Jan, ged. Beemster 25-10-1711 (aan de Nekkerweg), begr. (als kraamkind, graf

no.H 13) Beemster 11-11-1711.
5. Jan, ged. Beemster 1-1-1713, volgt IVb.
6. Ariaantje, postuum geboren, ged. (ten doop gebracht door Jannetje Dirks) Beem-

ster 29-6-1714 (aan de Nekkerweg), begr. (in graf H 13, als het kindje van de
wed. van Ariaan Cornelis Dunnebier aan de Nekkerweg) 16-2-1715.

FVa. Cornelis Adriaens Dunnebier (verder meestal Dun), ged. Beemster 3-4-1707,
begr. Beemster (kerkegraf B 8, wonende aan de Suijdringdijk) 18-4-1764, otr./tr.(l)
Kwadijk 9-4/23-4-1730 An(ne)tje Klaas (Knip), ged. Kwadijk 24-11-1706,
waarschijnlijk overl. Landsmeer tussen 3-4-1746 en 21-8-1748, dr. van Klaas Dirks
Knip en Aagje Dirks, tr. (2) (als Cornelis Adriaans Dun, weduwnaar te Landsmeer,
impost Ilpendam 23-3-1748 klasse ƒ 3) Ilpendam 7-4-1748 Evertje Frederiks (Benen),
weduwe, lidmaat op belijdenis Ilpendam 1752, overl. Ilpendam (aangifte door Corne-
lis Koel, ƒ3) 10-9-1757, tr. (3) (als Cornelis Adriaens Duns, weduwnaar, impost
Ilpendam 29-4-1758, beide ƒ 3) Ilpendam 14-5-1151Antje Heertjes Kloppenburgj.é.,
overl. Purmerend (impost pro deo, aangifte) 3-1-1800; zij hertr. voorjaar 1766 Jacobus
Arents van den Berg, in de Purmer.

Cornelis was nogal mobiel. Hij deed (als Crelis Ariensz Dun) in 1733 belijdenis te Kwadijk; op de-
zelfde datum als Antje Klaas, waarschijnlijk dus zijn vrouw; al staat het er niet bij. Mogelijk woonden
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zij steeds in de Purmer, maar vielen kerkelijk onder Kwadijk. In 1736 kregen zij attestatie naar Edam;
aldaar kregen op 9-3-1736 Cornelis Dun en zijn vrouw Annitje Claes verlof om er te mogen komen
wonen (O.A. Edam, no. 66g, Burgemeestersresolutiën 1726-1741). Kort daarop woonden ze (weer)
in de Purmer, nu onder Ilpendam waar eind 1737 een kind werd gedoopt. Daarop volgt een lacune in
de reeks dopen, dus mogelijk woonden zij toen weer ergens anders, bijvoorbeeld in Watergang waar
eind 1741 een kind van Corn. Dun werd begraven. In 1744 duiken ze op in het naburige Landsmeer
waar Annetje Claas moet zijn overleden. Met attestatie van Landsmeer kwam Cornelis op 21 -6-1748
waar zijn tweede vrouw in 1752 belijdenis deed. Hij vertrok er op 24-2-1762; de bestemming werd
niet genoemd, maar dat zal de Beemster zijn geweest. Cornelis Dun en Antje Heertjes Kloppenburg,
wonende aan de Ringdijk in de Beemster, testeerden tezamen op 3-4-1764, dat is twee weken voor
zijn overlijden (Streekarchief Waterland, ONA 4513, De Rijp, akte no. 928). Hij bepaalde toen dat
zijn drie voorkinderen slechts de legitieme portie zouden verkrijgen, en dat zijn universele erfgenaam
zou zijn het kind bij zijn vrouw Antje Kloppenburg. Op 1-3-1766 (Streekarchief Waterland, ONA
4513, De Rijp, akte no. 969) maakten Antje Kloppenburg en haar bruidegom Jacobus Arents van den
Berg, in de Purmer woonachtig, een afkoop met haar voorzoontje Dirk Dun.

Uit het eerste huwelijk:

1. Hillegont Cornelis Dun, ged. Kwadijk 8-3-1730 ('een onegt kindt de moeder
Annetje Klaas, de vader Cornelis Adriaansz Dun, in datum getrouwt'), overl. (als
vrouw van W. v.d. Meer) Koog aan de Zaan 17-3-1782, tr. (1) Ilpendam (impost
1-5) 16-5-1751 JanSaarelse (Roop), jongman van den lip, waarschijnlijk doops-
gezind, mogelijk overl. Ilpendam 16-5-1755 (aangegeven door Cornelis Zaarelse;
er bestaat in die periode echter ook een naamgenoot), tr. (2) Westzaan (beiden
woonachtig te Coogh) 11-11-1764 Willem Jans van der Meer, ged. Zaandijk 6-
12-1725, begr. Koog aan de Zaan 27-6-1799, zn. van Jan Pieters en Trijntje Ger-
rits; hij tr.(l) Westzaan 26-2-1750 Trijntje Gerrits Smit.
De ondertrouw van de ouders vond plaats op 9 april, en zij werden bevestigd op 23-4-1730 'met haar
kind op de arm'.
Uit het eerste huwelijk een dochter:
a. Guurtje Jans, geb. ca. 1754, tr. Hendrik IJp (Streekarchief Waterland, Weeskamer Westzaan, no.

1928, p. 107,9-10-1764).
2. Aryjan, ged. Kwadijk 20-5-1731, waarschijnlijk begr. (kindt van Kornelis Dun,

kerkegraf no. 53, ƒ 3.7.0) Kwadijk 17-8-1731.
3. Kind, mogelijk tweeling met no. 4, begr. (kindt van Kornelis Adriaansze Dun,

kerkegraf no. 76, ƒ 3.7.0) Kwadijk 6-8-1732.
4. Aagje, ged. Kwadijk 20-7-1732, begr. (kind van Corn. Dun uit de Purmer en

genaamt Aagje, niet geluid, kerkegraf no. 63, ƒ 2.10.0) Kwadijk 16-12-1735.
5. Klaas, ged. Kwadijk 27-12-1733 (tweeling).
6. Arian, ged. Kwadijk 27-12-1733 (tweeling), overl. voor november 1737 toen

opnieuw een Adriaan werd gedoopt.
7. Aagje, ged. Edam 11-4-1736 (als dr. van Cornelis Dun en Aagje Claas, tr. voor

1770 Dirk Claas Olie, ged. Beemster 7-1-1714, begr. Beemster (aan de Jisper-
weg, graf no. B 12) 8-4-1791, zn. van Claas Pieters Olij bij Kwadijk en Aafje
Sijmons; hij was eerder gehuwd met Trijntje Cornelis Dekker.
Hun eerste kind werd ged. Beemster 4-2-1770, hun laatste in 1776; de dochters waren vernoemd naar
beide grootmoeders Aafje en Antje.

8. Ariaan, ged. Ilpendam (de ouders uit de Purmer) 10-11-1737.
9. Dirk, ged. Landsmeer 19-4-1744.

10. Dirk, ged. Landsmeer 3-4-1746.
Te Watergang werd op 7-10-1741 begraven een kind van Corn. Dun; dit kan een ongedoopt kind zijn
geweest, of de in 1737 geboren Arian. Bij het testament van 3-4-1764 waren er uit dit huwelijk drie
kinderen in leven, zeker de dochters Hillegond en Aagje, daarnaast mogelijk de zoon Klaas.
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Uit het derde huwelijk:

11. Dirk, ged. Ilpendam 11-2-1759, volgt Va.

Va. Dirk Cornelis Duns, ged. Ilpendam 11 -2-1759, tr. Landsmeer (impost 25-4-1784)
Neeltje Dirks de Ruyter, ged. Landsmeer 21-11-1762, dr. van Dirk Dirks de Ruyter
en Marretje Abbring.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis, ged. Landsmeer 26-12-1784.

FVb. Jan Adriaans Dun, ged. Beemster 1-1-1713, tr. (als Jan Ariens) otr./tr. Purme-
rend 12-2/27-2-1735 Pietertje Pieters Pot.

Een Pieter Pot en Geertje Jacobs Heerman trouwden Edam 14-10-1716; zij waren mogelijk de ouders
van Pietertje, doch ik vond haar doop nergens. Bij hun huwelijk woonden Jan en Pietertje beide
'jegenwoordig in de Purmer'; Jan Adriaens Dun, wonende aldaar, zette ten tijde van dit huwelijk een
boerenbedrijf op en huurde daartoe (Streekarchief Waterland, ONA 5889, no. 12, Purmer, 20-1-1735)
van Pieter Calff te Zaandam 21 morgen land in de Purmer, met boerenwoning en beestenstalling, op
de kaart getekend met no. 50 en 51. De verhuurder behield een deel van huis en erf aan zich; de
huurcondities lijken uitermate bezwaarlijk geweest te zijn. Deze huur liep van mei 1735 tot mei 1737
voor ƒ 756 per jaar.
Of het nu aan de zware huurcondities lag of aan andere omstandigheden (misschien de veepest?), Jan
verviel tot armoede. Jan Adriaansz Dun, oud 34 jaar, geboren in de Beemster en thans woonachtig
te Weterblokker, werd crimineel geëxamineerd te Zunderdorp op 12-1-1747 en voor de vierschaar
gebracht op 17, 21 en 26-1-1747 (Streekarchief Waterland, ORA 3511, Zuiderwoude, Hoge Vier-
schaar van Waterland, bijlagen bij de rolle, 1728-1808). Hij had op de avond van 19-12-1746 uit het
land van Sijmon Son in de Broekermeer (gelegen tussen Zunderdorp en Broek in Waterland) 14
schapen gestolen, en deze langs de Beemsterdijk naar zijn huis gedreven: volgens eigen verklaring
'uijt armoede gedaan'. De eis was dood door de strop; het vonnis door de Schepenen van Waterland
werd gewezen op 31-1-1747. Zij veroordeelden hem 'omme gebragt te worden ter plaatse daarmen
alhier [te Ransdorp?] gewoon is criminele justitie te doen ende aldaar door den scherprigter met de
koorde om den hals aan de galge te werden vast gemaakt, voorts gegeesselt ende gebrandtteekent, en
bannen deselver vervolgens ten eeuwigen dagen uijt de landen van Hollandt ende Westvrieslandt'.

Uit dit huwelijk:

1. Arian, ged. Purmerend 4-12-1735, mogelijk begr. Watergang 3-1-1742 als kind
van Jan Dun (dit kan ook een der andere kinderen uit het huwelijk betreffen).

2. Dirk, ged. Purmerend 20-3-1737 (uit de Purmer), volgt Vb.
3. Jannetje, ged. Kwadijk 7-12-1738 (als dr. van Jan Dun en Pietertje uijt de Pur-

mer).
4. Pieter Janssen, ged. Watergang 28-10-1742 (soon van Jan Dun, in de Meer).

Vb. DirkJans Dun, ged. Purmerend 20-3-1737 (uit de Purmer), overl. na 1770, tr. (hij
is dan 'geboren in de Broekermeer, dog nu wonende in de Wijde Wormer') Purme-
rend 22-4-1764 Antje Cornelis Sampson, j.d. 'geboren tot Wormer dog nu mede wo-
nende in de Wijde Wormer', doop niet gevonden, overl. na 1770, waarschijnlijk dr.
van Cornelis Pieters Sampsom en Aagje Pieters.

Cornelis Pieters Sampsom en Aagje Pieters huwden Wormer 11-10-1721 en lieten daar vijf kinderen
dopen, doch een Antje vond ik niet. Toch zal zij wel uit dit huwelijk geboren zijn: een Neeltje P.
Kommer, huisvrouw van Pieter Cornelis Sampsom (en dus waarschijnlijk haar schoonzuster) was
doopgetuige bij kinderen van Antje en Dirk Jans Dun. Dezen werden gedoopt in Jisp, eenmaal ook
in Wormer. Misschien behoorde tot hen ook: Klaas, begr. Jisp 29-9-1769, aangeven door Dirk Dun
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't lijk van een kind genaamd Klaas, pro deo; maar het kan ook zijn dat Dirk het kind van een onge-
noemde buurman aangaf, want in de kinderreeks is er niet echt plaats voor een zoontje van deze naam.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, ged. Jisp 21 -10-1764, begr. Jisp (een kind genaamt Jan Dun, pro deo) 6-11-
1764.

2. Neeltje, ged. Wormer 14-6-1767.
3. Pietertje, ged. Jisp 18-12-1768.
4. Cornelis, ged. Jisp 8-4-1770.

Ilb. Adriaen Dirks Dunnebier, geb. Zaandam ca. 1625, overl. Beemster na 1669, tr.
(1) (als Arian Dircksz, jonckgesel van Saerdam), otr. Beemster 10-10-1649 Marij
Jans, j.d. van Oosthuizen, overl. voor eind 1660, tr.(2), otr. Beemster 30-10-1660
Dieuwer Dirks, j.d. aan de Neckerweg, overl. Beemster (als Dieuwer Dirks Dunbier
bij Oosthuizen, zal te Oosthuizen worden begraven) 7-4-1694.

Ariaan Derksen en Maria Jans zijn huisvr. wonende aan de Ringdijk bij Kwadijk deden Beemster 15-
9-1656 tezamen belijdenis. Nog in 1660, bij zijn tweede huwelijk, woonde hij daar. In de lidmatenlijst
van 1665-'66 werden zij opgevoerd als Ariaan Dirkze Dunnebier (bijgeschreven 'ob.') en Dieuwer
Dirkze, nu aen de Ringdijk bij Hobree; in een van de daarop volgende jaren zal hij dus wel zijn over-
leden, in elk geval na 1669 toen zijn jongste kind geboren werd.
Uit het eerste huwelijk bleef alleen de zoon Dirk in leven: Ariaen Dirckse Dunbier, wedwnaar van
Mary Jans, maakte voor de Weeskamer van Oosthuizen eind 1660 (Streekarchief Waterland, ORA
4112,5-11-1660) een afkoop met zijn kind Dirck Ariaans in presentie van Claes Harmens en Pieter
Janse Schotsman als oom en voogden van 't voornoemde kind. Op de jongen werd vastgezet de
gerechte helft van 5'/t deimt (Een deimt is ongeveer een halve hectare) ' wateringh landt in't westendt
van Oosthuysen', idem van 3 deimt land aldaar, een part ongedeelde erfenis van Willem Pouwels
zaliger, een part ongedeelde erfenis van Jacob Pieters zaliger, een bed met toebehoren en zijn moeders
klederen, alsmede een obligatie groot ƒ 165 ten laste van de schipper Jacob Claessen.
Zijn tweede vrouw bleef als weduwe nog jarenlang aktief: Dieuwer Dirks of Dieuwer Duns, weduwe
van Adriaen Dunbier, werd eind 1684 gedaagd door de impostmeester van de Waag over 't Kwartier
van Edam (ORA 3784, 29-9-1684 en 22-12-1684) en moest als Ariaen Dunnebiers weduwe op 14-9-
1688 voor de 200e penning ƒ 12 voldoen (ORA Monnickendam, no. 268, ontvangst van de 200e
penning over de Beemster, geconsenteerd 15-4-1688, III, 2, p. 2).

Uit het eerste huwelijk:

1. Dirck, ged. Beemster (als Arian Dunnebiers zoon) 26-6-1650, volgt Illb.

2. Grietjen, ged. Purmerend 28-1-1657.

Uit het tweede huwelijk:

3. Dirck, geb. ca. 1661 (doop niet gevonden), volgt IIIc.
4. Maritje, ged. Beemster (aan de Neckerwegh; doopget. de huisvrouw van Cornelis

Dircks Dunnebier, d.w.z. Griet Adriaans) 27-3-1667). Zij leefde nog op 26-8-
1696, toen ze als doopgetuige optrad.

5. Cornelis, ged. Beemster 17-11-1669 (doopget. Cornelis Dircks Dunnebiers wedu-
we, dus wederom Griet Adriaens), volgt Illd.

