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Cornelis Stegman
Een Zwolse zilversmid en zijn voorgeslacht.

DOOR G. VERSTRAETE

De nu levende mens kent meestal wel zijn begin, waar en wanneer hij geboren is, maar kent
niet zijn einde. Bij sommige van onze voorouders is het omgekeerde het geval. We weten wel
wanneer hij of zij gestorven is, maar we kennen hun begin niet. Zo ook Cornelis Stegman. We
weten wanneer hij gestorven is, nl. in 1801 te Kampen en dat hij begraven wordt in de Boven-
kerk op 13 januari van dat jaar. Maar zijn begin, zijn doop ? We weten dat hij bijna zijn gehele
leven in Zwolle heeft doorgebracht. Dat hij daar is getrouwd op 24 oktober 1756 met Margare-
tha Frik, dochter van Hermannus Frik en Maria van Isvelt. We weten ook dat zijn vrouw begra-
ven wordt te Kampen op 9 maart 1802.

De eerste vermelding van zijn bestaan vinden we in 1742. Hij woont dan in bij Steven Stegman
in de ie Voorstraat1. Deze Steven Stegman is daar 'eigenaar en schoenlapper, geboren te Amster-
dam'. Je denkt al vlug 'dat zal z'n vader wel zijn'. In 1748 bij de Volkstelling woont Cornelis
weer in bij deze Steven Stegman, maar nu aan de Blijmarkt2. In september 1750 doet hij belijde-

Couvert gemaakt door zilversmid Cornelis Stegman (foto: G. Verstraete).
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nis in de gereformeerde kerk van Zwolle en weer woont hij aan de Blijmarkt. Op 27 september
1759 verkrij gt Cornelis het klein Burgerschap van Zwolle3. Daar staat dat hij is van de 'Gerefor-
meerde Religie' en geboortig van Leiden. Maar in Leiden blijkt hij niet gedoopt te zijn. De
naam Stegman komt ook in Leiden weinig voor. We treffen er wel een Adrianus Stegman aan.
Deze ondertrouwt er op 28 maart 1722 met Marta van Dijck. Adrianus is dan 'mr. metselaar en
j.m. van Haarlem'. U begrijpt met zo'n voorgeslacht kom je nog eens ergens.

In Haarlem staat gedoopt op 25 november 1698 Adrianus zoon van Steven Stegman en Wille-
mijntje Baltes. De doop vindt plaats in de toenmalige gereformeerde kerk. De verwarring lijkt
nu compleet. Is Adriaan dan een broer van onze Cornelis? En wie is die Steven Stegman dan?

Het blijkt dat Steven Stegman driemaal trouwt, nl. de eerste keer met de reeds genoemde
WillemijntjeBaltes, de tweede keer te Haarlem op 7 februari 1723 met Aalbertje van Gelder, wedu-
we van Adriaan van Rijn en de derde keer te Zwolle op 29 mei 1731 met Vrediena Berents Leverink.
Van wie is onze Cornelis dan een zoon?

Cornelis Stegman volgt een opleiding tot zilversmid. Dat hij een goede zilversmid is geweest
getuigt de zilvervitrine van het huidige Provinciaal Overijssels Museum (in de wandeling het
P.O.M.) te Zwolle. Zeker een viertal voorbeelden van zijn meesterschap ligt daar uitgestald.

a) Dienblad -1738,
b) Groentelepel -1768,
c) 6 tafelmessen met zogenaamd pistool heften,
d) 6 couverts, zilver 1793 (zie foto pag. 417)

Ja, om dat dienblad gaat het nu. Als hij dat gemaakt heeft in 1738 moet hij toch tenminste 18
jaar zijn geweest. Dus moet hij geboren zijn vóór 1720. Dan kan hij geen zoon zijn van Adria-
nus Stegman, want die trouwt pas in 1722.
Alles lijkt er dan op dat Steven Stegman de vader is. Cornelis moet dan een zoon zijn uit het
eerste huwelijk met Willemijntje Baltes. Maar waarom staat dit dan niet te Zwolle als zodanig
aangegeven? Telkens is Cornelis daar de inwonende persoon. Van een familierelatie blijkt,
behalve dan de achternaam, verder niets.

Alvorens de geschiedenis van Cornelis Stegman verder te ontrafelen lijkt het verstandig maar
eens eerst die van Steven Stegman en z'n zoon Adrianus te onderzoeken. Deze relatie staat im-
mers vast. Adrianus Stegman wordt nog een keer genoemd in Leiden in het Poorterregister4. Het
is dan 15 april 1729. Hij is schoenmaker en hij wordt poorter op getuigenis van Guiljaen van Ede,
lindewerker en van Jacobus Kunst, mr. schoenmaker. Vreemd, hier heeft Adrianus het beroep
van schoenmaker en bij zijn huwelijk is hij metselaar. Het beroep van schoenmaker ligt meer
voor de hand, daar z'n vader dit ook was. Nog éénmaal wordt Adrianus in Leiden genoemd,
maar daarover later.

In Haarlem wordt hij uitvoeriger vermeld. Hij koopt hier verschillende huizen. In 1717, hij
is dan 19 jaar oud, koopt zijn vader Steven Stegman voor zijn rekening twee huizen in de Ruiter-
straat. Er staat dan bij geschreven dat Steven dit doet voor zijn minderjarige zoon Adrianus.
Op 9 januari van datzelfde jaar 1717 koopt Adrianus Stegman een huis in de Coolsteegh ook te
Haarlem5. Hij verkoopt dit weer op 27 juni 17226.

In 1722 trouwt hij, zoals boven beschreven met Marta van Dijck. Bij dit huwelijk heeft hij een
aardig kapitaaltje meegekregen. Het moet beschouwd worden als verdeling van de portie die
hem toekwam na de dood van zijn moeder WillemijntjeBaltes. Bij de Haarlemse notaris Jan van
Dijk lezen we op 27 juli 17227:
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dat monsr. Adrianus Stegman door huwelijk meerderjarigzoone van monsr. Steeven Stegman uyt handen
van zijne vaeder als weduwenaer boedelhouder en eenige erffgenaem van Willempie Baltees zijn moeder
een somme van 1500 gulden ontvangt. 'Daer onder begreepen een somme van duij'sentguldens bij hem
comparant op heden van zijn voorsz: vader ontfangen. Item hetgeene zijn voorn: vader voor hem compa-
rant tot het doen van zijn proeffals metzelaers baes hadde verstreckt...'

Uit bovenstaande volgt weer dat Adrianus Stegman het beroep van metselaar heeft geleerd.
Hier wordt zelfs gesproken van metselaarsbaas. In 1722, bij zijn huwelijk is hij dat ook. De
vermelding uit 1729 in het Poorterboek van Leiden dat hij schoenmaker zou zijn, lijkt op een
vergissing te berusten, 't Is natuurlijk niet onmogelijk dat iemand in 1722 metselaar is en in
1729 schoenmaker, maar logisch is dit niet.

Adrianus heeft slechts kort in Leiden gewoond. De stad Haarlem geeft hem een akte van
indemniteit (een garantie voor onderhoudsplicht mocht de betrokkene tot armoe komen te
vervallen in de nieuwe gemeente) mee8.
Adrianus wordt nog een keer genoemd in Leiden en wel op 11 aug. 1729. Hij is dan mede-voogd
over Josua van Dijck9. Deze minderjarige Joost of josua van Dijck, ged. Leiden 24-4-1707, erft van
zijn ongetrouwde tante Margaretha van Dijck een huis aan de westzijde van de Nieuwe Heren-
gracht te Leiden. Daarna wordt het stil rondom Adrianus Stegman.

Zijn vader Steven Stegman laat veel meer van zich horen, of liever gezegd 'lezen'. Zoals reeds
gezegd trouwt hij driemaal. Op 92-jarige leeftijd overlijdt hij te Zwolle. Hij wordt op 26 fe-
bruari 1765 begraven in de Kruiskerk. Hij moet dus geboren zijn rond 1673. Zijn eerste vrouw
Willemijntje Baltes of Balthus komt uit Amsterdam. Ze wordt daar 6 december 1665 gedoopt
(geref.) als dochter van Balthus Reyndersz (Engelhoff) en Diewertje Klaes. Rond 1700 verhuist het
gezin van Steven Stegman, nu bestaande uit vader, moeder en zoon Adrianus naar Amsterdam.
Ze trekken in bij een oud-tante van Willemijntje. Het is de zuster van haar grootmoeder van
vaderskant, genaamd Trijntje Adriaans. Ze wordt de laatste levensjaren door Steven en z'n
vrouw Willemijntje verzorgd. Als dank laat oud-tante haar een aanzienlijk kapitaal na wan-
neer ze sterft.

Bij de verdeling op 4 juni 1710 krijgt ze 3000 gulden10. Er wordt totaal 6000 gulden ver-
deeld, maar Willemijntje en haar man Steven Stegman krijgen als gezegd de helft. Binnen
veertien dagen laten Steven en zijn vrouw nu een testament opmaken bij notaris Livinus
Meyer11. Hij blijkt dan op hetzelfde adres te wonen als de oud-tante, nl. op de Nieuwe Braak
(nu Palmgracht), tussen de Driehoekstraat en de Brouwersgracht. Ze vermaken elkaar over en
weer, op de langst levende. Verder blijkt uit het testament dat de moeder van Steven Stegman
nog leeft, alhoewel haar naam niet genoemd wordt. In eerste instantie belegt Steven het kapi-
taal. Op 21 augustus 1710 geeft hij procuratie aan een makelaar in Amsterdam over dit geld12.
Later, in 1715 belegt hij o.a. in loten van de Hollandse loterij13.

Na de dood van oud-tante Trijntje verhuist het gezin weer naar Haarlem. Er zijn inmiddels
nog twee kinderen geboren, een Coenraet, ged. Amsterdam 20-4-1701 en een Marytie (Maria)
waar we de doopdatum niet van kennen. Het bestaan van dit laatste kind blijkt o.a. uit een
voogdijstelling uit 172314 en een vervolg-testament van Steven Stegman uit 172415. Dit laatste
kind wordt begraven te Haarlem op 10 april 1725. Ook het kind Coenraet leeft niet lang. Hij
wordt begraven in Amsterdam op 11 september 1701. Kortom de zoon Adrianus blijft als enige
over. Maar zoals verderop zal blijken, niet voor lang.

In Haarlem wonende, gaat Steven zijn geld anders beleggen. Hij koopt eerst een huis in de
Jansstraat, genaamd 'De Toelast', met een uitgang tot de Schoolsteegh. Hij betaalt er in 1714
maar liefst 1200 gulden voor16. We nemen aan dat hij daar gewoond heeft, zeker tot 1722, want
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Tweede huis links 'De Toelast', Jansstraat 64, Haarlem 1930 (foto: G. Verstraete).

telkens lezen we dat hij woont in deze Jansstraat. Het huis 'De Toelast' is ook vandaag nog een
pronkstuk in de Jansstraat, (zie foto uit 1930, ze huis links). Het heeft nu huisnummer 64. Het
is een prachtig gerestaureerd pand en wordt in de transportregisters van Haarlem reeds in 1637
genoemd. De voorgevel bevat een gevelsteen waarop geschreven: 'GENAAMD INDE TOELAST"7.

Van 1714 tot 1729 zijn tenminste 19 verschillende panden in zijn bezit geweest. In de periode
1714-1718 investeert hij een kleine 4000 gulden in deze huizen. Uiteindelijk wordt alles weer
door hem verkocht en na 1730 bezit hij geen onroerende goederen meer in de stad Haarlem.

Wanneer Steven voor de tweede keer wil trouwen in 1723, hij is dan vijftig jaar, maakt hij
huwelijkse voorwaarden op18. Twee dagen later stelt hij voogden aan over zijn dan nog leven-
de kinderen14. Wanneer Steven eerder zou sterven dan de bruid dan krijgt ze 600 gulden,
wanneer Steven binnen zes weken na de bruid sterft krijgt de familie nog iets, daarna niets.
Nu is Steven als gezegd 92 jaar geworden, dus de familie van Albertje van Gelder heeft niets
gekregen.

Op 9 maart 1723 stapt Steven weer naar de notaris, ditmaal notaris Theodorus Elouf9. Hij stelt
weer een testament op. Hij maakt een regeling voor het geval zijn dochter Maria ongetrouwd
zal blijven. Verder sluit hij de weeskamer uit. Hij is niet gauw tevreden, want op 27 november
1724 staat hij weer op de stoep van een notaris, nu is het Jan van Dijk10. En weer wil hij zijn
testament veranderen. Hij doet dit nu samen met z'n vrouw Albertje van Gelder. Zij vermaakt
bij die gelegenheid aan MarytieHendriks 'haer man zoon suster dogter alle haer kleederen'. Hoe
we deze familierelatie moeten zien is niet duidelijk. Zijn tweede vrouw, Albertje van Gelder,
sterft en laat geen kinderen na.

In december 1729 gaat Steven Stegman met attestatie naar Zwolle. Hij stelt een zaakwaarne-
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mer aan in Haarlem, Thomas van 't Oorthuys, mr. timmerman en in Leiden waar hij ook nog
bezittingen heeft stelt hij zijn zoon Adrianus aan21. Hij heeft een vrouw leren kennen in Zwol-
le. Hier trouwt hij op 29 mei 1731 voor de derde keer met Vrediena Berents Leverink. Hij gaat
wonen aan de Luttekestraat in Zwolle. Hij is bij dit huwelijk reeds 58 jaar.
Op 16 april 1732 gaat Steven Stegman weer naar de notaris. Hoewel hij reeds in Zwolle woont
gaat hij toch naar een Haarlemse notaris. De reden hiervoor is tweeledig:

a) Zijn zoon Adrianus is overleden. Hij moet zijn zaken regelen.
b) Hij wil zijn testament weer veranderen.

Bovenstaande resulteert in twee akten voor notaris Aalst de Bruyn22.

Erscheenen de eersaamen Steeven Stegman ende eerbaare Vredina Lieverinks echteluyden tegenwoordigh

woonagtigh tot Zwolle dog wesende present binnen desestad, tot zijneeenige en algeheele erfgena-

me te nomineren en te institueren bij deesen het nagelatene soontje van zijn testateur overleene soon

Adrianus Stegman met namen Cornelis Stegman...

Dit testament blijkt dus van cruciaal belang te zijn, daar dit het bewijsstuk is voor de juiste
afstamming. Cornelis Stegman is dus een zoon van Adrianus en een kleinzoon van Steven Steg-
man.

Maar dan kan Cornelis nooit het dienblad uit 1732 gemaakt hebben! Oei, goede raad was
duur! Aan het Provinciaal Overijssels Museum (P.O.M.) gevraagd om schriftelijk te reageren:
'wat staat er precies op het dienblad, welke merktekens?'. Het P.O.M, antwoordde een 'f, of
lange S' het merkteken voor de zilversmid C. Stegman. Dit kon niet missen daar het teken en
naam ook voorkwam op de z.g. 'insculpatie platen' - twee koperen platen, gildetafels, over
de periode 1663-1807, met namen en merken van Zwolse zilversmeden. Deze platen bevinden
zich ook in het P.O.M. Verder draagt het dienblad als inscriptie de jaarletter Y met het cijfer
2 er boven. Verder RD+ in een schild vorm, hetgeen betekent: Zwolle, grote keur. Het P.O.M,
was zelfs zo vriendelijk mij potloodafdukken van de merktekens mee te sturen.

Op zilvergebied kent Nederland zijn deskundigen. Via de conservator van het Rijksmuseum
in Amsterdam23, de tin- en zilverdeskundige in het museum 'Boymans-van Beuningen' in
Rotterdam kom ik bij dé zilverdeskudige bij uitstek, dhr. B. Dubbe te Deventer24. Als ik hem
vertel welke inscriptie het dienblad draagt zegt hij zonder aarzeling 1762. Zo, denk ik dan, dat
klopt beter, maar dan staat het fout in het P.O.M. Inmiddels is het P.O.M, ook op onderzoek
gegaan en heeft geheel in overeenstemming met bovenstaande het dienblad ge-her-dateerd.
Voor het P.O.M, was de zaak kennelijk zo interessant dat ze een artikel aan het dienblad ge-
wijd hebben in het Zwols Historisch Tijdschrift*5. Het dienblad is gebruikt als pillegift, een ge-
schenk bij een doop aan een kind. Het dienblad draagt als inscriptie 'Pil Gift van Elisabet
Biebericher Gebooren Husly aan Elisabet Fabius 1778 den 29 Januari'. De opdrachtgeefster
woonde net als Cornelis Stegman in de Luttekestraat in Zwolle.

Cornelis Stegman leeft vrij wel zijn hele leven in Zwolle. Hier werkt hij, doet in september 1750
belijdenis in de gereformeerde kerk en trouwt er in 1756 met Margrieta Frik. Hij krijgt hier
tenminste zes kinderen, onder wie een zoon Adrianus, later ook zilversmid. Deze zoon maakte
de prachtige zilveren tabaksdoos door de stedelijke regering van Kampen geschonken, na
aanleg van een grote herstelling aan de IJsselbrug, 1 juni 1785, aanbesteed aan Sippe Jans. De
rekening voor de tabakspot bedroeg 114 gld, 1 stuiver en 12 penningen. De pot is vandaag nog
te bewonderen in het gemeentemuseum te Kampen26. Een dochter van Cornelis is Maria Steg-
man, gedoopt in de gereformeerde kerk te Zwolle 24-12-1758. Deze trouwt te Kampen 6-4-1783
met Andries Kroeze, ze zijn mijn voorouders.
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De zilverwerken van Cornelis Stegman worden niet alleen in Zwolle bewaard, ook elders, o.a.
New York, worden werken van hem bewaard. Het Rijksmuseum te Amsterdam weet van nog
een drietal voorwerpen, o.a. een Hollandse brandewijnkom en een stel Hollandse pistool
tafelmessen. Bij Sotheby - N.Y. geveild in 1988 met een waarde van 1800-2200 gulden.

We kunnen vrij nauwkeurig bepalen waar Cornelis lange tijd, zeker dertig jaar, in Zwolle
heeft gewoond. We wisten al dat hij woonde in de Luttekestraat. Dit huis heeft hij eerst ge-
huurd. In 1759 lezen we dat hij 'bij executie had aangekogt een huis en doorgaende where' in
de Luttekestraat voor 400 gld.27 Elders lezen we dat dit huis heeft gestaan op de hoek met de
Papestraat, naast een huis van ouds genaamd 'de Wijnkan'28' Weer elders lezen we dat 'de
Wijnkanne' stond in de Luttekestraat op de hoek van de Grote- en Kleine Luttekestraat. Hij
heeft in Zwolle nog een nevenfuntie gehad, hij is brandspuitcommandant geweest29.

Cornelis blijkt wel een goed zilversmid te zijn geweest, maar geen goed zakenman. Of wat
natuurlijk ook kan, hij heeft de tijd niet mee gehad. In 1789 verklaren de Schepenen van Zwol-
le zijn boedel voor desolaat, kortom hij gaat failliet30. Alles komt onder de hamer, ook zijn
huis in de Luttekestraat. Een huisje aan de Ossemarkt, één bij de Kruittoren, een huis in de
Waterstraat, drie morgen land, genaamd 'De Rossencamp' in Mastenbroek. Totale opbrengst
5595 gld. Maar hij heeft een schuld van 6465 gld., voornamelijk bestaande uit vorderingen van
diverse personen.
Zijn schoonfamilie Frik gaat gelijktijdig met hem failliet31.

We lezen ook dat Cornelis uit zij n huis moet in de Luttekestraat. Waar hij woonde van 1789
tot eind 1791 weten we niet. Op 11 januari 1792 gaat hij met zijn vrouw Margareta Frik met
attestatie naar Kampen. Het is goed denkbaar dat hij bij zijn zoon, de zilversmid Adrianus
Stegman is ingetrokken. Per slot van rekening van zilversmeden had hij wel enig verstand. Van
de bijna tien jaren dat hij in Kampen doorbracht zijn ons geen schriftelijke bewijzen bewaard
gebleven. Slechts het begin en het einde, zijn attestatie en begrafenis worden gemeld.

Ook zijn grootvader Steven Stegman laat in Zwolle weinig van zich optekenen. Hij koopt nog
een huisje bij de Blijmarkt32, in 1758 nog een halfhuis aan de Luttekestraat 'regt tegensover
de Scherprigtershuis'33. Hij verkrijgt dit laatste huis door het te erven van zijn derde vrouw
Vrediena Berends Leverink. Deze wordt begraven te Zwolle op 17 augustus 1758. Steven Stegman
volgt haar op 26 februari 1765.

Steven Stegman heeft met z'n kleinzoon gemeen dat we zijn doop niet kunnen vinden en
daarmee zijn afkomst. We weten dat hij geboren is in 1673, dat hij wordt vermeld in het lidma-
tenboek der gereformeerde kerk van Haarlem begin juni 1699 als:34

'Steven Stegman van Haarlem en Willemijntie Baltes van Amsterdam, sijn huysvrouw, woont in de
Cornelissteeg. T(estis) Abigail Claes'.

Eerst nog gedacht dat Abigail Claes een aanknooppunt zou zijn, maar deze blijkt een soort
'beroepsgetuige' te zijn. Haar naam wordt vermeld bij tientallen attestaties in de periode 1675-
1700. Wel getuigt ze altijd voor een inwoner van Haarlem, nooit voor iemand van buitenaf.
Toch is Steven niet gedoopt in Haarlem, noch in de omgeving, ook niet in Amsterdam. Blijft
zijn afkomst een raadsel, of wordt dit net als die van zijn kleinzoon ooit gevonden?

KWARTIERSTAAT VAN CORNELIS STEGMAN

N.B. Alle kerkelijke gebeurtenissen spelen zich afin de toenmalige gereformeerde kerk,
ook de huwelijken, tenzij anders vermeld.
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I

1. Cornelis Stegman, geb. (Haarlem / Leiden ?) ca. 1725, zilversmid, begr. Kampen (Bovenkerk)
13-1-1801, otr./tr. Zwolle 9-10/24-10-1756 Margareta Frik, ged. Zwolle 3-4-1725, begr. Kam-
pen (Bovenkerk) 9-3-1802, dr. van Hermanus Frik en Maria van Isvelt.

Uit dit huwelijk:

a. N.N., begr. Zwolle 19-8-1757.
b. Maria Stegman, ged. Zwolle (Grotekerk) 24-12-1758, overl. Kampen 5-8-1821, otr./tr.

Kampen 21-3/6-4-1783 Andries Kroeze (Croese), geb./ged. Kampen (Bovenkerk) 25-2/28-2-
1751, overl. ald. 27-4-1828, wagenmaker en winkelier te Kampen, zn. van Hendrik
Croese en Margjen van der Meulen.

c. Willemina Stegman, ged. Zwolle (Grote kerk) 9-1-1761, tr. Kampen (Bovenkerk) 22-6-
1787 Willem Pastoor.

d. AdrianusStegman, ged. Zwolle (Grote kerk) 31-10-1762, zilversmid, otr. (1) (voor schepe-
nen) Kampen 13-12-1790, tr. (1) (Menonieten kerk) 15-12-1790 Johanna Potkampt, begr.
Kampen (Bovenkerk) 31-3-1791. tr. (2) Kampen 23-10-1801 Wynalda Lucretia Tijdeman,
j.dr. van Utrecht.

e. Jacoba Stegman, ged. Zwolle (Betlehemse kerk) 19-9-1765.
f. Jacoba Stegman, ged. Zwolle (Betlehemse kerk) 11-10-1766.

II
2. Adrianus Stegman, ged. Haarlem 25-11-1698, mr. metselaar, overl. begin 1732, huw. procl.

Leiden 21/28-3-1722 en Haarlem 22-3-1722, tr. Haarlem 7-4-1722, j .m. wonende in de St.
Jansstraet

3. Marta van Dijck, ged. Leiden (Pieterskerk) 25-9-1697, overl. na i73o.3S

Uit dit huwelijk:

a. Cornelis Stegman (zie 1), geb. ca. 1725. Dat hij enig kind is volgt uit het testament van
zijn grootvader Steven Stegman22.

III
4. Steven Stegman, geb. (Haarlem ?, vlg. Wijkboek te Zwolle geb. Asd.) 1673, schoenmaker, in

Amsterdam en Zwolle schoenlapper, begr. Zwolle (Kruiskerk) 26-2-1765, otr./tr. (2) Haarlem
24-1/7-2-1723 Aalbertje van Gelder, wed. Adriaan van Rijn, otr./tr. (3) Zwolle 12-5/29-5-1731
Vrediena Berents Leverink, zijn get. Jacob Veispaar, haar get. Judith van Born, tr. (1) vóór 1698

5. Willemijntje(Willemtje)Balthus(Baltes),ged.Amsterdam(Noorderkerk)6-12-1665,begr.Haar-
lem (Grote kerk) 22-12-1721.

Uit het eerste huwelijk:

a. Adrianus Stegman (zie 2), ged. Haarlem 25-11-1698 (get. Isaak Prijs en Abigail Jans).
b. Coenraet Stegman, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 20-4-1701 (get. Coenraet Stechman

en Stijntje Jacobs), begr. Amsterdam (Karthuizer kerkhof) 11-9-1701.
c. Marytie (Maria) Stegman, geb. vóór 171014'15 en '9, begr. Haarlem 10-4-1725.

