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Beerstraten / Be(e)restrat(e) te Amsterdam en Huizen
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Beerstraten is de naam van enkele bekende schilders. In de kunsthistorische literatuur onder-
scheidt men vier schilders van die naam:JanAbrahamszBeerstraten,Johannes Beerstraten, Abraham
Beerstraten enAnthony (van) Beerstraten. Zij waren allen rond dezelfde tijd, namelijk in de tweede
helft van de 17e eeuw, in Nederland werkzaam. Vooral van Jan en Johannes is veel werk be-
kend. De Beerstratens schilderden zowel stads- en dorpsgezichten, maar ook zeegezichten
(zeeslagen). Zij waren dus, zoals we dat nu noemen, zowel topografisch schilder als maritiem
schilder.

J. Beerstraeten, Gezicht op Nieuwkoop, ca. 1663 (Kunsthalle, Hamburg)
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Wat het topografisch werk betreft zijn van Jan en Johannes schilderijen bekend van Amster-
dam, maar ook van plaatsen uit de wat wijdere omgeving: Muiden, Ouderkerk a/d Amstel,
Sloten, Nieuwkoop, Kudelstaart. Van Abraham zij n, behalve werk met betrekking tot Amster-
dam, ook schilderijen van Haarlem, Kampen, Deventer, en 's-Hertogenbosch bekend. Aan
Anthony Beerstraten worden ondermeer afbeeldingen met betrekking tot Utrecht, Amsterdam
en Aarlanderveen toegeschreven.

Wat de schilderijen van de Beerstratens extra interessant maakt is dat zij vaak gebouwen
(kerken, kastelen) afbeelden waarvan we niet meer uit de praktijk weten hoe zij er ooit hebben
uitgezien (zoals de middeleeuwse kerken van Aarlanderveen, Nieuwkoop, en Ouderkerk). Dit
historisch belang delen zij overigens met andere 'topografische' schilders en etsers als bijvoor-
beeld met Cornelis Pronk, Abraham Rademaker, Roelant Roghman en dergelijken.

Gezien de schilderijen die de Beerstraten's maakten van gebouwen die thans nog bestaan
(bijvoorbeeld het Muiderslot, Gezicht op Nieuwkoop en de Waag te Deventer) blijken zij de
situatie redelijk betrouwbaar te hebben weergegeven, zodat we via hun werk ons nu nog een
vrij betrouwbaar beeld kunnen vormen van hoe hun onderwerpen er in het echt uitgezien
hebben. Wel had bijvoorbeeld Jan zijn eigen artistieke interpretatie: hij beeldt zijn onderwer-
pen meest vanuit een laag standpunt af waardoor de geschilderde kerken meestal groter en
indrukwekkender lijken dan ze geweest zullen zijn.

Over de achtergrond van de schilders Beerstraten is weinig bekend; over Jan nog het meest.
Het onderscheid tussen Jan en Johannes Beerstraten wordt in de kunsthistorische literatuur
gemaakt 'op stilistische gronden', waarbij opvalt dat dit criterium vaak onvoldoende blijkt
voor een definitief oordeel: wat de een aan Jan toeschrijft brengt de ander soms bij Johannes
onder (Saur2 onderscheidt zelfs drie schilders Jan/Johannes). Zoals nog nader aan de orde
komt, zij n wij van mening dat het met betrekking tot J. Beerstraten steeds om de zelfde schil-
der gaat en dat er dus maar één schilder Jan/Johannes Beerstraten is geweest. Een gelijksoorti-
ge verwarring heerst in de literatuur met betrekking tot schilderijen, tekeningen en etsen die
met 'A. Beerstraten' gesigneerd zijn. Ook hier blijkt geen uniformiteit tussen toeschrijvingen
aan Abraham en Anthony.

Abraham Beerstraten wordt in de kunsthistorische literatuur afwisselend een oom, een neef
en een zoon van Jan Beerstraten genoemd. O ver de afkomst van Anthony (van) Beerstraten wordt
in de literatuur helemaal niets gezegd: het is onbekend wie hij was, waar hij vandaan kwam,
of waar hij woonde en werkte.

Genealogisch is er weinig gepubliceerd over Beerstraten; bekend is vooral dat Jan Abrahamsz
in 1622 te Amsterdam geboren is en daar ook in 1666 is overleden. Het Genealogisch Repertori-
um meldt twee bronnen: Mr F. H. de Vos3, die in 1906 tussen namen van Hollanders op Ceylon
in 'De Navorscher' ook een korte namenreeks van een halve pagina geeft betreffende een chi-
rurgijn Abraham Berestraat op Ceylon, en Mr. W.F.H. Oldewelt4, die in 1938 een artikel publi-
ceerde over 'De schilder Johannes Abrahams Beerstraten en zijn naaste familieleden'. Oldewelt
behandelt, behalve de schilder JanAbrahamszBeerstraten zelf, ook zijn ouders en enkele van zijn
nakomelingen. Zo stelt hij in zijn artikel, dat Abraham een in 1643 te Amsterdam geboren
zoon is van Jan, maar over de identiteit van Anthony tast hij geheel in het duister. Ook over
Abraham weet hij geen verdere gegevens te melden, en hij besluit zijn artikel dan ook met de
verzuchting 'dat een gelukkig toeval (....) over zijn eventuele lotgevallen nog eens het licht
[moge doen] opgaan'.

Voor zover ons bekend tast men echter thans, zo'n zestig jaar later, nog steeds in het duister
met betrekking tot de genealogische gegevens van Anthony en Abraham. Binnen een gespecia-
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liseerde Genealogische Vereniging is er echter wellicht meer kans licht te brengen in 'het geval
Beerstraten'.

Hieronder volgt daarom een 'Genealogie Beerstraten', die op enkele onderdelen terugvalt
op Oldewelt4 en deze vooral ook verder aanvult. Onderstaande genealogie volgt de lijn 'Beer-
straten' in Amsterdam tot de laatste nakomeling aldaar onder die naam, de in 1872 geboren
Christina Dorothea Wilhelmina Beerenstrat: in de loop der tijd blijkt de naam Beerstraten zich via
Be(e)restrate en Be(e)restrat tot Beerenstrat te hebben getransformeerd. Wij beschouwen deze
genealogie als een eerste aanzet, met name omdat de levensloop van de schilder Abraham Beer-
straten twijfelachtig blijft, en de identiteit van Anthony (van) Beerstraten nog verborgen blijft
(zulks ondanks een oproep om informatie in Gens Nostra 53 (1998), pag. 587). Misschien dat in
archieven buiten de Randstad verdere informatie op de naam Be(e)re(n)stra(e)t(e)(n) te vinden
is? De lezers van Gens Nostra worden daarom nadrukkelijk om aanvullingen en commentaar
verzocht!

N. B.: De schrijfwijze van naam waarmee men de ondertrouwakte tekent, wijkt vaak iets af van de in de aktes vermelde naam, die

soms weer wat afwijkt van de schrijfwijze in de klappers. In deze genealogie wordt daarom de schrijfwijze gevolgd zoals de betreffen-

de Beerstratens die zelf hanteren in hun (onder-) trouwakte.

GENEALOGIE

I. Abraham Daniels, geb. Emden ca. 1589, tafellakenwerker, overl. na 1642, otr./tr. Amsterdam
11-12-1610 / OK 26-12-1610 Meijnsgen Luiten (Luijcas), geb. Amsterdam ca. 1583, begr. Amsterdam
KKH 30-1-1639.

Abraham wordt bij zijn huwelijk geassisteerd door zijn voogd Joannes Vallingius, Meijnsgen door haar oom
Frans Pieters. Bij het huwelijk leeft de moeder van Meijnsgen nog.
De begraafdatum van Abraham Daniels (na i642,als hij 'assisteert' bij het huwelijk van zijn zoon Jan) is niet
gevonden. Meijnsgen laat bij haar overlijden '4 minderjarige kinderen' na (nrs. 3,4,5 en 65).

Uit het huwelijk (onder 'Daniels'):

1. Daniel, volgt Ha.
2. Annetje, ged. Amsterdam NK14-1-1614 (get. Griet Jans), otr. (1) Amsterdam 9-6-1635 (als

Annetje Abrahams, geass. door haar vader Abraham Daniels) Heyndrickjansz, ged Amster-
dam OK 27-12-1609, spiesmaker, zn. van Jan Sipkes en Ytjen Hendriks, otr. (2) Amsterdam
14-6-1638, als wed. van Heyndrickjansz) Reijnier Hessels, geb. Dokkum ca. 1602, kleerma-
ker, wed. van Annetje Abrahams van Entdoven, otr. (3) Amsterdam 18-9-1642 (als Annetje
Abrahamsz Berestraet, oud 28 j . , Anjeliersgracht, geass. door Abraham Berestraat) Frerik
Douwes, geb. te Bolsward, huistimmerman, wed. van Annetje Hilles.

Bij haar huwelijken tekent Annetje Abrahams als volgt:

1635 1638 1642
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Bij Heyndrick Jansz heeft Annetje in 1636 een zoon Henrich, ged. Amsterdam 30-3-1636 (getuige is Heijndricks
moeder, IJtgen Heijndrics). Een tweede zoon uit dit huwelijk is wellicht Jan, ged. Amsterdam 19-7-1637 (ouders
Heijndrick Jansz en Tietje Abrahams).
Bij Reynier Hessels heeft Annetje twee kinderen: Sijtje, ged. Amsterdam 27-12-1637 (get. Joosje Abrahamsz) en
Hessel, ged. Amsterdam 5-4-1640 (get. Marij Jans).
Bij Frerik Douwes heeft Annetje vijf kinderen: Meijnsie, ged. Amsterdam 4-10-1643 (get. Annetje Adams), Abra-
ham, ged. Amsterdam 12-11-1645 (get. MagdaleentieTeunis en Neeltge Albers), Annetien, ged. Amsterdam 24-3-
1647 (get. Jan Aberhamsz), Aberham, ged. Amsterdam 29-5-1650 (get. Issack Aberhams) en Abraham, ged. Amster-
dam 7-1-1652 (get. Madelentien Ton).

3. Aert, ged. Amsterdam NK 24-1-1616 (get. Annetje Everts; als vader staat Adriaen Daniels

vermeld).
Door Oldewelr4 wordt Aert niet vermeld; over Aert zijn geen verdere gegevens bekend.

4. Jacob, ged. Amsterdam NK 2-10-1618 (get. Claesje Jans).
Over Jacob zijn geen nadere gegevens bekend.

5. Jan, volgt I lb.

6. Luycas5, volgt lic.
Mogelijke andere kinderen, waarvan de doop niet is gevonden, zijn de bij de dopen van de kinderen van Annetje
Abrahams als doopgetuigen vermelde Joosje Abrams en Issack Aberhams. Evenmin is de doop gevonden van Luycas
(vermeld in het testament6 van zijn nichtje Duifje Daniels, zie IIa2).

Ha. Daniel Abrahamsz. Beerstraten, ged. Amsterdam NK 27-3-1612 (get. Aechie Jacobs), barbier,

overl. in Oost-Indië na 26-3-1648, otr. Amsterdam 10-11-1635 LijsbetVolckerts, ged. Amsterdam

NK 21-8-1607, 'won. bij Boshuyssluys op hoeck van de Hoogstraat onder de Perel', begr. Am-

sterdam ZK17-8-1647, dr. van Volckert Rieuwertsz en Duijfje Claes.

Daniel tekent bij zijn ondertrouw als 'Daniel Abrahamsz Beerstraten': de oudst gevonden vermelding van de

naam 'Beerstraten'.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

1. Meijnsje, zie Ille.

2. Duijjje Daniels Beerestraat, ongehuwd, begr. Amsterdam NK 9-12-1719.
Duijfje testeert op 5-8-1704 voor notaris J. Boots te Amsterdam6; zij benoemt tot haar erfgenamen: Jacobus,
Weijntje en Meijntje, kinderen van Lucas Beerestraat te Huizen (zie He); Margaretha de Bruijn, Ds. Jacobus
de Bruijn (predikant te Kalslagen)en Frans de Bruijn, zilversmid, kinderen van neef Jacobus de Bruijn, zilver-
smid; Duijfje Frans, nicht, wed. ds. Kintius; Jannetje Frans, nicht, wed. van Warnar Stol; Daniel en Jacobus
Beerestraat, neven.
Jacobus de Bruijn is de zoon van Ariaentje Volckerts, Duijfje en Jannetje zijn dochters van Frans Volckerts:
resp. zuster en broer van LijsbetVolckerts, de moeder van Duijfje Daniels Beerestraat.

Ilb. Jan Abrahamsz Beerstraten, ged. Amsterdam OK/NK1-3-1622 (get. Dirckje Wijnouts), schil-

der, begr. Amsterdam SAKH1-7-1666, otr./tr. (1) Amsterdam 30-8-1642 / NK 16-9-1642 Magdale-

na Teunisse (van) Bronckhorst, ged. Amsterdam NK 7-2-1627 dr. van Teunis Teunisz, ebbenhout-

werker, en Saartje Gabriels (de la Heij: zie doop Ilbg), begr. Amsterdam WK 23-5-1664, otr./tr.

(2) Amsterdam 11-4-1665/Sloterdijk 10-5-1665 AlbertjeEgberts van Crale/Kralen, geb. ca. 1627, van

Zwolle, overl. Amsterdam 19-7-1666 (na de geboorte van haar dochtertje volgens Oldewelr4).

De doop van Jan Beerstraten staat op dezelfde datum twee maal aangegeven, namelijk zowel in het doopregister

van de Oude Kerk als in het doopregister van de Nieuwe Kerk. In beide gevallen staat als doopgetuige een Dirckje

Wijnouts vermeld.

In de ondertrouwakte bij zijn eerste huwelijk tekent Jan/Johannis als Jan Beerstraten; de akte zelf vermeldt als
naam 'Jan Berestrate': Jan Berestrate, van A(msterdam), schilder, wonende in de Elantstraat, geass. met Abraham
Berestraete zijn vader, oud 20 jaar [en] Magdalena Bronckhorst, van A(msterdam), wonende in de Bloemstraat,
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geass. met Teunis Teunisz Bronckhorst, haar vader.
Bij zijn eerste huwelijk woonde Jan in de Elandstraat. Vandaar is hij spoedig verhuisd naar een woning bij de
Haarlemmerpoort, waar hij 'De Schipbreuk' uithing, welk bord hij later - in 1651 - bevestigde aan het toen door
hem van zijn collega Joh. Collaert gekocht pand op de Rozegracht Noordzijde, over het Nieuwe Doolhof, waar
hij ook is overleden (Oldewelt4).
In de ondertrouwakte van zijn tweede huwelijk - waar zijn beroep opnieuw staat aangegeven als 'schilder'; hij
woont dan op de 'Rosegracht over't Nieuw Doolhof in't Schipbreuk - tekent Jan als Johannis Beerstraet, de akte
zelf vermeldt als naam 'Johannes Beerestrate'.

Handtekening in 1642 Handtekening in 1665

in akte ie ondertrouw in akte ie ondertrouw

Op 31-3-1665 bewijst Jan Abrahamsz7, in verband met zijn 2e huwelijk, zijn kinderen hun moederlijk erfdeel,
in totaal ƒ 1000,=. Het betreft hier de kinderen Abraham (21J.), Johannes (12J.), Jacobus (7J.) Magdalena (5J.) en
Daniel (4).). Antonij, Sara, Cornelia en Marie worden niet genoemd, evenmin als in de boedelinventaris na het
overlijden van Jan en zijn tweede vrouw Albertje van Crale d.d. 8-9-1666. Magdalena wordt daarin nog wel
genoemd; Antonij, Sara, Cornelia en Marie zijn klaarblijkelijk in 1665 al overleden.

Uit het eerste huwelijk (1 t/m 4 onder 'Abramsz'):

1. Abram, volgt lila.
2. Jacobeus, ged. Amsterdam NZK 20-10-1644 (get. Frederick Donders en MaeritieTonnies),

verm. jong overl. (vóór 1-2-1658).
3. Antonij, volgt Illb.
4. Sara, ged. Amsterdam NK 5-1-1648 (get. Annetje Abrahams), overl. vóór 31-3-1665.
5. Daniel Beerstraten, ged. Utrecht Catharijnekerk 21-5-1650 (geen getuige vermeld), overl.

vóór 1662.
6. Johannis Beerstraten, ged. Amsterdam OK 8-8-1652 (get. Jaentie Gabriels), opgenomen in het

Diaconie-weeshuis der Ned. Geref. Gemeente 2-10-1666, begr. Amsterdam SAKH 21-6-1667
('Johannes Berestrat bij 't Diakenhuis').

7. CorneliaBeerstraten, ged. Amsterdam WK 3-1-1655 (get. Cornelia van Hillegaert), overl. vóór

31-3-1665.
8. Maria Beerstraten, ged. Amsterdam WK 15-12-1656 (get. Saertien Gabriels), overl. vóór 31-3-

1665.
9. Jacobus van Berestraeten, volgt IIIc.

10. Magdeleena Beerstraten, ged. Amsterdam NK 14-4-1660 (get. Saartje Teunis), overl. Amster-
dam (Diaconie-weeshuis) 16-11-1666.

11. Daniel Beerstraten, volgt Illd.

Uit het tweede huwelijk:

12. Albertje Berestraten, ged. Amsterdam WK 18-7-1666 (get. Thomas Beckingem en Grietie
Egberts van Kralen), begr. Amsterdam KKH 22-9-1669.
N. B.: Een Cristina Berestraet en een Thomas Looremaer dopen Amsterdam 11-1-1693 een zoon Willem. Christi-
na Bernaers en Jacob Thomas Loormaar dopen Amsterdam 1-3-1695 opnieuw een zoon Willem. Christina
Bernris, van Vlissingen, oud 23 jaar (dus geb. ca. 1662!), ouders dood, geassisteerd met Maricke Marten, huwt
Amsterdam 12-10-1685 met Jacob Loormaar.
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Jan Abrahamsz Beerstraten, Slag bij Terheide, w augustus 1653 (foto: Rijksmuseum Amsterdam, inventaris nr. Sk-A-22)



Van de schilder Jan/Johannes Beerstraten zijn talrijke schilderijen (stads- en dorpsgezichten
en zeeslagen) bekend gesigneerd met J. of I. Beerstra(a)ten, o.a. thans in musea te Aken, Am-
sterdam, Budapest, Hamburg, Londen, Parijs. In het Rijksmuseum te Amsterdam hing tot
voor kort8 van zijn hand, in de eregalerij nabij Rembrandts Nachtwacht, een geschilderd
scheepsgevecht genaamd SlagbijTerheijde. Daarnaast heeft het Rijksmuseum nog diverse ande-
re schilderijen van hem in bezit, zoals Gezicht op Ouderkerk in de winter, Gezicht op de kerk te Sloten
in de winter, Het Paalhuis en de Nieuwe Brug te Amsterdam met ijsvermaak op het IJ, etc.

N. B.: Sommige auteurs van kunstencyclopedieën onderscheiden op stilistische gronden apart een Jan en een
Johannes Beerstraten (Benezit1, Van Riemsdijk', Thieme/Becker10), overigens zonder in hun toeschrijvingen
steedsovereentestemmen.VonWürzbachnonderscheidtzelfsrfr/everschillendeschildersJan/Johan.Klaarblijke-
lijk is stilistisch het onderscheid niet goed, en niet eenduidig te maken. Daarom, en mede op grond van het feit
dat Jan/Johannis ook zelf beide namen afwisselend gebruikte zoals blijkt uit de wijze waarop hij zijn onder-
trouwakten achtereenvolgens ondertekende, en bovendien omdat in dtb's nooit een andere Jan/Johan Beerstraten
is gevonden, zij n wij vooralsnog de mening toegedaan dat de schilders Jan en Johannes Beerstraten één en dezelf-
de persoon zijn.

Het vroegst gedateerde werk van Jan Beerstraten is het Zeegevecht bij Genua te Bronbeek, dat Saur2 dateert op 1638
(Thieme/Becker10 geeft als datum 1639 en noemt Abraham als de schilder); Jan zou dan ca. 16 a 17 jaar oud zijn
geweest. Bartels12 veronderstelt dat de datering als '1658' moet worden gelezen, een periode waarin Jan ook een
schilderij Hollandse schepen in een vreemde Haven maakte.

Benezit1 en Thieme10 noemen ook een werk van Jan/Johannes Beerstraten uit 1668, als Jan al overleden is (Benezit:
Vue de l'Y a Amsterdam / Vue de Port d'Amsterdam; Thieme: Ein Amsterdammer Stadtansicht im Winter). Het betreft
vermoedelijk hetzelfde werk als wat bij Van Riemsdijk9 wordt vermeld en afgebeeld als Skating on the Y near the
Paalhuis and Nieuwe Brug, aldaar gedateerd op 1663. (N.B.: Elke auteur geeft in zijn eigen taal een naam aan een
schilderij; wat vergelijkingen van vermeldingen extra compliceert).

lila. Abram Beerstraten, ged. Amsterdam NK 4-10-1643 (get. Jantie Gabriels), vermoedelijk de
latere schilder Abraham Beerstraten, overl. onbekend.

Volgens Oldewelr4 dezelfde als de schilder Abraham Beerstraten; Benezit1 noemt de schilder Abraham echter
zonder enige verdere toelichting 'de broer van de vader van Jan Beerstraten'. Saur2 noemt hem 'geboren in 1639
en vermoedelijk in 1666 overleden', eveneens zonder deze gegevens met feiten te staven.
Abraham Beerstraten, vernoemd naar zijn grootvader van vaderskant, is als schilder van naam bekend via het
volledig gesigneerde schilderij: Hef Raadhuis van Kampen (1665; Bowood, Engeland). Daarnaast worden aan hem
een aantal met 'A. Beerstraten' of 'AB' gesigneerde schilderijen toegeschreven, zoals: De Slag in de Baai van Foya
(gedateerd 1656), Rijksmuseum A'dam); De Markt en het oude Stadhuis van 's-Hertogenbosch (1665, Gemeente
's-Hertogenbosch) en, ongedateerd: De Blauwpoort in leiden in de winter (Rijksmuseum Amsterdam); Kasteel Groot-
Poelgeest, met Voorhof (Nat. Museum Warschau); De Waag van Deventer (Museum De Waag te Deventer);

In tegenstelling tot Jan Abrahamsz, wiens topografische schilderijen zeer overwegend winterlandschappen zijn
gestoffeerd met talrijke schaatsers en wandelaars op het ijs, schildert Abraham - naast scheepsgezichten - ook
zomerse stadsgezichten, zij het eveneens gestoffeerd met tal van figuurtjes op de pleinen: DeMarktvan Den Bosch,
Museum de Waag te Deventer.
Qua schildersstijl noemt Thieme/Becker10 Abraham 'bonter en zwaarder in zijn kleurstellingen dan jan Abrahamsz; de

weergave van zijn bomen is plomp en zijn schilderijen hebben weinig sfeer'. Een oordeel overigens dat niet iedereen zal

delen!

Handtekeningvan Abraham Beerstraten
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Abraham Beerstraten, De Markt en het oude Stadhuis van 's-Hertogenbosch (foto: Gemeente 's-Hertogenbosch)
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Abraham Beerstraten, De Blauwpoort in Leiden in de Winter, canvas 90 x 126 cm (Rijksmusuem Stichting Amsterdam).



Van Abraham Beerstraten is, noch in het Gemeentearchief van Amsterdam noch uit de literatuur
een huwelijk of overlijden bekend. Mogelijk is hij dezelfde als de door De Vos3 vermelde Abra-
ham Berenstraat:

Abraham Berenstraat, chirurgijn te Manaar op Ceylon, tr. Ceylon vóór 1690 Jacomina N.N..
Van Abraham en Jacomina vermeldt hij twee kinderen:
1. Johannes, geb. Manaar 20-5-1689, ged. Calpentijn 26-3-1690.
2. Abraham, geb. te Manaar.
Delaatst genoemde Abraham Berenstraat, tr. Colombo 23-1-1701 Dona Maria Perera, van Colombo; waaruit Alexander,
ged. Colombo 29-11-1706, 'Assistent' te Colombo, tr. ald. 3-5-1739 Anna Maria Bok, van Colombo; waaruit: Abraham,
ged. Colombo 24-9-1743, tr. Colombo 22-7-1764 Florentina Elizabeth Molder, van Calpentijn.
Omdat de details over de doop van Abraham, geboren te Manaar, ontbreken is het ook mogelijk dat het huwelijk
in 1701 met Maria Ferera een tweede huwelijk van de chirurgijn Abraham is.

Het blijft een vooralsnog onbeantwoorde vraag of de Abraham Beerstraten die later op Ceylon
werkzaam was als chirurgijn, dezelfde is als de Abraham die zijn werkzaam leven als schilder
begon!

Illb. Antonij Beerstraten, ged. Amsterdam NK 4-2-1646 (get. Annetje Abrahams), verm. begr.
Amsterdam KKH19-12-1652 (derhalve vermoedelijk niet de latere schilder Anthonie (van) Beer-
straten)

In de boedelverdeling van 31-3-1665 na het overlijden van zijn moeder wordt Antonij niet meer genoemd, even-
min als in de inventaris van nagelaten goederen door Jan en Albertje van Crale d.d. 8-9-1666. Aangenomen mag
dus worden dat Jan Abrahamsz zoon Antonij in elk geval vóór april 1665 is overleden.

Er is een schilder Anthonie (van) Beerstraten die rond 1665 in de omgeving van Amsterdam werk-
te. Van hem zijn tenminste twee volledig met 'Anthonie van Beerstraten' gesigneerde schilde-
rij bekend: Gezicht op een zuidelijke zeehaven (1664; te Enkhuizen) en Gezicht op de kerk van Aarlan-
derveen (voormalig raadhuis Alphen a/d Rijn). Daarnaast wordt een aantal, met 'A. (van) Beer-
straten' gesigneerde schilderijen (zoals van de Mariakerk in Utrecht, zie afbeelding) en gravu-
res aan hem toegeschreven: Amsterdams stadsgezicht (1664, te Stockholm), Winterlandschap voor
de poort van Haarlem (1664, te Kopenhagen), Utrechtse Mariakerk aan een zuidelijk zeestrand (1667,
Centraal Museum te Utrecht) en Zeehaven in de Levant (1671, te Keulen). Daarnaast worden door
sommige auteurs diverse 'A. Beerstraten' of 'A. van Beerstraten' gesigneerde schilderijen aan
Anthonie toegeschreven (maar door anderen ook wel aan Abraham Beerstraten). Thieme Bec-
ker10 noemt Anthonie 'een zwak schilder, bont en met een harde kleur.'

Deze Anthonie zou, gezien het bovenstaande, dus niet identiek kunnen zijn aan Jan's zoon
Antonij. Over een latere zoon Antonij van Jan (na 1652) is niets bekend. Saur2 noemt Anthonie
'in 1637 te Amsterdam geboren en rond 1665 overleden', zonder deze gegevens met feiten te
staven.

Oldewelr4 merkt over Anthonie van Beerstraten op dat deze 'ookal door zijn voornaam niet tot de naaste familie-
leden(blijkt) te behoren'. Oldewelt heeft de doop van Antonij dus klaarblijkelijk niet gevonden, en zich evenmin
(via MagdalenaTeunisseBronckhorst vernoemd naar zijn grootvader van moeders kant) de naamsgel ij kheid van
Teunis = Anthonis gerealiseerd.

