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ALSNOG EEN OUDERE GENERATIE BAUER GEVONDEN

door HANS BAUER

Vooraf
Van een Nederlands geslacht Bauer is de oorsprong gevonden in het dorp Kolbsheim
bij Straatsburg in de Elzas. In het kerkboek is opgetekend dat 'Die Reformation der
Kolbsheimischen Kirchen ist geschehen den 21. April 1567'. Met de registratie van
dopen en trouwen is in 1618 gestart, met die van het begraven in 1637.

Titelpagina van het gedeelte dopen in het kerkboek van de Lutherse gemeente te Kolbsheim

Vertaling:
Kerkboek, daarin opgetekend de namen van de kinderen zo gedoopt zijn, samen met hunne peetvaders

en peetmoeders zo onder heer M. Joann Adam Helrigel, dezelfde tijd pastor, gedoopt zijn. Van 1618
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GENS NOSTRA en de NGV
Simpel gezegd rust de Nederlandse Ge-
nealogische Vereniging (NGV) op drie
pijlers: de afdelingen, het verenigings-
centrum Naarden en Gens Nostra. Deze
drie pijlers vormen voor leden sinds vele
jaren de basis onder NG V-functies zoals:
het stimuleren van en weg wij smaken in
de genealogiebeoefening (o.a. via de
afdelingen), verzamelen en ordenen van,
toegang verlenen tot en ontsluiten van
genealogische werken (o.a. via het
verenigingscentrum) en het bieden van
een mogelijkheid tot het publiceren van
de resultaten van het eigen genealogisch
onderzoek (o.a. via Gens Nostra).

GENS NOSTRA
door en voor de leden!

Gens Nostra is het genealogisch perio-
diek van de Nederlandse Genealogische
Vereniging. Leden ontvangen dit perio-
diek op basis van hun (betaalde) lidmaat-
schap van de NGV. Gens Nostra wordt
door en voor leden gemaakt. Dus biedt
Gens Nostra leden de mogelijkheid:
• tot het publiceren van de resultaten van
het eigen genealogisch of genealogisch-
heraldisch of genealogisch-historisch
onderzoek, van onderzoek naar genealo-
gisch bronnenmateriaal, van artikelen
over methoden van onderzoek, genealo-
gische bronnen en voor de beoefening
van de genealogie belangrijke terreinen
van aanverwante kennis (zoals, tijdreken-
kunde, numismatiek, erfrecht, etc.)
• elkaar van dienst te zijn door verwij-
zing naar interessante bronnen, hulpmid-
delen, verklaring van gebruiken etc. via
korte artikelen of bespreking van genea-
logische periodieken van andere vereni-
gingen en organisaties of door antwoord
te geven op gestelde vragen.
• aandacht te vragen voor genealogische
publicaties van NGV-leden.
• kennis te nemen van de dienstverlening
en activiteiten van de vereniging, afde-
lingen, verenigingscentrum en Gens Nos-
tra.

In dit nummer:

Hans Bauer laat in zijn artikel 'Alsnog een
oudere generatie Bauer gevonden' zien hoe
systematisch onderzoek in de niet altijd even
gemakkelijk leesbare Duitstalige doop- en
trouwboeken van Kolbsheim toch nog een ou-
dere generatie opleverde.

Losbandigheid of krankzinnigheid kon in
de vroeger tijd tot kortere of langere opslui-
ting leiden mits daartoe een vergunning tot
'confinement' was verleend aan de familie.
Wout Spies geeft een lijst van dergelijke 'ge-
confineerde'personen in Utrecht tussen 1682
en 1702.

Rudolf Vulsma stelde de kwartierstaat sa-
men van de in de twintiger jaren bekende at-
leet Jan Zeegers, die tijdens de Olympische
Spelen van Parijs (1924) en Amsterdam
(1928) uitkwam op het onderdeel hardlopen.

Leon van der Hoeven zet in zijn artikel over
het geslacht Vroege een nieuw spoor uit naar
Woudrichem. J.S. Wolf geeft in zijn korte arti-
kel 'Een 'onegt' kind een godsgave'? nog
eens aan hoe ingewikkeld de naamgeving kan
verlopen bij de nazaten van een onecht kind.

In het nummer van september 1998 werd
het eerste deel gepubliceerd van het artikel
Dunnebier of Dun uit Beemster in dit nummer
treft u het tweede en laatste deel van deze ge-
nealogie aan.

In de rubriek 'Wegwijs' zet J.G.M. Timmer
zijn speurtocht naar Trinje Jans op een rijtje
en gaat Cor de Graaf nog eens in op de wijze
van boek bespreken in de rubriek 'Boeken' en
laat hij zien hoe positief over de afgelopen
tijd deze besprekingen zijn uitgevallen.

Zoals gebruikelijk eindigt ook dit nummer met
de rubrieken 'Boeken', 'Periodieken'en 'Vra-
gen en Antwoorden'.

Paul op den Brouw
hoofdredacteur
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Het dorp had rond 1600 ongeveer 300 inwoners en ligt op ongeveer twintig km ten
zuidwesten van Straatsburg in de richting van Obernai.

Het was een vreemde gewaarwording om op de eerste pagina een dopeling aan te
treffen met mijn eigen naam.

Doop 31 januari 1619 van Hans Bawr, zoon van Dieterich (Doopboek pag. 1 nr 3)

Vertaling:
Anno 1619

Werd gedoopt de 31 Januari Hans Bawr Dieterich Bawrs burger in Kolbsheim wettige zoon. De peetva-
ders waren Jacob Krencker en Leonhard Heble beiden burgers alhier. De peetmoeder was Veronica de
heer M. Johann Adam Helrigels pastor wettige echtgenote.

De spelling van de naam Bauer veranderde nogal eens. Van Germaanse oorsprong
Bawer, in oud Duits Bawr en in meer Franse tijden Baur.

De oudste generatie Bauer die bij het eerste onderzoek in 1978 met de doop- en trouw-
gegevens uit de gebruikelijke bronnen kon worden samengesteld was de volgende:

Jacob Bauer (Baur), geb. wrs. Kolbsheim omstr. 1611, beroep onbekend, begr.
Kolbsheim 19.7.1684, oud 73 jaar, zijn ouders onbekend, tr. plaats onbekend, rond
1640 Margaretha N.N., geb. plaats onbekend, omstr. 1616, begr. Kolbsheim
6.7.1676, oud 60 jaar, haar ouders onbekend'.

De jaren van geboorte van Jacob en Margaretha konden tenminste nog worden herleid
uit de leeftijden die in hun overlijdensaktes zijn vermeld. Maar de overige vraagtekens
leken niet meer te kunnen worden opgelost. Bijvoorbeeld de vraag: kunnen de namen
van de ouders van Jacob nog in de registers worden aangetroffen?

Genealogische knelpunten
Het onderzoek werd belemmerd door een viertal knelpunten. Het eerste heeft betrek-
king op de 30-jarige oorlog 1618-1648. Kolbsheim is in het begin van 1622 geplun-
derd en in brand gestoken en gedurende 1 1/2 jaar minder bewoond geweest2. De
vraag rijst hoe in dergelijke omstandigheden is gehandeld met de registratie van dopen
en trouwen. In het doopboek komt na de doop op de zondag voor Kerst 1621 de vol-
gende aantekening voor.
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Vertaling:
In Anno 1622: waren

ten dele wegens oorlogs-
wezen te Straatsburg ten
dele alhier te Kolbsheim
gedoopt als volgt

Aantekening in het doopboek, pag. 17

Het dopen vond dus ook plaats in Straatsburg, blijkens de aanduiding in de betreffende
akten. Dat gebeurde in de Lutherse St. Thomas of in de reformatorische kerk St. Pier-
re. Blijkbaar heeft het anderhalfjaar gekost om het dorp weer bewoonbaar te krijgen
want vanaf juni 1623 werden alle in Kolbsheim geboren kinderen weer in Kolbsheim
zelf gedoopt.

Medewerkers van het rijksarchief te Straatsburg vertelden dat het meest vermogen-
de deel van de bevolking zich uit de moeilijk verdedigbare dorpen terugtrok achter de
vestingmuren van Straatsburg. Het armere deel hield zich in de omgeving schuil bij
familie om zo spoedig mogelijk weer op eigenhonk terug te keren en het werk weer
op te pakken.

De pastor trok zich kennelijk terug in de St.Thomas, met medeneming van het
doop- en trouwboek. Bij wijze van service trok hij ook wel naar de reformatorische
St. Pierre als zijn lidmaten daarom vroegen. Waarschijnlijk omdat zij dichter bij deze
kerk woonden. Beide kerken staan behoorlijk ver van elkaar.

Hiaten in de registratie zijn in dergelijke oorlogsomstandigheden onvermijdelijk.
Blijkens de aantekening in juni 1623 in het trouwboek is niemand in die periode in
Kolbsheim ter kerke gegaan of heeft zich daar of in Straatsburg laten trouwen. Dat
geeft tenminste duidelijkheid voor de genealoog.

Het tweede knelpunt blijkt nog een ander hiaat te zijn, echter alleen voorkomend
in het huwelijksregister. Daarvoor wordt helaas geen verklaring door de pastor gege-
ven. Op 7 juli 1639 is het laatste huwelijk geregistreerd en eind 1642 werd pas weer
gestart. Maar dan wel in een ander 'handschrift', dus met een nieuwe pastor. Er moet
in die periode wel weer iets aan de hand zijn geweest. Het manuscript van Jean Freyss
geeft daarin ook geen duidelijkheid. Reeds vanaf 1635 is een opvallend groot aantal
huwelijken te Straatsburg gesloten in plaats van te Kolbsheim. Een modegril of ook
weer om veiligheidsredenen?

Na 1636 wordt het ene 'handschrift' snel gevolgd door het andere. Delen van tek-
sten zijn dan nauwelijks of niet leesbaar, vooral als pastor Agricola aan het werk is.
Merkwaardig is wel dat de registratie van de dopen in die periode niet een dergelijk
hiaat vertoont. Nog vreemder is het dat de 'handschriften' bij het registreren van de
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dopen en het trouwen in de periode 1636-1642 onderling verschilden. Er is toen dus
een tweede persoon te zelfder tijd aan het werk geweest. Wellicht de koster of nog een
tweede pastor? Achterin het kerkboek is een lijst opgenomen met de namen van de
pastores sinds 1567 waarbij soms de jaartallen van hun intrede zijn vermeld. Uit die
lijst blijkt dat Johan Adam Helrigel in 1635 is overleden. Tot dan is sprake van het-
zelfde handschrift van de registraties van dopen en trouwen.

Hij werd eerst opgevolgd door N. Agricola (N. Bauer?), die op zijn beurt in het
begin van 1638 voor de registratie van huwelijken door Gabriel Rössler werd vervan-
gen die daarmee stopte in juli 1639. Agricola werd voor de registratie van de dopen
echter al door Rössler vervangen in oktober 1636 die dat zonder onderbreking bleef
doen tot einde 1641.

Overigens is Rössler de pastor die het begraven begon te registreren in januari
1637. Daarin komt slechts één hiaat voor: van augustus 1641 tot februari 1643. De
omstandigheden moeten toen wel heel slecht zijn geweest, als zelfs het niet vermijdba-
re begraven niet meer kon worden geregistreerd!

De volgende pastor Johan Georg Werner begint niet met alle registraties tegelijker-
tijd: met de dopen in januari 1642, met het trouwen op Kerst 1642 na 2 1/2 jaar hiaat
en met het begraven in februari 1643. Raadsels waarop waarschijnlijk geen antwoor-
den meer te vinden zijn.

Het derde knelpunt doet zich voor in de vermelding van vaders bij dopen. Over een
lange periode komt het veelvuldig voor dat de vader van de dopeling als 'weiland'
wordt opgegeven, hetgeen wijlen betekent.

s s & f t . ^ ^ • > " ^ - . ^ ' - ^ ^ ^ ^ ^ :
1^-flLwU CWO^"} VfaPf'i.W' .̂ «4 *£« , „ , , ' «%* \ V ^ C : •éSifi'

Voorbeeld vermelding overleden vader. Doopboek pag. 15 nr. 41

Vertaling:
1621

De 23e September werd gedoopt Kunegond Krancker, wijlen Jacob Krenckers en Anna HUglers echtelie-
den beiderzijds wettige dochter. De peetvader was Georg Bawr, burger alhier. De peetmoeders waren
Otilia, Martin Fister burgers alhier en Maria Leonhard Höffner, van de burgers alhier wettige echtgeno-
ten.

Op diezelfde bladzijde komen de doopaktes 37 t/m 40 voor waarin zelfs alle vaders
als 'weiland' worden opgegeven. Echter, gebleken is dat sommige vaders bij de doop
van latere kinderen weer wel worden genoemd en dus nog in leven blijken te zijn. Een
eerste verklaring hiervoor kan zijn dat veel jonge mannen in die tijd ondergedoken
waren om aan moordpartijen of aan gedwongen in diensttreding van legers te ontko-
men. Men gaf dan bij zo'n doop als dekmantel op dat de vader overleden was. Een
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tweede verklaring kan zijn dat de jonge vader wel in een leger dienst genomen had of
op de vlucht was. Men nam dan blijkbaar aan dat hij niet meer in leven was.

Als zo'n vader blijkens een latere vermelding toch weer in het land der levenden
was teruggekeerd, is het genealogisch vraagstuk opgelost. Maar hoe kan men zeker
zijn van de 'weiland' gevallen waarin de man ook is teruggekeerd, maar niet meer in
registraties te Kolbsheim is voorgekomen. Indien door de automatisering volledig
ontsloten bestanden gaan ontstaan, kan deze problematiek worden opgehelderd, omdat
hij ergens toch begraven moet zijn.

Het vierde knelpunt is dat hier en daar een deel van de tekst is verdwenen. Het lijkt
er sterk op dat die registraties destijds zijn weggepoetst. Omdat elke registratie werd
genummerd, is te bepalen dat zij verdwenen zijn en hoeveel. Een mogelijke verklaring
is dat het personen betrof die later om veiligheidsredenen beter niet meer genoemd
konden zijn. Of... die misschien zijn teruggegaan op hun oorspronkelijke geloof?

Ondanks deze aangetroffen knelpunten is omstreeks 1984/85 toch opnieuw getracht
om meer gegevens over Jacob Bauer te vinden, met name zijn ouders. Nu niet meer
in het kerkboek van Kolbsheim maar in andere bronnen.

• t .

Nader onderzoek in andere bronnen
De doop van Jacob in 1611 zou in een naburige kerk geregistreerd kunnen zijn omdat
dit in Kolbsheim v66r 1618 nog niet gebeurde. Er zijn inderdaad kerken in de omge-
ving van Kolbsheim waar de registratie van dopen en trouwen reeds 30 tot 50 jaren
eerder plaatsvond. Onderzoek in deze registers leverde echter geen resultaat op. Aan-
genomen moet worden dat hij te Kolbsheim geboren en gedoopt is en dat zijn doop
dus niet geregistreerd werd.

Het huwelijk van Jacob en Margaretha zal rond 1640/41 gesloten zijn want hun
eerste kind, Catharina, werd gedoopt te Kolbsheim op 7-4-1642. Als dit huwelijk te
Kolbsheim gesloten werd, is de inschrijving niet aangetroffen wegens het eerder be-
schreven hiaat van juli 1639 tot 27 december 1642. Tenzij er een afzonderlijk bestand
van is gemaakt te Straatsburg. Dit is echter niet het geval. Overigens: gebruik was.dat
alleen de eerste afkondiging van het huwelijk, meestal op een zondag, werd vermeld.

Uitgaande van de'gedachte'dat-Margaretha niet uit-Kolbsheim afkomstig was, kan
het huwelijk in haar woonplaats gesloten zijn. Eerst is in de registers van kerken in de
omgeving gekeken en toen in die van de vestingsteden Molsheim en Straatsburg. Nog
veel later zijn zelfs die van alle protestantse kerken in de Elzas geraadpleegd nadat de
huwelijken geklapperd beschikbaar waren op achternaam van zowel de bruidegom als
de bruid. Echter ook nu zonder resultaat. Het is daarom aannemelijk dat het huwelijk
van Jacob en Margaretha in Kolbsheim is gesloten in de periode van het hiaat en dus
niet geregistreerd is. Teleurstellend was het ook dat op deze wijze geen oudere genera-
tie gevonden kon worden.

Totale reconstructie van de voorkomende families Bauer
Tot mijn verrassing maakte in 1992 een Duitse genealoog Klaus Bauer contact met
mij via thans nog in Kolbsheim wonende nakomelingen Bauer die ik reeds vanaf 1978
ken. Van dit gezin heb ik zelf door onderzoek kunnen vaststellen dat de huidige vader
Philippe-Jacques Bauer van dezelfde Jacob afstamt als ik.

Ook Klaus vond zijn oudste generatie voorouders in de registers van Kolbsheim.
Dat waren echter niet Jacob en Margaretha maar Dieterich Bauer en Catharina Hir-
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schel. Tijdens mijn bezoek in 1978 aan het rijksarchief te Straatsburg heb ik een 3O-tal
kopieën laten maken van die pagina's waar Bauers op voorkwamen als dopeling,
bruidegom, bruid of overledene. Na wekenlange analyses thuis kon ik vier vaders
Bauer vaststellen: Dieterich, Lorentz, Simon en mijn voorouder Jacob.

Ik zond Klaus in 1992 mijn gegevens en legde hem de aangetroffen vier genealogi-
sche knelpunten voor. Klaus pakte het toen fundamenteler aan. Hij wilde de vier fami-
lies volledig reconstrueren om te kunnen vaststellen in welke relatie zij tot elkaar
stonden. Hij liet alle 154 pagina's kopiëren. Het betrof de dopen, het trouwen en het
begraven in de periode 1618 tot en met 16603.

Met behulp hiervan stelde hij de vier families Bauer samen in drie generaties. Zon-
der overigens de onderlinge familierelatie tussen de vier vaders Dieterich, Lorentz,
Simon en Jacob te kunnen vaststellen omdat men in de registraties niet verder ging
dan het aangeven van de relatie in eerste lijn.

Wel vond hij in het trouw- en het begraafregister de volgende vermeldingen.

Vertaling:

Ondertrouw van Eva Bawr. pag. 110, nr. 49

1630
De tweede zondag na Pasen de 11 april werd voor de eerste maal afgekondigd Erhard Krencker, de
kuiper en burger alhier en juffrouw Eva Bawr, Jörg Bawrs de burger alhier wettige dochter.

Begraven van Jörg Baur, de 'Vogt'. pag. 130, ongenummerd

Het beroep van Jörg (of Georg) Baur werd nimmer in de registraties vermeld, wel
vanaf 1634 de term 'der Vogt'. In het bestuurlijke stelsel en rechtssysteem van die tijd
in de Elzas was dit een rentmeester (landvoogd) met bevoegdheid tot straffen, verge-
lijkbaar met onze plattelandsrechter, de baljuw. Nader onderzocht kan nog eens wor-
den of zijn benoeming destijds geregistreerd is in schepenbanken, het notariaat of in
een andere bron. Zeer waarschijnlijk is ook zijn beroep bij die gelegenheid vermeld.

In welke relatie stond dit echtpaar Jörg Bauer en Otilia nu tot de andere vier?
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Begraven van Otilia, echtgenote van Jörg Baur, de 'Vogt'. pag. 132, ongenummerd

Vertaling:
Anno 1639

De 17 juni is Jörg Baurs de Vogt zaliger huisvrouw Otilia begraven.

Alsnog een oudere generatie Bauer gevonden
Hij analyseerde ook het optreden als getuige bij huwelijken en als peetouders bij do-
pen en vond de volgende vermeldingen:

Op 23 September 1621 treedt Georg (= Jörg) Bawr op als peetvader bij de doop van
Kunegond Krencker, zie afbeelding op pagina 5.

'te"3#*

Vertaling:

Optreden van Catharina Bawr als peetmoeder, pag. 27, nr. 87.

1625
Zondag na Pinksteren de 12 juni werd gedoopt Maria, Lorentz Webers en zijn wettige huisvrouw Berbel
wettige dochter. De peetvader was Michel Uster burger alhier. De eerste peetmoeder was de weledele
en jeugdrijke adellijke juffrouw Veronica Ursula Völtz von Altenau, de tweede peetmoeder was juffrouw
Catharina, Georg Bawrs burgers alhier wettige dochter.
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Optreden Othilia, vrouw van Georg Bawr, als peetmoeder, pag. 33, nrs. 113 en 114

Vertaling (hier en daar slecht leesbaar):
1627

De 12 juni werden gedoopt Anna en Catharina Hans Webers en Margret zijn wettige huisvrouw wettige
dochters. De peetvaders waren Jacob ??? en Leonhard Konrad de timmerman de ??? burgers. De peet-
moeders waren Maria Jacob Birckels burgers alhier wettige huisvrouw en Barbara Baur (zo ??? ene
juffrouw). De andere twee verpleegsters zijn Otilia Georg Bawrs wettige huisvrouw en juffrouw Agat-
ha(?) Graff, overleden Jacob Graffs de gewezen Vogt alhier wettige nagelaten dochter.

.. .... . l

Optreden van Jacob Bawr, zoon van Jörg, als peetvader, pag. 43, nr. 181

Vertaling:
1634

Op de Paasmaandag zaliger was de 7 april werd gedoopt Jacob Stoffel Krenckers en Catharina zijn
huisvrouw wettige zoontje. De peetvaders waren Jacob Weber burger en Jacob Bauer de geëerde Vogt
zoon Jörg Bauer. En juffrouw Brigitta Lorentz Karchers wettige dochter.

Op deze wijze kon toch een oudere generatie Bauer worden gereconstrueerd, en nog
wel die van mijn voorouders. Een gebruikelijke methode met een deze keer zeer gun-
stige uitkomst:

I. Jörg Bauer (Bawr, Baur), geb. wrs. Kolbsheim omstr. 1570, beroep onbekend,
baljuw na 1630, zeker vanaf 1634, begr. Kolbsheim 5 juli 1638, tr. plaats en datum
onbekend Otilia N.N., geboorteplaats onbekend, geb. omstr. 1570.

Kinderen, wrs. geboren te Kolbsheim:

1. Catharina, geb/ged. 1600-1604 (aanname).
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2. Eva, geb/ged. 1605-1609 (aanname).
3. Jacob, geb/ged. omstreeks 1611.

De aannames zijn gebaseerd op het optreden van Catharina in 1625 als peetmoeder
en op het huwelijk in 1630 van Eva. Niet uitgesloten is dat meer kinderen geboren
maar voor 1637 ongehuwd overleden zijn waardoor zij niet geregistreerd werden.

De familienaam van Margaretha, echtgenote van Jacob Bauer
Overigens leverde de analyse van optredende getuigen nog een interessant gegeven
op. Want de volgende vermelding werd gevonden:

Jacob Bauer en Margaretha Heide als peetouders, pag. 53

Vertaling:
Anno 1639

ouders peetouders kind
Christoph Krencker en Jacob Weber
Catharina Jacob Baur Christoph

Margaretha Heide

maand en dag

de 6 october

Zou deze Margaretha de latere echtgenote van Jacob geworden zijn?
Als zij toen al getrouwd waren, dan had men haar wel op de gebruikelijke manier als
huisvrouw van Jacob Bauer vermeld, zonder haar eigen achternaam. Er leefde inder-
daad een familie Heide in Kolbsheim en maar één Margaretha Heide. Omdat zij als
peetmoeder naast Jacob optrad, is het aannemelijk dat zij de aanstaande echtgenote
van Jacob is geweest. Uit de registraties blijkt dat echtparen zelden tegelijkertijd op-
traden als peetvader en peetmoeder. Wellicht hadden zij toen nog geen relatie. Mis-
schien was Margaretha Heide een familielid van de Krenckers.
Van het gezin van Jacob Bauer en Margaretha Heide kan nu, met het nodige voorbe-
houd, de volgende reconstructie worden gemaakt:

II. Jacob Bauer (Baur), geb. en ged. wrs. Kolbsheim omstr. 1611, beroep onbekend,
begr. Kolbsheim 19-7-1684, oud 73 jaar, zn. van Jörg Bauer en Othilia N.N., tr. wrs.
Kolbsheim omstr. 1640 Margaretha (wrs. Heide), geb. en ged. plaats onbekend rond
1616, begr. Kolbsheim 6-7-1676, oud 60 jaar, haar ouders onbekend.
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Kinderen, gedoopt te Kolbsheim:

1. Catharina, 7-4-1642.
2. Othilia, 12-11-1643.
3. Anna, 2-5-1646 en
4. Margaretha, 2-5-1646, begr. 22-7-1646.
5. Georgius, 10-12-1647.
6. /acoè, 12-2-1650.
7. Michael, 3-10-1652.
8. Nicolaus 22-4-1655, begr. na 1658 en voor 24-7-1661 (onleesbaar gedeelte).
9. Margaretha II, 6-6-1658.

10. Nicolaus /ƒ, 24-7-1661.

Proef op de som. Zoals gebruikelijk zal de tweede dochter vernoemd zijn naar groot-
moeder aan vaders zijde en de eerste zoon naar de grootvader aan vaderszijde. Dat
bleek te kloppen want de tweede dochter is Othilia en de eerste zoon is Georg (naar
Jörg) genoemd!

Noten
1. J.C. Bauer, Geschiedenis van een familie Bauer te Kolbsheim, Straatsburg en 's-Gravenhage, Studio

Flantua Zeist, 1985. In diverse archieven gedeponeerd.
2. J. Freyss?, L'histoire de Kolbsheim. Eigen uitgave, 1978.
3. Klaus Bauer. Die Familienmitglieder Bauer in der Gemeinde Kolbsheim im Elsass in der ersten Hdlfte

des 17. Jahrhunderts, entnommen aus dem 1 .Kirchenbuch. Eigen uitgave, Sensbachtal 1995.

ADRIAEN SCHUFF, EDIKBROUWER

Plecht voor 1000 gulden op 25-11-1598 betreft huis en hofstede, brouwerij en ros-
molen a/d gracht tussen Tolsteegpoort en 'die Volrebrug' (achter Twijnstraat) te
Utrecht: Oude eigenaar: Adriaen Henricxs van Vianen, anders genaamd Adriaen
Schijff, weduwnaar van Aeltgen Claes Bartsdr., 'edickbrouwer'. Nieuwe eigenaar:
Claes Adriaens van Vianen.

(Utrecht, transporten oude eigenaars, 1594-1618)
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LUST VAN GECONFINEERDE PERSONEN TE
UTRECHTQ682-1702)

doorW.J. SpiES

Inleiding
In het Utrechts Archief' bevindt zich in in het archief van de secretarie van Utrecht
een vierdelig 'register van verschillende vergunningen'. Het vierde deel bevat als
laatste onderdeel de 'vergunningen tot confinement van personen in een verbeterhuis',
lopend van 1682 tot en met 17022. In deze periode van twintig jaar werden 36 vergun-
ningen verstrekt.

Een verbeterhuis of een beterhuis hield het midden tussen een krankzinnigenge-
sticht en een gevangenis. Mensen van diverse pluimage konden daar zonder enige
vorm van proces voor kortere of langere tijd worden opgesloten. Confineren heeft de
betekenis van opsluiten zonder proces maar wel met een rechtsgrond. Die juridische
rechtvaardiging om een vergunning tot confinement te verlenen was vaak gelegen in
losbandig gedrag of krankzinnigheid.
Rijke losbollen liepen in de 18e eeuw de kans om door hun familie in een verbeterhuis
te worden geplaatst. In die zin kan de opsluiting beschouwd worden als een vorm van
onder curatele stellen. Chronische alcoholisten en hoerenlopers waren immers een
gevaar voor de instandhouding van het familiekapitaal. Daarnaast zal ook een zekere
schaamte voor het gedrag van het zwarte schaap in de familie in rol hebben gespeeld.
De eer van de familie mocht niet bezoedeld worden. Overigens werden ook minderbe-
deelde alcoholisten en raddraaiers opgesloten. Behalve losbollen behoorden ook
krankzinnigen tot een categorie, die voor opsluiting in een verbeterhuis in aanmerking
kwam.

In principe was het vrij eenvoudig om iemand te laten opsluiten. Veelal dienden de
familie een verzoek in bij overheid (in dit geval het gerecht van Utrecht), die aan de
hand van getuigenverklaringen naging of er voldoende redenen waren tot opsluiting
en vervolgens al dan niet een vergunning verleende. De kosten van de opsluiting (voor
voeding, huisvesting, bewassing en dergelijke) kwamen voor rekening van de familie.
De verbeterhuizen waren in wezen particuliere ondernemingen en floreerden vooral
in de 18e eeuw. Pas in de 19e eeuw ontwikkelde zich een duidelijk onderscheid tussen
gestichten voor krankzinnigen, waar psychisch gestoorden verzorgd werden en gevan-
genissen voor delinquenten. Voor wie meer wil weten over de verschillende vormen
van detentie in het verleden (inclusief het gevangeniswezen) verwijs ik naar het be-
knopte literatuurlijstje, dat als bijlage is opgenomen.

Een voorbeeld van een verzoek tot confinement in een verbeterhuis heb ik beschre-
ven in een artikel in Stichtenaren uit vroeger jaren II3. Maria van Rijswijk, in 1752
te Maartensdijk gehuwd met Dirk Reijertsz. van der Haar, blijkt zich al jaren te buiten
te gaan aan sterke drank. De situatie heeft zich zo verergerd dat zij zich 'dagelijks
aenden drank zoo onbekwaam drinkt, dat aan een ieder ten spot en schande verstrekt'.
Zij scheldt en raast tegen haar man en de dienstboden en de pachtheer van de hofstede
Eijkensteijn, waar Dirk van der Haar op woont, heeft nu gedreigd om de huur niet
meer te verlengen wegens verhoogd brandgevaar. Maria van Rijswijk loopt namelijk
's nachts met licht (d.w.z. kaarsen en dergelijke) naar plaatsen waar zij de drank ver-
stopt heeft. De maat is vol voor Dirk van der Haar en samen met zijn zwager en
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schoonzuster Cornelis Cornelisz. Floor en Cornelia van Rijswijk richt hij een verzoek-
schrift aan het Hof van Utrecht om Maria in een beterhuis te laten opnemen. Dit re-
quest gaat vergezeld van een getuigenverklaring van enkele inwoners van Maartens-
dijk. Op 16 oktober 1759 wordt Maria van Rijswijk bij provisie veroordeeld tot opslui-
ting in 's Heeren werkhuis of een der verbeterhuizen binnen dese stad [Utrecht]' voor
de tijd van een halfjaar4.