6. Josua van Dijck, ged. Leiden (Pieterskerk) 1-9-1660, greinwerker. Hij woont aan de Lange-
brugge te Leiden. Uit het z.g. Familiegeld36 geheven in 1715 blijkt dat hij eenjaarinkomen
te hebben van 500-1000 gulden. Hij wordt met zijn linnenwinkel in de negende classe
ingedeeld. Overl. vóór 28-4-172837, begr. Oegstgeest 14-2-1728, otr. Leiden 7-4-1684 (verge-
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zeld met Jacob Jenaer), tr. Leiden (Pieterskerk) 23-4-1684
7. Elysabeth Jenaer, ged. Leiden (Pieterskerk) 22-5-1665, overl. (Leiden ws.) na 1707. Bij haar

ondertrouw woont ze op het Hogelantse Kerckhof te Leiden. Ze wordt bij haar ondertrouw
vergezeld met Henderickie Pieters.

Uit dit huwelijk:

a. Cornelis, ged. Leiden (Hooglandsekerk) 4-4-1686 (get. Jacobus Jenaer, Grietje van
Dijck, Pieter de Beunje en Sara Jenaer).

b. Josua, ged. Leiden (Hooglandsekerk) 23-3-1688 (get. Wouter van Dijk, Sara van Dijk
en Sara Jenaer).

c. Elizabeth, ged. Leiden (Hooglandsekerk) 29-4-1691 (get. Jacob Jenaer en Sara Jenaer).
d. Willemina, ged. Leiden (Hooglandsekerk) 6-12-1693 (get. Lijsbet Dirks).
e. Elisabeth, ged. Leiden (Hooglandsekerk) 17-3-1695 (get. Samuel de Keiser, Elsje Ridder

en Grietje van Dijk).
f. Marta (zie 3), ged. Leiden (Pieterskerk) 25-9-1697 (get. Jacob Genaar en Maria Oud-

hoorn).
Haar doop vindt plaats, in tegenstelling tot de andere kinderen, in de Pieterskerk te
Leiden. Dit zal wel de reden geweest zijn waarom haar vader Johannes van Dijk en
haar moeder Elisabet Genaar worden genoemd.

g. Petrus, ged. Leiden (Hooglandsekerk) 7-1-1700 (get. Margareta van Dijck).
h. Wilhelm ijntje, ged. Leiden (Hooglandsekerk) 23-10-1701 (get. Samuel de Keyser en Elsje

Ridder).
i. Josua, ged. Leiden (Hooglandsekerk) 15-5-1703 (get. Antony van Trigt en Jesijntje van

Dijck).
j. Josua, ged. Leiden (Hooglandsekerk) 24-4-1707 (get. Samuel de Keyser en Elsje de

Ridder). Op 11-8-17299 is hij buitenslands, maar nog minderjarig. Zijn voogden tre-
den namens hem op bij de verkoop van een geërfd huis.
N. B. In het begraafboek van Leiden (Hoogelandse Kerkhof) wordt viermaal een begra-
fenis van een 'kind van Josua van Dijck' vermeld, nl. in de week tussen 3/10-4-1700,
1/8-1-1701,21/28-3-1705 en 11/18-4-1705.

IV
10. BaltusReynderszEngelhoff, ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 10-8-1636, van beroep 'kaartafset-

ter', iemand die kaarten, plattegronden vervaardigt. Hij woont in de Lindestraat, overl.
voor 170638, otr. Amsterdam 28-10-1662, tr. ald. (Nieuwe kerk) 12-11-1662 (N. B. Er trouwen
die dag 13 echtparen in de Nieuwe kerk)

11. Diewertje Klaes, ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 22-7-1631, begr. ald. 8-6-1707.39 Ze woont
in 1655 Boomdwarsstraat te Amsterdam. Zij otr. (1) Amsterdam 23-9-1655 Jan Lodewijxse,
ged. Amsterdam 23-1-1633, in 1655 lijstenmaker en wonende op de Coninxgraft, zn. v.
Lodowijc Jansz en Machtelt Matheus.

Uit haar eerste huwelijk:

a. Lodewijck, ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 18-7-1656 (get. Geertruij Tijmens).
b. Lodewijck, ged. Amsterdam (Oude kerk) 3-4-1659 (get. Paulus Jans en Gijsbertje Gijs-

berts).
c. Nicolaas, ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 15-3-1661 (get. Jan de Mey, Zelia de Mey).

Deze jongste zoon, roepnaam Claes, leeft nog bij haar tweede huwelijk40.
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Uit haar tweede huwelijk met Baltus Reyndersz Engelhoff:

a. ws. Pieter Engelhoff, geb. 1662, houtkoper, otr./tr. Amsterdam 18-4/Sloten 4-5-1692
Maria Jans van Hooren, geb. 1664.

b. WilkmtjeBalthus (zie 5), ged. Amsterdam (Noorder kerk) 6-12-1665, (get. Reinier Reij-
niese, Marretie Abrams en Marretie Ariaens).

c. Asweeres, ged. Amsterdam (Noorder kerk) 18-7-1668 (get. Hester Ariaens).
d. Reynier Balthusz, genoemd in testament d.d. 21-2-1706.38

e. Jacob Balthusz, genoemd in testament d.d. 21-2-1706,38 t immerman op de
Haarlemmerdijk. Mogelijk identiek met degene die huwde (1) vóór 1680 Francijntje
Gerrits en otr. (2) Amsterdam 25-5-1680 Marritje Meesackx, geb. 1654, dr. van Marritje
Barenz.

12. Cornelis]oosten van Dijck, ged. Delft (Oude kerk) 6-3-1635, begr. Leiden (Hoogelandsekerk)
in de week van 12/18-1-1687. Hij woont aantoonbaar in Leiden van 1660-1687,4' otr./tr.
Delft (voor het Gerecht) 7-8-/25-8-1655. Hij woont bij zij n ondertrouw in de Vlamingstraat
te Delft.

13. Willemina Cocx (Kocks, Roch), geb. ca. 1635, overl. na 1666. Haar oorsprong is onbekend. Ze
woont bij haar ondertrouw aan het Oude Delft te Delft. Maar ze is er volgens de boeken
niet gedoopt.

Uit dit huwelijk:

a. Josua, ged. Delft (Nieuwe kerk) 16-6-1656 (get. Joost van Dijck, Joosje Cornelis, Imme-
tje Joosten).

b. Margaretha van Dijck, ged. Delft (Nieuwe kerk) 10-1-1658 (get. Wouter van Dijck, Neel-
tje Cornelis, Sara Jans) overl. vóór 1729, ongehuwd.9

c. Josua van Dijck (zie 6), ged. Leiden (Pieterskerk) 1-9-1660 (get. Abram van Rijndorp en
Ingetje Joostens van Dijck).

d. Willem, ged. Leiden (Hooglandsekerk) 31-12-1662 (get. Joosie Cornelis en Abraham
Rindorp en Ingeta Joosdr.).

e. Josina, ged. Leiden (Hooglandsekerk) 17-8-1666 (get. Dirck van Schie, Maria Joosten
en Joosje Cornelis).

14. PieterJenaer, geb. Calais (F). Via zijn broer, Jacob Jenaer, weten we dat hij uit Offekerkque
komt(62-Pas de Calais - noord-westFrankrijk)42, in die tijd een Nederlands sprekend deel
van Vlaanderen. Hij is greinwerker en woont in 1645 aan de Uytterste Graft te Leiden. Op
24-6-1671 maken hij en zijn vrouw hun testament op, waarbij hun enige zorg schijnt te
zijn hun kinderen uit de handen van de HH weesmeesters te houden. Hij benoemt zijn
broer Jacob Jenaer tot toekomstig voogd. Zijn vrouw is goed gezond, hij is ziek, hij kan
niet lopen43. Hij wordt poorter van Leiden 3-11-1645.44 Hij is overl. even na 24-6-167145, en
begr. Leiden (Panckraskerk, de latere Hooglandsekerk) in de week van 28/6-4/7-1671. Otr.
Leiden 4-8-1645, tr. ald. (Hooglandsekerk) 22-8-1645

15. Elisabeth de Meyer(s), geb. Colchester (UK), overl. Leiden even vóór 5-6-1677.46 Ze woont
tijdens haar huwelijk in 1645 op de Oosterlingeplaets te Leiden. Ze blijkt een neef te heb-
ben, Ysaak Casier, ook geboortig van Colchester/47 Op 14-11-1673 maakt ze, inmiddels
weduwe, opnieuw een testament. Ze wijst haar zwager Jacob Jenaer aan als voogd over
haar kinderen, plus een goede vriend Amos Minne. Op 5-6-1677 wordt dit testament
gelicht. Ook Elisabeth is dan overleden.46
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Uit dit huwelijk:

a. Pieter, ged. Leiden (Pieterskerk) 21-11-1646 (get. Jan Veranneman en Jacomijntien Ca-
siers, meisjesnaam: van der Plaet).

b. Jacob, ged. Leiden (Hooglandsekerk) 25-10-1648 (get. Jakob Jenaer en Marijke Veran-
neman) koopman, overl. vóór 29-10-169548, otr. (1) Leiden 6-3-1677 Susanna Catharina
Nachtegael, otr. (2) Leiden 7-7-1685 Baertge de Groot.

c. Johannes, ged. Leiden (Hooglandsekerk) 4-12-1650 (get. Isaack de Lenseel en Anneken
van Hille).

d. Johannes, ged. Leiden (Pieterskerk) 18-4-1653 (get. Jacob van Tornhout en Martha Ver-
brugge).

e. Sara, ged. Leiden (Pieterskerk) 17-3-1655 (get. Carel Wolleman en Martha Verbrugge).
f. Abraham, ged. Leiden (Hooglandsekerk) 22-9-1658, (get. Jan de Wilde, Mary van

Torhout, Francois Casier en Martha Verbrugge).
g. Sara, ged. Leiden 22-9-1658, tweeling met f., overl. vóór 29-10-169548, otr. (1) Leiden

23-8-1684 Pieter de Beunje, wonende op de Garemarkt te Leiden en weduwnaar van
Engeltje Coelaert. Otr. (2) Leiden 1-10-1688 Christiaan van Rensen, wonende op de Haer-
lemstraet, weduwnaar van Willemina van Ossenbrugge.

h. Maria, ged. Leiden (Hooglandsekerk) 30-1-1661 (get. Jan Cataert en Susanna Hel-

mondts).
i. Elizabeth Jenaer (zie 7), ged. Leiden (Pieterskerk) 22-5-1665 (get. Jacob van Torhout en

Marta Verbrugge).

V
20. ReynerHenrixsz, geb. Berckclooster 1596. Berckclooster (St.-Agnietenklooster- Zwolleker-

spel (Ov.). Hij is in 1628 varentgezel en in 1634 varentman49. Otr. Amsterdam 1-7-1628, tr.
Diemen 16-7-1628

21. MaritjeAerjans, geb. Liewerden ? ca. 1605, overl. na 1636. Haar plaats van herkomst bij haar
ondertrouw is Liewerden of Lieverden. Dit zou Leeuwarden kunnen zij n, maar hier werd
niets gevonden. Ze heeft een zuster gehad, Trijntje Adriaens gehuwd met Klaas Gerrits,
mastekoper te Amsterdam. Deze zuster maakt in 1706 een testament ten gunste van Wil-
lemtje Balthus, gehuwd met Steven Stegman. (Zie 4 en noot 38).

Uit dit huwelijk:

a. Henrick, ged. Amsterdam (Oude kerk) 27-4-1634 (get. Anne Pieters), begr. Amsterdam
(Karth. kerkhof) 6-9-1679, hij woont dan in de Boomstraat 'over d'olifant'.

b. Baltus Reyndersz (zie 10), ged. Amsterdam 10-8-1636, (get. Geesje Tomas).
c. Reynier Reyniersz Engelhof, mastekoper, otr. (1) Amsterdam 16-9-1662 Marretie Abrams,

otr. (2) Amsterdam 30-7-1667 Diwertie Heeren, otr. (3) Amsterdam 4-5-1685 Hilktie
Poulus, otr. (4) Amsterdam 17-10-1692 Aefie Dircx.

22. Claesjansz, ws. ged. Amsterdam 18-11-160755. Hij is in 1630 mandemaker en woont bij de
Regulierspoort. Ovl. tussen 1641 en i655.s° Hij heeft een broer Teunis Jansz en waarschijn-
lijk een zuster Mary Jans. Otr. Amsterdam 18-5-1630

23. Claesje Dirx, geb. Amsterdam 1606 of 1609. Bij haar ondertrouw woont ze op het Jacobs-
pad. Overl. tussen 1641 en 165550.

Uit dit huwelijk:
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a. Dieuwertje Claes (zie 11), ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 22-7-1631 (get. Annetjen Dirx).
b. Jan, ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 12-12-1632 (get. Marij Jans).
c. Sicke, ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 24-4-1639 (get. Grietje Franse).
d. Maritje, ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 25-8-1641 (get. Annetje Dirx).

24. Joost Wouttersz van Dijck, maakt, ziek zijnde, op 28-8-1665 zijn testament te Delftsl.
In 1629 is hij j .m. en cnoopmaecker te Delft. Begr. Delft (Oude kerk) 6-9-1665, otr./tr. Delft
(Oude kerk) 17-11/2-12-1629

25. Joosgen Cornelis, ze woont met haar man in 1665 aan de noordzijde van de Vlamingstraat
te Delft. Begr. Delft (Oude kerk) 31-1-1674.

Uit dit huwelijk:

a. WouterJoosten van Dijck, ged. Delft (Nieuwe kerk) 20-11-1629 (get. Neeltge Cornelisdr.)
begr. Delft (Nieuwe kerk) 9-2-1705, otr./tr. Delft (voor het Gerecht) 18-4/6-5-1654 Sara
Jans Bisschop.

b. Ingetgen Joosten van Dijck, ged. Delft (Oude kerk) 28-7-1632 (get. Gerrit Michielsz, In-
gergen Gerrits, Meijnsgen Cornelisdr.), doopgetuige Leiden 1-9-1660 en 31-12-1662.
Otr./tr. Delft (voor het Gerecht) 29-4/21-5-1656 Abraham Isacxz van Rijndorp.

c. Cornelisjoosten van Dijck (zie 12), ged. Delft (Oude kerk) 6-3-1635 (get. Gerrit Mechielsz,
Annetgen Dirricx, Neeltgen Cornelis).

d. Gerrit Joosten van Dijck, ged. Delft (Nieuwe kerk) 23-9-1638 (get. Franc Pietersz, Neel-
tjen Cornelis), otr./tr. Leiden 19-10/9-11-1660 (Pancraskerk) Dina Cornelis van Opmeer.

e. Maria, ged. Delft (Oude kerk) i3-n-i64i(geen getuigen).
f. Maria Joosten van Dijck, ged. Delft (Oude kerk) 30-12-1642 (get. Vranck Pieters, Neelt-

gen Cornelis, Meynsgen Cornelis) otr./tr. Delft 18-7/2-8-1665 (Nieuwe kerk) Dirckjansz
van Schie.

g. Dirrick, ged. Delft (Oude kerk) 15-7-1646 (get. Vranck Pieters, Neeltgen Cornelis, In-
getgen Joosten).

VI
42. Aerjan (Adriaen)(ws. Hermansz), geb. Amsterdam ? ca. 1580, overl. Amsterdam (ws.) vóór

164452.
43. Willemtien Ariaense (ws. Baltes). Het is mogelijk dat de patroniem 'Ariaense' komt van de

voornaam van haar man. Dat ze ook misschien 'Baltes' droeg als patroniem volgt uit de
doop van haar dochter Trijntje.

Uit dit huwelijk:54

a. Maritje Aerjans (zie 21), geb. ca. 1605.
b. TrijntjeAdriaans, geb. ca. 1620, mogelijk gedoopt Amsterdam (Nieuwe kerk) 15-3-1620,

vader: Aerjan Hermansz, moeder: Willemtje Baltes, geen getuigen. Begr. Amsterdam
(Karthuizer kerkhof) 17-5-1710, otr. Amsterdam 9-4-1644 Klaas Gerrits, in 1644 'binne-
lantsvaerder', later in 1675 mastenkoper van Aalsmeer. Ze maakt met haar man een
testament op 25-6-i675S3, hierin vermaakt ze aan haar twee zuster, met name Marrit-
je- en Hester Ariaens ieder een som van honderd gulden. Zij maakt daarna een testa-
ment voor notaris Livinus Meyer te Amsterdam 21-2-1706.38

c. Hester Ariaense, overl. vóór 1706.38

44. ws.55 Jan Cornelisz, geb. ca. 1583, kistenmaker, otr. Amsterdam 5-7-1603
45. ws.55 Bely Cornelis, bij haar huwelijk in 1603 is ze weduwe van Antonie Michiels, kistenma-
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ker, met wie ze in ondertrouw gaat Amsterdam 1-5-1599, haar vader Cornelis Dirck assis-
teert haar dan.

47. AeltieJansz, geb. Amsterdam (ws.) ca. 1584.
90.? Cornelis Dirck, leeft 1599.

Noten
G.A.Asd.= Gem. Archief Amsterdam; G.A.Ha.= Gem. Archief Haarlem (Kennemerland); G.A.Le.= Gem. Archief
Leiden; G.A.Zw.= Gem. Archief Zwolle.

1. Wijkboek Zwolle AAZOi-427.

2. Volkstelling Zwolle I, deel 3, nr. 274.
3. Burgerschap register Zwolle, p 287.
4. Poorterboek Leiden F53, lade 17, nr. 87, fol. 37V.

5. G.A.Ha. - Transportreg. Inv. 76.106, fol. 2.
6. G.A.Ha. - Transportreg. Inv. 76.109, fol. io8v.
7. G.A.Ha. - Not. Arch. Inv. 720, pi72.

8. G.A.Ha. - Stadsarch. kast 9, deel 7, fol. 73V - d.d. 12-4-1729.
9. G.A.Le. - Inv. 67 (Waarboeken), p 65 e.v., d.d. 11-8-1729.

10. G.A. Asd. - Not. Arch. 5425, akte 257, pag. 873 e.v.
11. G.A.Asd. - Not. Arch. 5425, akte 280, pag. 1077 e.v. - d.d. 19-6-1710.
12. G.A.Asd. - Not. Arch. 5426, akte 376, pag. 697.
13. G.A.Asd. - Not. Arch. 5442, akte 100, d.d. 10-10-1715.
14. G.A.Ha. - Not. Arch. Inv. 925, akte 13, d.d. 16-1-1723.
15. G.A.Ha.-Not. Arch. Inv. 722 (notaris Jan van Dijk), pag. 167, d.d. 27-11-1724.
16. G.A.Ha. - Transportreg. Inv. 76.104, f.170, d.d. 13-12-1714.
17. Literatuur betreffende het huis Jansstraat 64 - 'De Toelast' zie G.A.Ha.

1926 - oud-Haarlem, 2de art.3, blz. 13,
1907 - v.d. Steur, oude geb. (pi. 32), nr. 168.

18. G.A.Ha.-Not. Arch. Inv. 925 (notaris Theodorus Elout jr.), akte 9, d.d. 14-1-1723.

19. G.A.Ha. - Not. Arch. Inv. 925, akte 37, d.d. 9-3-1723.

20. G.A.Ha. - Not. Arch. Inv. 722, pag. 167, d.d. 27-11-1724.
21. G.A.Ha. - Not. Arch. Inv. 752, pag.64, d.d. 13-3-1729.
22. G.A.Ha. - Not. Arch. Inv. 758, pag.87 e.v., d.d. 16-4-1732.
23. De conservator schrijft: 'stilistisch beschouwd namelijk past de schaal niet in het vroege jaar 1738. De typische

Louis xv randversiering was in 1738 nog niet eens tot Amsterdam doorgedrongen, laat staan Zwolle'.

24. B. Dubbe schreef ook het boek: 'Monumenten in zilver' - uitgave Waanders, Zwolle 1976.
25. Zwols Historisch Tijdschrift, ie jg. (1990), nr. 1, pag. 28 - 'Een tabouret als pillegift' - door Lydie van Dijk.
26. Gem. Museum Kampen, Inv. nr. 1131 - Deze tabakspot wordt ook beschreven in de Kamperalmanak 1933,

pag.172 en i939/'4O, pag.176-177 - 'Een merkwaardige tabakspot' - In 1932 had een Kamper antiquair deze
tabakspot in bezit gekregen en bood deze het gemeentebestuur aan voor ca. 230 gulden. De gemeenteraad
weigerde!

27. G.A.ZW. - 50e penning AAZOI - 04257 pag.364. Hij heeft dit huis aangekocht op 4 dec. 1758 via een openbare
verkoping - G.A.ZW. Rechtl. Arch. RAOOI - 00354, pag.133 e.v.

28. G.A.ZW. - Transportreg., blz. 53, d.d. 21-3-1786.

29. G.A.ZW. - RSR 480, d.d. 26-3-1789.

30. G.A.ZW. - RA001-00356, pag.523 t/m 529, d.d. 4-5-1789.
31. Dit blijkt o.a. uit G.A.ZW. - TR 475, d.d. 20-11-1789.
32. G.A.ZW. - 50e penning, AAZOI, pag. 25, d.d. 1-6-1740.

33. G.A.ZW. - AAZOi-0427 /pag.358, d.d. 23-8-1758.
34. G.A.ZW. - Lidmatenregister N.H.-gem. Inv. 24, band 9.
35. In de Waarboeken van Leiden (Inv. 67, fol. 65V), d.d. 11-8-1729 wordt een akte beschreven waarbij in de kantlijn

wordt vermeld: 'overgegeven aan de vrou van ADRIAEN STEGMAN op den 12 mey 1730'. Zie ook noot 9.
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36. G.A.Le. - Inv. Stadsarch. n, 4033,4034, fol.149.

37. G.A.Ha. - Inv. 628, fol. 69, d.d. 28-4-1728.

38. G.A.Asd. - Not. Arch. Inv. 5408, akte nr. 95, pag.857, d.d. 21-2-1706.

Trijntje Adriaans is weduwe en heeft geen kinderen. Ze heeft nogal wat bezittingen en wil deze veilig stellen.

Ze vermaakt geldbedragen aan Reynier Balthusz zoon van zalr. Balthus Reyniersz, die weer een zoon was van

haar zuster Marritje Adriaans zalr. en aan Jacob Balthus mede een zoon van Balthus Reyniersz en aan Trijntje

Pieters dochter van wijlen Pieter Hendriksz, die een zoon was van wijlen Hendrik Reyniersz, dewelke ook een

zoon was van haar zuster Marritje Adriaans. Vervolgens stelt ze Willemijntje Balthus, dochter van Balthus

Reyniersz en getrouwd met Steven Stegman aan als haar enige erfgename.

39. De datum van 8-6-1707 is de meest waarschijnlijke. Ze is dan begraven op het St. Anth. kerkhof. Er zijn nog

twee data aan te wijzen voor een begrafenis van een Dieuwertje Claes, nl. 18-3-1701, maar daar staat 'beiaarde

dogter' en 26-5-1709. Bij de nu aangenomen begraafdatum staat dat ze 4 kinderen heeft. Hetgeen klopt. Ze

heeft nl. ook nog een kind uit haar eerste huwelijk.

40. G.A.Asd. - Weeskamerarch. Inv. 31, film 5002, pag.i38v, d.d. 7-11-1662.

41. 1660: doop Leiden (Pieterskerk) 1-9-1660;

1687: vermelding Rinse Penning (G.A.Le. - Stadsarch. 11, Inv. 4581, pag.156).

42. Via het testament, zie noot 43, kennen we zijn broer Jacob Jenaer. Wanneer deze laatst genoemde ondertrouwt,

Leiden 22-3-1652, wordt zijn geboorteplaats vermeld, nl. Hofkercken = Offekerque (F).

43. G.A.Le. - Weeskamerarch. Inv. 142 - Regist. v. Seclusien, fol.2 e.v., d.d. 24-6-1671.

44. G.A.Le. - Poorterboek, Inv. 1268, fol.66, d.d. 3-11-1645.

45. 24-6-1671: maakt Pieter Jenaer zijn testament, zie noot 43.

46. G.A.Le. - Inv. 142, pag.201 e.v., d.d. 17-6-1677.

47. Bij haar ondertrouw (Leiden 4-8-1645) wordt ze geassisteerd door Jaecquemij ntgen van der Plaet, haar nicht.

Deze laatste ondertrouwt Leiden 15-4-1631 met Isaak Casier, geb. plaats Colchester in Engeland. Jacquemijntje

van der Plaet, geb. plaats Leiden, is dus een aangetrouwde nicht en haar man de neef van Elisabeth de Meyer.

48. Op 29-10-1695 gaat te Leiden Barber de Groot, weduwe van Jacob Jenaer, in ondertrouw met Christiaen van

Rensen, weduwnaar van Sara Jenaer.

49. 1628: huwelijk; 1634: doop eerste kind, Henrick, Amsterdam 27-4-1634.

50. 1641: doop laatste kind, Maritje ged. Amsterdam 25-8-1641; 1655: ie huwelijk Diewertje Claes

51. G.A.Delft- Oud notarieel arch. Inv. 2062, fol. 95 e.v. d.d. 28-8-1665.

52. Bij de ondertrouw van zijn dochter Trijntje, Amsterdam 9-4-1644, wordt alleen moeders consent gegeven.

53. G.A.Asd. - Not. Arch. Inv. 3889, fol. 210, d.d. 25-6-1675.

54. Wanneer de patroniemen 'Hermans' en 'Baltes' correct zijn dan heeft dit echtpaar meerdere kinderen laten

dopen in Amsterdam, a) Frerik, 26-5-1609, b) Abraham, 12-6-1611, hierbij is de vader droechscheerder, c) Sara,

12-11-1613, vader genoemd Jan Hermans, d) Grietje, 21-2-1616, vader genoemd Arent Barentz, e)Trijn, 15-3-1620

en f) Baltes, 12-3-1623.