Illb. Dirck Adriaens Dunnebier (de Oude), ged. Beemster 26-6-1650, begr. (als Dirck
Adriaensz Dun d'Oude, eigen graf no. D 8) Beemster 16-8-1701, tr. (onder patroniem)
Beemster 10-4-1678 Maritje (ook: Maartje) Cornelis (van der Meer), j.d. 'aen de
Ringhdijck bij Hoobrede', ged. Beemster 5-9-1655, begr. (als Maartje Cornelis van
der Meer, aan de Hobreederweg, graf no. D 8) Beemster 26-4-1727, dr. van Cornelis
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Cornelis Dubbeld; zij hertr. Beemster 13-5-1703 Dirk Cornelis Binnenwijsent.
Dirck Ariaens Dunnebier, van Oosthuizen, vertonende bewijs van goed gedrag aldaar, werd op 28-4-
1677 toegelaten om in de Beemster te komen wonen (Streekarchief Waterland, ORA 4021, Beemster):
dit klopt heel aardig met zijn huwelijksdatum in dezelfde gemeente, eenjaar daarna. Samen met zijn
vrouw—beiden met hun familienaam vermeld—deed hij Beemster 28-8-1680 belijdenis; zij woonden
toen aan de Volgerweg. Op 19-3-1687 en 24-3-1692 was hij diaken en op 25-2-1699 ouderling; bij
zijn overlijden woonde hij aan de Hobrederweg. Op een niet nader genoemde datum verkreeg hij graf
no. D 8 in de Beemster van de erfgenamen van Elias Pels; dit ging op 20-10-1809 over op Lijsbeth
Kramer, de weduwe van zijn kleinzoon en naamgenoot. (In dit graf werd in 1710 ook een Cornelis
Jans Dun begraven.)
Het enige kind dat ik vond werd pas vele jaren na het huwelijk geboren, en verloor zijn vader al op
vijfjarige leeftijd. Zijn moeder Marijtje Cornelis van der Meer, 'jegenwoordig getrouwt' met Dirk
Cornelis Binnenwijsen, regelde de nalatenschap van haar eerste man Dirck Adriaans Dunnebier de
Oude zaliger met de voogden over de minderjarige zoon (Adriaan oud 6'/2 jaar); dit waren Dirck en
Cornelis Adriaans Dunnebier, de twee halfbroers van de overleden vader (Streekarchief Waterland,
ORS 4082, fol. 210vo, 5-6-1703). Het kind kreeg ƒ 1500 als vaderlijk erfdeel. De pupil tekende op
5-10-1723 voor ontvangst van het saldo als 'Adriaen Dircksen Dunnebyer' en kwiteerde toen voor
een uiteindelijke som groot ƒ 4162.

Uit dit huwelijk:

1. Aerjan, ged. Beemster 11-11-1696, volgt IVc.

IVc. Adriaan Dirks Dunnebier, ged. Beemster 11-11-1696, waarschijnlijk begr.
Beemster (als Arian Dun, aan de Jisperweg, eigen graf no. D 8) 28-5-1762, tr. ca.
1729 Ariaantje Claas Cronenburg, ged. Beemster 31-10-1706, begr. (als gewezen
huisvr. van Ariaan Dirks Dunbier aan de Middelweg, met haar kraamkind, in het eigen
graf no. D 8) Beemster 2-4-1744, dr. van Claas Gerrits de Jonge of Cronenburg en
Lijsbeth Claas.

Adriaan woonde aanvankelijk aan de Hobrederweg, in 1738 aan de Zuyd Ringdijk, in 1742 aan de
Middelweg, bij zijn eigen dood aan de Jisperweg. Zijn vrouw was een dochter van Claas Gerrits de
Jonge of Cronenburg; deze kocht (met vermelding van beide familienamen) op25-ll-1701 graf no.
H 3 in de Beemster. (Zie voor hen ook het Weesboek van de Beemster, Streekarchief Waterland, ORA
4082, fol. 3 lOvo.) Zij stierf in de kraam en Adriaan is klaarblijkelijk nooit hertrouwd. Op zijn eigen
sterfbed maakte hij, als Arian Dunnebier aan de Jisperweg (hij tekende toen met een kruisje) een
overeenkomst met zijn kinderen betreffende de nalatenschap van hun moeder (Regionaal Archief
Alkmaar, ONA Schermerhorn 4721, 21-5-1762). Deze kinderen waren Dirk Dunnebier gehuwd met
Lijsbeth Jans, Claas Dunnebier, en de nog minderjarige Sijmon Dunnebier.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk, ged. Beemster 21-5-1730, volgt Vc.
2. Lijsbeth, ged. Beemster 10-6-1731, begr. (als kraamkind van Adriaan Dirks Dun-

nebier aan de Hobrederweg in het eigen graf no. D 7) Beemster 28-6-1731.
3. Doodgeboren kind, begr. (aan de Hobrederweg, eigen graf no. D 8) Beemster 18-

10-1732.
4. Claas (hier heet de vader Dun), ged. Beemster 10-10-1734, overl. na 21-5-1762.
5. Sijmon, ged. Beemster 13-4-1738, begr. (als kraamkind van Adriaan Dirks Dun-

nebier aan de Zuijd Ringdijk, gen. Zijmon, eigen graf no. D 8) 24-4-1738.
6. Sijmon, ged. Beemster 6-12-1739, volgt Vd.
7. Lijsbet, ged. Beemster 24-6-1742, begr. (als kraamkind van Adriaan Dirks Dun-

nebier aan de Middelweg, gen. Lijsbeth in eigen graf no. D 7) Beemster 25-7-
1742.

8. Kraamkind, tezamen met de moeder begraven Beemster 2-4-1744.

wordt vervolgd
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KEURMEDIGEN VAN DE KELNARU VAN PUTTEN (2)*

I. Geertgen Reymersen, overl. 1543, keur verkocht voor 3 rijders en Vi ad symbolum
en betaald door Wolter Goertsen, vader van haar schoonzoon', tr. N.N.

Uit dit huwelijk:

1. Peterken, volgt II.

II. Peterken, overl. 1576, keur betaald met 16 dalers, pro familia 1 daler 1576 en een
vette hamel, tr. Bernt Wolters, wnd. a/d Putterdijk, zn. van Wolter Goertsen.

Uit dit huwelijk:

1. Reijner Berents, overl. 1587, keur betaald met 15 gl.2

2. Jan Berents, overl. 1588, keur betaald met 10,5 gl. en 30 strs pro coquina3.
3. Peter Berents, verdronken, waaruit: Thonis en kleindochter Gerritgen Thonis te

Nijkerk.
4. Wolter Berents condictus de grote Wolter, wnd. Ten Broecke te Nulde, overl. a/d

Leegte 24-5-1628, keur (een zeer goede merrie) betaald door Peter Aartsen en
Peter Jansen met 120 gl. inclusief hoofdtins4, tr. Alheit Wolters.

5. Thonisgen, volgt IHa.
6. Griete, volgt Illb.
7. Gertgen, volgt IIIc.
8. Mette, volgt Illd.

lila. Thonisgen Berents, overl. 1618, keur betaald door zoon Peter Jansen met 10
karolusgl. en achterstallige tins met 1 gl. 3-11-16185, tr. Jan Thonis.

Uit dit huwelijk:

1. Thonis Jansen, overl. 1590 (nog onder de zorg van zijn ouders), keur betaald door
zijn broer Peter Jansen met 4 karolusgl. 15906.

2. Pieter Jans, wnd. a/d Steenenkamer, overl. Putten a/d leegte 16-3-1634, keur
betaald met koe ter waarde van 38 karolusgl.7, tr. (1) Gisbertgen Jacobs, ook
keurmedig, overl. voorzomer 1615, dr van Jacob Gisbertsen of Jacob Scheele en
Weym Ricksen op de Putterdijk (uit dit huwelijk: Jan en Thonis Petersen8), tr. (2)
Putten 11-9-1616 Hebel Lubbertsen. Zij hertr. (1) Thonis N., tr. (2) Renger N.
(uit dit laatste huwelijk Peter Rengers en andere kinderen).

ülb. Griete Berents, overl. zonder kinderen a/d Leegte of a/d Hoef (Putten) bij Wolter
Reijersen voorzomer 1615, keur betaald met 8 dalers9, tr. Bernt Henricks, te Nulde.

Uit dit huwelijk (indien niet dochter van Gisbertgen Jacobs):

1. dochter, tr. Gerrit Jacobsen, wolwever, overl. ca. 1613.

IIIc. Gertgen Berntsen, tr. Aert Reijnerse den Bedeier, wnd. Putterdijk, overl. in of
voor 1613, keur betaald door zijn zoon Peter Artsen vanwege Pepersgoed te Bijsteren
in Putten met 40 g. 161310).

Uit dit huwelijk:
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1. Stijne, volgt IVa.
2. Renger Aerts (30), pachter van de Kelnarij5, tr. Gertgen Jans, ook keurmedig,

wnd. Putterdijk.
3. Peter Aerts, overl. Putterdijk febr. 1647, keur betaald tijdens zijn leven met 3

vierdel boter ad 60 karolusgl."

IVa. Stijne Aertsen, overl. Putterdijk 20-11-1644, keur betaald door schoonzoon Jan
Jochimsen met 48 karolusgl. voor achterstallige tins 2-2-8 en pro familia 2-10-012, tr.
Putten (RK) 1598 Gerrit Aerts ten Broeck, wnd. op Putterdijk, ook keurmedig.

Uit dit huwelijk:

1. Aerts Gerritsen sen., wnd. Putterdijk, overl. 31-3-1641, keur betaald door zijn
zwager Jan Jochimsen met koe ad 42 hgl., pro culina 30 strs. 164113.

2. Gertgen, volgt Va.
3. Henrichen, volgt Vb.
4. Aert
5. Berent Gerrits, overl. kort na broer Art Morre, keur betaald met koe 1-1-162714.
6. Art Morre, overl. voor 1-1-1627, keur betaald met koe van 65 g., waarvan pro

familia 5 g. 1-1-162714.
Ao 1618. 'Het Edele Lantgericht van Veluwen alhier tot Putten zijnde den 29 en 30 Junij berust, dat
Wilhelmus die Wees, oude pastoor gewesen alhier, ingesegent heeft in den Echtenstaat privatim in
een huis Gerrit Aertzen en Styntien Aerssen van Putterdyck; haer 3 opgeboden gehat hebbende alhier
in onser kercken sonder tegenspreeken ao 1598 in november van mij Petro Kinsio predicant hier
zijnde, welcke dan dat Edele lantgericht voor goet gekent heeft ende van mij voorschreven begert
heeft sulckes tot memorie te boeck te stellen, welcke ick oick gern gedaen. Actum Putten 30 juni int
jaer 1618 dyt is my aengedient van de H. Drost van Veluwen bij D. Petrinus Mutart Kellenaer alhier
op den 30 junij etc.' (Doopboek Putten Ned. Geref. 1601-1665).

Va. Gertgen Gerrits, wnd. Putterdijk, overl. ald. 1652, keur dadelijk betaald met 50
karolusgl. 1652 en 1/8 deel meibotermeil65315, tr. Putten/Bunschoten 8-10-1622 Jan
Jochims (Vlieck), wnd. Steenenkamer (Putten).

Uit dit huwelijk:

1. Lubberchen, volgt Vla.
2. Jochim Jansen, schoenmaker te Putten.
3. Renger Jansen Jochimsen
4. Gerrit Jansen Vlieck, afk. tr. Putten 16-8-1657 Gerritjen Cornelis, dr van Corne-

lis Hendriksen te Harderwijk.

Vla. Lubbertgen Jan Jochimsen, keurmedig in het bloed, overl. Putterdijk voor 20-2-
1670, keur en tins betaald door broer Gerrit Jansen en Gerrit Henrixen 'onsen cuiper'
met 45 karolusgl., pro coquina 2 karolusgl. 20-2-167016, tr. Putten 14-3-1644 Gerrit
Henricks, wnd. Putterdijk, zn van Henrick Aertsen to Hoorntgen, 'op den Dijck'.

Uit dit huwelijk:

1. Jochim Gerritsen, overl. na 5-5-1678
Hieruit:
a. Gerrit Jochemse, tr. Henderikje Henderix,

Waaruit:
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aa. Geertje, ged. Putten 2-10-1707.
ab. Henderikje, ged. Putten 17-6-1711.
ac. Gijsbert, ged. Putten 21-2-1714 ?

2. Gerrit Gerritsen, overl. in Holland 1673, keur en hoofdtins betaald Joachim Ger-
ritsen met 4 karolusgl. en portie paling 5-5-1678 (omdat er niets door zijn ouders
was nagelaten behalve een versleten mantel)17.

Vb. Henrichen Gerrits, wnd. op de Arkerdijk, in kraambed overl. Ark 1639, keur
betaald tijdens haar leven door haar man met 30 karolusgl., pro culina 1 karolusgl. 14-
1 -1638'8, afk. tr. Putten 5-2-1637 Simon Jam, wnd. Arkerdijk te Nijkerk, pachter v/d
Kelnarij, hertr. Putten (afk. tr. 12-2-1643) Janneke Aelts, dr v Aelt Peelen, van Dier-
men.

Uit dit huwelijk:

1. Aeltje Simonsen, wnd. op de Putterdijk, ongehuwd overl. 6-5-1645, keur betaald
door vader Simon met 12 karolusgl., pro familia 25 strs. 164519.

2. waarschijnlijk Geurt Simons, wnd. Nekkeveld te Nijkerk 1690.

Illd. Mette Berents, overl. Putten 1588, keur betaald door haar man met IOV2 karo-
lusgl en ad symbolum 1 g., pro familia 11 strs. 158820, tr. Wolter Mollen

Uit dit huwelijk:

1. Evert Wolters, aan de pest overl. Putten 6-10-1626, keur betaald door Bartolt
Andijck en zijn vrouw met 28 g., hoofdtins 16 strs., pro familia 30 strs. na 6-10-
162021, tr. N.N., waaruit:Bette, overl. Putten ca. juni 1626, keur resteert22.

* Zie: Horigen in Gens Nostra 45 (1990), pag. 45 e.v.; vervolg van Gens Nostra 52 (1997), pag. 645 e.v.
ad symbolum = betaling als erkenning van keurmedige relatie met Kelnarij; pro coquina = betaling voor
vertering; pro familia = betaling t.b.v. levensonderhoud medewerkers van de Kelnarij;

Bronnen
AKP = Rijksarchief Gelderland, Inventaris Archief Kelnarij van Putten (Slicher van Bath).
a. AKP 257: volgens de pagina collata bestaat num 2 uit; fol. 2 en 33.
b. AKP 257: Aggere(=Putterdijk), fol. 1, 23, 314, 249.
c. AKP 257: Coll. fol. 10 num 2 Putterdijk.
d. AKP 257: Inquirenda fol. 2.
e. AKP 260b: index namen onder 2 en 33.

Noten
STAMA = Staatsarchiv Munster, Abdinghofakten.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

STAMA 434, fol. 9verso.
STAMA 434, fol. 122a.
STAMA 434, fol. 123a.
STAMA 434, fol. 173b.
STAMA 434, fol. 156b.
STAMA 434, fol. 124b.
STAMA 434, fol. 175vso.
STAMA 441, (1651).
STAMA 434, fol. 153b.
STAMA 434, fol 151b.
STAMA 441, (1647).

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

STAMA 441, (1644).
STAMA 441, (1642).
STAMA 434, fol. 171b.
STAMA 441, (1652).
STAMA 441, (1670).
STAMA 441, (1678).
STAMA 441, (1638).
STAMA 441, (1645).
STAMA 434, fol. 123a.
STAMA 434, fol. 171a.
STAMA 434, fol. 169a.

Redactie/OdB
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nr.36

r WEGWIJS

MET EEN DOCHTER EN EEN LEUGENTJE NAAR
HAARLEM

Een goede start bij het onderzoek is altijd de
huwelijksakte en meer nog de huwelijkse
bijlagen omdat dit veelal een belangrijke bron
van informatie is. Maar wat als er geen huwe-
lijksakte blijkt te zijn?

Op 1 oktober 1822 werd te Amsterdam,
volgens acte nr. 106, de geboorte ingeschre-
ven van Emma Maria Regina Guichenon de
Chastillon, die op 29 september was geboren
als dochter van Johanna Maria Guichenon de
Chastillon, wonende aan de Boomstraat no.
86 Kanton 6. Getuige bij deze aangifte is Jan
Hendrik Guichenon de Chastillon, koopman,
oud 50 jaar (geb. 19 januari 1771 te 's-
Gravenhage) eveneens wonende op genoemd
adres en vader van Johanna Maria.

Volgens in de familie circulerende papie-
ren zou Johanna Maria Guichenon de Chas-
tillon in Amsterdam gehuwd moeten zijn met
Joannes Daane, die op 12 januari 1793 in
Amsterdam werd gedoopt als zoon van Cor-
nelis Daane en Maria Regina Eysbergen. De
tweede en derde voornaam van het kind doen
al vermoeden dat Joannes Daane de vader
van het kind moet zijn, maar een huwelijk
blijft in Amsterdam en randgemeenten on-
vindbaar. Omdat de volgende kinderen in
Haarlem werden geboren lag verder onder-
zoek aldaar voor de hand. Ook in het huwe-
lijksregister van Haarlem en randgemeenten
blijft het huwelijk echter onvindbaar. Wel
worden zij in Haarlem (Nieuw Archief 34.1.
blz. 43+44) met de aantekening: '5-12-1823
ingekomen in Haarlem van Amsterdam als
zijnde gehuwd' gevonden. Daarna worden
nog zeven kinderen geboren:

2. Wilhelmina Sophia Louiza. eeb. Haarlem
29-11-1824,

3. Johanna Kunegunda, geb. Haarlem 4-11-
1826,

4. Hugo Hendrik Reinier Willem Jan, geb.
Haarlem 21-5-1828,

5. Willem Maximiliaan Maurits, geb. Haar-

lem 14-5-1830, overl. Haarlem 4-6-1830,
6. Maria Pauwlina Adeleida Sophia, geb.