Het is mij niet gelukt te achtehalen in welk verbeterhuis zij werd geconfineerd. In
Utrecht moeten verschillende verbeterhuizen gestaan hebben. Aan de Nieuwstraat in
Utrecht lagen maar liefst twee van dergelijke inrichtingen, waarvan een de toepasse-
lijk (zij het wat cynische) naam 'Huis van Gemak' droeg. Het andere verbeterhuis
heette 'De Vurige Colom'5.
Hieronder volgt de lijst van geconfineerden, waarbij ik opmerk, dat de tekst zo letter-
lijk mogelijk is overgenomen. Aanvullingen en toelichtingen staan tussen [ ].

Lijst van geconfineerde personen te Utrecht (1682-1702)
'den 29 junij 1682 Dirck Houtman ende sijn huysvrouw Anna Crol gepermitteert te confineren haer dochter
Petronella Houtman [in kantlijn: ontslagen bij Schout ende Borgerm[eeste]ren den 20 sept[ember] 1699]
Uts[upr]a [= als boven] Cornelis van der Meyden sijn huysvrouw den 6 martij 1686
den 21 febfruari] 1688 Anthony van Niers sijn dochter Dorothea
den 28 feb[ruari] 1690 Johan La Plante, Sergeant sijn huysvrouw
den 2 junij 1692 Rochus van Eden den ouden sijn soon Rochus van Eden de jongen
den 3 d[it]o Charles Vastenau sijn broeder Jean Vaste[na]u
den [niets ingevuld] jan[ua]rij 1693 Daniel Broussard ende Jacob Mattieu haer soon ende broeder Daniel
Alben.
De voogden den vrienden van Hendrickje Harteveld deselve Hendrickje Harteveld den 14 martij 1693
E[odem] D[ie] [= dezelfde dag] Thomas Appels sijn soon Hendrick
21 julij [1693] Wernard van der Wel sijn soon Gijsert van der Wel
den [niets ingevuld] aug[us]ti 1693 Willem Thonisz. Linnenwever sijn simpelen soon
den 6 september 1693 Cornelis de Rooy cum suis Neeltje Gijsbertsdr. de Bie6

Johan van Issen sijn huysvrouws broeder Jan Meertensz- de Groot
den 27 Ja[nua]rij 1694 Do[mine]e Gerard van Waeif cum suis sijn broeder Antony van Waeij
den 9 may 1694 Neeltje van Leeuwen, wed[uw]e van Jan Oostercamp, haeren soon Johan Oosterkamp
den 2 aug[us]ti 1694 Josina Wille ende Tanneke de Necker haer soon ende broeder Abram de Necker
den 18e d[it]o Helena Hillebrands, wed[uw]e Jacob Hovelingh, haer soon Maurits Hovelingh
den 30 d[it]o Adriaen Bosch in huwel[ijck] hebbende Elisabeth van Dusseldorp, Pieter van Dusseldurp
ende Hendrick van Dusseldurp ende Adriaen Havelaer getrout aen Anna van Dusseldorp haer suster Elisa-
beth van Dusseldorp
den 16 sept[em]b[er] 1694 Hendrick Verhoeff sijn huysvrouw
[ongedateerd] Mathias Hofkens sijn soon lsaacq
den 5 julij 1695 Jan van Meerwijck sijn kleyndogter Aletta van Bambergen
Cornelia van Munster wed[uw]e van Cornelis van Odijck haer soon Henricus van Odijck den 5 aug[ustus]
1696 [in kantlijn: den 21 aug[ustus] 1696 weder ontslagen]
Alben van Roothuysen sijn huysvrouw Rijckje van Biesveld den 31 d[it]o
Johannes Kingma ende Magdalena van Deventer, echtelieden] haer crancksinnige dogter Maria Catharina
Ki[n]gma den 17 mey 1697
Koun Flensburgh sijn dogter Lijsbet Flensburgh den 19 d[it]o [mei 1697]
Willem Strick sijn suster Lijsbet den 18 septemb[er] 1697 bij prov[isi]e
Vro[uw]e Maria de Geer wed[uw]e van de heer Piter Jonckers haer soon Pieter Jonckers den 30 sep-
tember] 1697
De heer Johan van Dinter sijn soon Andries den 4 dec[embe]r 1698
Vro[uw]e Maria Specx wed[uw]e van de heer B[a]r[tholomeus] de Gruyter haer neve Willem de Gruyter
soone van de h[ee]r raedsheer de Gruyter zafliger]
Catharina Strijckers, wed[uwe] van Johan Sielhorst haer soon Cornelis Sielhorst den 14 mey 1698
Gerrit van de Graft sijn huysvrouw Geenje van Osch den 20 mey 1698
Jacomina en Elisabeth van Odijck haer suster Cornelia van Odijck den 30 aug[ustus] 1698
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Hendrina van Wijck huysvrouw van Pieter Casteleyn den selven haren man den 31 aug[ustus] 1698
Aert van Hagoort en Elisabeth van Raveswaey haer dogter Anna van Hagoort den 28 octob[er] 1698
Grietje van Beek haer dochter Comelia Deys geconsenteert in ' t tugthuys te confineren desen 29 september
1699
[ongedateerd] Aeltje Barten wed[uw]e van Jan Dircksz. Knechtjens haer dogter Trijntje Jansz. Knechtjens
ten huyse van Peter Geurtsz. Kuyper
de wed[uw]e van de Ad[vocaa]t Reynegom haren neeff Cornelis Baers den 16 junij 1702'.

Noten
1. In 1998 werden het Rijks Archief in Utrecht en het Gemeente Archief van Utrecht samengevoegd tot

het Utrechts Archief.
2. GAU (Utrechts Archief), Stad II, inv. nr. 414-4, fol. 155 e.v.
3. Zie: W.J.Spies, Comelia Willems van Rijswijk (1701-1791, haar voorgeslacht, kinderen en verdere

familie. In: Stichtenaren uit vroeger jaren II. Utrecht 1998. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 50-
jarig bestaan van de afdeling Utrecht van de Nederlandse Genealogische Vereniging.

4. RAU (Utrechts Archief), Hof van Utrecht, 39-1, inv. nr. 252-382, dossier H46, raadsheer J.J. van Wes-
trenen.

5. Jeroen van Meerwijk, Lange Nieuwstraat 12, een kleine geschiedenis. Utrecht, Matrijs, 1996. Uitgave
ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Stichting Matrijs te Utrecht.

6. Zie: F.C. de Rooy, Het geslacht De Roij alias Joncker in Neerlangbroek. In: De Nederlandsche Leeuw
CXV (1998), k. 104.

7. Gerardus van Waay, geb. 1667; predikant te Driel 1690, Kockengen 1711, Leerdam 1720,overl. 12 sep-
tember 1726. Gegevens ontleend aan: F. A. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predi-
kanten tot 1816. Deel 1: predikanten. Dordrecht, 1996.

Bijlage
Beknopte literatuurlijst
— H.A.Diederiks, S.Faber en A.H.Huussen jr., Strafrecht en criminaliteit, Zutphen, De Walburg Pers,

1988. Cahiers voor lokale en regionele geschiedenis.
— R.J.F, van Drie, Gevangen voorouders. Onderzoek in negentiende-eeuwse gevangenisarchieven. In: Jaar-

boek van het Centraal Bureau voor Genealogie 45 (1991), pag. 206-248.
— Herman Franke, Twee eeuwen gevangen. Misdaad en straf in Nederland, Utrecht, Het Spectrum, 1990.

Aula paperback.
— P. Spierenburg, Zwarte schapen. Losbollen, dronkaards en levensgenieters in achttiende-eeuwse beter-

huizen, Hilversum, Verloren, 1995.
— Zoekwijzer 7: Gevangenissen. Uitgave Rijskarchiefdienst te 's-Gravenhage. (Verkrijgbaar op ieder

Rijksarchief).

MARIA VAN DEN BARNEVELD

Gerrit de Boef, behuwd zoon van de overledene, oud 46 jaar, verver, verklaarde dat
Maria van den Barneveld, weduwe van Dirk de Visser, oud 76 jaar, geboren te Har-
derwijk, wonende alhier (Dordrecht), haar ouders onbekend, te Dordrecht op 23 mei
1814 om 14.00 pm in de Krommenelleboog is overleden.

(BS Dordrecht)
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BU DE KWARTIERSTAAT VAN JAN ZEEGERS

Middenjaren tachtig was er een korte periode, waarin vele Nederlanders en bijna alle
Amsterdammers er van overtuigd waren dat de Olympische Spelen van 1992 in Am-
sterdam zouden worden gehouden. Burgemeester drs. E. van Thijn toog welgemoed
naar Lausanne, waar het Internationaal Olympisch Comité de 'prijs' zou uitreiken.
Daar, in die genoeglijke Zwitserse stad, bleek ook mevrouw Sara Boerlage aanwezig
met haar 'Komitee Olympische Spelen Nee', een enigszins onprettige bijkomstigheid
voor de Amsterdamse afvaardiging, waarin o.a. de heren H. Vonhoff en A. Geesink.
Op 17 oktober 1986 ontwaakte Amsterdam (en heel ons land) uit de droom. Barcelona
werd aangewezen.

Inmiddels echter was ook schrijver dezes aangestoken door de olympische koorts.
Er moest ter gelegenheid van de Spelen tenminste een kwartierstaat in Gens Nostra
komen van een olympisch atleet die in de eerdere olympische editie te Amsterdam
(1928) voor Nederland had meegedaan. Mijn keuze viel op Jan Zeegers.

Veelal zullen 'bekende Nederlanders' weinig of geen introductie behoeven. Ze zijn
immers bekend! Bij Jan Zeegers ligt dat wat anders; hij was bekend, maar heden ten
dage zullen nog maar weinig lampjes gaan branden, als zijn naam wordt genoemd.

Jan Zeegers begon zijn atletiek-loopbaan in 1921. Hij specialiseerde zich al snel op
het hardlopen en wel op de 1500 en 5000 meter. Bij de Olympische Spelen in Parijs
(1924) streed hij op de 1500 meter, maar werd in de series uitgeschakeld. Hetzelfde
lot trof hem bij de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam. In Nederland was hij
in de jaren twintig een nationale figuur op de atletiekbaan; internationaal evenwel
stond ons land zeker niet in de voorste gelederen.

Zeegers was ook in andere takken van sport actief (o.a. schaatsen) en heeft zijn
loopbaan beschreven in het werk 'Sport greep me\ dat in september 1950 té Amster-
dam verscheen.

Behalve met sport heeft Jan Zeegers zich vooral en met succes bezig gehouden met
de groothandel in textiel. Later jaren bewoonde hij in Amsterdam de statige buiten-
plaats 'Amstelrust', gelegen aan de Amstel tussen de Wandelweg en de Kalfjeslaan.

Dat eerst thans de kwartierstaat van Jan Zeegers in Gens Nostra verschijnt, heeft
er - dat begrijpt u al - in de eerste plaats mee te maken, dat Amsterdam er naast greep.
Een olympisch nummer van ons maandblad was daarmede van de baan en haast was
er niet meer. Een tweede oorzaak van de vertraging was in de kwartierstaat zelf gele-
gen. Het bleek een nogal lastige, met veel voorouders die vrij 'verhuizerig' waren en
daarbij dikwijls naar ver uit de buurt trokken. Van no. 15, Maria Catharina Schille-
mans werd ik aanvankelijk alleen de geboorte in Leiden in 1814 gewaar, met de na-
men van haar ouders. Gewaardeerde hulp van twee toenmalige redactieleden, de heren
mr. W.Downer en C.W. Delforterie, beiden zeer bedreven in het Leidse, mocht niet
baten. Verdere gegevens waren er gewoon niet te vinden. Pas een toevalligheidsvondst
in het Amersfoortse kwartierstatenboek 'Herlevend Verleden II' bracht deze 'dode
hoek' weer tot leven. Nog altijd zal een kritsch oog in de nu afgedrukte staat gegevens
missen, die er eigenlijk wel hadden moeten staan, maar die (nog) niet gevonden wer-
den. Als voorbeeld het huwelijk van de no's 10 en 11. Uiteraard in Delft, maar daar-
naast in verschillende plaatsen gezocht en niet gevonden. Als Gen-LIAS, een ambi-
tieus automatiseringsproject van de Rijksarchiefdienst een succes wordt, zal dit huwe-
lijk er te gelegener tijd, d.w.z. na 2002, zo uitrollen! Maar dat vraagt nog wat geduld.
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HENDRICUS
SEEGERS

zn. van Jan Barend
Seegers en Fenne

Maria Weijers

spelslager

ged. Delft
14-8-1753

overl. Delft
28-11-1801

otr./tr. Delft

17

PETRONELLA
POST

dr. van Jacobus
Post en Maria

Koster

geb./ged. Delft
13/14/-5-1754
overl. Delft
20-11-1827

5/21-5-1780

e

JOANNES SEEGERS

meester spekslager

ged. Delft 29-4-1785

overl. Delft 19-8-1867

tr. Delft 2

16

JACOBUS
ALSEMGEEST

zn. van Harpen
(II) Fulpsse

Alsemgeest en
Petronella van der

Eist (Aalst)

ruinarbeider

ged. Wateringen
1764

overl. Delft
19-7-1837

tr. ws. Waterin

19

ADRIANA
VAN ES

dr. van Willem
van Es en Anna
Sprenckhuijsen

ged. Wateringen
mei 1768

overl. Delft
15-11-1852

ren voor 1792

9

ANNA ALSEMGEEST

ged. Delft 4-3-1797

overl. Delft 9-7-1867

7-5-1818

JOHANNES ZEEGERS

meester spekslager

geb. Delft
overl. Delft

10-2-1833
17-4-1908

4

20

JOHANNES
FREDERIK

BERGHEGCE

geb. Osterkappeln
ca. 1766

overl. Amsterdam
27-1-1836

tr

21

MARIA
JULIANA
MUNTERS

geb. (Bomte in
Hannover?)

ca. 1769
overl. Delft
28-7-1845

10

JOHANNES HENDRIK
FERDINAND
BERGHEGGE

winkelier in manufacturen

geb. Osterkappeln (Pruisen)

2-5-1799

overl. Amsterdam 17-2-1882

ti

22 23

ANNA MARIA
BESSEMS

dr. van Theodorus
Bessems en Anna

Reijnders

ged. Maastricht
23-9-1783
overl. Delft
3-1-1871

MARIA ADRIANA
BESSEMS

geb. Maastricht 29-11-1813

overl. na 1882

5

MARIA ADRIANA HUBERTINA
BERGHEGGE

geb. Delft 22-2-1844
overl. Amsterdam 20-9-1881

tr. Delft 6-11-1861

JOHANNES ZEEGERS
koopman

geb. Delft 8-5-1862
overl. Amsterdam 8-5-1937

2

tr. Amsterdam

JAN
agent van buitenlandse huizen, grossier in textiel,

geb. Amsterdam
overl. Laren (NH)

Nummer 40
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24

JACOBUS
KUINDERS

zn. van Usbrand
Cuinders en

Catharina Bour-
boom

geb./ged. Leeu-
warden 19-5-1752
begr. Amsterdam

28-2-1800

otr./tr. Amsterd./Lee

25

FROUKJE
SANDINGA

dr. van Levinus
Pieters Sand-

(r)inga en Rinske
Jurjens Wielsma

ged. Leeuwarden
4-7-1770

overl. na 1834

uward. 5/19-4-1799

12

USBRAND KUINDERS

koopman

getx/ged. Amsterdam 1/16-6-1799

overl. Amsterdam 4-4-1866

tr. Rotterdan

26

JOHANNES
WILHELMUS

DE ROODE

zn. van Joannes de
Roode en Joanna

Hooijmeijers

koopman

ged. Rotterdam
21-2-1773

overl. na 1834

otr/tr. Rotterdam

27

MARIA ROSA
VAN DER LITH

dr. van Daniel van
der Lith en Clara

Melchers

ged. Rotterdam
14-3-1771

overl. na 1834

30-10/15-11-1795

13

EUGENIA MARIA
ROSA DE ROODE

geb./ged. Rotterdam 24-5-1808

overl. Overveen 5-6-1877

n 17-4-1834

6

IR. EDUARD JACOB JOHAN KUINDERS

ingenieur, directeur Haarlem-Zandvoort
Spoorwegmaatschappij

geb. Amsterdam 19-10-1842
overl. Hilversum 21-1-1916

28

FREDERIK
SMELT

zn. van Gerrit
Smelt en

Fenna Post

koopman

ged. Amsterdam
14-4-1779

overl. Amsterdam
5-1-1844

otr. Amsterd

2S

CHRISTINA
SARA

TEN HAGEN

dr. van Johannes
ten Hagen en

Johanna Christina
Anraadt

ged. Utrecht (RK)
143-1786

overl. Amsterdam
11-3-1862

am 5-2-1808

GERRIT SMELT

koopman

ged. Amsterdam 17-4-1808

overl. Bergen op Zoom

30-11-1878

tr. Oosterho

30

HUBERTUS
PETRUS

SCHILLEMANS

zn van Pieter
Schillemans en
Maria Eskens

medisch student te
Leiden 1811

geb. Zierikzee ws
7-5-1786

overl. Bergen op
Zoom 25-6-1863

tr. Ooslerhou

31

ANNA MARIA
LIEFMANS

dr. van Josephus
WïMems Liefmans

en Catharina
Willemse

ged. Oosterhout
29-1-1788

overl. Oosterhout
23-10-1846

11-12-1811

15

MARIA CATHARINA
SCHILLEMANS

geb. Leiden 14-7-1814

overl. Amsterdam 2-5-1878

ut 1-8-1842

7

JOSEPHINA JOHANNA ANTOINETTA
MARIA SMELT

geb. Amsterdam 5-6-1849
overl. Amsterdam 19-10-1908

tr. Bergen op Zoom 21-9-1868

EUGENIA MARIA JOSEPHINA KUINDERS

geb. Amsterdam 7-3-1870
overl. Amsterdam 28-3-1949

2-5-1901

ZEEGERS
atleet van nationale bekendheid in de jaren twintig
28-3-1902
29-11-1978

3

i
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Jan Zeegers op de atletiekbaan in 1923

Graag wil ik nog enkele collega-genealogen voor hun hulp bedanken. Dat zijn de
heer dr. F.C. de Rooy* te 's-Gravenhage, die mij gegevens over de kwartieren 8, 9,
16 t/m 19 uit voorraad kon en wilde leveren; dan de heer M.H.M. Starkenburg te
Leeuwarden die de trouw- en doopgegevens van 24 en 25 voor mij opzocht en de heer
G.G.M, van der Kroon te Leusden, door wiens publicatie in 'Herlevend Verleden II'
het onderzoek naar de no's 30 en 31 werd vlot getrokken en die zo vriendelijk was
nog enig aanvullend onderzoek in Zeeland te verrichten. Tenslotte nog een woord van
dank aan de heer Chr. Konings te Drachten, bestuurslid van Vrienden van de
K.N.A.U., die mij enige atletiek-historische informatie heeft verschaft.

R.F. Vulsma

* Inmiddels moesten wij vernemen dat de heer dr. F.C. de Rooy op 4 maart 1998 te Den Haag is overleden.
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DE OUDSTE GENERATIES VAN EEN GESLACHT VROEGE

door DRS. L.M. VAN DER HOEVEN

In dit tijdschrift publiceerde de heer W. van Wijngaarden in 1983 een genealogie van
de familie Vroege uit de omgeving van Woerden'. Het spoor van deze familie is nu
herleid naar Woudrichem. In de tweede generatie is er een verband met de Lopiker-
waard. Aldaar is ook een familie Vroege te vinden. Een verband met deze familie kon
(nog) niet worden aangetoond. In de genealogie komen de voornamen Kuijndertje en
Dirkje duidelijk naar voren. De naam Vroege komt ook voor als Vrouch2.

I. Cornelis (Andriesz?)- Hij is zeer waarschijnlijk identiek met Cornelis Andriesz
Vroech, vermeld in Bergambacht (1594)3.

Kinderen (zover bekend):

1. Cornelis, volgt Ha.
2. Andries, volgt Ilb.

Ila. Cornelis Cornelisz Vroege, beleend met 13 morgen land in Rijswijk 11-6-1622,
won. aan de Oudendijk onder Woudrichem (1622)4, overl. voor 25-11-1628; tr. (1)
Jenneke Barents5; tr. (2) voor 1621 Cuijndertge Barents, beleend met 13 morgen te
Rijswijk 10-10-1630, won. aan de Oudendijk te Woudrichem (1633), overl. tussen 18-
11-1635 (doopget. te Sleeuwijk) en 2-11-1638, dr. van Barent Ariensz (Gerritsz). Zij
hertr. Woudrichem 1633 Cornelis Jansz (Kuijst), j.m. van Hardinxveld (1633)6.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jannetge Cornelisdr Vroege, overl. voor 10-4-1660, tr. Jacob Claesz''.

Uit het tweede huwelijk:

2. Cornelis, volgt lila.
3. Anna Cornelisdr Vroege, tr. voor 17-5-1649 Willem Joosten van Houwelingen,

beleend met 1/4 deel van 13 morgen land te Giessen-Nieuwkerk bij overdracht
door Leendert Balthasarsz 30-8-16517), schepen van Giessen-Oudekerk 1673,
overl. voor 24-7-1685, zn. van Joost Willemsz van Houwelingen, heemraad en
stadhouder van Giessen-Oudekerk. Zij testeerden te Gorinchem 10-9-16748.

26-3-1630: Verrichting tussen Cuijnera Barents, weduwe van Cornelis Comelisz Vroughen, en de
voogden van Janneken uit het eerste huwelijk van Cornelis met Janneke Baerents9.
9-8-1632: Pieter Pietersz van Gulick, won. Oostburg (Vlaanderen) geeft procuratie aan Andries
Cornelisz Vrouch, won. Giessen-Nieuwkerk, en aan Pieter Gerritsz, won. Nieuw-Lekkerland, als
in huwelijk hebbende Segertjen Barents, als oom maternel van de kinderen van Cornelis Cornelisz
Vrouch, die in eerste echt verbonden was met Janneke Barents, waaruit Janneken en daarna met
Cuinertgen Barents, die nu weduwe is10.

lila. Cornelis Cornelisz Vroege, geb. 1620/21n, won. Leuven onder Heukelum, be-
leend 20-11-1652 met de 13 morgen land te Rijswijk, failliet gegaan aan niet betaalde
landpachten, overl. Heukelum tussen 3-11-1684 en 15-2-1685, tr. (1) Teuntie Pie-
tersdr; otr. (2) Woudrichem met att. van Heukelum 5-7-1655 Maijke Jansdr van Bu-
ren,].d. van Leijenburg, overl .tussen 18-6-1688 en 20-7-1691, dr. van Jan Hendricksz
van Buren12. Het huishouden van Cornelis Cornelisz Vroege bestond in 1673 uit 8
personen13.
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Uit het eerste huwelijk:

1. Cornelis Cornelisz Vroege, won. Leuven onder Heukelum, overl. na 1725; tr. (1)
voor 16-4-1679 Geertruyd Fransdr van Heekeren, overl. voor 1697; tr. (2) Jantje
Jacobsdr.

Het nageslacht uit zijn eerste huwelijk werd gepubliceerd in de eerder genoemde publicatie in
Gens Nostra. Aan de aldaar beschreven kinderen kan nog een dochter Teuntje worden toegevoegd,
die op 23-12-1695 lidmaat werd te Asperen.

Uit het eerste of tweede huwelijk:

2. Neel(t)ke Cornelisdr Vroege, j.d. te Leuven, tr. Heukelum 23-2-1687 Gysbert
Jansen (Kiep), j.m. te Leuven, won. aan de Achterdijk onder Asperen.

3. Cuijndertje (Kuijnder) Cornelisdr Vroege, won. Asperen (1684-1694), doopget.
te Heukelum 3-10-1668 en 20-12-1705, tr. voor 22-10-1684 Cornelis Jansz
Vis(ser), lidmaat te Asperen oktober 1698, overl. Asperen 8-10-1699.

4. Dirckje Cornelisdr Vroege, lidmaat Asperen 20-12-1700 op belijdenis, doopge-
tuige te Heukelum 20-12-1705.

28-3-1701: Dirkje Cornelisdr [Kuijst], gehuwd met Dirck Willemsz Koijman, won. Werkendam14

legt een verklaring af (op verzoek van Cornelis Cornelisz Vroege, won. te Heukelum, de oudste
zoon en leenvolger van Cornelis Vroegen de Oude, die overleed te Heukelum), over een hofstede
onder Woudrichem1''.

llb. Andries Cornelisz Vroege (Vroeg, Vrouch), won. Giessen-Nieuwkerk (1630,
1632), vermeld 1636, tr. (1) Ariaentje Ariensdr, van Giessen-Nieuwkerk, dr. van
Arien Teunisz/Tonisz Coijman; tr. (2) voor 19-1-1632 Hilletge Otten (Verlein), af-
komstig uit Zuid-Polsbroek, overl. voor 3-6-1662.

Uit het eerste huwelijk:

1. Arien, volgt Illb.
2. Aeltje Andriesdr (Vroege), vermeld als lidmaat te Giessen-Nieuwkerk 27/28-10-

1671, overl. voor 1-7-1685, tr. Dominicus Cornelisz van Houwelingen, geb. ca.
1619/162016, inner van de impost over het gemaal van Giessen-Oudekerk, Gies-
sen-Nieuwkerk, Giessendam, Hardinxveld, Peursum en Slingeland (tot de kapel
toe) voor hetjaar 1648, won. te Giessen-Nieuwkerk (1648)17, lidmaat te Giessen-
Nieuwkerk 27/28-10-1671, overl. na 16-2-1690, wrs. zn. van Cornelis Ariensz
van Houwelingen. Hij otr. (2) Giessen-Nieuwkerk 1-7-1685 Neeltje Cornelisdr,
wed. van Jan Sijmonsz, won. Giessen-Nieuwkerk.

Uit het tweede huwelijk:

3. Adriaentgen Ariensz Vroege, tr. voor 26-3-1662 18(doop kind te Boven-Hardinx-
veld) Cornelis Jansz Blootshoofd, lidmaat te Giessen-Nieuwkerk 27/28-10-1671.

4. Cornelis, volgt Mc.
5. Maria Andriesdr Vroege, tr. (1) Thonis Corstiaensz Bieman/Bijman, overl. voor

3-6-1662; tr. (2) voor 4-4-1666 Pieter Jacobsz Lordijn. Pieter verkocht namens
zijn vrouw een huis aan de westzijde van de Herenstraat te Schoonhoven op 4-6-
1666 voor 500 gld.19

6. Aeltge Andriesdr Vroege, j.d. van Nieuwe Giessen (1656), d.w.z. Giessen-Nieuw-
kerk, overl. tussen 8-12-1658 (doop kind) en 27-3-1661, tr. Giessen-Nieuwkerk
23-4-1656 (trouwboek Oud-Alblas) Arijen Arijensz Arieman, ged. Oud-Alblas
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24-2-1636, zn. van Adriaen Cornelisz Ariman en Krijntgen Pleunen. Hij tr. (2)
voor 27-3-1661 (doop kind) Marijtje Ariensdr Mattaij.

19-1-1632: Aelbert Otten Verlein uit Zuid-Polsbroek, geassisteerd met Oth, Jan, Jop, Bastiaen
Otten, zijn broers, en Andries Cornelisz Vroege, zijn zwager, maakt huwelijkse voorwaarden met
Aechtgen Cornelisdr20.
7-2-1636: Jop Ottensz bruidegom, geassisteerd met Ot Ottensz, Aelbert Ottensz en Jan Ottensz,
zijn broeders, Andries Cornelisz, zijn zwager, en Willem Jansz van der Soost, zijn schoonvader,
maakt huwelijkse voorwaarden met Marichgen Willemsdr21.
3-6-1662: Cornelis Andriesz Vroegen, Cornelis Jansz Bloedhooft als getrouwd hebbende Adriaent-
gen Andriesdr Vroege, Arijen Arijensz Arieman als vader en Arijen Andriesz als omen en voogden
van de kinderen van Aeltge Arijensdr voorschr. Arijen Arijens geprocreerd bij Aeltge Andriesdr,
Maria Andries, wed. van Thonis Corstiaensz Bieman, kinderen en erfgenamen van Hillichgen
Otten, transporteren t.b.v. Cornelis Jaspersz een huis en erf aan de oostzijde van Nes22.

Illb. Arien Andriesz/Arissen (Vroege, Vroegh), won. Giessen-Oudekerk (1660,
166923, later te Weverwijk (1681), en te Noordeloos (1693), voogd over het kind van
Aeltge Ariens en Arijen Arijens Arieman; tr. (1) voor 29-1-1660 Anneken Bastiaa-
ansdr24; tr. (2) Leerbroek 9-11 -1681 Neeltje Gerritsdr, wed. van Gerrit Barentsz, won.
op de Groote Waard onder Noordeloos.

Kind:

1. Adriaentge Ariens Vroege, j.d. won. Leerbroek (1680), otr./tr. Goudriaan/ Leer-
broek 28-4/26-5-1680 Pieter GerritszRuijter,j.m. van Goudriaan, wrs. ged. Gou-
driaan 5-9-1649 als zn. van Gerrit Horen (de) Ruijter en Neeltje Willemsdr.