55. We weten dat Claes Jansz (zie 22) een broer heeft Teunis Jansz. Tussen 1603 en 1610 worden in Amsterdam ca.

15 kinderen gedoopt met de voornaam 'Teunis' EN waarvan de vader Jan heet. Er worden veel meer kinderen

gedoopt met de voornaam 'Klaas' (Claes) en een vader Jan. Toch vinden we slechts één combinatie waar beiden

aan voldoen. Teunis Jans is dan gedoopt 19-03-1606.
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Familiewapen Steffelaar1

DOOR W.A. VANDEWALLE-STEFFELAAR EN H.H. VANDEWALLE

INLEIDING

Gedurende een periode van ruim honderd jaar hebben leden van de familie Steffelaar rondge-
lopen met een zegelring met een wapen daarin gegraveerd. De in het wapen voorkomende
stukken werden met moeite voor de dragers verklaard, ware het niet dat in 1990 bij toeval
ontdekt werd dat dit wapen helemaal niet bij de familie Steffelaar hoort.

Figi.

Het wapen is doorsneden: I. In zilver een burcht van azuur, verlicht en geopend van het veld,
staande op de doorsnijdingslijn; II. In azuur een zilveren vis.
In de familie was de verklaring voor het 'kasteeltje-visje'-schild dat er vroeger een kasteel in
de buurt van een visrijk water in bezit van de familie moest zijn geweest(?) Uit het hierna
volgende zal blijken dat dit verhaal definitief naar het rijk der fabelen verwezen kan worden.

Omdat uit onderzoek gebleken is dat de familie van oudsher oud-katholiek was, werd ook
het Oud-Katholieke Archief, het ORKA te Utrecht, geraadpleegd. Er werd gezocht naar eventu-
ele correspondentie van de familie. In ieder geval bleken er enkele brieven van Henricus Lou-
burgh, oud-katholiek pastoor te Amsterdam, aanwezig te zijn. Hij was een goede bekende van
Cornelis Steffelaar (1732-1807).

Genoeg reden dus om de brieven in te zien. Eén van die brieven was gericht aan bisschop
Nieuwenhuizen en dateerde van i7januari i778z. De envelop van deze brief droeg een lakzegel
met het bovengenoemde wapen. Dit wapen kon dus onmogelijk aan de familie Steffelaar
behoren. In ieder geval is de burcht in het wapen ook meer sprekend voor de naam Louburgh
dan voor Steffelaar. De volgende vraag is hoe dit wapen dan bij de familie terecht is gekomen.

Uit het testament3 van deze pastoor Louburgh bleek dat hij vrijwel zijn gehele bezit uitein-
delijk aan Cornelis Claeszn. Steffelaar vermaakte. Uit nader onderzoek bleek dat de pastoor alleen
twee ongehuwde zusters had. Eén van hen was reeds overleden en de ander kreeg bij testa-
ment een legaat van duizend gulden. Henricus Louburgh overleed in 1800 te Amsterdam4. Vrij
kort daarna, in 1807, overleed Cornelis Steffelaar (GAA). Van zijn kinderen waren er toen nog
slechts twee in leven. Zoon Johannes (overl. 1821) en dochter Clara (overl.1834) (GAA). Hoogst-
waarschijnlijk heeft een lakzegel of een zegelring deel uitgemaakt van de boedel van Lou-
burgh. Louburgh overleed aan het begin van de Bataafse Republiek in de Nederlanden, Corne-
lis overleed tijdens de hoogtijdagen van die periode. Van de ideologische trits was het de
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'Gelijkheid' die alle tekenen van maatschappelijk standsverschil in de bezette gebieden ver-
bood. Zo ook het voeren van wapens. Bang voor represailles werden in die richting duidende
attributen achterwege gelaten en raakten in onbruik. Jaren later zal één en ander weer boven
water zijn gekomen bij een generatie die niet beter wist of bovengenoemd wapen was dat van
Steffelaar.
Het is waarschijnlijk dat het wapen deel heeft uitgemaakt van de erfenis. Wij gaan daarbij uit
van de volgende mogelijkheden:

1. Het werd vermeld in het testament en dan betreft het hier een successiewapen. Rietstap
heeft in zijn Handboek der wapenkunde5 een duidelijke omschrijving van dit fenomeen
gegeven. In het kort komt het er op neer dat de erflater afstand doet van zijn familiewa-
pen ten gunste van zijn erfgenaam. 'Als algemeene regel acht men dat de vreemde, wan-
neer hij van minderen rang is dan de testateur, geheel afstand moet doen van zijn eigen
familiewapen, of dit ten minste met het aangenomene, 't geen dan de eerste plaats ver-
krijgt, moet kwartileren. Is hij daarentegen van hoogeren rang dan de erflater, dan kan
hij niet genoodzaakt worden zijn eigen wapen weg te laten en, bij eene kwartilering met
het aangenomene, wijst hij de eerste plaats toe aan zijn eigen wapen.'

2. Het werd niet specifiek vermeld in het testament en dan betreft het hier een misverstand
zoals in bovenstaande veronderstelling werd omschreven.
Daar het wapen inderdaad niet werd genoemd in het testament, ligt het dus voor de hand
dat hier sprake is van de tweede mogelijkheid. Van wapenusurpatie, ofwel het rechtmatig
overnemen en voeren van een wapen, is naar onze mening geen sprake. Van het ten on-
rechte nemen van dit wapen evenmin, afgaande op de bovengenoemde gebeurtenissen.

Terug naar het heden. De familie Steffelaar had dus geen wapen. Of toch wel? Om daar achter
te komen werd in het Algemeen Rijksarchief (ARA) te Den Haag het onderzoek voortgezet. In
hetzelfde gebouw beschikt het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) over een heraldische
afdeling. Deze afdeling beschikt over enkele uitgebreide heraldische collecties. Slechts in één
van die collecties, de Collectie Steenkamp-Damstra, werden twee wapens onder de naam Stef-
felaar gevonden (fig. 1 en 2). In feite betrof het hier een beschrijving van het nu geïdentificeer-
de Louburgh-wapen met kleurenarcering en een tekening van een ander wapen. Onder de
tekening wordt slechts de familienaam Steffelaar vermeld, een specifieke eigenaar van het
wapen of vindplaats is dus niet bekend. De studiezaal-ambtenaar haalde vervolgens een ge-
kleurde afbeelding van het tweede wapen tevoorschijn uit de voormalige collectie Freytag
Drabbe, dat als volgt omschreven kan worden:

Fig. 2. (door auteurs voorzien van een hleurenarcering)
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Gedeeld: I. doorsneden door middel van een rode dwarsbalk, vergezeld boven van in blauw
een ongepunte gouden roos, beneden van in goud een zilveren doopvont; II. In rood een halve
van de deellijn uitgaande, gouden adelaar. Aanziende helm met helmteken, de gouden roos;
een penning van zilver; wrong goud/blauw en helmkleden rood/blauw.

Aanvankelijk boden de hierboven genoemde stukken in het wapen louter raadsels. Wie had
er bijvoorbeeld ooit van een doopvont in een familiewapen gehoord? Een ander probleem bij
het verklaren van dit geheel was dat er vrijwel niets bekend is omtrent de afkomst van de
familie voor de eerste generatie zich in 1730 (Poorterboek, GAA) in Amsterdam vestigde. Ter
verklaring van het wapen werd dus de volgende hypothese geconstrueerd:

Adelaar
De vader van bovengenoemde Cornelis was Claes Steffelaar en tevens stamvader van de Neder-
landse tak van de familie. Uit archiefgegevens (huwelijksakte, GAA) blijkt dat Claes in de Dirk
van Hasseltsteeg woonde. Aangenomen wordt dat hij zijn intrek nam bij de familie Bervelingh
in die steeg, thans nummer 53. Dit huis was namelijk gewijd aan de heilige Willebrord. Niet
alleen was er een afbeelding van de heilige zelf, maar tevens was er een steen met een dubbel-
hoofdige adelaar in de voorgevel gemetseld. Deze adelaar is de wapenfiguur van het Heilige
Roomse Rijk en een symbool voor de katholieke kerk. Beide ornamenten zij n nog al tij d aanwe-
zig.

Doopvont
De heer des huizes, Willebrord Bervelingh was winkelier en handelde in stoffen. Zijn zoon Jo-
achim werd later pastoor bij de oud-katholieke kerk aan de Brouwersgracht. Deze Joachim
doopte de kinderen van Claes en zij n vrouwJohanna Lebbing, behalve Cornelis, het oudste kind.
Hij werd gedoopt door aartsbisschop Cornelis Barchman Wuytiers en naar hem genoemd. Dit zou
de aanwezigheid van het doopvont kunnen verklaren.
Een andere theorie is dat het hier om een bron zou gaan. Echter, alle nagelopen afbeeldingen
van bronnen spuiten water of lijken meer op fonteinen6. Een 'bron' als de hierboven als doop-
vont omschreven zijn wij niet tegengekomen.

Roos
De doornloze gouden roos in het schild is de deugdroos, ook wel symbool voor Maria. Maarten
Luther, de belangrijke kerkhervormer, voerde deze roos ook in zijn wapen.

Balk
De liggende rode balk zou kunnen verwijzen naar de aanwezigheid van de familie in Amster-
dam. Een bestaande theorie is dat de rode balk een veel gebruikt stuk is in wapens van Amster-
damse families. De geraadpleegde literatuur daarvoor heeft ons echter niet kunnen overtuigen7.

Vermoed wordt dat het hier om het persoonlijke wapen van Cornelis Steffelaar (1732-1807)
gaat, getuige het doopvont en de balk. Wellicht heeft hij het zelfontworpen daar hij meester-
schilder en glazenmaker van beroep was. Met name dit vak bracht nog al eens een opdracht
tot het verbeelden van een familiewapen met zich mee. Omdat de familie veel met de oud-
katholieke kerk te maken had, wordt verondersteld dat menig stuk in het wapen daar naar
verwijst. Edoch, het blijft niet meer dan een theorie waarvoor elk feitelijk bewijs nog altijd
ontbreekt.
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KORTE STAMREEKS

I. Cornelis Steffelaar, ged. Amsterdam 12-4-1732, meesterschilder en glazenmaker, handelaar in
onroerend goed, overl. Amsterdam 19-10-1807, zn. van Gerhard Nicolas Steffelaar en Johanna
Lebbing, tr. Amsterdam 22-8-1759 Catharina van Houtem.
Uit dit huwelijk kwamen een zoon (volgt) en twee dochters voort.

II. Johannes Steffelaar, ged. Amsterdam 6-4-1768, meesterschilder en glazenmaker, overl. Am-
sterdam 9-1-1821, tr. Amsterdam 16-8-1795 Maria]ohanna Bon.
Uit dit huwelijk kwamen drie zoons en twee dochters voort. De volwassen geworden zoon
volgt:

III. Cornelis Steffelaar, ged. Amsterdam 30-3-1797, meesterschilder, glazenmaker en kunstschil-
der overl. Haarlem 29-3-1861, tr. Amsterdam 14-5-1828 Magdalena Cornelia Schade van Westrum.
Uit dit huwelijk kwamen drie zoons en een dochter voort. De volwassen geworden zoon volgt:

TV. Johannes Steffelaar, ged. Amsterdam 19-12-1829, schilder en koopman overl. Rotterdam 4-7-
1889, tr. Amsterdam 2-10-1858 Maria Hulstkamp.
Uit dit huwelijk kwamen een zoon en drie dochters voort.

TOT SLOT

Uit voorgaande moge duidelijk geworden zijn dat door een samenloop van omstandigheden
een eigen familiewapen in onbruik is geraakt en dat van een ander tot de familie is gaan 'beho-
ren'. Politieke omstandigheden zorgden voor het verdwijnen van het eigen wapen en sociale
en demografische factoren als verminderde communicatie binnen de familie door voortijdige
overlijdens en het beperkte aantal nakomelingen leidde tot het bij vergissing aannemen van
dat van de familie Louburgh.

Nader onderzoek omtrent de betekenis en de herkomst van het wapen van de familie Steffe-
laar wordt echter onverminderd voortgezet. Wie dan ook meer over dit wapen weet te vertel-
len wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met ons.

Noten
1. Auteurs danken hierbij de heer J.A. de Boo voor zijn adviezen bij het tot stand komen van dit artikel.
2. ORKA (Archief Utrecht), Brieven H. Louburgh.
3. GA Amsterdam, Notaris Stoesak, 16088, akte 387. Het testament werd op 1 december 1802 uitgevoerd.
4. GA Amsterdam, DTB. overl. 30 januari 1800.
5. J.B. Rietstap, Handboek der wapenkunde, Amsterdam 1857, pag. 331.
6. 'Bronnenonderzoek' in gemeentewapens bij: Stadier, Klemens, Deutsche Wappen, Bundesrepublik Deutschland,

8 dln., Bremen 1964-1971.
7. P.A.J. Brandeler, De wapens van de magistraten der stad Amsterdam sedert 1306 tot 16/2, 's -Gravenhage 1890.
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De Noord-Nederlandse r.-k. elite in 1847
Kanttekeningen bij de ondertekenaars van het lekenrequest van 1847

DOOR MR. V.A.M, VAN DER BURG

INLEIDING

In de periode voorafgaand aan het herstel van de r.-k. hiërarchie in Nederland in 1853 deden
de rooms-katholieke leken van zich spreken door vanaf 17951 te pleiten voor bisschoppen. Pas
dan zou van een volwaardige r.-k. kerkprovincie in het Koninkrijk der Nederlanden sprake
zijn, zo redeneerde 'La jeune Hollande Catholique' in 18472. Het lekenrequest uit 1847 van de
Noord-Nederlandse r.-k. notabelen, waaruit een verlangen naar een spoedig herstel van de
kerkelijke hiërarchie sprak, was tevens een aanzet tot een associatiepoging op het politieke
vlak rondom de Grondwetsherziening van 1848 en de verkiezingen van 1850, die daarvan het
gevolg waren.

Van dit lekenrequest uit 1847 is een naamlijst gepubliceerd door P. Albers s.j.3. G.A.M. Bee-
kelaar komt in het totaal op 95 vooraanstaande katholieken boven de grote rivieren, die de
petitie aan Z. H. de Paus hebben ondertekend4. L. J. Rogier spreekt over de ondertekenaars van
het adres als 'de hele Boven-Moerdijkse Katholieke adel' en 'het Katholieke patriciaat' met
slechts een heel enkele 'nieuwelings rijke'5.

Omtrent een aantal van de ondertekenaars van het adres, ook wel genoemd de 'petitie van
de Hollandse baronnen'6, is veel aan biografische gegevens bekend, van anderen vrijwel niets.

Ik sta bij een aantal kenmerken van de Noord-Nederlandse r.-k. elite stil. Voor de duidelijk-
heid: niet alle ondertekenaars hebben alle hieronder opgesomde kenmerken maar wel een
aantal, dat ik kenmerkend acht voor de r.-k. elite in 1847.

BEROEP EN BEDRIJF VAN DE ONDERTEKENAARS

Er is een aantal vrije beroepen onder: advocaat, notaris, ingenieur en geneesheer. Deze
ondertekenaars zij n dan ook gedeeltelijk academisch gevormd en behoren tot de intellectuelen
van Noord-Nederland. Tot deze categorie reken ik ook de rechterlijke ambtenaren: rechters,
raadsheren in de provinciale gerechtshoven en de Hoge Raad der Neder landen.

Tot het bedrijfsleven behoort de grote categorie van wijnkopers (Amsterdam, Rotterdam,
Leiden), bierbrouwers (Delft), jeneverstokers (Rotterdam en Schiedam), houthandelaren
(Utrecht), leerlooiers (Delft), kooplieden (Amsterdam en Zwolle), bankiers (Amsterdam), laken-
en linnenhandelaren (Amsterdam en Leiden). Een enkel lid van de ondertekenaars behoort tot
de militaire macht.

De oude (Van Hugenpoth tot Aerdt, Van Dorth tot Medler, Van der Heijden tot Door-
nenburg, Van Lamsweerde, Van Voorst, Van der Heijden van Baak, Van Wijnbergen, Hacfort
tot ter Horst, Van Laer van Hainlo) en de nieuwe adel (Van Nispen tot Sevenaer, Diert van
Melissant, Bosch van Drakesteijn, Van Rijckevorsel van Rijsenburg, Van Grotenhuis, Van
Bommel) van rooms-katholieke huize tekent massaal.

Een groot aantal ondertekenaars bekleedde publieke ambten: lid gemeenteraad, wethouder,
burgemeester, lid Provinciale of Gedeputeerde Staten, lid Eerste of Tweede Kamer, schoolop-
ziener of lid van de plaatstelijke schoolcommissie, Staatsraad (i.b.d.), Minister van Buitenland-
se Zaken of van r.-k. eredienst. Tenslotte is een aantal ondertekenaars betrokken bij caritatieve
initiatieven (St.Vincentiusvereniging, r.-k. godshuizen, r.-k. armbestuur, r.-k. weeshuis) op
r.-k. terrein.
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Mijn conclusie is dat de meerderheid van de ondertekenaars uit het bedrijfsleven komt.

DE HOOGSTAANGESLAGENEN IN 's RIJKS DIRECTE BELASTINGEN IN 1848

Voor een goed inzicht in de vermogenspositie van de ondertekenaars van boven de grote rivie-
ren is de lijst van hoogstaangeslagenen uit 1848, die de verkiesbaren voor de Eerste Kamer der
Staten-Generaal bevat, van groot belang7. Op deze per provincie in de Nederlandse Staats-
courant gepubliceerde lijsten treft men de volgende ook in 1848 nog levende ondertekenaars
van het lekenrequest uit 1847 aan. De Noordelijke provincies volgen in volgorde van publica-
tie.
Groningen8: Zuid-Holland'°:

Geen. Mr.H. van Berkel (Delft).
Gelderland9: J.G. Beukers (Schiedam).

J.H.A. Baron van der Heijden van Baak D. Blankenheijm (Rotterdam).
(Baak). L. F. de Bruin (Rotterdam).

Jhr. J.A.C.A. van Nispen van Sevenaer (Ze- A. van der Burg (Schiedam) (zie foto pag.
venaar). 440).

Utrecht9: P. C. Hoynk van Papendrecht (Rotterdam).
W. Bosch van Drakestein (Utrecht). L. J. van der Kun (Rijswijk).

Overijssel9: A. Nolet (Schiedam).
Jhr. G.W.Bosch van Drakestein (Markelo). Noord-Holland10:
J.B. Helmich (Zwolle). C.G. vanBaerle (Amsterdam).
F. B. J. Vos de Wael (Zwolle). J.W. van Romunde (Amsterdam).

Drenthe9: Friesland":
Geen Geen.

Van de vijfennegentig vooraanstaande r.-k. leken behoorden slechts zestien ondertekenaars
tot de hoogstaangeslagenen in 's Rijks directe belastingen in i848.Van deze zestien was het
overgrote deel bierbrouwer, wijnhandelaar of jeneverstoker. Deze 'upper class' van r.-k.
Nederland woonde voornamelijk in Zuid-Holland (Delft, Rotterdam en Schiedam).

BLOED-EN AANVERWANTSCHAPPEN; BELANGSTELLING VOOR DE GENEALOGIE

In Rotterdam waren Van der Kun, De Bruin (Bruijn) en Serruys aan elkaar verwant. Te Schie-
dam liep de verwantschapslijn Nolet en Beukers via Van der Burg. Van Berkel (Delft) was
vermaagschapt aan Van der Kun en Steins Bisschop. Blankenheijm en Robert (Utrecht) zijn
ook verwanten. Nogal wat leden van een geslacht tekenden: Bosch van Drakestein, Van Lams-
weerde, Van Dorth tot Medler, Van Sonsbeek, Van Berkel, Cremers(Groningen), Vos de Wael,
Heerkens,Helmich, Van Albeda de Haan Hettema, Van der Kun. Anderzijds krijgt men de
indruk dat alleen het hoofd van het geslacht in bepaalde plaats tekent. Er zit wat de bloedver-
wantschappen betreft geen duidelijke lijn in.

Uit de briefwisseling van Mgr. C.R. A.van Bommel (1790-1852), Bisschop van Luik12, en Mr.
Charles van der Horst (1793-1851)13 blijkt dat niet minder dan een vierde deel tot de bloed- en
aanverwanten van de later geadelde Leidse familie Van Bommel behoorde'4. De belangstelling
voor de genealogie bij de r.-k. toplaag blijkt ook uit: A. A.Vorsterman van Oijen, Stam-en Wapen-
boekvan aanzienlijkeNederlandsefamiliën, Groningen 1885-1890,3 dln, waar men de genealogieën
aantreft van: Van der Kun, Van Ber(c)kel, Vermeulen, Nolet, De Sonnaville, Vos de Wael, Van
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Son, Van Sonsbee(c)k, Cremers, Hoynk van Papendrecht. De belangstelling voor genealogie
in de tweede helft van de i9e eeuw was ook in andere kringen: (groot)protestantse en liberale
groot. Dit is dus geen onderscheidend kenmerk van de r.-k. elite maar wel kenmerkend voor
de r.-k. elite! De genealogieën van de meeste geslachten zijn later in het Nederland's Adels-
boek en het Nederland's Patriciaat gepubliceerd. Van andere geslachten zij n elders genealogi-
sche gegevens openbaar gemaakt.

POLITIEKE GEZINDHEID VAN DE ONDERTEKENAARS

Vele ondertekenaars vinden we terug bij 'La jeune Hollande Catholique', het comité dat rond
de Grondwetsherziening van 1848 en in de eerste rechtstreekse verkiezingen daarna een
belangrijke rol speelde. Overwegend papo-Thorbeckiaan waren zij als kandidaat voor de
Eerste en Tweede Kamerverkiezingen15. Een aantal van hen werd met steun van de liberalen
gekozen: D. Blankenheijm (Eerste Kamer), Van Nispen van Sevenaer (Tweede Kamer), Meijlink
(Tweede Kamer) en Cremers (Eerste en Tweede Kamer). Ook in provinciale staten -en
gemeenteraden zien we veel ondertekenaars terug. Mr J.W. van Romunde werd minister van
'Rooms-Katholieke Eredienst' 1856-1860 in de kabinetten Van der Brugghen'6 en Rochussen-
Van Bosse. Mr.H. van Sonsbee(c)k was minister van Buitenlandse Zaken(i849-i852) in het
kabinet Thorbecke-I.

HET RELIGIEUS STATUSSYMBOOL: DE PRIVÉ-KAPEL

Twee ondertekenaars en wel de nummers een en twee: Dominicus Blankenheijm en J.H.C.van
der Kun, Heer van Aalst, hebben de beschikking over een privé-kapel. Op 20 maart i79617geeft
Z.H. de Paus hiertoe verlof aan D.Blankenheijm. Enkele jaren later volgt zijn stadgenoot,
Antonius Petrus van der Kun, in 179818. Zijn weduwe herhaalt in 1810 het verzoek, speciaal
voor het landhuis 'De Burgh' onder Rijswijk (Z.H.), waarover J.H.C, van der Kun in 1847
beschikt en zijn verwant Mgr. Van Bommel, Bisschop van Luik, ontvangt. De top van de r.-k.
elite bezat evenals de r.-k. adel in Nederland en in de omringende landen een privé-kapel als
religieus statussymbool. Van der Kun en Blankenheijm zijn als de top van de r.-k. elite in 1847
aan te merken.

NAAMSWIJZIGING EN NAAMSTOEVOEGING; AMBACHTSHEERLIJKHEDENJ
J.A. ALBERDINGK THIJM

Een ander kenmerk van de elite is de gevoeligheid voor de spelling van de geslachtsnaam. Een
oudere spelling kan statusverhogend werken. De Delftse familie Van Berkel noemde zich
sedert 1857: Van Berckel. Een zelfde voorbeeld van naamswijziging geldt het Zuid-Nederland-
se geslacht Steenbergen, dat zich Steenberghe ging noemen19. J.H.C, van der Kun vermeldde
zijn ambachtsheerlijkheid en noemde zich: Heer van Aalst.

Bij de adel is naamstoevoeging van de heerlijkheid, die men zich verworven heeft (meestal
door koop), gebruikelijk. Bij de ondertekenaars is daar een voorbeeld van de Utrechtse familie
Bosch: sedert het K.B. van 21 februari 1836, nr.103 Bosch van Drakestein geheten.

In de i9e eeuw begint, zoals reeds gezien, ook de belangstelling van niet-adellijke r.-k.
geslachten voor de genealogie. De eigen herkomst, het eigen voorgeslacht, gaat een voorwerp
van studie vormen. J.A. Alberdingk Thijm(i820-i889), verwant aan het Delftse geslacht Van
Ber(c)kel, afkomstig uit het Duitse Hessen, hield zich ook met de genealogie bezig. Gerard
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Brom beschreef dit zo: 'Zijn eigen geslacht had voor zijn bewustzijn de waarde van een
dynastie, waarom hij nooit zou ophouden alle mogelijke voorouders op te diepen, die hij liefst
een edele rol in zijn werken liet spelen'20.

Standsbewustzijn in Nederland in de i9e eeuw ging gepaard met een naam, een familie-
wapen, een genealogie, zo mogelijk een heerlijkheid en een adellijke titel, alsmede voor r.-k.
leken Pauselijke Ridderorden en onderscheidingen21. Ook Pauselijke adeldom werd nage-
streefd: een voorbeeld daarvan is de Maastrichtse fabrikant Petrus Regout (1801-1878)22.