Haarlem 13-4-1831,
7. AlidaJansina dementia, geb. Haarlem 23-

4-1833,
8. Elisabeth dementia Josephina, geb. Am-

sterdam 28-2-1835.

Bij al deze kinderen wordt steeds Joannes
Daane als vader vermeld. Bij de geboortein-
schrijvingen in Haarlem is schrijver aan het
'Bureau van het Gouvernement van Noord-
Holland' en bij de laatste geboorteinschrijving
in Amsterdam is zijn beroep deurwaarder.
Joannes Daane overlijdt op 43-jarige leeftijd
op 10 maart 1836 te Haarlem, nalatende kin-
deren, doch geen vaste goederen. Maria Jo-
hanna Guichenon de Chastillon overlijdt op
37-jarige leeftijd op 30 november 1839 even-
eens te Haarlem; ongehuwd, nalatende kinde-
ren doch geen vaste goederen.

Pas nu wordt duidelijk waarom een huwe-
lijksacte noch in Amsterdam noch in Haarlem
vindbaar is. Er is blijkbaar nimmer een huwe-
lijk gesloten. Uit het doopboek van de Groote
Kerk te Haarlem (1836-1841) blijkt dat op 2
februari 1840 door Ds. F. Klippinck zijn ge-
doopt, zonder vermelding van de naam van de
vader, de onder 3,4 en 7 genoemde kinderen.
Op 31 maart 1841 wordt opnieuw door Ds.
Klippinck, het onder 2 genoemde kind
gedoopt met de toevoeging 'Bejaarde'; en dat
voor een kind van 16 jaar. Getuige bij de
doop van deze vier kinderen was steeds de
grootvader Jan Hendrik Guichenon de Chas-
tillon, die zich kennelijk het lot van zijn onge-
doopte kleinkinderen heeft aangetrokken.

Het eerste, in Amsterdam geboren kind, is
op 17 juli 1841 te Haarlem overleden, onge-
huwd, nalatende een kind, doch geen vaste
goederen. Het nagelaten kind is waarschijnlijk
de reden waarom zij niet werd gedoopt tege-
lijk met de anderen. Het zesde kind, moet vol-
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gens de familiepapieren, jong zijn overleden
maar dit is noch in Amsterdam noch in Haar-
lem te vinden.

Het laatste ook in Amsterdam geboren
kind, waarvan de doop in Haarlem niet is te-
ruggevonden werd op 6 juni 1872 als lidmaat
der Nederduitsch Hervormde Gemeente met

attestatie van Haarlem in Amsterdam inge-
schreven.
Joannes Daane en Johanna Maria Guichenon
de Chastillon hebben het geheim waarom zij
nimmer gehuwd zijn meegenomen in hun
graf, maar hebben mij wel een hele hoop inte-
ressant speurwerk bezorgd.

R. van der Roest

KKK»»»1

ONBEGRIJPELIJKE TRANSACTIES

Bij genealogisch onderzoek in de dorpen Kor-
tenhoef en Ankeveen kom ik veelvuldig trans-
portakten tegen waarbij om onduidelijke rede-
nen drie, vier of vijf personen betrokken zijn.
A verkoopt een huis of stuk land aan B; deze
verkoopt het direct weer aan C; C idem aan D
en D weer aan E. Alle transacties worden
vastgelegd in een en dezelfde akte. Ter verd-
uidelijking volgen hieronder enkele willekeu-
rige voorbeelden uit Kortenhoef.
- December 1593: Eijghen gepasseert bij
Ghijs Jacop Elberden op Lambert Jacopszoon.
Die weder op Cornelis Reijerszoon. Die we-
der op Daem van Outshoorn.
-Decmeber 1594: Eijghen gepasseert bij Sij-
men Goverden op Diert Janszoon. Diert we-
derom op Jacob Vermaet.
- Decmber 1595: Eijghen gepasseert bij
Ghijsbert Jacopszoon op Herman Janszoon.
Die weder op Thomas Willemszoon ende

Vranck Janszoon. Die weder op de Gheest
ende Claes Brouwerszoon. Die weder op Cor-
nelis Pieter Schuijt. Die weder op de Gheest.

Deze voorbeelden betreffen zaken uit het
eind van de 16e eeuw, doch ook in de 17e
eeuw komen dergelijke gecompliceerde trans-
acties regelmatig voor. Ik kan mij nauwelijks
voorstellen dat de 'tussenkopers' daarvoor
een commissieloon ontvingen; de uiteindelij-
ke koper zou dan aanzienlijk meer moeten
betalen dan de originele vraagprijs. Ander-
zijds moet er toch een gegronde reden zijn
geweest waarom die transporten op deze wij-
ze tot stand werden gebracht.

Door dit probleem in deze rubriek te doen
opnemen hoop ik van de lezers van ons blad
een duidelijke verklaring te krijgen van de
achtergrond van deze vreemde procedures.

P.J.K. van Werkhooven

BRONNEN OP INTERNET (1)

De Rijksarchiefdienst heeft onlangs een begin
gemaakt met de ontsluiting van registers van
de burgerlijke stand (akten van geboorte, hu-
welijk en overlijden), doop-, trouw- en be-
graafboeken en memories van successie aan-
wezig in de rijksarchieven van Drenthe, Fle-
voland, Friesland, Noord-Brabant en Utrecht
via internet. Het is de moeite waard eens ge-
bruik te maken van het genealogisch zoekpro-
gramma op de GenLias homepage via http://

xvww-lias.rad.archief.nl. Eerst even aanmel-
den of inschrijven door invulling van een paar
gegevens. Men krijgt vervolgens een gebrui-
kersnummer, dat steeds opnieuw gebruikt kan
worden. Daarna kan men zoeken. Een uit-
komst is het zoeken op alle bronnen van een
willekeurige provincie of alle provincies. Im-
mers zo is het opsporen van niet honkvaste
voorouders een stuk eenvoudiger.

redactie
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DE HOOGDUITSE KERK IN 'S-GRAVENHAGE

Naar aanleiding van een vraag van Dr. L.
Koens over Daniel Koens, die op 6 juli 1727
in de Hoogduitse Kerk te 's-Gravenhage
trouwde met Lammertijne Scheerlink (Gens
Nostra, 52 (1997), pag. 552) is wellicht de
volgende informatie dienstig.

Veel mensen weten niet dat met de Hoog-
duitse Kerk in 's-Gravenhage de Gasthuiska-
pel of Engelse Kerk aan het Noordeinde al-
daar bedoeld wordt'. Tussen 1702 en 1752
(in het tweede stadhouderloze tijdperk en en-
kelejaren daarna) verbleven in Den Haag on-
geveer achttien graven van 'Nassouwe' als
officieren in het Staatse leger. Voor hen en
hun 'klienten' (afhankelijken) wordt tijdens
de dienst in deze kerk (tot 1757)1 in het
Hoogduits voorgegaan. Slechts een klein ge-
deelte (minder dan 5%) van de Haagse bevol-
king was lidmaat van deze (calvinistische)
kerk, die sterk verbonden was met de 'zoge-
naamde' hofkliek.

Een echtpaar, dat in de Hoogduitse Kerk in
het huwelijk trad, is waarschijnlijk in Den
Haag woonachtig en bovendien is het niet
onaannemelijk, dat de bruidegom daar in een
van de garderegimenten onder een Duitse of-
ficier gelegerd was. De lidmatenlijsten van
deze regimenten bevinden zich waarschijnlijk
in het Kononklijk Huisarchief alwaar inzage
niet zonder meer mogelijk is2.

Noten
1. Waar Hagenaars kerkten. Geschiedenis van

de Haagse kerken gebouwd voor 1900, 's-
Gravenhage, Boekencentrum BV, 1983,
pag. 73-77.

2. Vriendelijke mededeling van de heer H.J.
Wolters te Maarssen.

A.A. van Deelen

**»£(**»

VERMISTE MILITAIREN

In de rubriek Wegwijs in Gens Nostra 51
(1996) pag. 646/647 staat een korte publicatie
over vermiste militairen in 1814. Kennelijk is
niet bij eenieder bekend, dat in 1899/1900 bij
het Franse Ministerie van Oorlog overlijdens-
akten uit de jaren 1792-1815 zijn gelicht van
in Nederland geboren militairen in Franse
krijgsdienst. Het betrof de volgende departe-
menten: L'Eems Occidental (mede aanwezig
uit L'Eems Oriental), Frise, Bouches de
1'IJssel, IJssel Superieur, Zuiderzee, Bouches
de la Meuse, Bouches de 1'Escaut en Bouches
du Rhin.

Deze akten (ca. 4500) zijn te vinden in het
Archief Stamboek Oorlog voor 1813 bij het
Algemeen Rijksarchief. Er is onder nummeer
2.01.19 een klapper beschikbaar.

Die bron leverde ruim dertig jaar geleden
de o verlij densdatum op van mijn voorvader
Bartholomeus Lutst te Emden op 16 juli 1811.
Een overlijdensdatum en -plaats, welke getui-
ge de nadien gesloten huwelijken van zijn
kinderen aan hen en de naaste familie niet
bekend was.

Mr. J.F. Lots

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

wilt reageren op artikelen in de rubriek 'Wegwijs'
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BOEKEN

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

Genealogieën
D. van Lunsen, Genealogie van Dirck Claesz-, z.p. 1996, 22 pag.

Dirck Claesz. is de 15e-eeuwse stamvader van een familie, van wie in de zevende generatie drie broers
zich resp. Breeuwer, Lakeman en Blaauw noemden. Tot de veertiende generatie betreft het een stamreeks,
daarna volgt een uitwerking. De familie is voornamelijk woonachtig in de Zaanstreek en vele generaties
doopsgezind.

Joh. Klos, De families VFernhout, Amstelveen 1996, 416 pag.
De auteur beschrijft twee families Fernhout/Vernhout, die (nog) niet aan elkaar gekoppeld konden

worden. Hij begint met de nakomelingen van Jan Verrenhoud en Jentien Meynen, die in 1713 hun eerste
(bekende) kind in het Drentse Hoogeveen lieten dopen. De tweede familie begint een Hendrick Vernhout,
roededrager van de stad Zwolle en gehuwd met Maria Wesselink, die in 1687 hun eerste kind in Zwolle
lieten dopen. Aangezien ook de eerstgenoemde familie banden met Zwolle had, is het niet zo vreemd dat
er een mogelijke link kan zijn, die dus helaas nog niet is gevonden. Het boek ziet er goed uit, heeft twee
aparte indices voor de verschillende families en is mooi geïllustreerd.

N.A. Kosters, Genealogie van het geslacht Germeraad, Sleen 1997, ca 60 pag.
Jurjen Germeraert is de stamvader van dit van oorsprong ongetwijfeld Duitse geslacht. Hij was soldaat

en werd in 1647 als lidmaat aangenomen te Delfzijl. Zijn nakomelingen komen veelal voor in de stad Leeu-
warden en de rest van Friesland. Het boek oogt goed verzorgd, met name de foto's achterin het boek die
prachtig zijn afgedrukt.

A.T. Schuitema Meijer, Hennann Meier en zijn familie 16e-18e eeuw, Groningen 1997, X + 174 pag.
In 1988 verscheen van de hand van F.J. Ebbens en H.J.E. Hartog de genealogie Hetpredikantengeslacht

Meijer. Deze publicatie bevat nieuwe gegevens over ds. Herman Meier (geb. ca. 1525) en zijn nakomelin-
gen, waaronder de auteur. Veel gegevens betreffen nakomelingen, die in Duitsland en Denemarken hebben
geleefd, waardoor veel onderzoek in deze landen heeft moeten plaatsvinden. Het boek is zeer verzorgd en
zeer gedegen en bevat ruim 500 eindnoten, waardoor alles te controleren valt. Uiteraard wordt het
gecompleteerd met een index.

J.H.F. Fleury, Fleury. Onverbloemd, Amsterdam 1995, 223 pag.
De familie Fleury die in dit boek wordt behandeld, is - hoewel de naam anders doet vermoeden - af-

komstig uit Duitsland, waar de stamvader Ludowich Fleury (begr. Utrecht 1747) waarschijnlijk dansmeester
bij graaf Simon Heinrich zur Lippe was. Deze was in ieder geval peet bij de doop van de zoon Simon
Hendrik Fleury in 1693. Van hem stamt de zogenaamde Gelderse tak af. De Noordhollandse tak stamt af
van een bastaard Jan, die vanwege het feit dat hij staande het huwelijk van zijn moeder met Frederik
Wilhelmus Fleury zelf ook de achternaam Fleury droeg. Een band met het Franse plaatsje Fleury is nog niet
aangetoond.

J. Reuleaux, De nakomelingschap van / Die Nachkommenschaft von Antoon Reuleaux (Kerkrade 1885-
1949), Kerkrade 1995, 268 pag. '

De titel verraadt al direct twee kenmerken van dit boek: in de eerste plaats is het een parenteel en in de
tweede plaats is het tweetalig. Dit laatste is een direct gevolg van het feit, dat ook de familie tweetalig is;
huwelijken over de grens zijn geen uitzondering in dit deel van ons land. Van vrijwel alle personen is een
foto opgenomen, wat doordat de gegevens over een recente periode gaan, mogelijk was. Aan het eind van
het boek staat een klein overzicht over de voorouders Reuleaux, afstammend van Henri Reuleaux, geboren
te Glain (Luik) ca. 1630. Helaas ontbreekt de (wel beloofde) index.

J. Keulen, De Friese familie Keulen, Kampen 1997, 288 pag.
In verschillende takken van de familie werden verhalen verteld over de herkomst van de familie Keulen.

Allemaal kwamen ze er op neer, dat de familie vanuit Keulen naar Friesland kwam. Hoewel de genealogie
tot het derde kwart van de 17e eeuw teruggaat, is dat verhaal noch bevestigd, noch ontkracht. Stamouders
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van deze van oorsprong rooms-katholieke familie zijn Hendrik Jans en Harmke Arents, die omstreeks 1705
zijn gehuwd. Het is mooi geïllustreerd.

D.J. Somsen en Th.D.F. Somsen, Somsen. Omnes Generationes, Vaassen 1997, 311 pag. (te verkrijgen na
overmaking van ƒ 100, - of US$ 75, - (incl. verzendkosten) op banknummer 602447364 t.n.v. Somsen-
Genealogie).

Dit boek is tweetalig: Nederland en Engels, vanwege het grote aantal Amerikaanse familieleden, afstam-
mend van enkele leden van de familie Somsen die jaren geleden naar Amerika emigreerden. De eerste 107
pagina's worden ingenomen door een verhalende familiegeschiedenis, waarna op pagina 109 de parenteel
Somsen begint en wel met een Roelof Boeinck. De familie stamt uit de Achterhoek, waardoor de familiena-
men soms in de vrouwelijke lijn werden doorgegeven, bijvoorbeeld wanneer bij huwelijk de man bij de
vrouw introk. Jammer is wel, dat de tekst niet nog eens is nagekeken, nadat het door een genealogisch com-
puterprogramma was samengesteld om al te storende zinnen en zelfs fouten te voorkomen. In dat geval was
het buitenechtelijke kindje van Dora Johanna Somsen (p. 143) tenminste niet uit haar tweede 'huwelijk'
met een onbekende geboren. Dit alles neemt niet weg, dat het boek op prachtige wijze is geïllustreerd en
er prachtig en gedegen uitziet.

J. Pol en A. Pol-Snippe, Jan Koops Pol. Zijn voor- en nageslacht 1676-1996, Hoogeveen 1996, 285 pag.
Buurtschap 'De Pol' onder Peize (Dr) is de herkomst van de familie en daarmee is tevens de familienaam

verklaard. De doopboeken van Peize zijn echter verloren gegaan. De stamvader is een zekere Koop Jans,
van beroep kleermaker, die omstreeks 1730 met Zwaantje Jans huwde. Diens kleinzoon Jan Jans Koops
nam in 1811 te Eelde de familienaam Koops (!) aan, wat een generatie stand hield. Diens zoon Jan Koops
noemde zich namelijk bij de geboorte van zijn kinderen Pol en hij is dan ook degene uit de titel van dit
boek. Hij verliet Peize en trok in 1854 naar het jonge dorp Schoonoord, waar zijn vrouw overleed. Volgens
het boek was hij nederlands hervormd, hoewel het Bev.Reg. hem tot de afgescheidenen (van 1834) rekende.
Dat geldt tevens (en zeker) voor diens schoonzoon Christiaan Heins, zoon van Hendrik Heins en Derkje
Eendvogel. Dit jongetje werd namelijk (afkomstig van Smilde) met twee andere kinderen op 27 oktober
1833 te Ulrum gedoopt door ds. Hendrick de Cock, waarmee het conflict wat wij kennen als de Afscheiding
ontkiemde. CdG

A. de Graaf-Hoornsman, Van toen naar nu. Vier eeuwen ofwel twaalf generaties Hoornsman. Julianadorp,
217 pag.

De kop van Noord-Holland vormt grotendeels het decor voor de familie Hoornsman. Een relatie met de
stad Hoorn kon niet worden gelegd. Veel wetenswaardigheden worden gegeven over de polder De Zijpe,
waar de familie vanaf 1629 grondbezit had.
Tevens is naast een index op persoonsnamen een fragmentkwartierstaat opgenomen van de kinderen van
de samenstelster [de Graaf, Hoornsman, de Beurs, Veuger].
Al met al een gedegen werkstuk gelardeerd met vele illustraties.