IIIc. Cornelis Andriesz Vroege, poorter van Schoonhoven 15-9-1662, legde op 18-7-
1663 zijn schutterseed ald. af, won. Schoonhoven (1662-1671), tr. Annigje Jansdr.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Schoonhoven:

1. Jacob, ged. 4-7-1662.
2. Jacob, ged. 21-8-1663.
3. Hilleke, ged. 27-10-1665.
4. Johannis, ged. 23-1-1667.
5. Hilletje, ged. 17-4-1668.
6. Arien, ged. 3-12-1669.
7. Adriaen, ged. 30-8-1671.

Afkortingen
ARA Algemeen Rijksarchief
GA Gemeentearchief
SA Streekarchief
ONA Oud notarieel archief
ORA Oud rechterlijk archief
RAU Rijksarchief Utrecht
SAG Stadsarchief Gorinchem
SAK Streekarchief Krimpenerwaard

Noten
1. Gens Nostra 38 (1983), pag. 148-162.
2. Een relatie met Comelis Cornelisz Vroege, wiens weduwe Lijsbeth Jans in 1632 werd vermeld als in-

geerfde in het boveneinde van Lopik, kon niet worden vastgesteld. (SAK, ONA Schoonhoven, inv.nr.
7156, f. 306).
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3. ARA, Hof van Holland, inv.nr. 586/83, 28-4-1594: sententie in zaak van Cornelis Andriesz Vroech
ende Dirck Adriaensz, beide won. in Bergambacht, tez en Cornelis Aelbrechtsz Kapitein mede aldaar,
taz (bewerking C.CJ. Lans).

4. J.C. Kort, Repertorium op de lenen van de hofstede Altena 1232-1650, in: Genealogisch Tijdschrift
voor Midden- en West-Brabant en de Bommelerwaard 20 (1996), pag. 253-254.

5. Zij was geen zuster van Cornelis' tweede vrouw Cuijndertje, wel een zuster van Segertje Barents,
gehuwd met Pieter Gerritsz.

6. Uit dit tweede huwelijk werd een dochter Dirckje Comelisdr (Kuijst) geboren. W.J. Spies, Stabij of
van den Heuvel? (aanvulling Gens Nostra 1995, pag. 638-639 en Gens Nostra 1996, pag. 498.

7. SAG, ORA Gorinchem, inv.nr. 470, f. 28v, dd. 10-4-1660 en ONA Gorinchem, inv.nr. 4005, d. 22-3-
1662. Hij was een broer van Henrick Claesz., wiens nageslacht zich Van 't Sant noemt).

8. ARA, Leen- en Registerkamer, inv.nr. 230, f. 270.
9. SAG, ONA Gorinchem, inv.nr. 3982, f. 161.

10. SA Land van Heusden en Altena, ORA Woudrichem, vertichtingen 1630-1633.
11. ARA, ORA Heukelum, inv.nr. 12, dd. 13-10-1679: Cornelis Vroege, won. op Leuven, oud 58 jaar.
12. Met dank aan B. de Keijzer te Capelle a/d IJssel.
13. Gemeente Heukelum, volkstelling, dd. 11-1-1673: onder Leuven: Vroegen Cornelis, acht personen.
14. Zij is een halfzuster van Cornelis Cornelisz Vroege (lila).
15. SAG, ONA Gorinchem, inv.nr. 4103, akte 59.
16. SAG, ONA Gorinchem, inv.nr. 4031,16-2-1690: Dominicus Cornelisz van Houwelingen, oud 70jaar.
17. GA Dordrecht, ONA Dordrecht, inv.nr. 104, f. 235.
18. Doop van een kind te Boven-Hardinxveld. Met dank aan A.J. Stasse te Utrecht.
19. SAK, ORA Schoonhoven, inv.nr. 2362 of 2363, f. 220v.
20. SAK, ONA Schoonhoven, inv.nr. 7157, f. 39v.
21. RAU, ORA Willige Langerak, inv.nr. 2307.
22. SAK, ORA Schoonhoven, inv.nr. 2362, f. 94.
23. SAG, ONA Gorinchem, inv.nr. 4049, f. 96, 1-9-1669.
24. GA Dordrecht, ONA Dordrecht, inv.nr. 66, f. 14.

BU EEN JUWELIER TE KOOP

Bij een juwelier in de buurt zag ik twee hand bijbels met zilveren sloten. Op de voor-
ste bladzijden staan de volgende namen:

In de ene:
Jan Karnebeek gehuwd met Dieka Bersma
W. van der Mey 9 Juli 189.
Geet Arent Kalverkamp 27 April
Jacob Gesma

In de andere:
Wouter Boogaard 6-9-1850
huwt 26-2-1881
Geertje van den Plas 1-11-1855

Maria 20-5-1881 overl. 2-3-82
Dingeman 25-12-1882 overl. 14-7-1888
Maria 19-12-1885
Mees 11-12-1887 overl. 15-11-1889

Prof. dr. C.B.A.J. Puylaert
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EEN 'ONEGT' KIND EEN GODSGAVE?

door J.S. WOLF

Voor veel (amateur)-genealogen is een kind geboren uit een ongehuwde moeder, een
buitenechtelijk kind dus, een vervelende zaak. Voor sommigen is het een (schand)vlek
op het blazoen van de familie, voor anderen een witte vlek in de kwartierstaat, omdat
de naam van de man en daarmee de namen van zijn voorouders ontbreken. Hoewel
het aantal mensen dat meent dat wij allen 'in zonde ontvangen en geboren zijn' welis-
waar afneemt, willen veel genealogen het nog niet graag zwart op wit in de kwartier-
staat hebben staan. Wanneer het onechte kind echter een 'bastaard' zoon of -dochter
van een hertog of graaf betreft dan denkt men daar vaak weer anders over.

De pastoor en de dominee wilden ook graag dat de naam van de vader bekend werd.
Een kind zonder vader kon niet. In geval van nood, bijvoorbeeld in verband met het
betalen van de begrafeniskosten, moest er toch ergens verhaal te halen zijn. Daarom
kreeg de vroedvrouw opdracht aan de kraamvrouw bij voorkeur tijdens de barenswee-
en de naam van de 'vader' te ontfutselen. Maar wat moetje als genealoog aan met de
naam van een vader die onder dergelijke omstandigheden is verkregen?

In de doopboeken van de rooms-katholieke kerk van Grave aanwezig in het streekar-
chief Noord-Brabant te Grave vond ik de volgende inschrijvingen:
1. 16 augustus 1740: Frederik Hulshof, militair, en Catharina Derks, zijn huisvrouw,

laten een dochter dopen, genaamd Johanna.
2.30 augustus 1775: Baptisata est (Gedoopt) Johanna Henrica, filia illegitima (onech-

te dochter van) Joanna Hulshof, quae patrem nominavit (die als vader heeft ge-
noemd) Ulrich Bolinger, militem (militair).

3. 3 februari 1799: Henrica Oelderick laat een 'onegt' kind dopen genaamd Theodo-
rus Johannes, waarvan als vader wordt genoemd de soldaat Ludovicus de Loui.

4. 16 april 1803 wordt gedoopt: Johanna Henrica, filia illegitima (onechte dochter
van) Henrica Woelderik, quae secundum declarationem (surato?) obstreticii civitas
Gethuyser, patrem nominavit (die volgens de tweede verklaring van de stedelijke
vroedvrouw Gelthuyser als vader heeft genoemd) Pascharius Folbers, militarem
corporal (korporaal in het leger)1.

Johanna Hulshof woont in 1815 volgens het bevolkingsregister van Grave in bij Jo-
hanna Christina Adryans, weduwe van Theodorus Derks, kinderschoolhoudster, in
huis genummerd 89 te Grave. Zij woont daar samen met haar dochter Hendrika Oel-
derik en Hendrika's kinderen; Theodoor Delowie en Johanna Folbers.
Verder vond ik de volgende inschrijving in het geboorteregister van Grave:
5. 4 september 1823: een kind van het vrouwelijk geslacht, waarvan de moeder is

Johanna Henrica Woelderik, 20 jaar ongehuwd, genaamd Gertrudis Theodora.
Driejaar eerder had Johanna Woelderik op zeventienjarige leeftijd en ongehuwd het
leven geschonken aan een natuurlijke dochter, die Johanna Theodora noemde. De
naam Theodora betekent 'geschenk van God' of 'Godsgave'.

In 1824 woont Johanna Henrica Woelderik, kantwerkster, met haar beide dochters in
een huis aan de St. Joristsraat te Grave. Daar woont dan ook de vijf jaar jongere Joan-
nes Hermanus van de Venne. In het Staatsblad, no 384, d.d. 29-11-1827 staat het be-
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sluit van de 'Regtbank van Eersten Aanleg, zitting hebbende te 's Hertogenbosch' dat
de 'erreuren' ingeslopen in de acte van geboorte en die van overlijden gerectificeerd
moeten worden. De namen Woelderik en Oolrich moeten worden veranderd in Huls-
hof. Pas hierna kan te Grave op 6 december 1827 het huwelijk van Joanna Henrica
Hulshof, natuurlijke dochter van Henrica Hulshof, en Joannes Hermanus van de Ven-
ne worden gesloten. Volgens het bevolkingsregister van Grave van 1830 wonen Joan-
nes Hermanus van de Venne, 21 jaar, kleermaker, gehuwd met Johanna Henrica Woe-
derik (doorgestreept) Hulshof 26 jaar, kleermaakster, en de kinderen Johanna Theo-
dora Woelderik, 9 jaar, en Gertrudis Theodora Woelderik, 6 jaar, in de St. Jorisstraat
87/88 te Grave. Johannes bevindt zich in 1850 in Krankzinnigenhuis te 's Hage. Joan-
na Henrica Hulshof, weduwe van Joannes van de Venne overlijdt op 13 maart 1883
te Grave op de leeftijd van 69 jaar. Dochter Gertrudis, ook al was zij een Godsgave
genoemd, blijft ondanks het bovengenoemde besluit haar hele leven Woelderik heten.
Zij is netjes getrouwd voordat zij kinderen kreeg.

Ik heb niet verder naar Ulrich Bolinger en Pascharius Folbers gezocht.

Noten
1. Voor een vertaling van de Latijnse reksten in de doopboeken verwijs ik graag naar het door het Centraal

Bureau voor Genealogie uitgegeven boekje 'Latijn bij Genealogisch Onderzoek' (CB-Reeks, nr. 15) en
de uitgave van het Rijksarchief Limburg: 'Latijnse Woorden' in de serie 'Leergeld'.

UIT ATWERPSE BRON (39)

9-8-1616; David van Schelle mr. Cornelissonewylen van eersten bedde d[aer] moeder
af was Johanna Addiers, en[de] Sara van Schelle zyn suster, ongehuwt maer meerder
van jaren, Sara i.n.v. Susanna van Schelle hare suster en Joos Verlinden heuren man
(procuratie voor Jan van Coulster, notaris te Rotterdam 18-10-1613) en Cornelia van
Schelle des voirs. wylen mr. Cornelisdochter van derden bedde d[aer] moeder afwas
Digna Verlinden, met mr. Franchois Melis chirurgijn eius marito, allen voor Eliza-
beth, Catharina en Anna van Schelle oock des voirs. wylen mrs. Cornelis kinderen
van tweeden bedde d[aer] moeder af was Elizabeth van Thielborch als van hunne
mans[:] Hans van Nuyts de voirs. Elizabeth man woonende tot Frankendaal, Pas-
schier Ysebrants schoolm[eeste]r tot Rotterdam der voirs. Catharina man, en Henri-
cus Vdichius der voirs. Anna man, woon[ende] int Sticht van Utrecht, bekenden dat
Geleyn Janssen boeckvercooper heeft afgelost 72 carfolus] gl. 15 st. 4 myten br[a-
bants] erfl[ick] hen competerenfde] in 76 car. gl. 8 st. 7 myten br. erfl. rente die de
voirs. wylen mr. Cornelis van Schelle als getrout hebben[de] gehadt de voirs. Johanna
Addiers op 28 jan. 1566 bewesen heeft de momboren tot behoef van syn vyve wettige
kinderen d[aer] moeder afwas de voirs. Johanna Addiers op een huysinge Den Gulden
Os in s[in]t Annenstrate tusschen De Gulden Coe en St. Joris.

(Stadsarchief Antwerpen, schepenregister 519, f. 47) [M.V-K]
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DUNNEBIER OOK DUN (BEEMSTER)

door PETRONELLA J.C. ELEMA

vervolg van Gens Nostra 53 (1998), pag 505.

Vc. Dirk Adriaans Dunnebier (later vaak Dun), ged. Beemster 21 -5-1730, begr. (aan
de Jisperweg, in het eigen graf no. D 8) Beemster 8-1-1801, tr. (als Dirk Adriaans
Dun) otr. Beets 5-9, impost Hoorn, zullende tr. Beemster 19-9-1756 Lijsbeth Jans
(Kramer/Cremer), ged. Beets 27-2-1735, begr. Beemster (graf no. D 8) 15-12-1810,
dr. van Jan Harmense Cramer en Trijntje Jans.

- Het echtpaar woonde aan de Jisperweg in de Beemster, maar was klaarblijkelijk sterk op Scher-
merhorn georiënteerd; vrijwel al hun kinderen werden daar gedoopt, hoewel ze vaak weer in de
Beemster werden begraven.

- Dirk Dun en Lijsbeth Jans lieten op 15-4-1766 een testament opmaken (Streekarchief Waterland,
ONA. 4722, Schermerhorn). Als weduwe liet Lijsbeth Kramer volgens declaratoor van 20-10-1809
de graven H 8 en D 8 in de Beemster overschrijven op haar kinderen Trijntje, Ariaantje, Maartje,
Grietje en Jan Dunnebier; deze graven waren oorspronkelijk van de grootvader van haar echtge-
noot geweest. Voor dat van Dirck Adriaans Dunnebier de oude zal het geklopt hebben, het andere
graf stond echter op naam van Dirk Adriaans Dunnebier de jonge en kwam Lijsbeth' s kinderen dus
waarschijnlijk niet toe.

Uit dit huwelijk (mogelijk niet compleet):

1. Ariaan, ged. Beemster 26-12-1756, begr. Beemster (aan de Jisperweg, eigen graf
no. D7) 16-9-1768.

2. Jan,ged. Schermerhorn 8-3-1761, begr. Beemster (eigen graf no. 8) 16-12-1762.
3. Ariaantje, ged. Schermerhorn 31-10-1762, jong overl.
4. Jan, ged. Schermerhorn 18-3-1764 (tweeling), begr. Beemster (eigen graf no. D

8)26-2-1766.
5. Ariaantje, ged. Schermerhorn 18-3-1764 (tweeling), begr. Beemster (eigen graf

no. D 8) 26-3-1764.
6. Ariaantje Dirks Dunnebier, ged. Schermerhorn 4-5-1766, lidmaat op belijdenis

Schermerhorn 10-4-1789, overl. Schermerhorn 8-12-1841 otr./tr. Beemster 22-
3/5-4-1789 Kornelis Focker (Fokker), ged. Beets 2-10-1762, lidmaat op belijde-
nis Schermerhorn 1-2-1787, overl. Schermerhorn 25-9-1835, zn. van Abram
Fokker en Hillegond Pieters Buurs.
- Zij vertrokken op 6-6-1790 met attestatie van Schermerhorn naar de Beemster en keerden vandaar

op 25-4-1830 terug.
7. Trijntje Dirks Dunnebier, ged. Schermerhorn 17-5-1767, overl. De Rijp 19-3-

1827, otr./tr. Beemster/Ilpendam 30-10/13-11-1791 Pieter Pieters Zoon, ged.
Ilpendam (op belijdenis) 23-3-1791, overl./begr. De Rijp 3-5-1810, zn. van Pieter
Andriese (Zoon) en Trijntje Claas; hij tr. (1), otr. Ilpendam 26-3-1790 Neeltje
Klaas Groot, van Axwijk.

8. Arian, ged. Schermerhorn 2-7-1769, begr. Beemster (eigen graf no. D 6) 25-7-
1769.

9. Maretje (Maartje) Dirks Dun, ged. Schermerhorn 14-10-1770, otr./tr. Beemster
23-8/11-9-1796 Jan Smit.

10. Arian, ged. Schermerhorn 23-2-1772, volgt Vla.
11. Jan, ged. Schermerhorn 28-11-1773, volgt VIb.
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12. Grietje Dirks Dunnebier, ged. Schermerhorn 21-9-1777, doopsgezind overge-
doopt 4-3-1810, overl. Beemster 31 -3-1825, tr. Beemster 28-4-1799 Pieter Haan,
geb. Beemster (volgens het doopsgezind geboorteboek) 21-1-1775, watermole-
naar, overl. Beemster 18-9-1831, zn. van Cornelis Haan en Grietje Luytjes Veen
(volgens de overlijdensakte van haar zoon genaamd Grietje de Reus); hij tr. (2)
Beemster 4-1-1826 Hendrikje Wortel.

Vla. Arian Dirks Dunnebier, ged. Schermerhorn 23-2-1772, overl. Beemster 20-9-
1831, otr./tr. Beemster (impost) 16-11, tr. 2-12-1804 LijsbetJanse (de) Raat, geb. op
de Neck, ged. Purmerend 2-1-1780, overl. Schermerhorn 13-6-1807, dr. van Jan Klaas
Raat en Neeltje Prijs.

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje, geb. Beemster maart 1804 (volgens bijschrift bij de doop), ged. Scher-
merhorn 17-3-1805 (get. Neeltje Prijs).

2. Jan Arians Dunnebier, geb. Beemster 11-4, ged. Schermerhorn 4-5-1806, overl.
Beemster (in het Diaconie-armhuis) 22-2-1879.

3. Dirk Arians, geb./ged. Schermerhorn 5-6/14-6-1807 (gedoopt na het overlijden
van zijn moeder, doopget. Geertje Raad).

VIb. Jan Dirks Dunnebier [bij zijn huwelijk: Jan Dun, j .m. geb. in de Beemster], ged.
Schermerhorn 28-11-1773, overl. Beemster 7-1-1859, otr./tr. Beemster (beide alhier
wonende) 4-1/20-2-1804 Trijntje Dirks Zwikkers (Swikker), geb. Purmerland of Den
lip 1771-'72, overl. Beemster 29-6-1822 (oud 50 jr.), dr. van Dirk Swikker en Antje
Dekker.

- Zowel Purmerland (vermeld bij het huwelijk) als Den lip (vermeld in de overlijdensakte) vallen
kerkelijk onder Ilpendam; daar vond ik echter de doop van Trijntje Dirks niet.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk, geb./ged. Beemster 2-5/8-5-1803, begr. Beemster (eigen graf no. D 8, aan
de Middelweg, pro deo) 7-10-1803.

2. Aaltje Jans Dunnebier, geb./ged. Beemster 26-8/2-9-1804, overl. Beemster 1-6-
1840, tr. Beemster 17-5-1829 Cornelis de Groot, geb./ged. Beets 30-10/8-11-
1801, overl. Beemster 21 -12-1855, zn. van Klaas de Groot en Trijntje Leegwater.

3. Lijsbet Jans Dunnebier, geb./ged. Beemster 27-8/7-9-1807, overl. Schermerhorn
6-12-1883, tr. Beemster 14-4-1833 Teunis Molenaar, geb. Grootschermer 3-9,
ged. Zuid- en Noordschermer 11-9-1808, overl. Schermerhorn 7-6-1884, zn. van
Cornelis Molenaar en Elsje Teunis de Groot.

4. Ariaantje Jans Dunnebier, geb. Beemster 26-9-1812, overl. Purmerend 16-2-
1882, tr. Beemster 17-3-1833 Cornelis van Neck, geb. Zaandijk 15-6-1805, overl.
Purmerend 21-8-1865, zn. van Willem van Neck en Lijsbeth Donker.

Vd. Sijmon Adriaans Dunnebier, geb. (volgens de Code Civique) 24-11, ged. Beem-
ster 6-12-1737, dagloner (1811), overl. Akersloot 27-10-1820, otr. Oterleek 11-4, otr.
Beemster 12-4, tr. Beemster 26-4-1772 Trijntje Cornelis de Boer, ged. Schermerhorn
8-1-1747, overl. Akersloot 27-9-1786, dr. van Cornelis de Boer en Aagtje Melis.

Uit dit huwelijk:
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1. Aagje [in Egmond ook: Aaltje] Simons Dunbier, ged. Akersloot 2-5-1773, werk-
ster te Uitgeest (1831), overl. Alkmaar (B 222, in de Houttilstraat, 68 jr., weduwe
van IJsbrand Twisk) 17-7-1840, otr./tr. Egmond/Uitgeest 4-1/18-1 -1792 IJsbrand
Jans Twisk, ged. Egmond aan Zee 19-9-1773, overl. Uitgeest 31-3-1814, zn. van
Jan Ysbrand Twisk en Marijtje Cornelis Dane.
— Bij de doop van IJsbrand stond vermeld dat zijn ouders aan elkaar verloofd waren, doch geen

geboden mochten hebben omdat de vrouw Rooms en beneden de 25 jaar oud was.

2. Aarijaan, geb. (volgens Registre Civique) 10-9, ged. Akersloot 16-9-1777, volgt
VIc.

VIc. Adriaan Simons Dunnebier, geb./ged. Akersloot 10-9/16-9-1777, batelier ofwel
schipper/schuitenvoerder (1811), arbeider (1826), overl. Akersloot 25-9-1826, tr. (1)
Akersloot 19-5-1811 Jannetje Oosterom (Oostrum), ged. Hoorn 21-2-1792, overl.
Akersloot 10-3-1814, dr. van Arie Oosterom en Barbertje Jans Tooren, tr. (2) Aker-
sloot 22-3-1816 Bastina Ballé, geb./ged. Westzaan 25-8/28-8-1793, overl. Akersloot
28-6-128, dr. van Jacob Louis Ballé en Aafje Verdonk.

Uit het eerste huwelijk:

1. Barbera, geb. Akersloot 30-3-1812.

2. Trijntje, geb. Akersloot 26-2-1814, overl. Akersloot 1-3-1814.

Uit het tweede huwelijk:

3. Trijntje, geb. Akersloot 27-4-1816, overl. Akersloot 29-5-1816.
4. Jacob, geb. Akersloot 15-11-1817.
5. Simon, geb. Akersloot 11-8-1819.
6. Aagje, geb. Akersloot 9-10-1821, overl. Akersloot 31-7-1822.
7. Trijntje, geb. Akersloot 11-5, overl. Akersloot 1-19-1823.
8. Dirk, geb. Akersloot 13-4-1825.

IIIc. Dirck Adriaans (ook Arends, Ariens) Dunnebier de jonge, geb. ca. 1661 (doop
niet gevonden), belijdenis (als Dirk Dunnebier) Beemster 1-1-1684, begr. Beemster
(eigen graf no. H 8) 1-11-1723, tr. (1) ca. 1684-'85 Trijntje Sijmons Krijgsman, ged.
Beemster 2-7-1656, belijdenis Beemster 1-1-1684 (als Trijntje Sijmons aan de Mid-
delweg), overl. niet lang na 9-6-1686, dr. van Sijmon Pieters Krijgsman en Ariaentje
Pieters, tr. (2) ca. 1688-'89 Maartje Gerrits (Kronenburg), ged. Beemster 28-8-1667,
begr. Beemster (graf no. H 8) 21-8-1705, dr. van Gerrit Floris en Aarjaantje Klaas (in
't Spaanse huis), tr. (3) ca. 17O6-'O7 Marij Claas.

— Dirck Adriaans Dunnebier de jonge zal het grootste gedeelte van zijn leven aan de Middelweg
hebben gewoond. De eerste twee kinderen (1686 en 1690) werden nog aan de Rijperweg geboren,
maar alle volgende aan de Middelweg. Dat was ook volgens de lidmatenlijst van 1707 zijn adres.
In 1717 was dit nog nader gespecifieerd als 'in 't Zuidwestblok' doch bij zijn overlijden weer
gewoon aan de Middelweg zonder meer. Hij was diaken in de Beemster op 9-3-1705 en ouderling
op 24-2-1709, 11-3-1714, 13-3-1718 en 14-3-1723; pal na zijn overlijden aan het eind van laatst-
genoemd jaar werd (op 19-11-1723) J.C. de Boer tot zijn opvolger gekozen. In 1721 kwam hij
bovendien voor als regent van het Beemster weeshuis (Streekarchief Waterland, ORA 4957,
Beemster, fol. 177vo, 11-11-1721).

— De vond hem ook, samen met Adriaan Cornelisz Dunnebier — dat moet lila. zijn geweest - als
voogden van de 13-jarige Simon Jans, zn. van Jan Jansz Kamer en Lysbeth Claas (Streekarchief
Waterland, ORA 4082, Weesboek Beemster, fol. 136vo, fol. 142). De eerste notitie in deze weesre-
kening dateert van 28-9-1700; Dirck rekende nog af op 28-6-1712.

Gens Noslra 54 (1999) 27



— Binnen zeer korte tijd na het overlijden van Maartje Gerrits maakte Dirk Dunnebier, wonende in
de Beemster, een overeenkomst met vier ooms van moederszijde van zijn zes kinderen (Streekar-
chief Waterland, ORA4059, Beemster, fol. 16vo-17vo, 27-11-1705, gereg. 27-5-1724). Dit waren
Aldert Gerrits in de Bedijkte Schermer, Claas Gerrits de Oude in de Beemster, Abraham Gerrits
in de Beemster en Klaas Gerrits de Jonge in de Beemster. De boedel kwam aan de vader, maar op
Ariaantje, Dieuwertje, Maartje, Adriaen, Neeltje en Gerrit Dirks werd vastgezet vijf morgen land
in de Beemster aan de Middelweg, in de polder AK [= Arenberger Kavel] no. 5, tussen de Middel-
weg en de Beetsersloot; tevens zou elk kind bij zijn 25e jaar, of eerder bij huwelijk, ontvangen het
bedrag van ƒ 250 alsmede een bed met toebehoren. Volgens een kantmelding boekte de dijkgraaf
van de Beemster het genoemde perceel op 13-5-1727 over Marijtje, Ariaantje, Dieuwertje, Adriaan
en Neeltje (al dan niet met echtgenoot); Gerrit was klaarblijkelijk jong overleden.

— Op 30-6-1711 liet Dirck Adriaans Dunnebier voor notaris Abraham Baars te Purmerend een testa-
ment opmaken. Dit is niet teruggevonden, maar het werd genoemd toen er na zijn overlijden een
inventaris werd opgemaakt (Streekarchief Waterland, ONA 4275, Purmerend, 24-5-1724): dit
document besloeg 18 bladzijden, en een totale besomming van bijna ƒ11.600. De inventaris werd
overgelegd door zijn weduwe Maretje Claas en de kinderen, die allen bij name werden genoemd.

— Maretje, Maartje of Marij Claas is waarschijnlijk degene die op 15-6-1697 met attestatie van
Amsterdam naar de Beemster kwam; zij was zeker lidmate en werd in de lijst van 1717 tezamen
met haar man genoemd. Zij kan als weduwe nog zijn hertrouwd en was dan dezelfde als Maartje
Claas, huisvrouw van Jan Louwen aan de Volgerweg, begr. Beemster (graf no. C 16) 27-12-1742.

— Aansluitend op genoemde inventarisatie verkochten de kinderen (alle kinderen, ook de dochter uit
het eerste huwelijk) hun vijf morgen land met het 14 part van het huis daarop staande aan de West-
kant van de Middelweg, onverdeeld gelegen in 20 morgen land, de binnenkavel no. 6, met nog een
morgen, 142 roeden en 3 voeten 9 duymen land onverdeeld gelegen in een perceel ten O. van de
Middelweg gelegen, tegenover het voorgaande perceel (Streekarchief Waterland, ONA 4059,
Beemster, fol. 3vo-4, 26-5-1724, akte verleden voor Not. Willem Baars tot Purmerende 10-5-
1724). De prijs is ƒ705 per morgen, de totale opbrengst ƒ4552.17.13. Voogden ex testamento
over de nog minderjarige Adriaan en Neeltje Dirks waren Simon Cock, Jan de Goede en Pieter
Droog. Eenjaar later getuigden alle broers en zusters met echtgenoten (de aanvankelijk nog min-
derjarige Neeltje is in de tussentijd gehuwd met Mr. Dirk Ruijter) dat hun halfzuster Ariaantje
(gehuwd met Simon Cock, schout van de Beemster) volgens hun huwelijkse voorwaarden van 11-
11-1706 voor notaris Abraham Baars te Purmerend verleden ƒ550 aan moederlijke goed toekwam.
Op 26-7-1708 had haar vader in plaats daarvan op hen vastgezet 1 morgen land, onverdeeld gele-
gen in 4 morgen aan de Rijperweg in de Beemster, BK no. 45 (Streekarchief Waterland, ORA
4059, Beemster, fol. 98vo, 22-6-1725).

— Tenslotte werd, nog steeds in 1725, een scheiding en deling gemaakt tussen de twee jongste kinde-
ren, Neeltje Dirks Dunnebier gehuwd met de schoolmeester/voorzanger Dirk Ruijter, en Adriaan
Dirks Dunnebier (Streekarchief Waterland, ORA 4059, Beemster, fol. 128-129,11-9-1725). Neel-
tje kreeg twee morgen land onverdeeld gelegen in 5 morgen aan de Oostkant van de Middelweg
in de Beemster, Arenbergen Kavel no. 5, ter waarde van ƒ 1400. Adriaan, die mogelijk het boeren-
bedrijf wilde aanvatten, kreeg de Ackersven en nog een ander stuk land groot resp. 750 en 800
roeden in de Overweerdsepolder, samen ter waarde van ƒ 800, alsmede koeien, koe- en boerenge-
reedschap ter waarde van ƒ 600.