Nederlandse ridderorden verleend aan rooms-katholieken in de i9e eeuw waren nog zeld-
zaam; alleen ambtenaren en ambten werden begiftigd. Het bedrijfsleven viel er veelal buiten.

DE TREK UIT DE STAD NAAR BUITEN: HET LANDGOED

Zoals gezien bezat de Rotterdamse familie Van der Kun een buitenhuis: het landgoed 'De
Burgh' onder Rijswijk (Z.H.). Het voornaamste lid van het Delftse geslacht Van Ber(c)kel,
Mr.H. van Ber(c)kel (i783-i862)vestigde zich in 1849 voor goed op het buiten 'Belvédère' te
Beek bij Nijmegen. De familie Helmich vertrok vanuit Zwolle ook naar buiten in het Overijs-
selse. De adellijke levenswijze op het platteland had grote aantrekkingskracht op het stedelij-
ke milieu van vele niet-adellijke r.-k. families. Wie kon, bootste de landadel na en ging perma-
nent buiten wonen.

NOG EEN STATUSSYMBOOL: DE FAMILIEKAPEL MET GRAFKELDER OP HET
R.-K. KERKHOF

De r.-k. elite leverde ook een bijdrage tot de ontwikkeling van de funeraire architectuur. De
bouw van een familiekapel versierd met een alliantiewapen boven de ingang en met een grote
grafkelder eronder werd ondernomen door menig adellijk geslacht. Bekend zij n de kapel van
de familie Van Dorth tot Medler te Vorden-Kranenburg (1856), de kapel van Van Wijckerslooth
de Weerdesteijn (1864) te Schalkwijk (Utrecht) en die van Van Nispen tot Pannerden (1871) te
Zevenaar23. In dit rijtje kan ook genoemd worden de Mariakapel van het geslacht Van Vessem
(1886-1891) gebouwd op het r.-k. kerkhof te Driebergen-Rijsenburg24 als een late vertegenwoor-
diger van dit statussymbool van de elite.

Noten
1. Zie het pamflet: Vrijheid,Gelijkheid,Broederschap! Brief van een Amsterdamsen Rooms Catholyk (geen Jansenist)

burger, aan zijn vriend en geloofsgenoot te Rotterdam, over het verkiezen van een Rooms Catholyk bisschop
in Holland, z. pi. 1795. H.L.Ph.Leeuwenberg en A.M.A. van Geloven, Inventaris van de Archieven van de Aartsprie-
sters van de Hollandse Zending i727-iSsj(iS67J,Rijksarchief Utrecht 1982, inv.no. 915.

z. G.A.M. Beekelaar, Rond Grondwetsherziening en herstel der Hiërarchie. De Hollandse Katholieke jongeren 1847-1852,
Diss. KUN 1964, Hilversum-Antwerpen 1964, pag. 39 e.v.fverder te citeren als Beekelaar, diss.).

3. P.Albers s.j., Geschiedenis van het Herstel der Hiërarchie in de Nederlanden, Deel 11,'s-Gravcnhage (1904), Bijlage IV,
pag.16,16a noemt 90 namen.

4. Beekelaar, diss., pag.50. Niet tekende het lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van 1840-1849 A.W.Ba-
ron van Brienen van de Groote Lindt toen bleek dat Koning Willem II na polsing niet voelde voor een adres
met het verzoek zonder concordaat eigen r.-k. bisschoppen te mogen aanstellen met diocesaan gezag. Zie:R. E.
van Ditzhuyzen in: Aan deze zijde van het Binnenhof, Gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van
de Eerste Kamer der Staten-Generaal, A.Postma (red.), 's-Gravenhage 1990, pag.157.

5. L. J. Rogier, Katholieke Herleving. Geschiedenis van Katholiek Nederland sinds 1S53, Tweede, onverkorte en ongewijzig-
de druk, 's-Gravenhage 1956, pag.58.

6. R.van de Laarse, Verzwolgen door de ultramontaanschen vloed, leken en clerus in Katholiek Delft in de negentiende
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eeuw, in: Broeders sluit uaan, Aspecten van Verzuiling in zeven Hollandse gemeenten,

3, Bataafsche Leeuw (1985), pag.75.

7. N.Bos en R.de Peuter, De lijsten van de verkiesbaren voor de Eerste Kamer als bron voor Elite-onderzoek (1850-1892),

Tijdschrift voor Sociale geschiedenis 14(1988), pag.412-437.

8. Nederlandsche Staats-Courant, Zaturdag 18 November 1848, no.274.

9. Nederlandsche Staats-Courant, Zondag 19 en Maandag 20 november 1848, no.275.

10. NederlandscheStaats-Courant,Dingsdag2iNovember 1848.no.276;V.A.M.vanderB\irg,Schiedamseonderteke-

naars van hetzgn. lekenrequest van 1847, Scyedam 22 (1996), pag. 98-99.

11. Nederlandsche Staats-Courant, Woensdag 22 November 1848, no.277.

12. A. F. Manning, De betekenis van C.R.A.van Bommel voor de Noordelijke Nederlanden, diss. KUN 1956, Utrecht-Ant-

werpen 1956, pag.218 e.v.

13. Gerard Brom, Cornelis Broere en de Katholieke emancipatie, Utrecht-Antwerpen 1955, pag.32,78,88,185,191-193,

208 e.v., 328.

14. L.J.Rogier, Katholieke Herleving, a.w., pag.58.

15. J. H. M. Wi tlox, De staatkundige emancipatie van Nederlands Katholieken 1848-1870. Ingeleid door L. J. Rogier en onder

diens toezicht verzorgd door F.Pikkemaat-Meijer, Bussum 1969, pag.25-58.

16. J. Brouwer, Hef binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van Mr.J.J.L van derBrugghen,diss.KVNig8i,Gelder-

se Historische Reeks XV, De Walburg Pers 1981, pag. 190,195, 208.

17. P. J. van Kessel, Romeinse bescheiden voor de Geschiedenis der Rooms-Katholieke Kerk in Nederland 1727-1853,Deel III:

1795-1814, R.G.P. 153, 's-Gravenhage 1975, pag. 20.

18. P.J. van Kessel, a.w., pag. 621.

19. Bijblad van De Nederlandsche Leeuw, Deel 3, 's-Gravenhage 1960, pag.78 e.v.

20. Gerard Brom, Alberdingk Thijm, Utrecht-Antwerpen 1956, pag.14. In de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag
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z.pl.(exemplaar indebibliotheek vanhetKoninklijkNederlandsch Genootschap voor Geslacht-enWapenkun-

de te 's-Gravenhage). De rooms-katholieke emancipator blijkt derhalve ook een van de eerste Noord-Neder-
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publiceerde hij: HetgeslachtHooft, Amsterdam 1881. Ook over heraldische onderwerpen schreef hij: J.C.C. F.M.
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Bijlage

Lijst van ondertekenaars volgens de publicatie van Albers (1904) met
toelichting.

D. Blankenheijm
Jac.H.C. van der Kun
L.F. dcBruijn
C. Serrurier
E.J.C, van Schelle
H. van Berkel
P.J.A.H. Vermeulen
B. van Berkel
P.J. van Kranendonk
Louis J. van der Kun
J.G.F. Sleurs
Le Baron de Hugenpoth d'Aert,
Ministre d'état, Membre de la
Première Chambre des Etats Généraux
H. van Sonsbeek
A. Sandelen
Le comte F. Duchastel
Van Nispen van Sevenaer
G.H.W. van Dorth tot Medler
H.A.A. van Berkel
C. de Sonnaville
Diert van Melissant
J.F.A. Leesberg
A.A.J. Meijlink
A.Z. Hanlo
J.E. Bonnike
J.W. van Romunde
G.S.Steins Bisschop
P. van Cranenburgh
J. v.d. Heijden tot Doornenburg
A. van Dorth tot Medler
F. van Lamsweerde
Vos de Wael(voornaam onleesbaar)
L.S. Vos de Wael
N.H.F. Heerkens
R.J. van Sonsbeek
L.H. Heerkens
A. van Sonsbeek
(een naam onleesbaar)
H.S.C, van Albeda de Haan Hettema
L. Geicher
N. Rompel
D. Neitz
H. Heuveldop
P.E.M, van Bommel
W.H. vanBree

C. van Baerle
S.C. van Sonsbeek
G. Cremers
W.N. Cremers
C. Kikkers
P.H. Saan
W. Bosch van Drakestein
C.P. Hoynk van Papendrecht
P. van Rijckevorsel van Rijsenburg
A.W.H. Ariëns
Johs. Ooms Ez.
O.A.J. Robert
C. Bosch van Drakesteijn
Anthy Nolet
J.G. Beukers
J.B. Nolet
A. van der Burg
W.A. van der Burg
E.L. van Voorst
Th. van Lamsweerde
A. van Lamsweerde
(twee namen onleesbaar)
L.F.J.H. van Dorth tot Medler
Van der Heijden van Baak
E.J.R. van Grotenhuis
A. van der Heijden tot Doornenburg
J.W. van Wijnbergen
(een naam onleesbaar)
Hackfort tot ter Horst
(voornaam onleesbaar)
Hackfort (voornaam onleesbaar)
A.J. Helmich
A.J. Vos de Wael
G.A.Vos de Wael
J.B. Helmich
F.J.A. Heerkens
T.S. vanden Ketten
J.N.J. Heerkens
H.M. van Albeda de Haan Hettema
J.G.T. Heuveldorp
H. Schrakamp
L.J. de Haan
F.S. Hinst
P.M. Hoek
J.L. Klaverwijden
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TOELICHTING
Het origineel van de door Albers in 1904 gepubliceerde lijst heb ik noch in de Vaticaanse noch in de Nederlandse
archieven kunnen traceren. Volgens Beekelaar (a.w., pag.50) ontleende Albers deze lijst aan de zgn. papieren Cra-
mer. In 1964 komt Beekelaar in zijn proefschrift met een lijst ontleend aan het archief van de jusitieambtenaar
Charles van der Horst (a.w., pag.50) met in het totaal 95 vooraanstaande rooms-katholieken boven de Moerdijk. Ten
aanzien van de door Albers gepubliceerde lijst zijn er de volgende afwijkingen: C. Serruys (niet Serrurier); Van der
Horst; C. Baroli (niet Van Baerle); C. Rikkers (niet Kikkers); P.M. J. Robert; J. A. J. van Wijnbergen; A.J. L.van Laer van
Hainlo; N.A. Peskens;I .Thomas; CA. Sleurs; F.W.J. van den Aardwegh; G.M. Hackfort tot ter Horst; I.J. Hackfort
tot ter Horst; D. Haan Hettema; L. Gescher (niet Geicher) en D. Reitz (niet Neitz).

Arnoldus van der Burgjr.

(Kethel 1732 - Schiedam 1867)

echtgenoot van Anna Maria Nokt

(steendruk ca. 1850).

Samen met zijn broer W.A. van

der Burg ondertekenaar van het

lekenrequest van 1847.
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Bruidslij st

DOOR G.J. VAN WIJK

Maertenjacobsz (van Veen) van Heemskerck behoort tot de beroemdste Noord-Nederlandse schil-
ders van de i6e eeuw. Hij leefde van 1498 tot 1574 en is geboren te Heemskerk en overleden te
Haarlem. Hij staat bekend als een begaafd en vruchtbaar Haarlems schilder. Hij behoorde tot
de vermogende poorters van Haarlem. Zij hielpen op 28 augustus 1573 een geldlening van
150.000 gulden sluiten als afkoopsom voor plundering na het beleg van Haarlem door de
Spanjaarden.

Volgens Carel van Mander in zij n Schilderboek (1604) was Maerten van Heemskerck een rijk man,
die geen kinderen naliet en voor zijn dood veel liefdadige werken deed1. Zo vergat Maerten
zij n geboorteplaats niet zoals blij kt ui t het stichten van een fonds voor (arme) bruiden. Daarbij
bepaalde hij dat zij op zij n graf moesten trouwen 'in de parochiekerk', de St. Bavo te Haarlem.
Op 16 april 15582 schonken hij en zijn tweede vrouw Marytgen Gerritsdochter namelijk bij testa-
mentaire beschikking enkele stukken grond, waarvan de opbengst bestemd, was:'... sjaerlijcx
...tot behoeff van twee jonge maeghden, geboren binnen der steede voors. (Haarlem) oft in de
banne van Heemskerck,... dezelven twee maeghden, halff en halff, daarmede doteerende tot
heuren huwelijcken ende echtelijcken staete'. Maerten was een zuinig man en de echtelieden
Van Heemskerck vonden het j ammer als hun bruidsgift voordeel zou verschaffen aan nietsnut-
ten en daarom bepaalden zij:'... dat de bruiden trouwen met goede ende deuchtsame jonge
gesellen, heure ambachten wel condich ende gheen dronckaerts wesende,...', hetgeen zij nog
eens herhaalden in hun (aanvullend) testament van 21 juni 15682. Voorts zag Maerten van Heems-
kerck de bruidsgift graag bestemd voor een familielid en dientengevolge bepaalde hij en zijn
vrouw:'... dat te selven, die van heure bloede ende maegstallen sijn, anderen, die hen vreemt
sijn, geprefereert sullen wesen, ende den voortgangk hebben'.

Het beheer over de nagelaten goederen werd opgedragen aan de 'Heylige geestmeesteren
ofte kerckmeesteren der zelver stadt (Haarlem)' blijkens hun (aanvullend) testament. In de
boekhouding van het Burger- of Gereformeerd Weeshuis te Haarlem zijn lijsten met bruids-
paren gevoegd, die tussen 1583 en 1787 op het graf zijn getrouwd3. Om voor een bruidsgift in
aanmerking te komen moest men in de i8e eeuw een aanvraag indienen 'aen't Comptoir'
(rekenkamer) van de stad Haarlem4.

Het gaat hier dus om een bijzonder testament over de fundatie van een bruidsfonds, dat ruim
tweehonderd jaar lang werd uitgevoerd, daarna in de vergetelheid raakte en daardoor is ver-
jaard, of zoals de Regenten van het Burger- of Gereformeerd Weeshuis in 1871 aan H. Zaalberg,
burgemeester van Heemskerk, schreven: 'daar de rechthebbenden daaraan sedert 1787 geen
gevolg gegeven hebben'5.

Noten
1. Carel van Mander, Het Schilderboek (1604), Uitg. Wereldbibliotheek Amsterdam 1950,4C druk, pag. 119-124.
2. C.J. Gonnet, Mr. Maerten van Heemskerck, in: Bijdragen aan de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem (1896), deel 21, pag.

282-303.

3. Oud Archief Gemeente Haarlem, Archief Burger- of Gereformeerd Weeshuis, inv. nr. 110.
4. H. van Benthem, Geschiedenis van Heemskerk, 1956, hoofdstuk 24 (kopie van een manuscript in het Rijksarchief te

Haarlem).
5. Oud Archief Gemeente Heemskerk, inv. nr. 33.
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Lijst der bruidsparen, welke op het graf van Maerten van Heemskerk zijn getrouwd benevens het bedrag
dat hen is uitgekeerd (gulden:stuiver:penning) met woonplaats van de bruid uit Haarlem(Hm) en Heems-
kerk (Hk).

Datum

14-2-1583
20-2-1563
30-12-1584
27-1-1585

2-2-1586

23- 2-1586

25-1-1587
25-1-1587
1-2-1588
12-2-1589
25- 2-1590
16-12-1590
23-12-1590
20-1-1591
26-1-1592

9-2-1592
7-2-1593
24-1-1594
7-2-1594
25-11-1596

4-1-1598

25-1-1598

1-2-1598
15-2-1598
18-4-1599
28-5-1600
23-7-1600
13-8-1600
17-12-1600
4-2-1601
16-12-1601
23-12-1601
5-1-1603
11-1-1604
7-2-1605
5-2-1606
17-12-1606
29- 4-1607
22-3-1609
25-1-1610
7-2-1610

442

Plaats

Hm
Hm
Hm
Hk
Hm
Hm
Hm
Hk
Hm
Hk
Hk
Hk
Hm
Hk
Hk
Hm
Hk
Hk
Hk
Hm
Hm
Hm
Hk
Hk
s
9

Hm
Hm
Hk
Hm
Hm
Hm
Hk
Hm
Hk
Hk
Hk
Hm
9

Hk
Hk

Bruidspaar

Geert Pieters x Reyer Maartens
Maritje Hendriks x Damus Pieters
Maritje Jacobs x Arend Pieters
Maritje Cornelis x Hendrik Louweris
Maritje Floren x Cornelis Adriaans
Maritje Krijnen x Cornelis Wouters
Maritje Jans x Symen Reyersz.
Maritje Isbrands x Pieter Dammisz.
Trijn Willems x Dirk Cornelisz.
Cunera Pieters x Dirk Adriaensz.
Geerburg Louweris x Cornelis Gerrits
Dieuwer Cornelis x Jan Senten
Anna Hendriks x Frans Gijsbrechts
Anna Cornelis x Anraey(?)
Truitje Louweris x Pieter Teunis
Cornelia Klaas x Dammus Ysbrants
Anna Klaas x Willem Reyers
Maritje Jans x Hendrik Willems
Anna Jans x Louweris Jans
Aaltje Jans x Jan Lucas
Neeltje Jans x Joos Cornelis
Ariaantje Claas x Klaas Ysbrants
Maritje Willems x Floris Gerrits
Anna Cornelis x Engel Klaas
Clara Jans x Jan Gerrits
Lysbeth Arends x Jan Roelofs
Tietie Jans x Frans Pieters
Alyt Symons x Louweris Joosten
Maritje Cornelis x Willem Cornelis
Trijn Maurijns x Pieter Adriaans
Dieuwer Meynderts x Cornelis Gijsbrechts
Aaltje Pauwels x Floris Hendriks
Maritje Jans x Antonis Dirks
Grietje Jans x Govert Wouters
Neeltje ? x Dirk Louweris
Anna Louweris x Louweris Jans
Neeltje Jaspers x Michiel Gerrits
Jannetje Cornelis x Cornelis Jaspers
Maritje Hendriks x Jan Klaas
Trijntje Willebords x Pauwels Jaspers
Geertje Louweris x Adriaan Cornelis

Uitgekeerd
bedrag
45-0.0
45-0-0
45-0.0
45-0-0
45-0-0
45-0-0
45-0-0
45-0.0
45.0.0
51.4.0
50.0.0

55-o.o
55-0-0
55-0.0
49-13-0
49.13.0

59-13-0
64.16.O
64.16.O
64.16.0
71.8.12
71.8.12
71.8.12
71.8.12
95-0-0
95-0-0
95-0.0
95-0.0
95-0-0
95-0.0
95-0-0
95-0-0
86.18.8
86.18.8
83.18.8
83.18.8
80.0.0
80.0.0
71.15-0
76.0.0
76.0.0
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Datum Plaats Bruidspaar

17-2-1611 Hk Margriete Gerrits x Barend Koets
1-5-1611 Hm Maritje Krijnen x Jan Pietersz.
29-1-1612 Hk Haasje Louris x Aris Dirks
2-2-1614 Hm Barbara Hendriks x Joost Joosten
21-12-1614 Hk Maritje Pieters x Willem Cornelis,
14-2-1615 Hk Grietje Jans x Adriaan Cornelis
6-12-1615 Hk Anna Floris x Pieter Dirks
24-4-1616 Hm Pietertje Cornelis xLambertJansz.
2-2-1617 Hk Geesjen Jans x Reinier Pietersz.
18-2-1618 Hk Maritje Cornelis x Reynier Theunis
27-1-1619 Hk Huigje Willems x Suwout(?) Cornelis

Hm Claasje Cornelis x Cornelis Andries
2-1-1620 Hm Anna Jans xGerrit Jans
26-1-1620 Hm Machteld Cornelis x Cors Jacobs
17-1-1622 Hk Cunera(?) Pieters x Cornelis Dirks

Hk Trijn Dirks x Klaas Cornelis
25-2-1623 Hk Aagt Cornelis x Pieter Cornelis
17-12-1623 Hk Jannetje Jans x Dirk Frederiks
20-1-1625 Hk Maritje Jans x Assuerus Jans
13-1-1626 Hk Maritje Dirks x Pieter Pieters
9-12-1626 Hk Liedewijn Pieters x Huibrecht Cornelis
4-2-1627 Hm Cornelis Pieters x Barend Hendriks
30-1-1628 Hk AafPietersx Wijbrand Klaas
17-12-1628 Hk Maritje Willems x Adriaan Cornelis
31-1-1629 Hm Maritje Hendriks x Lambart Lievens
7-11-1630 Hm Catelijntje Pieters x Dirk Piesters
5-12-1630 Hk Maritje Cornelis x Cornelis Cornelis
1-2-1632 Hk Ariaantje Ockers x Cornelis Willems
13-1-1633 Hk Maritje Ariaans x Jan Joosten
12-2-1634 Hk Maritje Cornelis x Jan Pieters
1-3-1635 Hk Anna Pieters x Jan Louweris
8-3-1635 Hk Anna Willems x Pieter Willems
13-4-1637 Hk Trijn Jans xSybrand Jans
16-4-1637 Hk Jannetje Gerrit Schorels x Pieter Cornelis
21-2-1638 Hk Guertje Cornelis x Pieter Herks
24-3-1639 Hk Anna Willems x Cornelis Gerrits
12-2-1640 Hk Gesien Cornelis x Pieter Bouwens
3-2-1641 Hk Anna Pauwels x Hendrik Louweris
28-3-1642 Hk Maritje Jans x Michiel Pieters
22-1-1645 Hk Annetje Louweris x Jan Cornelis
8-2-1646 Hk Aefgen Floris x Arend Dirks van Akersloot
11-2-1646 Hk Maritje Dirks xMeindert Jacobs
22-1-1647 Hk Barber Dirks x Cornelis Hendriks
7-2-1647 Hm Sara Pieters x Jan Harmens
30-1-1648 Hk Lijsbeth Floris x Pieter Willems

Uitgekeerd
bedrag
74.11.8
74.11.8

74-11-8
99-15-0
97.IO.O
97.10.0
97.10.0
97.10.0
97.10.0
109.5.0
109.5.0
109.5.0
109.5.0
109.5.0
109.5.0
109.5.0
120.0.0
120.0:0
120.0.0
120.0.0
120.0.0
120.0.0
120.0.0
120.0.0
120.0.0
120.O.O
120.0.0
120.0.0
120.0.0
120.0.0
122.1.8
122.1.8
131.12.0
131.12.0
131.12.0
131.12.0
131.12.0
139-13-0
137.15.0
136.2.0
137.14.0
137.14.0
137-14-O
137.14.0
138-9-4
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Datum Plaats Bruidspaar Uitgekeerd
bedrag

Maritje Floris x Klaas Willems 138.9.4
Aaltje Everts x Louweris Jans (van Heemskerk) 162.11.8
Annetje Ockers x Jacob Adriaans (van Akersloot) 162.11.8
Maritje Aris x Nanning Corssen (van Heemskerk) 162.9.0
Guurtje Willems x Isbrand Jans (van Heemskerk) 144.11.8
Maritje Jans x Louweris Jacobs (van Heemskerk) 162.9.0
Aaltje Gerrits x Jan Cornelis (van Castricum) 164.6.0
Maritje Aalbers x Jan Pieters (van Heemskerk) 163.0.0
Grietje Cornelis x Jan Adriaans (van Heemskerk) 158.13.0
Maritje Jacobs x Aris Stevens (uit de Zijp) 158.13.0
Maritje Ariaans x Dirk Adriaans (uit Bergen) 158.13.0
Anna Jans x Reyer Sybrands (uit de Huigewaard) 150.2.8
Theunisje Adriaans x Louweris Cornelis (van 143.0.0
Heemskerk)
Maritje Louweris x Louweris Cornelis 148.14.0
(van Heemskerk)
Gerritje Jans x Floris Jans (uit Beverwijk) 148.14.0
Annetje Gerrits x Cornelis Cornelisz. (timmerman 148.14.0
van Egmond)
Annetje Pieters x Lucas Barents 148.14.0
Annetje Hendriks x Pauwei Louweris 148.14.0
(van Heemskerk
Trijn Jacobs, 42 jaar, x Aelbert Maertens (van 148.14.0
Heemskerk)
Maria Joosten, 24 jr. x Willem Joosten, 23 jr. 148.14.0
Anna Jans, 30 jr. x Gerrit Jans, 24 jr. (van Uitgeest) 148.14.0
Grietje Cornelis, 25 jr. x Ariaan Dirksen, 25 jr. (van 148.14.0
Heemskerk)
Cornelisje Pieters, 24 jr. x Pieter Hendriks, 26 jr. 148.14.01
(van Heemskerk)
Aaltje Pauwels, 29 jr. x Jan Pauwels, 29 jr., 148.14.0
kleermaker, Heemskerk (van Heemskerk)
Maritje Hndriks x Dirk Adriaans 148.10.0
Annetje Cornelis x Cornelis Cornelis (van Assen- 145.16.8
delft)
Guurtje Jans, 25 jr. x Cornelis Thomas, 23 jr.
(van Heemskerk)
Lijsbeth Louwerisse (maagschap) x Pieter Joosten 145.0.0
Verkammen
Lijsbeth Cornelis x Pieter Joosten (van Heemskerk)
Sijtje Arents, 26 jr. x Louris Jacobs, 39 j. 40. 6.0
(van Heemskerk)