T.M.G. Smeehuijzen en J.M.N. Kwakkernaat. Van Quaeckemaeck tot Kwakemaak, Amsterdam, 1997,599
pag-

In 1987 verscheen het eerste boek in een reeks over verschillende geslachten Quaeckemaeck met diverse
spellingswijzen. De naam is volgens de samenstellers waarschijnlijk afgeleid van de polder Quacker-
naeck/Kwakernaak in de Alblasserwaard. Echter Quakernak, de naam van een gedeelte van de oever van
de Maas bij Poederoijen lijkt mij meer voor de hand liggend als naamgever. De oudst bekende voorvader
is Anthoni Dircksz Quackernack, in 1651 barbier te Herwijnen. Zijn kleinzoon vertrok naar Hoornaar.
Daarnaast wordt een Rotterdams geslacht Quakemaec (15e-17e eeuw) behandeld. Saillant is de vermelding
bij sommige telgen van: 'wensen geen medewerking te verlenen'. Indexen op voornamen en op aangehuw-
den en samenwonenden besluiten dit verzorgd en rijkelijk geïllustreerd boek. Een derde deel is in voorberei-
ding.

Stichting Onder de Iep, Genealogie van Adriaen Joosten van Yperen de Both, Zevenbergen, ca. 1540-1996.
Genealogie van Gerrit van IJperen, Schiedam, ca. 1600-1996. Genealogie van Huybert van Iperen, Leer-
dam, ca. 1600-1996. Genealogie van Pieter van Yperen, Benthuizen, 1550-1996. Genealogie van Jan
Caerelszn. Van Iperen, Rijnsaterwoude, ca. 1600-1996, Hagestein, 1996-1997.

In vijf delen publiceerde de Stichting Onder de Iep verschillende geslachten van Iperen enz. Geen enkele
familie kon herleid worden naar de Belgische stad leper. De genealogieën zijn kaal en er ontbreken nogal
wat gegevens, die gemakkelijk via de B.S. en bevolkingsregisters verkregen hadden kunnen worden. Dit
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is echter volgens het voorwoord de opzet van de stichting. Het doel is om de verschillende genealogieën
te bundelen tot één boekwerk, aangevuld met foto's, akten, enz. In elk deel zit een naamregister.

AJS

G.M. Berger, Ruim 200 Hollaers uit het Utrechtse, in de 17e en de 18e eeuw, als een familie, Amstelveen,
eigen uitgave 1997 (verkrijgbaar door overmaking van f.35, -(incl. verzendkosten) op postrekeningnr.
3793584 t.n.v. de auteur, Rodenburghlaan 15, 1181 PX Amstelveen).

Zoals de titel reeds aangeeft worden in dit boek meer dan 200 dragers/draagsters van de naam Hollaar
(Hollaer, Hollander, Holla, Hollaar en Hollaer) behandeld. Door van bijna al deze personen zowel de huwe-
lijkspartners als de kinderen maar ook ettelijke vermeldingen uit de rechterlijke en notariële archieven te
vermelden, heeft de schrijver voor dit boek waarlijk veel werk moeten verzetten. Werk dat zonder de mede-
werking van de betreffende archieven en historische vereniging niet gerealiseerd had kunnen worden.
Daarbij waren de transcripties van de voor vele Utrechtse onderzoekers overbekende heer J.H. van de Poel
in het bijzonder van belang.
Het boek begint met de gebroeders Jan en Jacob Cornelisz Hollaer van wie de afstammelingen in twee
takken zijn beschreven. De familie wordt zo van ca. 1600 tot ca. 1750 gevolgd. Zij was overwegend R.K.
en kwam met name voor in de plaatsen Montfoort, IJsselstein en Vleuten, alle gelegen ten westen en zui-
dwesten van de stad Utrecht. Compleet met enkele illustraties en een index op achternaam en patroniem
is dit boek zeker de moeite waard voor genealogen met interesse in dit gedeelte van de provincie.

Jac P. Thijsse College, vrijdagmiddagaktiviteiten schooljaar 1996/1997 'Genealogie' (docent I.T. de
Weerd) (adres school: De Bloemen 65, 1902 GT Castricum, tel. 0251 652571)

Jong geleerd is oud gedaan. Dit aloude gezegde zal hopelijk ook van toepassing zijn op de leerlingen
van het Jac. P. Thijsse College in Castricum die in het schooljaar 1996/1997 als vrijdagmiddagactiviteit
genealogisch onderzoek hebben gedaan naar hun familie. Het resultaat mag er zijn! (Schrijver dezes vraagt
zich of hij op die leeftijd dat ook zo goed had kunnen doen.) De gegevens worden gepresenteerd in een
aantal parentelen en kwartierstaten en betreffen de families Kamphuys (Zaanstreek), Valkering (Munster-
land, Limmen), Van der Molen (Assendelft, Alkmaar) en Zwart (Egmond aan Zee). Opvallend zijn de vele
huismerken die onder de aanverwanten van de familie Zwart voorkwamen en die met grote precisie met de
hand zijn ingetekend. Dat in het boek niet altijd de juiste terminologie is gebruikt en hier en daar voor de
hand liggende gegevens zijn weggelaten wordt dan met gemak door de vingers gezien. Alle lof voor dit
project! Welke school volgt?!

S. Laansma, Geschiedenis van het Geslacht Laansma, nr. 3, Zutphen, eigen uitgave 1997. (adres auteur:
Braamkamp 433, 7206 HW Zutphen).

Met de uitgave in 1958 van Voorlopig geslachtsboek Laansma werd een nu negen delen tellende (in
verschillende vormen voorkomende) serie over deze familie ingezet. Het onderhavige boek behandelt in
het eerste hoofdstuk onder meer de Ropta-state bij Franekerdeel (Friesland) die in de tweede helft van de
17e-eeuw werd gepacht door Jacob Sjoerds, broer van Pyttrick Sjoerds gehuwd met Jan Gerbens Laansma.
Via het nageslacht van één van de dochters van deze Jan Gerbens Laansma (de naam werd door haar voort-
gezet) belandt de schrijver, met uitweidingen over aanverwanten, in de 19e-eeuw, als de familie ruimer is
vertegenwoordigd. Het boek wordt afgesloten met enige hoofdstukken over familieleden uit deze eeuw.
Weliswaar zonder naamregister zal dit boek vele Friese onderzoekers toch aanspreken niet in de laatste
plaats wegens het onderhoudende taalgebruik en om kennis te nemen van de vele gevarieerde (ar-
chieObronnen.

JandeRaaff, Op zoek naarRaven, Een speurtochtdoordrie eeuwen familiegeschiedenis, 's-Hertogenbosch,
eigen uitgave 1996 (auteur: J.M. de Raaff, Eemweg 19, 5215 HM 's-Hertogenbosch).

Een bijzonder familieboek, zowel wat betreft indeling als opmaak. Beginnend met een inleiding waarin
de (mogelijke) oorsprong van de naam en allerlei naamgenoten worden behandeld volgen daarop hoofd-
stukken waarin enige familileden en gebeurtenissen nader worden belicht. De familie wordt met dit alles
in een begrijpelijk historisch perspectief geplaatst. De oudste gegevens betreffen Willem Raef en Maria
Cremers die in de jaren tachtig van de 17e-eeuw kinderen in 's-Hertogenbosch laten dopen. Aan het eind
van het boek wordt de familie in takken (hier ten onrechte stammen genoemd) verdeeld die tot in de We-
en 20e-eeuw doorlopen. Zoals gezegd: het boek heeft een bijzondere opmaak. Over de indeling van de vele
illustraties is beslist nagedacht! Helaas, een index ontbreekt, waardoor een gezocht persoon niet altijd even
makkelijk in het boek is te vinden.

CvB
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Laurus M. Sinke, De families Bom geworteld in Zuid-Beveland, (Utrecht) 1998, 248 pag. (de prijs van het
boek bedraagt ƒ 65, - inclusief verzendkosten. Inlichtingen bij de auteur: Catharina van Renneslaan 28,
3533 SC Utrecht).

De auteur, die al eerder in deze rubriek naar voren kwam, draagt dit boek op aan zijn moeder, Dingena
Comelia Bom (1894-1946), waarmee de relatie van hem met het onderwerp gegeven is. Naast de beschre-
ven geslachten Bom, een oudere uitgestorven familie, aangeduid als het regentengeslacht Bom, in de 17de
eeuw te Goes en het zgn. Zuid-Bevelandse geslacht, dat veruit het grootste deel van het boek vult, zijn er
ten minste nog acht andere families-Bom aan te geven. Het plan om al deze families in één band te herber-
gen kon geen doorgang vinden; het boek zou veel te omvangrijk zijn geworden. De broers Jacob Jobsz en
Marinus Jobsz, geb. ca. 1575 vormen feitelijk de eerste generatie van het Zuid-Bevelandse geslacht dat zich
later Bom zal noemen. De oudste dopen vinden we in Biezelinge vanaf 1599. De heer Sinke heeft in deze
compacte genealogie veel, vooral ook Zeeuwse gegevens kunnen verwerken. Daarnaast heeft hij ook vele
foto's van familieleden verzameld en in zijn boek opgenomen. Van een aantal personen is ook een korte
levensbeschrijving of een ondersteunend verhaal vermeld.

R.F. Vulsma

Kwartierstaten
H.J. Brilman, Kwartierstaat 'Brilman-Edelijn', Almelo, eigen uitgave 1997. (adres auteur: Noordikslaan
5, 7602 CA Almelo).

Met deze kwartierstaat die zijn titel heeft ontleend aan de namen van de ouders van de auteur, wordt ver
in het verleden teruggegaan. De hoogste kwartieren betreffen zelfs de 12e-eeuw. De auteur waarschuwt dan
ook niet voor niets voor de betrouwbaarheid van deze oudste gegevens. Voor de lagere kwartieren daarente-
gen geeft de auteur per bet-overgrootouder een verantwoording van zijn gegevens. Hoewel die verantwoor-
ding wat betreft de kwartieren Vos van Avezate onvolkomenheden vertoont, verdient een dergelijke werk-
wijze zeker navolging door auteurs van kwartierstaten. De leden van de familie Brilman verkregen hun
naam d.m.v. naamsaanneming in 1812 nadat zij landbouwers waren geweest op de onder Holten gelegen
goederen Veeneclaes en Hillekes en bijgevolg ook met die namen door het leven gingen. De kwartieren
Edelijn beginnen met Johannes Petrus Edelien die in de jaren zeventig en tachtig van de 17e-eeuw koster
was te Dalfsen. Enkele foto's en een personen- en zakenregister completeren het geheel. Kortom, in Over-
ijssel geïnteresseerde genealogen zullen deze kwartierstaat zeker weten te waarderen.

CvB

Stamreeksen
R. Hoppe m.m.v. G. Maas-Waanders, Stamreeksen, kwartierstaat en parenteel Van den Boogaard-Straten
(1894), Joan Abel Hoppe Stichting/Genealogisch Instituut, Rijksstraatweg 117, 6573 CK Beek bij Nijme-
gen, 1993, 194 pag, geïll., A4

Het gaat hier om de voorouders en afstammelingen van het echtpaar Hendrikus van den Boogaard (1854-
1928) en Theodora Straten (1866-1951). De voorouders worden gepresenteerd als 'verbrede' stamreeksen
Van den Boogaard (Gemert, Berg en Dal/Groesbeek) en Straten (Wijchen, Nijmegen) waarvan de eerste
aanvangt met Walraven Lucaszoon van den Bongert die van 1553-1559 schepen van Gemert was, en de
tweede met Gerardus (Gerrit) Peters ook genaamd Straten (ca. 1700-1782). De kwartierstaat toont aan
vaderskant de namen Van den Boogaert, Van der Sanden, Thissen en Jaspers en aan moederszijde Straten,
Tonen (Pardoel), Tonen en Pauwels, geboortejaren 1775 tot 1802. Jan Walravenszoon van den Bongert (van
den Haseldonck), generatie II in de stamreeks, trouwt Jenneken van Eynatten, natuurlijke dochter van
Henrick van Eynatten, commandeur Duitse Orde begin 16e eeuw in Gemert, die meermaals van Karel de
Grote afstamt. Auteur Hoppe koos voor de afstammingslijn via de graven van Vlaanderen en Holland.

De helft van het boek is gewijd aan de parenteel van de centrale figuren die in 1894 huwden. Steeds in
combinatie met Van de Boogaard laten de auteurs de takken Wanders, Arts, Van Zwam, Bouten, De Graaf,
Janssen en Bleumink de revue passeren, rijk verluchtigd met foto's en gevarieerde documenten. Een register
op de twee familienamen van echtparen vergemakkelijkt het zoeken. De productieve hoofdauteur vermeldt
nog dat hij 500 kwartierstaten heeft klaarliggen van de kinderen van echtparen die ca. 1880-1920 in Beek
en wat daarbij hoort, huwden. Dhr. Hoppe heeft dus praktisch de gehele bevolking van voor ca. 1930 uit
Beek en omgeving in beeld: autochtonen, villabewoners en ambtsdragers. Alle 500 echtparen zijn in een
lijst vermeld en aan hen kan eenzelfde uitgave als hier besproken worden gewijd. Bij volgende uitgaven
dient bezien te worden, gereproduceerde fragmenten van archiefstukken te schonen, wat met modeme
scanapparatuur mogelijk is. Nu tonen die te veel grauwtinten.

G.J. Bothof
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C. Kruit, Voorouders van 'Pake' Bouke Sieperda en 'Beppe' Baukje de Witte (gehuwd 4 mei 1872 in Won-
seradeel), Den Haag 1997, 116 pag.

Het boek is niet-zoals men zou kunnen denken-een kwartierstaat, maareen aantal stamreeksen van
voorouders van het echtpaar Sieperda/de Witte. Stamvader van de Sieperda's is Oepke Laas, die voor het
eerst werd vermeld in 1514 in het register van aanbreng. De familie De Witte stamt af van een zekere Pieter
Harmens, die in 1653 huwde met Griet Sjoerds uit Witmarsum. Verder worden nog genoemd de families
Rusticus (stamvader Hotze Jacobs, leefde begin 18e eeuw), De Gavere (Harlingen, stamvader Rogier Jans
overleed voor 1601), Jorritsma (stamvader Tjeerd Jorrits (voor 1700) te Sneek).
CdG

Biografieën
A.Hartmans, Van Officier tot Directeur, Een biografische schets van Charles André Hartmans (1886-1975)
oud-directeur van het Nederlands leger- en wapenmuseum 'Generaal Hoefer', Rotterdam, eigen uitgave
1996. (adres auteur: Oudelandstraat 60b, 3073 LL Rotterdam).

Dit is reeds de vijftiende publicatie van deze auteur. Dit maal wordt de levensloop van één van zijn
naamgenoten gevolgd en wel vanaf diens opleiding aan de K.M.A. te Breda, via diens militaire loopbaan,
krijgsgevangenschap en vermelding van onderscheidingen tot en met het ambt van directeur van het in de
titel genoemde museum. Dit alles met achtergrondinformatie over de instellingen en gebeurtenissen waarbij
CA. Hartmans was betrokken. Bijzonder zijn de copieën van namens onze vorstinnen Wilhelmina en
Juliana uitgereikte bewijzen van onderscheidingen en bevorderingen. Een voor geïnteresseerden in militaire
geschiedenis aan te bevelen boekwerk met illustraties en een naamindex.

CvB

Archiefinventarissen
W.J. Bulk, Inventaris van het archief van de gemeente Loon op Zand (1772) 1811-1937(1969), Oisterwijk,
1996, ISBN 90-74477-04-6 en M.J.A.J. Jansen, Inventaris van het archief van de gemeente Dussen (1905)
1932-1980 (1990), Oisterwijk. 1996, ISBN 90-74477-05-4.