Over de schilder Anthonie (van) Beerstraten is verder niets bekend: noch een huwelijk, noch
een overlijden. Een bordje op het schilderij te 'Alphen a/d Rijn' geeft (op onbekende gronden)
als data: Anthonie Beerstraten 1639-166513.
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Anthonie van Beerstraten?, Gezicht op een zeehaven met de Utrechtse Mariakerk, 1661, olieverf op doek (foto: Centraal museum Utrecht, inv,nr. 2577).



^1/
Anthonie (van) Beerstraten

J ^ 1 / Ondertekening

IIIc. Jacobus Beerstraet, ged. Amsterdam WK 1-2-1658 (get. Saertien Gabriels de la Heij), school-
meester, wnd. 'op de herenmarct', begr. Amsterdam NoK 7-7-1711, otr. Amsterdam 28-6-1681
Barbertjejaspers, ged. Amsterdam OK17-1-1655, begr. Amsterdam LKH 30-8-1691, dr. van Jasper
Harmensz en Vroutje Jacobs, wed. van David Dirksz.

Het begraafregister van de weeskamer geeft aan dat Barbertjejaspers bij haar overlijden vier minderjarige kinde-
ren naliet. Daarvan waren er twee uit haar eerste huwelijk en twee uit haar tweede huwelijk.

Jacobus tekent zijn onder-

trouwakte als 'Jacobus Beer-

straet'

Uit dit huwelijk:

1. Johannes, ged. Amsterdam NoK 15-11-1682 (get. Johannes van der Hecke en Duij fje Daniels),
begr. Amsterdam KKH 24-11-1682.

2. Joannes, ged. Amsterdam NoK 4-10-1684 (get. Antonij Baltusz en Duijfje Daniels), overl.
na 30-8-1691.

3. Madleentje, ged. Amsterdam NoK 29-10-1687 (get. DanielBerestraat en Elsje Jaspers), overl.
Kudelstaart 8-7-1738 , otr. (1) als 'Machdelena' Amsterdam 11-3-1707 Jan Lasthuijse, ged.
Amsterdam OK 11-4-1680, kuiper, zn. van Dirk Lasthuijse en Marritje Ernhof; otr. (2)
Amsterdam 21-1-1724 Casparus Slippert, heftenmaker, ged. Amsterdam RK 't Boompje 2-2-
1687, overl. Amsterdam (Gasthuis) 28-1-1742, zn. van Jan Jansz Slippert en Anna Maria
Weerts.

Illd. DanielBerestraet, ged. Amsterdam NK 21-12-1661 (get. Hilletje Jans), timmerman, wnd. 'op
de prinsegragt', begr. Amsterdam KKH 2-11-1718, otr. Amsterdam 31-7-1683 (zijn broers
schoonzuster) Elsje]aspers, ged. Amsterdam NoK 22-10-1656 (als Elscheijen), begr. Amsterdam
NoK 24-3-1732, dr. van Jasper Harmensz en Vroutje Jacobs.

Danièl tekent zijn ondertrouwakte met 'Daniel Berestraet'

Uit dit huwelijk:

1. Magdaleentje, ged. Amsterdam WK 10-9-1684 (get. Jacob Berestraet en Duijfie Daniels),
begr. Amsterdam KKH 26-9-1684.

2. Johannis, volgt IVa.
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3. Femmetje, ged. Amsterdam NoK 9-5-1688 (get. Jacobus Berestraet en Barbertje Jaspers),
wnd. 'Eglantiersstraat tussen ie en ze. dwarsstraat', begr. Amsterdam KKH 23-2-1703.

4. Jasper, ged. Amsterdam NoK 13-1-1692 (get. Jacobus Berestraet en Barbertje Jaspers), begr.
Amsterdam KKH 16-10-1692 ('een kind van Daniel Berestraet in de Palmstraat').

5. Abraham, ged. Amsterdam NoK 14-10-1693 (get. Jacobus Berestraet en Barbertje Jaspers).
6. Jacobus, volgt IVb.
7. Sara, ged. Amsterdam NoK 24-7-1701 (get. Peter Holthuyse en Sara Holthuyse), begr. Am-

sterdam KKH 21-8-1701.

IVn.Johannis Berestrate, ged. Amsterdam ZK10-10-1685 (get. Jacobus Berestraet en Duijfie Da-
niels), timmerman, wnd. 'in de tuijnstraat', begr. Amsterdam NoKH 28-1-1746, otr. Amster-
dam 18-5-1708 Metje de Haas, ged. Amsterdam EL 12-8-1687, begr. Amsterdam NLK 21-2-1752,
dr. van. Jacob Jacobsz de Haas en Saara Jansen.

De echtelieden laten op 2 juni 1730 een mutueel testament maken bij notaris H. van Aken14.

Johannes tekent zijn

ondertrouwakte met

'Johannis Berestrate'

Uit dit huwelijk:

1. Daniel, ged. Amsterdam EL 4-8-1709 (get. Jacob de Haas en Magdalena Sente), begr. Am-
sterdam NoKH 31-12-1725.

2. Jakob, ged. Amsterdam EL 4-2-1711 (get. Jacob de Haas en Magdalena Senten), begr. Am-
sterdam KKH 2-12-1714.

3. Sara, ged. Amsterdam EL 16-10-1712 (get. Jakob de Haas en Magdalena Senten), begr. Am-
sterdam KKH 20-11-1712.

4. Johannes, ged. Amsterdam EL 20-11-1713 (get. Johannes Calckberner en Catharina Calck-
berner), overl. na 1759
Een Coenraad Calckberner was rond 1680 een belangrijk koopman te Aleppo15.

5. Jacoba, ged. Amsterdam EL 5-7-1716 (get. Jacob de Haas en Magdaleentje Senten), begr.
Amsterdam NLK 18-12-1770.

6. Magdalena, ged. Amsterdam EL 7-5-1719 (get. Jacob de Haas en Marrijtje de Hoop), begr.
Amsterdam NLK 28-4-1777, otr. Amsterdam 7-4-1752 Frederik Monk, uitTölen, oud 33 j.
Mutueel testament ten overstaan van notaris G. Wijthoff op 5-i-i754lS.

7. Elisebet, ged. Amsterdam EL 21-8-1721 (get. Booij Koninghs en Maria de Haas), begr. Am-
sterdam NLK 30-1-1759, otr. (als Elsabet Beerestraat) Amsterdam 24-3-1747 Cornelis de
Bruijn, uit Amsterdam, oud 30).; hij otr. (2) Amsterdam 19-10-1759 Maria Elisabeth van
Egen.

8. Sara, ged. Amsterdam EL 14-10-1723 (get. Booij Koning en Mariea de Haas), begr. Amster-
dam NLK 27-5-1780, otr. Amsterdam 6-4-1759 Gerrit van Wesselinck, uit Amsterdam, wed.
van Pieternella van der Lip.

9. Jacobus, ged. Amsterdam EL 16-3-1727 (get. Booij Konink en Mariea de Haas), begr. Amster-
dam KKH 5-6-1733.

10. Daniel, ged. Amsterdam EL 6-9-1730 (get. Booij Konink en Maria de Haas), begr. Amster-
dam KKH 5-6-1733.
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N. B.: Zoals onder Ilb vermeld onderscheidt Saur2 naast Jan Abrahamsz en Johannes als schil-
der een derde Johannis Beerstaten. Hij spreekt dan van 'de zoon Johannes van Jan Abrahams
Beerstraten, geboren in 1653 en gehuwd in 1708.' Dit is in elk geval onjuist. Jan Abrahamsz
had in 1652 een zoon Johannis die op 15-jarige leeftijd in 1667 overleden is. De Johannis die
in 1708 trouwt is bovenstaande Johannis Berestrate, kleinzoon van Jan Abrahamsz, en blijkens
de huwelijksakte - net als zijn vader Daniel - timmerman van beroep.

IVb. Jacobus Berestraat, ged. Amsterdam NoK 17-4-1695 (get. Jacobus Berestraet en Barbertje
Jaspers), wnd. 'in deTuijnstraat', begr. Amsterdam KKH 2-1-1750, otr. Amsterdam 5-8-1718
Anna van Rijn, ged. Amsterdam OK 20-6-1692, dr. van Theodorus van Rijn en Isabella Lunden,
begr. Amsterdam KKH 16-9-1771.

'Berestraat'

Uit dit huwelijk:

1. Daniel, volgt Va.
2. Isabella, ged. Amsterdam NoK 22-12-1720 (get. Theodorus van Rijn en Isabella Lunde),

begr. Amsterdam SAKH 2-9-1760, otr. Amsterdam 6-6-1760 Jan Hoed, geb. Rijnsberg ca.
1707, wed. van Hiemke Eden Viet (testament voor not. F. Boese op 15-8-176017); Jan hertr.
Amsterdam 17-4-1761 Sophia Amanda Smits.

3. Anna, ged. Amsterdam NoK 15-11-1722 (get. Daniel Beerestraat en Elsje Jaspertsz), begr.
Amsterdam KKH 16-6-1727.

4. Theodorus, ged. Amsterdam NK13-8-1724 (get. Isack van der Trans en Geertruy van Rijn),
begr. Amsterdam KKH 16-8-1726.

5. Johannes, ged. Amsterdam WK 6-1-1726 (get. Johannes van Neck en Angnietje van Rijn),
begr. Amsterdam KKH 17-1-1726.

6. Saara, ged. Amsterdam WK 16-2-1727 (get. Johannes van Neck en Angenietje van Rijn),
overl. na 1780, otr. Amsterdam 22-11-1754 Gerrit Swaalve uit Coevorden, wed. van Anna
Spiekman.

7. Anna, ged. Amsterdam WK 11-3-1729 (get. Isaac van der Trans en Isebella Lunden), begr.
Amsterdam WKH1-3-1801, otr. Amsterdam 26-10-1753 Jan Vermeulen, uit Cuijlenburg, oud

27J-
8. Jacobus, ged. Amsterdam WK 4-2-1731 (get. Isaac van der Trans en Martien Martense).
9. Angenietje, ged. Amsterdam WK 8-8-1732 (get. Johannes van Neck en Angenietje van Rijn),

begr. Amsterdam KKH 20-9-1782, otr. Amsterdam 25-10-1754 Nicolaas Bosman, ged. Am-
sterdam Posthoorn (RK) 8-3-1730, begr. Amsterdam KKH 21-11-1773, zn. van Harmanus
Bosman en Maria Lijtmar.

10. Lidia, geb. ca. 1735/36, begr. WKH Amsterdam 6-1-1811, otr. Amsterdam 16-4-1762 (geass.
door haar moeder Anna van Rijn) Matthijs Hartman, ged. Amsterdam NK 27-9-1735, overl.
Amsterdam 14.12.1819, zn. van Dirk Harmen Hartman en Jannetje Wisdom.

11. Timotius, volgt Vb.
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Va. DanielBerestraat, ged. Amsterdam NoK 31-5-1719 (get. Daniel Berestraat en Aegje Jaspers),
scheepschirurgijn, wnd. 'buiten de Raampoort', overl. op de terugreis van Curacao in de twee-
de helft van 1762, otr. Amsterdam 21-2-1755 Annatje Remmers, ged. Amsterdam NoK 10-8-1727,
dr. van Pieter Remmers en Geesje Harmensz.

Daniel tekent zijn m^^S
ondertrouwakte met
'Berestraat'

Te Amsterdam zijn geen dopen van kinderen van dit echtpaar aangetroffen. De weeskamer noemt een zoon
Jacobus, die in 1763 op 7-jarige leeftijd in het Amsterdamse Aalmoezeniersweeshuis wordt opgenomen.
Het huwelijk is volgens Oldewelt4 niet gelukkig (een 'overspelig kind' van Annaatje Remmers en Barent Noel,
ged. Amsterdam OK 5-12-1760, wordt Amsterdam 16-3-1772 begraven). Het huwelijk wordt dan ook al snel door
echtscheiding ontbonden18.

Jacobus vertrekt op 9-10-1771 met het schip "t Huijs ter Meij' naar Oost-Indië'9.

Kind:

1. Jacobus, geb. ca. 1755.

Vb. Timootius Beerestrat, ged. Amsterdam NoK 1-1-1738 (geen getuigen), wnd. 'in de anjelier-
straat', begr. Amsterdam KKH 18-4-1786, otr. Amsterdam 13-1-1764 Henderina Vergouw, oud 22J
(!), ged. Amsterdam WK 8-1-1747, overl. Amsterdam 25-5-1828, dr. van Adrianis Vergouw en
Annetje Brok.

Timootius tekent
zijn ondertrouwakte
met 'Beerestrat'

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus, volgt Vla.
2. Adrianus, ged. Amsterdam NoK 9-4-1769 (get. Jacobus van Wijk en Janetie van den Bies-

heuvel), begr. Amsterdam KKH 15-5-1771.
3. Johannis, ged. Amsterdam NK 22-9-1771 (get. Jan Barens de Vries en Mietje Sneijdering),

begr. Amsterdam KKH 28-9-1771 ('Joannes').
4. Adrianus, volgt VIb.
5. Annatje, ged. Amsterdam AK 7-5-1775 (get. Mathijs Hartman en Anna Berestrat).
6. Johannes, ged. Amsterdam NK 1-2-1778 (get. Matrijs Hartman en Angenita Berestrat), onge-

huwd overl. Amsterdam 4-7-1843.
7. Saraa, ged. Amsterdam NoK 8-3-1780 (get. Gerret Swalesse of Swalewe en Sara Berestraat),

overl. Amsterdam 22-3-1826, tr. Amsterdam 10-9-1823 Barend Potgieter, sjouwer/schoen-
maker, wed. van Aaltje ten Klij, ged. Nordhorn 5-10-1774, overl. Amsterdam 28-1-1858, zn.
van Jan Harm Potgieter en Zwenne Vernim. Barend Potgieter tr. (2) Amsterdam 4-6-1828
Elsche Regina Michels Rikmers, tr. (3) Amsterdam 5-5-1841 Anna Louwisa Smit.
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8. Cornelia, ged. Amsterdam EiK 8-12-1782 (get. Matthijs Hartman en Atje Veldt), ongehuwd
overl. Amsterdam 18-10-1867, woont Haarlemmerdijk.

9. Elisebet, ged. Amsterdam EiK 4-9-1785 (get. Matteijs Hartman en Liedeia Bereestraat),
naaister, ongehuwd overl. Amsterdam 26-4-1839.

Vla. Jacobus Berestrat, ged. Amsterdam NK 14-9-1766 (get. Rudolph Nolte en Helena Cuvels)
horlogemaker, overl. Amsterdam 7-7-1849, tr. vóór 1795 (niet te Amsterdam) Gesina Arentsen
(Aarentsen, Arents, Arends), geb. Deventer ca. 1767, overl. Amsterdam 26-1-1841.

Jacobus Berestrats hand-

tekening (trouwakte zoon)

Uit dit huwelijk:

1. Henderina Lammerdiena, geb./ged. Amsterdam 22-1/OK 25-1-1795 (get. Timoteus Berestrat
en Henderien Ver Gouw), overl. Amsterdam 23-5-1874, tr. Amsterdam 4-5-1825 Hendrik
PhilippusTorlau, ged. Amsterdam OK13-7-1800, bakker, overl. Amsterdam 26-4-1862, zn.
van Gerrit Hendrik Torlau en Grietje Alant.

2. Jan Arnoldus, geb./ged. Amsterdam 5-1/OK 8-1-1797 (get. Arnoldus Aarentsen en Lamber-
diena Haaselek).

3. Carel, volgt Vila.
4. Jacoba Gesiena, geb./ged. Amsterdam 23-9/NK 7-10-1801 (geen get.), overl. Amsterdam 20-3-

1867, tr. Amsterdam 19-12-1827 Coenraad Frederik Hartung, ged. Amsterdam EL 27-7-1796,
varkensslachter/spekslager, overl. Amsterdam 3-1-1865, zn. van Jan Christoffel Hartung
en Anna Marie Spaarman.
Mutueel test. not. J. A. Monster 22-7-183320.

5. Cornelia, geb./ged. Amsterdam 22-1/WK 5-2-1804 (get. 'denzelfden' i.c. de ouders), werk-
ster, overl. Amsterdam 26-6-1865, tr. Amsterdam 12-4-1843 jan Eijbrink, ged. Amsterdam
NoK 26-7-1797, vervoersknecht/steenkolenfactor, overl. Amsterdam 7-10-1853, zn. van Jan
Eijbrink en Hendrina van Beek, wed. van Elisabeth Boole.

6. Aderiejaanis, geb./ged. Amsterdam 24-7/N0K 7-8-1805 (de ouders als getuigen), begr. (als
Adrianus zn. van Johannes(l)) Amsterdam WKH 26-11-1805.

7. Gerretjan, volgt Vllb.
8. Hermina, geb./ged. Amsterdam 5-5/N0K15-5-1811 (get. Gerrit Jan van 't Sant en Hermiena

Aarentsen), overl. Amsterdam 12-8-1811.

VIb. Adrianus Berestrat, ged. Amsterdam NK 19-9-1773 (get. Jacobus van Wijk en Jannetie van
den Biestheuvel), tapper 'op den Buyten Amstel hoek Hoedemakerstraat' in 1812 en logement-
houder op Kalverstraat 204 vanaf 1814, in het Wapen van Bern op het Spui in 1832, overl. Am-
sterdam 18-2-1846; vermoedelijk dezelfde als de Ari Berestrat genoemd als vader bij twee
dopen te Amsterdam:
met Johanna Birkhoff:
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i. Maria, geb./ged. Amsterdam 28-3/WK 2-4-1802 (get. Gesina de Vries = Gesina Aarentsen?),
begr. Amsterdam WKH 3-3-1803.

met Anna de Ruijter:

z. Maria Catharina, geb./ged. Amsterdam 25-1/N0K 8-2-1809 (get. de ouders).

Adrianus Berestrate genoemd als vader bij twee geboorten te Amsterdam.

Adrianus Berestrat, tr. Amsterdam 22-1-1832 Helena Catarine Hayen (zij tekent zelf als Haaijen),
geb. Varel (D.) ca. 1770, overl. Amsterdam 3-6-1834, dr. van Harm Everhard Haaijen en Anne
Margrete Boden, en wed. van Gerben Sierks Baarsman.

Uit de huwelijksbijlagen blijkt, dat Gerben Sierks Baarsman in november 1812 overleed als fuselier tijdens
Napoleons Russische veldtocht, bij Polatski 'gelegen aan de grenzen van Pools Rusland'.

met Helena Catrina Haijje resp. Helena Catharina Haijen:

3. Johanna Carolina, geb. Amsterdam 23-2-1812 (als 'Helena Carolina 2 jaar oud'), overl. Am-
sterdam 23-1-1814.

4. Jacoba Maria Catharina, geb. Amsterdam 8-5-1815, wnd. Spiegelstraat, ongehuwd overl. (als
Jacoba Maria) Amsterdam 10-11-1859.

/

Adrianus Berestrat tekent bijzijn huwelijk

Vila. Carel Berestrat, geb./ged. Amsterdam 16-1/NK 20-1-1799 (get. Adrieanus Berenstrat en
Gesiena Aarentsen), kantoorbediende later kelderknecht, overl. Amsterdam 21-3-1842, tr.
Amsterdam 19-11-1828 Margreta Johanna Meijjer, ged. Amsterdam OK 12-6-1796, dienstbode/
stijfster, overl. Amsterdam 25-10-1844, dr. van Hendrik Meijjer en Trijntje van der Werf.

Bij de geboorte van zijn eerste kind woont Carel in de Noorderstraat.

Handtekening

van Carel Berestrat

bij zijn huwelijk
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Uit dit huwelijk:

1. Gesina Jacoba, geb. Amsterdam 27-9-1829, ongehuwd overl. Amsterdam (in 't Diakonie
Weeshuis) 25-11-1848.

2. Annajacoba, geb. Amsterdam 29-10-1832, overl. Amsterdam 12-3-1833.
3. Carolina Margaretha, geb. Amsterdam 3-11-1834, overl. Amsterdam 5-11-1834.

Vllb. Genet jan Beerestrat, geb./ged. Amsterdam 12-3/WK 29-3-1807 (get. Gerret Jan van 't Sant
en Harmiena Aarentsen), boekbindersknecht later boekverkoper, overl. Amsterdam 23-2-1893,
tr. Amsterdam 25-4-1835 Catharina Susanna Hafkenscheid, geb. Amsterdam 24-4-1809, ged. Am-
sterdam EL 11-5-1809 (get. Catharina Susanna Scholten), overl. Amsterdam 16-1-1888, dr. van
Gerrit Arnoud Hafkenscheid en Catharina Maria Trieper.

Handtekening van Gerret jan

Berestrat bij zijn huwelijk

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Gerard, geb. Amsterdam 1-5-1836, overl. Amsterdam 19-4-1837.
2. Gerrit Jan, geb. Amsterdam 27-7-1837, overl. Amsterdam 21-1-1839.
3. Anna Maria, geb. Amsterdam 12-7-1840, overl. Amsterdam 25-10-1842.
4. Gerrit jan, volgt VIII.

Bij de geboorte van zijn eerste kind woont Gerrit Jan Leidsekruisstraat 24; later woont hij in de Spiegelstraat.

VIII. Gerrit Jan Beerenstrat, geb. Amsterdam 20-11-1841, bij zijn huwelijk 'practizijn', later to-
neelspeler maar bij zijn overlijden 'zaakwaarnemer', overl. Amsterdam 3-1-1897, tr. Amster-
dam 7-5-1868 (echtsch. Amsterdam 10-12-1879) Christina Dorothea Wilhelmina Pijpers, geb. Am-
sterdam 27-4-1842, overl. Amsterdam 9-1-1891, dr. van Hendrik Coenraad Pij pers en Niesje van
Rossum. Zij hertr. Amsterdam 9-5-1889 met Johannes de Boer.

Bij de geboorte van zijn eerste kind woont Gerrit Jan op de Bloemgracht.

Uit dit huwelijk:

1. ChristinaDorothea Wilhelmina, geb. Amsterdam 26-9-1872, congierge, overl. Den Haag 28-4-
1960, tr. Amsterdam 26-5-1897 Hendrik XJitzinger, geb. Amsterdam 8-11-1868 (als Gustaaf
Hendrik Uitzinger, erkende natuurlijke zoon van Hendrika Maria Uitzinger), koetsier,
overl. Den Haag 28-10-1919.

2. Johanna, geb. Amsterdam 9-1-1877.
Gerrit Jan erkent Johanna niet als kind van hem aldus een kanttekening in de huwelijksbijlagen die verwijst
naar een vonnis van de Arrondissementsrechtbank 14-7-1878). Na dit vonnis heet zij Johanna Pijpers.

lic. Lucas Abrahamsz Beerestraat, overl. vóór 1675, tr. Annetje Adriaans, geref. lidmaat Huizen
1675, overl. na 1675.
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Uit dit huwelijk, volgorde en geboorteplaats onbekend:

1. Jacob alias Cobes Lucasz Beerestraat, volgt Ille.
2. WijmtjeLucasBeerestraat, aangenomen Huizen 27-3-1701, overl. aang. (impost) Huizen 6-10-

1727, tr. (1) Huizen 7-7-1680 Jan Evertsz Hil, wed. van Heiltje Geuen, tr. (2) Huizen 16-5-
1694 Jan JanszTijssen, wed. Neeltje Jans, overl. aang. (impost) Huizen 1-10-1699.

3. Mijnsje Lucas Beerestraat, aangenomen Huizen 1686, lidmaat Huizen 1691, overl. aang.
(impost) Huizen 9-7-1722, tr. vóór 1675 Loog Klaasz, r.-k., aangeg. Huizen 1686, lidmaat
1691, overl. Huizen 28-1-1698.
Jacob, Wijmtje en Mijnsje Lucassen Beerestraat worden, naast anderen, genoemd in het testament6 van hun
nicht Duifje Daniels.

Ille. Jacob alias Cobes Lucasz Beerestraat, overl. aang. (impost) Huizen 20-3-1711, wolle- en vlasse-
haarder en wever, lidmaat Huizen 1675,1684,1691,1698, tr. (1) ca. 1670 Jannetje Jans, geb. te
Naarden, tr. (2) Meijnsje Daniels Beerestraat, lidmaat Huizen 13-6-1701, overl. aang. Huizen 11-6-
1701 (impost), dr.van Ha.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jan, volgt IVc.
Op 9-1-1706 verklaren Aart Gerritsz Coppen, schepen, Jan Dirksz Verbeek en Jan Gerritsz Smit, ten verzoeke
van Jacob Lucasz Beerestraat, dat diens zoon Jan en enige kompanen ruzie hebben gekregen met kroegbaas
Pieter Jacobsz in Naarden. Bij het daarop volgende messengevecht zou een kind doodgebleven zijn21.

IVc. Jan Jacobsz Beerestraat, geb. ca. 1672, overl. vóór 1710, tr. Huizen 26-7-1699 Jannetje Cornelis
Koemans, geb. Altona, lidmaat Huizen 19-6-1706.

Uit dit huwelijk:

1. Jannetien, ged. Huizen 8-8-1700, overl. aang. (impost) Huizen 10-6-1762.
2. Cornelis, volgt Vc.
3. Grietien, ged. Huizen 6-5-1703, overl. aang. (impost) Huizen 11-6-1704.
4. Annetien, ged. Huizen 4-5-1704, overl. aang. (impost) Huizen 10-2-1778.

Vc. Cornelis Jansz Beerestraat, ged. Huizen 30-4-1702, overl. aang. (impost) Huizen 30-5-1740,
tr. Huizen 18-1-1733 Annetje Hendriks van Oudenaarden aliasRidder, ged. Huizen 28-1-1705, overl.
aang. (impost) Huizen 13-11-1762, dr. van Hendrik Cornelisz en Aaltje Lamberts. Zij hertr.
Huizen 25-4-1745 Hendrik Clemensz Groenendaal.

Uit dit huwelijk:

1. Jannetje, ged. Huizen 22-11-1733, overl. aang. (impost) Huizen 17-2-1761, tr. Huizen 31-12-
1758 Lambert Gijsbertsz Harder, ged. Huizen 26-4-1734, overl. aang. (impost) Huizen 9-9-
1795. Hij hertr. Huizen 21-6-1761 Gerritje Cornelis Boes.

2. Lambert, ged. Huizen 26-5-1737, volgt VIc.

VIc. Lambert CorneliszBeerestraat, ged. Huizen 26-5-1737, overl. aang. (impost) Huizen 9-1-1788,
tr. Huizen 19-10-1765 Maria Everts Tiebink, geb. ca. 1732, overl. Huizen 14-9-1807.
Uit dit huwelijk:

1. Annetje, ged. Huizen 10-8-1766 (get. Anna Beerestraat), overl. Huizen 12-8-1815, tr. Huizen
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mei 1790 CornelisBout, visser, ged. Huizen 3-3-1765, overl. Huizen 20-4-1830, zn. van Klaas
Jansz Bout en Oetje Cornelis Koeman. Cornelis Bout hertr. Huizen 13-7-1817 NeeltjeTho-
mas Hubert.

2. Anna, ged. Huizen 20-12-1767 (get. Lambertje Jans Zoomer), overl. Huizen 14-7-1807, tr.
Huizen 18-5-1800 Jacob Jansz Havega, geb. Groningen ca. 1770, overl. Huizen 9-2-1819, zn.
van Jan Jansz Havega en Neeltje Jacobs Heinen. Jacob Havega, hertr. Huizen 5-6-1808
Lijsje Visser.

3. Elisabeth, ged. Huizen 18-6-1769 (get. Anna Beerestraat), overl. aang. (impost) Huizen 10-8-
1769.
Op 10-8-1769 wordt voor impost het begraven aangegeven het kind van Lambert Beerestraat 'genaamd Anna'.
Dit zal echter Elisabeth betreffen.