2-2-1677 Hk Anna Hendriks, 29 jr. x Gerbrand Hendriks Keyser 145.0.0
(geb. tot Wese, 32 jr.) (uit Velsen)
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13-1-1660

27-1-1661

17-1-1662

23-1-1663
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19-1-1666
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19-1-1669

21-1-1670
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19-1-1672

29-1-1673

3-11-1673

30-1-1674
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Datum Plaats Bruidspaar Uitgekeerd
bedrag

18-1-1678 Hk Anna Cornelis, 32 jr. x Bancheris Alberts, 29 jr. (van 108.10.0
Castricum)

7-2-1679 Hk Trijntje Cornelis x Aalbert Cornelis (van Uitgeest) 108.10.0
15-10-1680 Hk Antje Gerbrandsx Mr. Hendrik Jans 108.10.0
15-4-1681 Hk Maritje Jans x Cornelis Aarts (van Alkmaar) 108.10.0
12-1-1682 Hk Trijntje Jans x Jan Willems (van Delft) 108.10.0
27-2-1682 Hk Aagje Gerbrands (maagschap) x Jan Laurens 108.10.0

(van Heemskerk)
4-5-1683 Hk Maritje Joosten x Wijnant Engels (van Velsen) 108.10.0
31-1-1684 Hk Cornelisje Willems x Dirk Claas (uit Beverwijk) 108.10.0
26-2-1685 Hk Maritje Laurens x Laurens Willems Ridder

(uit de Wijk)
26-4-1686 Hk Trijntje Florisse x Pieter Bouwes (van Bakkum) 108.10.0
12-7-1686 Hm Femmetje Jans x Isaac Abrahams (wezen) 108.10.0
3-2-1687 Hk Trijntje Gerritse x Dirks Willemse (van Heilo) 108.10.0
10-6-1687 Hm Janneke Janse x Abraham Willemse (wezen) 108.10.0
27-6-1688 Hk Janneke Jacobse x Cornelis Lourense 108.10.0

(van Heemskerk)
1-12-1688 Hm Bregje Janse x Jan Cornelisse Henneman 108.10.0

(van Heemskerk)
3-5-1689 Hk Grietie Jans x Cornelis Janse Bloem 108.10.0

(van Heemskerk)
3 -?-i6go Hk Catharina Hendrikse v. Borgeloo x Elias Pieterse 108.10.0

Weiland (van Heemskerk)
13-12-1690 Hm Jannetje Snellaertx Cornelis Claasse (wezen)
30-1-1691 Hk Marietje Lourens x Kors Jacobs, wed. (van Heems- 93.0.0

kerk, won. Velsen)
13-8-1691 Hm AaltjeTijssexJacob Willemse (wezen) 93.0.0
28-1-1692 Hk Marietje Laurens x Gijsbert Segers Jong 93.0.0

(van Heemskerk)
14-1-1693 Hk Marietje Albers x Albert Cornelis (van Uitgeest) 93.0.0
11-5-1694 Hm Trijntje Gijsbertse x David Jansse (wezen) 93.0.0
18-1-1695 Hk Marietje Wilbertse x Lourens Cornelisse 84.0.0

(van Heemskerk)
24-1-1696 Hk Marietje Arents x Cornelis Cornelisse Keesoom, 84.0.0

28 jr. (van Heemskerk)
31-1-1696 Hk Aagje Louwissen (Dekker), 25 jr. x Gijsbert Gijs- 84.0.0

berts Sweeferijn (uit Breukelen), won. Heemskerk
16-4-1698 Hk Grietje Jacobs, 30 jr. x Cornelis Jansse (maagschap) 84.0.0
16-5-1698 Hm Lijsbeth Willemse, 32 jr. xSalomon vanElsland, 84.0.0

27 jr. (wezen)
2-11-1698 Hm Jannetje Wouterse x Hendrik Klaasse Veldhoven 84.0.0

(wezen)
5-12-1698 Hk Griet Janse (maagschap) x Dirk Pieterse, van Assen- 84.0.0

delft
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24-5-1701
2-1-1702

28-5-1702

Hk
Hk
Hm

Datum Plaats Bruidspaar Uitgekeerd
bedrag

1-5-1701 Hm Lijsbeth Simonse van Doornik (wees) x Jan Hendrik 84.0.0
Heyns
Aagt Louweris x Jacob Dirkse Kayser uit Uitgeest 84.0.0
Maartje Dirkse (maagschap) x Simon van Castricum 84.0.0
Marietje Willemse van der Haar x Jan Janse de 84.0.0
Moor Dit huwelijk werd gesloten 8 dagen voor
Pinksteren (= 27-5-1702)

16-1-1703 Hk Jannetje Hendrikse x Sander Lambrechtse, uit 84.0.0
Osnabrugge

18-2-1703 Hm Sijtje Janse xCornelis Cornelisse Vlasblom (vasten- 84.0.0
avond)

7-6-1707 Hk Lijsbeth Janse Mooy x Dirk Leendertse Knaap (uit 84.0.0
Beverwijk)
Geertruijd de Moulijn x Jan Deye (wezen) 84.0.0
Neeltje Cornelis x Laurens Jaspers, uit Heemskerk 84.0.0
Yda Adamse x Willem Janse (wezen) 84.0.0
Engeltje Klaasse x Arie Cornelisz Schotvanger 84.0.0
(uit Bergen)
Jacobje Reyerse x Dirck Laurense 84.0.0
Lijsbeth Schilpesteijn (wees) x Jan Volbeeck 84.0.0
Antje Laurens x Albert Cornelisse (de bruid behoort 84.0.0
tot de familie van mr. Maarten)
Gerritje Laurens x Arie Janse Castricum (de bruid 84.0.0
behoort tot de familie van mr. Maarten)
Antje Everse x Gerrit Engels, uit den Dam 84.0.0
(Assendelft)
Hillegond Brouwers x Cornelis Pieterse 84.0.0
Wijntje Hendrikse x Pieter Dirckx (bruid wees) 84.0.0
Cathelijn Willemse de Nijs (wees) x Salomon Jansse 84.0.0
Guurtje Lucasse Steenbock x Laurens Janse Hoge- 84.0.0
werf
Neeltje Cornelisse x Frans Lucasse (van Heemskerk) 80.0.0
Trijntje Janse Hogewerf x Cornelis Janse Kronen 80.0.0
Cathelijntje Samuels Flama x Barent Harmense 80.0.0
(wezen)
Aagt Janse x Arie Gerritse (Uitgeest, pro deo
25-1-1721)

Trijn Janse Hogenduyn x Dirk Lourense Borsje 80.0.0
Sibilla de Bruyn x Pieter van Tygum (wezen)
Adriaantje Bankertse x Hendrik Jacobse De Munck 80.0.0
(uit Beverwijk)
Kaatje Willemse van der Aarde x Pieter Abrahamse 80.0.0
Noppe (wezen)
Maritje Jacobse x Pieter Janse Tromp (uit Heilo) 80.0.0
Maritje Janse x Paulis Lourisse (van Heemskerk) 80.0.0
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Datum Plaats Bruidspaar Uitgekeerd
bedrag

4-1-1729 Hk Grietje Jansex Jan Klaasse 80.0.0
29-4-1732 Hk Maritje Bankertse, uit Heemskerkerduin x Cornelis 80.0.0

Janse van der Moer, uit Schoten.
18-11-1732 Hk Maritje Janse Verkamme x Floris Klaasse (Twisk), 80.0.0

weduwnaar uit Egmond, nu in Heemskerk.
4-5-1733 Hk Corneliajeroense Zonneveld x Wouter Cornelisse 80.0.0

Admiraal, uit Noord Wijkerhout
Rachel Jochemse (wees) x Lourens van de Mareesen 80.0.0
Maritje van Teygum (wees) x Daniel van den Broek 80.0.0
Lijsbeth Dirkse x Jan Reyerse (van Heemskerk) 80.0.0
Geertruij van Teygum (wees) x Frans Brouman 80.0.0
Aagje Davidse Codijk x Gerrit Pieterse Bakker, kui-
per uit Beverwijk
Johanna Arents Roosendaal (wees) x Jan Bosvelt 80.0.0
Aeltje Leendertse vander Park x Jacob van der Mos,
uit Velsen
Aaltje Dirkse Bosman x Jacob Albertse Pruim, uit 80.0.0
Egmond-Binnen.
Anna Pieterse Welsenaar (wees) x Frans Willemse 80.0.0
de Vries
Maretje Frederikse, uit Hoogcarspel x Arie Pieterse 80.0.0
Schoorel, uit Egmond-Binnen
Susanna Baas x Wouter van Dorp (wezen) 80.0.0
Maartje Paulusse Grasbos x Cornelis Simonse (Lim- 80.0.0
men)
Maartie Cornelis Roosecrans x Symen Dirkse Deijle, 44.18.8
uit Wijk aan Duin
Cornelia Jacobse Hofland x Jan Evertse, uit 44.18.8
Doornspijk
Henderijntje van der A x Hendrik van Kampen (we- 44.18.8
zen)
Guurtje Janse (Sonnevelt) x Cornelis Aardenburg 44.18.8
Hendrikje Jacobse Hofland x Gerrit Jansz, uit 44.18.8
Voorst
Lijsbeth Tobias Wursten x Hendrik Decker 44.18.8
Trijntje Klaasse de Boer x Jan Kuil 44.18.8

Ter gelegenheid van de Herdenking 500 jaar Maerten van Heemskerck werd op Bavodag, 3 oktober
1998 te Haarlem, op het graf van de schilder Maerten van Heemskerck het huwelijk voltrokken
van de Heemskerkse bruid Merel van Lieshout en Richard de Vries en van de Haarlemse bruid
Saskia Snoek en Hinno Alexei Linthout.

Zij ontvingen elk een bruidsgift in Nederlandse munt, geslagen in 1998, ter waarde van
ƒ 400,- (van de Stichting 500 jaar Maerten van Heemskerck).

13-9-1733
1-5-1733
9-11-1734
2-5-1735
3-6-1738

24-10-1738
21-4-1739

12-6-1742

11-2-1744

1-6-1744

4-5-1750

5-10-1751

27-2-1753

6-1-1755

15-11-1757

10-5-1762

23-2-1764

20-2-1776
27-11-1767
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John Anthony Jochems
Kapitein Adjudant, Eén van de twee oprichters van de Historische Verzameling der
Schutterij te Amsterdam

DOOR DRS. ING. R. JOGHEMS

INLEIDING

De oudst bekende persoon in de genealogie van mijn familie is Joachim NicolaiJansen die op 5
juli 1674 te Meerle in Brabant trouwt met Lucia Cornelissen. Te beginnen met diens kleinzoon,
SeverinusJochems die op 31 december 1714 te Reijkevorsel in Brabant (thans België) r.-k. gedoopt
wordt1, heb ik een vrij grote genealogie van Jochems (en dus ook Joghems) opgesteld (de naam
Joghems is een 'slip of the pen' geweest tijdens de invoering van de burgerlijke stand).

Zoals bij vele genealogen het geval is komt er al snel een moment dat men naast de primaire
informatie ook secundaire informatie gaat verzamelen om zo de genealogie aan te kleden. Eén
van de personen die daardoor steeds meer gestalte begon te krijgen en die vooral van bijzonde-
re interesse kan zijn voor genealogen is John Anthony Jochems. Hij is interessant omdat ik via
hem op het spoor kwam van het bestaan van de 'Historische Verzameling der Schutterij te
Amsterdam', die naast algemeen historische waarde, ook genealogische waarde heeft door de
vele naamlijsten en vooral vele foto's van personen. Daarom deze kortelevensbeschrij vingover
John Anthony en in het bijzonder over hoe hij samen met zijn collega deze verzameling tot
stand heeft gebracht.

JOHN ANTHONY'S JEUGD

Op 19 december 1832 trouwen in Amsterdam de 24-jarige onderwijzerRuth Jochems, afkomstig
uit Vianen, met de 29-jarige MatyAnn Binns afkomstig uit Horburg, graafschap York in Enge-
land. Op 1 september 1836 wordt onze John Anthony te Amsterdam geboren en Anglicaans
gedoopt. Zijn eerste naam krijgt hij van zijn dan 65-jarige Engelse grootvader John Binns van
beroep 'innkeeper' en zijn tweede naam van zijn dan 56-jarige Nederlandse grootvader Antho-
ny Jochems van beroep koopman.

Als John Anthony acht jaar is, overlijdt zijn moeder op 21 december 1844 in het kraambed
aan, zoals de advertentie vermeldt, 'uitterende koortsen'. Van de acht kinderen die zijn moe-
der dan gebaard heeft zijn naast hijzelf alleen nog zijn twee-jarige zuster Alexandrine en een
broertje van drie dagen oud over. Dat broertje overlijdt vier maanden later. Zijn vader is in-
middels sinds 1842 Commandeur (=directeur) van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amster-
dam en ze wonen aan de IJ gracht op het terrein van de school. Op 8 augustus 1846, John is nu
dus bijna tien jaar, hertrouwt zijn vader in Vianen met de predikantsdochter Jantje Cornelia van
Duyl. Helaas sterft deze binnen twee jaar bij de geboorte van haar eerste kind dat één dag later
ook overlijdt. Op 16 januari 1851 hertrouwt zijn vader in Amsterdam met de 26-jarige Belgi-
sche, in Iperen geboren, onderwijzeres Louise Carolina Weijland.

JOHN VERLAAT HET OUDERLIJK HUIS EN STICHT EEN GEZIN

Ruim driejaar later op 27 maart 1854, John is dan achttien jaar oud, verlaat hij de ouderlijke
woning om vrijwillig dienst te nemen bij het Instructie Bataljon in Kampen voor de tijd van
10 jaar.2 In januari 1855 wordt hij overgeplaatst naar het 8e regiment infanterie en in diezelfde
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maand wordt hij korporaal om ruim één jaar later tot sergeant bevorderd te worden. Zijn
militaire carrière verloopt zeer voorspoedig, want op 20 december 1858 wordt hij bevorderd
tot tweede luitenant bij het vierde regiment infanterie en drie jaar later op 14 april 1861 tot
eerste luitenant Bataljons-Adjudant. Op 1 december 1864 treedt hij te Brielle in het huwelijk
met Klazina de Vlaming en op 24 september 1865 wordt te Gouda hun eerste kind geboren, een
dochter, Mary Ann, genoemd naar John's moeder. In 1866 wordt John overgeplaatst naar het
regiment Grenadiers en Jagers in den Haag wederom als Bataljons-Adjudant. Op 5 juni 1867,
7 oktober 1867 en 28 augustus 1869 heeft hij, als examinator, zitting in de commissie tot het
afnemen van het examen voor de rang van 2e Luitenant3. In 1871, op 34-jarige leeftijd, wordt
hij bevorderd tot Kapitein bij het zevende regiment infanterie. De familie gaat dan in den
Helder wonen en later in Hoorn. In totaal krijgen ze vijf dochters en twee zonen, waarvan één
dochter en beide zonen als baby sterven.

JOHN BIJ DE SCHUTTERIJ VAN AMSTERDAM

Op 31 december 1882, hij is dan 46 jaar, verlaat John het leger en wordt per 3 februari 1883
aangesteld tot Kapitein-adjudant bij de Schutterij van Amsterdam. Bij het verlaten van het
leger ontvangt hij het Ereteken voor langdurige dienst als officier bij het leger. In zijn nieuwe
functie wordt hij samen met ie luitenant Mr. E.}, van Someren Brand 4 in 1884 de grondlegger
van de 'Historische Verzameling der Schutterij' in Amsterdam.

Dat dit niet geheel zonder moeilijkheden gaat lezen wij in het eerste verslag over de verza-
meling dat in 1886 gepubliceerd wordt5:

Het was in het jaar 1882 dat den toenmaligen Luitenant Kolonel, Commandant ad interim van het Korps Schutterij te Amster-

dam, toestemming werd gevraagd eenige equipementstukken van vervallen model, op het magazijn aanwezig, van de hand te

doen.

De overweging, dat de handelswaarde dier voorwerpen al zeer gering was, leidde er toe te besluiten hen als een herinnering aan

vroegere toestanden te bewaren en dit deed het plan rijpen ter gelegener tijd te onderzoeken of er nog meer zulke voorwerpen

aanwezig waren, om die dan later op een geschikte plaats bijeen te voegen.

Door verschillende omstandigheden duurde het tot den tienden juli 1884 eer dit plan een begin van uitvoering kreeg.

Op dien datum werd er in de magazijnen van het Korps een onderzoek ingesteld, dat vele voorwerpen van vervallen model aan

het licht bracht, die men besloot in bekwamen staat te brengen en tot een tropee te vereenigen, in de hoop, dat men, door zoo-

doende een begin te maken, eenmaal een volledige verzameling bijeen zou krijgen van al wat op het verleden der Schutterij

betrekking heeft.

Een plaats om de voorwerpen op te stellen was spoedig gevonden in een hol en helaas zeer vochtig vertrek van het korpsbureau,

officieel wachtkamer genoemd, het magazijn-personeel zou de noodige herstellingen doen en verder zou men zich moeten redden

zondergeld.

Dank zij de medewerking die de beide officieren, die zich met het beheer der wordende verzameling belast hadden, allerwege

ondervonden, gelukte dit kunststuk boven verwachting.

De Kapitein UNDNER. verstrekte welwillend een hoeveelheid hout om de muur te beschutten waar de tropee zou worden

aangebracht, de Kapitein PRINS zond een timmerman om dat werk te verrichten en zorgde tevens, dat de ruwe planken behoor-

lijk bekleed werden en de bekwame hand van de Kapitein DE BONT verrichte eenige herstellingen, die met de middelen op het

bureau voorhanden, niet te doen waren.

Een klein glazen kastje, op een verkooping voor enkele guldens gekocht, nam de voorwerpen op, die minder eigenaardig aan den

muur te hangen waren, - en de Historische Verzameling van het Korps Schutterij te Amsterdam was geboren.

Al dadelijk vloeiden er geschenken toe, maar tevens begonnen de moeielijkheden. Van hetgeen men had wilde men gaarne de

geschiedenis kennen, van wanneer tot wanneer het model was geweest, ook wilde men weten water nog ontbrak en of sommige

zaken, die men ten geschenke ontvangen en in dank aangenomen had, werkelijk wel bij eenig schutterij korps in gebruik waren

geweest.

Men begon hiernaar een onderzoek in te stellen, wat eigenaardige bezwaren had, maar tevens merkwaardige zaken aan het licht

bracht.
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John Anthony houdt zich in eerste instantie in het bijzonder bezig met de prenten van de
verzameling, maar later ontfermt hij zich ook over boeken, pamfletten, penningen en erete-
kens, terwijl Van Someren Brand zich specifiek bezig houdt met kleding en wapens.

Om de uniformen ten toon te kunnen stellen had men standaards uit rotan laten vervaardi-
gen. Deze standaards werden afgewerkt met beschilderde gipsen koppen en vervolgens aange-
kleed met de uniformen. Deze verzameling werd oneerbiedig 'Het Panopticum' genoemd.

Eén van de grootste problemen waar de verzamelaars tegen aan liepen was geldgebrek. Op
1 juli 1885 wendden zij zich dan ook tot de officieren van het Korps met het verzoek tot een
jaarlijkse bijdrage.
Dit leverde in 1886 de volgende inkomsten op:6

GrooteStaf f 19,50
ie Bataljon 23,—
2e 3 3 , -
3e 28,50

4e 26,—
Art. 22,—

Schuttersraad 15,—
Laatst benoemde officieren 10, —

dus tezamen f177,—
Terwijl bij het Bataljon Artillerie voor
eens ontvangen werd 24,—

Totaal f181,—

Het bleek dat in die tijd ook het regiment Jagers en Grenadiers aan een verzameling begonnen
was. Dit leidde tot een vruchtbare wederzijdse samenwerking.

Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap stond voorwerpen af evenals de Amsterdamse
afdeling van het Metalen Kruis en vele particulieren. Als gevolg van al deze gulle giften groei-
de de verzameling in korte tijd zeer snel.

Maar uiteraard waren er ook teleurstellingen. Zo gaf het ministerie van Binnenlandse Zaken
geheel geen antwoord op een verzoek om voorwerpen af te staan die in de verzameling zouden
passen. Zoals later bleek was het Rijk niet geïnteresseerd in de verzameling omdat zij er moge-
lijk zelf één wilde oprichten in het Rijksmuseum.

Uiteraard hoorde bij verzamelen ook catalogiseren en daarom verschenen van de hand van
John Anthony in die periode diverse catalogi over de verzameling:

1. Opgave der platen en prenten die het eigendom zijn der Schutterijverzameling en op het geschiedkundig verleden der schutte-

rij en burgerbewapening betrekking hebben, uitgegeven circa 188f.

2. Catalogus van de boekwerken, pamfletten, enz. behoorende aan de historische verzameling der Schutterij te Amsterdam,

uitgegeven in 18888.

3. Catalogus van de boekwerken, pamfletten, enz. behoorende aan de historische verzameling der Schutterij te Amsterdam,

uitgegeven in 1890?.

4. Beschrijving der prenten van de historische verzameling der Schutterij te Amsterdam, uitgegeven in 1892'°.

5. Beschrijving der penningen, eeretekeningen, enz. van de historische verzameling der Schutterij te Amsterdam, uitgegeven

in 1894".

6. Supplement catalogus van de boekwerken, pamfletten, enz. behoorende aan de historische verzameling der Schutterij te

Amsterdam, uitgegeven in 1894'2.

7. Beschrijving der prenten en tekeningen van de historische verzameling der Schutterij te Amsterdam; supplement op de

beschrijving der prenten, enz. van 1892, uitgegeven in 1896'3.
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8. Tweede supplement-catalogus van de boekwerken, pamfletten, enz. behoorende aan de historische verzameling derSchutterij

te Amsterdam, uitgegeven in 1903. Medeauteur Kapitein AJ.J.Ph. Haas1*.

Maar daarnaast deed hij ook historisch onderzoek naar de schutterij, dat hij publiceerde in een
drietal boekjes:

1. Amsterdams oude burgervendels (schutterij) 1580-1795 met historische aantekeningen, uitgegeven in i888's.
2. Gewapende burgerwacht te Amsterdam (schutterij) 1796-1889, uitgegeven in i8gois.
3. Amsterdams Oude Burgervendels 1580-1795, alphabetische naamlijst. Uitgave 1891'7.

In het boekje getiteld Amsterdams Oude Burgervendels (nummer 1) treffen we een aanbeveling aan
van de toenmalige archivaris van het Gemeente Archief van Amsterdam de heer Mr. N. de
Roever. Hij schrijft o.a.:

Er zijn weinig instellingen zóó saamgeweven met ons volksbestaan als de schutterijen en burgercorpsen
het oudtijds waren.

Tot verdediging der poorterijen en hare vrijheden opgericht, beschouwden de schutterijen zich niet ten
onrechte ook als die kern der burgerij, waardoor in buitengewone omstandigheden deganschegemeente
haren stem kon doen hooren, en worstelen zij niet zonder welslagen tegen de regeerende kringen, toen
hunne invloed hare onafhankelijkheid dreigde te vernietigen.
De gebeurtenissen van 15/8, van 1748 en van 1813 spreken, wat Amsterdam betreft, genoegvoor de hooge
beteekenis dezer uit het volk gesproten burgerwacht.
De geschiedenis der schutterij is alzoo eene eervolle.

En even verder vervolgt hij met:
Van zijn optreden bij de schutterij af heeft Kapitein], A.]OCHEMS met onvermoeibare ijver de gedenk-
stukken verzameld voor de geschiedenis der instelling.

Weldra leidde zijn weg, als die van iederen ernstige historie-onderzoeker, naar het archief waar het plan
voor deze uitgaaf bij hem rijpte.
Met militaire nauwgezetheid raadpleegde hij zijne bronnen en verwerkte die tot een geheel, dat niet
alleen de namen bevat van allen, die vóór 1796 als machthebbenden de banier van orde en veiligheid
hebben gehandhaafd, maar dat ook een geleidelijk overzicht geeft van de achtereenvolgende wijkverdee-
lingen der stad, en buitendien in zijne kolommen, zijne noten en zijne bijlagen zoveel bevat, wat nergens
elders te vinden is, dat deze uitgaaf onmisbaar mag worden genoemd voor alle belangstellenden in het
verleden der oude schutterij en voor ieder, die zich met stads- of familiegeschiedenis bezig houdt.
Als zoodanig staat dit werk boven iedere aanbeveling.
Amsterdam 31 December 188/
Mr. N. ROEVER'

Het intensieve contact van John met het gemeentearchief van Amsterdam is er waarschijnlijk
ook de oorzaak van dat hij één boekje en drie manuscripten van de hand van zijn inmiddels
(23 juni 1878) overleden vader Ruth Jochems, aan het archief schenkt18. Het boekje werd ge-
bruikt voor het onderwijs aan de kweekschool voor de zeevaart en de manuscripten waren ook
daarvoor bedoeld, maar zijn waarschijnlijk nooit gedrukt.

Naast de verzameling is John ook zeer actief in het normale werk van de Schutterij, zo
schrijft hij in het eerste van een serie 'Orders voor het korps der Schutterij te Amsterdam' dat
handelt over de periode 1 okt. 1883 tot 31 dec. 1884, een uitgebreide verhandeling over het
groeten en andere gedragsregels der Schutters19. Verder schrijft hij in 1886 een 'Causerie over
Tactische onderwerpen ten dienste van adspirant officieren der Schutterij die zich tot het
officiers-examen voorbereiden.'20
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Op i mei 1885 doet hij een verzoek om niet te worden benoemd tot Majoor, waarvoor hij dan
wel in aanmerking komt21. De reden van dit verzoek is niet te achterhalen maar het vermoeden
bestaat dat hij het veel te druk had met de verzameling en bang was als majoor daar geen tijd
meer voor te zullen hebben.