Beiden zijn verschenen als resp. Inventarisreeks nr. 4 en 5 van het Streekarchief 'Het Kwartier van
Oisterwijk'. Genealogische publicaties kenmerken zich vaak wat de 19e en 20e eeuw betreft door een dorre
opsomming van namen en jaartallen. Genoemde inventarissen bieden een goede leidraad om-mochten uw
voorouders uit deze plaatsen komen—deze gegevens 'aan te kleden'. De archieven van de gemeenten Loon
op Zand (incl. de dorpen Kaatsheuvel en De Moer) en Oisterwijk (incl. de dorpen Diessen en Haghorst) zijn
nu voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. Zelfs op Internet zijn ze raadpleegbaar (URL:
http://www.tilburg.nl/archief/index.htm).
Helaas ontbreken indexen op persoonsnamen, maar dit kan verholpen worden door bij het raadplegen van
de online versie de zogenaamde 'Find-optie' op de PC te gebruiken.

AJS

W.F.M. Ahoud, Inventaris van de archieven van de gemeente Dodewaard 1811-1940 (1970), Arnhem
1997, 66 pag.

Het archief van de gemeente Dodewaard na 1811 vertoont nogal wat gaten. Enerzijds is dat een gevolg
van onzorgvuldig handelen in het verleden en waterschade, anderzijds door het opblazen van de archiefdeur
in 1945. De inhoud is weinig spectaculair, zoals dat bij de meeste negentiende/begin twintigste eeuwse
gemeentearchieven het geval is. Wel is het sympathiek van de auteur als bijlage op te nemen een lijst van
burgemeesters, assessoren, raadsleden, gemeentesecretarissen en gemeente-ontvangers.

CdG

Diversen
Paul Janssens, De evolutie van de Belgische Adel sinds de late Middeleeuwen, Gemeentekrediet - Histori-
sche Uitgaven, reeks in -8°, nr. 93, 1998.

Wie al kennis neemt van de indrukwekkend lange lijst van geraadpleegde literatuur, een opsomming van
meer dan zestig bladzijden, moet vermoeden dat het onderwerp, de Belgische Adel, van veel verschillende
kanten wordt belicht. Dat vermoeden wordt bewaarheid. Positie en betekenis van de adel is voortdurend
in beweging. De opvattingen daarover verschuiven mee in de tijd. Daarin voert de auteur ons mee en hij
doet dat op een heel leesbare en overzichtelijke wijze. In talrijke tabellen en grafieken bovendien worden
zaken als adelbrieven, titeltoekenningen, ridderbrieven, overheidsfuncties, bestuursfuncties enz. over de
periode 1580-1800 aan de orde gesteld. Onder de bijlagen vinden we o.a. een alfabetische lijst van alle 17e-
18e eeuwse 'consulten' uit de Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden. Ongeveer 3100 stuks. Deze consulten
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verleenden aan de vorst advies bij de toekenning van een aangevraagde gunst. Ongeveer een derde van deze
consulten bleef zonder gevolg; de meerderheid gaf evenwel aanleiding tot toekenning van een adellijke
onderscheiding. Een boek dat aan de geïnteresseerde ruime informatie biedt.

R.F. Vulsma

UIT ANTWERPSE BRON (34)

5-5-1535; Compareerde Gheeraert Geerolfss van cnoye (?) onder die meyerie van den
Grave geseten als getuge opt tghene des naebescreven is. Geleyt zynde van Pauwels
Claesz nu ter tyt schoutet tot Noortwykerhout om daer af zyn getuygenisse en[de]
kennelucheyt te seggene tot toecomende ende oft eewiger memorien als in gelycken
saken costumelyc es te geschiedene ende deselve getuyghe daer toe by my notaris als
richter ordinaris in desen toegelaten ontfanghen geexamineert en[de] gevraecht
zyn[de] heeft op zynfre] eede int aennemen en[de] ontfanghen zynre offitien den
keysere gedaen, geseeght verclaert, gedeponeert ende gecertificeert waarachtich te
zyne ende hem alnoch volcomelyck voorstaet ende kennelyck is, dat omtrent de maent
van december inden jaire vyfthienhondert ende derthiene sonder nochtans te wetene
den presicen dach wanneer tselve geschiede, dese selve deponent aldaer mede by ende
aene geweest is, aldaer een meester Jan van Beveren [kan ook "Beneven" zijn] ende
de voirs. Pauwels Claesz producent tsamen gemart [marren = vastleggen] hadden
roerende dat schout ambocht ende boedeambocht van Santvoert, dat Pauwels Claesz
voorn, toe te hooren plach, waer an de voorn. Beveren den voirs. Pauwels Claesz twee
halve huysen gaf alsoe dat Pauwels Claesz aen Beveren dagende was, dat hem noch
vanden voorn. Beveren thien pond(?) gebraken van der voirs. martinghe, waer op Be-
veren antwoirde seggenfde] dat hem noch van Pauwels voirs. gebrack erfhuer van den
haccamp, concluderen[de] Beveren voorn, dat hy van die voirs. thien pond nyet geven
en woude m[a]er soude die voirs. erfhuer tot eewigen daghen doot doen ende gheven
Agnies huysvrfouw] van Pauwels schout voorn, vier ellen lakens, dit geschiede toe
Teylinghen inde zaele aenden langen tafel inden jaer voorn. Daerby waeren met hem
deponent Steven Stevensz ende meer ander. Affirmerende voorts de voirs. getuyghe
dit geseeght te hebbene voor die gerechtighe waerheyt. Tantwerpen ten huyse myns
notaris gestaen by de Borsse vanden Cooplieden aldaer, present mr. Willem Stryt ooc
notaris en[de] Segher sHertoghe die Jonghe.

(SA Antwerpen, N 2070, f. 65/oud 56; nots. S. sHertoghe de oude) [M.V-K]
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PERIODIEKEN

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

Enkele gebruikte afkortingen: aanv. = aanvulling(en), afk. = afkomstig, afl. = aflevering, corr. = correctie(s),
corr.-adres = correspondentie-adres, exm. = ex matre, gen. = generatie(s), jg. = jaargang, kwst. =
kwartierstaat, kwn. = kwartieren, verv. = vervolg.

Nederland
De Asperensche Courant (Vereniging 'Oud-Asperen'; secr.: J.H.N, van den Berg, Achterstraat 40, 4147
AC Asperen), volgno. 70, 19e jg., nr. 1, jan. 1998. De eendenkooi te Asperen [1628; weduwe en kinderen
van Pieter Harmensz Clock of Van Persijn]; Het nieuws van 70 jaar geleden.

Idem, volgno. 71, nr. 2, juni 1998. R.H.C, van Maanen: Het reciteercollege 'Eendracht maakt sterk'
1875-1888 en de zangvereniging 'Caecilia' 1878-1881; Verv. Nieuws 70 jaar geleden; J. van Leerdam:
Predikantenborden in de kerk van de Hervormde Gemeente van Asperen.

De Bewaarsman (Historische Kring Hoogland; secr.: mw. R. Hilhorst, Johan van Oldenbarneveltlaan 6,
3818 HB Amersfoort; lidm. ƒ 25,-p.j.), 4e jg., no. 1, maart 1998. L. van Mispelaar: Herinneringen van een
dorpsonderwijzer. Brieven van meester P. van Dijk over Hoogland in 1920-1923; N. van Vulpen: Honderd
jaar Rabobank Hoogland; G. Hilhorst: Historische fietsroute door Hooglanderveen [met notities].

Mem, no. 2, juni 1998. G. Pommer/L. van Mispelaar: Wateroverlast rond de Laak 1597-1648;/ vanden
Boom: Daan Gerritsz, de kooiman (ca 1655-1703). De oorsprong van de familienaam Van de Kooy [met
(klein-)kinderen)]; Verv. Hamseweg.

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, deel 113(1998), afl. \.K. van
Damme m.m.v. J. Deploige: 'Slecht nieuws, geen nieuws'. Abraham Verhoeven (1575-1652) en de Nieuwe
Tijdinghen: periodieke pers en propaganda in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de vroege zeventiende
eeuw; J. Tollebeek: Geschiedenis en Oudheidkunde in de negentiende eeuw. De Messager des sciences
historiques 1823-1896.

Idem, 1998, afl. 2. T. Verschaffel: Leren sterven voor het vaderland. Historische drama's in het
negentiende-eeuwse België; J. de Jong: Gezag, macht en prestige. Het ontslag van James Loudon als
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië in 1874 in het perspectief van de veranderende politieke cultuur.

Idem. Kroniek. Lijst van de voornaamste in 1997 verschenen boeken en artikelen op het terrein van de
Nederlandse geschiedenis.

Idem. HG-nieuws,)g. 5, nr. 1, maart 1998; nr. 2, juni 1998. K. Bossaers: Regionale geschiedbeoefening:
een breed en gevarieerd veld.

Centraal Bureau voor Genealogie (Postbus 11755, 2502 AT Den Haag), jaarboek, deel 51 (1997). B.
Koene: Welgeboren in Holland [geboorte-stand met bepaalde voorrechten; positie/rechten en plichten,
herkomst; met detail-onderzoek weigeborenen in Assendelft; o.a. Vant Hoff, Gael, Roon/Roen, Tijt, Vande
Langelaan, Ham; met fragment-genealogieën]; A.M. W. Buik-Bunschoten: De Hoornse wetsverzetting in
1618 [in bijlagen de persoonsgegevens van gerenoveerde, blijvende en nieuwe leden van de vroedschap];
M. Zoeteman: Het universiteitsarchief als genealogische bron voor de vroegmoderne tijd; P. van Wissing:
'Om met eeren ende reinen geweeten dat broot te winnen'. Het studentenfonds Van Reidt (1600-heden)
[Everhardt van Reidt (1550-1602); in RA Gelderland; curatoren, bursalen, opleidingen]; Y. Prins/J. Smit:
De naaste verwanten van Jan Steen [vooral, te Leiden; met stamreeks/parenteel Stien/Steen, De Rechte, Van
Rijnsburg, Gael, Van Grieken, Percellis; voorts fragmenten Van Leeusvelt, Van Dam, Capiteyn, Van
Cranevelt, Van Goyen, Van Egmond, Hercules/Overlander, Van Vliet (2 x)]; L. Bosman/J.G. Bosman-van
der Stoop: Een portret van meester-timmerman Jan van der Stoop door Wybrand Hendriks [ 1744-1831; Jan
van der Stoop, overl. 1802]; N. Plomp: De Europese carrière van Franciscus Josephus Harbaur (1776-1824)
(II) [lijfarts van koning Willem I; één der organisatoren van de gezondheidszorg en het medisch onderwijs
in Nederland; rector-magnificus te Leuven; met fragment Harbau(e)r te Neuwiller (Elsas) en Würzburg];
Wapenregister.
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Genealogie zonder grenzen, nr. 38, juni 1998. Aankondiging stop uitgave [nog twee afleveringen]; Verv.
Huwelijksregisters Herv. Gem. Venlo; Verv. Register van familiearchieven RA te Hasselt; R. Penders:
Personen uit de Euregio die voorkomen in de bevolkingsregisters van Hasselt- Register Ao. 1829; Lijst van
handboeken te gebruiken bij het bestuderen van oude archivalia.

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 22e jg., nr. 2, maart
1998. P. Sanders: Een familie Van Clootwijck-Klootwijk [nageslacht van Wouter Petersz Rommen, later:
van Clootwijck, overl. vóór 23-1-1640]; Verv. Genealogie Broeders; Verv. Brabantse schippers ... Dor-
drecht; Verv. Kwst. Van Loon; Verv. Repertorium lenen hofstede Meeuwen; Verv. Genealogie Maliepaard;
M. Soetens-Menage/C.P.H. Soetens: Van der Donck in combinatie met Blommaerts in Hoeven en
Oudenbosch in de 16e eeuw [Merten van der Donck alias Blommaert Mertenss, van Breda, caffawerker,
poorter van Antwerpen 5-9-1603]; Antw. o.a. Van Tilburg [te Dussen; 17e-18e eeuw], Willem Jacops
[schipper te Lage Zwaluwe, v.a. 1641]; P. Sanders: Het geslacht Scheurwater [17e-19e eeuw]; Aanv.
Kwstn. Siemons, Voeten, DenRooijen; Verv. ReeckeningheNic. Blanckaert 1587 [Kwartier vanHeusden];
Verv. Trouwen Oosterhout.

Historische Kring Kesteren e.O/A. Datema Instituut (secr.: D.J. van Dee-Honders, Buitenweg 11,4021 BB
Maurik), nieuwsbrief, 16e jg., nr. 1, jan. 1998. Straatnamen van Rijswijk; Straatnamen van Ravenswaaij.

Idem, nr. 2, april 1998. K. Baggerman: Spreken is zilver, zwijgen is goud [Cornelis Carpentier (Kerpen-
tier), 1797 knecht bij Gerrit van Westrhenen]; Betuwse kwartierstaat (5 gen.); Geurt Dirk Opperman [geb.
Lienden 1884; —, Verburgh/Verburgt, Verwoert (te Opheusden), Van Neerbos]; Straatnamen Herveld.

Historische Kring Loosdrecht (secr.: mw. A.C. Mol-Roodhart, Regenboog 57,1231 TG Loosdrecht; contr.
min. ƒ 20,-op postgiro 31.32.756 t.n.v. penningmr. Hist. Kring), nr. 116, 25e jg., febr. 1998. B. de Ligt:
Loosdrechts Poëzie Album (XVI) [Gerrit Grootendorst dichtte t.g.v. het 25-jarige huwelijk van ds. G.
Vellenga—Jacoba D.J. Pouwels]; C.G. Bogaard: Het zilveren pronkzoutvat in kasteel-museum Sypesteyn
[gemaakt door Zacharias Cloot, 1625]; R. Loenen: De zorgen van een kroegbaas [Jens de Groot, geh. met
Aaltje Jans van der Horst; 1740-50].

Idem, nr. 117, mei 1998. F. Brand: Een nachtelijke dropping in Loosdrecht op 11 april 1945 [Frans
Dekker, Johan Greidanus, Edward Willem Janzen; Zeldenrijk, Van Schaik]; M. van Schaik-Krook: Hendrik
Krook, vrachtrijder te Loosdrecht [geb. 1896, tr. 1928 Cornelia H. Metz].

In de Gloriosa (Historische Kring Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef; secr.: mw. G.V van Vliet,
Postbus 31, 1243 ZG 's-Graveland; lidm. min. ƒ 20,-p.j.), 15e jg., nr. 1, febr. 1998. J. Immerzeel: Van
huizen gesproken ... De spinnerij; De oudste eerste steen [te Ankeveen, 1806, door H. Leurs, 6 jaar]; D.
Buitenhuis: Geëerde burgers [Jan Hafkamp, geb. 1897; Gesina Maria Voorn-Meester, geb. 1896; Cornelia
Johanna Hilhorst-Kuiters, geb. 1925].

Idem, nr. 2, mei 1998. Vroedvrouw [Johanna Broekhuizen, overl. 1791, 42 jaar]; Een motorschip uit
1922 [firma Hendriks, groothandel in brandstoffen]; Geëerde burgers JJ [Philippus Jacob Hamers, geb.
1909; Louis C.T. van Dalen, geb. 1928; Jan Nicolaas Fokker, geb. 1906]; Van huizen gesproken ... Over-
sticht,... Zuidereinde 46-48; Razzia-zondag, Ankeveen [14-1-1945]; Jan Haverkamp [overl. 1997].

Kondschap (Stichting Oudheidkamer Brederwiede; Postbus 24, 8325 ZG Vollenhove; donatie min. ƒ 20,
-p.j.), 14e jg., nr. 1, maart 1998. H. Scholtmeijer: Dokter Van Setten, een plattelandsarts [geb. Meppel
1917, overl. \99\]; A.F. Stroink: De Sloet-relaties;/ Lok: Beelden van vroeger. Belt-Schutsloot in de jaren
veertig; K. Boes: Kwst. (5 gen.) van Gerrigje Nieuwenhuis [geb. 1956; Nieuwenhuis (te Franeker), Van
Munster (te Hasselt), Dikken (stad Vollenhove), Lepper (Ambt Vollenhove)].

Idem, nr. 2, juni 1998. T.R. Stegeman: Van allerlei uit Blokzijls verleden [o.a. Een proces om een mest-
hoop (van grutter Jan Herbert, 1758), De joodse begraafplaats, Een bank van lening (Ragger Claesen Boer,
geh. met Elisabeth Jonker, 1772)]; Aanv. Sloet; K. Boes: Kwst. (5 gen.) van Gerrit Jan van Benthem [geb.
Barsbeek 1918; -, Winters, Van Dalen, Belt].

Krommenieër Kroniek (Historisch Genootschap Crommenie; secr.: J.J. van Vlaanderen, Militaireweg 100,
1562 HD Krommenie; contr. ƒ 30, - p.j.), no. 9, maart 1998. De Noorderhoofdstraat [de brand in 1702,
bebouwing ca. 1930, herinneringen van oudere Krommenieërs]; Diefstal op de kermis [uit de kraam van
Jan Tijken Hendriks, won. Alkmaar, door Hendrik Aafjes en Klaas Krijgsman; 1853].