Uit het eerste huwelijk:

1. Adriaantje Dirks Dunnebier, ged. Beemster 9-6-1686 (aan de Rijperweg, getuige
de grootmoeder van moederszijde, Ariaantje Pieters), belijdenis Beemster 2-12-
1705 als j.d. op de Middelweg, begr. Beemster (aan de Nekkerweg, eigen graf no.
K 7) 4-7-1748, tr. (Beemster) november 1706 Symon Jans Cock, ged. Beemster
13-7-1681, belijdenis Beemster 2-3-1710, schout in de Beemster, begr. Beemster
(graf no. E 10) 16-2-1728, zn. van Jan Gerrits Koek, schout, en Aef Sijmons.
— Ariaantjes moederlijk erfdeel werd geregeld voor de Weeskamer toen zij 5Vi jaar was, onder ver-

melding van haar grootvader van moederszijde (Streekarchief Waterland, ORA 4082, fol 50vo,
4-12-1691). Haar grootmoeder van moederszijde, die haar ten doop had gehouden, was begin
december 1687 overleden. Zoals boven vermeld waren haar huwelijkse voorwaarden op 11-11-
1706 verleden voor notaris Abraham Baars te Purmerend; de wijze waarop haar moederlijk erfdeel
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tenslotte was voldaan, moest in 1725 nog eens officieel bevestigd worden door haar halfbroers en
-zusters. Zij kwiteerde op 9-3-1707 samen met haar man voorde ontvangst een rentebrief ten laste
van Jan ten Oever te Leiden, groot ƒ 2000, en op 13-9-1707 voor diverse andere bezittingen.

- Volgens de lidmatenlijsten woonde het echtpaar steeds aan de Nekkerweg tussen de Volger- en
de Rijperweg, in 1717 nog nader gepreciseerd als 'in 't blok van Purmerend'.

Uit het tweede huwelijk:

2. Aerjaentje Dircks Dunnebier, ged. Beemster 5-11-1690 (aan de Rijperweg), belij-
denis Beemster 2-6-1709, begr. Beemster (als Ariaantje Dirks, huijsvrou van
Pieter Cos, in de Middelbeemster, graf no. H 8) 13-4-1746, tr. (1) (ca. 1710)
Claas Gerrits Zijp, ged. Beemster 16-2-1681, belijdenis Beemster 29-4-1703,
begr. Beemster (kerkegraf no. G 1) 31-5-1719, zn. van Mr. Gerrit Cornelis Zijp
en Maritje Jans, tr. (2) (Beemster ca. 1721) Pieter Cornelis Cos, belijdenis (onder
de naam Bos) Beemster 17-12-1722, begr. Beemster (kerkegraf no. H, noordzij-
de) 8-10-1759, waarschijnlijk zn. van Cornelis Cos en Grietje Brouwers (zij lieten
te Purmerend enkele kinderen dopen).
- Ariaantje was, net als haar oudere halfzuster, naar een grootmoeder van moederszijde vernoemd

en zo droegen Dirck's twee oudste dochters dezelfde voornaam. De beide echtgenoten van deze
Ariaantje werden in een kerkegraf begraven, zijzelf in dat van haar ouders. Claas Gerrits Sijp was
in 1703 j.m. in de Middelbeemster; volgens de lidmatenlijst van 1707 woonde hij aan de Rijper-
weg en na zijn huwelijk kwamen zij tezamen 'aan het Heerenhuis' voor, zoals in 1717. Met haar
tweede man woonde Ariaantje Dirks (zij kwam behalve onder patroniem ook voor met de familie-
namen Ruijter en Dunnebier) volgens de Beemster lidmatenlijsten van 1730, 1732, 1738 en 1742
aan de Buurt, bij de Kerk; ook haar weduwnaar had dit adres nadien nog.

- Uit het eerste huwelijk drie kinderen, de oudste gedoopt Beemster 6-12-1711.
- Uit het tweede huwelijk drie kinderen, de oudste gedoopt Beemster 17-1-1723.

3. Dieuwertje Dirks Dunnebier, ged. Beemster 1-2-1693 (aan de Middelweg) belij-
denis Beemster 17-6-1714, begr. (als Dieuwer Dirks, huisvr. van Pieter Dirks
Pottebacker in de Middelbeemster, graf no. H 8) 3-8-1751, tr. (Beemster ca.
1719) Pieter Dirks Pottebakker, ged. Beemster 17-8-1692, belijdenis Beemster
20-3-1729, begr. Beemster op het kerkhof 14-8-1754, zn. van Dirck Reijers (Pot-
tebakker) en Griet Pieters.
- Zij woonden Aan de Buurt, bij de Kerk, en nadat Dieuwertje Adriaans (sic) Dunnebier in 1717 nog

alleen op de lidmatenlijst stond, kwamen zij verder tezamen voor in 1730,1732,1738,1742,1746
en 1750. In 1753 werd de man alleen vermeld, met toegevoegd 'ob. aug. 1754', hetgeen klopt met
de vermelding in het begraafboek.

- Uit dit huwelijk negen kinderen; de oudste daarvan werd gedoopt Beemster 8-9-1720. De erfenis
van (groot)vader Dirk Adriaans Dunnebier werd op 5-9-1729 rechtstreeks aan de kinderen toebe-
deeld, hoewel hun ouders toen nog in leven waren: dat betrof een bedrag van ƒ 777.5.6 (Streekar-
chief Waterland, ORA 4082, Beemster, fol. 352vo).

4. Kraamkind, begr. Beemster (klaarblijkelijk nog ongedoopt) 11-4-1695.
5. Maertje Dirks Dunnebier, ged. Beemster 26-8-1696 (aan de Middelweg, onder

de naam Dun, getuige Maertje Adriaens), belijdenis Beemster 21-6-1722, overl.
(volgens de lidmatenlijst van 1766) Beemster januari 1768, tr. (1) (Beemster ca.
1722) Jan Baltus de Goede, belijdenis Beemster 7-12-1710, begr. Beemster (graf
no. M 10) 9-8-1745, waarschijnlijk zn. van Baltes Jans de Goede en Susanna van
der Meulen, eerder gehuwd met Dieuwertje Walings Dekker, tr. (2) tussen 1746
en 1750 Jacob Muus Beets, begr. (eigen graf no. K 2) 7-10-1762, eerder gehuwd
met Geertje Jans en daarna met Trijntje Cornelis.
- Jan Baltus de Goede, oud-schepen van de Beemster en in 1717 diaken aldaar, was toen nog ge-

huwd met zijn eerste vrouw. Zijn doop vond ik niet, maar gezien de namen was hij een zoon van
Baltes Jans de Goede en Susanna van der Meulen, die tezamen Beemster 28-8-1686 belijdenis
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deden. Hij woonde in 1730 aan de Rijperweg (tussen de Middel- en de Nekkerweg), na 1738
verhuisde hij naar de Jisperweg (tussen de Rijper- en de Volgerweg), in 1742 stond hij te boek op
hetzelfde trajekt aan de Rijperweg. Uit dit huwelijk waren er vijf kinderen, waarvan de oudste op
14-3-1723 werd gedoopt.

- Maertje Dirks Dunnebier verhuisde als weduwe naar de Dijk tussen De Rijp en Schermerhorn; met
haar tweede man had zij nog andere woonadressen. Na diens dood verhuisde zij aanvankelijk naar
Purmerend, vanwaar zij in 1764 alweer terugkwam in de Beemster. Zij stierf aan de Jisperweg,
tussen de Rijper- en Hobreederweg, maar ik vond haar niet in het begraafboek vermeld.

6. Trijntjen, ged. Beemster 5-10-1698 (aan de Middelweg, onder de naam Dun),
begr. Beemster (graf no. H 8 als kind van Dirk Adriaans Dunb. oud 6 3/4 jaar)
18-8-1705.

7. Adriaan Dirks Dunnebier, ged. Beemster 10-4-1701 (aan de Middelweg), begr.
Beemster (eigen graf H 8, aan de Middelweg) 10-2-1728.
- Mogelijk is hij zwak van gestel of ziekelijk geweest; hij bleef ongehuwd en is betrekkelijk jong

overleden. Toen hij op 22-10-1726 testeerde (als Arijan Dirks Dunnebier, in de Beemster aan de
Middelweg wonende) was hij al ziek (Streekarchief Waterland, ONA 4494, De Rijp, akte 862 en
912). Tot erfgenamen stelde hij zijn halve zuster Arijantje Dirks Dunnebier, vrouw van Simon Kok
officier in de Beemster, en zijn zuster Neeltje Dirks Dunnebier, vrouw van Dirk Ruijter, school-
meester in de Beemster. Minder dan een jaar nadien herriep hij dit testament: hij werd op dat
tijdstip, 27-8-1727, betiteld als 'zwak'. Nu liet hij aan zijn (volle) zuster Neeltje een legaat van
ƒ 1000 na en stelde verder als universeel erfgenaam zijn halve zuster Arijantje.

8. Neeltje Dirks Dunnebier, ged. Beemster (aan de Middelweg) Beemster 4-3-1704,
belijdenis Beemster (als Neeltje Dirks) 19-9-1725, begr. Beemster (oud 75 jr en
11 mnd, in graf no. F 15) 5-2-1779, tr. Beemster tussen 10-5-1724 en 22-6-1725
Dirk Michiels Ruiter, schoolmeester, koster en voorzanger in de Beemster, ged.
Beemster 12-12-1694, belijdenis Beemster 16-6-1713, begr. Beemster (graf no.
F 15) 29-7-1778, zn. van Michiel Aris Ruijter en Trijntje Cornelis; hij tr. 1. ca.
1723 met Meijnsje Jans Doets.
- Zij woonden steeds 'Aan de Buurt' en kwamen steeds tezamen in de lidmatenlijsten voor. In 1717

was de man nog 'Dirk de Ruijter aan het Heerenhuis'; uit zijn huwelijk met Meijnsje Jans Doets
werd op 6-2-1724 een dochter Trijntje gedoopt, en de moeder zal ongetwijfeld in het kraambed
zijn overleden.

- Deze Trijntje was het enig overlevende kind uit dit huwelijk: zij was nog maar anderhalfjaar oud
toen haar moederlijk erfdeel voor werd haar vastgezet. Dit bestond in Vt van 5 morgen land aan
de Oostmijserweg in de Beemster, meer in het bijzonder de oostelijke 5 morgen in de A.K. [Aren-
berger Kavel] no. 53 (Streekarchief Waterland, ORA 4082, fol. 31 Ivo). De bezittingen waren op
1-10-1726 door de voogden Jan Claasz Duijtz, oom maternel, en Dirck Cornelisz Nyeboer in de
Beemster ter weeskamer ingebracht, met een akte van accord. gepasseerd voor de notaris Abraham
Baars tot Purmerend op 6-9-1726. Trijntje is in leven gebleven; op 9-8-1751 kwiteerde zij voor
de ontvangst van haar bezit, samen met haar echtgenoot Dirk Symons Kok (Cok, Cock). Hij was
een aangetrouwde neef, de zoon van Ariaantje Dirks Dunnebier bij Symon Cock.
Uit dit huwelijk:
a. Maartje Dirks de Ruijter, ged. Beemster 9-12-1725.
b. Dirk Dirks de Ruijter, ged. Beemster 20-7-1727 (get. Maartje Dirks).
c. Maartje Dirks de Ruijter, ged. Beemster 11-12-1729 (bijgeschreven: 'ob.', dus jong overleden).
d. Maartje Dirks de Ruijter, ged. Beemster 1-6-1732.
e. Mighiel Dirks de Ruijter, ged. Beemster 27-6-1734.
f. Ariaantje Dirks de Ruijter, ged. Beemster 30-7-1736. De samenstelster van dit artikel stamt via

haar uit het geslacht Dunnebier.
g. Cornelis Dirks de Ruijter, ged. Beemster 4-5-1738 (bijgeschreven: 'ob.').
h. Cornelis Dirks de Ruijter, ged. Beemster 1-11-1739.

9. Gert, ged. Beemster (aan de Middelweg) 19-4-1705, begr. Beemster (graf no. H
8, kind van Dirk Dunbier aan de Middelweg) 30-5-1705.
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Illd. Cornelis Adriaens Dunnebier (ookwel: Dun), ged. Beemster 17-11-1669 (doop-
get. Cornelis Dircks Dunnebiers weduwe), belijdenis (onderpatroniem) Beemster 7-9-
1695, begr. (aangifte Beemster) Oosthuizen 30-8-1722, tr. voor 1696 Hendrikje Cor-
nelis van der Meer, belijdenis (onder patroniem, tegelijk met haar man) Beemster 7-9-
1795, begr. Oosthuizen 17-1-1749; mogelijk was zij een dr. van Cornelis Cornelis
Dubbeld.

- Zij woonden aan de Ringdijk bij Hobrede, in 't blok van Oosthuizen. Ondanks hun lidmaatschap
in de Beemster (zie de lidmatenlijsten aldaar van 1707,1717 en 1718) waren zij klaarblijkelijk veel
meer op de kerkelijke gemeente van Oosthuizen gericht; daar werden enkele kinderen gedoopt,
en daar werden zij ook begraven. Overigens hebben zij meer kinderen gehad dan tot dusver in de
doopboeken zijn gevonden.

Uit dit huwelijk:

1. Adriaan Cornelis Dunnebier (of Dun), doop niet gevonden, overl. Beemster,
begr. Oosthuizen (graf no. 78) 16-2-1752, tr. Grietje Fynecarl, ged. Winkel 5-12-
1706, overl. Beemster (aan de Purmerenderweg), begr. Oosthuizen (graf no. 78)
6-1-1752, dr. van Aarjen Cornelis Fijnekarl en Reynu Symons (Groot).
- Het echtpaar Adriaan Dunnebier en Grietje Fijnekarrel, uit de Beemster naar Oosthuizen vertrok-

ken, verkreeg tussen 29-3 en 14-6-1740 een akte van 'goet comportement' (Streekarchief Water-
land, ORA 4022, Beemster). Volgens dezelfde bron kreeg Adriaan op 14-3-1741 alweer toestem-
ming om in de Beemster te komen wonen. Zij bleven op Oosthuizen gericht: beiden kwamen in
de begraafadministratie van de Beemster voor met verlof om naar Oosthuizen te worden vervoerd
om te worden begraven.

- Grietjes ouders Aerien Cornelis Fynecarel en Reynst Reyns ofwel Reynou Symens Groot hadden
bovendien een dochter Trijntje, ged. Winkel 26-4-1699. Op haar twee kinderen bij Willem Donker
vererfde d.d. 8-1-1753 een bedrag ad ƒ 261.2.0, afkomstig van 'haer peet' Grietje Fynecarl, ge-
huwd geweest met Adriaan Dunnebier en in de Beemster overleden (Zie Westfriese Families
(1980) p. 52). Daaruit valt op te maken dat het huwelijk Dunnebier-Fynecarl kinderloos was.

2. Dirk, doop niet gevonden, volgt IVd.
3. Dieuwertje Dirks Dunnebier, ged. Oosthuizen 18-3-1696, tr. (voor medio 1718)

Pieter Dirks Knip, ged. Oosthuizen 31-11-1688, mogelijk overl. Beemster (als
Pieter Knip) in 1764, zn. van Dirck Teunis Knip en Grietje Pieters.
Het echtpaar deed tezamen belijdenis in de Beemster op 26-6-1718.

4. Mogelijk: Maartje, doop niet gevonden, begr. Oosthuizen 6-11-1749.
- De begraafadministratie van de Beemster boekte op 5-11 -1749 de uitvoer van het lijk van Maartje

Cornelis Dunbier aan de Oostdijk, om morgen tot Oosthuijsen te begraven. Dit kan moeilijk een
dochter van Cornelis Dunnebier jr. zijn geweest: die woonde aan de Jisperweg.

5. Geertje Cornelis Dunnebier, doop niet gevonden, overl. Beemster (aan de Oost-
ringdijk, in begraafboek 5-12-1770), begr. Oosthuizen (graf no. 58) 9-12-1770,
tr. Cornelis Sijmens Dubbeld, ged. Beemster 30-8-1702, begr. Kwadijk (graf no.
190) 18-6-1742, zn. van Sijmen Cornelis van der Meer en Maertje Jobs.

6. Cornelis, ged. Oosthuizen 14-12-1704, volgt IVe.
7. Jan, doop niet gevonden (mogelijk gedoopt (zonder vermelding van voornaam)

Oosthuizen 17-7-1718, volgt IVf.
8. Trijntje Cornelis Dunnebier, doop niet gevonden, tr. in of voor 1722 Cornelis

Elberts Binnenwijsent, ged. Beemster 9-3-1698, zn. van Elbert Cornelis Binnen-
wijsent (of Droog) en Nantje Cornelis.
- Uit dit huwelijk in elk geval een dochter Nantje Cornelis Binnewijsent, ged. Beemster 13-12-1722;

het gezin verhuisde nadien naar Opmeer.
9. Jacob Cornelis Dunnebier, ged. Oosthuizen 19-11-1713, pachter van de boerderij

'Broedersbouw' aan de Oostdijk in de Beemster, overl. Beemster, op 18-4-1794
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vervoerd naar Oosthuizen om aldaar op 23-4-1794 begraven te worden.
- Hij was in 1762 voogd over de kinderen van (zijn broer) Cornelis Cornelis Dunnebier.

IVd. Dirk Cornelis Dunnebier, doop niet gevonden (waarschijnlijk wel voor 1700: hij
was reeds lidmaat in 1718), begr. Oosthuizen (als Dirk Dunbier, uit de Beemster, in
de kerk onder steen no. 36) 25-11-1780, tr. (voor 1742) Sijtje Willems Bant, ged. Oost-
huizen 8-3-1705, begr. Oosthuizen (graf no. 36) 10-11-1774, dr. van Willem Jans
(ook: Schipper Willem) en Rebecca Jans Bants; zij tr. (1) (voor 1727) met Pieter Reij-
ers Koning.

- Dirk Cornelis alias Dunnebier kwam, samen met zijn ouders, al op de Beemster lidmatenlijst van
1718 voor. Als Dirk Dunnebier zonder meer stond hij samen met zijn vrouw Sijtje Willems op de
lijsten van 1742 en 1746 'aan de Dijk tussen Hobrede en Quadijk'.

- Op 7-3-1747 bracht Dirk Corn. Dunnebier ter Weeskamer in de Beemster (Streekarchief Water-
land, ORA 4079, Beemster, Weeskamerarch.) een rente van zijn huisvrouw Seijtje Willems in: dit
bedrag ad ƒ 36 werd toen in lade no. 4 gedeponeerd. Sijtje was eerder gehuwd geweest met Pieter
Reijers Koning, uit welk huwelijk werd geboren:
a. Maartje Pieters Koning, ged. Oosthuizen 15-6-1727.

- Het graf no. 36 in de kerk te Oosthuizen was gemarkeerd door een steen gemerkt met 'D. Dunbier'.
Sijtje werd genoemd in het begraafregister van de Beemster van 7-11-1774, en drie dagen later in
Oosthuizen begraven; ook Dirk stond vermeld in de administratie van de Beemster. Kinderen
werden zowel in de Beemster als in Oosthuizen gedoopt, maar waarschijnlijk is de reeks niet
compleet.

Uit dit huwelijk:

1. Rebecca Dirks Dunnebier, ged. Oosthuizen 13-6-1745, tr. Gerrit Cornelis de
Jager.

2. Hindrikje Dirks Dunnebier, ged. Beemster 2-10-1746, overl. Zaandijk (huis no.
180, oud 67 jr.) 27-10-1813, otr. Beemster 15-4-1770, tr. Zaandijk 29-4-1770
Dirk de Bruin, geb. april 1730, overl./begr. Zaandijk (oud 76 jr. en 9 mnd.) Oude
Kerk 15-1/20-1-1807; hij was eerder gehuwd (1) Zaandijk 7-9-1755 Neeltje Gar-
ments Hofstee en (2) Zaandijk 14-11-1762 Trijntje Stool.

3. Maartje, ged. Beemster 7-9-1749, begr. Beemster (graf no. C ll,kraamkind van
Dirk Dunbier aan de Oostringdijk) 12-9-1749.

4. Aarjan, doop niet gevonden, begr. Oosthuizen (als Aarjan Dunbier uit de Beem-
ster, graf no. 36) 16-2-1752.

IVe. Cornelis Cornelis Dunnebier (ook: Dun), ged. Oosthuizen 14-12-1704,
overl./begr. Beemster (volgens lidmatenreg. en grafboek, in no. H 15) 4-4/9-4-1761,
tr. (1) (Beemster ca. 1731) Lijsbeth Louris Hardebol, ged. Beemster 25-11 -1703, begr.
Beemster (eigen graf no. D 13, huisvr. van Cornelis Dun aan de Volgerweg) 17-6-
1750, tr. (2) (Beemster mei/juni 1755) Claasje Wouters van der Glint, ged. Beemster
24-8-1732, begr. Purmerend 7-5-1773, dr. van Wouter Huygens van der Glint en
Neeltje Claas; zij hertr. (Beemster ca. 1762) Dirk Dirks Binnenwijsent, ged. Beemster
22-12-1720, zn. van Dirk Jans Binnenwijsent en Maartje Claas Knip.

- Cornelis Dunnebier in de Beemster was mogelijk vroegtijdig meerderjarig verklaard, want reeds
op 10-7-1726 machtigde hij (mede namens zijn moeder Hendrikje Cornelis, weduwe van Cornelis
Adriaans Dunnebier) een zekere Pieter Broeder om in Amsterdam ƒ 68 in te vorderen van Joost
Kraaij, een vleeshouwer aldaar, aan wie zij in 1725 een kalf en 16 zuiglammeren hadden geleverd;
hij tekende toen als Cornelis Dun (Streekarchief Waterland, ONA no. 4284, Purmerend). In de
eerste periode van zijn huwelijk (1731, 1734) woonde hij aan de Jisperweg, tussen de Volger- en
de Rijperweg. In 1750, en nog bij zijn dood, woonde hij aan de Volgerweg. Zij waren in 1731 al
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gehuwd, want op 10-11 -1731 testeerde het echtpaar tezamen (op langstlevende); Lijsbet Louwris
was toen ziek (Streekarchief Waterland, ONA 4505, De Rijp, akte no. 114). Op dat moment waren
haar vader, en zijn moeder, nog in leven. Mogelijk stierf haar vader pas in 1749, want een Louris
Hardebol werd op 29-9-1749 begraven in hetzelfde graf D 13 waarin Lijsbeth enkele maanden
later te ruste werd gelegd. Tezamen werd het echtpaar in 1732 lidmaat op belijdenis; in de daarop
volgende Beemster' lidmatenlijsten van 11738, 1742 en 1746 staan ze samen genoemd. Waar-
schijnlijk was de man op 25-3-1736 (als Cornelis Dunnebier) ook diaken.

- Het tweede huwelijk valt te dateren aan de hand van het huwelijkscontract, gesloten op 27-5-1755
tussen Cornelis Dunbier weduwnaar en Claasje Wouters van der Glint, jongedochter te Beemster
(Streekarchief Waterland, ONA 4513, De Rijp, akte no. 750). Toen had Cornelis nog geen regeling
getroffen met zijn voorkinderen. Pas op 14-6-1757 rekestreerde hij dat hij een week eerder aan zijn
twee minderjarige kinderen Trijntje en Cornelis, verwekt bij Lijsbeth Louwris Hardebol, hun
moederlijke nalatenschap had bewezen ten overstaan van de Weeskamer in de Beemster, zulks
bestaande uit de helft van 12 morgen land in kavel D.K. 47 (Streekarchief Waterland, ORA no.
4062, Beemster, fol. 332vo). Dit bewijs was toen inderdaad geschied en wel op 6-6-1757, waarbij
voogden over de kinderen waren Huyg Louris Hardebol, Dirk Dunnebier en Jacob Louris Hardebol
(Streekarchief Waterland, ORA no. 4083, Beemster, fol. 229, Weeskamer).

- Claasje bleef in 1761 met twee kinderen achter. Zij hertrouwde ongeveer een jaar later en kreeg
uit haar huwelijk met Dirk Dirks Binnenwijsent tussen 1762 en 1769 nog vier kinderen.

Uit het eerste huwelijk:

1. Cornelis, ged. Beemster 13-6-1734, begr. Beemster (eigen graf no. D 13) 9-8-
1734.

2. Trijntje Cornelis Dunnebier, ged. Beemster 7-4-1738, lidmaa top belijdenis
Beemster 4-3-1757, overl./begr. Beemster (als huisvrouw van Abraham van de
Capelle bij Purmerend, in het eigen graf no. H 7) 23-2/28-2-1765, tr. in 1757
Abraham Jans van de Capelle, ged. Beemster 22-2-1733, molenmaker aan de
Zuiderweg, lidmaat op belijdenis Beemster september 1751, zn. van Jan Jans van
der Capelle, molenmaker, en Bregje Willems Maijer; hij tr. (2), otr. Heerhugo-
waard 2-11-1766 Aafje Pieters Bobeldijk.

3. Cornelis, ged. Beemster 30-10-1740, volgt Ve.

Uit het tweede huwelijk:

4. Wouter, ged. Beemster 19-6-1757, begr. Beemster (eigen graf no. D 13) 13-7-
1757.

5. Neeltje Cornelis Dunnebier, ged. Beemster 1-10-1758, overl. na 1791, otr./tr.
Beemster 28-3/11-4-1779 Claas Arents Kluid, ged. Watergang 2-1-1757, overl.
na 1791, zn. van Arendt Cluijt en Marritje Deventer.
- Neeltje Cornelis Dunnebier werd lidmaat op belijdenis Beemster 11-9-1778 en Klaas Arents Kluit

op 12-6-1778; zij vertrokken tezamen naar Watergang (onder Landsmeer) op 4-6-1780, doch
kwamen al op 31 -5-1781 weer aan de Middel weg te Beemster te wonen. Op 15-3-1789 werd Klaas
Kluit aldaar tot diaken verkozen. In februari 1792 werden zij opnieuw uitgeschreven, nu naar
Monnikendam; wat er verder van hen geworden is, vond ik niet.

6. Ariaan (Dun), ged. Beemster 16-12-1759, volgt Vf.
7. Dirk (Dun), ged. Beemster 28-12-1760, waarschijnlijk overl. Purmerend 7-12-

1772 (aangegeven het lijkje van Dirk Dun, in de vierde classe, dubbelregt ƒ 6).
Op 7-6-1773 was hij zeker niet meer in leven.

Ve. Cornelis Cornelis Dunnebier, ged. Beemster 30-10-1740, overl. (aangifte pro deo)
Akersloot 3-2-1797, tr. (1) kort voor mOAriaantje Pieters Berkhout, ged. Beemster
25-12-1737, overl. Akersloot tussen medio 1776 en medio 1780, dr. van Pieter Pieters
Barkhoud de Jonge en Ariaantje Jans (de Vries), tr. (2) Beemster 30-7-1780 Jaapje
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Jacobs de Wilde (verder steeds Jaapje Jacobs Kittig genoemd), ged. Purmerend 19-10-
1758, overl. (als Jacobje Jacobs, aangifte) Akersloot 9-7-1803, dr. van Jacob Kittigh
('voor ruym 3 weeken overleden') en Maartje Jacobs Coedijk.

- Voogden over Cornelis waren Huijg Louris Hardebol en Jacob Louris Hardebol, zijn ooms van
moederszijde, en Dirk Dunnebier. Dezen gaven aan de Weeskamer van de Beemster op 3-5-1762
te kennen (Streekarchief Waterland, ORA 4084, fol. 4 en 5, boedelscheiding) dat zij op dezelfde
datum voor notaris Klaas Schorel te Purmerend een akte van deling hadden gepasseerd van de
boedel van de vader en stiefmoeder van hun pupillen. Aan Cornelis Jr., toen 21 jaar oud, was
toebedeeld 5 stukken land in de Neckerpolder onder Purmerend groot 5 deimt 164 roeden. De
nummers ter legger waren 91,92,93,95 en 96, het totaal ter waarde van ƒ 340. Aan contanten was
bovendien ter weeskamer ƒ466.16.2 ingebracht. Cornelis kwiteerde op 6-7-1767 voor de ont-
vangst van alle documenten en bescheiden, waarbij hij betoogde volgens het overgelegde doopbe-
wijs reeds op 30-10-1765 de ouderdom van 25 jaren bereikt te hebben.

- Mogelijk woonde hij, evenals zijn vader, aan de Volgerweg: althans op 30-8-1776 getuigde de
timmerbaas binnen Purmerend met name Pieter Alderbest, dat hij in 1769 en 1770 in opdracht van
de heer Graaf van Hompesch te Amsterdam voor plusminus ƒ 1200 aan reparaties had uitgevoerd
aan de plaats gelegen in de Beemster aan de Volgerweg, toentertijd in huur gebruikt bij Cornelis
Dun of Dunnebier (Streekarchief Waterland, ONA 4366, Purmerend, akte no. 107). Cornelis sr.
was toen al ettelijke jaren overleden. Bij het overlijden van zijn eerste kind heette hij ook Cornelis
Dunnebier bij de Volger aan de Dijk.

Uit het eerste huwelijk:

1. Lijsbet, ged. Beemster 22-3-1772, begr. Beemster (eigen graf no. A 4) 9-4-1772.
2. Cornelis, ged. Beemster 2-5-1773.
3. Pieter, ged. Akersloot 14-5-1776 (de moeder werd toen Maartje Berkhout ge-

noemd).

Uit het tweede huwelijk:

4. Jacob, ged. Kwadijk 8-12-1782, begr. Kwadijk 1-11-1783.
5. Cornelis, ged. Kwadijk 21-12-1783, begr. Kwadijk 3-1-1784.
6. Jacob, ged. Kwadijk 2-10-1785, volgt VId.
7. Dirk, ged. Akersloot 1-3-1789, volgt Vle.
8. Maartje Cornelis Dunnebier, ged. Akersloot 11-10-1795 (getuige Maertje Koe-

dijk, waarschijnlijk haar grootmoeder), overl. Uitgeest (aan de Middelweg) 25-
11-1858, tr. Castricum 1-5-1831 Thijs Twisk, geb./ged. Uitgeest 10-1/24-1-1802,
houtzaagmolenaarsknecht, overl. Uitgeest (Westergeest) 9-2-1843, zn. van Us-
brand Twisk en Aafje Simons Dun (of Dunbier).