4. Cornelis, ged. Huizen 16-9-1770 (get. Anna Beerestraat), overl. aang. (impost) Huizen 5-10-
1770.

5. Elisabeth alias Lijsje, ged. Huizen 5-4-1772 (get. Lambertje Jans Soomer), overl. Huizen 9-2-
1810, tr. (datum en plaats onbekend) Elbert Bos, ged. Huizen 15-1-1769, spinder, overl.
Huizen 24-8-1818, zn. van Jan Jansz Bos en Geertje Pieters Gooijer. Elbert hertr. Huizen
22-8-1811 Pietertje Doorn.
Bij een onbekende man heeft Elisabeth een zoon: Sijmen Beerestraat, ged. Huizen 4-8-1799 (get. MariaTiebink),
overl. Huizen 22-3-1811.

6. Jannetje, ged. Huizen 8-8-1773 (get. Lammertje Jans Zoomer), overl. aang. (impost) Huizen
30.8.1773.

7. Cornelis, volgt VIIc.

VIIc. Cornelis Beerestraat, ged. Huizen 18-12-1774 (get. Lammertje Jans Zoomer), karreman,
overl. Huizen 2-10-1807, f- Huizen 7-5-1797 Lambertje Lamberts Eppen, ged. Huizen 11-12-1774,
overl. Huizen 10-9-1843, dr. van Lambert Eppen en Gerritje Lamberts Kos.

Uit het huwelijk:

1. Lambert, ged. Huizen 29-7-1798 (get. Maria Tiebi), overl. Huizen 10-11-1807.
2. Elbert, ged. Huizen 1-9-1799 (get. MariaTiebink), overl. aang. (impost ƒ 3,=) Huizen 1-10-

1799.
3. Gerrit, ged. Huizen 6-3-1803 (get. MariaTiebink), overl. Huizen 7-7-1811.

In het Repertorium van NederlandseFamilienamen2* (gebaseerd op de Volkstelling van 1947) wordt
slechts eenmaal de naam 'Beerenstrat' vermeld, en wel in Den Haag. Navraag bij het Centraal
Bureau voor Genealogie naar persoonskaarten op de naam 'Be(e)re(n)strat' leverde de persoons-
kaart op van Christina Dorothea Wilhelmina Beerenstrat (VIII.i), in 1947 ca. 75 jaar oud, alsmede
de mededeling dat de naam bij het CBG verder niet voorkomt. Met Christina Dorothea Wilhelmi-
na Beerenstrat is in 1960 dus de laatste 'Beerstraten' overleden.

Noten
Gehanteerde afkortingen (kerken):
AK: Amstelkerk; EJK: Eilandskerk; EL: Evangelisch Luthers; NK: Nieuwe kerk; NOK: Noorder kerk; NZK: Nieuwezij ds-
kapel; OK: Oude kerk; OLK: Oude Lutherse kerk; WK: Westerkerk; ZK: Zuiderkerk.

Gehanteerde afkortingen (kerkhoven):
SAKH: St. Anthonis kerkhof; LKH: Leidsche kerkhof; KKH: Karthuizer kerkhof; NLK: Nieuwe Luthers Kerk; NOKH:
Noorder kerkhof; WKH: Wester kerkhof.
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1. E. Benezit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculptures, dessinateurs et graveurs, Parijs 1976.

Benezit, Mireur citerend, vermeldt bovendien nogeengraveurLéonard Beerstraten, die verder bij geen enkele

andere auteur is aangetroffen. Volgens mededeling van dr. M. J. Bok van de Faculteit der Letteren der Universi-

teit van Utrecht heeft Léonard Beerstraten nooit bestaan en is bij Mireur verwarring opgetreden met Leendert

Beereman.

2. K. G. Saur, Allgemeines Künstler Lexikon der bildenden Künstler aller Zeiter und Völker, München/Leipzig 1994

3. Mr.F.H.deWos,GenealogischeenHeraldischeaantekeningenaangaandeHollandscheFamilienopCeylon,in:Navorscher

(1906), pag. 38.

4. Mr.W.F.H. Oldeweh.DeSchilderJohannesAbrahamsBeerstratenenzijnnaastefamilieleden,in:35eJaarboekAmstelo-

danum, Amsterdam 1938, pag. 81-87.

5. De doopdatum van Luycas is tot op heden niet gevonden; of hij werkelijk het zesde kind in het gezin van

Abraham en Meijnsgen is is dus niet zeker.

6. Gemeentearchief Amsterdam (GA), Notarieel archief (NA) 5197, akte 595.

7. Zie noot 4: Inbrengregister Weeskamer 32 p/2.

8. Museumbezoek 1997 (Van der Most).

9. Van Riemsdijk, Catalogus van de Schilderijen in het Rijksmuseum

10. U. Thieme en F. Becker, Allgemeines Lexicon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Bassano/Bick-

ham 1909/1978.

11. A. von Würzbach, Niederlandische Künstler Lexicon, 1963.

12. E. Bartels en G. van der Most, Beerstraten (Rondom Niewecoop), in: Tijdschrift Historische Vereniging Nieuwkoop

en Omgeving, nrs 97.1, 97.2 en 97.3.

13. In hun uitgave 'Omzien naar Aarlanderveen', 1992 schrijven P. C. Beunder en A. J. J. van 't Riet het schilderij

te Alphen a/d Rijn echter toe aan Johan Beerstraten, die ook in de directe omgeving - in Nieuwkoop- schilder-

de.

14. GA, NA 8107, akte 296.

15. Zie Scarabee (1998), augustus, pag. 25).

16. GA, NA 13265, akte 5.

17. GA, NA 12930, akte 369.

18. GA, Archief Weeskamer 5073 nr. 1668 letter 012. Zie ook verklaringen betreffende het gedrag van Anna Rem-

mers (NA 13564. akte 78, dd 28-1-1760 en NA 13573, akte 629, dd 21-8-1761) en een procuratie van Daniel B. op

Petrus Johannes Noelmans, procureur, om de echtscheiding voor schepenen door te zetten (NA 13574, akte 821,

dd 15-10-1761). De verklaringen over Anna's gedrag zijn vermakelijk, hoewel erg triest!

19. GA, Archief van het Aalmoezeniersweeshuis PA 343/324, nr 217.

20. GA, NA 19657, akte 107 en 108.

21. Notarieel Archief Naarden 3721 (Notaris Jan Bosch).

22. Repertorium van Nederlandse Familienamen (gebaseerd op de Volkstelling van 1947), Van Gorcum Assen, deel ix.
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Naamreeks van Annette Sekrêve

SAMENGESTELD DOOR ARIE JAN STASSE

XIII. Jacques Secreve, geb. nabij Rijssel, lakenwerver te Leiden, tr. Leiden z$-\z-i6s$Jacquemijnt-

gen Jacobs, geb. Amsterdam.

XII. Jacob(us) Secreve, ged. Leiden 24-10-1655, lakenwerker, ald.; tr. (1) Leiden 4-10-1680 Margrieta
Dircks Wiek, geb. Leiden; tr. (2) Leiden 23-1-1694 Catharina Backer, geb. Leiden; tr. (3) Leiden
30-7-1701 Mentie Atiens van Leeuwen, wed. Claes van den Heuvel.

Uit het eerste of tweede huwelijk:

Xl.JacobusSecreve/deKreve, j .m. van Leiden, lakenwever; tr. (1) Leiden 31-7-1717 Jannetje Stockman,
overl. vóór 14-8-1741; tr. (2) Francijntje Ie Fevre; tr. (3) Leiden 17-5-1743 Geertruyt v.d. Brenk, wed.
van Christoffel Molegraaff.

Uit het eerste huwelijk:

X. Jakobus Sekreve/Cekreeven, ged. Leiden 31-10-1717, droogscheerder, begr. Leiden 10-11-1781, tr.
Leiden 19-7-1742 Jannetje Pieterse Simjou, j .d. van Leiden, begr. ald. 3-11-1781.

IX. Hendrik Sekreeve, ged. Leiden 6-10-1748, droogscheerder, begr. Leiden 2-5-1795, tr. Leiden
31-8-1771 Maria v.d. Maes, j .d. van Leiden, dr. van N.N. en Celia Bonte.

VIII. Jacobus Sekreve, ged. Leiden 28-8-1777, dienaar van politie te 's-Gravenhage, overl. ald.
18-5-1821, tr. 's-Gravenhage 28-8-1803 Johanna Bordewijk, overl. 's-Gravenhage 9-10-1839.

VII. Maria Adriana Sekreve, geb./ged. 's-Gravenhage 26-2/3-3-1805, naaister, baker, overl. 's-
Gravenhage 15-1-1882.

\1. Johannes Sekreve, geb. 's-Gravenhage 11-5-1830, palfrenier, overl. 's-Gravenhage 4-8-1909, tr.
's-Gravenhage 7-11-1855 Maria Petronella Sophia van der Heemst, geb. 's-Gravenhage 14-12-1828,
overl. 's-Gravenhage 14-5-1896.

V. Bernardus Johannes Sekreve, geb. 's-Gravenhage 3-6-1856, koetsier, overl. 's-Gravenhage
29-6-1934, tr. 's-Gravenhage 11-8-1880 Agneta Johanna Margaretha Schraage.

IV. Bernardus Leenderd Sekrêve, geb. 's-Gravenhage 15-12-1878, gewettigd 1880, stucadoor, overl.
's-Gravenhage 8-7-1958; tr. (1) 's-Gravenhage 10-7-1901 Wilhelmina Alida Johanna Maria van den
Hoogenband; tr. (2) 's-Gravenhage 12-5-1909 Theodora Catharina Snijders, geb. 's-Gravenhage
4-10-1887, overl. 's-Gravenhage 9-6-1947, dr. van IJsbrand Snijders, letterzetter, en Clazina
Maria van der Horst.

Uit het tweede huwelijk:

III. Leonardus Johannes Sekreve, geb. 's-Gravenhage 13-5-1914, gemeentebode, overl. 's-Gravenha-
ge 6-6-1998, tr. 's-Gravenhage 3-7-1940 Catharina AlbertineStaller, geb. 's-Gravenhage 18-4-1916,
overl. 's-Gravenhage 1-7-1996, dr. van Jacobus Bernardus Staller, handelaar in wasmachines,
en Trijntje Beekes.
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II. Ulrich Adriaan Sekrêve, geb. 's-Gravenhage 30-8-1946, importeur, sales service manager van
een cosmeticabedrijf, tr. 23-10-1971 (gescheiden)}. C. de Haan.

I. Annette Sekrève, geb. 's-Gravenhage 18-4-1972, personeeladviseur gemeentebelastingen Am-
sterdam, tr. Utrecht 6-7-2000 BernhardLucasEmmanuel,prins van Oranje-Nassau, van Vollenhoven,
geb. Nijmegen 25-12-1969, mededirecteur internetbedrij f Scaranea, zn. van Mr. Pieter van
Vollenhoven en Margriet Francisca, prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau,
prinses van Lippe-Biesterfeld.

Bron: Gens Nostra 32 (1977), pag. 138-144 en 46 (1991), pag. 453.

Begraven te Funchal, Madeira

Op de Engelse begraafplaats in de hoofdstad Funchal van het eiland Madeira troffen mijn
vrouw en ik een aantal graven aan van Nederlanders. Op de grafstenen staan de volgende
teksten:

EMMA MARIA LAURA WESTERFELD

5-1-1901 Castrop-Deutschalund

30-11-1976 Funchal

ARNOLD ADRIAAN LAMME

27-7-1904 Beverwijk-Nederland

28-6-1977 Funchal

TINI YPEY

Groenman

*19.8.19U t

FERWERD FUNCHAL

HOLLAND

PHILIP WILLY DE KONING

BORN BANDOENG 29 MARCH1899

DIED FUNCHAL 6 JANUARI 1975

K.C.B.J. Lind, Arnhem
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Bastiaan

DOOR B. VAN DOOREN

Jaren geleden wist een studiezaalmedewerker van het Zwolse gemeente-archief mij te bemoe-
digen met de woorden: 'U mag Uw handen dichtknijpen wanneer U in deze streken tot 1750
terugkomt.' In deze woorden schuilde een harde kern van waarheid, want genealogisch bezien
is de situatie rond Zwolle weinig rooskleurig. Zoals in vrijwel geheel Nederland is ook hier de
burgerlijke stand ingevoerd in 1811. Nederland, voorheen de Republiek, verkeerde toen al zo'n
dertigjaar in een economisch dal. Dat hield ondermeer in: veel bezitsloze armen. Deze mensen
hadden geen bezittingen om te verkopen of te verdelen en men komt ze daarom zelden of
nooit tegen in rechterlijke en/of notariële archieven. Vóór circa 1750 ligt dat iets anders en
komt men veel mensen, ook de minder gegoede, nog wel eens tegen als erfgenaam van een
grootouder of een suikeroom, samen met vele tientallen andere erfgenamen. Wil men de perio-
de van de slechte economische situatie vóór 1811 genealogisch kunnen overbruggen, dan moet
aan enkele voorwaarden worden voldaan: een achternaam en/of goed en volledig bewaard
gebleven doop- en trouwboeken. Zijn die voorwaarden niet of slechts gedeeltelijk aanwezig,
dan heeft men vaak een probleem.

Gelder-
land «_

Ow

Kaartje van de omgeving tussen Kampen en Zwolle.

K
Kv
OH
Ow
s
V
W
Y
Z
Zw

Kampen
Kamperveen
Oosterholt
Oosterwolde
's-Heerenbroek
Veecaten
Wilsum
IJsselmeuiden
Zalk
Zwolle

IJSSEL
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Rond Kampen en Zwolle namen veel families pas in 1811 een achternaam aan, en ook de in-
houd van de doop- en trouwboeken laat te wensen over. Hieronder wordt kort beschreven hoe
de situatie is van de plaatsen die in dit artikel een rol spelen:
1. de stad Wilsum. Dit stadje, dat al in de 14e eeuw stadsrechten had, is qua omvang nooit

groter geworden dan de omringende kerkdorpen. De doop- en trouwboeken zijn bewaard
gebleven vanaf 1769. Er is één register met transporten, schuldbekentenissen etc, dat de
periode 1613-1685 bestrijkt. Vervolgens is er een hiaat tot ca. 1735 en daarna is er een vrij
volledig rechterlijk archief tot 1811.

2. de heerlijkheid Zalk en Veecaten. Zalk ligt tussen de IJssel en de Gelders-Overijsselse grens
en is het kerkdorp van de heerlijkheid. Veecaten ligt aan de andere zijde van de IJssel.
Doop-, trouw-, lidmaten- en begraafregisters zijn bewaard gebleven vanaf 1603. Het rech-
terlijk archief bestaat uit één register uit het eerste kwart van de 17e eeuw en is verder vrij
volledig vanaf 1651. Dit lijkt een goed uitgangspunt, maar er zijn nogal wat problemen. In
de doopboeken worden pas vanaf 1738 de moeders vermeld en doopgetuigen vindt men in
het geheel niet. Dus vóór 1738 moet men het uitsluitend met de vader doen, die vrijwel
nooit een achternaam heeft. Daarbij kwam het vaak voor dat er hoog water was in de IJssel
of kruiend ijs en in zo'n geval lieten mensen uit Veecaten hun kinderen nogal eens dopen
in Wilsum, waarvan de DTB pas in 1769 beginnen. Vooral mensen die in Veecaten woonden
op Harsenhorst, tegen de grens van Wilsum aan, leveren problemen op. En de hierna be-
schreven familie Bastiaan woonde daar.

Mijn onderzoek begon met voorouder Jacob Gerrits Bastiaan. Volgens zijn overlijdensakte was
hij geboren te Wilsum op 1 augustus 1754 als zoon van Gerrit Bastiaan en Aaltje Jacobs Blaauw.
Vanwege het ontbreken van de DTB van Wilsum was zijn doop niet te vinden. In de DTB van
Zalk was de achternaam Bastiaan wel te vinden, maar van die vondsten werd men niet echt
vrolijk. Een voorbeeld:

16 mei 1/34: gedoopt Mannus, zoon van Jan Gerrits, zoon van Gerrit Bastiaan.
14 november 1734: gedoopt Jan en Gerrit, zoons van Jan Gerrits Bastiaan over de IJssel.

De naam Gerrit Bastiaan kwam ik herhaaldelijk tegen en ook ene Gerrit Gerrits Bastiaan, maar
met behulp van de DTB kon ik op geen enkele manier genealogische struktuur aanbrengen.
Curieus was ook dat de naam Bastiaan vanaf 1765 nauwelijks meer voorkomt in Zalk en Veeca-
ten en dat de naam in Wilsum ook niet wordt vermeld. Pas in het register van naamsaanne-
ming in 1811 duikt deze achternaam weer op. In Wilsum zijn er dan drie gezinshoofden die de
naam Bastiaan aannemen:

1. Jacob Bastiaan, met zoons Warner (35 jaar), Gerrit (25 jaar) en Hendrik (16jaar) en drie kinderen van
Warner.

2. Marien Bastiaan met zoon Gerrit (12 jaar) en dochters Maria (12 jaar) en Aaltje (7 jaar).
3. Jan Bastiaan met kinderen Hermannus (16jaar), Arendje (19 jaar), Gerrigje (13 jaar), Dina (8jaar) en

Hermina (ïjaar).

Daarnaast is er nog een Jan die de achternaam Koning Bastiaan aanneemt.

Het rechterlijk archief van Wilsum leverde één gegeven op dat mij op weg hielp. In augustus
1754 gaf Gerrit Jans, weduwnaar van Aaltje Mense, te kennen dat hij zou gaan hertrouwen met
Aaltje Jacobs en werden Willem Gerrits en Andries Harms als voogd over zijn kinderen Anna en
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Merten aangesteld1. Zouden dit de voorouders Gerrit Bastiaan en AaltjeJacobs Blaauw zijn? De
naam Merten wees wel enigszins in die richting. Omdat in de overlijdensakte van Jacob Basti-
aan in Wilsum zo netjes zijn geboorteplaats en -datum en beide ouders vermeld werden, ging
ik alle Bastiaan-overlijdens in deze plaats eens na tot 1840 om andere kinderen van het echt-
paar Bastiaan-Blaauw te vinden. Veel leverde dat niet op en ook Marten, die in 1811 de naam
Bastiaan aannam, kwam ik niet tegen. Daarvoor bleek ik naderhand nog verder te moeten
zoeken: hij overleed in 1850 op de respectabele leeftijd van 87 jaar. In de overlijdensakte werd
vermeld: zoon van GerritBastiaan enAaltjeBlaauw. Duidelijk was nu dat Jacob en Marten broers
waren, maar nog niet of hun vader ook inderdaad de Gerrit Jans was die als weduwnaar van
Aaltje Mense hertrouwde. Er werd wel een bijpassende doop gevonden: in Zalk werd op 12
december 1762 gedoopt Marten, zoon van Gerrit Jans Bastiaan en (niet ingevuld).

De volgende gegevens waren nu bekend:

1. Jacob Bastiaan, geboren te Wilsum 1754, zoon van Gerrit Bastiaan en Aaltje Jacobs Blaauw.
2. Marten Bastiaan, overleden Wilsum 1850, oud 87 jaar, zoon van Gerrit Bastiaan en Aaltje Blaauw.
3. Marten, gedoopt Zalk 1762, zoon van Gerrit Jans Bastiaan.
4. Gerrit Jans en Aaltje Jacobs gaan trouwen in 1754; hij heeft voorkinderen Anna en Merten bij Aaltje

Mense.
5. Gerrit Jans en Aaltje Mense woonden bij de volkstelling in 1748 in Veecaten met drie kinderen: Herman-

nus, boven 10 jaar, en Annigje en Merten, beneden 10 jaar.

Wanneer we al deze gegevens bekijken, lijkt het er sterk op dat Gerrit Jans en Aaltje Jacobs uit
1754 Gerrit Jans Bastiaan en Aaltje Jacobs Blaauw zijn. Gerrit woonde tijdens zijn eerste huwelijk
in Veecaten en naderhand in Wilsum. Zijn patroniem bleek Jans te zijn, dus moest gezocht
worden naar de doop van een Gerrit, zoon van Jan Bastiaan, hoogstwaarschijnlijk te Veecaten
waar de naam Bastiaan voorkwam. Die doop werd echter niet gevonden. Er werd wel een doop
gevonden van Jan, zoon van GerritBastiaan, gedoopt te Zalk 3 augustus 1713, maar deze Jan kon
nooit de vader zijn van Gerrit die al in 1736 trouwde met Aaltje Mense. En de twee bovenvermel-
de dopen uit 1734, beide kinderen van eenjan Gerrits Bastiaan betreffend en vallend binnen een
halfjaar, maakte dat een eenvoudige oplossing niet te vinden was.

In het rechterlijk archief van Zalk werden echter enkele akten gevonden die een aankno-
pingspunt gaven: uit een akte van 17 december 1731 bleek dat er een Gerrichien Gerrits was,
weduwe van Gerrit Bastiaen die vier voorkinderen had bij ene Harmpien, onder wie een Jan
Gerrits, door de wandeling genaamd Jan Bastiaen2. Deze Gerrichien maakte een testament op
in 1736 waaruit bleek dat zij zelf ook een zoon Jan had, bijgenaamd Koninck3. Hiermee wer-
den twee dingen duidelijk:

1. dat er twee halfbroers Jan Gerrits waren van wie de ene Bastiaan werd genoemd en de andere, veel jonge-
re, Koninck, en

2. de naamsaanneming in 1811: Bastiaan naast Koning Bastiaan.

Die jongere zal degene zijn die in 1713 is gedoopt en in 1734 trouwt met Marijchje Gerrits. Wan-
neer de oudere van de twee is gehuwd, is niet bekend. Zijn vrouw heette Willempien of Wille-
mineEngberts. Uit het register van de volkstelling van 1748 bleek zij als weduwe van Jan Bastiaan
met drie kinderen Jan, Hermine en Hermanus, ouder dan 10 jaar, in Veecaten te wonen, pal
naast Gerrit Jans en Aaltje Mense. Het kwam vaker voor dat ouders en kinderen naast elkaar
woonden en huis en/of grond deelden4, dus is het niet onwaarschijnlijk dat Gerrit Jans, wiens
kinderen in 1811 de naam Bastiaan aannamen, de zoon is van Jan Gerrits Bastiaan die gehuwd
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was met Willempien Engberts. Of Willempie ook de moeder was van Gerritjans is niet duidelijk.
Er is in Veecaten, waar zij woonden, geen weesakte gevonden betreffende kinderen uit een
eerder huwelijk van Jan Gerrits Bastiaan, hoewel de archieven waarin dit soort akten staan
volledig bewaard lijken te zijn gebleven. Dat Willempie de moeder is, is daarom aannemelijk.
Er kwam nog wel een verrassend gegeven boven water waaruit volgde dat Jan Gerrits en Willem-
pien Engberts al in 1715 gehuwd waren5. Willempien bleek de dochter van Engbert Wigbelts, de
oudste zoon vznjannegien Gerrits. De jongste dochter van deze Jannegien was Gerrigien Gerrits,
de tweede vrouw van GerritBastiaen, de vader van Jan Gerrits.

Jannegien Gerrits x x x Teunis Jansen
x xx

Wigbelt Gerrit

I *
^ Gerrichien Gerrits

Engbert x x
I GerritBastiaen x Harmpien

i ^
Willempien Engberts x Jan Gerrits Bastiaen

Dit soort huwelijken was bij families met enig bezit heel gebruikelijk.

Gewapend met de kennis dat er een Gerrit Bastiaan had geleefd in Veecaten die twee maal ge-
huwd was geweest en uit die huwelijken vier voorkinderen en acht nakinderen naliet, kon met
behulp van de DTB van Zalk de onderstaande genealogie worden opgesteld. Zoals uit de inlei-
dende woorden al duidelijk is geworden, is nog niet voor iedere relatie een geheel sluitend
bewijs geleverd. Het voorkomen van de achternaam Bastiaan, een tamelijk unieke naam in dit
gebied, geeft echter een behoorlijk stevige grond aan het geheel.

De toenaam Bastiaan bleek voor het eerst voor te komen in 1684 in het doopboek en in 1685
in het rechterlijk archief van Zalk. Gerrit werd eerder in het rechterlijk archief aangetroffen
met het patroniem Jans, waardoor zijn huwelijk te vinden was. In 1684 liet hij als Gerrit Basti-
aan een zoon Bastiaan dopen. Mogelijk is deze genoemd naar een overgrootvader en is Gerrit
de zoon van een Jan Bastiaans geweest. Daarover is nog niets gevonden. Hij trouwde als jonge-
man van Oosterholt, een buurtschap onder IJsselmuiden. In de archieven van deze plaats is
hij (nog) niet aangetroffen. Zijn huwelijk met Harmtje Jans, die uit redelijk vooraanstaande
Zalkse boerenfamilies stamde, doet vermoeden dat hijzelf ook uit de redelijk gegoede boeren-
stand afkomstig is. De huwelijken van enkele kinderen met personen uit Brunnepe en het
Haatland leggen een verbinding met Kampen. In 1603 wordt daar een Gerrit Bastiaens vermeld
als pachter van een hoeve op het Kampereiland en komt een Jan Bastiaens als borg voor6.
Hoewel een relatie niet onaannemelijk is, is daarvan nog niets gevonden.

Nadat het concept van de genealogie Bastiaan was opgesteld voor publicatie (1997), verscheen
er een boek over de families Koning Bastiaan en Bastiaannet7. Dit boek confronteerde mij met
een drietal zaken:

1. een door mij onjuist overgenomen overlijdensnotitie uitZalk betreffende Jan Jans Bastiaan aliasVeer-
man.

2. een huwelijksakte uit 1817 van Jan Bastiaan, geboren te Deventer en zoon van Gerrit Gerrits, overleden
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te Veessen, wiens oom jan KoningBastiaan was. Te Veessen werd deze Gerrit Gerrits Gerritjansgenoemd
en 'ook Gerritjans de Visscher.

3. de overlij densacte van Jan KoningBastiaan waaruit bleek dat hij geboren was te Wilsum op 26-8-1753
als zoon van Jan Bastiaan en Willempje Derks.

Deze reeks gegevens maakte het noodzakelijk de oorspronkelijke genealogie enigszins te
herzien en kanttekeningen te plaatsen bij het boek vanTuitman, die niet het rechterlijk ar-
chief van Zalk bleek te hebben doorgenomen.

Tuitman c.s. noemt als vader van de broers Gerritjans de Visscher en Jan Koning Bastiaan Jan
Jans alias Jan Veerman, zoon van Jan Bastiaan. In de trouwboeken van Zalk wordt van hem echter
geen huwelijk aangetroffen met een Willempje Derks, wel een huwelijk met Maria Willems en
Lijsbeth Gerrits. Deze Jan Veerman trouwt voor het eerst in 1750 en zal derhalve rond 1725/30
geboren zijn. We hadden al gezien dat er twee broers Jan Gerrits waren van wie één in de wan-
deling Koninck werd genoemd en dat deze Jan Gerrits in 1713 gedoopt is te Zalk. Het is logisch
dat Jan KoningBastiaan van deze Jan Gerrits alias Koninck afstamt. Het is zeer onwaarschijnlijk
dat deze Jan een zoon Jan Jans heeft die al in 1750 trouwt. Er moet dus een andere vader Jan
gezocht worden die in relatie staat met de Jan uit 1713. Deze laatste trouwt in 1734 met Marijch-
je Gerrits uit Heerde en laat in Zalk eind 1734 de tweeling Jan en Gerrit dopen. Daarna worden
zij niet meer in de DTB van Zalk vermeld. Wel wordt in Wilsum in 1774 nog een dochter ge-
doopt van Jan Koning en Hendrine Hendriks. In eerste instantie vermoedde ik dat deze Jan Koning
de zoon zou zijn van Jan Gerrits en Marijchje Gerrits, gedoopt in 1734 te Zalk. Uit het boek van
Tuithof was echter gebleken datJan KoningBastiaan in Wilsum is geboren op 26-8-1753 als zoon
van Jan en Willempje Dercks. Dat zou betekenen dat de zoon van Jan en Marijchje al voor z'n
20e jaar een zoon had. Dit is minder waarschijnlijk. Het is waarschijnlijker dat Jan Gerrits na
1734 naar Wilsum is vertrokken en daar uit meerdere huwelijken meer kinderen heeft gekre-
gen, onder wie Jan, geboren in 1753, en Gerrit die later te Veessen overleed. Deze veronderstel-
ling werd bevestigd door een transportakte uit 1754 waarin alle kinderen van Gerrit Bastiaan
en Gerrichje Gerrits, met uitzondering van Jan, aan Jan Gerrits en Wilmpje Dercks een huis op
Harssenhorst verkopen8.