Het is duidelijk dat John Anthony tot de gegoede burgerij behoort. Dit blijkt onder anderen
uit het feit dat hij 'kiezer voor den Gemeenteraad' is".

Op 1 december 1889 viert het echtpaar Jochems - de Vlaming onder grote belangstelling het
25 jarig huwelijksfeest, getuige de bedank advertentie van 5 december 188923. Op 12 april 1893
wordt John Anthony bij koninklijk besluit benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau
(met de zwaarden)24.

De verzameling is inmiddels zo gegroeid dat het onverantwoord is dit nog veel langer als een
particuliere verzameling te blijven beheren. Nu wilde het toeval dat op 2 december 1891 Burge-
meester en Wethouders van Amsterdam besluiten2S een gebouw te bouwen aan de van Baerle-
straat (dit gebouw heet in eerste instantie het Suasso museum maar al vrij snel wordt dit Ste-
delij k Museum) 'bestemd voor de vestiging van de Sophia A ugusta Stichting26 voor plaatsing der kunst-
werken van de vereeniging tot vorming van een verzameling van heedendaagse kunst en voor het houden
van tentoonstellingen van leevende meesters'

De heren van Someren Brand en Jochems spelen daar slim op in en richten zich op 24 decem-
ber 1891 tot het gemeentebestuur van Amsterdam27 met het verzoek om 'bij het opmaken der
plannen voor de Sophia Augusta Stichting, eenige ruimte te bestemmen voor eene door hen bijeengebrachte
verzameling van alles wat op de geschiedenis der Schutterij en Burgerbewapeningen in Nederland, meer
bepaald in Amsterdam betrekking heeft, om die als dan kosteloos voor het publiek ter bezichtiging te stellen'

Dit verzoek wordt ingewilligd en leidt er uiteindelijk toe dat op 2 augustus 1895 voor nota-
ris mr. A.C.J. Jongejan te Amsterdam een akte verleden wordt28 waarbij de stichting 'Histori-
sche Verzameling der Schutterij gevestigd te Amsterdam' wordt opgericht. John Anthony is
medeondertekenaar van deze akte waarbij de verzameling wordt overgedragen aan deze stich-
ting. Ook wordt met deze akte het eerste stichtingsbestuur benoemd, we lezen:

Gerard Thomas Daniel Slaap, Luitenant Kolonel der Schutterij te Amsterdam, wonende te Beverwijk,
als voorzitter
August Herman Michel Conrad Lindner, Majoor der Schutterij, koopman wonende te Nieuwer Amstel
als onder-voorzitter
Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, candidaat notaris wonende te Amsterdam als secretaris -pen-
ningmeester
Kapitein der Schutterij Meester Jan Eduard van Someren Brand voornoemd als eerste Conservator
AlexanderJohannesJacobusPhilippusHaas,eersteLuitenantderSchuterijalhierwonendete Amsterdam
als tweede Conservator.

John Anthony maakt op eigen verzoek geen deel uit van dit bestuur omdat hij het steeds
drukker krijgt op het regimentsbureau.

Op 14 september 1895 wordt het Stedelijk museum geopend door burgemeester Vening Mei-
nensz29 De verzameling is voor het eerst in haar nieuwe locatie te zien op 24 april 1896 als
koningin Emma een bezoek aan Amsterdam brengt. Op 29 juni 1896 wordt de verzameling
voor het publiek open gesteld30.

In juni 1896 bestaat de Vereniging van Officieren der Schutterij in Nederland 25 jaar. Dit feit
wordt gevierd op donderdag 24 juni met een schietwedstrijd en op de dag daarvoor met een
jaarvergadering gevolgd door een bezoek aan de Historische Verzameling. In de uitnodiging31

staat hierover vermeld:
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Des namiddags 3 uur
BEZOEK AAN DE HISTORISCHE VERZAMELING DER SCHUTTERIJ TE AMSTERDAM, in het
Stedelijk Museum (van Baerlestraat). Waartoe de leden van de Vereenigingzijn uitgenoodigd.

De leden zullen worden rondgeleid door den Kapitein Mr. J. E. van SOMEREN BRAND, Directeur van
het Museum en isu Conservator der Historische verzameling.

Deze verzameling, in de maand juli 1884 door den Kapt.-Adj.J. A. JOCHEMS en den toenmalige
Luitenant der Artillerie Mr.]. E. van SOMEREN BRAND begonnen, heeft ten doel: Het bijeenbrengen
van bouwstoffen voor de geschiedenis der Schutterij en Burgerbewapening in den uitgebreidsten zin.

Bij koninklijk besluit van 29 augustus 1899 wordt John de rang van Majoor der Infanterie van
het leger verstrekt en bij Koninklijk besluit van 17 oktober 1899 de personele rang van Majoor
bij de Schutterij32.

5 mei 1900 is ongetwijfeld een droeve dag voor John Anthony, want op die dag ontvangt de
Tweede Kamer, na bijna drie kwart eeuw touwtrekken33, het wetsontwerp voor het instellen
van de landweer en tegelijkertijd het opheffen van de Schutterij Het is dus ook geen wonder
dat in 1901 gedurende een diner thuis bij de overste Lindner, John Anthony de initiatiefnemer
is voor de oprichting van de vereniging van officieren van het eerste bataljon der voormalige
schutterij van Amsterdam. Hij wordt erelid van deze vereniging en woont tot aan zijn dood
de meeste van de jaarlijkse vergaderingen met diner bij34.

Bij Koninklijk besluit van 21 oktober 1903 krijgt John Anthony het ereteken voor twintig
jaar eervolle langdurige werkelijke dienst bij de Schutterij35. Op 27 maart 1904 viert John dat
hij vijftig jaar geleden als vrijwilliger bij het instructiebataljon te Kampen in dienst trad. Bij
die gelegenheid krijgt hij van zijn kinderen een foto aangeboden die de diverse stadia in zijn
loopbaan weergeven36 (zie pag. 454).

Aan de overgang van Schutterij naar landweer draagt John ook zijn steentje bij o.a. door het
schrijven van Regiment Schutterij te Amsterdam, aanwijzingen hoe te handelen wanneer een officier van
de Schutterij in aanmerkingwenscht te komen voor een benoeming tot reserve-officier met bestemmingvoor
de dienst bij de landweer. Uitgegeven 6 maart 190537.

De laatste daad van de Schutterij is het leveren van de erewacht ter gelegenheid van het
bezoek van koningin Wilhelmina aan Amsterdam op 27 en 28 april 1907. Op 30 juli vindt dan
het plechtig afscheid plaats waarna de formele opheffing op 2 augustus 1907 zijn beslag krijgt.

Op 1 december 1914 is het echtpaar Jochems - de Vlaming vijftig jaar getrouwd. Door middel
van een advertentie in de krant geven zij de uitdrukkelijke wens te kennen deze dag onge-
merkt voorbij te laten gaan38.
John Anthony overlijdt op 1 januari 1920, 83 jaar oud. Hij wordt op 5 januari onder grote
belangstelling en met veel lovende woorden39 op 'Zorgvlied' te Amsterdam begraven. In een
krantebericht lezen we:

Begrafenis majoor J.A. Jochems
Zeer vele oud-officieren waren gisteren op Zorgvlied saamgekomen om de laatste eer te bewijzen aan den
dezer dagen overleden oud-regimentsadjudant van de Schutterij majoor J.A. Jochems, die met wijlen mr
E.J. van Someren Brandt10 ook de grondlegger was van de bekende Historische Verzameling der Schutterij
alhier.
Wij zagen onderde belangstellenden de beide conservatoren der stichting, de heeren A.J.J.Ph. Haas, oud
kapitein van het Amsterdamse regiment en CffiH. Baard, den conservator van het Stedelijk Museum,
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IS72

1854-1904

HERINNERING AAN DEN 50 JARIGEN DIENST VAN DEN

MAJOOR J.A.JOCHEMS
BIJ LEGER EN SCHUTTERIJ.

Collage van portretten van Majoor J.A. Jochems 1854-1904; Herinnering aan den 50 jarigen dienst

(Collectie Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in de collectie Schutterij) Rijksmuseum Amsterdam.
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benevens den heer], van Eek, secretaris-penningmeester. Dan waren er ook vertegenwoordigers der ver-
eeniging van oud-officieren genaamd Het Eerste Bataljon, nl. De eere-voorzitter, oud-luitenant-kolonel
Lindner en de heeren A.J. Libni en H.J. Scharp, voorzitter van het Kon. Ned. Oudheidkundig Genootschap.
En uit het slot van de toespraak van de heer Haas:

Toen de heerjochems zich niet meer met de dagelijkse leiding (van de verzameling) kon belasten is hij
toch steeds een gewaardeerd adviseur gebleven. Hij bleef zich wijden aan de belangen der verzameling
tot eenige dagen voor zijn dood en is dan ook, zoo besloot de heer de Haas, als schutter, roemrijk in het
harnas gestorven.

Namens de aanwezige familieleden dankte een broeder voor de bewijzen van sympathie.

Op 5 juli 1920 wordt het 25 jarig jubileum gevierd van de stichting die de verzameling beheert.
Ter gelegenheid hiervan wordt een gedenkmap41 aan het bestuur aangeboden waaruit we het
volgende leren:
- De verzameling bevindt zich dan nog steeds in het Stedelijk museum;
- De weduwe van John Anthony en zijn dochter Mary Ann zijn aanwezig op het feest;
- Het bestuur bestaat uit de heren G. Th. D. Sloop, L. M. P. G. Hoorn en A. J. J. Ph. Haas;
- Het jubileum wordt gevierd in één van de zalen van de Stichting in het Stedelijk museum;
- In een korte toespraak herdenkt de heer Haas 'zijn voorgangers en leermeesters Jan Eduard

van Someren Brand en John Anthony Jochems';
- 's Avonds is er een diner in het Doelen hotel.
Bij deze gelegenheid wordt een groepsfoto gemaakt w.aarop o.a. de weduwe Jochems en haar
dochter Mary Ann te zien zijn (zie pag. 456 en 457).

DE VERZAMELING NU42

Rond 1923 is de verzameling door ruimtegebrek in het Stedelijk museum overgebracht naar
hetKoninklijkOudheidkundigGenootschap(KOG)inhet Rijksmuseum, weliswaar nogsteeds
onder de verantwoordelijkheid van het Stichtingsbestuur. Al voor de tweede wereldoorlog is
de collectie realia (uniformen, wapens, trommels, etc.) toen door het KOG, naar men aanneemt
met instemming van het stichtingsbestuur, in bruikleen gegeven aan het Legermuseum in het
kasteel Doorwerth. Toen dit kasteel in 1944-1945 door oorlogshandelingen werd verwoest was
de collectie realia van de Historische verzameling daar nog aanwezig. Door de toenmalige
directie van het Legermuseum, dat tijdens de oorlog naar Leiden was verhuisd, is toen het
verhaal in de wereld gebracht als zou de verzameling vernietigd zijn43. Niets is echter minder
waar, want veel is er in 1945 nog onder het puin van het kasteel teruggevonden, hetgeen tot
op de dag van vandaag in het Legermuseum (thans in Delft) aanwezig is. En dan natuurlijk
nog het overige deel van de verzameling (prenten, foto's, boeken, en penningen), dat onge-
schonden bewaard is gebleven bij het KOG in het Rijksmuseum te Amsterdam. Daarnaast
bevinden zich ook artikelen in het Rijksmuseum zelf, echter doorgaans niet geïdentificeerd
als tot de verzameling behorende. Toen uiteindelijk in de jaren na de tweede wereldoorlog het
Stichtingsbestuur uitstierf is het eigendom van de verzameling overgegaan naar het KOG,
waar de collectie prenten, foto's, boeken en penningen nu wordt beheerd door een schutterij
commissie. Deze commissie is thans druk doende de verzameling beter toegankelijk te maken
en er meer bekendheid aan te geven.
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Groepsfoto, dames en heren op stoep (26) 5 juli 1920 (collectie Koninklijk Genootschap; foto in de collectie Schutterij) Rijksmuseum Amsterdam.
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Lijst namen bij groepsportret (26) (27) sjuli 1920 (collectie Koninklijk Genootschap; foto in de collectie Schutterij) Rijksmuseum Amsterdam.



STAMREEKS VAN JOHN ANTHONY JOCHEMS

l.Joachim Nicolaijansen™, overl. Minderhout (België) 26-1-1699, otr. Meerle (België) 20-6-1674,
tr. Meerle (België) 5-7-1674 Lucia Cornelissen (ook wel Voeten genoemd), ged. Minderhout (Bel-
gië) 22-10-1653, overl. Minderhout (België) 27-3-1710, dr. van Cornelis Voeten en Dymphna
Hoeystraets.

Uit dit huwelijk (rooms-katholiek):

1. Egidia Claessen, ged. Meerle (België) 18-4-1675.
2. Nicolaus Claessen, ged. Meerle (België) 11-12-1676, overl. Loenhout (België) 14-11-1728, tr.

Loenhout (België) 17-5-1707 CorneliaPetriBroomans, spinster, begr. Loenhout (België) 18-10-

1757-
3. Cornelius Joachim Nidaessen, ged. Meerle (België) 2-2-1679.
4. Severinusjochems, volgt II.
5. Joannes, ged. Meerle (België) 19-4-1682.
6. Guilielmus Nicolaus Nidaessen, ged. Minderhout (België) 15-1-1684.
7. Anna Nidaessen, ged. Minderhout (België) 24-1-1687.
8. Petrus Claessen, ged. Minderhout (België) 22-8-1688.
9. Henricus Claessens, ged. Minderhout (België) 7-11-1689.

10. Adamosjochems (Marsiaen?) Nidaessen, ged. Loenhout (België) 10-8-1691, begr. Zundert 11-
2-1754, otr./tr. Zundert 24-7li5-8-i7i7Petronella MarinusNekmans, begr. Groot-Zundert 20-
12-1749.

11. Maria Joachim Nidaessen, ged. Loenhout (België) 23-6-1693, begr. Loenhout (België) 7-10-

1693-

II. Severinusjochems, ged. (r.-k.) Meerle (België) 25-7-1680, begr. Minderhout (België) 21-1-1726,
tr. (r.-k.) Reijkevorsel (België) 2-2-1704 Barbara Pluym, ged. (r.-k.) Reijkevorsel (België) 29-12-
1681, dr. van Michael Wilm Pluijm en Maria Antonius van den Mierhoop.

Uit dit huwelijk (r.-k.):

1. Cornelis, ged. Reijkevorsel (België) 30-8-1705.
2. Willemjoghems, ged. Reijkevorsel (België) 4-2-1708.
3. Maria Joghems, ged. Reijkevorsel (België) 4-2-1708.
4. Willem, ged. Reijkevorsel (België) 25-3-1709.
5. Maria, ged. Reijkevorsel (België) 8-11-1709.
6. Marm45, ged. Reijkevorsel (België) 8-11-1710.
7. Petrus, ged. Reijkevorsel (België) 1-11-1712, overl./begr. Zundert 5/9-4-1738.
8. Severinus, volgt III.
9. Johannes, ged. Reijkevorsel (België) 24-12-1716.

10. Maria Catharinajochoms, ged. Minderhout (België) 9-8-1720.
11. Joannes Jochoms, ged. Minderhout (België) 4-7-1724.

III. Severinus Jochems, ged. (r.-k.) Reijkevorsel (België) 31-12-1714, begr. Vianen 6-9-178246, tr.
Vianen 9-s-i754.DirkjeBoogaard, geb. Neder-Blokland (Ottoland) 8-2-1733, dr. van Ruth Teunisz
Boogaard en Aaltje Bastiaanse.

Uit dit huwelijk (geref.):
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1. Aaltjejoghems, ged. Vianen 18-7-1754, otr. Voorburg 3-10-1788Johannes Gielen, geb. Utrecht.
2. Josephus, ged. Vianen 15-1-1756, overl. Jutphaas 19-6-1793, otr./tr. Jutphaas 13/28-3-1779

Maagje Romein, geb. Jutphaas 15-3-1750, overl. ald. 20-1-1807, dr. van Gerrit Romein en
Maria van Pothuijzen.

3. Ruth, volgt IV.
4. Barbara, ged. Vianen 28-8-1760, overl. ald. 7-3-1834, otr./tr. Vianen 24-3/9-4-1780 Gerrit van

Zijl, ged. Vianen 15-5-1757, brugwachter, overl. Vianen 25-3-1840, zn. van Jan van Zijl en
Angenieta Verhoef.

5. Willem, ged. Vianen 5-4-1763, begr. ald. 13-5-1767.
6. Johannis, ged. Vianen 28-7-1765, otr./tr. Vianen 23-11/9-12-1787 Bastiaantje van Leuven, ged.

Vianen 29-3-1765, dr. van Roelof van Leuven en Hermina Tees.
7. Willempje, ged. Vianen 17-4-1768.
8. Dirkje, ged. Vianen 25-11-1770.
9. JoostJoghems47, ged. Vianen 23-5-1773, begr. Amsterdam 27-12-1807, otr. Abcoude 25-9-1795

Johanna van Bambergen, ged. (r.-k.) Abcoude 17-3-1776, overl. Amsterdam 28-3-1847, dr. van
Jan Tijssen van Bambergen en Swaantje van Capel.

IV. Ruthjochems, ged. Vianen 1-12-1757, begr. ald. 10-7-178448, otr./tr. Vianen 15/31-5-1778 Elisa-
beth Sink, ged. (geref.) Vianen 28-11-1756, overl. ald. 12-9-1818, dr. van Antonie Sink en Anna van
Dongen.

Uit dit huwelijk (geref.):

1. Dirkje, ged. Vianen 25-12-1778, overl. ald. 14-9-1854, otr. Vianen, tr. Vianen 6-12-1802 Ser-
vaas Homburg, geb. Vianen 25-5-1783, visser, schipper, overl. ald. 15-6-1850, zn. van Philip
Homburg en Angeniet van der Steeg.

2. Anthony, volgt V.
3. Joost, ged. Vianen 24-1-1782, arbeider, overl. ald. 10-8-1825, tr. Vianen 10-7-1808 Hendrika

Vreem, geb./ged. Vreeswijk 22/28-10-1788, overl. Vianen 12-3-1852, dr. van Dirk Vreem en
Huibertje van Jaarsveld.

4. Ruth, ged. Vianen 9-4-1784, overl. ald. 13-12-1844.

V. Anthonyjochems, ged. (geref.) Vianen 9-4-1780, tapper, bouwman, koopman, overl. ald. 17-2-
1839, tr. Vianen 31-1-1808 Berendina Rikkers, ged. (geref.) Meerkerk 2-3-178849, overl. Vianen 30-
8-1864, dr. van Gerrit Rikkers en Metje de Vlieg.

Uit dit huwelijk:

1. Ruth, volgt VI.
2. Gerrit, geb. en ged. (geref.) Vianen 11/31-12-1809, begr. ald. 21-2-1810.
3. Gerrit Mattes, geb. Vianen 11-10-1812, koopman, overl. ald. 26-7-1887, tr. (1) Vianen 1-5-1836

Johanna van Geffen, geb. Vianen 9-9-1812, overl. ald. 4-1-1867, dr. van Gerrit van Geffen en
Teuntje van Elteren, tr. (2) Vianen 28-7-1870 Sophia Cornelia Schouten, geb./ged. (geref.)
Vianen 17-2/7-3-1811, overl. ald. 1-5-1876, dr. van Willem Schouten en Goverdina Hom-
burg.

4. Elisabeth, geb. Vianen 7-11-1815, overl. ald. 28-2-1819.
5. Metje, geb. Vianen 24-10-1817, overl. Utrecht 17-11-1883, tr. Michgel George Schubert.
6. doodgeboren, geb. Vianen 20-8-1819, overl. ald. 20-8-1819.
7. Elizabeth, geb. Vianen 27-10-1820.

Gens Nostra 55 (2000) 459



8. Df'rfcBernardus,geb.Vianen3o-io-i823,zeeman,koopvaardijkapitein,overl.Semarang(NI)
17-12-1867, tr. Vianen 26-8-1852 Sara Cornelia Johanna Stuart, geb. Vianen 20-2-1826, overl.
's- Hertogenbosch 20-1-1908, dr. van Frederik Stuart, kostschoolhouder, en Cornelia van
Duyl.

9. Johanna Gezina, geb. Vianen 27-7-1827, overl. ald. 16-5-1830.
10. DirkjeAllegonda Maria, geb. Vianen 19-2-1830, overl. ald. 18-4-1875, tr. Vianen 28-5-1852Arie

Johannes van Asfen, geb. ca. 1828, touwslager.

VI. Ruthjochems, geb./ged. (geref.) Vianen 20/24-4-1808, onderwijzer, commandant zeevaart-
school, overl. ald. 23-6-1878, tr. (1) Amsterdam 19-12-1832 MaryAnn Binnss°, ged. Horburg (York,
Engeland) 17-11-1803, overl. Amsterdam 21-12-1844, dr. van John51 Binns, innkeeper, en Eliza-
beth (ook Betty), otr./tr. (2) Vianen 24-7/8-8-1846 Jantje Cornelia van Duyl, geb. Vianen 8-8-1815,
overl. Amsterdam 24-7-1848, dr. van Gerrit van Duyl, Predikant, en Sara Antonia de Ronde,
tr. (3) Amsterdam 16-1-1851 Louise Carolina Weijland, geb. Iperen (België) 16-9-1824, onderwijze-
res, overl. Amsterdam 12-8-1903, dr. van Johan Nicolaas Weijland en Johanna Maria Schouwe-
steker.

Uit het eerste huwelijk:

1. Mary Ann Berdina, geb. 183352, overl. Amsterdam 24-6-1834.
2. Anna Dina, geb. Amsterdam 10-2-1835, overl. ald. 1-11-1835.
3. John Anthony, volgt VII.
4. MaryAnnElisabeth, geb. Amsterdam 16-1-1838, overl. ald. 21-5-1838.
5. Dina Antonia, geb. Amsterdam 1-4-1840, overl. ald. 20-12-1841.
6. levenloos kind, geb. Amsterdam 18-5-1841, overl. ald. 18-5-1841.
7. Alexandrine, geb. Amsterdam 4-9-1842, overl. Rotterdam 24-12-1918.

8. Anthony Roger, geb. Amsterdam 16-12-1844, overl. ald. 4-4-1845.

Uit het tweede huwelijk:

9. Berendina Antonia, geb. Amsterdam 22-7-1848, overl. ald. 25-7-1848.

Uit het derde huwelijk:

10. Johanna Maria, geb. Amsterdam 1-8-1851, overl. Vianen 22-5-1870.
11. Berendinajansje Cornelia, geb. Amsterdam 11-10-1853, overl. Den Haag 10-8-1940, ti.Adriaan

Willem Boele van Hensbroek, geb. Den Haag ca. 1856, commisionair in effecten, zn. van An-
dreas Wilem Gerrit Boele van Hensbroek en Johanna de Jongh.

12. George, geb. Amsterdam 26-2-1856, journalist, overl. Den Haag 18-6-1912, tr. Den Haag 3-1-
1883 Elisabeth Jacoba Johanna de Lange, geb. Middelburg 12-9-1857, overl. Amsterdam 22-2-
1942, dr. van Antoni Johan de Lange, Boekhouder, en Cornelia Johanna Loene.

13. Gerrit Karel, geb. Amsterdam 7-5-1862, kapitein Oost-Indisch leger, overl. Den Haag 5-8-
1920, tr. Elisabeth van Rossum van Kooten, geb. Oude Tonge 31-12-1862, overl. Den Haag 31-1-
1945, dr. van Alexander Wolrad Hendrik van Kooten en Willemina Louisa Kooman. Eduard
Guustaaf, geb. Amsterdam 16-11-1863, overl. ald. 21-11-1863.

14. Karel Johan Nicolaas, geb. Vianen 21-11-1866, winkelier, otr./tr. (1) Amsterdam 25-10/8-11-
1888 Neeltje Ruwers, geb. Amsterdam 31-12-1868, dr. van Jan Ruwers, ambtenaar, en Dederi-
ka Jacoba Napjus, tr. (2) C van Dorsten.
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VII. John Anthony Jochems, geb. Amsterdam 1-9-1836, anglicaans, majoor der infanterie,
overl./begr. ald. 1/5-1-1920, tr. Brielle 1-12-1864 Klazina de Vlaming, geb. Brielle 29-8-1840, Ned.
Herv., overl. Amsterdam 22-12-1927, dr. van Arie de Vlaming en Catharina Helena Jongejan.

Uit dit huwelijk:

1. MaryAnn, geb. Gouda 24-9-1865, lerares MO Wiskunde, overl. Amsterdam 5-7-1936.
2. Catharina Helena, geb. Den Haag 6-11-1867, onderwijzeres handwerken, overl. Amsterdam

16-6-1928.
3. Louise Caroline, geb. Den Haag 7-2-1870, overl. ald. 14-10-1870.
4. Ariana, geb. Den Helder 24-7-1871, overl. Den Haag 11-8-1956, tr. Amsterdam 2-1-1896

Willem Jan van Beugen Bik, geb. Brielle 8-12-1862, off. van gezondheid O.-I. leger, overl.
Haarlem 21-11-1925, zn. van Teunis Bik, ambtenaar, en Cornelia Wilhelmina van Beugen.