VId. Jacob Cornelis Dunnebier (ook: Dun), ged. Kwadijk 2-10-1785, landman te
Purmerland (gem. Ilpendam), overl. Purmerland (toen officieel woonachtig in de
Beemster) 24-9-1855, tr. Beemster 13-3-1813 Albertje Boeyink, ged. Purmerland 2-8-
1789, overl. Purmerland (gem. Ilpendam) 7-7-1849, dr. van Bernardus Boeying en
Elisabeth Frederiks Tiel.

Uit dit huwelijk:

1. Lijsbeth, geb. Purmerland 29-8, overl. Purmerland 13-11-1813.
2. Cornelis, geb. Purmerland 2-10-1818, volgt Vila.
3. Elisabeth Dunnebier, geb. Purmerland 20-9-1820, overl. Beemster 26-12-1893,

tr. Ilpendam 24-4-1843 Dirk Klok, geb. Purmerend 15-2-1817, veehouder, overl.
Beemster 14-8-1904, zn. van Dirk Klok, landbouwer, en Jaapje Ipema.

4. Neeltje, geb. Purmerland 2-9-1822, overl. ald. 17-10-1823.
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5. Neeltje Dunnebier, geb. Purmerland 13-12-1823, overl. Beemster 17-2-1909, tr.
David Purmer, geb. Oudendijk 8-8-1816, landman, overl. Oudendijk 29-11 -1886,
zn. van Jan Purmer en Neeltje Willig.

6. Jaapje, geb. Purmerland 8-8-1826, overl. Purmerland 18-8-1827.
7. Jaapje, geb. Purmerland 23-4, overl. Purmerland 12-5-1829.

Vila. Cornelis Dunnebier (ook: Dun), geb. Purmerland (gem. Ilpendam) 2-10-1818,
veehouder in de Beemster, tr. Beemster 8-6-1856 Aafje Metselaar, geb. Hoorn 9-5-
1831, dienstbode, overl. Beemster 19-3-1900, dr. van Dirk Metselaar en Jantje Groot.

Uit dit huwelijk:

1. Albertje Dunnebier, geb. Beemster 7-5-1857, tr. Beemster 27-4-1879 Remmet
Noome, geb. Beemster 11-10-1855, zn. van Jan Noome en Trijntje Laan.

2. Jacob Dunnebier, geb. Beemster 10-3-1860, veehouder, overl. Purmerend na
1940, tr. (1) Oterleek 22-4-1888 Maartje Kokkes, geb. Oterleek 28-7-1866, overl.
Heiloo, dr. van Jacob Kokkes en Jannetje Smit, tr. (2) Purmerend N.N. Bonken-
burg.
- Jacob en zijn eerste vrouw, met de twee dochters Aafje en Neeltje, verhuisden op 29-4-1910 van

de Beemster naar Heiloo.
Uit het eerste huwelijk:
a. Jannetje Dunnebier, geb. Beemster 22-11-1888, overl. Beemster, tr. Beemster Pieter Focker,

geb. Beemster 30-1-1880, zn. van Abraham Focker en Antje Stolp.
b. Aafje, geb. Beemster 25-7-1894, overl. Heiloo 1-3-1911.
c. Neeltje Dunnebier, geb. Beemster 11-1-1896, tr. Heiloo 27-4-1921 Adriaan Mulder, geb. Hei-

loo 10-3-1895, veehouder, zn. van Jan Mulder en Aafje Veenhuizen.
d. Marijtje, geb. Beemster 24-3, overl. Beemster 25-3-1903.

3. Jannetje Dunnebier, geb. Beemster 5-8-1863, overl. Beemster 27-9-1888, tr.
Beemster 24-7-1887 Huibert Wiedijk, geb. Beemster 19-6-1865, zn. van Jan Wie-
dijk en Maartje Bruyn.

Vle. Dirk Cornelis Dunnebier, ged. Akersloot 1-3-1789, werkman, rietdekker, overl.
Oudendijk (oud 57 jr., huis no. 7) 23-11-1847, tr. (1) Oudendijk. 18-7-1819 Trijntje
Mur(ri)ks de Vries, ged. Beemster 1-12-1776, overl. Oudendijk 20-4-1842, dr. van
Murrik Douwens en Geertje Jans Eylander, eerder gehuwd met Pieter Otter, tr. (2)
Oudendijk 6-11 -1842 Antje Cornelis Krijgsman, geb./ged. Warder 28-11/4-12-1803,
overl. Oudendijk 24-6-1845, dr. van Cornelis Krijgsman en Grietje Visser, tr. (3)
Oudendijk 10-5-1846 Lijsbet Hamburg (ook: Lijsje Amburg), ged. Beemster 1-4-
1804, dr. van Pieter Jans Hamburg en Hillegond Kwak, eerder gehuwd met Hendrik
Veenboer.

— Lijsbeth is mogelijk vertrokken uit Oudendijk: noch van haar, noch van de kinderen is daar na
1847 een spoor te bekennen.

Uit het eerste huwelijk:

1. Cornelis, geb./ged. Oudendijk (huis no. 6) 3-3/2-4-1820.

Uit het derde huwelijk:

2. Krelisje, geb./ged. Oudendijk 19-1/20-6-1847.
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Vf. Ariaan (Dun), ged. Beemster 16-12-1759, tr. Beemster 145-4-1781 Trijntje Cloo-
ster, ged. Purmerend 16-12-1753, overl. Oosthuizen (afkomstig van Hobrede) 2-2-
1826, dr. van Cornelis Klooster en Aaltje Coedijk.

- Adriaan's belangen werden (evenals die van zijn zuster Neeltje en zijn broer Dirk) behartigd door
de voogden Jacob en Dirk Dunnebier, die op 3-5-1762 een deling maakten van de nalatenschap
van de ouders van hun pupillen (Streekarchief Waterland, Beemster, Weeskamer, lade 6). De jonge
Dirk was voor 7-6-1773 overleden, zodat dit aandeel op de twee anderen overging; de man van
Neeltje kwiteerde op 1 -5-1780 voor haar erfdeel. Arian Dirks Dunnebier, door huwelijk meerderja-
rig geworden doch nog geassisteerd door zijn gewezen voogd Jacob Dunnebier, verklaarde op 7-5-
1781 zijn vaders en broeders erfenis te hebben ontvangen.

- Aan de pupillen was in 1762 toebedeeld 2 m. en 319 7/72 r. land, onverdeeld gelegen in 20 m. 500
r. land, met 35/288 parten in de huizing daarop staande, gelegen aan de noordzijde van de Volger-
weg in de Beemster, op de kaart getekend met no. 38 en 39 B.K.; alles gewaardeerd op ƒ 1065.
Tevens werd er nog ruim ƒ 355 aan contant geld in lade no. 16 gedeponeerd.

- Uit het feit dat Arian in mei 1781 verklaarde door huwelijk meerderjarig te zijn geworden, blijkt
wel dat hij degene moet zijn die enkele weken tevoren met Trijntje Clooster was getrouwd. Het
lijkt waarschijnlijk dat hij in 1795 lidmaat te Oosthuizen werd; dit kan echter ook een naamgenoot
betreffen.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis, ged. Oosthuizen 11-1-1784, volgt Vlf.
2. Jacob, ged. Oosthuizen 1-5-1785.
3. Jan, ged. Oosthuizen 16-7-1786.
4. Klaasje, ged. Oosthuizen 13-7-1790.
5. Dirk, ged. Oosthuizen 1-4-1792, volgt VIg.
6. Aaltje, ged. Oosthuizen 17-3-1793.
7. Neeltje Ariaans Dunnebier, ged. Oosthuizen 31-8-1794, overl. Oosthuizen 19-9-

1857, tr. (1) Oosthuizen 3-3-1822 Dirk Vreugd, geb./ged. Oosthuizen 9-7/14-7-
1771, timmerman, overl. Oosthuizen 3-3-1834, zn. van Pieter Pieters Vreugd en
Trijntje Dirks Valk, tr. (2) Oosthuizen 4-9-1836 Jacob Kwadijk, geb. Purmerend
7-4-1811, arbeider te Hobrede, overl. Oosthuizen 14-11 -1881, zn. van Jan Kwa-
dijk en Geertje Jonker.

Vlf. Cornelis Adriaans Dunnebier, ged. Oosthuizen 11 -1 -1784, landman te Hobrede,
overl. Oosthuizen 13-2-1837, tr. Oosthuizen 1-6-1823 Trijntje Vreugd, ged. Oosthui-
zen 2-7-1801, overl. Oosthuizen 4-1-1876, dr. van Pieter Vreugd en Neeltje Appel.

- Dirk Vreugd, gehuwd met Neeltje Adriaans Dunnebier, was een oom van Trijntje Pieters Vreugd:
zij waren dus oom en nicht zowel als zwager en schoonzuster.

Uit dit huwelijk:

1. Aryan, geb. Oosthuizen 5-3-1824.
2. Neeltje, geb. Oosthuizen 12-2-1826.
3. Pieter, geb. Oosthuizen 16-1-1829.
4. Dirk, geb. Oosthuizen 19-1-1831.

VIg. Dirk Adriaans Dunnebier, ged. Oosthuizen 1-4-1792, dagloner te Hobrede,
koopman, overl. Oosthuizen 7-11-1843, tr. Oosthuizen 2-5-1824 Niesje Vreugd, ged.
Beemster 7-10-1798, overl. Oosthuizen 30-1-1875, dr. van Jacob Vreugd en Antje
Kuyn; zij hertr. Oosthuizen 22-6-1845 Pieter Zijp, geb. Wijde Wormer 28-9, ged.
Purmerend 4-19-1807, overl. Oosthuizen 26-5-1873, zn. van Jan Zijp en Trijntje Kui-
per.
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Uit dit huwelijk:

1. Trijntje Dirks Dunnebier, geb. Oosthuizen 29-7-1825, overl. mogelijk te Ouden-
dijk na 1905, tr. Oosthuizen 16-1-1853 Hendrik Lampe, geb. Oosthuizen 25-6-
1822, kleermaker, overl. Oudendijk 8-2-1888, zn. van Coenraad Lampe en Janne-
tje Wilkers.

2. Antje Dirks Dunnebier, geb. Oosthuizen 10-4-1827, tr. Oosthuizen 10-4-1827
Klaas Zonneveld, geb. Broek in Waterland 29-11-1835, zn. van Cornelis Zonne-
veld en Mietje Koel.
- Het gezin vertrok in 1875 van Edam naar de Haarlemmermeer.

3. Neeltje, geb. Oosthuizen 10-4-1827.

FVf. Jan Cornelis Dunnebier, doop niet gevonden, mogelijk ged. Oosthuizen 17-7-
1718, tr. (Beemster ca. 1757?) Proontje Pieters Koning, ged. Beemster 11-9-1723, dr.
van Pieter Reyers Coning en Zijtje Willems (Bant).

- De doop van Jan Cornelis Dunnebier is niet met zekerheid aan te wijzen, en kan op elk moment
tussen ca. 1695 en ca. 1720 hebben plaatsgevonden (zijn ouders moeten al voor 1695 zijn gehuwd,
zijn vader overleed in 1722). Zonder vermelding van voornaam werd er uit zijn ouders op 17-7-
1718 een kind gedoopt waarvoor hij in aanmerking komt. Een eerste kind in 1758 lijkt dan wel wat
laat. Ik veronderstel daarom dat hij eerder gehuwd was, maar heb geen aanwijzinge in die richting.
Kinderen Dunnebier in de volgende generatie die het patroniem Jans dragen kunnen ook nakome-
lingen zijn van Jan Adriaans Dun en Pietertje Pieters Pot (IVb.) zodat dit allemaal wat in het lucht-
ledige blijft hangen.

Uit dit huwelijk:

1. Hindrikje Dunnebier, ged. Beemster 1-19-1758, overl. Oosthuizen (oud 57 jaar,
wonende Hobreede no. 168, buiten beroep) 27-12-1817, mogelijk gehuwd met
Jacob Sijmens Kramer, overl. Oosthuizen (oud 62 jr., wonende Hobreede) 21-1-
1815.
- Hindrikje Dunnebier kwam als lidmaat voor op de lijst van Oosthuizen en Hobreede op 1-5-1788

onder no. 188. In die van 1795 kwam zij eveneens voor, tezamen met een echtgenoot Jacob Sij-
mens Kramer, onder de nummers 173 en 174. Ik vond overigens noch een huwelijksinschrijving,
noch een andere bevestiging van deze relatie; beide partijen stierven zonder dat in de overlijdens-
akte een huwelijkspartner werd vermeld.

Bijlage Dunnebier Hoogwoudi'Alkmaar
I. Jan Jansz Decker, geb. ca. 1663, woont te Hoogwoud in de Kerckestraat, mogelijk
overl. ald. tussen 1725 en 1729, tr. (1) (naar schatting 1690) Ariaantje Jans [Dunne-
bier?], overl. voor medio 1720, tr. (2) (Hoogwoud, de huwelijkse voorwaarden Not.
Arch. 2009, no. 88, 2-8-1721) Neeltje Hermonts, weduwe te Hoogwoud.

- Ariaantje Jans kan heel goed een kleindochter zijn geweest van generatie I in de genealogie Dun-
nebier/Beemster, Dirk Cornelisz.; deze had twee zonen, uit elk van zijn huwelijken één, met de
voornaam Jan.

- Volgens een verklaring van 9-8-1720 (Not. Arch. 2009, no. 69) was Jan Jans Dekker toen omtrent
57 jaren oud. Ook verder kwam hij enkele malen in de notariële archieven voor, steeds 'in de
Kerckestraat te Hoogtwoud', als getuige, volmacht of testamentaire voogd (Not. Arch. 2006, no.
243,23-6-1707; 2007, no. 52,12-11-1707; 2007, no. 179,20-10-1710). Op 28-4-1725 (Not. Arch.
2009, no. 162) maakte Jan Jansz Decker een verzegeling van uitkoop met zijn zoon Jan Jansz
Dunnebier, verwekt bij zijn eerdere huisvrouw Aarjaantje Jans, over diens moederlijke goederen
en die van hun (na haar moeder overleden) dochter resp. zuster Antje Jans. Uit de inboedel heeft
ieder zijn aandeel gehad, en de zoon krijgt tevens ƒ 600 in contanten.

- Neeltje Hermonts was mogelijk dezelfde als Neel Nienges wed. Jan Dekker, die in een testament
van 31-10-1729 (Not. Arch. 133, no. 186) een legaat van ƒ 50 werd toebedacht. In dat geval zou
haar man dus voor dat tijdstip zijn overleden.
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Uit het eerste huwelijk:

1. Jan Jans Dunnebier, geb. ca. 1700, volgt II.
2. Antje Jans, overl. voor april 1724.

II. Jan Jans Dunnebier (zelf ondertekent hij als Dunbier), geb. Hoogwoud ca. 1700,
overl. Alkmaar tussen aug. 1734 en maart 1736, tr. Medemblik 25-11-1724 (impost
25-12-1724) Immetje Jacobs, ged. Medemblik 7-7-1700, overl. Alkmaar voor novem-
ber 1768, dr. van Jacob Ewouts Rotterdam en Jannetjen Heijndriks.

- Immetje en Aaltje, tweelingdochters van Jacobs Ewouts en Jannetjen Heijndriks, waren in 1700
te Medemblik geboren; de ouders waren, nu met de familienaam Rotterdam erbij vermeld, aldaar
19-9-1699 gehuwd. Overigens vond ik de dochter niet één keer met deze naam. Op 5-11 -1725, kort
voor de geboorte van het eerste kind, maakte het jonge paar een mutueel testament, waarbij hun
ouders eventueel een legitieme portie werd toegedacht (Not. Arch. 461, fol. 107). Zij woonden
toen al in Alkmaar. Daar had Jan Jansz Dunnebier op 1-5-1725 voor een totaalbedrag van ƒ 6500
van Claas Pieters Molenaar aangekocht een halve windkorenmolen genaamd De Monnik staande
op het stads Munnicke Bolwerck, met eveneens de gerechte helft van al het los en loopende gereet-
schap, alsmede een geheel huis en erf daarbij gelegen op de Molenbuurt belend bij de erve van
Willem Dirx Welgebooren ten westen en de nieuwe wateringe ten oosten (O.R. 169, fol. 40, no.
87, 1-5-1725). Hij kwam aan de zuidzijde van de Molenbuurt ook inderdaad als belender voor
(O.R. 169, fol. 77, no. 58, 29-4-1726). Alles wijst erop dat hij zelfde molen bediende; de andere
'halve molen' zal voor een investeerder als geldbelegging hebben gefungeerd.

- In Alkmaar werden aansluitend vijf kinderen geboren, maar alleen de jongste daarvan (de in 1734
gedoopte Jacob) bleef in leven. Immetje Jacobs, toen al weduwe, testeerde op 19-5-1736 (Not.
Arch. 532, fol. 466) en vermeldde als enig en universeel erfgenaam haar zoon Jacob Dunnebier.
Zij had, ook reeds als weduwe en boedelhoudster, de molen al twee maanden eerder voor ƒ 6200
aan Dirk van der Meulen verkocht (O.R. 170, fol. 250, no. 96, 31-3-1736).

- Niettemin komt de zoon Jacob veel later nog voor als molenaar op De Monnik, want een rapport
van 22-8-1759 luidt (De molens van Alkmaar / C.W. Bruinvis. - 1905. - p . 19 e.v.):

- '... 's middags half een, werd bij een hevigen donderslag de molen door de bliksem getroffen; de
molensteen scheurde, een der roeden werd in de vest geslingerd en het molenpaard van achteren
zo geraakt, dat het na een paar snikken stierf. Een grasmaaier, die zich onder de stelling bevond,
werd door Jacob Dunnebier, den molen ontvluchtende, omver geloopen, zodat hij in zijn zeis viel.
De bliksem had den molen beneden verlaten nevens een klamp hooi, welke in brand sloeg. In de
kop werd door Dunnebier eenig vuur ontdekt en uitgenepen. De lamp, waarbij men gewoon was
te billen, was van het bordje, waarop zij stond, geraakt en beneden neergezet zonder olie te stor-
ten'.

- Op 30-11-1739 moet Immetje een huis en erve op Sevenhuysen over de Geest, bij de Geesterpoort,
hebben gekocht, en daar zal zij de rest van haar leven hebben gewoond. Haar zoon en erfgenaam
ab intestato Jacob Dunnebier verkocht dit in november 1768 (O.R. 175, fol. 214, no. 99) voor
ƒ 500. Al in januari 1767 werd hij als de belender daarvan genoemd (O.R. 175, fol. 143, no. 10,
26-1-1767) dus mogelijk was Immetje al eerder overleden.

Uit dit huwelijk, allen te Alkmaar:

1. Aarjaantje, ged. 9-12-1725, begr. ald. (Groote Kerkhof) 26-12-1726.
2. Adriaantje, ged. 2-6-1729, begr. (Groote Kerkhof) 25-9-1729.
3. Aarjaantje, ged. 26-3-1731, jong overl.
4. Maria, ged. 22-10-1732, jong overl.
5. Jacob, ged. 11-8-1734, volgt III.

UI. Jacob Jans Dunnebier, ged. Alkmaar 11-8-1734, molenaar, vader van het koren-
dragersgilde, overl. ald. (in de Kanestraat, A 514, oud ca. 80 jr.) 9-6, begr. ald. (Groo-
te Kerkhof) 11 -6-1813, tr. (1) Alkmaar 2-12-1762 Grietje Jans de Groot, van Alkmaar
(doop niet gevonden), mogelijk begr. Alkmaar (Groote Kerk) 4-3-1785, tr. (2) Alk-
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maar 17/31-7-1785 Cornelia van der Prijt, ged. Alkmaar 18-3-1745, overl. Alkmaar
(gewoond hebbende in 't diaconiehuis) 28-12, begr. (Groote Kerkhof) 31 -12-1814, dr.
van Klaas van der Preijt en Teuntje Zegwaart.

- Niet lang na het eerste huwelijk werd door Jacob Dunnebier en Grietje de Groot een testament
opgemaakt voor notaris J. van Bodeghem (Not. Arch. 555, 17-4-1763). Jammer genoeg resteert
daarvan alleen de aantekening in de klapper en ontbreekt het protocol, zodat we ook op deze ma-
nier geen houvast krijgen inzake de afkomst van Grietje, van wie ik de doop niet heb kunnen
vinden (haar ouders zullen Jan-de Groot?-en Hillegond hebben geheten).

- Een jaar later, op 22-1-1764 (O.R. 175, fol. 23, no. 23) kocht Jacob Dunnebier voor ƒ 5153 de
halve molen ca. genaamd De Groote Molen, gelegen op de stadswal bij de Kennemerpoort. Even-
als zijn vader, die hij toch amper gekend kan hebben, werd hij dus molenaar. Hij verkocht de
molen pas in 1808 (O.R. 185, fol. 101, no. 57, 24-3-1808), maar was mogelijk al in 1784 elders
gaan wonen (een datering die globaal genomen samenvalt met de periode waarin zijn eerste vrouw
moet zijn overleden en hij een tweede huwelijk sloot). Hij kocht namelijk op 28-4-1784 (O.R. 178,
fol. 177, no. 95) een huis en erve aan de zuidzijde van de Oudegracht, belend ten O. door Mr.
Adriaan Klaver en ten W. door de weduwe van Jacobus van der Codde. De verkoper, Cornelis
Westerbaan, was te Amsterdam woonachtig; hij ontving er ƒ 550 voor. In de daarop volgende jaren
werd Jacob hier steeds als belender genoemd.

- Deze tweede vrouw was Cornelia van der Prijt, die als 'eenige overgebleevene dogter' van Klaas
van der Prijt, op 15-10-1784 aan Andries Snijder een huis met erve in de Annastraat verkocht voor
ƒ 300 (belend ten Z. door Jacob Boomker en ten N. door Joachim Maas); haar vader had dit op 6-
1-1758 verworven. Had zij nog een andere woning tot haar beschikking, of trok zij toen al bij
Jacob Dunnebier in? Voor notaris M. v.d. Burgh sloten zij op 29-7-1785 huwelijkse voorwaarden
(Not. Arch. 821, no. 28) waarbij alle gemeenschap van goederen werd uitgesloten. De bruid bracht
in een obligatie ad ƒ 1700 d.d. 21-4-1781 ten laste van Pieter en Claas Claasz Doewes, een hypo-
theekbrief t.l. v. het echtpaar Pieter Tesselaar en Neeltje Strooper ad ƒ 1000, een volledige wonin-
ginventaris (stuk voor stuk in de akte opgesomd), het lijfgoed (idem) en nog ƒ 400 aan contanten
(mogelijk de opbrengst van het huis in de Annastraat). Verklaard werd bovendien dat 'al het verd-
ere en meerdere den bruijdegom in eijgendom is toebehoorende'.

- In 1808/1809 lijkt Jacob Dunnebier, dan ongeveer 75 jaar oud, zijn levensomstandigheden op-
nieuw te willen aanpassen. Hij verkocht toen niet alleen zijn aandeel in de 'Groote Molen' (zie
boven), maar ook het huis aan de Oudegracht, toen aangeduid als wijk A, no. 35 (O.R. 186, fol.
218, no. 82, 8-6-1809). Koper was Arnoldus van de Velde Gzn. Het lijkt mij waarschijnlijk dat zij
toen bij de oudste dochter, Immetje Dunnebier gehuwd met Hermanus Romijn, zijn ingetrokken;
die woonde bij haar eigen overlijden (veel later, in 1842) op precies hetzelfde adres waar haar
vader in 1813 was overleden.

- Cornelia van der Prijt heette bij haar dood (eind 1814) 58 jaar oud te zijn, maar dat zal een vergis-
sing van de aangevers (twee 'commiezen') zijn geweest. Zij woonde toen in het diaconiehuis en
had daar mogelijk haar intrek genomen na het overlijden van haar man, anderhalfjaar eerder.
Tenslotte was Immetje niet haar eigen dochter en het is goed denkbaar, dat beide partijen er in deze
situatie de voorkeur aan gaven niet langer samen te wonen.

Uit het eerste huwelijk, allen te Alkmaar:

1. Immetje Dunnebier, ged. 11-3-1764, overl. ald. (Kaanestraat A 514, oud 77 jr.)
4-8-1842, tr. Alkmaar 11-5-1788 Hermanus Romijn, ged. Alkmaar 7-3-1762, zn.
van Hendrik Romijn en Harmina Konsman.

2. Jan, ged. 17-8-1766, begr. ald. (als het zoontje van Jacob Dunnebier, Groote
Kerkhof) 16-19-1770.
- Toen de ronde stenen walmolen 'De molen van Piet' ofwel de Molen de Groot, in 1769 door de

molenmaker Bobeldijk werd gebouwd, werd de eerste steen gelegd door Jan Jacobse Dunnebier,
oud 2 jaar 6 maanden (zie De Speel wagen, 6 (1951), p. 212). Deze gevelsteen (boven een deur
geplaatst) bevindt zich daar nog steeds. De tekst, als gegeven door Bruinvis, luidt:
Anno 1769, 3e maand 28e dag
Dat men de Groot zijn grondslag zag
De eerste steen gelegd alhier
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door Jan Jacobsz Dunnebier
oud 2 jaar 6 maanden.

3. Hillegond(a) Dunnebier, ged, 21-5-1769, overl. ald. (D 203) 14-3-1832, tr. Alk-
maar 22-8/5-9-1803 Hendrik Stoppelsteen, geb. Alkmaar ca. 1770 (doop niet
gevonden), boekbinder, overl. Alkmaar (D 242, oud 56 jr.) 26-8-1826, zn. van
Barend Stoppelsteen en Neeltje Groenveld.

4. Johanna, ged. 5-7-1772 (get. Maartje Tromp), begr. ald. (Groote Kerk, Noorder-
kruis no. 56) 21-8-1792.

UIT ANTWERPSE BRON (40)

2-7-1584; Jan Smolders woonachtich tot Bladel debet Tanneken Jans sCostersdochter
de som[m]e van vierentseventich carolus gul[den] eens tot xx stfuvers] tstuck
toecomen[de] ter causen van goeden geleenden gelde by Aert Jan Smolders zyns
comparants broeder ontfangen.

(Stadsarchief Antwerpen, schepenregister 378, f. 96) [M.V-K]
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nr. 40

r WEGWIJS

TRINJE JANS
een van mijn Groningse oudgrootmoeders (ca. 1725 -24-2-1797)

Bij mijn bezoeken aan het RAG' vond ik aar-
dig wat voorouders, dat is altijd prijs natuur-
lijk als je met bijna niets begint. Het cruciale
jaar 1811 naderde dan ook met rasse schre-
den. Gelukkig behoorden mijn meeste Gro-
ningse voorouders tot een rooms-katholieke
enclave in Noord-West Groningen en de bij-
behorende statie Den Hoorn heeft een DTB
boek van 1727-1811 dat bewaard is gebleven.
Hier kwam ik dus nog wat verder en zo stuitte
ik op mijn oudmoeder Martje Hartns, dr. van
Harm Hendriks en Trinje Jans, gedoopt op 29
januari 1764 (doophefster Greetje Harms, de
moeder van Harm). Dat was de eerste keer dat
ik Trinje tegenkwam. Ook stond in hetzelfde
DTB boek haar huwelijk: op 5 juli 1761, maar
geen verwijzing naar ouders of plaats van her-
komst. Hier stopten mijn vondsten. Ik kwam
op dat moment Dr. R.F.J. Paping tegen. Hij
vertelde mij dat Trinje uit Uithuizen kwam en
dat haar ouders Jan Freerks en Grietje Jans
waren. De rest moest ik zelf maar uitzoeken.
Maar in de 18e eeuw en eerder zijn de Gro-
ningse Jan Freerks'en en de Grietje Jans'en
rijk gezaaid, dus welke moest ik nu hebben?
Het r.-k. DTB boek van Uithuizen gaf geen
aanknoping, want dit begint pas in 1730 en
dat was voor mij te laat. Zou er wellicht een
huwelijkscontract te vinden zijn? De Groning-
se huwelijkscontracten vermelden vaak aller-
lei familierelaties. Jammer, ik vond er geen.

Inmiddels wist ik wel dat Trinje eerder ge-
huwd was geweest met Jacob Jacobs Scholt-
ens (DTB Westerwijtwerd: 'Anno 1752 den
11 Mayus is Jacob Jacobs van Mensingeweer
en Trinje Jans van Uithuysen gecopuleert, na-
dat haar houlijk so hier op dese plaatse als tot
Mensingeweer volgens attestatie ongehinderd
gekondigt was beide Roomsgezinde').

Toen, ineens, vond ik haar als Trinje Jans
Schoonoord2, mogelijk afkomstig uit Kantens.
Had ik hier de sleutel gevonden? Omdat er
ook bij dit eerste huwelijk geen huwelijkscon-
tract was gesloten, waar uitsluitsel in te vin-

den zou zijn geweest, ging ik op zoek naar de
familie Schoonoord, niet echt simpel. Het eni-
ge Schoonoord-huwelijk dat ik kon achterha-
len was dat van: Jan Jans Schoonoord van
Kantens met Geeske Frans van Middelstum.
Zij huwden in Eppenhuizen op 25 mei 1711
(RAG, deel 9 klappers huw. voor 1750) en
kregen mogelijk vier kinderen: Abel, Jacob,
Geertjen en Ida.

Weer geen Trinje! Dan maar de kinderen
Schoonoord volgen. En jawel, plotseling kom
je haar tegen. Toch in een huwelijkscontract3;
maar bij het huwelijk van de dochter van Ida
Jans Schoonoord en Jan Freerks Smit. Hierin
worden o.a. genoemd: 'Harm Hindriks als
oom, mede caverende voor zijn vrouw Trinje
Jans'. Er gaan allerlei (huwelijks)klokken lui-
den en belletjes rinkelen. Wat heeft deze Jan
Freerks te maken met 'mijn' Trinje en is
'Smit' mogelijk later toegevoegd? Hoe kan ik
Ida Jans Schoonoord koppelen aan Trinje
Jans Schoonoord! Zijn dit mogelijk (halfzus-
sen van elkaar en staan ze beiden niet bij de
juiste ouders? Hoe meer gegevens des te meer
raadsels. Wat nu te doen?