Het is niet in eerste instantie de bedoeling geweest om van alle afstammelingen alle mogelij-
ke gegevens te verzamelen, maar eerder om de dragers met de naam Bastiaan voor 1800 op zo
verantwoord mogelijke wijze onder te brengen in een genealogie. Aanvullingen zullen onge-
twijfeld mogelijk zijn.

I. Gerritjans alias Bastiaen alias Visch Gayer, j.m. van Oosterholt, woont Gelderland (1678), keur-
noot Zalk 1720,1726, overl. Veecaten 10-11-1730, tr. (1) Zalk 5-5-1678 Harmtjejans, ged. Zalk 17-6-
1655, dr. van JanToenijsz op Quinckelenberg en Willemtje Herms, tr. (2) Gerrigje Gerrits, overl.
Veecaten 6-1-1754, begr. te Wilsum vanwege het hoge water, dr. van Gerrit Jans en Jannegien
Gerrits.

28-8-1715: Teunis Jansen, wed. Jannegien Gerrits, sluit een akkoord met de erfgenamen van zijn overleden huis-
vrouw, te weten de drie kinderen van haar oudste zoon Engbert Wigbelts: Willempien, gehuwd met Jan Gerrits,
Pauwei en Janke, nog minderjarig, zoon Hans Hansen en de jongste dochter Gerrigien Gerrits, gehuwd met
Gerrit Bastiaen. De kinderen krijgen de kledij van de moeder, 225 Car. gin en drie halve ducatons9.
30-5-1720: Femmigje Gerrits, wed. Hermen Alberts, bewijst haar onmondig kind Hermine Herms voor vaderlijk
goed een zilveren ducaton, een psalmboek met zilveren krapje en een eiken kist, waarmee de voogden Claas Posje
en Dirk van der Werf tevreden zijn10.
20-10-1730: Garrit Bastiaen, ziek, testeert. Hij benoemt tot erfgenamen zijn huisvrouw Garritien Garrits en hun
acht kinderen, alsmede zijn vier voorkinderen bij zijn eerste vrouw Harmpien".
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17-12-1731: er is dispuut ontstaan tussen de weduwe en de voorkinderen van Gerri t Bastiaan betreffende de boedel-
scheiding van Gerrit Bastiaan, overleden in Veecaten. Besloten is dat de weduwe Gerrichien Gerrits aan Bastiaen
Gerrits, Bartelt Gerrits en Elsien Gerrits, echteluiden, Fennegien Gerrits, wed. Simon Polman, en Jan Gerrits,
door de wandeling Jan Bastiaen genaamd, voorkinderen van Gerrit Bastiaen bij Harmpien 400 Car. gin zal
uitreiken. Volgens nevenschrift zijn deze ontvangen door Jan Gerrits Bastiaan namens hemzelf en zijn broer,
zusters en zwager".
12-8-1736: Gerrichien Gerrits, wed. Gerrit Bastiaen, testeert. Zij noemt als haar kinderen Garrit, Jan Visser en
Harmina Garrits, Jan bijgenaamd Koninck, Evert, Gesien, Swane, Getruit en Hendrik'3.
11-12-1738: Garrichien Garrits, wed. Garrit Bastiaen, koopt een hagen tegen haar hof4.
9-5-1740: Garrigie Garrits, wed. Garrit Bastiaen, sluiteen akkoord met haar mondige kinderen Garrit, Jan Visser,
gehuwd met Harmanna Garrits, en Jan Garrits bijgenaamd Koninck. Harmina ontvangt het huis waarin de
weduwe woont en moet bij haar overlijden 400 Car. gin inbrengen. De drie oudste kinderen krijgen elk 45,- voor
vaders goed. Er zijn nog vier onmondige kinderen15.
4-11-1745: Swaantje Gerrits, wed. Klaas Otten Balk, gaat hertrouwen met Albert Derks te Brunnepe. Over haar
onmondig kind worden als voogd benoemd haar zwager Jan Visser en Gerrit Gerrits Bastiaan in plaats van de
grootvader Otto Balk'6.
1748: volkstelling Veecaten: GergjeTeunis (sic), wed. Gerrit Bastiaan, met dochter Geesje, boven 10 jaar, en nog
Jan Jans en Hermpje Gerrits met kinderen Gerrit, boven 10 jaar, en Evert, Jan en Jannigje, beneden 10 jaar. N. B.
de laatste echtgenote van de moeder van Gergje heette Teunis Jansen.
21-12-1753: Gerrigien Gerrits, wed. Gerrit Bastiaen, testeert. Erfgenamen zijn haar kinderen Gerrit, Jan, Zwaan-
tien, Gesien, Geertruit en Hendrik en de drie kinderen van haar overleden dochter bij Jan Jansen, met name
Gerrit, Evert en Jan. Zoon Jan erft een huisje met grond in Wilsum en de klok daarin en moet 110,- inbrengen.
Dochter Gesien krijgt de helft van de hagen en wol, linnen, twee bedden en toebehoren. Zoon Hendrik erft de
andere helft van de hagen17.
21-7-1754: Jan Jans, wed. Hermpien Gerrits, gaat hertrouwen met Hermine Jans. Als voogd over zijn kinderen
Gerrit, oud 16 jaar, Evert, oud 12 jaar, en Jan, oud 6 jaar, worden Gerrit Gerrits en Jan Gerrits benoemd'8.
26-7-1754: Gerrit Gerrits en Hcndrikje Herms, Jan Jans namens zijn kinderen bij Hermpje Jans met name Gerrit,
Evert en Jan, Jan Lindeboom en Swaantje Gerrits, Geesje Gerrits, Hendrik Gerrits, Andries Mannes en Gertruid
Gerrits, verkopen aan Jan Gerrits en Wilmpje Dercks een huisje op de Harssenhorst, bewoond door de kopers,
en een kampje land in de Keppelerslag. Volgt een schuldbekentenis van 250,- onder verband van het land, ge-
kocht van de erfgenamen van Gerrit Bastiaan8.

Kinderen:

1. Bastiaen, ged. Zalk 2-11-1684.

2. Elsje, ged. Zalk 9-5-1689.

3. Elsje, ged. Zalk 15-11-1691.

4. Femmegien, tr. (1) Hermen Alberts, tr. (2) Kampen 2-6-1720 (als wed. van Brunnepe) Simon

Polman, wed. in 't Haatland.

5. Jan, volgt Ha.

6. Gerrit, volgt Ilb.

7. jannatie, ged. Zalk 30-11-1705.

8. Jannatie, ged. Zalk 24-11-1706.

9. Geesje, ged. Zalk 26-12-1707.

10. Harmtie, ged. Zalk6-5-1711, overl. ald. 6-1-1750, tr. Zalk 26-4-1734JanJansVisscher,j.m. van

Veessen; hij hertr. Zalk 4-8-1754 Hermtie Jans.

11. Jan, volgt lic.

12. Evert, ged. Zalk 22-3-1716.

13. Swaane, ged. Zalk 22-3-1716, tr. (1) Zalk 22-5-1741 Klaas Otten Balk, j .m. uit Vorchten, tr. (2)

Zalk 4-11-1744 keihert Dirks Sanger, j .m. van Brunnepe, tr. (3) Jan Lindeboom.

14. Evert, ged. Zalk 14-5-1719.
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15. Evert, ged. Zalk 1-9-1720, overl. tussen 12-8-1736 en 9-5-1740.
16. Geesje, ged. Zalk 11-4-1723.
17. Geertruit, ged. Zalk 4-2-1725, tr. Andries Mannes.

18. Hendrik, volgt lid.

Ha.Jan Gerrits Bastiaen, overl. 21-5-1746 (verdronken), tr. WillempienEngberts, overl. Veecaten 5-
11-1751, dr. van Engbert Wigbelts.

1748: volkstellingVeecaten:WillemineEngberts, wed. JanBastiaanmet3 kinderen boven ïojaar: Jan Jans, Hermi-
ne Jans en Hermanus Jans. Woont naast Gerrit Jans en Aaltje Mense.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit, volgt lila.
2. Engbert, ged. Zalk 17-10-1717 (als zn. van Jan Gerrits in Veecaten).
3. Harm, volgt Illb.
4. Jan, volgt IIIc.
5. Elsje, ged. Zalk 14-4-1726 (als dr. van Jan Gerrits in Veecaten).
6. Hermine, ged. Zalk 21-10-1731.
7. Mannus, volgt Illd.
8. Elsje, ged. Zalk 30-3-1738.

lila. Gerrit Jans Bastiaan, van Vecaten, tr. (1) Zalk 15-7-1736 Aeltie Mensen, wed. te Veecaten, tr.
(2) ca. augustus 1754 Aaltje Jacobs Blaauw.

1748: volkstelling Veecaten: Gerrit Jans en Aaltje Mense met 3 kinderen: Hermannus, boven 10 jaar, en Annigje
en Merten, beneden 10 jaar.
19-8-1754: Gerrit Jans, wed. AaltjeMense, gaat hertrouwen met Aaltjejacobs. Over zijn kinderen Anna en Merten
worden als voogden benoemd Willem Gerrits en Andries Harms '9.
1795: volkstelling Wilsum: Gerrit Jans, een arm oud man; daarnaast Jan Mannes, 'een eerme visser', daarnaast
Jacop Geris, 'een erme visser'.

Kinderen:

1. Hermannus, geb. ca. 1737, overl. voor augustus 1754.
2. Anne, ged. Zalk 29-6-1738.
3. NN (Merten ?), ged. Zalk 21-8-1740.
4. Jacob, volgt IVa.
5. Aaltje, geb. Wilsum 6-1-1760, overl. Wilsum 4-11-1826, tr. Aart Harms van Unen.
6. Marten, volgt IVb.

IVa. Jacob Gerrits Bastiaan, geb. Wilsum 1-8-1754 (volgens overlijdensakte), visser, woonde op
de Nieuwstad, overl. Wilsum 20-6-1828, tr. Wilsum 28-1-1775 Janna Warners.

1795: volkstelling Wilsum: Jacob Geris, 'een erme visser': 4 personen.
1811: Jacob Bastiaan, visser, geb. 175420.
1811: Jacob Bastiaan met kinderen: Warnar, 35 jaar, Gerrit, 29 jaar en Hendrik, 26 jaar en de kinderen van Warnar:
Brand, 7 jaar, Jacob, 1 jaar, 7 maand, Grietje, 9 jaar, nemen de naam Bastiaan aan.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, ged. Wilsum 30-4-1775.
2. Warner, volgt Va.
3. Gerrit, ged. Wilsum 8-9-1782.
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4. Hendrik, geb.Wilsum 23-12-1785.
5. Aaltien, geb.Wilsum 24-5-1789.

Va. Warner (Wender) Bastiaan, ged. Wilsum 15-12-1776, visser, overl. Wilsum 22-11-1841, tr. ca.
1800 Barta (Batte) Brands Bos, geb. Oosterwolde 26-4-1778, werkvrouw, overl. Wilsum 26-12-1839,
dr. van Brand Jans en Grietje Teunisse Slaap.

1811: Warner Bastiaan, visser, geb. 15-12-177520.

Uit dit huwelijk:

1. Grietje, geb.Wilsum 15-1-1801, 'obiit'.
2. Grietje, geb. Wilsum 6-2-1802.
3. Brand, geb.Wilsum 23-4-1804.
4. Janna, geb. Wilsum 31-1-1808.
5. Johanna, geb. Wilsum 25-5-1812; vader is visser, moeder werkvrouw, aangegeven door

grootvader Jacop, visser; ouders wonen Nieuwstad onder Wilsum.
6. Hendrik, geb.Wilsum 24-11-1815.
7. Aaltje, geb.Wilsum 26-12-1818.
8. Willempje, geb.Wilsum 22-12-1821.

IVb. Marten Gerrits, ged. Zalk 12-12-1762, woonde op de Nieuwstad, overl. Wilsum 22-2-1850,
otr. Wilsum 13-4-1796 Wijchertje Derks.

Uit dit huwelijk:

1. Marijgje, geb. Wilsum 6-2-1797.
2. Gerrit, geb. Wilsum 26-1-1799.
3. Aaltje, geb. Wilsum 28-9-1802.
4. Aaltje, geb. Wilsum 8-9-1804.
5. Derk, geb. Wilsum 26-12-1809.

Illb. Harm Jans Bastiaan, ged. Zalk 28-2-1720 (zn. van Jan Gerrits in Veecaten), tr. Zalk 14-5-1747
Geesje Berents, j .d. van Zwolle, overl. Zalk 3-11-1761.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, ged. Zalk 13-3-1748.
2. Janna, ged. Zalk 17-3-1750.
3. Jan, ged. Zalk 16-1-1752.
4. Janna, ged. Zalk 1-1-1754.
5. Berent, ged. Wilsum 1-6-1755.
6. Willemine, ged. Zalk 4-6-1758.
7. Engbert, ged. Zalk 24-2-1760.
8. Jannigje, ged. Zalk 1-11-1761.

IIIc. Jan Jans Bastiaan vulgoVeerman, mogelijk ged. Zalk 2-5-1723 (als Jannes, zn. van Jan Gerrits
in Veecaten, doorgehaald: Bastiaan), tr. (1) (als j .m. van Veecaten) Zalk 1-11-1750 Maria Wülems,
overl. Zalk 23-11-1750 (rode loop, als vrouw van Jan Jans Bastiaan, vulgo Jan Veerman), tr. (2)
Zalk 24-5-1753 Lijsbeth Gerrits, j .d. van Hattem.

Gens Nostra 55 (2000)



Uit het tweede huwelijk:

1. Willempje, ged. Zalk 7-4-1754.
2. Gerrit, ged. Zalk 1-1-1759.

Illd. MannusJansBastiaan, ged. Zalk 16-5-1734, otr. Zalk (als j .m. in Veecaten) 9-10-1757Berendi-
na Mommede, j .d. van Zwolle, "rooms".

Zoon Jan Bastiaan met kinderen Hermannus (16 jaar), Arendje(i9Jaar),Gerrigje(i3 jaar), Dina(8jaar)en Hermina

(1 jaar), neemt in 1811 te Wilsum de naam Bastiaan aan.

Uit dit huwelijk:

1. Willemina, ged. Zalk 25-2-1759.
2. Jan, ged. Zalk 21-3-1762.
3. Jannes, ged. Zalk 25-11-1764.

Ilb. Gerrit GerritsBastiaan vulgo Gaayerman, overl. 28-2-1757 (verdronken), tr. (1) GeesjeRemmelts,
overl. Zalk 13-3-1748 (rode loop), tr. (2) Hendrikje Hermannus, overl. Zalk 2-3-1764.

12-7-1748: GerritGerrits Bastiaan, wed. Geesien Remmels, gaat hertrouwen met Hendrikien Harms. Tot voogden
over de kinderen Gerrit, oud 13 jaar, Gesien, oud 8 jaar, en Cornelia, oud 6 jaar, worden benoemd Andries Peters
in Veecaten en Egbertjans in Wilsum21.

Uit het eerste huwelijk:

1. Gerrit, geb. ca. 1735.
2. Gerrichje, ged. Zalk 4-9-1738.
3. Geesje, geb. ca. 1740.
4. Knelisje, ged. Zalk 13-1-1743.

Uit het tweede huwelijk:

5. Hermannus, ged. Zalk 17-8-1749.
6. Harm, ged. Zalk 29-10-1752 (moeder Hendrikje Jans !?).
7. Teunisje, ged. Zalk 14-3-1756.

lic. Jan Gerrits alias Koninck, ged. Zalk 3-8-1713, visser, tr. (1) Zalk 31-1-1734Marijchje Gerrits, j .d.
van Heerde, tr. (2) Willempje Derks, tr. (3)? Hendrine Hendriks.

13-3-1736: Jan Bastiaan en Jan Jansen Visser sluiten een akkoord betreffende het vissen met pookgarens, waarbij
ze verklaren de heer van Zalk niet in diens visserij te zullen benadelen".

Uit he t eerste huwelijk:

1. Jan en

2. Gerrit, ged. Zalk 14-11-1734 (als kinderen van Jan Gerrits Bastiaan over de IJssel).

Uit het tweede huwelijk:

3. Jan, volgt Ille.

Uit het tweede/derde huwelijk:

4. Gerrit, volgt Illf.

Uit het derde huwelijk:
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5. Jennetje, ged. Wilsum 8-5-1774.

Hle.JanJansKoningBastiaan, geb. Wilsum 26-8-1753 (volgens overl.acte), woonde Harssenhorst,
overl. Wilsum 28-12-1829, tr. (1) (procl. Wilsum 13, 20 en 27-6) 1790 Gerrechien Hendriks, j .d. te
Veecaten, tr. (2) voor 5-1795 Janna Seijns, tr. (3) voor 2-1807 Marijgje Aarts van Unen, ged. Wilsum
24-9-1780, dr. van Aardt Harms en Jennigje Gerrits.

1795: volkstelling Wilsum: 'Jan Jans Koonck, visscherman'.
i8n:janjans met kinderen Willempje, 18 jaar, Hendrikje, i6jaar,Jenigje, 4jaarenDerkje, 2 jaar, neemt de naam
Koning Bastiaan aan.

Uit het eerste huwelijk:

1. Willempien, geb. Wilsum 1-1-1793.

2. Aaltien, geb. Wilsum 12-5-1794.

Uit het tweede huwelijk:

3. Hendrikje, geb. Wilsum 21-5-1795.

Uit het derde huwelijk:

4. Jennigje, geb. Wilsum 27-2-1807.
5. Dirkje, geb. Wilsum 5-8-1809.
6. Jan, geb. Wilsum 8-12-1811.

Illf. Gerritjans deVisscher, overl. Veessen 17-2-1797, tr. GeeskeJansen.
De nakomelingen van zijn zoon Jan, die op 14-6-1817 te Wilsum trouwt met Hendrikje Brand, gaan zich Bastiaan
Net en Bastiaannet noemen7.

lid. Hendrik Gerrits, ged. Zalk 26-6-1729, tr. Zalk 1-9-1754 Aaltje Peters, wed. in Veecaten,
"rooms".

1755: Aaltie Peters, wed. GerritTeunis, gaat hertrouwen met Hendrik Gerrits. Als voogden overTcunis, oud 5
jaar, worden benoemd Dries Hendriks te Veecaten en Andries Herms te Wilsum23.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrittie, ged. Zalk 28-3-1756.

Noten
1. Rijksarchief Overijssel te Zwolle (RAO), ora stads- 11. RAO, ora Zalk 15, fol. 319.

gericht Wilsum 2, fol. 72. 12. id., fol. 350.
2. RAO, ora Zalk 15, fol. 350. 13. id., fol. 416.
3. id., fol. 416. 14. id., fol. 453.
4. zie bijv. Overijsselse Historische Bijdragen me 15. RAO, ora Zalk 16, fol. 12.

stuk (1996), pag. 84, 85. 16. id., fol. 90.
5. RAO, ora Zalk 15, fol. 53. 17. id., fol. 169.
6. GA Kampen, oa 1144. 18. RAO, ora schoutambt Wilsum 3370.
7. H. Tuitman c.s.,'Langs de oevers van de IJssel. 19. RAO, ora stadsgericht Wilsum 2, fol. 72.

GeschiedenisengenealogievandegeslachtenBas- 20. RAO, reg. civique, arr. Zwolle, Wilsum.
tiaan-Net,BastiaannetenKoningBastiaan'(i996). 21. RAO, ora Zalk 16, fol. 124.

8. RAO, ora Zalk 16, fol. 187. 22. RAO, ora Zalk 39.
9. RAO, ora Zalk 15, fol. 53. 23. RAO, ora Zalk 16, fol. 194.

10. GA Kampen, ora 100, F.
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De kwartieren van Gerrit Jans Bastiaan

In een voorgaand artikel is gepoogd enige genealogische structuur aan te brengen tussen de
naamsdragers Bastiaan die in de 18e eeuw te Wilsum en Veecaten woonden. Hierna volgt de
kwartierstaat van één van hen: Gerrit Jans Bastiaan.

Proband

1. Gerrit Jans Bastiaan, woonde Wilsum, tr. (1) Zalk 15-7-1736 Aaltje Mensen, tr. (2) ca. 8-1754
Aaltje Jacobs Blaauw.

Parentatie I

2. Jan Gerrits Bastiaan, overl. Zalk 21-5-1746, tr.

3. Willempien Engberts, overl. Veecaten 5-11-1751.

Parentatie II

4. Gerrit Jans alias Bastiaen alias Visch Gayer, j .m. van Oosterholt, visser, keurnoot Zalk 1720,

1726, overl. Veecaten 10-11-1730, tr. (2) Gerrigje Gerrits, dr. van Gerrit Jans en Jannegien

Gerrits (= 13), tr. (1) Zalk 5-5-1678

5. Hermpjejans, ged. Zalk 17-6-1655.

6. EngbertWigbelts.

14-11-1692: Engbert Wigbelts, nagelaten zoon van Wigbelt Everts en Jannegien Gerrits (= 12,13), heeft zijn
stiefvader Gerrit Jansen en zijn voogd Hendrik Roelofs Brueman bedankt na ontvangst van zijn vaderlijke
erfenis t.w. 77 Car. gin 10 st.1.

Parentatie III

10. Jan Toenijsz op Quinckelenberg, ged. Zalk 7-4-1616, keurnoot Zalk 1656,1663,1666,16692 ,

overl. Zalk 22-4-1679, tr. Zalk 5-1639

11. Willemtje Herms, ged. Zalk 2-9-1620.
28-9-1654: Jan Tonijsz. en Willemtie Herms, echteluiden, en Evert Herms en Thijs Herms bekennen door hun
vader betaald te zijn vanwege hun moederlijke erfenis (3).
22-8-1665: Jan Tonijsz. en Willemtie Herms, echteluiden, hebben al hun goederen tot onderpand gesteld
vanwege achterstallige pacht aan hun zuster en landvrouw Claesien Berends, wed. Gerrit ten Bosch3.
15-6-1669: Jan Tonijsz. wordt veroordeeld om 60 gulden en 60 mud haver te betalen, omdat hij tegen het
verbod over het Buckhorster ....stuk naar de molen is gereden en de scheper en schapen met geweld van het
land heeft gedreven3.
22-3-1683: het gerecht heeft Rijck Jansen, broer, en Geurt Thijs aangesteld tot voogden over de nagelaten

kinderen van wijlen Jan Toenissen, met name Berent en Hermen Jansen3.

12. Wigbelt Everts Rot, overl. Veecaten 18-1-1675, tr. (1) Zalk 1637 Griete Arents, tr. (2) Zalk

18-2-1638 Anna Hermens, tr. (3) Willempiejans, tr. (4)

13. Jannegien Gerrits, overl. tussen 11-4-1715 en 28-8-1715, tr. (2) Zalk 25-4-1675 Hans Fok, tr. (3)

Gerrit Jans, tr. (4) Zalk 25-2-1697 Teunis Jansen.
17-1-1654: Wigbelt Everts stelt over zijn twee onmondige kinderen Grietien en Femmegien, verwekt bij Anne-
gien Herms, tot voogden aan Arent Herms, oom, en Jacob Hendricks, neef van de kinderen, en Hendrick
Dercks als oppervoogd, en verklaart de kinderen 150 Car. gin te zullen uitreiken. Op 31-8-1674 verklaren Gerrit
Hendricks namens zijn huisvrouw Femmegien Wigbelts en Grietien Wigbelts te zijn voldaan3.
16-9-1654: Wigbelt Everts, Hendrick Dercks en Jacob Hendricks als voogden over Wigbelt Everts twee onmon-
dige kinderen Grietien en Femmegien Wigbelts, sluiten een accoord met Arent Herms vanwege het aandeel
dat hen zal aanbesterven na het overlijden van Webbegien Jans, hun grootmoeder, met goedkeuring van de
burgemeesters van Wilsum en het gerecht van Zalk3.
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18-7-1657: Lubbert Peters verklaart voor het gerecht dat hij vorig jaar omtrent Michielsmarkt heeft zitten
drinken met Wigbelt Everts en Claes Bel..., schilder uit Kampen, en dat Wigbelt Everts nadat zij naar huis
waren gegaan de schilder met een bollen peter wel dapper heeft afgerost3.
28-4-1667: Wigbelt Everts bewijst zijn onmondige zoon Evert bij wijlen Willemtie Jans voor moederlijk goed
60 gulden en indien mogelijk een jongbeestje, onder verband van zijn halve morgen land onder IJsselmuiden
bij Harssenhorst3.
15-6-1669: Wigbelt Everts wordt veroordeeld om 50 gulden en 50 mud haver te betalen als boete vanwege het
slaan van de onderschout bij het Zalkerveer en omdat hij tegen het verbod een ruiter heeft geherbergd3.
30-9-1673: Wigbelt Everts en Jannegien Gerrits testeren. Genoemd worden zijn voorkinderen Fenne, Griette
en Evert, en hun beider kind: Engbert (= 6)4.
26-3-1675: Jannichien Gerrits, wed. Wigbelt Everts, bewijst haar zoon Engbert Wigbelts 50 Car. gin. Tot voogd
worden benoemd Evert Geerts en Henrick Roelefs3.
12-2-1678: Gerrit Hendricks en Lubbert Willerns zijn tot voogd benoemd over Hans en Gerridt, kinderen van
wijlen Hans Fox bij Jannegien Gerrits. De moeder bewijst de kinderen elk 6 Car. gin3.
11-4-1715: Jannegien Gerrits testeert. Erfgenamen zijn haar man Teunis Jansen, de drie kinderen van Engbert
Wigbelts (= 6), zoon van haar eerste man Wigbelt Everts, Hans Hansen, zoon van haar tweede echtgenoot Hans
Fox, en Gerrigien Gerrits, dochter van haar derde echtgenoot Gerrit Jansen, elk voor 'Ae deel5.