Idem, no. 10, juni 1998./. Rem: Krommeniedijk; voorts bijdr. betr. Verenigingsleven te Krommeniedijk
in vroeger jaren, De Horndersluisbuurt, Agathe-park, Herinneringen van Jan Raap; J.A. de Koning: Ruzie
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en vechtpartij in het dorp [bruidspaar Dieuwertje Mijzen en Jan Jonker en jongelui op visite, 1841];
Winkelen in 'Dorpsstraat Noord' (1910-1940).

Mars et Historia, 32e jg., nr. 1, jan./maart 1998. S.J. de Groot: De ondergang van 's Lands schip Prins
Willem op de Zuiderhaaks, 14 sept. 1781 en reacties in dichtvorm daarom van tijdgenoten; De vrede van
Munster (1560-1648); Nederlanders in Duitse krijgsdienst 1914-1918 (een poging tot reconstructie).

Idem, nr. 2, april/juni 1998. De eretekenen van Eilerts de Haan, een marineofficier in Suriname [J.G.W.J.
Eilerts de Haan, geb. Noordwolde 1865]; Napoleon en de vestingbouw op Texel; Th. vanderPlas: 'sLands
vloot in Indische wateren; De landingsoperaties van het eskader-Van Braam, 1784; D. van Bavei. Het
oproepen van Nederlanders in Amerikaanse krijgsdienst 1917-1918 [o.a. immigrant Lodewijk van Iersel,
kreeg onderscheiding, 1918]; Adjunct marine attaché in Londen [H.J.E. van der Kop, 1962-64].

Met Gansen Trou (Onsenoort), 48e jg., nr. 4, april 1998. Verv. Eendenkooibedrijf in de Oostelijke
Langstraat [kopers in de 18e eeuw o.a. Hopman, Eston, Schermers, Rietveld, De Kleyn]; H. Verhoord: Van
1746: boerderij in de brand tot 1997: boerderij in de branding [Martinus Verhoord, mandenmaker, kocht
pand in 1913].

Idem, nr. 5, mei 1998. Verv. Eendenkooibedrijf in de Oostelijke Langstraat [pacht-eigendomverhoudin-
gen 1600-1800; o.a. De Zeeuw, d'Oultremont, Van Lier, Ermers, De Cassamajor, Van Cattenbergh, Van
Thienen, Van Engelen, Schoneus]; Nogmaals 'Achterstraat 66, Vlijmen, 1748'; Grensproblemen tussen
Nieuwkuijk en Drunen, 1723.

De Miedbringer (Stichting Ons Schellingerland; secr.: mw. M. van Weeren, Longway 5, 8881 CM Ter-
schelling-West), no. 140, jg. 37, maart 1998. Een bezoek aan het eiland Terschelling [uit reisverslag van
A.P. Acket, 1881/82]; De stranding van de Clara Johanna [Scheveningse bom, 1903; Klaas Spits haalde een
12-jarige jongen uit het water].

Idem, no. 141, juni 1998. T. Schol: Reactie op het artikel 'De stranding van de Clara Johanna' [schipper
Teunis Plugge, bemanning: Jacob van Duivenbode, Maarten van der Toorn, Willem Kadee, Cornelis Pronk,
Teunis de Heyer]; A. Wiegman: De stranding van de Fernando [Italiaans schip, 1908].

Naamkunde, 29ste jg. (1997), afl. 3-4. D. Gerritzen: Motieven bij de keuze van voornamen; V. Mennen: Een
historische verkenning van de laatste 100 jaar toponymie in Vlaanderen; A. Marynissen: Plaats- en
persoonsnaamgeving in Bilzen; M. Ceunen: Jef Cuvelier en Camiel Huysmans: twee Bilzense pioniers.

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, jg. 15, nr. 2, mei 1998. Verv. Wortels in
de Achterhoek: Navis huist al acht generaties op stamhuis in Lintelo; Verv. Oost-Gelderse familie- en boer-
derijnamen; F. Reitsma: Een familie Ter Marsche in Laren [nageslacht van Egbert te Hengevelt tr. Lochem
1676 Aeltje Brugginck; Marsman]; H.A. Kortschot: Het doopboek van Zwillbrock (1740-1811) [familie-
namen ouders en plaats van herkomst]; CA. van Remmen: De Van Remmens in de zeventiende eeuw [met
schets landschap, politiek en bestuur, religie enz. betr. Zeddam en Groot Azewijn]; G.Th. Tolhuijsen:
Genealogie van de Tolhutte tot Tolhuijsen [nageslacht van Janna Teunissen aan de Tolhutte tr. (1) Lichten-
voorde 1730 Jan Ysreve (Isereve), tr. (2) ald. 1746 Peter Goorman; Tolhutte, Toelhuis, Tolhuis(en)]; F.
Reitsma: Wie zijn de ouders van Jan Keppel[s]? [in Langen; verwikkelingen met Wennekink, Lubberdink,
Mensinc, Schuiten/Scholten, Stoltenbergh, Keppels, Weijenbergh, Reinderink enz.; bewoners van de Kep-
pelsplaats;17e-18e eeuw]; J. Bloemendaal: Is de geest van de profeet Elia weer bezig? [toevalstreffers;
familie Bloemendaal uit Vorden in Amerika]; /. Tolkamp: Stamreeks Plekenpol [te Winterswijk; 17e-20e
eeuw; Te Haveste, Eelverdinck]; Aanv. Kwst. Hesselink [o.a. Leppinck]; Aanv./verb. Kwst. H.W. Heuvel.

Oud Hoorn (Vereniging Oud Hoorn; secr: mw. P.M. Huisman, Postbus 346, 1620 AH Hoorn; contr. min.
ƒ35, -p.j.), 20e jg., nr. 1, maart 1998. Bijdr. betr. de pakhuizen De Zeevaarder en De Dolphijn, 'Hoornsch
goedkoopste magazijn' [Jacob Teller, 1909], Gerard Boedijn.

Idem, nr. 2, juni 1998. L. Olijve: Toen de haven nog de haven was. Uit de glorietijd van de Hoornsche
Boot [met o.a. jeugdherinneringen van Jan Borman (-1930-1955 - ) ; schipper Gerard Houter (1911 -1983)];
H. Saaltink: Een notaris, wat doe je er mee. Hoorns verleden in akten en boedelbeschrijvingen; Piet Peer-
deman schreef boeiend boek voor zijn kinderen.

Oud-Nijkerk(Stichting 'Oud-Nijkerk'; secr.: G.J.H, van den Brink, Venestraat 58,3861 BZ Nijkerk; donatie
min. ƒ 20,-p.j.), jg. 17, nr. 1, maart 1998. R. van der Bie: Tabaksplanters in Nijkerk omstreeks 1813. Een
economische en politieke elite (2); B.G. van den Bos: Tumult op de Kolk [Amsterdamse matrozenwervers
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Lambert Klopper en Jan Bouten; 1781 problemen met vertrek recruten]; J. Kamphorsv. Dokters verhalen
[H.J. Gerard Leerink, geb. 1936, huisarts, zoon van de huisarts Joh. Leerink (1907-1962) uit Aalten]; D.
van de Bunt: Nijkerk aan Zee na 1939.

Idem, nr. 2, juni 1998. Verv. Tumult; W.B.P.J. Blokhuis: De grutterij van Rijmert van den Hoorn [overl.
1838].

OudRhenen (Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.O.; secr.: ing. H.B. Gieszen, Bruine Engse-
weg 40,3911 CL Rhenen), 16e jg., no. 3, oct. 1997. Jubileumnummer 1907-1997. Grepen uit Rhenen's ver-
leden, ['samenvatting van ruim zestien jaar Rhenens onderzoek'; diverse onderwerpen uit de vroegste
geschiedenis, voorts o.a. de Cuneralegende (en -kerk), De Utrechtse bisschoppen, Het Agnietenklooster,
De Ridderlijke Duitse Orde te Rhenen, Stadsrechten, stadsmuren en stadsbestuur, 8 blzn. oude ansichten
e.d. in kleur, Religie, ouderenzorg en gezondheidszorg, Veerhuizen, Windmolens, Kastelen en landhuizen,
De Bataafs-Franse tijd, Postkantoor en posterijen, Sigarenfabrieken, Literatuur betreffende Rhenen].

Oud-Scherpenzeel (Vereniging 'Oud-Scherpenzeel'; secr.: mw. E. Bitter-Boshorn, Eikenlaan 99, 3925 VJ
Scherpenzeel; contr. ƒ 20, - p.j.), 10e jg., nr. 1, maart 1998. Hoog en Laag Koudijs in Glashorst [ge-
schiedenis van het perceel; met lijst eigenaren, o.a. Van Manen, Verbrugge, Van Ravenhorst, Glashorst];
Verv. Scherpenzeel crimineel.

Idem, nr. 2, juni 1998. Herinneringen uit mijn kinderjaren [I. Roelofsen-Wagensfeld]; J. van de Hoef.
Gooswilligen [landgoed; 1937 verkocht (toen nog overwegend bos en hei) door familie Lehman aan vier
boeren Brons, Veldhuizen en 2x Van de Fliert; eerste bewoners 1938-39; bewoners per boerderij 1938-
heden].

De Proosdijkoerier (Historische Vereniging 'De Proosdijlanden'; secr.: Postbus 65,3648 ZH Wilnis; lidm.
ƒ 30,-p.j.), jg. 13/14, nr. 1, maart 1998. Verv. Probleem in Vinkeveen [A.E.J. van Grotenhuis van Onstein,
burgemeester 1897-1926; gebeurtenissen tijdens zijn ambtsperiode]; A . Kaashoek van den Brink: De
scheepswerf van Stofberg [eerste scheepmaker van de familie was Cornelis S., geb. Kralingen 1762, won.
Mijdrecht; nageslacht werkte o.a. te Wilnis, Oudewater, Aalsmeer, Leimuiden en Enkhuizen]; P.
Grundmann: Hongaarse pleegkinderen in Wilnis [1948-49]; Het rampjaar [1672] in De Ronde Venen en
de geschiedschrijving erover. De aanval op Waverveen; Telefoonnummers in De Ronde Venen [1938].

Wem, jg. 13/14, nr. 2, juni 1998. F. de Wit: Proost Johan Inghenwinckel [proost van het kapittel van Sint
Jan vanaf 1506, overl. 1535]; /. Bader: Zoektocht naarde oorsprong van de familie Bader [afk. van Hamm;
17e- begin 18e eeuw]; Verv. Probleem in Vinkeveen]; J. Frankenhuizen: De strijd om een ambachtsschool
(1).

Hel Rectorshuis (Stichting Museum voor Heemkunde Almelo, Korte Prinsenstraat 2, 7607 JB Almelo;
secr.: S.L. Dronkers, B. Zweersstraat 43, Almelo), 20e jg. (1998), no. 1. In gesprek met Ab Morsman
[Albert Jan M., geb. Broekheurne 1929]; H. Beijers: Medische perikelen in Almelo in vroeger tijden
[apothekersfamilie Lamberts; Coenraad Cock, burgemeester en medicus (1754-1814)]; De Heerlijkheid
Almelo [geschiedkundige gegevens uit het museumarchief].

Speuren en Ontdekken in de historie van Ouder-Amstel (Werkgroep 'Wolfgerus van
Aemstel'/Oudheidkamer; Corr.: J.C. Niesthoven, Swanevelt 22,1191PH Ouderkerk a/d Amstel; lidm. ƒ 25,
— pj.), jg. 14, nr. 1, maart 1998. 1798: Voorjaarsgebeurtenissen [o.a. onbezette ambten, Oranje klanten,
nieuwe leden municipaliteit]; Gerrit van de Linde [1832 afgestudeerd theoloog, verhoudingen, logeerde
1833/34 bij Frans Dingemans (dokter te Ouderkerk), kostschoolhouder in Engeland]; Hoger-Amstel [eige-
naren o.a. Treeckels, Waterman, Blok, Pielat, Kessler, Scheurleer, Kleinpenning, Siepenkot];7.M Walop:
Hoe een dubbele moordaanslag op Ouder-Amstel werd verijdeld. De gang van zaken in onze Gemeenteraad
van 1960-1964 [Bijlmer-kwestie].

Idem, nr. 2, juni 1998.1898: pas honderd jaar geleden; M. van Dijk: Swanevelt alias Het Swaantie [enz.]
[bruikwecrlands mei huis in de polder van de Rondehoep; transporten v.a. 1727: o.a. De Swaan, Boucart,
Verwoert, Regtuijt, Bak, Pos, Seeleman].