De Rechtelijke Archieven van Uithuizen en
Kantens proberen, gewoon gaan zitten en le-
zen. Geen aanknopingspunten. Warfhuizen
dan maar nemen. En daar stuit ik op een
Freerk Jans als sibbe voogd over de kinderen
van Trinje Jans en wijlen Jacob Jacobs
Scholtens4. Is dit dan een broer van Trinje? Ik
kom er niet uit maar weet inmiddels wel het
een en ander over Trinje. In 1752 heeft ze
samen met haar eerste man de boerderij 'St.
Hubertus' te Warfhuizen verworven5. In
'Staatboek van Spanheim' (1632-1719) (het
betreft hier de registratie van landerijen die na
1595 door de provincie zijn onttrokken aan de
kloosters) staat dat dat op 7 februari was en
dat ze vanaf Gregorij (12 maart) daarvoor
jaarlijks 78.15. -carolus guldens moeten be-
talen (de jaarhuur van het bijbehorende be-
klemde land6. Ze woont hier ook met haar
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tweede echtgenoot en hun dochter Martje
neemt in 1788 deze boerderij over. Trinje was
van 1752-1788 van beroep 'landbouwerse' te
Warfhuizen en is uiteindelijk in Den Hoom
overleden. Nu wilde ik toch eindelijk eens
weten hoe het precies in elkaar stak en in de
hoop daarmee verder te komen nam ik weer
contact op met R.F.J. Paping. En de oplossing
was zo simpel: Trinje is géén Schoonoord!

Ik had dus alsmaar in de verkeerde richting
naar een oplossing gezocht. Haar ouders wa-
ren wel degelijk Jan Freerks en Grietje Jans

uit Uithuizen, ze had een broer Freerk Jans,
de gevonden sibbe voogd, en ze had nog een
broer Jan Freerks Smit (van beroep smid,
vandaar), gehuwd met Ida Jans Schoonoord.
Nu past het hele plaatje in elkaar.

Trinje heeft me heel wat hoofdbrekens
gekost. Ik ben blij dat ik eindelijk weet waar
ik haar moet plaatsen (en baal tegelijk een
beetje omdat ik haar op zoveel plaatsen heb
gezocht en niet zelf heb gevonden); maar ze
is me dierbaar geworden.

J.G.M. TIMMER, Nijmegen

1. Rijksarchief Groningen (RAG).
2. Aantekeningen van H.R. Schottens, overleden 1979.
3. RAG 734/839, Wehe 8-2-1781, huwelijkscontract.
4. RAG 7341769, Warfhuizen 13-6-1761: Inventaris Inboedel Jacob Jacobs Scholtens en Titnje Jans.
5. 'De boerderijen in de Marne' door Mw. I.H. Zijlma, uitg. 1966.
6. beklemming is een soort erfpacht; men huurt de grond voor een vast bedrag en is eigenaar van alles wat

boven de grond uitkomt.

NEGATIEVE BOEKBESPREKINGEN

Enige tijd geleden ontving de redactie een
brief, waarin werd gesteld dat de boekbespre-
kingen van aan de bibliotheek van het Vereni-
gingscentrum geschonken boeken te negatief
waren, waardoor mensen niet meer genegen
zouden zijn een exemplaar van hun boek te
schenken. Aangezien dat een kwalijke zaak
zou zijn, werd besloten te controleren of dit
daadwerkelijk het geval was. Hiertoe werden
van de laatste tien nummers van Gens Nostra
(september 1997 t/m augustus 1998) de be-
sprekingen bekeken en geturfd. Alle publika-
ties (genealogieën, parentelen, kwartierstaten,
archiefinventarissen etc.) werden hierbij
betrokken.

In totaal zijn in deze periode 190 boeken
besproken, voornamelijk door de Wouter
Spies (WS) (89) en Cor de Graaf (CdG) (79).
Van deze 190 boeken werden 150 positief,
dan wel neutraal beoordeeld (= 78,9 %); in ie-
der geval niet negatief. Van de overige 40
boeken werden slechts 6 (= 3,2 %) overwe-
gend negatief beoordeeld (hoewel in een en-
kel geval ook dan nog wel iets positiefs ge-

meld kon worden). De overige 34 boeken
(=17,9 %) werden weliswaar voornamelijk
positief beoordeeld, maar was er sprake van
een enkel kritiekpunt.

Al met al kan gezegd worden, dat 96,8 %
neutraal dan wel positief is besproken, zij het
dat in 17,9 % van alle boeken een kleine kriti-
sche kanttekening gemaakt werd.

Welke kritiekpunten waren dat dan wel?
Acht maal werd kritiek geleverd op een mis-
leidende titel, omdat er bijvoorbeeld sprake
was van een genealogie i.p.v. een parenteel of
omgekeerd of omdat de titel spreekt over 'de
geslachten X', terwijl er slechts sprake is van
één geslacht. In zeven gevallen werd gewezen
op pertinente fouten, die door de boek-
besprekers zijn geconstateerd omdat ze bij-
voorbeeld toevallig in een bepaalde plaats zelf
veel onderzoek hebben gedaan. Vijf maal
werden opmerkingen gemaakt over al te en-
thousiast opgevoerde voorvaderen en evenzo
vaak werd het niet hebben van een notenap-
paraat - waardoor controle moeilijk wordt -
als kritische noot aan de beschrijving meege-
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geven. Overigens moet gezegd worden, dat
veel genealogische publikaties geen notenap-
paraat bevatten, maar dat dat slechts wordt
gemeld, als er volgens de boekbespreker ver-
der sprake is van een goed boek, waarin veel
gebruik is gemaakt van secundaire bronnen.
Tenslotte is vier keer een afwijkende numme-
ring bekritiseerd, terwijl de zegeningen van
de genealogische computerprogramma's drie
maal tot een opmerking leidden.

Is er bij de boekbesprekers sprake van bet-
weterigheid of scherpslijperij? Ons inziens
zijn er twee belangrijke redenen om deze kri-
tische noten aan te brengen. In de eerste
plaats betreffen het vaak slordigheden (bij-
voorbeeld de verkeerde terminologie in de ti-
tels), die eenvoudig voorkomen kunnen wor-
den. In ieder geval kunnen anderen proberen
niet dezelfde fouten te maken en enige zelf-
kritiek uit te oefenen. Aan de andere kant
schenken veel mensen een exemplaar van het
boek aan de vereniging om het voor een bre-
der publiek kenbaar te maken, om nog exem-
plaren te kunnen verkopen. Immers, Gens
Nostra telt maar liefst 11.000 abonnees en dus
potentiële kopers. Dit is uiteraard zeer legi-
tiem, maar indien een boek voor een fors be-
drag (vanwege de vaak beperkte oplage) op
deze wijze te koop wordt aangeboden, mag
een lezer verwachten, dat een boekbespreking
eventuele tekortkomingen constateert, zodat

de lezer een beslissing kan nemen over de
eventuele aanschaf.

Is het toevallig, dat de hierboven genoem-
de kanttekeningen recentelijk aan de orde
kwamen in een viertal bijdragen van R.F.
Vulsma?1 Blijkbaar zijn de genoemde kritiek-
punten van alle tijden. Zijn we dan nu kri-
tischer geworden? Mogelijk, want als we een
vergelijking maken met de besprekingen uit
het jaar 1970, dan zien we dat 38 van de 44
besproken boeken (= 86,4 %) neutraal dan
wel positief werden beoordeeld en dat op 6
boeken enige kritiek was (= 13,6 %). In 1983
werden van de 112 besproken boeken 98 neu-
traal/positief besproken (87,5 %), 2 negatief
(1,8 %) en 12 positief met een kritische noot
(10,7 %). Frappant is wel, dat de kritiek-
punten verschuiven. Maken we in onze tijd
opmerkingen over computerfouten en derge-
lijke, boeken zonder indexen worden vrijwel
niet meer aangetroffen. En dat was bijvoor-
beeld in 1983 een van de meest voorkomende
kritiekpunten, blijkens een opmerking van de
recensent in 1983: '(•••) een genealogie zonder
een alfabetisch naamregister valt te verge-
lijken met een blik zonder blikopener.'2 Wel-
licht kan men hieruit concluderen, dat het
enigszins kritisch bekijken van de boeken wel
degelijk een beter resultaat voor toekomstige
publicaties kan opleveren.

CdG

R.F. Vulsma 'Boekbesprekingen; uit de keuken geklapt' GensNostra52 (1997), 342; 407-408; 467-468
en 526-528.
G. Gunderman 'Boeken', in: Gens Nostra 38 (1983), p. 33

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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VAN HOLLAND TOT LEIDSCHE BREEDSTRAAT

Op 23 juli 1838 om 11.00 uur verschenen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand
van de gemeente Haskerland de 26-jarige schrijnwerker Auke Daniels Schuurmans
en de 54-jarige Ids Sippes Tjaarda. Beiden woonden te Joure en deden aangifte van
het overlijden eerder die dag van een klein één maand oud Indisch jongetje, dat vol-
gens hen de naam 'Leidsche Breedstraat' droeg. Volgens de aangevers woonde het
kindje in huis nummer 147 te Joure, in ieder geval samen met zijn moeder Bietja. De
vader - Sening genaamd - woonde volgens hen te Batavia. Als geboorteplaats werd
Leiden opgegeven.

Inderdaad was in het Gemeentearchief van Leiden de geboorteakte snel te vinden.
Op 9 juni 1838 was namelijk de geboorteakte opgemaakt van een zoon van Seneen en
zijn 16-jarige vrouw Biedja, bedienden uit Oost-Indië, die een dag eerder was gebo-
ren. Het geboortehuis was Breestraat (!) nummer 187, terwijl het kind werd aange-
geven met de voornaam: Holland. Uit de akte wordt overigens niet duidelijk of ook
de vader in Leiden woonde, de aangifte gebeurde in ieder geval door de vroedvrouw,
een politieagent en een agent van Justitie.

Twee eenvoudige akten, die vele vragen oproepen. Bijvoorbeeld, bij wie waren
Seneen en Biedja bedienden (of alleen Biedja)? In de volkstelling van 1839 te Leiden
woonde op Breestraat 187 het gezin van de weduwe Rolline Woltherina Henriëtte
Scheltema, geboren Van Bulderen. Met haar man de fabrikeur Jacobus Jansz Schelte-
ma woonde zij op het moment van geboorte van Holland echter nog aan het Rapen-
burg. Waarom en met wie trokken de Indische bedienden naar Friesland, waar in
Joure het kleine jongetje stierf? Noch in het Gemeentearchief Leiden, noch in het
Rijksarchief van Friesland in Leeuwarden is het tot nog toe gelukt hierop een ant-
woord te vinden. Wie weet meer?

CdG

IN HET SOERDER- EN MEERVELDER BOSCH

"Seker aenpart, regt en geregtigheyd van dien, in den Soerder Bosch, het Veluwer
deel genaemt, en dan nog ons aenpart in de Meervelder Bosch, genaemt in 't Vossener
halve deel, toekomende Gangolf Gertsen en Tryntjen Cornelissen, Egteluyden.

1720. Den 31 October verkogt, getransporteert en overgegeven soo veel haer daer
van is toebehorende, aen haere Broeder Gerrit Gerritsen, en sulx voor een somme van
350 gulden, synde mede verkogt daer by gehorende geregtigheyd van Hey en Wey,
Vys en Turffslag. Alles breeder in den originelen Transport brieff te sien. Gepasseert
voor Geërfdens Wulff Willemsen, Geërfde in beide voorn, bossen, en Claes Albertsen
Custos, Geërfde in Veluwe, die Transport nevens de Verkopers hebben ondertekent.

Geregistreert op den 26. May 1721"
(Statenarchief Kwartier van Veluwe, Garderen, inv. nr. 151, fol 4 vso)

44 GensNostra54(1999)



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
Joost Vermoolen, Genealogie en geschiedenis van het geslacht Mesdag, Zutphen Walburg Pers, 1998,502
pag. Prijs f. 89 , - . (uitsluitend verkrijgbaar bij de Walburg Pers, Postbus 4159, 7200 BD Zutphen, tel. 0575
510522).

yt?xti%t

In de afgelopen eeuw zijn er drie publicaties verschenen over deze familie Mesdag, aldus de eerste zin
van de Inleiding. In 1994 besloot de Stichting Mesdagfonds, dat de tijd gekomen was voor de uitgave van
een nieuw familieboek, waarin de geschiedenis van de familie van ca. 1400 tot heden behandeld zou
worden. De Stichting Mesdagfonds mag zich gelukkig prijzen met de publicatie van dit kloeke, fraai uitge-
geven en rijk geïllustreerde boek. Het omvangrijke werk bestaat uit drie delen. In deel I (stamreeksen en
genealogie) komt de stamboom van ca. 1400 tot heden aan bod (de genealogie is zoveel mogelijk geac-
tualiseerd tot 1 -1 -1998). Het omvat twee stamreeksen (de een beginnend met Jan Mesdach, die in 1398 ver-
meld wordt als buitenpoorter van Kortrijk en de ander met Romcke Pyters, meesterschoenmaker te Bols-
ward in de 17e eeuw). Beide stamreeksen geven de respectievelijke voorouders weer van zowel moeders-
als vaderszijde van Gillis Hessels Mesdag (1706-1759), koopman en leerlooier te Bolsward, met wie de
eigenlijke genealogie begint. Deel n beschrijft uitvoerig de geschiedenis van de familie, waarbij veel aan-
dacht voor de maatschappelijke positie van de familie en de betekenis van de familieband in het verleden.
Dit deel is opgesplitst in een Vlaamse (1400-1600), een Friese (1600-1800) en een Groninger (1800-1900)
periode. Voor het schrijven van de familiegeschiedenis kon de auteur rijkelijk putten uit het familiearchief,
dat door Geert van Mesdag is aangelegd en op wiens genealogische werk verder is voortgebouwd in deze
uitgave. Het laatste derde deel is gewijd aan de geschiedenis van de Stichting Mesdagfonds (1916-1997).
Het is een waar genoegen om in dit schitterend uitgegeven boek te bladeren en te lezen, en dat geldt ook
voor buitenstaanders zoals ikzelf. Met name het geschiedenisgedeelte is boeiend geschreven en overstijgt
in breedte en diepte de grenzen van een specifieke familiegeschiedenis. Het geeft tegelijkertijd een
tijdsbeeld. Behalve een index op persoonsnamen bevat het boek ook bijlagen, een wapenafbeelding in kleur,
talloze afbeeldingen, een bibliografie en een los stamboomoverzicht. Het zal duidelijk zijn, dat de lezer
waar krijgt voor zijn geld.

GensNostra54(1999) 45



Alexander Jan van Vloten, 175 jaar het geslacht Van Vloten 1821-1996 's-Gravenhage, eigen uitgave,
1997, 39 pag. (inlichtingen bij de auteur, Lubeckstraat 66, 2517 SR 's-Gravenhage).

In de stad Utrecht wonen in de 17e en 18e eeuw minstens vijf verschillende families Van Vloten
(waarschijnlijk vernoemd naar het nabijgelegen dorp Vleuten). De familiegeschiedenis begint bij Govert
van Vloten, geboren op 17 december 1821 te Utrecht als natuurlijke zoon van Willemina van Vloten, van
wie een stamreeks is opgenomen (oudst bekende voorouders: Govert van Vloten, tr. Utrecht 21-3-1713 met
Gerritje Thimoteusdr. Pinckeny). Govert (geb. 1821) trouwt op 18 september 1850 te Leiden met Maria
Anna Noordeloos. Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren, die vooreen uitgebreid nageslacht heb-
ben gezorgd. Tot deze familie behoorde onder anderen Francois Joseph van Vloten (1863-1826), directeur
van het Rijkstelegraafkantoor te Rotterdam, over wie de auteur een levenschets publiceerde in Favoriete
Voorouders (Gens Nostra 51 (1996), pag. 627-628). Deze publicatie is een gevarieerd en verzorgd fami-
lieboek geworden met veel aanvullende informatie in woord en beeld. Voorzien van een persoonsregister.

Jan Gielkens, "Was ik maar weer in Bommel". Karl Marx en zijn Nederlandse verwanten. Een familiege-
schiedenis in documenten bezorgden ingeleid door-, Amsterdam, Stichting Beheer IISG, 1997, 199 pag.
ISBN 90. 6861.099.6.

Het is algemeen bekend dat de bekende Duitse filosoof Karl Marx (1818-1883) Nederlandse familie had
en dat hij gelieerd was aan de later zo bekende familie Philips (uit Eindhoven). De relatie tussen Lion Phi-
lips uit Zaltbommel (vandaar de titel!) en zijn neef Karl Marx is pikant omdat in deze verwantschap twee
later zo verschillende wereldbeelden samenkomen: de een als grondlegger van het prille kapitalisme en de
ander als grondlegger van het wetenschappelijke socialisme. In de inleiding wordt uitvoerig ingegaan op
Karl Marx en zijn Nederlandse verwanten. In de afdeling 'Documenten' zijn alle brieven opgenomen, die
tussen de verschillende familieleden zijn uitgewisseld (aangevuld met andere documenten), waardoor een
genuanceerd beeld ontstaat over de hartelijke familiebetrekkingen. Het boek bevat veel portretfoto's en een
index op persoonsnaam.

Conny Bogaard, Terry Brand, Hanneke Dubbeldam, Bas de Ligt, Rutger Loenen (redactie), Wij schrijven
hier de geschiedenis. Loosdrechters, oude en nieuwe, Loosdrecht, Historische Kring Loosdrecht, 1997,144
pag. ISBN 90-803846-1-5. Prijs 34,50 (incl. verzendkosten op postbankrekening 146534 t.n.v. J. Mol, Re-
genboog 57, 1231 TG Loosdrecht, tel. 035-582484)1.

Op 22 september 1997 werd het 25-jarig jubileum gevierd van de Historische Kring Loosdrecht en ter
gelegenheid daarvan verscheen een fraai geïllustreerde publicatie over 'oude en nieuwe Loosdrechters'. De
Historische Kring Loosdrecht mag zichzelf gelukwensen met deze uitgave, waarin het leven beschreven
wordt van ruim twintig inwoners uit het verre en recente verleden. Ieder artikel is rijk voorzien van zwart-
wit afbeeldingen en bij enkele artikelen zijn illustraties in kleur opgenomen (o.a. van kaarten, porselein en
schilderijen). Aan de stichter van het Kasteel-Museum Sijpesteyn, Jhr. C.H.C.A. van Sypesteyn zijn drie
bijdragen gewijd. Een greep uit de rijke inhoud: Amelis van Amstel van Mijnden, ambachtsheer in woelige
tijden (1393-1473), Familie Robberse, van chirurgijn tot aannemer, Nicolaas Wicart, porseleinschilder
1748-1815), Dominee Vellenga 1867-1925, Johannes Versteegt, geestelijke vader van het Loosdrechts
verzet (1889-1945), Jan van Ettekoven, rietdekker (geb. 1935), Jan Tijmensz. Manten, gerechtsbode en
belastinggaarder ca. 1660-1719. Kortom, een heerlijk 'historisch' lees- en kijkboek over 'jonkheren en
wagenmakers, dominees en vroedvrouwen, kunstenaars en kruidenzoekers' (citaat ontleend aan de
achterflap).

Johannes Tjaardstra, Het nageslacht van Pietervan der Zee (1857-1944) en Sijbrigje Wielinga(1853-1934),
Apeldoorn, eigen uitgave, 1997. 51 pag. (inlichtingen bij de auteur, Vliegerlaan 1, 7313 GP Apeldoorn).

Een klein, leuk geïllustreerd boekje over een van oorsprong Friese familie Van der Zee. De stamouders
van Pieter van der Zee waren Ype Heeres (overl. Hommerts, 22-11-1694) en Jel Zyrks/Jeltje Siercks (overl.
Hommerts, 14-5-1709). De voorouders van Pieter worden in het eerste hoofdstuk behandeld in een stam-
reeks. Omstreeks 1750 vestigt de familie zich te Joure, waar zij in 1812 de naam Van der Zee aannamen.
Het nageslacht van Pieter en Sijbrigje wordt in een parenteel behandeld, waarin 302 nazaten over vijf
generaties zijn opgenomen (o.a. ook nageslacht Tjaardstra, waartoe de auteur behoort). Het boekje bevat
een register op aangehuwden.

J.P.W.A. van Braam van Houckgeest, Genealogy and History of the families Van Braam and Van Braam
Houckgeest, 's-Gravenhage, Stichting Van Braam Houckgeest, 1997, 236 pag. ISBN 90-9010841-6. Prijs
f 50,-(excl. verzendkosten, te verkrijgen bij: Stichting Van Braam Houckgeest, Van Hoytemastraat 7,2596
EM 's-Gravenhage).
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Aan deze familie Van Braam/Van Braam Houckgeest zijn in het verleden al verschillende publicaties
gewijd. In deze Engelstalige uitgave wordt de huidige stand van zaken op voortreffelijke wijze in kaart
gebracht. Het boek bestaat uit drie gedeeltes. In het eerste deel wordt achtereenvolgens de oorsprong van
de naam behandeld, de herkomst van de familie en de twee familiewapens. Daarna volgt de eigenlijke ge-
nealogie, beginnend met Jacob Christaensz. (van Braem) uit 's-Gravenzande (overl. 1611), die gehuwd was
met Grietje Joosten, weduwe van Laurens van Lanckeren. De tak Van Braam Houckgeest vangt aan met
Andreas Everardus van Braam Houchgeest (1739-1801) en de uitgestorven geadelde tak met Jhr. Aedidius
van Braam (1758-1814). In het derde gedeelte wordt van een dertien leden van deze familie een uiterst
boeiende levenschets opgenomen. Een fraai vormgegeven en verzorgde uitgave (in een kleine oplage van
slechts 100 exemplaren gedrukt), voorzien van veel afbeeldingen, schema's en diverse indices.

Percy Douglas, The History of the family ofDouglas in a genealogical and heraldic wayfrom 767 to the
present. Vol. /., The Hague, 1997 (ongepagineerd, maar de omvang is ca. 500 bladzijden). Inlichtingen bij
de auteur, Leyweg 116a, 2545 CT 's-Gravenhage. De uitgave is verkrijgbaar door overmaking van f. 110,
- o p rekeningnummer ABN/AMRO 411072366 t.n.v. de auteur.

De auteur is zeker geen onbekende in genealogisch Nederland en daarbuiten. Hij is niet alleen actiefin
de Caledonian Society (in 1973 opgericht vanuit het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht-
en Wapenkunde), maar ook in de Stichting Familie Archief Douglas, die een eigen periodiek uitgeeft onder
de titel Douglas Herald. Bovendien heeft hij als archivaris zitting in het bestuur van de NGV-afdeling
Familieorganisaties. Het moet de heer Douglas veel voldoening hebben gegeven dat het eerste deel van zijn
levenswerk nu in boekvorm verschenen is. Op 14 november 1997 werd het eerste exemplaar aangeboden
aan de voorzitter van de Hoge Raad van Adel, de heer drs. C.O.A. baron van Schimmelpenninck van der
Oye. Daarnaast ontvingen enkele andere personen en instellingen een exemplaar, waaronder de Bibliotheek
van de NGV. Het zal niemand verbazen, dat deze familiegeschiedenis in het Engels verschenen is. De
auteur stamt immers uit een belangrijk Schots adellijk geslacht. De oudste generaties leefden in de vroege
Middeleeuwen: Sholto Douglas of Du Glase (betekent in het Gaelic of donkere man dan wel donker water)
uit 767 staat aan het begin van een stamreeks van zeven generaties. Zijn nazaat William werd in 1061 de

De heer Douglas reikt aan de voorzitter van de NGV zijn publicatie uit op
vrijdag 14 november 1997 bij de Hoge Raad van Adel.
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eerste Baron of Lord of Douglas. In het omvangrijke boek komen maar liefst 35 generaties aan bod,
waarvan niet alleen de gebruikelijke DTB-gegevens vermeld worden, maar ook namen van aangehuwden
en informatie over levensloop en loopbaan van de Douglassen. In 61 hoofdstukken worden alle takken (ook
de uitgestorven takken) van deze uitgebreide familie behandeld. De onderlinge samenhang wordt bevorderd
door de talloze schema's, die aan elk hoofdstuk zijn toegevoegd. In het boek zijn 72 (Douglas) wapens
opgenomen. In hoofdstuk 25 komt de Nederlandse tak van de familie (behorend tot het House of Cavers)
aan de orde. De auteur stamt af van Robert Douglas (1727-1809), de vijfde zoon van George, zevende Laird
of Friarshaw en Elisabeth Scott of Ancrum. Deze Robert arriveerde op 8 juni 1747 als militair in de
Nederlanden. Hij trouwde op 24 juni 1754 te Bergen op Zoom met Helena de Brauw (1734-1802). Uit dit
huwelijk werden acht kinderen geboren, van wie alleen Archibald (1759-1812) zorgde voor een mannelijke
naamdrager Cornelius Marius (1791-1872). Deze Cornelius kreeg twee zonen, die de stamvaders zouden
worden van twee takken in Nederland. Het voortbestaan van de Nederlandse tak heeft dus een enkele maal
aan zijden draadje gehangen. Het in ondoenlijk om in het korte bestek van deze boekenrubriek (waarin
boeken meer gesignaleerd dan diepgaand besproken worden) recht te doen aan dit unieke boek. De auteur
heeft meer dan 45 jaar gewerkt aan de tot standkoming van deze studie en dat heeft zijn neerslag gevonden
in een degelijke en goed gedocumenteerde opzet van deze genealogie. In het tweede deel van dit werk zal
een lijst worden opgenomen van intekenaren. Bovendien zal in dat deel aandacht besteed worden aan
'losgeraakte' takken van de familie, specifieke heraldische en krijgskundige zaken en aanvullend onderzoek
in de microfiches van de Mormomen of de Heiligen der Laatste Dagen in Utah, U.S.A. Een alfabetisch
index op namen en zaken zal eveneens in het tweede deel worden opgenomen.

Diversen
P.Borst, A. de Groot, J.GJonker, R.Roks, Graven en begraven in de Dom van Utrecht, Bunnik, Uitgeverij
Henk Reinders, 1997, 128 pag. ISBN 90-72507-26-6 (te verkrijgen via de boekhandel of door overmaking
van f. 25,-naar postbankrekening 896087 t.n.v. Uitgeverij Henk Reinders te Bunnik).

In een zestal hoofdstukken wordt de lezer wegwijs gemaakt in het verschijnsel begraven in en om kerken
en meer specifiek in de rijke begraafcultuur in de Domkerk. Daar werden in de loop van vele eeuwen de
ingewanden van twee keizers begraven en de gebeentes van meer dan twintig bisschoppen en talloze edelen
en rijke burgers. Het boekje werd geschreven door een viertal deskundige Dom-rondleiders, die jarenlang
in bibliotheken en archieven onderzoek hebben verricht naar de mensen, die in de Dom begraven liggen.
Ook aan bepaalde verschijnselen rond begraven, zoals het ophangen van rouwborden, wordt aandacht
besteed en daarom is het boekje, dat bijna 100 afbeeldingen bevat, meer geworden dan een opsomming van
namen of beschrijving van zerken. Het is een zeer lezenswaardig boekje, waarin tevens is opgenomen een
verklarende woordenlijst, een bibliografie en een index op persoonsnamen.
W.S.

i, Sliedrecht Overlijden/Begraven 1699-18 J 2, Steenwijk, eigen uitgave, 1997,104 pag. (inlich-
tingen bij de auteur, Gasthuisstraat 20, 8331 JP Steenwijk).

Deze publicatie is een bruikbare ingang op de overlijdens- en begraafinschrijvingen van de plaats Slie-
drecht, in tegenstelling tot de in 1993 verschenen 'klapper op overlijden en begraven van 1699 tot 1812 te
Sliedrecht' door J.Hartog. De samensteller heeft zich gebaseerd op de kerk- en gaardersregisters op het
ARA en een tweetal bewerkingen van andere bronnen door respectievelijk AJ. Stasse en W.J. Spies. De
uitgave is helder van opzet en bestaat uit twee delen: in het eerste deel zijn de personen alfabetisch geordend
op achternaam en in het tweede deel op voornaam. Om juridische redenen is verdere verspreiding van deze
uitgave niet mogelijk, zo meldt de samensteller in een schrijven, dat voorin het boek is geplakt.
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PERIODIEKEN

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibli-
otheek 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
Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsen Genootschap der Wetenschappen, 1987. Worstelende
Wetenschap. Aspecten van wetenschapsbeoefening in Zeeland van de zestiende tot in de negentiende eeuw.
Een bundel artikelen uitgegeven n.a.v. het tiende Benelux-congres voor de geschiedenis der
(natuur-)wetenschappen [april 1986]. W. Frijhojf. Zeelands Universiteit: hoe vaak het mislukte, en waarom
[instellingen hoger onderwijs, vraag naar academici; Bijlage: professoren en lectoren aan de ülustre School
te Middelburg en haar voorgangers, 1592-1813]; A.P. Buijs: Uit het Claddebouck van de Goese
rekenmeester Cornelis Fransz. Eversdijck, 1586-1666; P.M.N. Eldering: Middelburgs biologisch onderzoek
in de 17e eeuw [Tobias Roels (stadsarts in Middelburg 1591-1602), Willem Jaspersz Parduyn (apotheker)
en de stadsartsen Caspar Pelletier (1607-1639), Adolf Nansius (geb. 1584, -1611-1635) en K. Frank (geb.
1578, -1603-1616)]; H.J. Zuidervaart: Astronomische waarnemingen en wetenschappelijke contacten van
Jan de Munck (1687-1768), stadsarchitect van Middelburg [geb. Hulst, zoon van Jannetje Frans Eijens, tr.
1715 Catharina Duynewey]; M. Foumier. Drie Zeeuwse microscopisten uit de 18e eeuw [Job Baster (1711-
1775), Martinus Slabber (1740-1835) en Leenden Bomme (1727-1788)]; C. de Pater. Ds. Hermanus
Johannes Krom: worstelen met 'geloof en wetenschap' [geb. 's-Gravenhage 1738]; W.W. Mijnhardt:
Publieke belangstelling voor de natuurwetenschappen in Zeeland 1780-1815; A./. Bierman: Farmaceutisch
onderwijs aan de Klinische School te Middelburg (1825-1866) [Johannes Priester, apotheker te Middelburg
sinds 1810; Pieter Marinus de Ligny (1828-1892)].