Parentatie IV

20. Toenis Hertnsen Quinckeknberg, keurnoot Zalk 16156, begr. Zalk 17-10-1617, tr. Zalk 25-3-1611
21. Neese Rijecken, j .d. uit het land van Vollenhove, tr. (2) Zalk 30-3-1618 Henrick Geerts, tr. (3)

Zalk 11-10-1618 Berent Hendricks (Quinckelenberg).
17-7-1617: Heijmerick Willems, oud omtrent 18 of 19 jaar, verklaart dat hij heeft gehoord dat Toenijs Herms
Berent Lubbers uitschold voor een dubbelde dijefP.
31-7-1617: Drijes op den Oort verklaart dat Toenijs Harmans Berent Lubbers heeft uitgemaakt voor dief, tove-
naar en houtdieP.
15-8-1617: in de zaak tussen Berent Lubbers en Toenijs Harmans stelt Toenijs Harmans als onderpand zijn
land, genaamd de Quinckelenbergh7.
16-1-1655: Berent Hendricks Quinckelenbergh wordt als borg voor zijn schoonzoon Jan Tonijsz. (= 10) aange-
sproken wegens een schuld van 50 Car. gin 10 st. 8 penn. voor geleverd hout3.
21-9-1656: Jan Willems Dijck en Jan Willems Scharfdenberg hebben verklaard op verzoek van Jan Tonijsz. (=
10) geweest te zijn ten huize van Gerryt ten Busch om Berent Hendricks te vragen of hij het accoord dat ge-
maakt is ter zake van Jans moederlijk erfdeel, wil voldoen. Berent Hendricks beantwoordde de vraag positief
behoudens een som van 300 Car. gin3.
9-12-1656: Gerryt ten Bosch voor hemzelf en namens zijn schoonvader Berent Hendricks, en Roelof Jans van
Zalck als voogd van Hendrick Jans kinderen sluiten een accoord met Berent Cornelis, meijer op Quinckelen-
bergh3.

22. Hermen Deijsz. (Thijsz.), geb. ca. 15868, keurnoot Zalk 1657-59,1661-2,16699, tr. (2) Zalk
3-12-1627 Beelien Arents, tr. (3) Zalk 15-2-1629 Sophia Willems, wed. Geurt Egberts, dr. van
Willem Wolfs (op Scharfdenberg) en Merrigien Heijmericks, tr. (1) Zalk 25-10-1618

23. Griete Everts, begr. Zalk 10-2-1627.
28-9-1654: Herman Tijssen en Sophia Willems en hun kinderen Jan Tonijssen, gehuwd met Willemtie Herms
(= 10,11), Thijs Herms en Geertien Geurts, echteluiden, Evert Herms en Berent Geurts, komen overeen dat de
vier nakinderen Herman, nu gehuwd, Geurt, Arent en Hendrick bij hun huwelijk elk 250 Car. gin uitzet
zullen krijgen3.
18-10-1655: Herman Thijs en Sophia Willems, Heijmerick en Jan Willems, mede namens hun broer Jacob
Willems, Dries Tonijsz., gehuwd met Mergien Driesen, dochter van Dries Dercks en Ael tien Willems, Hendrick
Gijsberts, gehuwd met Anna Claesen, dochter van Claes Gerberts en Hermtie Willems, en Evert Herms, ge-
huwd met Berentie Berents, dochter van Berent Dries en Jennegien Willems, tonen het testament van Willem
Wolffs en Merrigien Heijmericks van 6-9-1648. Deze zegden hun kleinkinderen 1000 Car. gin toe. De kinderen
Heijmerick, Fijghie, Jacob en Jan werden als erfgenaam benoemd, elk voor 'Ae deel10.
11-9-1663: Herman Thijs en Sophia Willems testeren. Als erfgenamen worden genoemd Hermans kinderen
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Willemtie (= u), Thijs, Geurt, Arent en Hendrick Herms, de kinderen van zijn overleden zoon Evert bij Beren-
tien Dries en Jannegien Veen: Grietien en Evertien Everts, en de dochtervan zijn overleden zoon Hermen Thijs
bij Aaltien Schimmels: Mechteltie Herms, en Sophia's kinderen bij Geurt Egberts: Geurtie, en bij Herman
Thijs: Geurt, Arent en Hendrick, de kinderen van haar overleden zoon Berent Geurts: Geurt en Thijs Berents,
en de dochter van haar overleden zoon Herman bij Aeltien Schimmels: Mechteltien".
7-7-1682: Geurt Herms, wed. Batjen Jans, mede als erfgenaam van Geurt, zoon van Berent Geurts en Grietje
Arents, Arent Herms en Aaltje Jans, echteluiden, eveneens mede als erfgenamen van genoemde Geurt, Geurt
Thijssen, Jan Thoenissen en Aaltje Thijssen, Hermtie Thijssen, Aeltje Arents, wed. Arent Hermans, tevens als
erfgenaam van Geurt Berends, Jan Baerten, gehuwd met Grietie Everts van den Oort te Amsterdam, Arent
Herms en Evert Hendricks als mombers van Evertje, dochter van wijlen Evert Herms, Wessel Lcnerts, gehuwd
met Machteltje Hendricks van den Oort te Leeuwarden, Rijck Jansen en Eva Willems, Evert Jansen en Aaltie
Drees, Thijs Jansen en Jannegie Willems, Gerrit Jans en Hermtie Jansen (= 4, 5), voorts Arent Jansen, Rijck
Jansen en Geurt Thijsen als voogden van Berent, zoon van Jan Thoenissen en Willempje Herms (= 10,11), Jan
Jansen Veen, en Femmighien Jans, wed. Hendrick Herms, tezamen kinderen, kindskinderen en erfgenamen
van Hermen Thijssen en Sophia Willems, transporteren 6 morgen weiland in het Zalkerbroek12. Dezelfde
erfgenamen verkopen op 12-5-1685 opnieuw land, maar dan worden in plaats van Gerrit Jans en Hermtie
Jansen Gerrit Bastiaen en Hermtie Jansen genoemd'3.

24. Evert Mertens, begr. Zalk 15-3-1622.

Noten

1. Rijksarchief in Overijssel, Zwolle (RAO), ora Zalk

37-

2. RAO, ora Zalk 37,18-11-1656, 5-11-1663,13-5-1666,

15-6-1669.

3. RAO, ora Zalk 37.

4. RAO, ora Zalk 13, fol. 240.

5. RAO, ora Zalk 15, pag 45.

6. RAO, ora Zalk 36,14-12-1615.

7. RAO, ora Zalk 36.

8. RAO, ora Zalk 37, 8-4-1656.

9. RAO, ora Zalk 37,14-3-1657, 21-5-1658, 23-3-1659,

18-12-1661, 5-11-1663,30-11-1669, ora Zalk 13, pag.

116.

10. RAO, ora Zalk 13, pag. 25.

11. RAO, ora Zalk 13, pag. 127.

12. RAO, ora Zalk 13, pag. 328.

13. RAO, ora Zalk 13, pag. 359.

Uit Antwerpse bron (56)

Die xvj oct. 1534; Costen van Amstel Ghysbrechtss, geseten te Breda, mechticht Peeter van Aelst

coopman alhier endeJan Verdussen enjacop sMeyer procureurs alhier om te vercopen een huys

inde Lange Nyeustrate, gelyk hem dat van Ghysbrechte van Amstel zyn vader wylen verstorven

is.

[Stadsarchief Antwerpen, schepenregister 185, f. 393]

4-2-1557; Anna van Cuijlenborch Gheerdtsdochterwylen met Adriaen Overbeeck eius marito [= haar

echtgenoot], bekende 275 Karolus gulden eens die Gheerdtvan Cuijlenborch der voirs. comparan-

te brueder haer op heden bekent heeft schuldich te syn, vercocht voirs. Gheerde van Cuijlen-

borch alle heur recht van goeden verstorven van wylen Anthonia Nijen Aerdtsdochterwylen heur-

der beijder grootmoeder, die binnen der stadt van der Leyden aflivich geworden is.

[Stadsarchief Antwerpen, schepenregister 264, f. 76verso] [M. V-K]
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Een klein stukje Burgerlijke Stand
Bloemendaal (bij Gouda) geboorten 1811

DOOR DRS L.M. VAN DER HOEVEN

In het oud archief van Bloemendaal, berustend op het Streekarchief Hollands Midden, bevindt
zich onder inventarisnummer 97: 'Register van geboorten, 1811,1 katern.' Nader onderzoek
leert dat dit een geboorteregister is van de Burgelijke Stand. In 1812 werd het een deel van de
gemeente Gouda. Hieronder vindt u de zes geboorten die ik het register worden vermeld.
Getuigen bij alle akten is Klaas Slinger, 65 jaar, bruggeman, won. aan de Brugge te Zuid-Wad-
dinxveen no. 30. Bij de eerst vijf akten is Philippus Venekoert, 37 jaar, blookmaker, won. Noord-
kade Waddinxveen, no. 167, getuige. Bij de laatste akte is dat Willetn Vreeswijk, 37 jaar, schoen-
maker onder Noord-Waddinxveen aan de kade no. 165.

1. 4-11-1811.

Arij Voster, papiermakersknecht, won. Goudkade no. 51, verklaart dat zijn huisvrouw Neeltje
Jonker op zaterdag 2-11-1811,4 uur namiddags, is bevallen van een dochter Adriana.

2. 8-11-1811.

Jan Hoogerdijk, boeredaggelder, won. aan de Kleiweg no. 189 dat zijn huisvrouw Cornelia Bakker
op woensdag 6-11-1811, voormiddags tussen 11 en half 12, bevallen van een dochter Aaltje.

3. 9-11-1811.

Jacobus Kooij, zaagmolenaarsknecht, won. aan het Jaagpad no. 130, dat zijn huisvrouw Marrigje
Radder op donderdag 7-11 bevallen is van een dochter Jacomina.

4.18-11-1811.

Jacob van Vuren, bouwman aan de Kleiweg, no. 179, verklaart dat zijn huisvrouw Klastina Hop-
koop op maandag 18-11, nachts om half twee, van een zoon Teunis.

5. 26-11-1811.

Leenden Bremmer (?), papiermaker, won. aan de Goudkade 82 verklaart dat zijn huisvrouw
Geertrui) Bruggeman, op zondag 24-11 nacht om 2 uur bevallen is van een dochter Antje.

6. 8-12-1811.

Dirk van Klaveren, schippersknecht, won. aan het Jaagpad no. 123, verklaarde dat zijn huis-
vrouw Geertrui) Dekker, op donderdag 5-12 om 9 uur bevallen is van een zoon Cornelis.
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Kasteleinshuwelijken in Ketting

DOOR G.J. BOTHOF

Geweten heb ik het altijd al, door mijn vader, dat opa Gerritjan IIBothof (overl. Den Haag 30-9-
1934)» tante Aartje en oom Roei wel broer en zus waren, maar uit verschillende huwelijken
geboren waren. Maar het fijne van de zaak kwam ik pas door onderzoek te weten.

Opa heeft zijn vader nooit gekend, maar had wel een fijne stiefvader. Aartje heeft haar
moeder nauwelijks en haar vader een jaar of wat meegemaakt. Haar broer Roei, eigenlijk
helemaal geen broer, heeft zijn vader en moeder wel geruime tijd gekend: de moeder tot in
zijn puberteit, de vader tot in diens ouderdom.

Maar nu het genealogisch/biografische verhaal. Gerrit Jan I Bothof werd op 9 augustus 1828
in Ridderkerk geboren als zoon van Hendrik (Hein) Bothof en Sientje (Sijke) Rits. Hein, tuinman
op het statige Huijs ten Donck in Bolnes, kon blijkens een oud kasboekje van de bewoners, de
familie Groeninx van Zoelen, van die enorme patriciërswoning (GA Rotterdam, inv. nr. 1064)
o.a. goed 'rotten' en 'bonsems' vangen. Hij stierf op 31-jarige leeftijd (Ridderkerk 15-8-1828),
zijn vrouw met de zorg voor het kroost achterlatend: Pieter, geb. 20-7-1820, Adrianus geb. 3-4-
1822, Nicolaas, geb. 30-4-1823, Joanna 7-5-1824, Hendrik geb. 24-6-1826 en tot slot de al ge-
noemde Gerritjan.

Willemina van Nugteren (1830-1886) en RoelofBenschop (1S32-1903). Datering: ca. 1875.
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Met uitzondering van Pieter, die als geboorteplaats Oost- en West-IJsselmonde heeft, zagen
zij in Ridderkerk het levenslicht. Zoon Gerrit werd scheepstimmerman, net als zijn broers
Adrianus (Janus) en Hendrik (Hein). Janus zou later de eigen familiewerf in Slikkerveer opzet-
ten. Diens zoons Piet, Hein en Dammis en hun nazaten zetten tot in de jaren '50 van de 20ste
eeuw die werf voort. Die latere generaties moesten overigens hun naam volgens de Ridder-
kerkse Burgerlijke Stand als Bothoffschrijven, vandaar het duo familienamen Bothof/Bothoff.

De kettinghuwelijken waar het hier om gaat, zijn:
1. Gerrit Jan 1 Bothof, dus geboren te Ridderkerk op 9-8-1828, treedt aldaar op 13-4-1855 in het
huwelijk met Aartje Nugteren, geb. aldaar op 20-9-1830, dr .vznBastiaan Nugteren en Aartje Stam,
kleindochter enerzijds van Willem Nugteren en Aaltje Brouwer en anderzijds vznLeendertStam en
Aartje Schits. Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren, Hendrika Pieternella, geb. Rid-
derkerk 16-11-1855, enkele maanden later overleden (Ridderkerk 11-2-1856̂  en Aartje, ook daar
geb. 3-10-1858, overl. Enschede 9-8-1937. Als de kleine Aartje nauwelijks eenjaar oud is, sterft
haar moeder te Ridderkerk op 20-10-1859. Vader Gerrit I trekt met het kind eind 1862 in bij het
gezin van zijn twee jaar jongere broer Hein die ook al met een Nugteren getrouwd was, name-
lijk met Alida, geboren Ridderkerk 28-3-1834, overleden 14-3-1904, dr. van van Bastiaan Nugte-
ren en Aartje Stam die we al kennen. Alida was dus een zuster van Aartje. Zij baarde van 1854
tot 187615 kinderen waarvan er 9 jong overleden. Anderzijds bereikten er 3 leeftijden van 85,
87 en zelfs 89 jaar!

2. Gerrit I hertrouwt met Willemina/Wilhelmina Nugteren, geb. Ridderkerk 17-7-1830, dr. van
Hendrik Nugteren, geb. 4-1-1793 en aldaar overleden op 2-8-1863, kleindochter van Willem Nugte-
ren, geb. Ridderkerk 31-12-1769, en van Aaltje Hendriksdr. Brouwer, geb. Ridderkerk 1-12-1771.
Willemina was dus een volle nicht van Aartje Nugteren, de eerste vrouw van Gerrit I.

Gerrit is inmiddels kastelein op het veerhuis van het Nieuwe Veer in Kinderdijk-Oost gewor-
den, dat de verbinding met Ridderkerk onderhield. Het is na dijkverzwaring in het kader van
het Deltaplan nu verdwenen. Het stond ter plaatse bekend onder de naam het Vossche Veer.
Het veerhuis telde een woonvertrek, een beijert (gelagkamer) met 44 stoelen en 10 tafels,
voorts een zolder met 4 bedden, een keuken, schuur en kelder met de drankvoorraad van
jenever, bier, 'punsch', likeur alsmede witte en rode wijn.

Het huwelijk wordt gesloten in Ridderkerk op 29-6-1867. Uit deze relatie wordt Alblasser-
dam-Kinderdijk op 16-7-1870 Gerrit Jan II geboren, maar dan is zijn vader al op 11-5-1870
overleden aan een longontsteking die hij opliep na het redden van een drenkeling uit de
Noord, de rivier waarover de veerboot heen en weer voer. Moeder Willemina blijft achter met
de jonge kinderen Aartje en Gerrit II en ... met het cafébedrijf.

3. Willemina stapt als herbergierster op het Nieuwe Veer opnieuw in het huwelijksbootje, nl.
te Alblasserdam op 16-6-1871 met Roelof (Roei) Benschop, geb. Lopik 23-4-1832, zn. van. Roelof
Benschop enjacoba Borst. Roei was oorspronkelijk timmerman maar later kastelein, hoe kan het
anders. Uit deze verbintenis wordt te Alblasserdam op 19-11-1873 zoon Roelof Hendrik gebo-
ren. Op 21-3-1886 verlaat Willemina in Alblasserdam dit aardse leven en brave Roei heeft dan
3 kinderen: Aartje (helemaal geen bloedverwantschap met hem, inmiddels gehuwd), Gerrit II
(de zoon van zijn vrouw en haar eerste man, nog thuis) en Roei, zijn eigen en Willemina's
kind, ook nog thuis. Weer is een echtpaar op het veerhuis gehalveerd, een probleem voor het
bedrijf.
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De hier genoemde dochter Aartje kwam met weinig geld ten huwelijk, omdat een oom die
haar erfenis beheerde, die had opgemaakt. Toen zij erom kwam nam hij kort daarna vrijwillig
afscheid van het leven. Hij werd ondersteboven in een grote regenton gevonden.

4. Roelof Benschop hertrouwt te Brielle op 17-11-1887 met Neeltje Verhagen, geb. Briele 4-1-1847,
wed. vznjosefjohannes Oosterling, dr. van Adrianus enjacoba Pols. Roelof overlijdt te Alblasser-
dam op 15-2-1903 en Neeltje te Brielle op 12-3-1930. Haar overlijdensadvertentie wordt gete-
kend door dochter A. Oosterling uit het ie huwelijk en haar man P. den Boeff. Daaruit nage-
slacht.

Met dit huwelijk moet de 17-jarige Gerrit II, mijn grootvader, niet gelukkig geweest zijn.
Hij kon het met deze stiefmoeder niet vinden en ging korte tijd daarna, in 1888, vrijwillig in
militaire dienst in Gorinchem. Door zijn opleiding aan de Franse school in Kinderdijk had hij
een goede basis voor een redelijk succesvolle militaire carrière die met de rang/functie van
sergeant-majoor administrateur bij de genie in 1913 vrijwillig eindigde. Daarna was hij beheer-
der van het badhuis aan de Kanaalstraat in Utrecht, toen net gebouwd en in de jaren '80 mos-
kee geworden.

Toen ik in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag naar Neeltje Verhagen aan het zoeken was,
bekroop mij een - voor opa plaatsvervangende - wrevel: dat mens ook. Opvallend vond ik de
vaststelling dat al de vier getuigen van haar huwelijk met mijn stiefovergrootvader van haar
kant kwamen. Had zij een overheersend karakter? Eén daarvan was Dirk van Rees, 40 jaar,
opperschipper bij het Korps Torpedisten, dat toen in Gbrkum lag, zwager der bruid. Zou de
dienstneming van opa in die stad mede door hem beïnvloed zijn? Wie weet bezocht hij, op
weg van Gorkum via Kinderdijk naar Brielle, regelmatig de herberg aan de Kinderdijk en
vertelde hij zijn verhalen over het genieleven. Hielp hij weduwnaar Roei aan een nieuwe
vrouw en Gerrit II aan een militaire loopbaan? Zullen we het ooit weten? Of Roei Benschop het
bedrijf voortgezet heeft tot aan zijn dood, is mij niet bekend.

De noodzaak om voor de kinderen te zorgen en om de broodwinning voort te zetten hebben
geleid tot deze huwelijken in een keten van vier.

We kunnen deze ketting in een schema vangen, als we de mannen met een m aanduiden,
de vrouwen met een v en vervolgens nummeren. We krijgen dan:
mi x vi - mi x V2 - m2 x V2 - m2 x V3.

Toch geen modern huwelijk

In het trouwboek van Zuidland (DTB nr. 4) werd ingeschreven het echtpaar Maartje Joppe, j.d.
van Oud-Beijerland en Aagjen Jans, j.d. van Zuidland. De afkonding vond plaats op 21 april
1647 en het huwelijk op 19 mei. Dit huwelijk is echter een verschrijving, want in het originele
trouwboek van Zuidland (Kerkelijk archief van Zuidland, inv.nr 93) staat te lezen: 'Maerten
Joppe, j.m. van Out-Beijerlandt, met Aechtje Jans, j.d. van 't Zuijdtlandt. Vercondicht van den
21. april [1647], getrouwdt den 19 meij'.

mw. L.M. Varekamp, Delft
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Stamreeks van een familie Cos (Naarden, Weesp, Zaandam)

DOOR T.W. PRINS-DE HAAN (t)

Deze vrij kleine familie komt oorspronkelijk uit Eemnes, van welke plaats vrijwel geen archi-
valia uit de eerste helft van de zeventiende eeuw bewaard zijn gebleven. Als gevolg hiervan
zijn de gegevens van de oudste generaties dan ook zeer fragmentarisch en dus onvolledig.
Onderzoek in de oudste protocollen van de Naardense notarissen, tot wie zich relatief veel
inwoners van Eemnes voor hun zakelijke en persoonlijke transacties wendden, bracht geen
relevante zaken aan het licht, evenmin als de klappers op de octrooien tot testeren in het
Rijksarchief Utrecht. De oudste vermelding van de achternaam Cos werd in 1659 gevonden;
een verklaring van deze naam - vermoedelijke een versteend patroniem van Corstiaan of
Cosmas, een voornaam die in Utrecht en Het Gooi destijds wel voorkwam - kon niet achter-
haald worden.

Een enkele maal wordt de spelwijze Kors of Kos gebruikt, maar van de spelling met C wordt
na ca. 1710 niet meer afgeweken.

Geen enkele verwantschap kon worden aangetoond met het gelijknamige geslacht uit Me-
demblik, waarvan het wapen zich nog op een gebrandschilderd raam in de N.H.kerk aldaar
bevindt.
Alle personen uit deze stamreeks behoorden tot de gereformeerde (= hervormde) kerk.

I. Lambert Gijsbertsz. Cos, geb. ca. 1600, overl. voor 20-1-1660.
- Waarschijnlijk is Lambert twee maal getrouwd geweest; van beide vrouwen is de naam onbekend.
Lamph Gijsbertsz. assisteerde op 10-3-1635 als 'koude swager', en oom van moederszijde van de kinderen, Goosen
Jansz. uit Eemnes bij het opmaken van diens huwelijkscontract voor notaris Pieter Carels te Amsterdam ter
gelegenheid van diens tweede huwelijk met de weduwe Eva Dircx Gudde uit Haarlem1.
- Voor notaris P. Lieffs te Eemnes compareerden op 20-1-1660:
HenrickJansz.Jongeling,JacobJansz.,gehuwdmetEmmichjenJans, mitsgaders Willemtgenjans voor haar zelve
en zich sterk makende voor Gerrit Jansz. Jongeling, allen erfgenamen van Jan Jansz Jongeling. Zij bekenden elk
voor een vijfde part schuldig te zijn aan Timentgen Jans, weduwe van Pieter Lamphen Cos en aan Jan Gosensz.
als momboir over de kinderen van Lamphen Gijsbertsz Cos de somma van 8 gld. uit zake van een obligatie van
25 gld. hoofdsom + rente, verlopende op 1-5-16602

- Uit het feit dat Lamphen Gijsbertsz. in 1660 nog minderjarige kinderen had, terwijl zijn vóór 1659 gestorven
zoon Pieter zeker vier kinderen naliet, kan worden geconcludeerd dat hij twee maal getrouwd is geweest. Boven-
dien noemde zijn dochter Grietje Lamphen de kinderen van Pieter later 'vrunden van halven bedde'. Lambert
had een zuster Gerritje Gijsberts, overl. voor 10-3-1635, tr. Goosen Jansz., huistimmerman te Eemnes. Uit dit
huwelijk twee kinderen.

Uit het eerste huwelijk:

1. Pieter Lamphen, volgt II.

Uit het tweede huwelijk:

2. Grietje Lamphen, begr. Naarden 20-11-1710, tr. Naarden 15-1-1677 als j .d. van Eemnes, Goos-
sen Jansen, j.m. van Bussum.

II. Pieter Lamphen Cos, timmerman te Eemnes, overl. voor 20-5-1659, tr. Tijmentje Jans, verm.
begr. Naarden 30-3-1666 ('Tijmentje Jan Lockendr., op het kerkhof).

- In het hiervoor al genoemde protocol van notaris Lieffs, het enige dat op Eemnes in die periode betrekking
heeft, bevindt zich een akte van 20-5-1659, waarin 'Timentje Jans, weduwe ende boedelhoudster van Pieter
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Lamphen Cos, in sijn leven timmerman alhier', Lambert Monick, procureur te Eemnes, machtigt om uit haar
naam geld te ontvangen van ene 'Juffrou van Muylenburch'. Als getuige trad Jan Gosensz. op, vermoedelijk
dezelfde persoon als de voogd over de kinderen van Lamphen Gijsbertsz. Cos.
- Het is niet duidelijk waarom Tijmentje met haar jonge kinderen van Eemnes naar Naarden is verhuisd. Het
is mogelijk dat ze daar familie had: een Claes Jan Lockensz. wordt in diezelfde periode in Naarden genoemd.

Uit dit huwelijk (volgorde onzeker):

1. Rijck Cos, volgt III.

2. Lambert Cos, begr. Naarden 20-10-1693, tr. Naarden 29-2-1688 Maritje Paacque, weduwe van

Gerrit Gerritsen Went.

Uit dit huwelijk:

a. Tijmentje, ged. Naarden 23-9-1691, tr. ald. 1-5-1712 Albartus Tulling.

3. PieterCos, overl. tussen 1705 en 1711, tr. ca. 1686 (verm. in Loosdrecht)Mac/iteM Enge/s Waak-

huys, overl. na 13-4-1741, ws. dr. van Engel Dirckz Waeckhuys en Grietgen Henricks.

Uit dit huwelijk:

a. Tijmentje, ged. Oud-Loosdrecht zi-8-1687;
b. Grietje, ged. Nieuw-Loosdrecht 28-8-1689;
c. Dirckien, ged. Oud-Loosdrecht 16-9-1691;
d. Dirkje, ged. Nieuw-Loosdrecht 28-3-1694;
e. Pietertje, ged. Nieuw-Loosdrecht 7-10-1697, tr. Amsterdam 13-4-1741 Jan Liefhebber;
f. Maritje, ged. Nieuw-Loosdrecht 13-9-1699, begr. Amsterdam 30-9-1766, tr. Dirk van Jesveld;
g. Engeltje, ged. Nieuw-Loosdrecht 22-1-1702
h. Pieter, ged. Oud-Loosdrecht 3-2-1705.
- Bij de doop van dochter Dirkje in 1694 wordt Pieter Pietersz. Cos vermeld als Pieter Pietersz. Decker. Dit zou
er op kunnen wijzen, dat hij riet- of leidekker van beroep was.
- Op 15-2-1702 verkocht Pieter Cos in opdracht van de erfgenamen van Willem Hendricksz. een huis en erve
in de Zijp aan Jan Gerrits Stelting3

4. Maritje Cos, geb. Eemnes, overl. voor 20-11-1700, tr. Naarden 26-3-1684 WalingJansz. Stam,

geb. Muiden, schepen van Naarden o.a. in 1722,1724 en 1727. Hij tr. (2) Naarden 21-11-1700

Gerberich Hendriks, wed. van Claas Jansz. Glasius; hij tr. (3) Naarden 5-10-1710 Johanna

van Rasteren.

Uit het eerste huwelijk:
a. Jan, ged. Naarden 21-6-1684, jong overl.;
b. Tijmentje, ged. Naarden 3-12-1687.