5. Rutger Wouter Cornelis, geb. Den Helder 30-3-1873, overl. Amsterdam 25-11-1873.
6. Judith Agnes, geb. Amsterdam 25-9-1875, overl. Den Haag 18-1-1971, tr. Amsterdam 8-8-1901

Petrus Carel Wijnand, geb. Amsterdam 25-4-1876, handelsagent, overl. Lochem 2-7-1948, zn.
van Pieter Hendrik Wijnand en Wijntje Elisabeth Muller.

7. zoon, geb. Den Helder 30-3-187753.

Noten
Gebruikte afkortingen in de noten bij dit artikel:
ARA = Algemeen Rijksarchief in Den Haag
CBG = Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag
FHL = Family History Library Salt Lake City vs
GAA = Gemeente Archief Amsterdam
GA = Gemeente Archief

1. Rijksarchief van Antwerpen te Beveren, Doopregister van de RK kerk te Reijkevorsel, register 3 folio 152.
2. ARA, Officiersregister364, folio 95 en register 444 folio 53, geven de gehele militaire carrière van John.
3. GAA Beschrijving der prenten van de historische verzameling der Schutterij te Amsterdam, stuk K 184.
4. Geboren Amsterdam 3-9-1856, overleden Laag-Soeren 12-11-1904.
5. GAA, stuk 275.01, Verslag van de historische verzameling der schutterij te Amsterdam.
6. GAA, stuk 275.01, Verslag van de historische verzameling der schutterij te Amsterdam.
7. GAA, stuk K 267, het boekwerkje van slechts 20 pagina's bevat geen datum maar ziet er uit als de eerste aanzet

voor de te volgen catalogi en is dus kort na JA'S rol in de schutterij gepubliceerd.
8. GAA, stuk K 195.
9. GAA, Stuk K 185.

10. GAA, Stuk K 184.

11. GAA, Stuk K 186.

12. GAA, Stuk K 196.

13. GAA, Stuk K 197.

14. GAA, Stuk K 199.

15. GAA, Stuk K 76.

16. GAA, Stuk K 77.

17. Privé bezit R. Joghems.
18. Een boekje getiteld Geschiedenis der Israëlieten en andere Oude Volken, GAA stuk Q.711 en drie handgeschreven

manuscripten getiteld: 1860 Geschiedenis van hetjoodsche volk. GAA stuk 22 G 34,
1860 Europa, bijzondere beschouwingen der Landen van Europa, GAA stuk 22 G 35,
1864 Geschiedenis van Neerland's Koophandel en Scheepvaart, GAA stuk 22 G 36.

19. Rijksmuseum Amsterdam, Historische Verzameling der Schutterij.
20. Onder nr. 613 in de Historische verzameling der Schutterij in het Rijksmuseum te Amsterdam.
21. GAA, Gewapende burgerwacht te Amsterdam (schutterij) 1796-1889 pag. 108, stuk K.
22. GAA, afdeling Atlas, adressenboek van Amsterdam, uitgave van 1887-1888.
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23. CBG collectie familieadvertenties.
24. ARA Register van de orde van Oranje Nassau deel 1 van 1892 tot 30 augustus 1898 en CBG index op Orde van

Oranje Nassau. Inschrijfnummer 140 besluit nummer 2.
25. GAA, archief 5181 / 2061 generale indicateur 1891, stuk nummer 23287.
26. De aanleiding tot de bouw van het Stedelijk Museum was het legaat van de weduwe Lopez Suasso-de Bruyn

in 1890 hetwelk was ondergebracht in de Sophia Augusta stichting.
27. GAA, archief 5181 / 2061 generale indicateur 1891, stuk nummer 24315.
28. GAA, archief notaris Jongejan 1895 akte nummer 432.
29. GAA, Algemeen Handelsblad van zondag 15 november 1895.
30. GAA, stuk K 360, De historische verzameling der Schutterij in het Stedelijk Museum te Amsterdam door A. J. ] , . Ph Haas,

November 1901.
31. GAA Stuk K OO.326.

32. Beschrijvingder prenten van de historische verzameling der Schutterij te Amsterdam, door A.J.J.Ph. Haas uitgave 1907,
privé bezit RJoghems.

33. GAA stuk K87, Dat waren de Schutters, Doctoraal studie Nederlandse Rechtsgcschiedenis door Remmert Herma-
nus van Doorne, vu Amsterdam februari 1986.

34. Fotoalbum van deze vereniging ook bevattende de meeste menukaarten van de jaarlijkse diners, dat zich
bevindt in de Historische verzameling der Schutterij in het Rijksmuseum te Amsterdam.

35. GAA, Gewapende burgerwacht te Amsterdam (schutterij) 1796-1889 pag. 108, stuk K.
36. GAA, Gewapende burgerwacht te Amsterdam (schutterij) 1796-1889 pag. 108, stuk K. De foto bevindt zich in

de Historische verzameling der Schutterij in het Rijksmuseum te Amsterdam.
37. GAA, stuk K 00.276.
38. CBG collectie familieadvertenties
39. GAA, kranten knipsels over J.A. Jochems.
40. De naam is in dit artikel ten onrechte met DT geschreven.
41. Gedenkmap bevindt zich in de Historische verzameling der Schutterij in het Rijksmuseum te Amsterdam.
42. Informatie van B. Kist, conservator van het Rijksmuseum en een document van Jhr. Ir. Six van Wimmeuum

uit Laren (NH).
43. Tijdschrift Amstelodamum (1949), pag. 78.
44. Dit gehele huwelijk is ontleend aan Genealogie van de familie Jochems, 10 generaties Jochems binnen Zundert en

omgeving 1994, door J. Jochems, Tilburg
45. Het is vrij onwaarschijnlijk dat er twee Maria's na elkaar zijn geboren op dezelfde dag, maar zo staat het in

het doopboek.
46. GA Vianen, rekening rentmeester van de grote kerk te Vianen over 1782, (GAV/ANHGV inv. nr. 504).
47. Dit is de stamvader van de auteur.
48. GA Vianen, rekening van de rentmeester van de grote kerk te Vianen over 1783 (GAV inv. nr 418).
49. FHL, Doopregister Hervormde kerk te Meerkerk.
50. In de huwelijksakte wordt Mary Ann 'Maria Anna' genoemd, evenwel in de bijlagen bevindt zich een docu-

ment uit Engeland waarin verklaard wordt dat zij Mary Ann gedoopt is. In diverse familieadvertenties wordt
zij ook door haar echtgenoot Ruth zo genoemd.

51. Net als bij zijn dochter (zie noot 48) vernederlandsen de ambtenaren John zijn naam en wel tot Jan bij het
huwelijk van zijn dochter. Uit Engelse document als bijlage bij huwelijk dochter blijkt hij John te heten.

52. Geboorteakte is noch in Vianen noch in Amsterdam te vinden. We weten alleen dat ze één jaar oud is als ze
sterft.

53. CBG, familieadvertentie meldt geboorte van zoon in den Helder op 30 maart 1877. De akte is niet te vinden in
den Helder.
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WEGWIJS
JL

Gerredina, een vondelinge die Gerardina werd genoemd

Een stukje sociale geschiedenis uit het begin van de 19e eeuw naar aanleiding van een genealo-
gisch onderzoek.

In 1992 was ik serieus begonnen met de stam-
boom van de familie Van Raad in kaart te
brengen. Ik was 72 jaar oud en had afscheid
genomen van de organisaties waarbij ik na
mijn pensionering in 1984 een functie vervul-
de. Ik moest voor het onderzoek bij het Ge-
meente-Archiefvan Amsterdam zijn, omdat
al snel bleek, dat daar in de 18e en 19e eeuw
enige generaties achtereen de naam Van Raad
voorkwam. Dit betekende wel van Zevenaar
naar Amsterdam reizen. Als ik vroeg op stap
ging per trein kon ik met tweemaal overstap-
pen omstreeks 10 uur bij het Archief zijn.
Met een onderbreking voor de lunch kon ik
dan tot ongeveer 3 uur 's middags doorgaan.
Dan vond ik het welletjes.

Het kostte uiteraard enige bezoeken om
vertrouwd te raken met de organisatie van
het archief en met de mogelijkheden om de
vondsten op papier over te brengen. De snel-
ste aanpak bleek een kopie te maken van alle
bladzijden van de 10-jarige tafels waarop een
of meermalen de naam Van Raad voorkwam.
Ik kon dan thuis op mijn gemak uitzoeken
van welke namen ik bij een volgend bezoek
een geboorte- huwelijks- of overlijdensakte
moest opzoeken. Ik zorgde altijd voor een
flinke voorraad guldens voor de kopieer-
machine.

Er kwamen ook namen voor waarvan niet
duidelijk was of deze van een Van Raad wa-
ren of dat er sprake kon zijn van een schrijf-
fout. Zo vond ik op de 10-jarige staat van ge-
boorten van 1813-1822 de naam Gerardina
Raad. Zekerheidshalve zocht ik steeds alle
twijfelgevallen op, zo ook voor deze Gerardi-
na. Zij bleek een vondelinge te zijn. De in-
schrijving van de geboorte bij de Burgerlijke
Stand was zeer slecht te lezen. Ik verzocht
het Archief schriftelijk om nadere inlichtin-
gen en ontving kopieën van enige bijbeho-
rende documenten:
a. Het briefj e, dat op de kleding was aange-

bracht toen zij te vondeling was gelegd,
waarop stond, dat zij Gerredina Raad
heette, 4 weken oud was en Rooms was
gedoopt.

b. Een verklaring: Litt. U No 20. (een ver-
klaring van de boekhouder van het Aal-
moezeniers Weeshuis): 'Woensdag 19
januari 1820 Des avonds ten 7 Uuren
gevonden op de Princegracht, tussen de
Leidsche en Spiegelstraaten een meisje
oud 4 Weken is volgens berigt Rooms
gedoopt met de naam van Gerredina'.
w.g. Jn Hk Bernhard Boekhouder.

c. Een proces-verbaal:

'AALMOEZENIERS WEESHUIS DER STAD AMSTERDAM
Litt.U No 20 PROCES-VERBAAL

Op heden den Negentienden January 1820 'savonds te Zeven ure is door Maria van Eelst ge-
bragt aan Paulus Hendrikus Pijpers waarnemende de functie van Poortier in het Aalmoeze-
niers Weeshuis dezer Stad, overgegeven, en is het zelve ingenomen een Kind, van het Vrouwe-
lijk geslacht, oud vier Weken aan hebbende De Volgende kleederen, een Hempj e, een Borstrok-
je, een Doekje, Twee mutsjes, een slapje, een wollen lap, een stuk mantel, door denzelven
Maria van Eelst gevonden alhier op de Princegragt tussen de Leydse en Spiegel Straaten s'
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avonds te zeven ure met dit berigt: Gerredina Raad oud 4 weken Rooms gedoopt Zullende aan
dit kind de naam gegeven worden van

Gerardina Raad
waarvan dit Proces-Verbaal is opgemaakt, en door ons het voorschrevene op voorschreven dag,
maand en jaar, is ondertekend.

w.g. P.H. Pij pers
Maria van Eelst oud 36 Jaar Dient bij de Heer Ruel Dansmeester op de Prince Gragt tussen de
Lijdse en Spiegel Straaten bekend niet te kunnen Schreyven
Regent van het Aalmoezeniers
Weeshuis te Amsterdam
w.g

d. De tekst van de geboorte-inschrijvingbij
de Burgerlijke Stand.

Merkwaardig is, dat de boekhouder de naam
van de vondelinge eerst vermeldt als zijnde
Gerardina Raad en vervolgens daaronder
haar juiste naam Gerredina Raad vermeldt.
Het proces-verbaal vermeldt ook na de op-
somming van de kleding van het meisje, dat
haar naam Gerredina Raad is waarna daaron-
der wordt vermeld, dat aan dit kind de naam
van Gerardina Raad wordt gegeven. De amb-
tenaar van de Burgerlijke Stand sluit zich
daarbij aan. Nog geen maand oud is Gerredi-
na wanneer zij haar werkelijke naam door
een foutieve vermelding in de burgerlijke
stand is kwijtgeraakt. Haar bij de doop toe-
gekende naam Gerredina verdween op deze
wijze geruisloos.

Bij de vondst van Gerredina en de aangifte
van haar geboorte bij de Burgerlijke Stand
vraagt nog een ander aspect de aandacht. Het
briefje, dat op de kleding van Gerredina was
gespeld, was in een fraai handschrift geschre-
ven. Aannemende dat de ouders van Gerredi-
na tot hun daad kwamen omdat zij geen
kans zagen haar naar behoren op te voeden,
moet worden aangenomen, dat het briefje
door iemand anders is geschreven. Iemand
die goed onderwijs had genoten en ook op de
hoogte was van de gangbare procedure.

Als we de geschiedenis van het Aalmoeze-
niers Weeshuis lezen mag worden aangeno-
men, dat het te vondeling leggen een veel

voorkomende aangelegenheid was. Controle
werd er blijkbaar niet toegepast ofschoon in
dit geval, waarbij een kind rooms-katholiek
gedoopt was, controle van doopregisters mo-
gelijk zou zijn geweest. Het Aalmoezeniers
Weeshuis der Stad Amsterdam was al een
oude instelling. De stad Amsterdam heeft
sinds zijn ontstaan altijd al problemen moe-
ten oplossen van de arme en hulpbehoevende
inwoners. Hieronder waren weduwen en we-
zen, vondelingen en zieken, bedelaars en
passanten.

Op 29 januari 1613 vaardigden 'mijne he-
ren van den gerechte' een keur uit over bede-
laars, vagebonden, verlaten kinderen en der-
gelijke lieden, waarin tevens voor de echte
armen, volwassenen en kinderen, een college
van aalmoezeniers of armen vaders werd in-
gesteld. Een gedeelte van het voormalige Cla-
rissenklooster aan het Singel, tussen Heilige-
weg en Muntplein, werd ingericht tot aal-
moezeniershuis, feitelijk een armenhuis.

De kinderen die onder de zorg van de aal-
moezeniers terecht kwamen, werden uitbe-
steed bij particulieren. Op hun 15e jaar wer-
den de jongens bij een baas in de leer gedaan,
terwijl de meisjes in de brei-, linnen- of wol-
lenwinkel kleding vervaardigden. Eind 18e
eeuw en vooral in de Bataafs-Franse tijd
moest er overal worden bezuinigd, terwijl
het aantal te verzorgen kinderen verveelvou-
digde. Men begon aan de proef om kinderen
op het platteland uit te besteden, in 1797 in
Enschede, vanaf 1810 in allerlei plaatsen.
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In 1818 begon de Maatschappij van Welda-
digheid, opgericht door Joh. van den Bosch,
vertrouwensman van Koning Willem I, verla-
ten kinderen, wezen en vondelingen in ge-
stichten in Veenhuizen bijeen te brengen.
Later verordonneerde het Koninklijk Besluit
van 6 november 1822 dat dergelijke kinderen
van 6 j aar en ouder daarheen zouden worden
overgebracht.

In 1823 werd het Aalmoezeniers Weeshuis
door het stadsbestuur verzocht 380 kinderen
'op te sturen' naar Drenthe. De regenten
voelden er echter niets voor de kinderen als
'een soort Colonisten' de stad uit te sturen.
Ze wisten verzending tegen te houden.

In 1824 kwam er evenwel een dwangmaat-
regel uit Den Haag om maar liefst 1200 kin-
deren van het Aalmoezeniers Weeshuis naar
de koloniën over te brengen. De regenten
namen hierop ontslag. Het stadsbestuur gaf
nu de commandant van politie opdracht om
de opzending van de weeskinderen te rege-
len. Het bleek dat de bevolking in het geheel
niet ingenomen was met de aanstaande de-
portatie. Het streek de Amsterdammers te-
gen de haren in dat de stad haar wezen en
vondelingen niet meer binnen haar eigen
muren mocht opvoeden. Zes dagen voor het
eerste transport was er 's nachts rondom het
Aalmoezeniers Weeshuis veel volk op de
been. Men protesteerde luidruchtig. De poli-
tie nam hierop voorzorgsmaatregelen. Het
vertrek ven de weeskinderen zou zeer vroeg
plaatsvinden en met de plaatselijke leger-
commandant werd afgesproken een militaire
wacht gereed te houden.

Op 18 augustus om drie uur 's morgens
vertrokken ongeveer 400 kinderen in schui-
ten die snel door de opengehouden sluizen
op het IJ geloodst werden. Er was niet veel
publiek, maar zij die er waren lieten duide-
lijk merken hoe ze over het gebeuren dach-
ten. 'Kinderdieven' riepen ze luidkeels. Pas
in 1863 kwam aan dit 'opzenden' een einde.
In 1825 stond het Aalmoezeniers Weeshuis
leeg (informatie G.A.A.).

Gerardina is na de opheffing van het Aalmoe-
zeniershuis onder de zorg gekomen van de
Inrichting voor Stadsbestedelingen. Op 16
mei 1826 is zij overgebracht naar de Kolonie
van de Maatschappij van Weldadigheid te
Veenhuizen (brief G.A.A. 11 september 1995
nr 195.1045)-

Bij het zoeken naar de ouders van Gerardi-
na was voor mij belangrijk het gegeven, dat
Gerardina Rooms gedoopt was. Dit hield
voor mij twee feiten in. Ten eerste, mijn fa-
milie was in die tijd luthers of gereformeerd.
De kans dat zij familie was, was dus klein.
Vervolgens, omdat zij rooms gedoopt was
moest zij in een doopregister van een r.-k.
kerk te vinden zijn. Langs die weg zou kun-
nen worden vastgesteld wie de ouders waren
en wie peter en meter. Die informatie is dik-
wijls voldoende om een mogelijke familiere-
latie vast te stellen.

Daarmee begonnen voor mij ook de pro-
blemen. Van uit mijn woonplaats Zevenaar is
Amsterdam met de trein of de auto toch nog
een flink eind rijden. En het Gemeente-Ar-
chief is tegen een redelijke vergoeding bereid
veel voor je op te zoeken. Ik gaf dus de voor-
keur aan het laatste.

Maar met Gerardina ging dit niet op. Er
waren in die tijd in Amsterdam ongeveer 15
r.-k. parochies. In de Franse tijd, van 1795-
1813, was het in de bezette gebieden uiteraard
de r.-k. kerk toegestaan openlijk op te tre-
den. Ook in de nog niet door de Fransen be-
zette gebieden werd oogluikend veel toege-
staan. Het nazoeken van al die registers was
voor het Gemeente-Archief teveel van het
goede. De directeur vestigde ook nog mijn
aandacht erop, dat Gerardina evengoed bui-
ten Amsterdam kon zij n geboren en gedoopt.

Maar er was gelukkig nog een andere weg.
Onze Vereniging heeft een faciliteit, welke
inhoudt, dat je je kunt melden om voor een
ander in je eigen woonplaats zoekwerk te
verrichten in ruil voor zoekwerk voor jezelf
in de woonplaats van de andere partij. En zo
kwam ik in contact met Gerard Beekman,
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een Amsterdammer van ongeveer mijn leef-
tijd, wiens familie een Achterhoekse/Liemer-
se herkomst heeft. Dit contact leidde tot een
merkwaardige ervaring. Gerard Beekman
was geïnteresseerd in gegevens van een aan-
tal Beekmannen. Hij zocht o.a. in Duiven (bij
Arnhem) een smidsbedrijf en in Loo bij Dui-
ven een hoefsmid/smederij. De smederij in
Duiven bleek nu een installatiebedrijf te zijn
aan de Rijksweg in Duiven. De smederij in
Loo meende ik te hebben gevonden tegen de
Rijndijk aan. Ik belde aan het naastgelegen
woonhuis aan en vroeg of hier ongeveer 100
jaar geleden een Beekman had gewoond. Tot
mijn verbazing antwoordde de man zonder
aarzeling: 'Ja, mijn grootvader, Boltink, heeft
dit bedrijf op 11 of 12 april 1885 van Beekman
gekocht. Het is nu nog steeds een smederij'.
Een zeer verrassend antwoord.

Gerard Beekman was bereid voor mij het
zoekwerk in de kerkelijke archieven te ver-
richten. Een geste die ik zeer op prijs stelde.
Hij heeft voor mij alle doopgegevens van om-
streeks 1820 doorgeploegd maar helaas niets
gevonden over haar geboorte. Ik noem een
aantal kerken uit die tijd van de ongeveer
vijftien, waarvan Gerard Beekman de regis-
ters raadpleegde: De Pool, de Zaaier, de Lelie,
de Liefde, de Ster, de Papegaai, het Boompje,
een Fransiscanerkerk, die al de Nederlandse
taal voor de doop- trouw- en begraafregisters
gebruikte in plaats van het Latijn, verder de
Posthoorn en de Mozeskerk.

Hij vond wel informatie over de vrouwen,
die Gerardina een aantal jaren hebben ver-
zorgd in opdracht en tegen vergoeding van
het Aalmoezeniersweeshuis. Gerardina was
als baby uitbesteed bij Jansje Druf, Lourier-
straat 32. Op 3 juli 1820 werd zij verplaatst
naar Catrina Doornhout in de Kleine Witten-
burgstraat 8. Deze gegevens bleken dus nog
bekend te zijn. Verder bleek, dat zij in 1826
'was vervoerd' naar Veenhuizen.

Over Veenhuizen en het verlaten fort De Om-
merschans in Norg, waar bedelaars werden
ondergebracht, is veel geschreven. Het Ar-

chief van de Provincie Drenthe te Assen be-
heert niet alleen de archieven van alle perso-
nen, die in Veenhuizen of Ommerschans heb-
ben verbleven, maar heeft ook uitgebreide
informatie over alle publicaties welke in de
loop der tijd over deze inrichtingen zijn ver-
schenen. Van het verblijf van personen in
Veenhuizen werd zorgvuldig administratie
bijgehouden. Daarbij valt op dat de registers
soms geheel met de pen zijn getekend, zeer
nauwkeurig zijn ingedeeld en geschreven in
zeer fraai schrift. Wij komen Gerardina Raad
tegen in 'De Nominale Staat van Jonge lieden
in het Gesticht te Veenhuizen, geboren in het
Jaar 1819 en vroeger van welke het Ontslag in
het jaar 1839 in overweging moet worden
genomen'. Haar geboortedatum werd in deze
nominatieve staat eerst als 29 december 1819
vermeld, later gewijzigd in 19 december.

Gerardina verbleef van 1826 tot 1839 in
Veenhuizen. De weesjongens en weesmeisjes
werden in Veenhuizen opgevoed tot een zelf-
standig leven. Voor de jongens als regel een
ambacht en voor de meisjes een betrekking
in de huishouding. Het oordeel over Gerredi-
na in 1839 luidde zeer positief. Zij was een
flinke jonge vrouw geworden en werd in
staat geacht een zelfstandig leven te leiden.
Zij zou met hulp van familie in Amsterdam
een betrekking in de huishouding krijgen.
Het spoor was gevonden. Gerard Beekman
ging voor mij op zoek in Amsterdam. Helaas
kwamen pas in 1850 de Bevolkingsregisters,
waarin alle inwoners van Amsterdam per
woonadres werden ingeschreven.

Aangezien Gerredina in de eerste registers
in 1850 niet te vinden was, moest worden
aangenomen, dat zij in 1839 of kort daarna
toch niet in Amsterdam was gaan werken.
Misschien kon het Gemeentearchief van Am-
sterdam nog een oplossing bieden. Op mijn
vraag ontving ik van het Gemeentearchief
Amsterdam als antwoord: 'Op 12 april 1839
werd zij uit de Inrichting voor Stadsbestede-
lingen ontslagen om ingaande 22 april daar-
na verhuurd te worden in Purmerend bij
Hijtman tegen f 30,- met de aantekening
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dienstbaar, dat wil zeggen als dienstbode'.
Dit zag er hoopvol uit. Met deze informatie
vroeg ik aan het Streekarchief in Purmerend,
om voor mij verder te zoeken. Het zoeken
leverde een Bevolkingsregister op met namen
van personen, die mogelijk familie konden
zijn. Navraag in Assen bij het Rijksarchief
aan de hand van de verkregen informatie le-
verde geen nieuwe feiten op. Ik kwam toen
in contact met Mevrouw Post, een genealo-
ge/historica, die veel zoekwerk heeft verricht.
Zij heeft voor mij alle registers van de Bur-
gerlijke Stand uit de omtrek van Purmerend
nagezocht of daar iets te vinden was, dat met
Gerredina te maken kon hebben. In Purme-
rend vond zij wel een Maria Louisa de Raad,
geboren in 1793. Onderzoek wees uit, dat
deze Maria geen familie was van Gerredina.
Verder onderzoek leverde niets op, dat van
belang was.

Een happy-end zou na het jarenlange zoek-
werk prachtig geweest zijn. Helaas, ikzelf,
Gerard Beekman en mevrouw Post zijn er
niet in geslaagd het raadsel rond Gerredina
op te lossen. Wat zij dan wel is gaan doen na
haar vertrek uit Veenhuizen is een raadsel
gebleven.

Zij kwam in 1820 uit het onbekende. In 1839
verdween zij als een flinke en zelfstandige
vrouw in het onbekende. Het zij zo. Niet al-
tijd lukt het om het verleden haar geheimen
te ontfutselen. Maar, wie weet, zit Gerredina
in de hemel naar ons te kijken en heeft zij
het op prijs gesteld, dat zoveel tijd, aandacht
en geld is besteed aan haar leven. Dan was
het onderzoek toch de moeite waard. Of weet
iemand nog een oplossing voor het raadsel te
vinden?