Streekmuseum Hoeksche Waard (red./secr.: Hofweg 13, 3274 BK Heinenoord; contr. min. ƒ 10,-p.j.),
bulletin 76, april 1998. Historisch allerlei: Sabina van Egmond [begr. Oud-Beijerland 1614]; Antw. o.a. Van
Driel [gezin van Jacob van Driel, 1821-1862], (Van der) Kest; Afd. Genealogie (aanwinsten).
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Uit Familiebladen:
Aldfaers Erf, nr. 137, maart 1998; nr. 138, mei 1998. Een goede, lieve man [Marten Wypkes Schotanus,
geb. 1866]; DeTiendaagse Veldtocht van Jan Beerend Schotanus (2): Roelof Schotanus verjaagt de Franse
bezetter [1813]. (3) Meindert Schotanus vlucht voorde Waalse rebellen [1830].
Alweer een Venneer, nr. 3, jg. 2, lente 1998. Genealogisch overzicht van enige Betuwse Vermeer's: groep
'Lakemond' [16e-18e eeuw]; Genealogisch overzicht van de Rotterdamse Vermeer's: groep A [oudst
bekende: Dirck Ghielen; tr. ca. 1642 Maertje Cornelis]; Aanv./corr. Renswouwse Vermeer's.
De Beukers Bode, 10ejg.,nr. 1,april 1998. Aanv. Beukers, stam'Schipluiden'; nr. 2, juli 1998. Fragmenten
Beukers [te Middelburg en Den Haag; 19e-begin 20e eeuw],
Blanckensteijn bulletin, 10e jg., nr. 1, zomer 1998. Verv. De vrouwen van Blankesteijnen: Geurtje van den
Brink (1855-1934) [tr. (1) Maartensdijk 1878 Aalbert Blankenstein; tr. (2) 1906 Hendrik van der Linden].
Casa Clutia, nr. 37, 14e jg., maart 1998. Drie grafzerken in Zaltbommel [Klyt, Cluiet]; Huismerk van
Noordhollandse Kluiten.
De Craecken, deel 29, mei 1998. Sages en vikingtijden; De Zeeuwse stam [Kraak]; Kraakman [oudste
generatie: Jacob Cornelisz Craeckman, vermeld 1602]; Kraake [en Krake, te Dalfsen; 18e-20e eeuw].
Den Decker —Den Dekker Bulletin, 9e jg., mei 1998. Uit de archieven [losse vondsten De(n) Decker;
Zeeland, Rotterdam]; Decker in Amerika.
De Dobbelbeker, 28ste jg., nr. 1, maart 1998. Ook tak 52 Antwerpen-Rotterdam zoek in het Pajottenland
[De Dobbeleer]; Corr./aanv. o.a. betr. Jacobus Winnox Dobbelaere [tr. Vlissingen 1799; doop gevonden
in archief van Rijssel]; Stamboom nr. 56 (Zomergem-Gent) [nageslacht van Joannes Dobbelaere tr.
Oostwinkel 1659 MargarethaDenijs].
Driemaandelijks tijdschrift van de families Meirlevede — Merlevede, jg. 7, nr. 1, maart 1998; nr. 2, juni
1998. Omtrent stamdrager Jan Baptist Merlevede [tr. ca. 1700 Janneken Tavernier], Bijlage: Kwartierstaat
nr. 13 [van Daniel J.C. Merlevede, geb. Poperinge 1930; —, Duthoit, Bortier, Metsu].
De Drudenvoet, 7e jg., nr. 1, april 1998. Hofstede Rustenburg [pachter Frank Klapwijk, tr. Zevenhuizen
1929 Jansje Paul; herinneringen van hun dochter].
De Eendenkooi, nr. 81, 25e jg. (1998), nr. 2. Waar een onderzoek toe kan leiden ... [Lijsabet Clasen, wed.
Douwe Jannes verkoopt 1782 eendenkooi te Rasquert]; Ware gebeurtenissen ontleend aan vergeelde brie-
ven [met fragment-kwartierstaat van betrokkenen: Douwe Klazes van der Kooij (zoon van Scheltje Sik-
kema) tr. 1866 Aaltje de Koe].
Familiekrant Stam Joosten, nr. 33, jg. 9, 8.4.1998. Limburgse klokkenmakers [Lambert Joosten, tr.
Maesyck 1684 Elisabeth Querx; en kinderen].
Familiekring Groeneveld, nr. 28, april 1998. De Londense steensnijder Joannes Groenevelt [overl. 1716];
Persoonslijsten van Groen(e)veld(t)'s overleden in 1996.
Familietijdschrift Eyckmans-Van Erom, 5e jg., juli 1996. Verv. Nakomelingen Jan Frans Eyckmans/Maria
Mathilde van Erom: 7. Charles-Louis Eyckmans [tr. Eksel 1921 Maria Pauline Simons, en nageslacht; veel
UI. en documentatie]. Idem, 6e jg., april 1998. Verv. Nakomelingen: 8. Ludovicus L. Eyckmans [tr. Eksel
1924 Maria Gertruda Simons, en nageslacht],
Gens Avortia, no. 44, april 1998. /. van der Avoirt: De fleur-de-lys [op schepenzegel van Jan Michiel van
der Avoirt].
Gens-Dunia, 35 jg., nr. 2, juni 1998. De Flakkeese genealogie: Verduin [nageslacht Matthias Wouters V,
tr. Aerjaentje Tonis (overl. 1628)].
De Geslachten Zijlstra [e.a. spellingen], 28e verantwoording, voorjaar 1998. Archieven in Fryslan; Oude
Stadsbegraafplaats Leeuwarden; Vraagtekens uit en in de stad Groningen [Zijlstra/Zielstra; 18e-19e eeuw];
Fragment Zeilstra [te Arum, Drachten; begin 19e eeuw]; Familie Zijlman/Zijlstra uit Molkwerum [begin
19e eeuw]; Familie Zijlstra uit Veenwouden [eind 18e-19e eeuw]; Familie Zielstra/Zijlstra uit Niehove
[18e-19e eeuw]; Stamreeks Zeilstra [te] Woudsend en Illinois; Familie Zijlstra uit Burum; Familie Zijlstra
uit Harlingen Groningen [19e-begin 20e eeuw]; Familie Zijlstra uit Groningen [schippers; 18e-begin 19e
eeuw]; Militairen in de provincie Groningen 1863-1941 [Zeilstra, Zijlstra of zoons van een vrouwelijke Z].
Hamers bulletin, jg. 14, nr. 3/4, mei/aug. 1998. V.W. Breurkes: Wat weten wij van Pieter (Joseph) Hamers.
Limburgs militair in de Franse tijd (1793-1813); Twee 17de-eeuwse Sittardse Hamers-testamenten [Peter
H. (1636), Elisabeth Soutzen vrouw van Peter H. (1671)]; Voor- en nageslacht van een emigrant [Hendrik
Hamers/Henry Hammers, 1839-1912]; 'Der Habet' kroniek en de geslachten Habets; Verv. Bevolkingslijst
van de bank Simpelveld uit 1694; Een echtpaar Ha(e)mers - Houben gehuwd in 1750; Hamers in kwartier-
staten (3) [Elisabeth Ha(e)mers, ged. Breust-Eijsden 1702]; De familie Schuggen en Stas Hamers [17e
eeuw]; Nalatenschappen met connecties Hamers (2) [Jan Wijnand Kerkhoffs, 1797-1857]; De nalatenschap
van Margaretha Kerkhoffs weduwe van Alexander Hamers [tr. 1808]; Nog een nalatenschap bij de familie
Duijkers [Johannes Laurentius Duijkers, ged. Brunssum 1763]; Stamreeksen Hamers; Ingangen op notariële
archieven.
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Het heden en verleden van de familie Hollander, familiekrant nr. 8, 4e jg., nr. 1, april 1998. Familiegraf
Hollander Herbayum [opschriften van twee grafstenen]; Losse vondsten van naamgenoten in de archieven.
Helm-nieuws, no. 55, 14e jg., nr. 3, zomer 1998. Weduwe Sjaan v.d. Helm door politie bestolen! [Adriana
van der Helm wed. Van Elswijk, overl. 1893].
Jelsumer Hoekstra's, nr. 36,18e jg., mei 1998. Hoekstra-Wassenaar grafkelder [op kerkhof te Jelsum; actie
behoud monument].
Jongens familiebrief, nr. 37, 10e jg., maart 1998; nr. 38, juni 1889 [=1998]. Frederiksoord m. Nogmaales
Grietje Muys-Jongens [in Wezenboek van Jisp 1802-06].
Kroniek van de Stichting Geslacht Mees, nr. 47, juni 1998. C. Boels: De komst van de Bijbank der Neder-
landsche Bank in Rotterdam [Rudolf Adriaan Mees en zoon Willem Cornelis]; Foto-publicatie per familie-
staak [(Alting) Mees].
Loage-tijdschrift, nr. 51, jg. 13, febr. 1998. De tragische geschiedenis van Mathilde Breydel-Louwage.
Epiloog. Idem, nr. 52, mei 1998. Petrus Lauwagie uit Lissewege, in 1877 gesneuveld in Nederlands-Indië.
Onderde lep,']g. VI, april 1998. Smakken om klanten [gebruiken van voerlieden, o.a. smakken = dobbelen
om de vracht]; Theater Carré [memorie van successie van Amalia Salamonska, de in 1891 overleden vrouw
van Oscar Carré]; juni 1998. Te heet gebakerd ... ? [Jan Teunisz van Yperen, geb. Haarlem 1643, tr. 1668
en 1682],
Op de Kleine Schiphorst, nieuwsbrief nr. 8, april 1998. Hermanus J.L. Klein Schiphorst 1875-1959 [tr. Den
Helder 1905 Johanna Maria Philips; en gezin]; nr. 9, mei 1998. Schema Klein Schiphorst/Kleinschiphorst;
Verv. Hermanus J.L.; nr. 10, juni 1998. Verv. Hermanus: zusters en broers.
Poelgeestfamiliekontakten, 19e jg., maart 1998. Verv. Genealogie Van Poelgeest [20e eeuw]; juni 1998.
Groot- en Klein-Poelgeest in Zuid Amerika afl. 9; Schildersbedrijf Van Poelgeest te Schellinkhout; Verv.
Genealogie.
Publicus, jg. 5 (1998), nr. 1. P. Burgsteyn: De dominee' s-tak [Daniel Borgstein, ged. Culemborg 1671, pre-
dikant in N.O.I.]; Herinneringen aan een oud Kuilenborger [Willem Borgstein, 1836-1932].
De Sc/iafe/(Sinkeldam-Buschman), 9e jg., nr. 2, mei 1998. Verv. Genealogie Kofman [te Enkhuizen; 19e-
20e eeuw]; De voorouders van Antje Metzon [ 1849-1921; 3 gen.; Vlaardingen, Enkhuizen]; De familie van
Jannetje Eveliens [tr. Zaandam 1825 Gerbrand Kostelyk]; fragment Rateland.
'n Schrievertien, no. 20, jg. 17, maart 1998. Genealogie De Schrijver [nageslacht van Pieter Johannes de
S. tr. Clinge 1861 Constantia van Herreweghe; later o.a. te Zaandam].
Scone Jhan, nr. 21, jgn. 7-8, winter-lente 1998. Van 'Nauses' [Schoonjans te Pamel]; AnnoDomini 1897
[naamgenoten en aanverwanten geboren in 1897]; Verv. Onze verwante afstammelingen van Sweder van
Abcoude.
Sintmaartensdijk nieuws & ouds, no. 34/1998. Diverse stamreeksen (Van) Sintmaartensdijk, Sintemaartens-
dijk, Van Sint Maartensdijk; L.W. van Sintmaartensdijk: Babyloniënbroek [geschiedenis, namen school-
meesters 1612-1837, notities uit het diakonieboek].
Stichting Jacobus Lautenbach 1537/'38 tot 1611, familieblad nr. 20, april 1998. Verv. Indiëganger [Harmen
Lautenbach, 1849-1931]; Kornelis Lautenbag (1888-1974): een kleine zelfstandige uit Het Bildt; Verv.
Nakomelingen van Piet en Anna Lautenbach.
Het Trejfertje, 27ste jg., no. 1, maart 1998. Thomas Treffers (1916-1945); no. 2, juni 1998. P. Sanders:
Mijn grootouders [Cornelia Dekker tr. Genderen 1894 Bastiaan Treffers]; Eduard Treffers [1886-1961].
La Tribu, no. 20, 1998/1. Un peintre roubaisien Louis Charles Spriet, 1864-1913; Geboorten/huwelijken/
overlijden Spriet te Estaimpuis, Evregnies en Herseaux [18e-19e eeuw].
Tijdschrift van de familievereniging Van den Bempt uit Brabant, jg. 14, nr. l,jan. 1998; nr. 2, april 1998.
Pierre van den Bempde alias De Prez [won. Nodebais 1773-74]; Thomas vanden Bempt alias Dupréchet
en alias Deprez [1641 won. in Ferme du Bois Blanc].
't Tij-schrift, nr. 5, febr. 1998. Ten Tije, Tentije, Ten Teije in de volkstelling van 1947; nr. 6, juni 1998.
Molenmaker meester Jan ten Thije [burgemeester van Goor 1678].
Van Helden en Heldinnen, no. 39, 16e jg., maart 1998. Verv. Genealogie Van Helden; no. 40, juni 1998.
Idem [o.a. Bastiaen van Helden tr. Wijk 1789 Maria de Goede].
Van Mecken tot Mekke, 14e jg., no. 1, april 1998. Verv. Genealogie Borstlap [te Amsterdam; 19e-20e
eeuw]; Het geslacht Borstlap in Den Briel [17e-18e eeuw].
't Vandermeulenkrantje, nr. 40,20e jg., april-mei 1998. Negentiende-eeuwse bidprentjes in het archief van
de Familievereniging Vandermeulen [met verwijzingstabel van de echtgenoten].
Vegt's chronicle/(Van der) Vegt's kroniek, jg. 12, nr. 1, maart 1998. Stamreeks Van der Vegt [te Rotter-
dam]; Kwst. (4 gen.) kinderen Willem Cornelis Vegt [tr. Katwijk 1872 Naatje Swieserijn; —, Schaap, —,
Jonkmans (uit Vledder)]; Parenteel Anthonie van der Vegt [te Amsterdam ca. 1894-1904]; Erkenning van
onwettige kinderen [van Baukje van der Vegt, Leeuwarden 1853-DenHaag 1876]. Wem, nr. 2, juni 1998.
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Het Rotterdamse filiaal van Steggerda [met nageslacht Johannes Hendriks van der Vegt tr. Oldeholtpade
1780 Jantje Gerrits]; Familie Van der Vecht in Hasselt [inleiding]; Johannes en Marinus Vegt in Amerika
[zoons van Willem Cornelis Vegt tr. Katwijk 1872 Naatje Swieserijn].

België
Le Parchemin, No. 315, 63e année, mai-juin 1998. X. de Ghellinck Vaemewyck: 't Hof te Overbeke a
Berchem-Sainte-Agathe [Huysman d' Honssem, 't Serclaes]; Ph.-E. Detry: Portraits aux enchêres ou les
tribulations de Napoléon Mallue et de Rosalie de Lathuy; F. de Meulenaere: La familie Langhedul, XVe-
XVIIIe siècles [te leper]; Verv. Les quarante families: Carpentier de Changy, comté de Nevers [oudst be-
kende: Colinet Carpentier tr. Huw. Voorw. 1442 Jeanne de Savigny]; Héraldique vivante: Bovyn, Caqueue,
Dallemagne, Degueldre, Devillez, Gason, Géonet, Lemaire/Le Maire [ 19e eeuw te Maastricht], Van Maele.

Taxandria, Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen,
Nieuwe Reeks LXXIX (1997). /. Coppieters: Het oudste Turnhoutse toponiem. Het raadsel van Turnhouter-
voort opgelost?; M. Gielis/H. de Kok: De kanunnikenstrijd over de oorsprong van Turnhout in het licht van
recente studies en van nieuw ontdekte bronnen [geschiedschrijvende kanunniken met verschillende visies];
J. Boone:' In naam van het Franse volk': Twee 'Kapiteins van de opstandelingen' Pieter Corbeels en Albert
Meulemans, voor de krijgsraad; Verv. Provinciestad tijdens het eerste jaar van de Grote Oorlog [Turnhout,
le W.O]; Verv. Spotnamen, spotgebruiken en volkshumor uit de Turnhoutse Kempen; Turnhoutse goud-
en zilversmeden van de 19de eeuw; Petrus R.F. Velleman uit het Meetjesland, een ooggetuige van de slag
van Turnhout [1789; geb. Sleidinge 1771]; N. Peeters: Nicolaes Francken van Herentals (ca. 1520-1596),
schilder zonder oeuvre: een korte bijdrage over de stamvader van de 'Francken-dynastie'; Een 17de eeuwse
beschilderde kast in het Taxandria-museum [met ill. in kleur; tekst op de kast: 1684, Barent Jansz Hort en
Maertjen Cornelis; vermoedelijk Noord-Hollands; wie kent hen?].

Vlaamse Stam, 34e jg., nr. 5, mei 1998. M. Nuyttens: Historisch en genealogisch onderzoek in en over de
Franse Nederlanden; P. Donche: Vaststelling van verwantschappen via moderne DNA-technieken; G.
Theys/L. Elseviers: De derde dag na Quasi Modo [begin woorden van intredezang van de mis de eerste zon-
dag na Pasen; Beloken Pasen]; L. Commissaris (i)/E. van Haverbeke: Onze kwartierstaat: kolonel b.d.
Lucien Amandus Commissaris [1922-1998; Commissaris (afk. van Nispen), Nagels, Mancke, Timmerman
(te Sint-Kruis, Brugge)]; M. Gillisjans: Het vergeten boerengeslacht Gillisjans uit Zellik [16e eeuw];
Geregistreerde wapens: Krug, Den Tempst, Van Audenhove, Daemen; E. Lamsen: Help, mijn vrouw is
familie van mij! Of: een heel licht geval van inteelt [Lam(p)sins, Lam(p)sens]; W. Beele: De familienaam
Kino(o); D. Deroover: Bevolkingstelling 1693 Sinte Geertruyden Machelen; P. Huys: Nog vermisten in de
'Gazette van Gend' (1823-1825); Fonds Regis.

Duitsland
ArchivfiirFamiliengeschichtsforschung, 1. Jg., Heft 2, Juni 1997 (AfS N.F. Heft 123). H. Jager-Sunstenau:
Zum Alten Siebmacher und seinen Quellen [Johann Sibmacher (zoals hij zelf zijn naam schreef) overleden
in 1611, is een begrip geworden i.v.m. de later onder zijn naam uitgegeven 'Siebmacher'schen
Wappenbücher'; als bron voor zijn uitgave in 1605 diende een belangrijk deel van de Codex Saurma (ont-
staan in Silezië); de latere samenstellers van vervolg-delen gebruikten o.a. handgeschilderde wapenboeken
en eind 15e eeuw gedrukte werken als bron]; Verv. Braunschweigische Deserteure im nordamerikanischen
Unabhangigkeitskrieg; J. Heinzelmann: Die Herkunft der Guggenheim [ook: Guckenheim(er); afk. van
Jugenheim in Rheinhessen; transcriptie acte uit 1598]; Af. Aicher: Quo vadis SGFF [verslagjaarvergadering
overkoepelende Zwitserse vereniging].

Idem, Heft 3, Sept. 1997 (AfS N.F. Heft 124). M. Krauss: Familiengeschichte als Zeitgeschichte. Die
jüdischen Familien Bernheimer, Feuchtwanger und Rosenfeld in Nationalismus und Nachkriegzeit; R.
Heydenreuter. Landesherrliche Ehebeschrankungen im Herzogtum, Kurfürstentum und Königreich Bayern
[... 'mit dem die unerwiinschten Heiraten junger und mittelloser Personen gemeint waren'; reeds 2e helft
16e eeuw vind men het begrip 'leichtfertigen Heirat' terug in wetten]; B.J. Nussbaumer. Wie genau sind
Bürgerbücher und Familienregister? [in Zwitserland; nieuw aangelegd in de 19e eeuw (vanaf 1876); voor-
beelden uit de families Rinderlin, Nussbaumer, Heinrich en Iten]; W.H. Sturt: Die Chemnitz aus Zerbst und
Jever [ook: Kemnitz; 15e-19e eeuw].

Idem, Heft 4, Dez. 1997 (AfS N.F. Heft 125). Sonderheft Mittelalterliche Genealogie [te bestellen bij
CA. Starke Verlag, Frankfurter Strasse 52, D-65549 Limburg a.d. Lahn]. A. Richter. Zur verwandschaft-
lichen Verflechtung der Nachkommenschaft Karls des GroBen nach 'Brandenburg'. Ein Briefwechsel zwi-
schen Theodor Aichn und Siegfried Rösch aus den Jahren 1954 und 1955 [meervoudige afstammingen van
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Karel de Grote]; Idem: Arnold Berg (1902-1986). Erinnerungen an den groBen Genealogen für kleine
Dynastenfamilien. Genealogisches Schrifttum; NachlaB Arnold Berg [catalogus]; Über Verwandtschaftsbe-
zeichnungen, Ehedispense und Namengebung im Mittelalter. Manuskript aus dem NachlaB von Arnold
Berg [verklarende woordenlijst, met tekstvoorbeelden; negen voorbeelden van huwelijks-dispensaties/
graden van verwantschap]; E.W. Alther. Ahnentafel des Gaudenz Vogt von Matsch, Graf zu Kirchberg,
Landeshauptmann von Tirol 1478-1482 [overl. 1504; negenenzestig (!) schema's met kwartieren; met
register].