III. Rijck Pietersz. Cos, geb. Eemnes ca. 1650, meester-timmerman, begr. Naarden (aang. imp.)

26-6-1716, otr./tr. Leiden/Naarden 1/19-11-1686 Maria de Clerq, geb. Naarden ca. 1662 (geen doop

gevonden), overl. ald. 2-3-1732, dochter van Pierre de Clerq, Frans schoolmeester, en Maria

Burlion4.
- Rijck Pietersz. Cos, geboren in Eemnes, maar opgegroeid in Naarden, heeft in de laatste 25 jaar van zijn leven
vele sporen in de archivalia van deze stad nagelaten, die niet altijd van financieel inzicht getuigen. Daar de
transportregisters van Naarden voor 1695 ontbreken, was het niet mogelijk na te gaan wanneer hij de beide
huizen aan de Korte Marktstraat, die zij n eigendom waren, heeft gekocht. Samen met zij n zwager Pieter de Clerq
verkocht hij nomine uxoris (namens zijn vrouw) op 12-9-1695 het huis van zijn overleden schoonvader in de
Vrouwstraat. Koper was Andries Heshuysen, presiderend burgemeester van Naarden, die er 1950 gld. voor moest
neertellen5.
- Op 24-3-1694 moest Rijck voor de Naardense schepenen verschijnen wegens een schuld van 397-10-0 aan Pieter
Vijselaar, houtkoopman te Zaandam, wegens geleverd hout. Deze zaak sleepte zich voort tot 6-9-1695; de afloop
wordt niet vermeld6.
- Zijn huis aan de Korte Marktstraat, naast de brouwerij van Cornelis Ploos van Amstel, belastte hij op 18-1-1699
met een bedrag van 700 gld., geleend van zijn aangetrouwde oom Goossen Jansz. Als onderpand dienden de
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inboedel en het timmermansgereedschap, alsmede een tweede huis aan de Korte Marktstraat, gelegen tussen het
huis van de weduwe van Jan Jansz. en de brouwerij van Cornelis Ploos van Amstel. Een halfjaar voor zijn dood
- op 18-1-1716 - belastte hij dit huis nogmaals, ditmaal met een bedrag van 300 gld.
- Een ander financieel avontuurtje, dat hem overigens winst noch verlies opleverde, was de koop van een huis
aan de Koepoortstraat. Dit huis kocht hij op 22-11-1706 van Robbert Oblet, die het wegens de daarop staande
onbetaalde verponding bij executie van de hand moest doen 'en de koper daarvan is gebleven Rijck Pieterse Kos'.
Op 21-7-1712 verkocht Rijck ditzelfde huis, hier genoemd 'seecker huys en erve, staande tegenover 't Oude Hoff
van Hollant, naast de voorn, koper aan d'ene en de erven van Gijsbert Stevense Tullingh aan d'andere sijde' voor
31 gld. aan Johannes Junnebol.
- Intussen had zich een andere, pijnlijker, kwestie afgespeeld7. Op 24-6-1711 compareerden voor schepenen van
Naarden: Sacharias de Geus, gehuwd met Bijtje Hendricks Bloem; Jan Jansz. Doorn, gehuwd met Neeltje Hen-
dricks Bloem; Harmen Ploos; Deliaentje Ploos; Gerrit de Raed, gehuwd met Wijntje Ploos; Ernst Jansz. Smit,
gehuwd met Marretje Ploos; Gerrit Roeien, gehuwd met Pietertje Ploos; Meyns Tijsz., vader en voogd van zijn
kinderen bij Lijsbeth Jans Kaspers, allen erfgenamen ab intestato van Gosen Jansz. en Grietje Lamphen, alhier
overleden, en ook namens Magteld Engels, weduwe van Pieter Pietersz. Cos, wonende in Loosdrecht, als moeder
en voogdes van haar minderjarige kinderen; Waling Jansz. Stam als vader van Tijmentje Stam en voogd over
Tijmentje Lamberts Cos, allen als eisers contra Rijck Pietersz. Cos als gedaagde. Het betrof hier een al oude
kwestie: Gosen Jansz. was op 23-8-1687 borg geworden voor Rijck Pietersz. Cos inzake een obligatie van 500 gld.
+ 4% rente. Deze lening was door Gosen op 30-7-1700 afgelost met 60 gld. interest sedert 24-7-1695 en de andere
erfgenamen eisten nu ook hun aandeel in dit geld op. Tevens had Rijck op een openbare veiling het huis van
Gosen en Grietje gekocht zonder de koopsom te kunnen voldoen. De eisers hadden het huis daarna voor de
tweede maal geveild, waarbij het 60 gld. minder opbracht. Ook voor dit verschil stelden de erfgenamen hem
aansprakelijk... Helaas vermeldt de schepenrol niet hoe de zaak afgelopen is8.

- Hoewel bovenstaande akte aangeeft dat Gosen Jansz. en Grietje Lamphen ab intestato gestorven zijn, was er
wel degelijk een testament! Op 20-12-1689 - Grietje was toen ziek, hoewel ze Gosen blijkt te hebben overleefd
- legden zij voor notaris Cornelis Bosch hun laatste wil vast9. Zij bepaalden dat na het overlijden van de langstle-
vende hun bezittingen gelijkelijk verdeeld zouden worden tussen zij n 'vrunden en erfgenamen' en 'haer erfgena-
men sonder onderscheyd van heelen of halven bedde'. In datzelfde jaar - 4-3-1711 - hadden de hiervoren genoem-
de erfgenamen, waarbij ook Rijck Pietersz. Cos optrad, voor een bedrag van 910 gld. een aantal landerijen in
Eemnes-Buitendijks verkocht aan Jacobus Cramer, secretaris van Eemnes-Buitendijks10.
- In zijn laatste levensjaren moest Rijck nog tweemaal voor schepenen verschijnen wegens schulden aan hout-
handelaren". Op 13-3-1715 eiste Frans Waligh Boy, houtkoper te Zaandam, betaling van 47-19-8, inclusief de
kosten. Cornelis Sardam, als voogd over de kinderen van Adriaan Bijkerk, had op 16-4-1715 nog 202-8-0 van hem
te goed 'als reste van meerdere somme wegens gelevert hout'.
- Eind juni 1716 is Rijck overleden; het impostregister van Naarden vermeldt op 26-6-1716: 'Rijck Pietersz. Cos
- Pro Deo'. Zijn begrafenis is echter in het zeer goed bijgehouden begraafboek niet gevonden. Maria de Clerq,
de vrouw van Rijck Cos, had twee jaar vóór haar huwelijk al een kind ter wereld gebracht, de kleine Isaac, die op
11-10-1684 in Naarden werd gedoopt. Mogelijk is deze geschiedenis er de oorzaak van, dat zij Naarden een tijd-
lang heeft verlaten. Ten tijde van haar huwelijk met Rijck in 1686 woonde ze bij haar getrouwde zuster Judith
de Clerq in Leiden. De kleine Isaac is waarschijnlijk jonggestorven; in stukken van latere datum wordt zijn naam
althans niet meer genoemd. Maria had, zoals later bleek, in tegenstelling tot haar man een behoorlijk zakelijk
inzichten in de 16 jaar die ze hem overleefde, heeft zij bewezen een goede financierster te zijn. Uit de na haar
dood op 7-3-1732 voor notaris Jan Nagtglas opgemaakte inventaris blijkt dat zij voor die tijd grote bedragen had
uitgeleend, allereerst aan haar vier kinderen:
Pieter Cos - 520-18-10
Jacobus Cos - 348-8-0
Jan Cos - 332-14-8
Maria Cos x Willem Hendrik la Meer - 600-0-0
- Ook was zij gewend onderpand te vragen voor sommige leningen! Pieter Cos was zijn moeder nog 150 gld.
schuldig onder verpanding van een 'paar Orlietten'. Pieter van der Sluys, die 35 gld. geleend had, kreeg deze
'onder verband ter minne' van vijf linnen lakens, drie servetten en een sloop. Abraham Ysaakse, die een schuld
van 37 gld. had, moest als onderpand geven: een bed, een hoofdpeluw, een linnen laken, een boek met 'silvere
crappen', twee kuiven, drie tinnen schotels en een koperen bekken. Tenslotte was Willem Pijnen, die bij haar in
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de kost was, Maria 543-2-4 schuldig wegens kostgeld en 'verschooten penningen'.
- Uit de zeer gedetailleerde inventaris blijkt dat zij zeker niet om linnengoed verlegen was. Zo bezat zij o.a. ook
66 servetten, 29 slaaplakens, 37 slopen en tien tafellakens. Haar garderobe was eveneens de moei te waard: behalve
drie japonnen, twee samaren, vijf jakken en zeven rokken, had zij o.a. ook twee corsetten, één vrouwenbroek (!),
acht kuifmutsen, 44 neusdoeken, tien kroplappen, een zwart zijden kaper, twee dito voorschoten, twee paar dito
handschoenen, twee paar beverhandschoenen, twee waaiers en een mof. In het kleinsteedse Naarden van d ie tijd
zal de timmermansweduwe Maria de Clerq een opvallende verschijning zijn geweest! Tenslotte waren twee
huizen haar eigendom: ten eerste het huis met erf en tweeschuren, waarin zij had gewoond, gelegen aan de Korte
Marktstraat, belend aan de ene zijde Cornelis Jacobsz. Brouwer en aan de andere zijde de oude brouwerij van
Ploos. Het andere huis was eveneens aan de Korte Marktstraat gelegen en strekte tot de Gansoordstraat. Dit was
verhuurd voor 29 gld. per jaar. Beide huizen werden op 11-6-1732 door de erfgenamen onderling verkocht. Maria
de Clerq stierf op 2-3-1732 en werd op 7-3 d.a.v. begraven. Er was 3 gld. impost verschuldigd.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Cos, ged. Naarden 24-9-1687, volgt IV.

2. Jacobus Cos, ged. Naarden 16-10-1689, schepen in 1724,1729 en 1732, begr. Naarden 24-8-

1750, tr. Naarden 6-9-1716 Susanna Peters Orlotzki.
Uit dit huwelijk:
a. Kind, begr. Naarden 7-11-1716;
b. Maria, ged. Naarden 8-2-1717;
c. Pieter, ged. Naarden 17-9-1719;
d. Rijk, ged. Naarden 24-6-1725;
e. Jacoba, ged. Naarden 1-3-1730.

- Kinderen van Jacobus Cos werden begraven op 28-11-1719, 23-12-1721 en 19-2-1723.

3. Lambert Cos, ged. Naarden 13-1-1692, begr. ald. 13-2-1711.

4. Hermanus Cos, ged. Naarden 26-8-1693, begr. ald. 6-11-1714.

5. Jan Cos, ged. Naarden 25-4-1696, meester timmerman, begr. ald. 9-12-1752, tr. (1) Naarden

24-1-1723 Wijntje Ploos van Amstel, ged. Naarden 22-12-1697, overl. ald. 1-1-1729, dr. van

Cornelis Ploos van Amstel en Catrina Tol; tr. (2) Naarden 25-2-1731 Johanna Cramer, wed.

van Louis Bullens, geb. Amsterdam, overl. na 24-10-1761, dr. van Willem Cramer en Geer-

truy de Haan.
Uit het eerste huwelijk:
a. Kornelis, ged. Naarden 29-3-1724, overl. Amsterdam 26-1-1808, tr. Amsterdam 25-4-1749 Margaretha Veec-

kens;
b. Johannis, ged. Naarden 22-4-1725, begr. ald. 4-5-1725;
c. Maria, ged. Naarden 27-3-1726, begr. ald. 16-4-1726;
d. Maria, ged. Naarden 18-5-1727, begr. ald. 28-7-1727;
e. Kind, begr. Naarden 8-1-1729.
- Wijntje Ploos van Amstel overleed bij een bevalling. Zij werd op 8-1-1729 'met haar kindje' begraven.
Uit het tweede huwelijk:
f. Maria, ged. Naarden 1-8-1731, overl. Pieterburen 18-10-1796, tr. Doornik 1750 Wolter Hendrik Hofstede,

1725-1794, officier, later landschapssecretaris van Drenthe.
g. Geertruyd, ged. Naarden 12-4-1733, begr. ald. 20-7-1733;
h. Geertruyd, ged. Naarden 21-3-1734;
i. Willem, ged. Naarden 12-2-1736.
-Jan Cos bezat enige huizen in Naarden: een huis op de hoek van de Peper- en Bergstraat, dat hij zelf bewoon-
de, een huis in de Turfpoortstraat en een houtschuur i'n de Peperstraat. In 1735 kocht hij nog een huis in de
Jan Matenstraat, hoek Regenboogstraat, dat hij op 4-1-1747 weer van de hand deed. Van de familie Ploos van
Amstel erfden Jan en zijn eerste vrouw o.a. een aantal landerijen, die zij op 10-10-1724 aan de andere erfgena-
men verkochten. Nadat zijn eerste vrouw overleden was, bleef hij toch zaken met haar familie doen: zo kocht
hij op 5-1-1729 van hen een branderij in de Peperstraat en op 28-5-1733 een huis in de Kattenhagestraat. Johan-
na Cramer is na het overlijden van haar man uit Naarden vertrokken. Op 21-10-1761 compareerde zij voor de
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Amsterdamse notaris Hermannus van Heel. Zij machtigde haar zoon Jan Bullens (uit haar eerste huwelijk)
om het huis en erf en tuin aan de Kattenhagestraat te verkopen. Johanna woonde toen 'aan het Tolhek op de
Haarlemmer Laageweg over het dorp Sloterdijk'12.
- Plaats en datum van haar overlijden konden niet worden gevonden13.

5. Maria Cos, ged. Naarden 9-11-1698, begr. ald. 14-11-1732, tr. Naarden 21-12-1727 Willem

Hendrik la Meer, geb. Den Haag.
Uit dit huwelijk:
a. Maregrietje, ged. Naarden 25-2-1728;
b. Maria, ged. Naarden 24-8-1729;
c. Maregrietje, ged. Naarden 12-1-1731;
d. Johannis, ged. Naarden 4-1-1732;
e. Doodgeboren kind, begr. Naarden 14-11-1732, samen met de moeder.
- Maria Cos, 'siek te bedde leggende', maakte op 9-11-1732 samen met haar man een mutueel testament.

IV. Pieter Cos, ged. Naarden 24-8-1687, timmerman, vroedsman te Naarden van 1715-1718, begr.

ald. 7-12-1747, otr./tr. Amsterdam/Naarden 20-12-1720/5-1-1721 Anna van derVeer, ged. Naarden

25-12-1696, overl. ald. 25-5-1767, dr. van Jacobus van der Veer, chirurgijn, en Grietje Burgers

van der Kolck.

- Behalve vroedsman was Pieter Cos, blijkens het stedelijk officiantenboek van Naarden, in 1721 'copjesganger
voor de armen' en in 1723 'hoyman van de veerschepen'. Pieter Rijksz. Cos kocht op 27-4-1724 een huis op de
Voorstraat, waarvan de hypotheek op 15-10-1727 geroyeerd werd. Deze aflossing geschiedde waarschijnlijk uit
de verkoop van een huis in de Gasthuisstraat, die op dezelfde datum plaatsvond.
- Blijkens het hervormde lidmatenboek woonden Pieter en Anna in 1735 in de Gasthuisstraat. Waarschijnlijk is
hij, evenals zijn vader, geen goede financier geweest. Zo verklaarde zijn nicht Maria van der Kolk in een notariële
akte van 18-2-173314 dat zij Pieter 100 gld. had geleend 'ter occasie van het bouwen van de Gemeenelands Maga-
zijnschuur', die hij nog steeds niet had terugbetaald. Op 7-12-1747 werd Pieter Cos in Naarden begraven; er was
geen impost verschuldigd.
- Anna van der Veer stierf op 25-5-1767; haar nalatenschap was vermoedelijk dermate met schulden bezwaard,
dat haar erfgenamen zich wilden beraden of ze die zouden aanvaarden of verwerpen...1S. Van haar zes kinderen
waren er op dat moment nog drie in leven: Jacobus, die als getrouwd man te Weesp woonde, de waarschijnlijk
ongetrouwd gebleven Rijkje, en de oudste zoon Pieter, die in Batavia verbleef. Uit een akte van 22-7-177316 blijkt,
dat Anna samen met haar broer Gerrit van der Veer, chirurgijn en apotheker te Naarden, nog een bedrag van 240
gld. tegoed had van de opperstuurman Jan Theunisz. van Amsterdam. Dit bedrag moest via de VOC uitbetaald
worden, hetgeen in 1773 nog steeds niet gebeurd was. Gerrit van der Veer machtigde daarom Jan Bullens Louisz.
te Amsterdam, vermoedelijk een goede bekende (zijn moeder Johanna Cramer was de tweede vrouw van Jan Cos
Rijksz.), om dit geld alsnog bij de VOC te innen. Anna van der Veer werd op 2-6-1767 in Naarden begraven; ook
voor haar behoefte geen impost te worden betaald.

Uit dit huwelijk:

1. Rijkje, ged. Naarden 16-3-1721, overl. na 1767.

2. Pieter, ged. Naarden 25-6-1723, woonde in 1767 in Batavia, mogelijk begr. Weesp 11-3-1784,

ongehuwd.

3. Marregrietje, ged. Naarden 9-9-1725, begr. ald. 11-1-1726.

4. Jacobus, ged. Naarden 2-2-1727, volgt V.

5. Zara, ged. Naarden 31-12-1730, begr. ald. 15-1-1731.

6. Maria, ged. Naarden 12-12-1732, jong overl.

V. Jacobus Cos, ged. Naarden 2-2-1727, begr. Weesp 21-5-1790, tr. Weesp 17-8-1754 Alida Weemans,

geb. Weesp ca. 1728 (geen doop gevonden), begr. ald. 30-12-1791, dr. van Bartelt Weemans en

Anna Stevens.
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- Jacobus Cos heeft Naarden al voor zijn huwelijk verlaten; welk beroep hij in Weesp uitoefende, is niet bekend.
Wel is hij enige tijd in dienst geweest, vermoedelijk als koetsier of palfrenier van Abraham d'Arest, burgemeester
van Weesp. In een akte van 15-4-175617 legde hij samen met Ary Jonkhart getuigenis af over een twist tussen deze
burgemeester en zijn stadsgenoot Jan Daniel Thuret, waarvan hij getuige was geweest. De banden met de familie
d'Arest bleken ook in 1767 nog te bestaan: de zoon van de burgemeester, Abraham d'Arest jr., was getuige bij de
doop van Jacobus'jongste zoon Abraham. Tot op de huidige dag komt de naam Abraham (Abram) nog voor in
deze tak van de familie Cos. Als nevenfunctie heeft Jacobus mogelijk gedurende kortere of langere tijd het beroep
van doodgraver uitgeoefend; bij zijn overlijden in 1790 werd hij althans als zodanigaangeduid. Op grond hiervan
hoefden zijn nabestaanden geen begrafeniskosten te betalen!

- Alida Weemans, die bij haar ondertrouw verklaarde 26 jaar oud te zijn, was op 13-jarige leeftijd al wees: haar
ouders stierven kort na elkaar in het jaar 1741. Haar tante Johanna Westerbeek-Stevens (geb. Duisburg ca. 1693)
vergezelde haar bij haar huwelijk. Zij stierf eind december 1791 en werd op 30 december begraven. Er was, evenals
voor haar man, geen impost verschuldigd.

Uit dit huwelijk:

1. Petronella, ged. Weesp 6-2-1755.
2. )acobus, ged. Weesp 2-5-1756, apotheker en chirurgijn te Naarden, begr. Naarden 3-2-1801,

tr. Amsterdam 20-12-1781 Matje Bollebakker.
3. Anna, ged. Weesp 22-9-1757, begr. ald. 16-3-1771.
4. Margrietje, ged. Weesp 10-6-1759.
5. Cornelia, ged. Weesp 5-2-1761, in 1784 met attestatie naar Amsterdam vertrokken.
6. Barta, ged. Weesp 6-1-1763, begr. ald. 2-10-1764.
7. Pieter, ged. Weesp 26-8-1764, begr. ald. 3-11-1784.
8. Abraham, ged. Weesp 25-12-1767, volgt VI.

VI. Abraham Cos, ged. Weesp 25-12-1767, overl. ald. 17-7-1830, tr. (1) Weesp 2-10-1790 Alctta Vos,
ged. Amsterdam 18-12-1767, begr. Weesp 19-6-1792, dr. van Jacobus Vos en Catharina van Zan-
ten; tr. (2) Amsterdam 24-4-1795 Fijtje Boelhouwer, ged. 's-Graveland 4-12-1779, overl. Weesp 6-
9-1849, dr. van Gerrit Boelhouwer en Lambertje Mets.

- Abraham Cos vestigde zich na het overlijden van zijn eerste vrouw in Amsterdam, waar hij op de Achterburg-
wal 'bij het Oudemanhuis' woonde. Welk beroep hij daar uitoefende is niet bekend. Tussen 1798 en 1800 is het
gezin naar Weesp verhuisd; daar heeft hij als tapper en baardscheerder de kost verdiend. Bij zijn dood in 1830
woonde hij aan de Nieuwstraat nr. 96. Hij liet geen onroerende goederen na. Fijtje Boelhouwer overleefde haar
man ruim 19 jaar; zij stierf te Weesp (Kerkstraat 102) op 6-9-1849, twee dagen na het overlijden van haar oudste
zoon Jacobus. Volgens de successiememorie bedroeg haar nalatenschap nog geen 300 gld.

Uit het tweede huwelijk:

1. Johanna Jacoba, ged. Amsterdam 13-12-1795, overl. ald. 13-11-1863, tr. Amsterdam 2-5-1821
Jurry Peter Hamann, geb. Weesp 16-3-1794, koffiehuisknecht, later restaurateur, zn. van
Johann Jurry Hamann en Sophia Louisa Joosen.

2. Matje Lamberta, ged. Amsterdam 27-12-1797, overl. na 1830, tr. (niet in Amsterdam of
Weesp)J. Nieuwenhuisen.

3. Jacobus, geb. Weesp 9-6-1800, timmermansknecht, overl. ald. 4-9-1849, tr. Weesp 25-9-1825
Femmetje Verhoef, geb. Weesp 13-2-1795, overl. ald. 14-4-1865, dr. Jacobus Verhoef en Niesje
Prent.

4. Antje Alida, geb. Weesp 20-12-1802, overl. ald. 4-9-1806.
5. Pieter, geb. Weesp 10-6-1805, bediende, overl. Amsterdam (Buitengasthuis) 5-8-1838, onge-

huwd.
6. Jannetje, geb. Weesp 3-10-1809, overl. ald. 6-3-1827.
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7. Anna Alida, geb. Weesp 23-3-1812, overl. Haarlem 13-12-1891, tr. (1) Eise van Zanten, geb. ca.
1822, tapper, overl. Amsterdam 5-1-1853; tr. (2) Amsterdam 23-4-1857 Hendrik Hillen, geb.
Amsterdam 3-1-1803, stoelenmaker, wed. van Jannetje Storris, overl. Amsterdam 7-5-1872.
- In 1864 woonde het echtpaar op het Damrak 132. Anna Alida gold, mogelijk vanwege haar huwelijk met een
'stoelenfabrikant', in het gezin van haar broerGerrit als een suikertante. Deze vernoemde zijn nakomertje met
het oog op een eventueel aandeel in de nalatenschap dan ook naar 'tante Na'. Veel meer dan een zilveren
paplepeltje met de initialen A. A.J. - nogsteeds in familiebezit- leverde deze vernoeming echter niet op. Anna
overleefde zowel haar broer Gerrit als de kleine Na.

8. Gerrit, geb. Weesp 25-2-1815, volgt VIL

VII. Gerrit Cos, geb. Weesp 25-2-1815, grofsmid, overl. Halfweg 13-6-1890, tr. Delft 13-5-1846

Sophia van den Bosch, geb. Delft 25-4-1821, overl. Halfweg 20-7-1889, dr. van Hendrik van den

Bosch en Aletta Dorothea Brinkhuysen.
- Gerrit Cos vestigde zich op 1-11-1841 in Delft, waar hij al spoedig de naaister Sophia van den Bosch moet hebben
leren kennen. Daar hij in die tijd als smid bij de Compagnie Artillerie Werklieden in dienst was, gold voor hem
als scmi-militair blijkbaar een huwelijksverbod. Uit hun verhouding werden twee kinderen geboren - Abraham
en Aletta Theodora - die bij de geboorte door de vader werden erkend en bij het huwelijk in 1846 gewettigd
werden. Helaas stierven de beide kleuters kort na elkaar in de loop van 1848.
- Blijkbaar is Gerrit later voor zichzelf begonnen; in aktes van latere datum wordt hij steeds als grofsmid ver-
meld. Van november 1855 tot juli 1856 heeft hij als smid in Schiedam gewerkt, daarna keerde hij weer naar Delft
terug. Het ging in die jaren niet goed met het gezin, want Gerrits toenemende drankzucht leidde tot grote
armoede. Zijn kleindochter verklaarde later zeer beeldend: 'Grootvader heefteen hele smederij door zijn keelgat
gegoten!'...
- Sophia deed wat ze kon om de armoede te verlichten: als ze zelf een baby had, werd ze min 'bij de rijke lui' wat
naar verluidt goed betaald werd. Ook had ze werkhuizen vanwaar ze vaak een kliek eten mee naar huis kreeg;
haar hongerige kinderen stonden haar dan bij het hek op te wachten. Op zaterdagmiddag werd het enige stel
kleren van de kinderen gewassen en de kleintjes werden in bed gestopt totdat alles weer droog was. In juli 1862
verhuisde het gezin naar Halfweg, waar Gerrit nog tot na 1880 als smid heeft gewerkt. Blijkbaar heeft hij in die
jaren de drank afgezworen, want volgens de familieoverlevering hadden ze in Halfweg een goede naam. In de
laatste jaren van hun leven zijn Gerrit en Sophia gaan 'rentenieren', door hun volwassen, al verdienende zoons
daartoe in staat gesteld. Zij logeerden in die tijd vaak een aantal weken bij hun oudste zoon Bram in Zaandam,
waar Gerrit zijn zoon assisteerde met klusjes in diens smederij, zoals het schoonmaken en repareren van de
kachels, die er 's zomers werden opgeslagen. Sophia overleed aan een hartaanval inde zomer van 1889; haar man
overleefde haar slechts elf maanden.

Uit dit huwelijk:

1. Abraham, geb. Delft 29-8-1843, overl. ald. 3-10-1848.

2. Aletta Theodora, geb. Delft 20-11-1845, overl. ald. 15-6-1848.

3. Abram, geb. Delft 18-2-1850, volgt VIII.

4. Hendrik, geb. Delft 12-3-1853, machinist, overl. Amsterdam 25-12-1943, tr. Zaandam 29-9-

1878 Maartje van der Linden, geb. Zaandam 19-10-1856, overl. Amsterdam 21-1-1948, dr. van

Hendrik van der Linden en Dirkje Huisman.

5. Gerrit, geb. Schiedam 7-2-1856, smid, werktuigkundige, overl. Den Haag 8-5-1928, tr.

Wormerveer 27-7-1882 Hendrikje van Broekhuyzen, geb. Veenendaal 6-12-1856, overl. Den

Haag 21-2-1942, dr. van Gerrit van Broekhuyzen en Angenieta van Kraaikamp.

6. Jacobus, geb. Delft 1-3-1859, smid, overl. Den Haag 2-3-1940, tr. Amsterdam 17-4-1884 Rebec-

ca Elisabeth Strackholder, geb. Amsterdam 9-11-1852, overl. Zaandam 11-8-1934, dr. van Her-

mann Hinrich Strackholder en Maria Henker.

7. Anna Alida Jacoba, geb. Halfweg 9-3-1868, overl. ald. 25-6-1872.
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VIII. Abram Cos, geb. Delft 18-2-1850, smid, overl. Zaandam 16-8-1938, tr. Spaarndam 27-9-1874

Trijntje de Vries, geb. Spaarndam 14-3-1854, overl. Zaandam 25-2-1933, dr. van Johannes Jurgen

de Vries en Francijntje Olivier.