Idem, 1988. A.P. de Klerk: Stad en sluis en land. Een conflict om de Walcherse uitwateringssluis te
Veere in het begin van de achttiende eeuw; W.H. Lutgert: Pieter Macaré, independent-fiscaal van Ceylon,
1702-1711. Een Zeeuws koopman in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie; J.G.M. Arentsen:
Onderwijzersgezelschappen in Zeeland, 1815-1840.

Idem, 1989. J.H. Kluiver. Willem Sybrant Unger 1889-1963 [historicus; levensbericht en bibliografie];
V. Enthoven: De Verenigde Oostindische Compagnie in Zeeland, een economische reus op Walcheren
[bijlagen o.a. bewinthebbers Kamer Zeeland].

Idem, 1990. B.J. de Melker: Het oudste stadsrecht van Aardenburg; C.M. van Hoorn: Zierikzeese medici
vanaf de veertiende eeuw tot circa 1600; M.J. Eijgenraam: 'menschlievendheid en eigenbelang'. De
behandeling van de slaven aan boord van de schepen van de Middelburgse Commercie Compagnie.

Idem, 1991. R. Rentenaar. Samenstellingen met persoonsnamen in de middeleeuwse Zeeuwse
toponymie; H. de Jong: Jacobus Willemsen (1698-1780), Lampeaans godgeleerde in het 'dierbaar'
Middelburg [geb. ald. 1698, zoon van Johannes W. en Magdalene Suzanne de Cliever; contact met Jacoba
Petronella Winckelman (1696-1761), Pieter Boddaert (1694-1760) en Pieter de la Rue (1695-1770)].

Archievenblad, nr. 8, okt. 1998. J. Pennings/L. Winkelman: Een groeimodel voor Vecht en Venen. In
gesprek met Fenna Brouwer, streekarchivaris [samenwerkingsverband noord-westhoek provincie Utrecht:
Abcoude, Breukelen, Loenen, Maarssen, Maartensdijk, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis]; B.N. Westerbrink:
Wie heeft er recht op de kopie? Preservering van elektronische publikaties in juridisch perspectief;
Opleiding behoudsmedewerker papier; Archivering van films in Duitsland sinds 1945; De laatste mijnramp
[begeleiding van selectie van de - over vele locaties verspreide - archieven van de Kempense
steenkolenmijnen]; Verruiming van selectiecriteria en steekproefreductie van massabestanden.

Dwars Op (Historische Kring Voorhout; secr.: E. van der Hoeven, Mauritsstraat 31, 2215 CR Voorhout;
lidm. ƒ 25,-p.j.),jg. l,nr. 1, zomer 1998.7. Warmenhoven: Historische Kring Voorhout [introductie]; E.
van der Hoeven: Voorhout 1719; J. Warmenhoven: 'Dwarsdrijvers' of slechts een bijnaam?; Lekkere
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bollenrecepten inde Hongerwinter 1944-1945; Naamlijst voorden telefoondienst 1915; Nagelbrugperikelen
rond 1630.

Geschiedenis van Abbekerk in een verzamelband (Stichting Historisch Abbekerk, p/a Kosterkring 10,1657
LL Abbekerk), jaarboekje 10 (1998). D. Tensen/G. Koster. De Beurs sinds 1600 [interview met Christina
Petronella de Beurs-Buis; familie De Beurs afk. van Aartswoud]; H. Visser. Radiodistributie in Abbekerk
[initiatief van Dirk Visser, huisschilder, overl. 1946]; G. Koster. Invasie in Noord-Holland. Acht bange
weken [1799].

Heemkroniek (Heemkundige Kring 'De Heerlijkheid Heeze - Leende - Zesgehuchten'; Postbus 196, 5660
AD Geldrop), jg. 37, nr. 1, maart 1998. H. Vogels: De oudste Heren van Heeze, Leende en Zesgehuchten,
Sterksel, Mierlo en Geldrop (1100-1300). Een genealogische reconstructie (1) [begonnen wordt met 'een
beschrijving van enkele middeleeuwse gewoonten m.b.t. benoeming en aanduiding van personen'; Van
Heeze, Van Diepenbeek, Van Heusden, Van Horne]; Terreur van twee jachtopzieners [1807; Martinus
Becks en Hendrik Habraken tegen Hendrik Heesterbeek]; Leendenaren in Kentucky tijdens de 19de eeuw
(1) [Bax, Spalding, Zwijsen].

Historica (Vereniging voor Vrouwengeschiedenis), jg. 21, nr. 3, sept. 1998. Hierin o.a.: Henriette Roland
Holst over de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid; Over de vrouwelijke studenten en docenten
aan de Groningse universiteit; Carrièreperspectieven van onderwijzeressen 1898-1920.

Historische Kring Leusden, 14ejg.,nr. 2, aug. 1998. J.A. Uitenbogaart: Het postvervoer tussen Amersfoort
en Maarsbergen via Leusden; Garage Kleinveld 75 jaar; J. Verduin: Eeuwige erfpacht in Leusden; Idem:
Revolutie in Stoutenburg [1795; Jan van Ruitenbeek, schout en gadermeester; Goossen Klaas Wijntjes,
timmerman].

Krommenieër Kroniek, no. 11, sept. 1998. A. van Daalen: Het werk van Jan Ploeger! [postbode begin 20e
eeuw; tekeningen en pastels]; J. Rem: De Nauemasche Vaart [o.a. onderhoud dijken, industrie langs de
vaart]; J. Brasser. De boot van Klinkhamer; J. Emmerig: De Pulp en de Rapide [stoomgemalen]; In gesprek
met... Joop Goudsblom [geb. Krommenie 1932, hoogleraar sociologie]; D. Wintersteijn: Benoeming van
een voogd in 1825 [voor kinderen van Klaas Jansz Bakker en Maartje Willems Komen]; Een ongeval in
Krommeniedijk [zoon van Jan Eenhoorn, voedselvergiftiging 1840],

DeMaasgouw,jg. 117 (1998), afl. 3. G.B. Janssen: Baksteenfabricage in Limburg. Een algemene impressie
over de periode c. 1814-c. 1920; G.L.A. Roks: Het beleg van Maastricht in 1748 [door de Fransen; o.a. ver-
slagen van ooggetuigen]; F. Roebroeks: Smokkel in negentiende-eeuws Maastricht; M.J.J. Bergevoet: 'Het
drama aan den Zuid-Singel' (Venlo). Een noodlottige café-ruzie en een toegewezen gratieverzoek (1925-
1927) [caféhouder Johannes J.H. Schreurs; Gerard H. Collin onder invloed].

Met Gansen Trou (Onsenoort), 48e jg., nr. 9, sept. 1998. De commissaris vertelt over Hedikhuizen;
Evacuatie van Haarsteegse overstromingsslachtoffers in 1881.

ldem,xa. 10,okt. 1998. J.P.M, van de Mortel: Dékatholisering van Stad en Land van Heusden gedurende
de 17e eeuw; A. van der Lee: Financiële gevolgen van het rampjaar 1672 voor Vlijmen; Heibel in het
Regthuis [Oud-Heusden 1768; Theresia Brenneke, Jan Muskens, Cornelis Beket, herberg van Hillebrand
van der Walle x Cornelia Bol].

D'n Myerlese Koerier (Heemkundekring 'Myerle'; secr.: H. Knoops, Heer de Swaeffstraat 29, 5731 CA
Mierlo), 12e jg., nr. 1, mei 1998. Tolpost te Mierlo; De Colck [proces 1712/13 tussen Barbara van
Scherpenzeel wed. Erasmus van Grevenbroek en Jan Peter Willems (Moolemakers) i.z. recht van overpad];
H. Vogels: De Heren van Mierlo [naamgeving; het Cartularium van Mierlo-verzameling afschriften, 1633;
Dicbier].

Oudheidkundige Kring Bathmen, 18e jg., nr. 3, sept. 1998. Verv. Boerderijen in Zuidloo, periode 1650-
1800: Erve 'Horstman' [bewoners/eigenaren: Horstman, Horsman, Klein Baltink], Erve 'Hoge Moat'
[Hogeweide, Klein Bronsvoort, Ho(o)gemaat, Kar(re)man], Erve 'Piasman' [Nijland, Piasman, Bolderink,
Plaatman, De Groot, Kroeze, Meenhorst], Erve 'de Schipper' [Schipper(s), Kempink, Braakman, Muil,
Bosman], Erve 'Schithoppe' [Arkensteen, op de Haar, Nijland, Scheperboer], Erve 'Koekoek' [Koekkoek,
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Scheperboer, Vunderink, Tiekkink, Pakkert]; In gesprek met: Geertje Klein Lankhorst-Bronsvoort [geb.
boerderij Borgelink 1917].

OldNi-js ('s-Heerenberg), nr. 41, jg. 15, juli 1998. G. de Haan: De Vrede van Munster in relatie tot Huis
Bergh [lotgevallen grafelijke familie Van den Bergh]; J.M.A. de Haan: Een portret van Maria van Nassau,
gravin van den Bergh [1539-1599, levensbeschrijving, zuster van Willem van Oranje]; Uit het Rijke
Roomse Leven-I [zuster Maria Lydia = Maria Aleida Winters, 1884-1962; met kwst (15 kwn.); —,
Pelgrim, Roes, Lukassen].

De Omroeper, jg. 11, nr. 4, okt. 1998. R. Hufen Hzn/H. Schaftenaar: Herinneringen aan de
kruidenierswinkel van Thuring, later Jorna, in de Cattenhagestraat; H. Schaftenaar: Nieuwe visie op de
conjuncturele ontwikkeling van de middeleeuwse Naardense lakennijverheid; J.G. Kroonenburg: Het
Diaconiehuis; Beelden van Naarden uit de jaren twintig vanaf deToren; A.C. Slinger: Een terugblik op de
familie Rookhuizen in de Raadhuisstraat; De Vesting in staat van beleg (1813).

Oud-Heemstede-Bennebroek (Vereniging - ; secr.: A.J. Olthaar, Glipper Dreef 82, 2104 WL Heemstede;
contr. min. ƒ 17,50), 24e jg., no. 94, okt. 1997. H. Krol: VOHB: De beginjaren 1946-1948; Alle VOHB-
bestuursleden sinds 1947; Wijken en straten; Siermolentje Groenendaal na ruim twee eeuwen wederom
vijzelwindmolen; Onderzoekingen Meer en Berg [grafsteen J.A. van Lennep (1827); oude koopacten en
kaarten van Meer en Berg gevonden]; H. Krol: Tranen in Bennebroek en Meerenberg, Maria de Neufvlle's
'verhaal van mijn droevig leeven' [1699-1779].

Het Rectorshuis (Stichting Museum voor Heemkunde Almelo), 17e jg. (1994). Almelo en zijn stadsrechten.
Idem, 20e jg. (1997). W. Kappen: De Postgeschiedenis van Almelo; de wording van tuindorp De Riet;

In gesprek met Sander Bouwman [Alexander Jeremias B., geb. Almelo 1910],

Rotterdams Jaarboekje 1968,7de reeks, 6de jg. Jasper Atkinson, koopman en reder te Rotterdam, ca. 1745-
1795; Gerrit Jan de Jongh, redder en bouwer van Rotterdam (overl. 1917); De oprichting van de
paardenposterij te Rotterdam 1809-1810; George Frans Haspels, predikant-literator (1864-1916); Het Hofje
van Johan van der Veeken [afk. van Mechelen, overl. 1616]; Tumult in de kerk te Pernis [uit het dagboek
van Pieter van der Pols, 1752]; Rotterdam in de jaren 1880-1900 [bevolkingsgroei en woningbouw;
beroepsgeschiedenis en herkomst van de bouwers].

Idem 1969,7de reeks, 7de jg. De nacht van Jacob de Vletter [1868; praktizijn-journalist, geb. Rotterdam
1818]; Stadhouderlijk bezoek aan Rotterdam in de 18de eeuw; John Moore, een Engelandvaarder onder
Napoleon [smokkelde Engelse goederen Frankrijk in, sedert 1805 te Rotterdam, hielp vreemdelingen naar
Engeland ontsnappen; bigamist]; De Rotterdamse windmolens.

Idem 1970, 7de reeks, 8ste jg. Drie eeuwen geschiedenis van een Rotterdams patriciërsgeslacht
[Groeninx (van Zoelen)]; De Rotterdamsche Orkest-vereeniging; David van Bourgondië, bisschop van
Utrecht en de priesterwijding van Erasmus; De straatweg Rotterdam-Gouda (1680-1857) en het Goudse
wagenveer (1653-1852); De oprichting van het lidmatenhuis der Evangelisch-lutherse Gemeente te Rotter-
dam [ 1885-92]; De Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam van 1720
[naamlijsten van bedienden, actiehouders, directeuren]; Stormvloedschade gedurende 1374-1375 in het
Land van Voorne.

Idem 1971, 7de reeks, 9e jg. Zeemanstekeningen in Rotterdams bezit; Apothekers en apotheken te
Rotterdam gedurende de laatste 125 jaar; Het kasteel en de kerk te Hillegersberg; De houding van de
Rotterdammers tijdens de gebeurtenissen van 1747 en 1748. Bijlage: lijst van ambten ter vergeving van
burgemeesteren en vroedschap van Rotterdam.

Idem 1972, 7de reeks, 10de jg. De natuurhistorische verzameling in het voormalige Theatrum
Anatomicum te Rotterdam; Memoires van een schout van Moordrecht [Philippus Muyters, ged. Rotterdam
1716, schout 1751-77]; Het aandeel van de Rotterdamse regenten in de actie-handel van 1720. Bijlage 1:
Personalia van de regenten, die in 1720 ingetekend hebben in de Maatschappij van Assurantie te Rotterdam;
Delfshavens sluizen in en na de stormvloeden van 1775 en 1776; Jan Hendrik Grootenboom van Os [kocht
1873 grond, waarop hij drie huizen liet bouwen]; Dr. Peter Pincoffs [geb. Rotterdam 1815, arts]; Opzoomer:
een radicaal wetenschapsman [Cornelis Wilhelmus O., geb. Rotterdam 1821, buitengewoon hoogleraar
wijsbegeerte].

Het Schokker Erf, nr. 39, sept. 1998. Kwartierstaat (4 gen.) Lourens Diender [1834-1898; —, Klappe,
Coridon, Tromp]; Verv. Emmeloord rond 1800 [Caspar Sonderman, chirurgijn/vroedmeester, burgemeester;
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1812]; Fotogalerij: Neeltje Kale (1856-1938) [tr. 1876 Philippus ten Napel], Willem Klappe (1874-1953)
en zijn eerste vrouw Maria Petronella Kwakman (1876-1908); A. & B. Klappe: Willem Taats, een
eigenzinnige koster [aangesteld 1764, ged. IJsselmuiden 1723]; Stamreeks Tromp [18e-19e eeuw].

Speuren en Ontdekken in de historie van Ouder-Amstel, jg. 14, nr. 3, okt. 1998. M. van Dijk: Burgveld
[boerderij in de Groot-Duivendrechtse Polder; eigenaren: Schaap, Van den Boetzelaar, Reepmaker, De
Bevere, Dasveld (1767), Van Naamen (1810), Simmers (1878); huurder 1796: Jan Mastenbroek]; Begrippen
uit het archief [met voorbeelden uit RA Haarlem inv.nr. 2568; o.a. Borst, Piek; 1708-1722]; C.G. van Wijk:
Herinneringen aan Duivendrecht in de eerste helft van deze eeuw.

Streekarchief Regio Eindhoven, jaarverslag 1997. Aanwinsten: de archieven van de voormalige gemeenten
Hooge- en Lage Mierde en Oost-, West- en Middelbeers [1407-1812] als gevolg van de gemeentelijke
herindeling [en Hulsel, 1463-1940] [bijv. schepenbank 1463-1810, gemeentebestuur 1562-1940, notarissen
1599-1844].

Streekmuseum Hoeksche Waard, Bulletin 77, aug. 1998. Vraag-en antwoordenrubriek; Uit een familiebijbel
[Schouwenburg, De Kat; 18e-19e eeuw]; Afdeling Genealogie [aanv. nieuwe fiches].

Van 't Erf van Ermel, nr. 19, sept. 1998. Verv. Rondwandeling door Ermelo: Staverden; Er draait weer een
waterrad op Staverden [dankzij Johannes Gerhardus Tjoonk, die in 1973 als boswachter/jachtopziener naar
Staverden kwam]; H. vanDijk: De buurtschap Staverden; A. Sulman: Staverden, religie, kerk en onderwijs;
T. Hoekstra: Emigranten in de vorige eeuw [nageslacht van Jacob Evertsen van den Brink, ged. Garderen
1767, tr. Ermelo 1797 Marij Lubberts van Grevenhof]; Iets over Hervormd Staverden; Bewoners van
Staverden in de jaren vijftig.

Waardeel, jg. 18,nr.2,2ekw. 1998. L. van «fer £nf: Contributie aan de vijand. Belasting in de Tachtigjarige
Oorlog; Gedane Zaken: De kapper [Jan Eerenstein, geb. Odoorn 1918]; //.G. Roelfsema-van der Wissel:
Medisch standsverschil. Negentiende-eeuwse gezondheidszorg; R. Alma/P. Brood: Gezocht en gevonden.
Meer halen uit stamboomonderzoek.

Tijper Historie Bladen, 15e jg., nr. 4, dec. 1997. H. Schoort Aannemers, karrers en slechters. Werkwijzen
en arbeidsvoorwaarden bij de tweede bedijking van de Zijpe; J.T. Bremer: Het Visboeck van Adriaen
Coenen [Scheveninger vishandelaar, 1514-1587]; K. Otter. Moeilijke jaren voor AntjeThomasz [geb. 1887,
dr. van Arie Thomasz, landman te Groote Keeten]; Kwekerij Westerhout [eigenaar o.a. Slijkerman].

België
De Antwerpse Genealoog (VVF-afd. Antwerpen; verantw. uitg.: E. Roels, Speeltuinlaan 15, B-2640
Mortsel),jg. l,nr. l,Juni-Aug. 1998. D. de Wilde-Kennivé: Het Fonds Regis; M. Van Acker: Het Staatsblad
als genealogische bron.

De Kempische Genealoog (VVF-afd. te Malle), jg. 10, nr. 3, juli-sept. 1998. Waar en wanneer kunt u terecht
bij de archieven van heemkundige kringen [Merksplas, Beerse-Vlimmeren, Kasterlee-Lichtaart-Tielen];
E. Van Autenboer: Een speciaal register met het doopsel van 'onwettige' kinderen te Oud-Turnhout (1744-
1776) [lijst met 31 doopsels]; L. Dierckx: Waar is onze familie gebleven? [erfgenamen van Clara Geerts,
schepenregister Merksplas 1780; o.a. Adriaen Geerts en Hermanus Geerts, beiden wonende Rijsbergen,
zoons van Jacobus Geerts (ged. Merksplas 1702)].

Mensen van toen (Land van Nevele), jg. 8, afl. 3, sept. 1998. Persoonsnamen uit de lijst van huizen, gelegen
in de parochie Bachte (1710); Grafstenen in de H. Kruiskerk van Lotenhulle; Uit de praktijk: Woonplaats
van bruid en bruidegom [uit trouwboek van Hansbeke, 1637-1645]; Monsterrollen van 1598 [lijst uit
Nevele-Poesele met 142 manschappen]; Rolle van de proc(h)ije van Loo te Huelle vermaect ende vernieut
den xviiie october 1599tich; Vluchtelingen in Bellem in 1696 [uit Lotenhulle, Vinkt, Hansbeke en Aalter].

Duitsland
Deutsches Familienarchiv, Band 120 (1998). Wilhelm Lueg 1792-1864 und die Familien seiner Söhne Carl
und Heinrich [met Haniel, Bagel, Jacobi, Grillo, Koenigs]; Johann Friedrich WUlfing aus Elberfeld 1780-
1842 und seine Nachkommen; Nachkommen des Wilhelm Meckel [1815 Elberfeld 1879]; Stammtafel der
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Familie Herzog mit dem Ursprung aus Tömmelsdorf bei Triptis [Thüringen]; Stammtafel der Familie
Metzel [aanv. Band 119]; Nachtrag AL Malchert [Band 62].

Deutsches Geschlechterbuch, Band 206(1998). 55. Allgemeiner Band. Bardua [ook: Bartua, Partua, Pardu-
a; het vermoeden wordt uitgesproken, dat de familie oorspronkelijk Partoy geheten kan hebben; fragment
Partoy te Metz, eind 16e-18e eeuw; genealogie Bardua te MuBbach (Pfalz), Lobloch en Ballenstadt enz.,
17e-20e eeuw; bijlage kwst.: Bardua, Sellentin, Bethge, Danckwort, v. Gusnar, Collin, Hellriegel, Ber-
noully]; Braubach (Brubach) aus Butzbach in der Wetterau [15e-20e eeuw]; Hallensleben, aus Halberstadt
[aanv. Band 143; met kwst.: Hallensleben, Goecke, Tebbenjohanns, Dinklage, Knudtzon (Noorwegen),
Bugge, Westman, Petersson (Zweden)]; Hebenstreit [aanv. Band 87]; Tebbenjohanns [oudst bekende: Jo-
hann Tebben, vermeld Bockhorn 1581; met kwst.: Tebbenjohanns, Dinklage, KeBler, Goecke, Westermann,
Watjen, v. Westernhagen, v. Dresler u. Scharfenstein]; Wehage, aus Braunschweig [17e-2Oe eeuw].

Familienforschung in Mitteldeutschland, 39. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 1998. R. Berthold: Die Arnolds aus
Doberquitz bei Leisnig/Sachsen [genealogie (10 gen.); oudst bekende: Hans Arnold, leeft 1455, boer in
Doberquitz]; Königstein/Sachsen. Unterstützungen der Kirche an Bedürftige Anno 1661; Beitrag zur
Geschichte der Garnisonen Bad Lauchstadt, Schafstadt und Röblingen am See [huwelijken 1701-1807;
Chronikalische Aufzeichnungen von Wünschendorf bei Merseburg u.U. [1744-1799]; Die Herkunft der
Familie PaeBler [BaBler, PaBler, Pesler; met schema 15e-17e eeuw]; L. Wunderwald: Die Eberleins aus
Geyer und Siebenhöfen—Tanneberg—Hermannsdorf- Thum—Schwarzbach [16e- 18e eeuw]; Beitrage zur
Geschichte der Garnison Alsleben/Saale [evang. huwelijken en overlijden 18e eeuw].

Familie und Geschichte, lfd.Nr. 26, Bd. III, 7. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 1998. Der kurfürstlich-sachsische
Renaissancebaumeister, Bürgermeister und Berggewerke Hieronymus Lotter (1497/98-1580) [schema
Lotter; 15e-17e eeuw]; Verv. Trost-Orgel der Kirche zu St. Walpurgis in GroBengottern [Seebach (1681-
1716), SchneegaB (1716-1734), Cubach (1734-44), Schreiber (1744-97)]; Die Gotters im Osterlande [17e-
18e eeuw]; Verv. Ortsfremde im 1. Traubuch der evang.-luth. Kirchengemeinde St. Wolfgang in
Schneeberg/Sachsen [1600-1623]; Auszug aus dem Totenbuch der Gemeinden Chursdorf/Seelingstadt bei
Gera von 1633; Herkunft der Luther-Gattin Katharina von Bora ist geklart [dr. van Hans von Bora en Anna
von Haugwitz (dr. van Anna von Schönberg)]; Familienforschung Querengasser.

hippische Geschichtsquellen. Veröffentlichungen des Naturwissenschaftlichen und Historischen Vereins
für das Land Lippe und des Lippischen Heimatbundes [in ieder deel van de hierna volgende Bürgerbücher
wordt de tekst voorafgegaan door een algemene inleiding over rechten en plichten van de burger,
betalingen, verlies burgerschap e.d.; speciale bijlagen volgen tot slot, evenals registers op namen, plaatsen
en beroepen].
Band 6 (1974). H.-P. Wehlt: Bürgerbuch der Stadt Blomberg von 1593 bis 1933 [veel voorkomende namen:
Althof/Oldhof/Olthof, Aulenberg, Be(c)kman/Begemann, Bracht, Bunte, Ka(r)sting/ Ke(r)sting/Cörstingh,
Cap(p)elle/Kapelle, Kö(h)ne/KU(h)ne, Kö(h)rding/Kording/Cordkindt, Kröger/Krüger, Ku)h)l(e)mann,
Deppe, Di(ec)kmann, Engelking(h)/Engerling, Vesting(h)/Vehsting/Festing/Vasting/Vasting,
Gerd(ts)/Gerharts, Golü(c)ke, Hagedor(n), Heringlake, Hil(c)ker, Hocker/Höcker, Holste/Holstinck, Lange,
Langemann, Lesemann/Lessmann, Meier/Meiger/Meyer, MuBmann, Niemann/Nigemann,
Obenhaus(en)/Aben(d)hausen/Ovenh(a)usen, Pantze/Pansa, Piederit, Pohl(meyer)/Poel/Paull, Prasse,
Recker(t), Reuter/Rü(h)ter, Rose, Sau(e)rlander, Schafer, Schlingmann, Schröder, Sie(c)kmann, Stöteknuel,
Tappe, Wedekind/Wie(de)king].
Band 7 (1977). F. Verdenhalven: Bürgerbuch der Stadt Detmold von 1635 bis 1885 [Aust(er)mann/Ost-
mann, Brandt, Kan(ne), Ke(r)sting, Ku(h)leman/Cullmann, Grote, Hun(ec)ke, Meier, Muller, Pieper,
Schafer, Schierholz, Starke].
Band 9 (1981). H. Hoppe: Bürgerbuch der Stadt Lemgo von 1506 bis 1886 [Amelung, Barkhausen,
Behmer, Becker, Bergmann, Bitter, Bobenhausen, Bödeker, Böndel, Borchard, Brand, Bredemeier,
Brinkmann, Brockhausen, Diekmann, Doth, Dreier, Dunker, Eikmeier, Flörke, Frevert, Grabbe, Grothe,
Hagemann, Halle, Held, Heimening, Hoffmeister, Kaiser, Kater, Kemper, Kirchhof/Kerkhof,
Kirchman/Kerkman, Klasing/Clausing, Kluckhuhn, Koch, Corvey/Corvegge, Cothmann, Kracht, Krieger,
Kuhl(e)mann, Langenberg, Lüdeking, Meier, Möller, Niewald/Niggewolt, Overbeck, Plette, Plöger, Prött/
Prott, Redeker, Reese, Reitmeyer, Richter, Rieke/Reiche, Sasse, Scheper, Schlepper, Smuck, Schnitger/
Snytker, Schulte, Selige, Sievert, Sprick, Spruthe, Steinmeier, Stockmeier, Tasche, Tepel, Volckhausen,
Volland, WeegeAViege, Wippermann, Witte].
Band 11 (1983). E. Thurmann: BUrgerbuch der Stadt Lippe/Lippstadt 1576-1810 [Becker, Bley, Bödeker/
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Beudecker/Böcker/Budicker, Brand, Brinckman, Brülle, Budde(nberg), Bürenheim, Kahle/Cale, Klein-
schmidt, Koch, Kramer, EngelbertAbrecht, Erdtman, Vogt/Voogd, Gallenkamp, Greve, HUlsemann, Lange-
ne(ic)k, Mattenklot, Meyer, Modersohn, Pippinck, Rövekamp, Sachtleben, Schmit(z), Schürman/Scheur-
man, Schweman, Sommerkamp, Stofregen, Tiele, We(i)tekamp].
Band 20 (1992). F. Verdenhalven: Bürgerbuch der Stadt Lügde von 1726 bis 1858 [Bar(k)hausen,
Blome/Blume, Brö(c)ker/Broeker, Deppe, Eggert, Fasse, Frese/Friesse, Glücke/Golücker, Hasse, Horstman/
Hurstmann, Kappe, Kaufel, Knake, Knedeisen/Knetiesen, Kruse, Lampe, Les(e)mann, Meyer, Möller,
Ohms, Pietig/Pittich, Prante, Püllenberg, Reineke, Röper, Schli(e)ker, Seiler, Spilker, Steinhagen, Tappe(n),
Tennie(n), Trope(n), Vesting/Festing].

Lippische Mitteilungen aus Geschichte undLandeskunde, 63. Band (1994). Hierin o.a.: Kirchenordnungen
und Konfessionalisierung. Lippe und Paderborn im Vergleich; Geographische Positionen von Johannes
Gigas im Vergleich mit namhaften Autoren [geb. Lügde 1582, tr. 1603 Maria von Dorsten; met vergelijkin-
gen tussen Gigas (1615) en Stöffler(1524), Kepler (1627), Varenius (1650, overl. Leiden), Riccioü (1672),
Doppelmayer (17..), Astronomisches Jahrbuch (1799); tabellen]; Johann Conrad Barkhausen (1666-1723),
der bedeutendste Sohn der Stadt Horn. Ein biographischer Versuch über den ersten Professor fïir Chemie
an der Universitat Utrecht; Die Entwicklung der jüdischen Metzgerei in Lippe; 'S. Löwenstein, Borgholz.
Erstes Geschaft am Platze'. Zum jüdischen Handel auf dem Lande [Sigmund L., geb. 1873],

Idem, Register Band 1 (1903)-65 (1996) [opgave per jaar: artikelen, auteursregister, geografisch regis-
ter, en register op namen die in de titels van bijdragen voorkomen].