Idem, 2. Jg., Heft 1, Marz 1998 (AfS N.F. Heft 126). Sachzeugen als Quelle der Genealogie; H. Stahle-
der. Die Vornamen der Münchner Bevölkerung nach den Steuerbüchern von 1369, 1462 und 1563; Die Fa-
miliennamen in den Matrikeln der Pfarren des Salzkammergutes im 17. Jahrhundert; Württembergischer
Leibeigene in Baden-Durlach und umgekehrt im Jahr 1669 [met naam en verdere gegevens]; M. Aicher.
Der Genealoge Julius Billeter und die Zuverlassigkeit seiner Arbeiten [voorbeelden: Kellerhals en Roth].
Die Ahnen Julius Billeters und seiner Geschwister [ 1869-1937; 4 gen.; —, Brennwald, Zweifel, Marti]; S.
Frühauf. Die Früauf im Dienst der Herrnhuter Brüdergemein[d]e. Von Gotha nach Amerika, Danemark,
Holland und RuBland; Viola Euler (1920-1998) zum Gedachtnis: Ahnen Keyserlingk - Hirt.

Idem, Heft 2, Juni 1998 (AfS N.F. Heft 127). Vervolg van Middeleeuwennummer Heft 125. G. von
Schó'nfeldt: Nachbenennung: Gewohnheit — Sitte — Regel? [vernoemingen, 'Leitnamen', ervaringen, ad-
viezen]; J. Heinzelmann: Nachbenennung. Namengesetze [als er al regels voor naamgeving werden gehan-
teerd, valt er niets aan te tonen door gebrek aan gegevens over complete gezinnen]; A. Wolf. Wirtemberg
- Teek - Öttingen - Ronsberg - Zahringen - Rheinfelden. Überlegungen, Erganzungen und Berichtigungen
zu einer Ahnentafel mittelalterlicher Dynasten [reactie op kwartierstaat van Gaudenz von Matsch]; E.W.
Allher. Ahnentafel des Gaudenz von Matsch II [aanv./corr. Tafels 43 en 69]; II. Frin: Zur Herkunft Hilde-
gards von Schlettstadt [overl. 1094, geh. met Friedrich von Buren]; Idem: Die Vorfahren der Ezzonen -
Haltbares, Unhaltbares und Gereimtes; H. Hoffmann: Von den Collectaneen zu Vadian, oder: Eine genealo-
gische Reise von Überlingen nach St. Gallen [Jakob Reutlinger (1545-1611), burgemeester van Überlingen,
samensteller van 16 banden Collectanea; Joachim von Watt (1484-1551), hervormer van St. Gallen, arts
en humanist (Vadian). Reutlinger begon in 1580 zeer diverse zaken vast te leggen, w.o. ver teruggaande
genealogische gegevens en liet zijn klerk teksten van grafstenen e.d. optekenen; kleinzoon Medardus R.
verzorgde 1662-74 aanvullingen; schema's Reutlinger( te Überlingen en St. Gallen) en Zollikofer (14/15e-
17e eeuw)]; M. Aicher: Neuanfang bei der Schweizerischen Gesellschaft für Familienforschung.

Emslandische und Bentheimer Familienforschung, Heft 44, Bd. 9, April 1998. J. Boerrigter: Stammliste
Lubberink, [te] Lemke (ev.-ref.) [oudere vermeldingen; 16e-17e eeuw; nageslacht Berend L., won. te
Lemke, kerkelijk onder Uelsen; nageslacht van Jan Lubberink geb. Hegel alias Hubers, afk. van Frensdorf,
begr. Uelsen 1809]; J.-H. Kip: Festvortrag zur 350-Jahr-Feier (1647-1997) der Gemeinde Alte-Picardie;
J. Ringena: Die Pastoren der evangelisch-reformierten Gemeinde Lage (Grafschaft Bentheim) seit der Re-
formation [o.a. Colonius, Van Riemsdijk, Sluyter, Brink]; AhnenlisteNyhuis, [te] Neuenhaus, ev.-ref. [Frie-
derike W. Nyhuis, 1893-1945; Nyhuis (te Coevorden, Hardenberg), Schnebeck, Sudendorf, Goerdin; kwn.
Harger en Conijn te Rotterdam].
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VRAGENRUBRIEK

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

De vragen (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

55. ARIS/ARENTS-HAFT (53 (1998), pag. 183)
Klaas Arisz., tr. 3-3-1709 (datum afkondiging 3e gebod 17-2-1702) Maertie Sijvers. Mr. Frederik Staf, begr.
Oosthuizen 26-1 -1728, chirurgijn, is gehuwd met Keuntje Claas Dirks Salmander, geb. Oosthuizen 30-11 -
1659, ged. 25-1-1660, begr. ald. 20-12-1727. In het boekje 'Oosthuizen, een Heerlijkheid in de Zeevang'
wordt vermeld dat mr. Frederik Staf in 1696 aan de heer van Oosthuizen een waterloop aan de ringvaart
verkoopt voor het afmeren van boten. Kinderen van mr. Frederik Staf en Keuntje Salmander: 1. Jannetje
9-3-1688; 2. Jannetje 3-4-1689; 3. Claas 19-1-1691; 4. Andries 13-11-1693; 5. Lijsbeth 19-2-1696, overl.
31-10-1745, begr. 5-11-1745, tr. Klaas Arisz. Otter, overl. 15-10-1752, begr. 19-10-1752; 6. Trijntje 29-12-
1697; en 7. Claas 21-2-1700.

D. Klees, Soest

60. SCHIPPERS-HENDRIKS, SCHIPPERS-VAN MIL (53 (1998), pag. 184)
Henricus Schippers, ged. Haren (bij Megen) 23-1-1713, en Antonius Schippers, ged. Haren 4-9-1710, zijn
zoons van: Arnoldus Schippers, ged. Haren 29-11-1678, overl. ald. 7-8-1755, tr. (1) Haren 22-7-1703
Gertrudis Hendriks Remnits, overl. Haren 2-11-1722; tr. (2) 4-4-1734 Catharina Peters uit Oss. Arnoldus
is de zoon van Joachim Aarts (Arnoldus Joachims/Jochems), overl. Haren 28-12-1716, tr. Haren 28-12-
1716, tr. Haren 18-1-1672 Theodora Ceelen Dirks, ged. Haren 7-9-1651, dochter van Marcellus Dirks en
Cornelia Godefridus. Waarschijnlijk is Joachim ca. 1650 in Berghem bij Oss geboren. Zijn broer Gerardus
Arnoldus, van 'Bergen', tr. Haren 19-1-1671 Joanna Antonius, en zijn broer Joannes Arnoldus, uit
Berghem, tr. Haren 24-1-1697 Gertrudis Gerits.

J.A. van der Heijden, Geleen

VRAGEN

095. OSKAMP-TEN BRAKEL
Jannechie ten Brakel, wed. van Dirck Oskamp, liet bij haar overlijden op 12-10-1705 te Utrecht na:
'mundige kinderen'. Haar overleden man is zeer waarschijnlijk de Dirck Oskamp, te Ameide 24-2-1633
gedoopt wordt als zoon van Cornelis Oskamp en Manken Jans. De 'mundige kinderen' zijn zeer
waarschijnlijk: 1. Cornelis Oskamp, tr. Elisabeth van Ee(de), geb. Utrecht 1675; zij laten in Utrecht tussen
1698 en 1709 kinderen dopen; 2. Maria Oskamp, ongehuwd overleden Utrecht 2-3-1742; 3. Anna Oskamp,
tr. Utrecht 29-1 -1695 Jan van Amerongen (huw. getuige o.a. haar tante Gerrichje van de Bijlaert). Gevraagd
huwelijksgegevens van Dirck en Jannechie, doopgegevens van hun kinderen, alsmede huwelijksgegevens
van Cornelis en Elisabeth van Ee(de).

C. Hofstee-Oskam, Maarssen

096. NEELEMAN-STOLK
Johanna Stolk, geb. Sloth Cappelle op 't IJssel omstreeks 1781, overleed Bleiswijk 7-1-1834. Aangever was
Willem Neeleman, oud 37 jaar, echtgenoot van de overledene; hij verklaarde de namen van haar ouders niet
te kennen. Genoemde Johanna Stolk werd als ongehuwde moeder op 3-5-1811 te Hillegersberg verlost van
een zoon; de vroedvrouw doet aangifte en geeft het kind de naam Jan Krijgsman. Jan overleed Bleiswijk
25-1-1879. Gevraagd voorgeslacht van Johanna/Anna Stolk, alsmede plaats en datum van haar huwelijk
met Willem Neeleman.

J. Broer, Delfgauw
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097. CASPARIE, CHAPELL, MERTE, RUCH, GAYL/GAIL/GEEL
Bij stamboomonderzoek naar 'J.P. Schmitt, Clerq van zijne Doorluchtige Hoogheids Departement der
Duytsche staaten, Stadhouder Willem V; Financieraad van Wilhelmina van Pruisen, Prinses van Oranje
Nassau; Kamer Secretaris van Prinses Louise van Oranje', zijn via pestaktes (aktes betreffende aan de pest
overleden personen) in DUlenburg aanwijzingen gevonden over personen met bovengenoemde namen. In
de aktes komt een verwijzing naar Den Haag voor. Misschien is nadere informatie in Den Haag te vinden
over:
1. M.F. Casparie, in 1715 Hof Boekdrukker/Binder. Twee dochters van hem zouden met een koetsje van

een Hofbeambte van DUlenburg naar 's-Gravenhage zijn gekomen en als dienstmaagd werkzaam te zijn;
2. L.A. Chapell, in 1725 spreekmeester;
3. J.A. Mertz, 1718/1727, achterneef van J.P. Schmitt;
4. G.W. Ruch, in 1723 'kleine fabrikant';
5. Gayl of Gail/Geel; ook deze naam wordt in dit verband veel genoemd.
De enige bekende tot nu toe (via een akte van Executeurschap uit 1794) is Gerrit Aalbert Chappel,
chirurgijn en stadsse raadmmeester uit 's-Gravenhage.
Gevraagd gegevens van/over bovenstaande personen.

H.F.A. Schmitt, Krimpen a/d IJssel

098. VAN ECK-PREYS
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Jan van Eek en Adriana Preys (huwelijk niet in Ingen).
Uit dit huwelijk worden, zonder vermelding van getuigen, tussen 1697 en 1714 in Ingen zeven kinderen
gegdoopt.

E.J.M.W. van Opzeeland, Amsterdam

099. VAN DEN BRAAK-VANDEN HEUVEL/VAN DER VELDEN
Op 30-4-1833 wordt in Boxtel de geboorte aangegeven van Johannes, zoon van Cornelis van den Braak en
Wilhelmina van der Velden. Aangever is Christiaan van der Velden. Eveneens op 30-4-1833 wordt te
Boxtel r.-k. gedoopt Joannes, zoon van Cornelis van den Braak en Wilhelmina van den Heuvel. Een
gelijkluidende geboorte-akte wordt niet gevonden. Bij de volkstelling te Boxtel omstreeks 1840 wordt een
gezin Van den Braak-van den Heuvel vermeld. Boven de achternaam van de huisvrouw, Wilhelmina van
den Heuvel, is met kleine letters 'Velden' geschreven, welke letters weer zijn doorgehaald. Er wordt een
aantal kinderen vermeld, waaronder een Jan, geboren 1833. Alle andere kinderen zijn in het
geboorteregister opgenomen als kinderen van Cornelis van den Braak en Wilhelmina van den Heuvel. Op
14-3-1859 wordt te Oisterwijk het huwelijk gesloten tussen Johannes van den Braak, zoon van Cornelis van
den Braak en Wilhelmina van der Velden, en Catharina van Opstal. Als bijlagen worden overgelegd: a. een
verklaring door de Commissaris des Konings in de Prov. Noord-Brabant, dat Johannes van den Braak, zoon
van Cornelis en Wilhelmina van der Velden, wegens broederdienst is vrijgesteld van militaire dienst; b. een
uittrekstel uit het overlijdensregister van Boxtel, waaruit blijkt, dat de moeder van de bruidegom,
Wilhelmina van den Heuvel, op 4-8-1854 te Boxtel is overleden; c. een verklaring van de bruidegom en
vier getuigen, dat de moeder van de bruidegom niet Wilhelmina van den Heuvel heet (zoals uit het
overlijdens register blijkt), doch Wilhelmina van der Velden. Een gemakkelijke oplossing is de
veronderstelling, dat in 1833 bij de geboorte-aangifte een fout is gemaakt bij de vermelding van de
moedernaam. Dat daarna in alle officiële aktes, Johannes betreffende, deze fout wordt doorgevoerd, lijkt
ook logisch, temeer daar Johannes niet kon schrijven en vermoedelijk ook niet kon lezen. Opmerkelijk is
echter, dat Johannes nadrukkelijk verklaart, dat zijn moeder Van der Velden heet en niet Van den Heuvel,
wat men, gezien het vorenstaande, toch zou kunnen aannemen, Overigens is enige verwantschap of relatie
tussen de aangever, Christiaan van der Velden, en de familie Van den Braak-van den Heuvel, niet aan te
tonen. De vraag luidt: is er iemand bekend met een soortgelijke fout?

C. van Raad, Zevenaar

100. POSTMA/POSTHUMA
Pieter Pieters Postma/Posthuma, geb. 25 of 26-12-1780, ged. Stiens 11-2-1781, tr. Dokkum (voor het
gerecht) 19-5-1805 Lolkje Arjens Boekhout. Zijn ouders zijn Pieter Jilles (Pyter Jilderts) en Tietje Edes
(Tytie Aedes). Gevraagd verdere gegevens en voorgeslacht.
DE BRUYN
Dirk de Bruyn, begr. Zaandijk 20-1-1807, volgens opgave bij overlijden geb. Zaandijk april 1730, eigenaar
van onder meer molens en land in de wijde omgeving van Zaandijk (not. aktes gevonden in Zaandijk,
Beemster, Westzaan en Westzaandam), tr. achtereenvolgens Neeltie Garmetsz Hofstee, Trijntje Sloot en
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Hendrikje Dunnebier. De voornamen van zijn ouders zijn eventueel Dirk en Jannetje. Gevraagd
voorgeslacht van Dirk.
LEEUWER1NK
Marinus Leeuwerink, geb. Amsterdam 4-6-1865, overl. Enschede 14-6-1939, wordt in het geboorteregister
van Amsterdam ingeschreven als zoon van Pieter Leeuwerink en Maria Vink, woonachtig te Amsterdam.
In werkelijkheid zat Pieter in Zwolle in het Huis van Arrest; Maria en Marinus zijn in Amsterdam nooit
ingeschreven geweest. Maria laat zich in februari 1864 als ongehuwd inschrijven in Zwolle als dienstbode.
In 1867 staat zij in Steenwijk ingeschreven met Peter, maar Marinus ontbreekt. Pas na de geboorte van een
derde kind op 18-2-1872 wordt in het bevolkingsregister Marinus weer in het gezin bijgeschreven, doch
zonder plaats van herkomst. De naam Marinus komt noch in de familie Leeuwerink, noch in de familie
Vink voor. Gevraagd: wie was de biologische vader van Marinus en waar verbleef hij de eerste jaren van
zijn leven?

Mw. E. Posthuma, Amsterdam

101. MOSTER(T)MAN
- Jan Piers Mosterman, gehuwd (doopsgezind?) mogelijk Sloterdijk, wss. op 27-6-1746 met Anke

Leenders. Daarna vertrokken naar Nes, Ameland. Hij was in 1796 diaken der Vlaamse Gemeente te Nes
en mogelijk in dienst van Rijkswaterstaat. Gevraagd geboorte- en overlijdensgegevens, zekerheid
omtrent huwelijksgegevens, alsmede voorgeslacht.

- Nicolaas Mostertman, tr. Nijmegen 12-8-1792 (kerk 26-8-1792) Margarita van Gulick, ged. Nijmegen
28-2-1762. Hij is verdronken Grave 16-7-1793 en dezelfde dag begraven te Reek. Gvraagd ontbrekende
gegevens alsmede voorgeslacht.

- Peter Mosterman, zn. van Berent Mostertman en zijn vrouw Etje Weelingh, hebben drie zonen allen
gedoopt te Groningen, t.w.: 1. Bernardus 22-4-1705; 2. Johannes 19-3-1706 en 3. Bernardus 3-8-1708.
Peter overlijdt verm. Groningen tussen 1716 en 1732. Gevraagd aanvullende gegevens en voorgeslacht

'' van het echtpaar Mosterman-Weelingh, alsmede de verdere levensloop van de zonen.
H.C.L. Mostertman, Goor
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