- Als 12-jarige jongen verhuisde Bram op 30-7-1862 naar de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Half-
weg, Straatweg B, nr. 93), waar hij vermoedelijk meteen is gaan werken, want meer onderwijs dan de lagere
school heeft hij niet gehad. Aan het eind van de jaren '60 van de negentiende eeuw werkte hij als machinist op
een baggermolen bij de aanleg van het Noordzeekanaal. In die tijd leerde hij de Spaarndamse boerendochter
Trijntje de Vries kennen. Op aanraden van vrienden heeft hij dit hem onbekende meisje gevraagd hem naar een
bruiloftsfeest te vergezellen'8. Ondanks Trijntje's aanvankelijke onwil is ze op aandringen van haar ouders met
hem meegegaan en anderhalfjaar later vierden ze zelf bruiloft.
- Toen het Noordzeekanaal gereed was, vond Bram werk in Velsen aan de 'fabriek van een Engelsman', zoals
werd verteld. Dit zal niet lang geduurd hebben, want in 1876 woonde het gezin al in Zaandam. Hij werkte in die
jaren als machinist bij de 'Bruinvisch' en heeft zelfs nog serieuze plannen gemaakt om naar Indië te gaan. —
Op aanraden van zijn vrouw, en met behulp van zijn schoonfamilie kocht hij in 1881 een smederij en woonhuis
aan het Papenpad, die hij in de volgende 35 jaar, samen met zijn zakelijke, bazige vrouw, tot grote bloei heeft
gebracht. Zo had hij tenslotte ongeveer 10 knechts in dienst en nam hij ook daarbuiten nog opdrachten aan (o.a.
herstelwerkzaamheden aan het stoomgemaal Cruquius).

- Een grote teleurstelling voor hem was dat zijn vijf zonen, de een na de ander, weigerden hem in de zaak op te
volgen. Toen dan ook tijdens de Eerste Wereldoorlog het werk hem te zwaar ging vallen en de jongste zoon naar
zee ging, heeft hij de zaak verkocht en ging met zijn vrouw en de beide nog ongetrouwde dochters aan de Prins
Hendrikkade wonen. In die tijd kon Bram het zich permitteren stil te leven: hij had zijn kapitaal belegd in
effecten en huizen, waaronder de Sophiastraat en zijstraten te Zaandam, maar na 1918 bleken zijn papieren
('Russen!') waardeloos en moest hij geleidelijk zijn huizenbezit gaan verkopen. Met financiële hulp van zijn
zoons kon hij echter tot zijn dood in 1938 in zijn huis blijven wonen. Dit huis is jarenlang het centrum van het
familieleven geweest, waar het met verjaardagen en andere feestelijke aangelegenheden zeer goed toeven was.
Bram was een gezonde, vitale man, die tot zijn tachtigste jaar nog fietste en zich, toen hij al ruim 70 was, nog
een nieuw gebit liet aanmeten, omdat hij zijn onafscheidelijke sigaar of pijp - hij rookte de hele dag - bij het
verrichten van zijn karweitjes niet goed meer kon vasthouden. Door zijn opgewektheid en goedhartigheid werd
hij in de loop der jaren voor zijn kleinkinderen een bijna legendarische figuur. Zijn talloze, soms niet al te
fijnzinnige, geestigheden worden tot op de dag van vandaag nog wel geciteerd. Bram stierf, ruim 88 jaar oud,
zonder voorafgaand ziekbed in de zomer van 1938 in zijn slaap. Zijn vrouw was hem al vijfjaar eerder voorge-
gaan. Een van de vele door mijn moeder vertelde verhalen wil ik tenslotte nog optekenen:

In december 1890 zou koning Willem III begraven worden. Mijn zeer Oranje-gezinde grootouders wilden hier
graag wat van zien en omdat er ijs lag, besloot men gevieren - Bram, zijn broer Hendrik en hun vrouwen - op
de schaats van Zaandam naar Delft te gaan. Voor de hartige trek onderweg werd een tas met een fles cognac en
koude karbonades neegenomen. In de buurt van Delft werd het echter zo druk, dat mijn grootmoeder flauw viel
en de anderen bijna onder de voet werden gelopen. Van de begrafenis hebben ze dan ook niets gezien, maar 'het
was zo'n leuke dag geweest!'...

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit, geb. Spaarndam 20-6-1875, ambtenaar Rijkswaterstaat, ridder ONO, overl. Zeist 3-

10-1963, tr. Sloten NH 4-5-1899 Catharina Sijtje Cornelissen, geb. Haarlemmerliede 10-10-

1878, overl. Zeist 20-10-1952, dr. van Jan Hendrik Cornelissen en Jansje Nibbering.

2. Johannes]urgen, geb. Zaandam 9-9-1876, aannemer, bouwkundige, overl. Voorburg 25-7-

1938, tr. Den Haag 10-8-1900 Anna Klazina Jacoba van der Vlugt, geb. Muiden 15-10-1874,

overl. Hilversum 28-2-1954, dr. van Reyer van der Vlugt en Jacoba Roels.

3. Anna AlidaJacoba, geb. Zaandam 28-1-1878, huishoudster, overl. Brummen 28-4-1967.

4. Willem Hendrik, geb. Zaandam 26-6-1880, directeur NV Machinefabriek 'Jaffa', overl.

Utrecht 13-10-1953, tr. Amsterdam 11-8-1904 Sophia Cos, geb. Wormerveer 6-8-1881, overl.

Haarlem 27-2-1972, dr. van Hendrik Cos en Maartje van der Linden, kleindr. van Gerrit

Cos en Sophia van den Bosch.
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5. Sophia, geb. Zaandam 17-1-1882, overl. ald. 10-11-1885.
6. Hendrik Willem, geb. Zaandam 13-2-1883, manufacturier, pensionhouder, overl. Zutphen

22-5-1966, tr. Den Haag 18-11-1910 Hutje Wülemse, geb. Scherpenzeel 10-11-1872, wed. van
A. Fraas, overl. Den Haag 11-7-1964, dr. van Herman Willemse en Pietje Hollander.

7. Francijntje, geb. Zaandam 5-2-1885, verpleegster, pedicure, overl. Utrecht 12-6-1973.
8. Sophia, geb. Zaandam 25-3-1888, overl. Velp 20-8-1962, tr. Zaandam 16-7-1919 Frederikus

Hekkert, geb. Raalte 26-1-1891, gemeente-ambtenaar, overl. Amsterdam 4-8-1927, zn. van
Gerrit Jan Hekkert en Geertje Smeenk.

9. Wilhelmina Helena Paulina Maria, geb. Zaandam 31-8-1892, overl. Utrecht 15-7-1969, tr.
Zaandam 28-6-1923 Johannes de Haan, geb. Sneek 26-7-1896, ambtenaar NS, docent oplei-
dingsschool NS, overl. Utrecht 1-2-1973, zn. van Jorrit de Haan en Johanna Jonk.

Uit dit huwelijk:

a. Johanna Adriana de Haan, geb. Sneek 13-7-1924, tr. (1) Arnhem 12-8-1944 Johan Hendrik Hoorn, geb. Zaan-
dam 27-5-1922, overl. Amsterdam 2-8-1961, zn. van Gerrit Hoorn en Cornelia Kat; tr. (2) Bergen (NH) 25-1-
1974 Hadde Loman, geb. Rotterdam 30-3-1917, zn. van Johannes Bastiaan Loman en Annetje Schipper.

b. Trijntje Wilhelmina de Haan, geb. Sneek 11-12-1928, overl. Calpe, Spanje 2-9-1999, tr. Utrecht 16-12-1958
Bastiaan Prins, geb. Rotterdam 15-1-1922, zn. van Johannes Prins en Adriana de Bondt.

10. Cornelis Johannes, geb. Zaandam 15-11-1897, gezagvoerder Mij. 'Nederland', overl. Velp 1-1-
1972, tr. Haarlem 14-8-1931 Maria Christina Ketner, geb. Arnhem 20-4-1901, overl. Velp 27-
12-1979, dr. van Philip Joseph Ketner en Maria Christina Ketner.

Noten
1. M.Vulsma-Kappers 'Huwelijkse voorwaarden uiteen Amsterdams notarieel protocol', in: GensNostra44(i989),

pag. 62.
2. Het Utrechts Archief (UA), Oud Notarieel Archief (ONA) Utrecht, inv.nr. 45a 001.
3. UA, Oud Rechterlijk Archief (ORA), Loosdrecht, inv.nr. 948.
4. G.L. Meesters, 'Genealogie Le Clerq - Naarden', in: Gens Nostra 21 (1966).
5. UA, ORA Naarden, inv.nr. 3063.
6. UA, ORA Naarden, inv.nr. 3020.
7. UA, ORA Naarden, inv.nr. 3021.
8 UA, ORA Naarden, inv.nr. 3022.

9. UA, ONA Naarden, inv.nr. 3712.
10. UA, ORA Eemnes, inv.nr. 610.
11. UA, ORA Naarden, inv.nr. 3022.
12. UA, ONA Amsterdam, inv.nr. 12847.
13. Deze gegevens werden verstrekt door G.L. Meesters (f), die uit deze tak stamde.
14. UA, ONA Naarden, inv.nr. 3748.
15. UA, ONA Naarden, inv.nr. 3769,30-5-1767.
16. UA, ONA Naarden, inv.nr. 3770.
17. UA, ONA Weesp, inv.nr. 5291.
18. De eerste correspondentie van mij n grootouders is bewaard gebleven; enige jaren geleden kreeg ik van een neef

de kopieën van een tweetal brieven. Mijn grootvader schreef:
Halfweg, 26 April 1873.

Mejufvrouw,

Daar ik uitgenoodigd ben door Bruidegom en Bruid de Bruilofsplechtigheid bij te wonen en ik ook gehoord
heb dat U daartoe ook bent uitgenoodigd, zoo heb ik een vriendelijk verzoek aan U om zoo goed te willen zij n
dat feest met mij te vieren.
Ik had U j.l. woensdagavond wel verwacht bij uw tante om het groen meê in orde helpen maken, dan had ik
U persoonlijk gevraagd. Ik hoop dat U het mij niet ten kwade zal duiden dat ik zoo vrij ben geweest U deze
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briefte zenden, hopende dat deze mijne oprechte vraag van U niet geweigerd zal worden. Indien U mij zelf
voor die tijd nog eens wilde spreken dan moet U maar een dag of avond bepalen, dan zal ik zorgen dat ik bij
uw tante Na ben, en bijgevolg dat (U) daar geen genie in hebt de bruiloft met mij te vieren, dan verwacht ik
toch altijd nog eenige tijding van U.

Zijt verder hartelijk gegroet van U onbekende Vriend A. Cos.

Het antwoord van mijn grootmoeder was karakteristiek voor haar:

Spaamdam, 28 April 1873.

Cos,

Daar ik een brief van u ontvangen heb en gezien dat gij met mijn bruiloft wilde houwen, zoo kan ik dit
verzoek niet naar uw wensch voldoen. De rede hiervan zal ik u zeggen en gij zult het mij hoop ik niet kwalijk
nemen daar ik u nooit gezien of gesproken heb, zoo kan ik daar niet toe besluiten en daar ik dacht ik zal maar
gaauw terug schrijven, dan kan u voor dien tijd nog naar een ander omzien, want er zijn er nog zat.
En nu zijt verder van mij Gegroet die zich noemt T. de Vries.

Uit Antwerpse bron (57)

Die xix Dec. 1569; Jan deMarez, coopman, op[oppidanus = poorter], consti-
tuit [machtigt] Willem Hermanss, creemer en Michieljanss, procureur, woon-
ende beyde tot Amstelredam... alsulcke sake als hy nu ter tyt vuytstaende
heeft tegens Melchior de Scryver, woonende oick aldair. De voirnoemde Jan
deMarez juravit [bevestigt onder ede] aengaende sekere quantiteyt van ton-
nen, wesende gevult met slyp en allegader gemerct metten marcke staende
inde margie van desen, als hy affirmant [getuige] heeft doen Incoopen tot
syn behoeve tot sHertogenbossche ende wesende aldair geladen in seker
schip dat alle de selve syn toebehoirende hem affirmant voirnoemt ende
nyemanden anders, onvercocht ende onverloeft, Biddende ende begeeren
dair omme etc. sonder arglist.

[Stadarchief Antwerpen, schepenregister 321, f. 4O9.b] [M. V-K]
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Het ontstaan van geneaknowhow.net
Ondersteuning van uw genealogisch onderzoek op het internet

Het eigenlijke onderzoek van de genealoog
zal altijd in het archief gedaan moeten wor-
den. Maar steeds meer kan voorbereidend
werk worden verricht door gebruik te maken
van informatie die op het internet beschik-
baar is. Twee sites met veel informatie voor
de actieve genealoog zijn te vinden onder de
naam geneaknowhow.net. De oudste van de
twee is Digitale Bronbewerkingen Nederland
en België en sinds het najaar van 1999 is de
site FAQ. Genealogie BeNeLux beschikbaar.
Deze laatste site bevat ook een complete cur-
sus paleografie (oud schrift) in een unieke
vorm, passend bij dit internettijdperk. Sinds
mei dit jaar zijn honderden illustraties te
vinden op de nieuwe site Het verleden in
beeld. Geneaknowhow.net zal uitgroeien tot
een kenniscentrum waar verschillende sites
ter ondersteuning van het genealogisch on-
derzoek te vinden zullen zijn.

Voorgeschiedenis
Het is inmiddels 22 jaren geleden dat ik be-
gon met genealogisch onderzoek. Jarenlang
heb ik gegevens met de typemachine vastge-
legdingezinsmappen.Eenarbeidsintensieve
methode.
Dat er in potentie veel mogelijk was met de
computer was mij al snel duidelijk. Een le-
zing van de heer Van Reeken leerde mij in
het begin van de tachtiger jaren, dat er een
Nederlandstalig computerprogramma in het
verschiet lag, waarmee op slimme wijze ge-
nealogische gegevens zouden worden opge-
slagen. De ideeën van Van Reeken e.a. zijn
uitgewerkt binnen de Computerdienst van

de NGV en in 1985 ontstond het computer-
programma GensData.
Toch duurde het nog tot het begin van de
jaren negentig voordat ik zelf een computer
heb aangeschaft. Naast het gebruik van het
programma GensData kon ik mijn gezins-
mappen nu op een meer effectieve manier
onderhouden met behulp van een tekstver-
werker. Daarnaast maakte ik gebruik van het
bulletinboard system (bbs): via de telefoon-
lijn maakte ik met mijn computer contact
met een andere computer waarop veel men-
sen hun genealogische gegevens hadden ge-
plaatst. Zelf plaatste ik daar eveneens de re-
sultaten van eigen onderzoeken.
In 1996 ben ik het internet gaan gebruiken.
De eerste tijd heb ik wat rond gekeken, maar
daarna plaatste ik eigen genealogische gege-
vens op een 'homepage' (website). In de zo-
mer van 1997 bedacht ik mij dat het aardig
zou zijn om gebruik te maken van complete
bronnen op het internet. Zelf had ik bijvoor-
beeld een verpondingregister van De Scher-
meer op de computer uitgewerkt. Natuurlijk
waren er hier en daar enkele bronnen op het
internet geplaatst, maar waar stonden ze al-
lemaal? En hoeveel waren er eigenlijk? Avon-
den lang heb ik gezocht op het internet en na
een maand zoeken had ik een karige lijst van
nog geen 25 bewerkingen van archiefbron-
nen bij elkaar geschraapt. Omdat mij dat zo-
veel moeite had gekost leek het zinvol om
deze lijst ook voor anderen beschikbaar te
stellen. Dat was het begin van een site die
'een gat in de markt' bleek te vullen!
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Digitale
Bron bewerkingen

Digitale Bronbewerkingen Nederland en België
In november 1997 kwam de lijst met moei-
zaam verzamelde links naar bewerkingen
van bronnen op mijn website te staan, onder
de naam 'Primaire bronnen Nederland en
België'. Het is nu haast niet meer voor te stel-
len, maar het was nog in de periode datje als
actieve internetter op de hoogte kon zijn van
het merendeel van de sites op het gebied van
de genealogie in Nederland en België. Doord-
at ik mijn pagina bekendmaakte aan andere
internetters, kwamen er in het begin al snel
reacties van mensen die mij nog wezen op
enkele bronnen die ik nog niet was tegenge-
komen. Soms waren die gegevens zo goed
'verstopt' op een site dat ik ze nog niet had
gevonden. Mijn eigen zoektocht ging ook
door en zo had ik aan het einde van dat jaar
ongeveer 40 links (koppelingen naar andere
internetpagina's). Omdat ik goed bekend was
met de bronbewerkingen die op het bbs ston-
den, maakte ik ook een overzichtspagina
voor de bronnen die op dit medium te vin-
den waren. Vrijwel tegelijkertijd heb ik ook
een lijst gemaakt met bronnen die op disket-
te waren uitgegeven, opdat moment voorna-
melijk uitgegeven door de NGV. Het resul-
taat was dat ik drie pagina's had waarop per
medium -internet, bbs en diskette- precies te
zien was welke bewerkingen beschikbaar wa-
ren. Al vrij snel bleek dat deze pagina's regel-
matig door mensen werden bezocht. Na een
halfjaar was het aantal bronnen sterk toege-
nomen. Het feit dat de lijsten er waren lokte
de plaatsing van nieuwe bewerkingen uit. En
nog steeds probeer ik mensen te stimuleren
om ook hun bronbewerkingen beschikbaar te
stellen. In dezelfde periode heb ik de site om-
gedoopt tot Digitale Bronbewerkingen Ne-
derland en België, omdat het begrip primaire
bronnen de lading niet goed dekte van de

door mij verzamelde gegevens. Ik geloof dat
ik de bedenker ben van het begrip 'digitale
bronbewerking'. Dit begrip wordt steeds va-
ker gebruikt door mensen die bewerkingen
van bronnen op hun eigen website plaatsen.
Vanwege de vele niet-Nederlandstalige be-
zoekers heb ik de gegevens over de bronnen
op internet ook Engelstalig weergegeven. Na
verloop van tijd kreeg de site een dusdanige
omvang dat de gegevens per provincie wer-
den opgenomen, de vorm die ook nu nog
bestaat. Op de pagina's waarop in eerste in-
stantie alleen diskettes werden vermeld,
staan inmiddels al weer geruime tijd ook de
gegevens die op cd-rom zijn uitgebracht.

Een bronbewerking is een complete bewer-
king van een (deel van een) archiefbron, die
relatief veel namen bevat. D.w.z. dat van een
bepaalde periode alle aanwezige gegevens
(namen) zijn meegenomen in de bewerking.
De vorm van de bewerking kan verschillen.
Soms is er sprake van een index (b.v. een in-
dex op een doopregister), soms is er sprake
van een chronologische lijst van regesten
(b.v. van een notarisprotocol), maar er kan
ook sprake zijn van een bewerking van DTB-
boeken over een bepaalde periode aan de
hand waarvan complete gezinsreconstructies
zijn gemaakt. De variëteit is bijzonder groot
als naar de soort bronnen wordt gekeken die
op de site aanwezig zij n. De bewerkingen die
op het internet staan zijn direct voor de be-
zoekers te bereiken door op de vermelding
van die bron (link) te klikken. De bewuste
bron verschijnt dan meteen op het scherm.
Op de site zijn alle gegevens die te vinden
zijn op de sites van de Nederlandse en Belgi-
sche archieven vanzelfsprekend meegeno-
men. Dus, alles wat u in GenLias (groot pro-
ject van de Rijksarchiefdienst) kunt vinden,
staat ook op deze site. Maar ook die kleine
bronbewerking van iemand betreffende een
klein dorpje in België treft u aan. De bewer-
kingen die op een bbs staan kunnen alleen
bereikt worden door een speciale verbinding
te leggen met dat bbs. Bronnen op diskette of
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cd-rom moeten worden besteld bij de uitge-
ver van die bewerking en kunnen pas dan op
de computer worden bekeken.
De site is zeer eenvoudig opgebouwd, zodat
de bezoeker snel kan vinden of er iets van
zijn gading is te vinden. Onder elke provin-
cienaam staan de drie keuzes die gemaakt
kunnen worden: internet, bbs en diskette/cd-
rom. Daarnaast zijn er nog diverse pagina's
die hulp bieden bij de zoektocht. Zo kunt u
bijvoorbeeld precies zien bij wie u bepaalde
diskettes kunt bestellen, wat u nodig heeft
om een bepaalde bewerking op uw computer
te kunnen lezen of waar u andere sites gelij-
kend op Digitale Bronbewerkingen kunt vin-
den, met overzichten van bronbewerkingen
in het buitenland.

Sinds enige tijd bevat de site ook een eigen
zoekmachine, waardoor een groot deel van
de op internet beschikbare bronnen kunnen
worden doorzocht. U kunt met één zoekop-
dracht in alle soorten bronnen zoeken en in
alle regio's, maar u kunt ook zoeken in speci-
fieke bronnen beperkt tot een bepaalde regio.

FAQ Genealogie BeNeLux
Naast het feit dat ik al enkele jaren actief ben
met mijn site, ben ik ook geregeld in de
nieuwsgroep voor de Benelux te vinden. Een
nieuwsgroep is een onderdeel van het inter-
net, waarin mensen berichten kunnen plaat-
sen die voor iedereen te lezen zijn. In deze
nieuwsgroep voor de Benelux worden alleen
berichten geplaatst die betrekking hebben op
de genealogie in deze regio. Het aardige van
nieuwsgroepen is, dat lezers van een bericht
direct kunnen reageren.
Vanzelfsprekend worden in een nieuwsgroep
sommige vragen gesteld die regelmatig te-
rugkeren. Al vaker had ik met Hein Vera -
iemand die ook geregeld vragenstellers ver-
der probeert te helpen met hun onderzoek-

geconstateerd dat hiervoor eigenlijk iets
moest worden bedacht. In 1999 ontwikkel-
den we samen een vorm waarbij we deze veel
voorkomende vragen (in internetjargon FAQ.
genoemd: Frequently Asked Questions) on-
der brachten op het internet. En zo werd de
site FAQGenealogie BeNeLux geboren. Deze
thematisch ingerichte site is nog volop in
ontwikkeling. Naast het feit dat terugkeren-
de vragen en antwoorden op deze site wor-
den opgenomen, bevat de site ook achter-
grondinformatie over diverse onderwerpen.
Momenteel staan de volgende thema's op de
site: belastingen, bevolkingsregistratie, bron-
nen, dagelijks leven, handel en beroep, kolo-
niaal, militairen, onderzoeken recht en nota-
riaat. Als in het hoofdmenu voor één van de
thema's is gekozen, wordt een nieuw menu
zichtbaar. De bezoeker kan vervolgens uit de
beschikbare achtergrondinformatie van dit
thema kiezen of naar de vragen en antwoor-
den gaan (FAQ,) die vaak rechtstreeks afkom-
stig zij n uit de nieuwsgroep voor de Benelux.
Het is een site die hopelijk zal uitnodigen
om wat te bladeren en te lezen, zodat de ge-
nealoog nieuwe ideeën kan opdoen voor ver-
der onderzoek. Veel tijd is gaan zitten in het
maken van een paleografiecursus voor onze
bezoekers. Bij de ontwikkeling van de cursus
is volledig rekening gehouden met het inter-
nettijdperk waarin we leven.

Het verleden in beeld
Picturing iHe Past

Paleografiecursus
In de 15 lessen tellende cursus paleografie
wordt uitgebreid kennis gemaakt met het
i6e-ige eeuwse schrift. Het doel is om dit
schrift te leren lezen èn begrijpen. De cursus
wordt per les letterlijk als een pakket op uw
eigen computer binnengehaald. Na installa-
tie op de computer kan de cursus worden
gevolgd met behulp van het eigen internet-
bladerprogramma (browser). Elke les wordt
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ingeleid. De lezer wordt ingelicht over het
schrift zelf en krijgt achtergrondinformatie
die van belang is om de inhoud van de docu-
menten beter te begrijpen.
De gratis aangeboden cursus blijkt aan een
enorme behoefte te voldoen, want inmiddels
zijn er al duizenden lessen opgehaald (ge-
download). Een eerste evaluatie leerde dat
zowel de inhoud als de vormgeving het rap-
portcijfer 8 ontvingen van de gebruikers.

Het verleden in beeld
Deze jongste telg van geneaknowhow.net is
een site waar u honderden illustraties kunt
vinden. Vooralsnog zijn hier twee groepen
afbeeldingen te vinden, namelijk van beroe-
pen en van schepen. Afhankelijk van de be-
hoefte -qua bezoekersaantal en wensen- zal
de site te zijner tijd worden uitgebreid.

Geneaknowhow.net
Tot in het vroege voorjaar van 2000 stonden
Digitale Bronbewerkingen, FAQ,Genealogie
BeNeLux en al mijn eigen onderzoeksgege-
vens op één site. Omdat de bezoekersaantal-
len bleven toenemen moest ik actie gaan on-

dernemen om de gegevens elders te gaan
plaatsen. Dat moment heb ik aangegrepen
om meteen alle sites onder een eigen naam
(domein) op het internet te zetten. De gege-
vens van mijn eigen genealogisch onderzoek
staan nu onder de-wit.net en de sites ter on-
dersteuning van het genealogisch onderzoek
zijn nu te vinden onder de naam geneaknow-
how.net. Dit laatste domein zal uitgroeien
tot een kenniscentrum voor de genealoog.
Samen met Hein Vera probeer ik een aantrek-
kelijk invulling te geven aan geneaknow-
how.net. Omdat er al veel sites zijn waarop
resultaten van genealogisch onderzoek wor-
den gebundeld, zal dit type gegevens niet
worden opgenomen. De sites die wel tot ge-
neaknowhow.net (gaan) behoren zullen qua
onderwerp verschillen, maar allemaal zullen
ze u ondersteuning bieden bij het doen van
uw genealogisch onderzoek.

Alle gegevens onder geneaknowhow.net zijn
te bereiken via het internetadres:
http://geneaknowhow.net/

H.J. de Wit

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

wilt reageren op artikelen in de rubriek 'Wegwijs'
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Periodieken

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Bestel-
lingen, p/a Papelaan 6,1382 RM Weesp. De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkin-
gen 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

Amstelodamum, jaarboek 91 (1999). M. Prak: Velerlei soort van volk. Sociale verhoudingen in Amsterdam in de zeven-
tiende eeuw [beschrijving van Aansprekersoproer(i696)makelaarJorisCraffurd;levensgeschiedenisvanHermanus
Verbeeck (geb. 1621)]; L.C. van de Poli. Hoeveel soorten volk? Een reactie op Maarten Prak; J. I. Israël: De economische
ontwikkeling van Amsterdam in de tijd van Rembrandt; C. M. Lesger: Rembrandts tijd als hoogte punt van de Gouden
Eeuw? Een reactie op Jonathan Israël; W.Th. M. Frijhoff: Amsterdam indeGoudenEeuw:het geloofsleven; ƒ. W. Spaans:
Religie in Amsterdam in de Gouden Eeuw. Een reactie op Willem Frijhoff; J.M. Montias: Veilingen in Amsterdam
(1597-1638); P. Knevel: De kunstmarkt volgens Montias. Een reactie op J.M. Montias.