Mitteilungen des Mindener Geschichtsvereins, Jg. 69 (1997). H. Nordsieck: Karl des GroBe in Minden.
Untersuchungen zu den schriftlichen Ersterwahnungen Mindens im Jahre 798; H. Schoppmeyer. Unter-
suchungen zur hansischen Geschichte Mindens; B. Schlipköther. KJerikerwissen und Stadtgesellschaft. Die
Dominikaner in Minden von 1236 bis 1530; Af. Nordsieck: Brühl und Fischerstadt. Untersuchungen zur mit-
telalterlichen Siedlungsgeschichte der Stadt Minden; H.-J. Behr. 'Schulfürsten' und 'Schutzverwandte'.
Der welfische Schutz und Schirm über die Stad Minden; B.-W. Linnemeier: Stadtische Obrigkeit als ord-
nungsstiftende Instanz. Die Mindener Polizeiordnungen von 1566 und 1604.

Ostdeutsche Familienkunde, Bd. XV, 46. Jg., Heft 2, April-Juni 1998. Beitrage zu Herkunft und Bedeutung
des Familiennamens Vandré; Deutschbaltische und deutsche Namen im 'Verzeichnis der adligen Ge-
schlechter des Gouvernements Nowgorod'; Namensvorkommen Schulz, Scholz und ahnlich im evangeli-
schen Totenbuch von Fraustadt in Niederschlesien im 19. Jahrhundert; Subskribenten des Machsors des
'israelitischen Bethauses zu Wien' von 1840.

Idem, Heft 3, Juli-Sept. 1998. H. Langer. DreiBigjahriger Krieg und Westfalische Frieden - ihre Be-
deutung für den Familienforscher und Genealogen; Evangelische Kirchenbücher aus OstpreuBen im Staats-
archi v Stettin; Einwohner von Ober-Gostitz, Kr. Frei waldau in Österreichisch-Schlesien zwischen 1742 und
1762; Kolonistenverzeichnisse von Blockwinkel und Plonitz, Kr. Landsberg/Warthe aus den Jahren 1752
und 1765; Evangelische Familiennamen um Babiak in Mittelpolen zwischen 1780 und 1804; Dorflehrer
im Landkreis Neustettin vom 16. bis zum 19. Jahrhundert.

Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Familien- und Wappenkunde, 47. Jg. (1998), Heft 3. H. Jelden:
125 Jahre Schulchroniken in Ostfriesland, eine noch unausgeschöpfte Quelle für Familien- und Stan-
desforschung; H. Fischer: Steckbrief 'David van Böningen'. Die Familien Krudener und van Böningen um
1600 in Emden [banden met Amsterdam; met schema's 16e-17e eeuw]; Ostfriesen aus dem Garnison-Kir-
chenbuch der Stadt Hameln 1775-1852; Die Weinkaufsprotokolle des Amtes Esens 1554-1811 [bij eigen-
domsoverdracht door overlijden werd deze belasting geheven]; Feuerstattenschatzung der Herrlichkeit Pew-
sum 1660; Schatzungsregister der Herrlichkeit Pewsum 1672; Schat[zungs] Register von Ambt und Arbeits
Leiten Pewsum 1749; Schatzungsregister Pewsum 1750/51 [transcripties diverse belastingregisters 1660,
1672, 1749 t/m 1752].

Siichsische Heimatblatter, 44. Jg. (1998), Heft 3. Bernhard von Kamenz und die Anfange des Klosters St.
Marienstern. Zwischen Franken und Schlesien: die Henen von Vesta-Kamenz [13e eeuw]; Kunst und An-
dacht im Frauenkloster-Bilder und Bücher in St. Marienstern; 750 Jahre Kloster Marienstern-eine Grün-
dung der Herren von Kamenz; Zur Funktion und Topographie des Klosters Altzella; Friedrich Wilhelm von
Cotta [geb. 1796; met schema Cotta 18e-19e eeuw].

Idem, Heft 4. Landschaft und Geschichte um Hoyerswerda; Rohstoffgewinnung im Raum Hoyerswerda;
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Das Lausitzer Bergbaumuseum Knappenrode; SchloBgeschichte; Das Vereinsleben in Hoyerswerda; Jan
Amost Smoler (1816-1884) [o.a. etnoloog]; Handrij Zejler (Andreas Seiler) 1804-1872 [dichter, philoloog].

Veröffentlichungen der NiedersachsischenArchiwenvaltung.lnventarexind kleinere Schriften des Staatsar-
chivs in Oldenburg, Heft 31. Die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst nach der Steuererhebung von
1744. Teil 1: Berufliche Gliederung und Veranlagung der Steuerpflichtigen (Oldenburg 1988) [statistische
verwerking]; Heft 32, Teil 2: Namenslisten der Steuerpflichtigen (Oldenburg 1988).

Verder ontvingen wij:
Feuillets de la Société Royale lesArchives Verviétoises, Bulletin Nos. 28 t/m 31, Ier t/m 4ème trim. 1998.
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, jaarverslag 1964.
Mindener Heimatblatter und Mitteilungen desMindener Geschichtsvereins, Register 1. 1923-57. 1985.
Alphabetisches Autorenverzeichnis, systematisches Titelverzeichnis, Orts- und Personenregister.
Nederlands Genootschap van Vertalers, ledenlijst 1997.
De Oude Vrijheid (mededelingen van de gelijknamige heemkundige kring te Sint-Oedenrode; Postbus 175,
5490 AD Sint-Oedenrode), jg. 25 (1998), nrs. 1 t/m 8 [activiteiten, verslagen van lezingen].
Société Francaise des Traducteurs, Annuaire 1994-1995, 1996-1997.
Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland, nieuwsbrief nr. 44, maart 1998 [in RA memories van
successie 1901-1923 op microfilm ter inzage]; nr. 45, juni; 46, sept. 1998.

M. Vulsma-Kappers

WACHTMEESTER ONDER DE GRAAF VAN PORDLAND

Adriaan Souterbuijten, j.m. 'wachtmeester onder de graaf van Pordland', trouwt te
Dinxperloop 17 september 1699 Geertruijd Stroobands, j.d. van Garrit Strooband, van
Dalen, beiden wonende in ' s-Gravenhage.

(Nederduits Gereformeerd Trouwboek Dinxperlo 1661-1750)
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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 of de Heraldische
helpdesk (050-3092293) 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

052. (VAN) VOORBERGEN (32 (1977), pag. 191 en 53 (1998), pag. 584)
Jan Jansz van Voorbergen trouwt wel degelijk in Breukelen. Extract uit het trouwboek van de Hervormde
Kerk: (aan linkerzijde van het blad) 'den 5de Janry 1727 Eerst gebode, den 12d dito 2de gebode, den 19
dito 3de gebode, betoongebragt hebbende dat hun geboden ook te Maarssen zijn gedaan, geteekend den 9e
Janry 1727 zijn alhier van de kerk getrouvt den 19 janry 1727'; (aan de rechterzijde staat:) 'Jan Jansz van
Voorbergen J;m. oudt 23 jaren Geassisteert met Jan Jansz van Voorbergen zijn vader, woont te Maarssen
en Marretje Koot j:d: oud 19 jaren geassisteert met Maritgen Koot wede van Willem van de Steeg, haar
Moeder, woont alhier te Breukelen'. Ook hun kinderen werden te Breukelen gedoopt.

J. Voorberg, Amsterdam

096. NEELEMAN-STOLK (53 (1998), pag. 526)
Het vinden van de doop van (Joh)Anna Stolk wordt bemoeilijkt door het feit, dat haar vaders naam, Joris
Stolk, bij de inschrijving door het samentrekken van de letter S van Joris met die van Stolk bijna onherken-
baar is verbasterd tot Tolk. Joris Stolk, ged. Nieuwerkerk a/d IJssel 9-3-1731, begr. Hillegersberg 22-12-
1781, zn. van Leenden Jorisse Stolk en Rookje Gerrits Hartevelt, tr. Francijntje van Zwol/S wol, ged. Hil-
legersberg 18-2-1747, dr. van Adrianus Jansz en van Marijtje Hollander. Francijntje hertr. Hillegersberg
20-11-1782 Mattheus Janse Sebel. Hieruit: (Joh)Anna S(T)olk, geb. 'Kapelle op de IJssel', ged. Hille-
gersberg 18-6-1780 als Anna Tolk (get. Rookje Tolk), overl. Bleiswijk 7-1-1834, tr. (1) Bleiswijk 4-10-
1819 Coenraad Willem Heilman, zn. van Jan Hendrik en Baartje Middeldorp; tr.(2) Willem Neeleman.
Voorechtelijk uit Anna Stolk: Jan Stolk, geb. Hillegersberg 2-5-1811 (werd ingeschreven als Jan Krijgsman,
mog. naar zijn natuurlijke vader?!), ged. Hillegersberg 14-5-1811, overl. Bleiswijk 25-1-1879, tr. Bleiswijk
20-3-1834 Willemijntje Bos, geb. Bleiswijk 26-1-1814, overl. Bleiswijk 30-1-1888, dr. van Jacobus en
Antje van Geene, tr.(2) Frederik Kooiman.

G.A. Sloos, Schiedam-Kethel

103. VAN DEN BOGAERDE (53 (1998), pag. 585)
Gaspar van den Bogaarde (gouverneur van Ternate 1648-1653, raad extra-ordinair van Indië 1656, gerepa-
trieerd in 1656) wordt genoemd als schoonvader van Dirck Sarcerius, directeur van de (V.O.C.-)handel in
Persië 1651-1653. Sarcerius werd op 17-9-1653 benoemd tot ontvanger-generaal als opvolger van zijn
schoonvader Gaspar van den Bogaarde. Zie: W. Wijnaendts van Resandt, 'De Gezaghebbers der Oost-
Indische Compagnie op hare Buiten-Comptoiren in Azië' (Amsterdam, Liebaert, 1944), pag. 243.

C.P. Briët, Luxemburg
J. Lever, Ammsterdam

106. DE KEIJSER (53 (1998), pag. 586)
Kapitein William Engelby diende in het regiment van de graaf Willem Adriaan van Homes. Na diens over-
lijden wordt in 1694 Philippe Claude Touroud de St. Amant kolonel van dat regiment. Engelby sterft 4-6-
1693. Na Woudrichem ligt dit regiment in 1687 in garnizoen te Middelburg en vanaf 1689 te Sluis. Tenge-
volge van de uitgebroken negenjarige oorlog neemt het regiment deel aan diverse militaire akties in Vlaan-
deren (zie hiervoor Het Staatsche Leger, deel VIT). In 1692 ligt het regiment in Dixmuiden, dan weer in
Nieuwpoort of in Brugge, maar waarschijnlijk blijft Ida Wanders in Sluis wonen. In 1699 wordt het regi-
ment St. Amant aangewezen als mariniersregiment. In 1700 duikt het op in Zwolle, waarschijnlijk komende
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uit Kortrijk. Na Zwolle gaat het regiment naar westelijk Noord-Brabant waar het verspreid ligt in de garni-
zoenen van Willemstad en Klundert van 1701-1705 en in Geertruidenberg en Steenbergen van 1703-1705.
In mei 1705 gaat het regiment naar Spanje waar het deelneemt aan de belegering en verovering van Barce-
lona. De winter van 1705 op 1706 wordt in Gerona doorgebracht. Zie voor de verdere akties het Staatsche
Leger, deel VIII.

H.J. Wolters, Maarssen

109. DE BOK (53 (1998), pag. 586)
Het overlijden van Klaas de Bok werd impost aangegeven te Meeuwen pro deo 17-10-1758. Zijn ouders
zijn waarschijnlijk Antonis Claess de Bock, j.m. van Meeuwen, tr. ald. impost aang. 8-3-1697 Maijken
Ariens Buys, won. tot Drongelen. Hij is mogelijk een kleinzoon van Claes Antonis de Bock, schepen en
diaken van Meeuwen 1675, en Fijken Franss van den Assem.

A.J. Stasse, Utrecht

112. DE VRIES-GILJAART (53 (1998). pag. 587)
'Onze Voorouders UT, uitgave van afd. Rijnland NGV uit 1998, vermeldt in kwartierstaat Verhoog-Vlas-
veld pag. 373 en 377:
250. Abraham de Vries, geb. Leiden, dekenwerker, woonde Uiterstegracht (1714) en Koddesteeg (1729),

otr. (1) Leiden 27-4-1714 Luijtje ten Tooren, otr. (2) Leiden 25-11-1729
251. Adriaentje Giljaert, geb. Leiden, woonde Koddesteeg (1729) en Haarlemmerstraat (1756).
502. Servaes Giljaert, woonde Olieslagersteegje (1729).
'De Criminele Vonnisboeken van Leiden 1533-1811' door H.M. van den Heuvel vermeldt op pag. 392:
'Deel 40, f49 d.d. 7-7-1736. Judith van Wijtvliet, geb. Leiden, 27 jaar, uitdraagster, gehuwd met Servaas
Giljaar. Verdacht van overspel met Matthijs van der Schop. Veroordeeld tot 25 jaar verbanning uit Holland
en WestFriesland'. Op pag. 399: 'Deel 42 f47 vso d.d. 17-7-1742. Judith van Wijtvliet, geb. Leiden, 33 jaar,
lappenverkoopster. Verdacht van overtreding van de verbanning haar in 1736 opgelegd en van heling. Eis
geiseling, 6 jaar tuchthuis, 25 jaar verbanning uit Holland en WestFriesland. Veroordeeld tot pronkstelling,
25 jaar verbanning uit Holland en WestFriesland'.

Ing. P. Lepelaar, Wageningen

VRAGEN
138. FRIIS/FRIES
Niels Clausen Friis otr./tr. Str0ms0 (Noorwegen) 28-1/11-2-1802 Anna Catharina Tögerdatter Holm, dr.
van Thöger Larsen Holm (geb. Thisted, Denemarken) en Christiane Olsdatter (ged. Thisted, Denemarken).
Genoemde Niels was schipper, stuurman, en overleed voor 1841. Volgens het Tr0l0velsebook no. I van
Str0ms0, p. 114, was hij uit Nederland afkomstig. Zijn kinderen Töger Olavussen en Marie Magdalena (van
resp. 1802 en 1805) komen nergens meer voor, zijn zoon Michael Borle Fries (1809) trouwt in Amsterdam
(1848). Hierbij de aantekening 'van Maurik', aldaar echter niets gevonden. Gevraagd doopgegevens en
voorgeslacht van Niels Clausen Friis (in het Nederlands misschien wel Nelis Klaassen genoemd.
HERMENS/HARMS
Frans Hermens/Harms, geb. Wapsterveen (Havelte), overl. en begr. Kuinre 1810, otr. (1) Kuinre 20-3-1772
Hendrikje Jans Bakker, otr. (2) Kuinre 20-1-1803 Marrigjen Renkes/Rimkens/Baukens, overl. na 1851.
Marrigjen zou na het overl. van Frans Hermens naar Harlingen zijn vertrokken, doch daar is niets te vinden.
Gevraagd doopgegevens en voorgeslacht van Frans en Marrigjen.
DRUPSTEEN
Cornelis Drupsteen, geb. Blokzijl, otr./tr. Hoorn 23-11/8-12-1765 Joukjen (mog. achternaam c.q. patroniem
Fabena/Faber/Labern), geb. van Sneek. Van beiden in de debetreffende boeken de doop niet kunnen vinden.
Gevraagd ontbrekende gegevens en voorgeslacht.

F.H. Boer, Amsterdam

139. VAN BEMMEL-DACHVERLIES
Gevraagd voorgeslacht van jonker Johan Goossens van Bemmel, getr. met Jkvr. Margaretha Dachverlies;
vermeld 1509.
VAN EGMOND VAN CRANENBROECK-BORRE VAN AMERONGEN
Floris Florisz. van Cranenbroeck was vader van Barthold van Cranenbroeck, die was gehuwd met een Borre
van Amerongen. Uit dit huwelijk dochter Dieuwer van Egmond van Cranenbroeck. Zij huwde vóór 1472
Albert van Loo, pensionaris van Dordrecht, overl. ca. 1511. Waar zit de connectie tussen de families Van
Cranenbroeck en Van Egmond, en wat is de voornaam van de vrouw van Barthold van Cranenbroeck?
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DE KNIJFF-HOEVENAAR
Johannes de Knijff, ged. Utrecht 2-6-1700, overl. ca. 1749, huwt Utrecht 14-5-1720 Huygina (Wijnanda)
Hoevenaar. Gevraagd ontbrekende gegevens en voorgeslacht van Huygina (Wijnanda) Hoevenaar.
SCHADE-VAN HEUKELOM
Gevraagd voorgeslacht en nadere gegevens van het echtpaar Alard Schade en Beatrix Ottendr. van
Heukelom. Hun dochter, Aleyd Schade, tr. 1446 Willem van Haeften van Kessel.
VAN LOO-VAN AMERONGEN
Arent van Loo huwde Catharina van Amerongen. Hun zoon, Albert van Loo, pensionaris van Dordrecht,
overlijdt ca. 1511. Gevraagd voorgeslacht van Catharina van Amerongen.

D. Jordaan, Naarden

140. BLOMMERS-VAN BEEST
Het echtpaar Pieter Blommers en Agatha (ook wel Aleidis) van Beest laten in Dordrecht dopen: 1. Geertrui
11-8-1746, tr. Adrianus Kanters; 2. Bernardus Pietersz 8-6-1748, overl. Dordrecht 4-6-1780, tr. Dordrecht
12-10-1772 Maria Houben (ook wel Hoebée/Hoebel); 3. Maria Catharina 29-1 -1750; 4. Joannes Godefridus
3-3-1752; 5. Petronella 6-6-1754.
Volgens een aantekening in het Stadsarchief Dordrecht komt Pieter Blommers uit Zwijndrecht; aldaar ech-
ter geen gegevens kunnen vinden. Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Pieter Blommers en van Aga-
tha/Aleidis van Beest.

B. Blommers, Dordrecht

141. VAN OMMEN
Gerrit Jan van Ommen, geb. Terwolde onder het Ambt van Voorst ca. 1765, overl. Amsterdam 14-10-1834,
tr. Nunspeet (Boek van Huwelijks-Commissarissen, akte no. 10) 9-3-1797 Jannetje Peters Westerink, ged.
Nunspeet 25-3-1769, overl. Amsterdam 24-3-1822. Zij laten te Kampen dopen: 1. Peter 10-1-1798; 2.
Hendrik Jan 15-1-1800; 3. Hendrik-Jan 20-1-1802; 4. Jacob 27-2-1805 en 5. Philippus 18-12-1808. Dit
gezin woonde resp. in Kampen, Zutphen, Rotterdam en Amsterdam. Gevraagd doopgegevens en voorge-
slacht van Gerrit Jan van Ommen. Tevens verdere levensloop gevraagd van Peter van Ommen, geb.
Kampen 10-1-1798; in 1822 was hij nog in leven. Een event. huwelijk, noch zijn overlijden in Amsterdam
te vinden.

J.W.F, van Ommen, Amsterdam

142. BOERE(E)CAMP
Jacobus Boerecamp en Johanna Janse Loots/Laets otr. (Ger.) Leende 1-1-1763 en tr. (r.-k.) Leende 16-1-
1763. Beiden woonden te Leende, maar vlg. de ondertrouwakte zou Jacobus te Heeze zijn geboren. Noch
in Heeze, noch in Leende is zijn doop te vinden. Gevraagd zijn herkomst en voorgeslacht.
Hendrijck Boer(e)cam(p) tr. (r.-k.) Grave 6-1/22-1-1713 Maria Hendericx, 'j.d. van de Graef'. Hendrijck
was ruiter in garnizoen te Woudrichem in het regiment van de Heer Vittecop onder de compagnie van de
Heer Majoor Haersolte; hij werd begraven te Grave op 30-11-1763. Gevraagd herkomst en voorgeslacht
van Hendrijck, alsmede eventueel nageslacht. Waar is iets over het genoemde regiment te vinden?

A.E.B. Hogema, Utrecht

143. HOEKMAN/VAN 'T LEVEN
In 1951 werd op pag. 95/96 van Gens Nostra door de heer J.M. Hoekman, Biltse Straatweg 29, De Bilt (U)
het volgende gesteld: 'Vele gegevens bezit ik over... VII. Pieter van 't Leven, tr. ca. 1752 Maria Antonisd.
(van) Stelle etc. etc....'. De heer Hoekman is bij de ledenadministratie van de N.G.V. niet (meer) bekend;
ook PTT-Telecom kan geen uitkomst brengen. Is iemand bekend met de heer J.M. Hoekman of weet, wie
thans in het bezit is van zijn gegevens?

A.C. van 't Leven, Spijkenisse

144. OVERSLOOT-VAN CRALINGEN
Leendert Oversloot, geb. 's-Gravenzande, tr. Monster 12-4-1704 Grietje Corsdr. van Cralingen, geb. te
Monster. Leendert was zoon van Jan Leendertszn Oversloot, geb. te Monster, wonende Maasland, en
Maertje Willemsdr. (otr. Monster 9-10-1659, tr. Schiedam). Gevraagd gegevens en voorgeslacht van ge-
noemde personen.
VAN DER LELY-NOORDERDUYN; NOORDERDUYN-DEN DRIJVER
Maria Noorderduyn, dr. van Jacob Noorderduyn (kuiper, overl. Monster na 2-1 -1694) en Lijsbeth Marcusdr.
den Drijver, tr. Monster 23-10-1695 Pieter van der Lely. Gevraagd gegevens en voorgeslacht van genoemde
personen.
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LIMBEEK-VAN DUYN
Hendrik Jansz. Limbeek, tr. Maasland 27-1-1708 Magteld van Duyn, dr. van Jan Arendszn van Duyn en
Marietje Patijn (tr. Naaldwijk 26-11-1684. Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Hendrik Limbeek.

Drs. P. Rothstegge, Wilhelmshaven, Dld.

145. MENNES/BAKKER
Jan Mennes, tr. (met attestatie van Hollum, Ameland) West-Terschelling 27'-5-17'42 Aukjen Douwes, van
West-Terschelling. Op Ameland worden Doopsgezind gedoopt Menne Jansen (29-1-1767) en Douwe
Jansen Mennes (19-1-1766). Daarnaast wordt circa 1763 (volgens zijn overlijdensakte) te Hollum geboren
Sybrand Jansen Bakker, zoon van Jan Mennes (de naam van de moeder is de aangever niet bekend).
Gevraagd ontbrekende gegevens van alle bovengenoemde personen (geboorte-, overlijdens- en
huwelijksgegevens) alsmede voorgeslacht en event. andere kinderen van Jan Mennes en Aukjen Douwes.
Ook eventueel nageslacht van Menne Jansen en Douwe Jansen Mennes is welkom; van Sybrand Jansen
Bakker is het nageslacht bekend.

Mw. J.N. Kraster, Coevorden

146. KROES-VAN VEEN
Catharina van Veen laat op 15-1-1806 te Berkel een onecht kind dopen, genaam Pieter. Deze Pieter trouwt
als Pieter Kroes te Overschie 7-2-1838 Anderica van Iterson, geb. Rotterdam 1818, overl. Overschie 27-9-
1900, dr. van Andries van Iterson en Mensje van Steenis. Bij het overlijden van Pieter Kroes (Schiebroek
9-9-1857) worden als ouders vermeld Pieter Kroes en Catharina van Veen, beide overleden. Gevraagd hu-
welijksgegevens en voorgeslacht van het ectpaar Kroes-van Veen.
HOËHLE-VAN DALEN
Daniel Höhle, schipper, geb. te Koblenz a/d Rijn, overl. Hillegersberg 4-5-1867, zn. van Zacharias Höhle
en Johanna Slikman, en zijn echtgenote Petronella van Dalen laten te Hillegersberg de geboorte inschrijven
van twee kinderen, t. w. Johanna (23-8-1826) en Elisabeth (14-12-1829). Gevraagd huwelijksgegevens, als-
mede doopgegevens en voorgeslacht van Petronella van Dalen.

H.W. Homan Free, Hoevelaken

147. (VAN) DOBBENBURG(H)/DOBBENBURCH-MOLL
Otto Arisse van Dobbenburg werd poorter van Amsterdam 6-6-1752 'van Arnhem, timmerman', begr.
Amsterdam 11-3-1784 (mr. timmerman en makelaar). Zijn echtgenote Hendrikje Mol (Moll) werd ald. begr.
9-9-1786 t.h. v. haar zoon Arij (eveneens mr. timmerman en makelaar; poorter van Amsterdam 10-10-1771).
Te Amsterdam werden uit dit echtpaar gedoopt (onder patroniem, behalve in 1753): Jenneke 1-10-1738
(getuigen: Reijnier van Dobbenburg, Beerdyna Visser), Aryen en Steeventie (tweeling) 19-2-1741
(getuigen: Cornelis Mol, Grietie Mol, Johanna Kruijs), Jannetje 8-2-1748 (getuigen: Hendrik Arissen en
zyn huysvrouw), Aryen 20-5-1753 (getuigen: Hendrik Arissen van Dobbenburg, Elisabeth van
Dobbenburg). Steventija otr. Amsterdam 26-3-1779 Evert van Romunde; Arij (oud 50 jaar) otr. ald. 26-10-
1804 Willemina Korting [kwartieren 24/25 van Dr. Willem Drees; Gens Nostra 36 (1981), pag. 427].
Reijnier Dobbenburg (tekende: Dobburgh), van Arnhem, 28 jaar, otr. Amsterdam 4-5-1736 Dina (tekende:
Birrendina) Visser; dochter Adriaantje, ged. ald. 24-2-1737 (getuigen: Otto van Dobbenburg, Geertruij
Visser). Gevraagd geboorte- en huwelijksgegevens, alsmede voorgeslacht van beiden.

A. van Dobbenburgh-van Maanen, Weesp

148. KNIPPERS
Thomas Knippers, geb. Amsterdam 11-5-1803, vertrekt in 1820 vanuit Amsterdam met de Brigantine
"Johanna Catharina" naar Mississipi in Amerika. Zijn ouders, Lodewijk Knippers en Hendrina
Nieuwenhuisen (uit Nijmegen) trouwen in 1801 te Amsterdam. Zijn grootouders zijn Thomas Knippers en
Grietje van Koote. Zowel vader Lodewijk, als grootvader Thomas zijn niet in Amsterdam geboren.
Gevraagd gegevens over Lodewijk en Thomas (Sr.) Knippers, alsmede event. verder voorgeslacht.

J.H.M. Knippers, Denekamp

149. VAN BEEK
Gezocht plaats en datum van overlijden, c.q. begraven van Rosetta Izaaks van Beek, jodin, geb. te Ameide,
tr. 's-Gravendeel 17-4-1789 Salomon Levieszoon Cohen, overl. ald. 14-11-1808. Rosetta was aanwezig bij
het huwelijk te 's-Gravendeel op 14-10-1823 van haar zoon Abraham Salomon Cohen, vleeshouwer, geb.
ald. 4-12-1792. Daarna niets meer over haar te vinden.

J. de Lange, Ermelo
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150. DEJONGH
Gerardus Cornelius de Jongh, geb. Tilburg, begr. ald. 5-7-1765, tr. (kerk) Tilburg 12-2-1736 Cornelia van
der Schoot, ged. Tilburg 18-5-1705. Hieruit bekend, allen gedoopt te Tilburg: Cornelis 5-11-1736, Cornelis
2-2-1738, Magdalena 24-5-1739 en Cornelis 30-3-1743. Gevraagd doop en voorgeslacht van Gerardus
Cornelius de Jongh.
BEERIS
Johannes Beeris, afk. van Drempt ?, tr. Tilburg 25-8-1737 Lucia Peeters, ged. Tilburg 16-10-1712. Hieruit
bekend, ged. te Tilburg: Maria Catharina 2-4-1742, Joannes Lambertus 6-2-1745, Lucia 2-2-1748 en
Bernardus 11-2-1753. Gevraagd doop en voorgeslacht van Johannes Beeris.

A.F.C.M. de Kort, Kaatsheuvel

151. VANPINXTEREN
Jan van Pinxteren en Arjaantje Heijmense van Suijlikom/Zuilichem laten in Wijk (en Aalburg) NH dopen
op 24-10-1723 zoon Jan, en op 9-11-1727 dochter Willemijn. Gezocht huwelijk en voorgeslacht Jan van
Pinxteren.

Mw. T. van Pinxteren, Haarlem

152. VEUGE-POOL
Anthonij Veuge, o.a. substituut-rentmeester van de baronie Liesveld (ca. 1747), begr. Groot Ammers 16-11-
1761, tr. ca. 1725 Ursellina Pool, overl. Nieuwpoort 23-4-1773. Kinderen uit dit huwelijk: Petrus 1727,
Anna Elisabeth 1728, Christiaan 1730, Antonij 1732, Alida Judith 1733, Maria 1734 en Anthonij 1736.
Gevraagd huwelijk en voorouders echtpaar Veuge-Pool. Is er een familieband met Dirk Veuge, begr. Am-
sterdam (Oude Kerk) 1-7-1778 (f.15,-)?

E.A.N. Kon, Amsterdam

Aan dit nummer werkten mee:

J.C. Bauer, Woudenbergseweg 10, 3701 BB Zeist.
Petronella J.C. Elema, Peizerweg 70/14, 9726 JN Groningen.
Drs. L.M. van der Hoeven, Harddraverstraat 50B, 3033 XM Rotterdam.
Prof. dr. C.B.A.J. Puylaert, Jozef Israelslaan 17, 3735 LM Bosch en Duin
Drs. W.J. Spies, Postbus 11421, 1001 GK Amsterdam.
J.G.M. Timmer, Meijhorst 62-46, 6537 LR Nijmegen.
R.F. Vulsma, Sarphatipark 94", 1073 EB Amsterdam.
J.S. Wolf, Hertog Antonstraat 100, 5346 RZ Oss.
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