De Brabantse Leeuw, jg. 49 (2000), nr. 1. E.S.A.M, van Daal: De oudste generaties Van Dael in Grave en het Land van
Cuijk [mogelijke herkomst, voor- en tegenargumenten; oudst bekende: Roelof Aertsz van Dael, vermeld 28-5-1563
met vrouw Franske Coebergh]; L.F.W. Adriaenssen: Een priester zoekt werk. Solliciteren in 1624 [door Lambrecht van
den Heuvel voor zijn neef Peter Brekelmans (geb. ca. 1600), priester gewijd 1623]; Verv. Van Overdijk [i7e-i8e eeuw];
Een onbekwame priester [Albert Alberts van Brogel; Van Breugel; 1658]; Verv. Vergroesen en Van Groesen [19e eeuw];
Verv. Meulendijk(s) [Van de Beke, Verbeeck, Van Beeck; ise-i8e eeuw]; L.F.W. Adriaenssen(J.G.N.M. van den Zanden:
Brabantse landlopers rond de voorlaatste eeuwwisseling; G.J.A. Schampen: De joodse familie Hartog. Aanvullingen
[Braaf, Lorsch, AndriesseJ; Nog een onbekwame priester [Paulus Crillaerts, 1658]; L F.W. Adriaenssen: Een God behagc-
lick werck. Hoe een onhandelbare Bosschenaar werd weggewerkt via het handelscircuit van zijn familie [Hendrick
Govaerts van deGraeff in Haarlems tuchthuis, 1613; Van den Grave te Dordrecht, Rotterdam, Amsterdam en Sevilla].

Genealogie (CBG), jg. 6, nr. 1, maart 2000. N. Plomp: Opsporing: een groeiende activiteit van het CBG; J. van den Borne:
Megaproject op microformaat. De collectie microfiches van het Centraal Bureau voor Genealogie; M. Kors: Neder-
landse Familienamen Databank op Internet [Meertensinstituut].

Historische Kring Loosdrecht (secr.: mevr. A.C. Mol-Roodhart, Regenboog 57,1231 TG Loosdrecht; contr. min. ƒ 20,-
op postgironummer 3132756 t.n.v. de penningmeester Historische Kring), nr. 126, 27e jg., febr. 2000. L. Atema:
Boeren in verleden en heden; R. Loenen: Uit de Rechterlijke Archieven [Albertus Stokheij, geb. Haarlem 1733, horlo-
gemaker, zonder vaste woonplaats; zij n omzwervingen tot 1768]; 'Boerderij in de sneeuw' door L. P. Versteeg (1901-
1993) [geb. Waalwijk, woonde sinds 1927 in Hilversum];S. van Walderveen: Bob van Walderveen [geb. 1931, kunstschil-
der]; R. Loenen: Het Loosdrechtse kanaal [plannen 1797-1828].

Idem, nr. 127, april 2000. B. de Ligt: De stichting van de Sijpekerk in het jaar 1400 [met Overzicht van de hand-
schriften en gedrukte uitgaven van de stichtingsbrief; transcriptie, vertaling].

Krommenieër Kroniek {Historisch Genootschap Crommenie; secr.: J. van Vlaanderen, Militaireweg 100, 1562 HD
Krommenie; contr. ƒ 35,- p.j.), no. 17, jan. 2000. A. Rijks-Leguijt: Bedrijvigheid in de zijstraten [periode ca. 1900-
heden];J. Rem: De sigarenmakerijen in Krommenie [Simon Middelkamp en Jan Baars begonnen met het maken van
sigaren in 1865 resp. 1867; met lijst particuliere sigarenmakers];/. Emmerig: De bebouwing van het Kruispad. Vracht-
schippers en scheepsrederijen in het algemeen; De Dorpsweg van Krommenie naar Krommeniehorn; Hoe de burge-
meester een diefstal oplost [1838; horloge van Jacob ten Wolde ontvreemd door Jacob Groot].
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De Nederlandsche Leeuw,jg. CXVI, No. 11-12, nov.-dec. 1999. Thema-nummer Nederlands-Indië. R. G. de Neve: De Bata-
viase Meibeweging van 1848 [onvrede over o.a. de benoeming van Oost-Indisch ambtenaren (opleiding sinds dec.
1847 uitsluitend aan K.A. in Delft) en het minder goede onderwijs in N.-I. resulteerde in een adres aan koning
Willem III; van de 215 ondertekenaars wordt de familie-achtergrond besproken]; Idem: Een Oosters sprookje: Augu-
stijn Michielsen zijn familie [vanslaaf(TitusvanBengalen,overl.i728)/Aziaat tot landheer/welgesteldeEuropeaan];
A. E. Wassing:G.A.G.P. baron van der Capellen, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië 1816-1826 [biografie];R.G.
de Neve: Niet adellijke Van der Capellen's in Nederlands-Indië; M.R. Doortmont: Coorengel. Koloniale ambtenaren
in West-Afrika en Nederlands-Indië [koloniale carrières via West-Afrika; nageslacht van Claas Coorengel, van Els-
fleth (Oldenburg), otr. (2) Amsterdam 1754 Catharina Elisabcth Vethake]; A.A. tutter: De Orde van de Unie in Neder-
lands-Indië, of de eerste Indonesiërs met een Nederlands lintje; R.G. deNeve: De familie Miero. Een joodse diaspora
op Java [nageslacht van Jehoede Leip Jegiel Igel alias Leendert Miero, geb. Grodka (Pools Galicië) 1755]; M.R. Doort-
mont: Stein van Gollonesse (fragment; 18e eeuw]; A.A. Lutter. De Pauly [aanv./verb. op NP 1919].

Idem, jg. CXVII, No. 1-2, jan.-febr. 2000. Red.: Millennium en genealogie. Genealogie en genetica. Homo
genealogicus: afkomst en toekomst; M.J. Waale: Nogmaals een bijdrage tot de genealogie van het middeleeuwse
adellijke geslacht Van Arkel [oorspr. Van der Leede; tien generaties i2e-ise eeuw]; H.M. Kuypers: Een sluimerende
familienaam: een Bergambachtse familie Van Arkel [Gijsbert Jansz van Arckel, gezworene van Bergambacht 1556-
1560; ouders en nageslacht; Van den Bergh/Van den Berch, Van Erckel, Vercaijck (alias den Hertoch), De(n) Boer,
Casteleijn, Winter, Lommert, Verhoeff, De Jongh, Den Baers, Houmes alias Cock]; E.]. Wolleswinkel: Een miniatuur-
portret uit 1609, voorstellende Carel Quina. Proeve van een genealogie van de Amsterdamse familie Quina [Charles
Kina Petersz, van 'Revy', schoenmaker, poorter van Antwerpen 17-6-1569 (Antwerpse Pootersboeken, V. 149). Voor
ambtman en schepenen van Dendermonde verschenen 23-12-1610 Jan Bulteel filius Joos, Carel Kina gehuwd met
Adriana Bulteel (procuratie schepenen van Amsterdam 21-4-1606), Tanneken Bulteel (proc. schepenen van Antwer-
pen 24-5-1609) e.a., verkopen aan Steven Serrarens een huis te Dendermonde (Annalen Land van Waas, deel 70
(1967), ie/2e an\, blz. 15)]; J.C. Kort: Repertorium op de lenen van de hofstede Zuilenburg, 1397-1670 [o.a uten Eng,
Pauw, Snoye, Van Zuilen van Nijevelt, Ruysch, De Cruve, Van Oostrum, Was, Van Westreenen]; G.J.j. van Wimersma
Greidanus: Stork [aanv./verb. NP 10 (1919) en NA; Grothaus; Van Dedem]; Reacties, aanv./verb.: Versluys, Van Fern(e)ij,
De vrouw in het Spaanse en Nederlandse adelsrecht.

Nederland'sAdelsboek(uitg. Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755,2502 AT 's-Gravenhage; ƒ 99,-, Vrienden
ƒ 87,-), jg. 88 (1999). M. Nieuwe historische reeks begonnen in 1988. Voorafgegaan door een stamreeks volgt de
uitgewerkte genealogie vanaf de persoon/personen, die tot de adel van het koninkrijk ging(en) behoren. De Macar
[Macar; te Luik, Waremme; eind 16e eeuw]; Rethaan Macaré [Macaré; afk. van Valenciennes; 16e eeuw]; Mackay [van
Strathnaver (Schotland); 14e eeuw]; De Maere [te Sint-Niklaas; 14e eeuw]; Van der Maesen de Sombreff [Van der
Maesen; te Tongeren; 16e eeuw]; Von Maltzahn [oorspr. Moltzan; Kreis Demmin; 13e eeuw]; De Marchant et d'An-
sembourg [Marchant; te Bouvignes; 15e eeuw]; Von Martels [Martels; te Meppen; 17e eeuw]; Martens [te Rijsbergen;
15e eeuw]; Martini. Martini Buys [Martens; te Buer en Wesel; 17e eeuw]; Van Massow [von Massow; Pommeren; 15e
eeuw]; De Mauregnault [afk. van Bergen (Henegouwen); 16e eeuw]; De Maurissens [Maurissens; te Dendermonde;
15e eeuw]; May [afk. van Chatham (Kent); 17e eeuw]; Mazel [uit Soudorgues (Languedoc); 17e eeuw]; De Meer d'Osen
[Van Meer; te Valkenburg, Maastricht; 16e eeuw]; Van der Meer de Walcheren [Van Alcmaer/Van der Meer; te Delft;
16e eeuw]; Van Meeuwen [te Megen; 17e eeuw]; Melort [Melot; te Maaseik; 17e eeuw]; Melvill van Carnbee [uit Ier-
land; 17e eeuw]; Merkes van Gendt [Marcusse; van Keulen; 18e eeuw]; Van Merlen [te Grave; 16e eeuw. Dieric van
Meerlen tr. (1) Antwerpen (Sint Jacob) 5-7-1568 Christina van Mansdale (getuigen Peeter en Jan van den Broeck),
dochter van mr. Willem van Mansdale alias Keldermans en Barbara van den Broecke (Willem verklaarde voldaan
te zijn van Dierick van Merlen, 27-1-1579; Antwerpen, Schepenregister (SR) 359, f. 299). Diericks tweede vrouw,
Margriet de Grande was weduwe van Michiel Jans(sens). Mr. Thomas Lhermite en Heylwich Charles huisvr. jonker
Marcelis Vrancx hadden een kwestie met de weduwe en erfgenamen van Michiel Jans (voogd kinderen Jan de Gran-
de) (vermeld 24-3-1576; SR 345, f. 448). Anthonis Janssens Michielssonewijlen en van Margriet de Grande, bekende
22-1-1585 voldaan te zijn vanDierick van Merlen, zijnbehuwd[=stief-]vader(SR38o, f. i33verso)]; De Mey [uit Nieuw-
kerke (kasselarij leper); 17e eeuw]; Meijer [te Ziirich; i6eeeuw]; Michiels [te Horst; 17e eeuw; Michiels van Kessenich,
Michiels van Verduynen]; Van Middachten [Van Steenre geheten Uten Weerde; 14e eeuw]; Van der Mieden [uit
Schagen, te Alkmaar; 17e eeuw; Van der Mieden van Opmeer]; De Milly [uit Picardië; 18e eeuw]; Mock [uit Fehraltorf
(Ziirich); 17e eeuw]; Mollerus [Moller; afk. uit de Palts; 17e eeuw]; Van der Muelen [Van der Moeien/Van der Meulen;
te Antwerpen; 16e eeuw. Het portret van Andries van der Meulen (1549-1611) toont een schalks kijkende man, verge-
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zeld van tweemaal acht wapens, waarvan die voor vaders zijde zeker niet kloppen! j; Von Mühlen [Muller; te Leipzig;
17e eeuw]; Mulert [te Hasselt; 14e eeuw]; Munter [te Harlingen; 16e eeuw]; De Muralt [De Muralto, leenmannen van
de bisschop van Como; 13e eeuw].

O/rfN/^j(Heemkundekring Bergh; secr.: J. Lukkezen, Stadswal 16,7041 AM 's-Heerenberg; lidm. ƒ 40,- p.j.), nr. 45,
jg. 18, febr. 2000. A. Metz/H. Swart [dierenartsen]: 'Den onöntbeerlyken Vee Docter'. 125 jaar dierenartsenpraktijk
Bergh. De diergeneeskunde in vroeger dagen [o.a. scholen]; De diergeneeskunde in Bergh voor 1873; De benoeming
van een veearts in Bergh [1873; Jacob Hoogland senior, geb. Utrecht 1852, overl. 1935; opgevolgd door zij n zoon Jacob
jr., geb. Zeddam 1889; diergeneeskundige ontwikkelingen, landbouwonderwijs enz.]; De periode van Wim van
Jaarsveld [start te Zeddam in 1953]; De groepspraktijk; Bijlage 1: De kinderen van Jacob Hoogland Sr; Bijlage 2:
Dierenartsen en assistentes werkzaam bij de DAP van 1873 tot 1999.

OnsErfgoed, 8e jg., nr. 1, jan./febr. 2000. H.M. hups: Nogmaals 'De heraut'; JW. Koten: Dokters, chirurgijnen en wat
dies meer zij (i) ['schetsmatige uiteenzetting van de ontwikkelingvan de diverse medischeberoepen']; Idem: GENLI-
AS [bron-georiënteerd, bronvervangend, welke bronnen, velden]; H.M. Lups: Beroepen van toen (Kop...-korenm...);
Verv. Termen van vroeger (env...-err...); A. Simons: Genealogie - niet altijd alleen de eigen familie en verwanten.
Nassau-Ronse [studie over Johan VIII (III) van Nassau Siegen (1583-1638), die in 1630 baron van Ronse werd; zijn
kwst. (5 gen.) en kwst. van zijn zoon (exm. De Ligne)]; Historische woordenboeken en glossaria van de Nederlandse
Rechtstaal.

OudMeppel,jg. 21, nr. 4, maart 2000. Themanummer rond de dagen van de bevrijding van Meppel 13-4-1945, o.a.
Loe ter Heide en zijn foto's, Herinneringen van Albert Snijder en Jan Wilmans, Herstel van het militairen burgerlijk
gezag, Voor wie de bevrijding geen feest was [Jan Otter, Jan Prins, Jan de Groot, Freek Weide], Het tragische verhaal
van Titia ter Brugge, Het lot van een Franse bevrijder [Yves Loichot]. Nieuwsflits, jg. 2i-3a.

Oud-Utrecht, 73e jg., nr. 1, febr. 2000. H. Uppelschoten: Cajus en Titia. Geloof, hoop en liefde in Utrecht rond een
huwelijksdipensatie in deTweede Wereldoorlog [RudolfW. Lijdsman en AntonetteAugusteZoeteman(schuilnaam
van Annie Meijer)].

Idem, nr. 2, april 2000. H. Biesma: Het Duitse Huis, een wonder in Utrecht [kloostercomplex uit 1348, nu hotel;
de weg naar restauratie]; L. Bogaers: Karel V en Utrecht(i528-i55s). De haat-liefde verhouding tussen een stad en haar
keizer; P. Lammertse-Tjalma: Van Schoonoord tot Flora's Hof, de leertijd van tuinarchitect Hendrik van Lunteren
[1780-1848; Schoonoord te Doorn werd in 1750 gekocht door Hendrik Swellengrebel sr.[.

RotterdamsJaarboekje 1988, 9de reeks, 6de jg. In Memoria: Gerrit Cornelis van Bijsterveld (1905-1987), Ad. Donker
(1908-1986), Leo Ott (1898-1987), mr. A. Stempels (1912-1987), L. Voist (1903-1987), L.A.M. Vuylsteke (1903-1987); De
verhouding overheid-musicus in Rotterdam tussen 1672 en 1795; Een bakker en zijn nieuwsblad [Gerrit van Spaen
(1651-1711; de Boure Kourier]; Rotterdam en de katholieke armenzorg; Een vergeten proces [nalatenschap Margaretha
Janse Paesdag wed. Commer Verkerk, overl. 1721; familie Flappey]; De Gereformeerde sekte der Knabbenhouwers
[Pieter Knabbenhouwer, ged. Maastricht 1691; Cornelis Voortman, geb. Zutphen 1713; Theodorus van der Groe (1705-
1784)]; De beginjaren'van een Rotterdams begrafenisfonds [Wylacker, Struijck, Vijzelaar, Beunderman].

Idem, 1990,9de reeks, 8ste jg. In Memoria: Dolf Henkes (1903-1989), J.G.M, van Nass (1911-1989), J.J. Oster jr.
(1907-1989), Th.A.W. Ruys (1904-1989), Jan Teulings (1905-1989), mr. H.N. Wakkie (1911-1989); H. ten Boom: Het
patriciaat te Rotterdam voor en na 1572. Bijlage: Samenstelling van de colleges van bestuuren rechtspraak in Rotter-
dam voor en na 1572 [met afbeeldingen van zegels]; Tobago, Koerland en Rotterdam. Mooie plannen voor een
avontuurlijke onderneming [1699]; Kralingen in de 17de en 18de eeuw als Rotterdams arcadia; De scheepswerven
'St. Joris' en 'De Naarstigheid' van De Jong, Kortlandt en Anthonij, 1817-1911; J.J. Leopold (1865-1925).

StichtingRegionaleGeschiedbeoefeningZeeland(v/ww.zeeuwsarchief.n\lsrgzlcontent.htm), nieuwsbrief 52, maart 2000.
Internetsite Heemkundige verenigingen in Nederland [http://go.to/heemkunde. ]. Zeeuws Archief, nieuwsbrief 5.
Praktische wenken over bevolkingsregisters.

M. Vulsma-Kappers
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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. Doorgaans is het nuttig om eerst via de
Contactdienst te proberen van andere genealogen een antwoord te krijgen alvorens vragen in
deze rubriek te stellen.

De vragen (met antwoordporto en met vermelding van uw telefoonnummer) en antwoor-
den dienen op aan één zijde beschreven papier te worden toegezonden aan de heer C.H. van
Wijngaarden, Zwijnsbergenstraat 144, 4834 JP Breda.

ANTWOORDEN

234. VAN ABSOU / VAN ABSWOU (55 (2000), pag. 155)
Abswouw, Papsou is de naam van een polder: de Abtswouder polder, gelegen tussen Delft en
Kethel. Een gedeelte van de weg van Delft naar Kethel is genaamd Abtswoude. Oorspronkelijk
heette het gebied Papsou = woud van Popta. Popta is de naam van de persoon die rond de elfde
eeuw deze streek heeft ontgonnen. Het lijkt mij aannemelijk dat Dirk Janszoon van Abswouw
en Dirk Janszoon Papsou één en dezelfde persoon zijn. Een vluchtige speurtocht in het Delftse
gemeentearchief onthulde een aantal verwijzingen naar Dirk Janszoon Papsou. Zijn naam
komt voor op een lijst uit 1567 van 'cleijne officieren' als 'waerdein van die greijne', oftewel
keurmeester van het graan; ook wordt hij in 1565 genoemd als 'berthouder van de Nieuwe
Kerk' (inv. nr. 332, resp. pag. 345 en 325. Zijn naam komt voor als Dirk Janszoon Papsou in de
rekeningen van de thesaurier der stad Delft 1554-1555 (inv. nr. 678) vanwege een losrente die
hij had op de stad. Tot slot een verwijzing uit 1579 naar Janna (of Adriana) Pietersdr., weduwe
van Dirk Janszoon Papsou, 'moeder Heilige geestkinderen' (inv. nr. 332, pag. 491).

A.B. Graveland, Delft

VRAGEN

260. OOSTERVEEN
De naam Oosterveen komt in de 17e en 18e eeuw hoofdzakelijk voor in zuidwest Drenthe,
noordwest Overijssel en het Westland van Zuid-Holland. In het i7e-eeuwse Katwijk komt de
naam Teeuwes (Thewis, Theus) Oosterveen bij herhaling voor. Vooral rond 1700 zien we de
combinatie Teeuwes en Oosterveen ook in Nijeveen, bij Meppel. Gevraagd: zijn er familieban-
den tussen de oost- en west Nederlandse naamgenoten?

W.G.J. Oosterveen, Leiderdorp

261. BOMLI-DE VISSER
Elias Bomli en Maria de Visser zorgden rond 1780 in Leiden (mogelijk ook elders, eerder of
later) voor nageslacht. In De Nederlandsche Leeuw 49 (1931) stelde B.v.T. P. een vraag over Elias
Bomli, waarbij werd gesteld dat de familie van oorsprong Zwitsers zou zijn en dat Elias als
Elias Komli naar Brits-Indië zou zijn vertrokken en aldaar als kaperkapitein zou zijn overle-
den. Gevraagd: alle relevante genealogische gegevens betreffende het (echt?)paar Bomli-de
Visser.

A.J. van der Zeeuw

262. VAN DER GAAG
Arent Cornelisz. (van der Gaegh), smid te Loosduinen, verkoopt een huis te Den Haag 6-5-1573,
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overl. vóór 7-8-1618, tr. Marithgen Jeroene, dr. van Jeroen Cornelisz. en Adriaantje Gerrits.
Kinderen, voor zover bekend:

1. Cornelis Arentsz., smid te Loosduinen, tr. (1) vóór 7-8-1618 Grietken Theunisdr., otr. (2)
Loosduinen 21-7-1645 Maertghen Ariens van Wijnocksbergen, wed. van Jacob Arentsz.
Vaarlee, won. in de Poeldijk.

2. Doe Arentsz., geb. ca. 1603/04, overl. vóór 20-12-1637, tr. ca. 1626 Leuntje Ariensdr. (zij
hertr. Cornelis Hets). Hun zoon Doe, ged. Loosduinen 20-12-1637.

3. Stijntge Arents, geb. ca. 1605/06 (12 jaar oud in 1618).
Gevraagd: aanvullende gegevens en voorgeslacht.

M.A. van der Gaag, Zoetermeer

263. HEUVELKAMP
DirkHeuvelkamp (Heuverkamp), geb. (Beverwijk?) ca. 1764, luthers, belijdenis Beverwijk 21-3-
1780, overl. ald. 5-2-1827, tr. Beverwijk (gerecht) 30-11-1794 Anna Maria van Lieshout, van wie
het voorgeslacht bekend is. Mogelijke ouders van Dirk: Gerrit Heuvelkamp en Johanna van
der Steeg. Gevraagd: doopgegevens van Dirk en zijn voorgeslacht.
EVERS-HOOGAKKER
Dirk Evers, geb. Wely ca. 1738, tr. Hien 19-6-1767 Geertruij Hoogakker, geb. Hien/Opheusden
ca. 1744. Hun kinderen geref. gedoopt te Hien: Gerrit 1768, Aaltje 1769, Aaltje 1771, Peter 1772,
Johanna 1775, Gerrit 1779, Evert 1782. Gevraagd: herkomst en voorgeslacht van Dirk Evers en
Geertruij Hoogakker.
COMMER/KOMMER-SCHEVEN/SCHEEVEN
Hendrick Commerscheijt, geb. in het Land van Gulik ca. 1648, overl./begr. Leiden 23/30-9-
1719, tr. ald. 2-1-1672 (r.-k.) Margaretha Jansdr. Scheeven, van Leiden, overl. na 1717. Hun kin-
deren, allen r.-k. ged. te Leiden, noemen zich later Commer of Kommer: Wilhelmus 1673,
Geertrudis 1675, Joannis 1677, Joannes 1678, Jacobus 1681, Petrus 1684, Theodorus 1688, Henri-
cus 1689, Gerardus 1693. Gevraagd: herkomst en gegevens Margaretha Jans Scheeven, nage-
slacht van Wilhelmus, Joannes, Jacobus en Henricus Commer/Kommer.
ROSCAM
Pieter Pietersz. Roscam, geb. ca. 1677, overl. na 1714, tr. Heemskerk (r.-k.) 17-1-1702 Claesje
Willebrord. Hun kinderen r.-k. gedoopt te Heemskerk: Pieter 1702, Wilbrord 1705, Antje 1707,
Maria 1710, Aeltje 1714. Gevraagd: gegevens en voorgeslacht van Pieter Pietersz. Roscam en
Claesje Willebrord.

P.C. van Huijstee-Kommer, Heelsum

264. EYGEMAN / EIGEMAN / EIGEMANN / EGEMAN / EGGEMAN
Johan Eygeman, geb. Herwen (Overbetuwe) ca. 1545, eigenaar van grond ald., resp. pachter van
grond van het Huis Bergh, week met vrouw en kinderen uit naar het hertogdom Kleve. Johan
was een zoon van Claes Eygeman, geb. Herwen ca. 1520, en Derrickske Schepers. Claes was
enige zoon van Henrick Eygeman, geb. ca. 1485, kanunnik en pastoor in Neder-Elten, vicaris
in het kerspel Herwen, en diens huishoudster Derricksken Hanne(n). De meester-bakker Mat-
thijs Eygeman, geb. Xanten ca. 1670, poorter van Leiden 1-4-1695, was vermoedelijk een zoon
van Arnoldus Eigemann, overl. Xanten 1694. Tussen genoemde Johan Eygeman en Matthijs
Eygeman liggen drie of vier generaties in het Kleefse, laatstelijk Xanten, die ondanks pogin-
gen daartoe niet zijn gevonden; wie kan hierbij behulpzaam zijn?

F.J. Vermeer, Stad aan het Haringvliet
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265. SUDRÉ
Petrus Henricus Sudré, ged. 's-Hertogenbosch 18-3-1806, is de natuurlijke zoon van Petrus
Sudré en Joanna Maria Faber. Gevraagd: herkomst en gegevens over Petrus Sudré.

A. Sudré, Nijmegen

266. VAN DER MEER
Dirck Philipse van der Meer, overl. Wateringen 23-9-1760, tr. ald. 31-1-1706 (r.-k. en gerecht)
Marij tje Leenders Berckel, overl. Wateringen 18-11-1758. Gevraagd: nadere gegevens en voorge-
slacht (mogelijk in Zeeland) van Dirck Philipse van der Meer.

W.C. Koopman, Leidschendam

267. SORBER
Johannes Sorber, lidmaat Tholen (komende van Breda) 1-10-1751, winkelier, aangesteld tot
gerechtsbode te Tholen 4-5-1760, overl. ald. 29-10-1770, tr. ca. 1761 Maria Schram, ged. Tholen
24-10-1728, overl. ald. 19-7-1784 (zij hertr. 1772 Marinus de Jager, wedr. van Adriaantje Schip-
per), dr. van Abraham Schram en Johanna Tistelets. Tussen 1762 en 1769 werden uit dit echt-
paar geboren: Jacob, Abraham, Izaak, Jan en Elisabeth Johanna. Gevraagd: herkomst en voor-
geslacht van Johannes Sorber.

A.W. Sorber, Harderwijk

Kopij Stadskanaal

In verband met de 48ste Genalogische Dag te Stadskanaal op zaterdag 19 mei 2001
verzoekt de redactie om genealogische en heraldische bijdragen die betrekking hebben
op Stadskanaal en omgeving.

De redactie ziet inzendingen uiterlijk 1 december a.s. tegemoet via Postbus 976,
1000 AZ Amsterdam of via Drs. C. de Graaf, Arendshorst 1666, 2317 cz Leiden, bij wie
ook de Aanwijzingen voor publiceren in Gens Nostra verkregen kunnen worden.

Attentie bezoekers verenigingscentrum

In verband met de officiële opening van ons Verenigingscentrum zaterdag 9 september
a.s. is dit die dag gesloten voor onderzoek

GJ. Bothof

Aan dit nummer werkten mee:

G.J. Bothof, De Blekerij 22, 3831 CT Leusden.
B. van Dooren, Anna Paulownastraat 30, 2518 BE Den Haag.
Drs. L.M. van der Hoeven, Westduinweg 165, 2583 AA Den Haag.
Drs. G. van der Most en H.W.G. Snel, Papehof 9,1391 BD Abcoude.
T.W. Prins-de Haan (t).
A.J. Stasse, St. Josephlaan 47 351 VB Utrecht.
H.J. de Wit, e-mail: hjdewit©wxs.nl."

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken.
Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan, is toestemming nodig van de redactie.
Correspondentieadres van redactie en Ned. Gen. Ver.: Postbus 976,1000 AZ Amsterdam.
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