C. van Raad

O, -f-

Jfi

Plaatsing van Cerardina van Jansje Drufnaar Catina Doornhoud (Aalmoezeniersweeshuis 3-7-1823).

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

wilt reageren op artikelen in de rubriek 'Wegwijs'
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Boeken

De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NGV, Pape-
laan 6,1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend.

NAKOMELINGENOVERZICHTEN

GENEALOGIEËN
B. Hogervorst, De Ho(o)gervorsten uit de Bollenstreek, Voorhout, 1999,497 pag., ill. + index {uitgave is bestellen bij de
auteur, Westeinde 18, 2211 XP Noordwijkerhout, voor f50,- exclusief porto).

De auteur meldt in de eerste zin de inhoud van het boek: 'In dit boek ga ik uit van de Ho(o)gervorsten die nu in
Bollenstreek wonen.' De Bollenstreek zijn elf gemeenten in Zuid-Holland. In het boek werkt hij zes stammen uit,
elk met een eigen kleur (groen, geel, blauw, allen van dezelfde oorsprong, te weten van: Pieter Corneliszn Hoger-
vorst, geb. circa 1560, dakdekker te Rijnsburg, (in totaal 190 pag.), rood die begint met Gerrit Arytz (Hogervorst),
tr. Zoeterwoude 23-8-1671 Maartje Jans (in totaal 218 pag.), oranje en crème). De oudste leden zijn gereformeerd of
rooms-katholiek. Het geheel bevat veel gegevens, met name uit Zuid-Holland uit de i9ic en 20e eeuw. Zo zijn in de
groene stam in de tiende generatie 80 kinderen vermeld en in de rode stam in de twaalfde generatie zelfs 152. Het
geheel is goed verzorgd met af en toe een levensbeschrijving.

Het uitgeven van een boek is het maken van keuzen.
1. De auteur geeft in de inleiding met redenen aan dat een drietal stammen Ho(o)gervorst niet in het boek staan

(vanwege migratie uit de Bollenstreek en geen nakomelingen bekend in de Bollenstreek), maar dat is jammer,
omdat zoekers naar de naam Ho(o)gervorst nu niet altijd succes zullen hebben met het terugvinden van een
willekeurige Ho(o)gervorst èn de argumenten niet blijken te gelden voor de wel vermelde stammen, waarvan
enkele leden zijn geëmigreerd naar Canada, Duitsland, Nieuw-Zeeland of Australië.

2. De keuze om niet generatiegewijs te werken, maakt het soms lastig om een lijn terug te zoeken. Gelukkig begint
elke stam met een overzichtelijk schema en geeft de auteur hier en daar verwijzingen naar de juiste pagina.

3. De auteur geeft verder aan dat de index niet alle namen omvat, maar zich beperkt tot die van de belangrijkste
en wel die van de gezinshoofden, de partners en de kinderen.

B.J.N, van Santen, Jan Belt, een emigrant uit Overijssel, een immigrant in Zuid-Holland; Een sober naslagwerk van zijn nage-

slacht in Zuid-Holland, Nijmegen 1999, 40 pag. + index.
De oorsprong van Jan Belt, jm geb. van Swol, wonende Alphen (a/d Rijn) tr. ald. 8-4-1746 Joosje Ariyze Turken-

burg, jd van Alphen, blijft vooralsnog duister. Van zijn overwegend katholieke nageslacht noemt de auteur 482
nakomelingen, waaronder de vrouw van de auteur. Het register is niet alfabetisch, maar op basis van nummers
ingedeeld.

P. Nan, Nan en Smit, een R. K. familie uit West-Friesland; 'Tot eer van haergeslagt...', Heemstede 1999,778 pag. (deel 1 met

bijlage) en 657 pag. (deel 2), ill. + index.
In drie ringbanden geeft Nan een uitvoerig overzicht van de families Nan en Smit. De naam Nan is via Klaas Nan

uit Venhuizen, de grootvader van Niesje Dirks (ca. 1690-1735) die te Westwoud in 1712 trouwt met Klaas Cornelisz
Veldboer/Oud, in de familie gekomen (volgen drie takken Nan). Diens oudere broer Jan Cornelisz Veldboer/Smit
brengt de naam Smit in de familie (volgt 1 tak Smit). Beide broers stammen af van hun grootvader Aris Cornelisz
Hom die rond 1650 trouwt met lm Cornelis. De auteur beschrijft verder onder meer de relaties met de katholieke
families Horn, Veldboer, Groot, Oud, Boedes (Venhuizen), Knook, Wortel, Timmerman, de Haan, Valk en Schilder
(Venhuizen), allen uit West-Friesland engeeftvelebijzonderheden uit het notariële archief en memories van succes-
sie. De drie delen kennen twee indexen: het deel 2 eindigt met een eigen index en het deel bijlage eindigt met die
van deel 1 en de bijlage samen.

S. Kieft, Van 'Burgstaedt' aus 'Bielefeld' {1774) tot 'Bosstad(t)' uit 'Blokker' (1786), Hoorn 1999, 29 pag., ill. + index.

Casper Hendrik Burgstaedt, lidmaat Amsterdam EL 12-4-1774 van Bielefeld (D) tr. Westerblokker 11-8-1786
Catharina Frederika Elisabeth Dansdorf, lidmaat Amsterdam EL 3-2-1780 van Dortmund (D). De 28 gezinshoofden
die als hun nakomelingen volgen, heten Burgstat (ïx), Burgstad (ïx), Bosstad (2ox) en Bosstadt (6x) en komen over-
wegend voor in Amsterdam en West-Friesland.
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H.C.C. Oteman, De familie Oteman, 300 jaar familiegeschiedenis in de Dujfelt, Boxtel 2000,314 pag., ill. + index.

De oorsprong van de familie Oteman ligt in de Duffel t, het grensgebied tussen Nederland en Duitsland, gelegen
oostelijk van Nijmegen. Willem Otemanen CatharinaN.N. zijn de mogelijke ouders van Petrus(H)oteman (ca. 1705-
1783) die trouwt met Johanna Dus. Hun zoon Joannes Hoiteman {1744-1800) trouwt Mehr (D) 21-1-1769 Wilhelmina
van Steen (1741-1814). De auteur beschrijft de nakomelingen met een mannelijke of vrouwelijke Oteman als gezins-
hoofd met vermelding van alle gevonden bijzonderheden (als namen van doopgetuigen, namen in de volkstelling
(Franse Tableau) uit 1799 en een enkele akte van successie). De overwegend katholieke familie zwerft uit over met
name Nederland en Winsconsin (VS). Van enkele aangetrouwde families volgen minimaal drie generaties, bijvoor-
beeld Van Gi(j)s teren; Verbeet;Lintzen/Linsen;Awater;Publichhuizen/Puppinghuizen;Otermann;vanEck;Barten;
Hendriks; v.d. Hurk (pag. 119); van Fulpen; van Wolferen (pag. 119); Jansma; Glaap; Geveling; Van Meekeren; Joo-
sten; Aarntzen; Pelkman; Maters; Andrioli; van der Starre; Schroër; Niels; Kroes; Ootemans (uit West-Friesland:
Lutjebroek-Grootebroek, pag. 303-305); en te Winsconsin (VS): Kreyche; Bednar; Langenfeld; Lui; Fleury; Hünnekens
(uit Kevelaer); Ellis en Bell. De index bevat de verwijzingen naar vetgedrukte namen. Daardoor missen verwijzin-
gen, zoals bijvoorbeeld die naar de hiervoor toegevoegde paginanummers en naar Braem (Zyfflich, 1737-1834) op
blad 45-46 met elf vermeldingen Braam/Braem(s). De uitgave eindigt met een los stamboomoverzicht.

H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden: 44 genealogieën uit de 1/ en ïS1 eeuw, Huissen 2000, 396 pag. + index

(uitgave is te bestellen bij de auteur, Paalgrens 18, 6852 GN Huissen, voor f60,- exclusief porto).
Omdat door brand de DTB'S van Genemuiden verloren zijn gegaan, heeft de auteur het rechtelijk archief (1600-

1800) van de stad doorgewerkt. Met aanvullingen uit andere bronnen (bijvoorbeeld de volkstelling Genemuiden
1795) beschrijft de auteur 44 protestantse geslachten in drie onderdelen (genealogie beknopt, idem uitgebreid met
alle gevonden informatie en een index per geslacht). De namen van de uitgebreidere geslachten (minimaal zes
pagina's) zijn: van Camen, van Dalfsen, Hammer, Hoekman, Jager, Kerckhoff, Moelard/Mulert, Morre, ten Napel,
van den Noorde, Noorwegen, van Ommen, van Rees, Straatman, Visscher, Vollenhooven, te Walle en Worst. Het
boek sluit met de kwartierstaat van de auteur en twee indexen. Het op deze wijze presenteren van onderzoeksresul-
taten maakt de uitgave tot een bronnenpublicatie voor Genemuiden!

LvdL

J. Broer en C. Broer, Familieboek Broer(s) 1638-1938, Aalsmeer - Ter Aar, Amersfoort/Delfgauw 1999,98 pag., ill. + index
(verkrijgbaar bij J. Broer te Delfgauw door overmaking van ƒ 4o,-(incl. portokosten) op diens girorekening 286908).

Jan Leenderts Broer trouwde in Aalsmeer 13 januari 1715 met Liesbet Jacobs van Zwieten. Hun nakomelingen in
mannelijke lijn worden in deze genealogie behandeld tot op het jaar van verschijnen. In het voorwoord wordt
aandacht besteed aan de religie van dit echtpaar; zij waren nl. Oud-Katholiek. De beroepen die werden uitgeoefend
hadden veelal een relatie met het water: visser, schipper en veenarbeider.
Jammer is dat de generatie voor de stamvader niet is uitgewerkt, terwijl daarover gezien de tekst wel gegevens
aanwezig zijn. Een vader Leendert broer, een moeder Antje Gerrits Snip, een stiefvader Hendrik Kors van der Burg,
een broer Teunis en een zuster Marritje Leenderts Broer komen uit de acten tevoorschijn.

TNS

PARENTELEN
B. Calon, Parenteel van Charles P. Chalon en Delphine de Mullewé; met vooraf een stamreeks van de eerste 7 van de 11 generaties

Calon, uitgegeven ter gelegenheid van de Calon-reünie in kasteel Het Verloren Bos te Lokeren(B) op zaterdag 10 juni
2000, Eindhoven 2000, 233 pag., ill. + index.

De parenteel begint met het huwelijk van de landbouwer Charles Calon (1858-1954) en Delphine de Mullewé
(1860-1937) in 1883 in Waterland Oudeman in Oost-Vlaanderen (B) bijna op de grens met Zeeuws-Vlaanderen in
Nederland en volgt (taksgewijs) met de nakomelingen van hun zestien kinderen, waarvan nageslacht zich over de
hele wereld verspreidt. Van verschillende personen volgt een levensbeschrijving. Voor deze parenteel zit een stam-
reeks Calon die start met Nicolaus Albertus Calonne, tr. Gent (B) 23-3-1723 Maria Ludovica Schieters. Oudere oor-
sprong van de overwegend katholieke familie is thans nogduister, maar ligt mogelijk in het graafschap Vlaanderen.
Duidelijk is dat deze parenteel een onderdeel is van een groter geheel, omdat verschillende verwijzingen niet
volgen, bijvoorbeeld pag. 16 'volgt V-i' en pag. 20 'volgt Vl-g en VI-h' en pagina's 129 tot 183 in het boek ontbreken.
Omdat de index in het boek voor gebruik ongeschikt is, heeft de auteur een aparte namen-index los toegevoegd.
In deze index zitten de namen die beginnen met 'de' onder de letter d en met 'van' onder de letter v. Deze uitgave
kent fraai gereproduceerde kleurenfoto's.
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T.K. Glas, De Lopsterfamilie Glas, Groningen, 1999,156 pag., ill. + index.
Het boek geeft de parenteel van Claes Harmens, geb. Godlinzer Dijck (Groningen) in februari 1666, landbouwer

te Losdorp, tr. Godlinze 11-6-1693 Grietje Jacobs, geb. Losdorp, met uitzondering van de nakomelingen van Jan
Lambertus Harryvan (1815-1896). De wel opgenomen nakomelingen, gesorteerd per generatie, komen met name voor
in Loppersum en de rest van de provincie Groningen, in Nijmegen, 's-Gravenhage, maar ook in Zuid-Afrika en de
Verenigde Staten. De eerste generaties, glazenmakers te Loppersum, zijn bekend onder het patroniem, vanaf 1786
komt de naam Glas in de familie. De uitgebreide bijzonderheden van de diverse familieleden zijn goed gedocumen-
teerd (in totaal 488 noten). Het boek met 19 zwart wit foto's sluit met een index, waarin - zoals de auteur zelf meldt
- niet de namen zitten uit de cursief afgedrukte teksten (die van de levensbeschrijvingen).

GESCHIEDENIS
P. Holthuis, Roode Wezen in Groningen; Het Roode- of Burgerweeshuis Groningen {1599-1999), Groningen 1999, ISBN

9090132015, 512 pag., ill.

De Groninger historicus Holthuis beschrijft de geschiedenis van het 400-jarige Roode Weeshuis, opgericht in
1599 in Groningen voor weeskinderen wier vader enigejaren over het burgerrecht van destad Groningen beschikte.
Later gold als voorwaarde tot opname: gedoopt in de hervormde gemeente. De meeste wezen uit de periode 1673-
1814 kwamen uit de kleine middenstand. Vanaf 1680 werden maximaal 140 kinderen tegelijk opgenomen, behalve
tussen 1795 en 1810 toen tijdens twee periodes eerst 65 en later 100 wezen werden opgevangen, uit het Groene
Weeshuis, dat gold voor de laagste geledingen van de stad Groninger samenleving. De opleiding van de jongens en
meisjes richtte zich op het verwerven van ambachtelijke kwaliteiten.
De auteur gaat in op het leven van de wezen, maar geeft ook de constante zorg voor voldoende inkomsten aan. Hij
behandelt: het gebouw, de wezen, de organisatie, het kapitaal, de tijd, de vorming en de verzorging.
Het uitgebreide boek staat vol met anekdotes van wezen en eindigt met 21 bijlagen en een chronologische opsom-
ming van 1822 rode wezen uit de periode 1665-1965. Per wees is vermeld: de naam, het geslacht, de namen van de
ouders, het beroep van de vader, de datum van en de leeftijd bij opname, de datum van vertrek en bijzonderheden
over overlijden of de wijze van vertrek. Een index ontbreekt, maar daarvoor verwijst de auteur naar een alfabetische
lijst op het gemeentearchief van Groningen (GAG, 1478).

LvdL

Van Baerne tot Baarn, onder red. van R.J. van der Maal en Y. van den Akker, Baarn: Historische Kring Baerne 1999,
304 pag., ill. + index; ISBN 90-9013232-5 (verkrijgbaar door overmaking van ƒ 47,45 (incl. verzendkosten) op girorek.
41.92.133 t.n.v. de penningmeester van de Historische Kring Baerne, onder vemelding van de titel.

Deze bundel bestaande uit veertig artikelen is verschenen ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van de
Historische Kring Baerne van de gemeente Baarn. Vijf artikelen behandelen de ontwikkeling van de plaats vanaf
de middeleeuwen tot in de 20ste eeuw. Twaalf stukken gaan over huizen, plaatsen en gebouwen. Negen groepen
en verenigingen worden behandeld en tenslotte is aan veertien personen aandacht besteed. Vooral de geschiede-
nissen van de huizen Soestdijk, Veltheim, Schoonoord en Eemwijk en hun bewoners geven veel genealogisch
materiaal. Uiteraard is dat ook het geval met het hoofstuk dat gaat over personen waarvan hier een anatal volgt: Jan
Lucas van der Dussen, Christoffel Pullman, Frans Pen, Arie Bouwmeester, meester T. Pluim, Hendrik Hornsveld,
bakker Van Dijk, behanger-stofferder A.C. Posthuma, en kunstenaar M.C. Escher.
De meeste auteurs zijn professionals en die dat niet zijn hebben alle een goede opleiding genoten, zo blijkt uit de
paragraaf waarin ze alle worden ingeleid.

TNS
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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

Streekarchief Eiland IJsselmonde, NieuwsbriefNr. 99-01, april 1999. R.K.Vennik: Kwartiers taatKooijman[JanHendriksz
Kooijman, 1769 IJsselmonde 1844; —, Van Driel, Oostdijk, Van der Singel];Irfem, Nr. 99-02, juli 1999. Th. Mulders: Wie
betaalt de Veerman... [Mathijs Schiltman en Jacob Vaasse van Ardennen, veerlieden 1664]; Idem, Nr. 99-03, nov. 1999.
D. van Koten: Museum Boijmans van Beuningen 150 jaar [Willem van der Vorm, geb. IJsselmonde 1873, zakenman;
Dirk Hannema, directeur; Chris Dercon, directeur]; Wie was de Veerman...? [reactie Schiltman, Van Ardennen]; Th.
Mulders: De vonk slaat over... [Dielis Schrauwen tr. Rotterdam 1792 Helena van Leeuwen, stiefdochter van Leendert
Vonk]; Idem, 18e jaar, nr. 1, april 2000. 'Vleeselijke conversatie' [Anna van Greeven en Schilleman van den Burgh;
1730].

Streekmuseum Hoeksche Waard (Stichting Vrienden van het Streekmuseum Hoeksche Waard; secr.; P.J. Pot, p/a Hofwcg
i3> 3274 BK Heinenoord; contr. min. ƒ 15,- p.j.), bulletin 82, april 2000. Uit vervlogen dagen. De P.T.T. [in de 19e
eeuw; vele details en namen]; Afdeling Genealogie: aanvullingen kaartsysteem [overzicht genealogieën:
http://www.medewerker.hro.nl/SmiWT/hwweb.htmr].

Van 'tErfvan Ermel (Oudheidkundige Vereniging 'Ermeloo'; secr. E. Lubbersen, Havikshof 33,3853 BA Ermelo; lidm.
ƒ 25,-p.j.), nr. 23, jan. 2000. A.Su/man: Conventikels of gezelschappen; Groevenbeek [landgoed, ontworpen in 1907];
De min en Koningin Wilhelmina (II) [dec. 1880 - nov. 1881; Evertje van der Zande-Schouten, van moederszijde
afstammend van korenmolenaars BastenHuisman; bewoners boerderij Ammon]; Ermelo, anno 1939(111); Boerderij-
en in en om Ermelo. Papiermaker Jan ten Hove [geb. Leuvenum 1789, tr. 1829 Stijntje de Weerd].

Idem, nr. 24, april 2000. Hendrikje als 'stand bij' in de States [H. van de Beek, geb. Ermelo 1912, verpleegster]; En
de boer hij ploegde voort. Landbouw in de gemeente Ermelo aan het einde van de 19e eeuw; Boerderijen in en om
Ermelo. Veldwijk of Feithenberg [o.a. Feith, Travelt, Hegeman, Trigland, Van Houten, Rijswijk, Coopsen].

Zijper Historie Bladen (Historische Vereniging 'DeZijpe'; secr.: P. Glas, p/a Postbus 14,1750 AA Schagerbrug; lidm.
ƒ33,- pj-), 18e jg., nr. 1, maart 2000. Verv. Entrainementen in Zijpe, afl. 5: De Callantsogers [W.S. en Peter Strooper,
W. Blaauw, Hans Ruygrok, Cees Imming en dochter Ellen Schagen-Imming];J.T. Bremer. Eenjaar na de landing. Een
reisveslag anno 1800 [door Frederik Willem Conrad (1769-1808), waterbouwkundige].

Idem, nr. 2, mei 2000. Verv. Entrainementen in Zijpe, afl. 6 (slot). Korte Ruigeweg, Schagerbrug - o.m. Siem
Hartman en Hugo Langeweg [en Leo Schoonhoven, Nico Rens, Gerard Hulleman]; Ouderen vertellen over vroeger
[Nel Bommer, tr. 1940 Piet Mulder]; Een herinnering uit de oorlogstijd [van Jacob van der Sluijs (geb. 1926), tr. 1955
AafjeSchuijt].

UIT FAMILIEBLADEN:

Alweer eenVermeer, nr. 6,jg. 3, winter 1999/2000. Genealogisch overzicht van deHarderwijkseVermeer's(deel 2) [nage-
slacht(parenteel)Jan Martensen, jm van Hierden, tr. Harderwijk 1611 Beell Lubbertsdr; met o.a. Van de Geer, Kessler,
Mons]; Genealogisch overzichtvan deUdenhoutse Vermeer's. Parenteel van PetrusCornelis Vermeer [ged. Oisterwijk
1682, tr. 1711,1722 en 1733; o.a. Van Iersel, Burgmans, Van der Schoor, Verhoeven, Van Laarhoven, Mallis, Peldersj.
Blanckensteijn bulletin, 11e jg., nr. 4, lente 2000. Verv. Familie Drost alias Blanckensteijn uit Jutphaas, deel 6. Cornelis
Hendricksz. Drost en zijn gezin [tr. ca. 1630 Maeijchgen van Schaijck].
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Boissenvain Bulletin, nr. 10, kerstmis 1999. Boissevains richtten vooraanstaande banken op; Aanv. NP 1988.
Bulletin familie 'de Heus', jg. 14, nr. i, maart 2000. Rutger de Heus [tr. Ravenswaaij 1796 Cornelia Klumpenaar];
Stamvader Jan de Heus in swaerheit? [overl. ca. 1676, koster te Erichem].
Casa Clutia, nr. 44,16e jg., maart 2000. Adrie Kluit, een vrouwenleven van Mookhoek tot Kaapstad [Adriana Kluit,
geb. Mookhoek (Strijen) 1908, tr. Maarten Bijl]; F. Kluit. Augerius Cluyt trad als auteur in het spoor van zijn vader
[Dirck Outgaertsz Cluyt, overl. 1598].
DeDobbelbeker, 30e jg., nr. 1, maart 2000. Herinneringen van Arie van 't Hof aan de oorlog en de bevrijding van Gent
in 1944 [geb. Antwerpen 1928, zoon van Teunis van 't Hof (geb. Ridderkerk, schipper) en Maria Louisa Faulina
Dobbelaere]; Stamboom nr. 41/48 [nageslacht van Christianus Dobbelaere tr. Elisabeth de Buysser; kinderen geboren
te Aarsele en Ruiselede 1665-1683; 5 gen.].
Faber, 20ste verantwoording [2000]. Genealogie van Johannes Faber [Claes Jansen Faber kwam in 1679 met ie vrouw
Frouckje Eringa met attestatie naar Drachten; via kleindochter > (van) Wijckel, Blaauwwijkel, Wijkei].
DcFamiVietflnd(Spanjers), 21e jg., 3e nr., april 2000. Het raadsel van de Maaskant. Deel II [notities uit het doopboek
van Deemen];Spaenjaars. Een nieuwe tak aan onzestamboom [stamreeksSpaanjaars,Spaenjers,Spagniers;genealo-
gie Spaanjaars].
Familiegemeenschap 'TerLaeck', s6ejaarboekje (2000). Boordevol recent familienieuws [adreswijzigingen, kerstgroeten,
in memoria, reünies, promotiebericht enz.]; Weerselo 1812 [huwelijk van JanHendrik Derkink, op deLaak, met Anna
Maria Hassink]; Pronkenburg [badinrichting aan zee; Scheveningen; Jacob Pronk, 1818]; Verv. Gelderse Ter Laeck's.
Familie-tijdschrift van de familie Verbeem(en), 6e jg., nr. 1, maart 2000. Is een Verbiemen een Verbeemen? [te Mechelen;
19e eeuw]; Familiegeschiedenis [Engel Nolbertus Verbeem, Goes Notarieel Archief 1873].
Festina lente, nr. 25, dec. 1999. Stamboom van de familie Van der Bijl; Hoekse-Waardse Tak [schema's]. Idem, nr. 26,
april 2000. Idem, Friese Tak 3 [schema].
Genealogie van de geslachten Verdon(c)k, uitgave 64, jan. 2000. Hoe Donkers veranderde in Verdonk [te Breda; i8e-ige
eeuw]; Breda of Etten tak [fragment nageslacht Antonius P.C. Verdonk, geb. Tilburg 1905, tr. Hoensbroek 1927
Franziska P. van Hout]; Gouda tak [=stam; nageslacht van Jan Verdonk tr. 4 x te Gouda: 1747 Adriana Bosch, 1754
Barbara Boshuysen, 1767 Anna Maria Massop en 1770 Anna Slaghek].
De Gouwigheid, nr. 24,12e jg., maart 2000. P. Sanders: Genealogie De Gouw [aanv. betr. Jan Aertsz de Gouw (ged.
Elshout 1668), tr. 1692 Maria Cornelis van Sluijsvclt].
Hamers bulletin, jg. 16, nr. 1, jan./febr. 2000. N.A. Hamers: Bedelen en bidden in Bemelen met een groot houten kruis
op de borst [Jan Michiel Joseph Hamers, geb. Vucht (B) 1873; ca. 1922-32]; De Franse volkstelling te Kerkrade van
1796 (en 1811); R. Lauwers: Martinus Hamers (1781-1843), molenaar te Millen: de laatste van een vage familietraditie
van molenaars aldaar; Dolmans met nogmaals de familie Schuggen en Stas Hamers [17e eeuw]; Willem Hamer uit
Eerfort voorvader van het Nijmeegse katholieke geslacht Hamer? Idem, nr. 2, maart/april 2000. Hoensbroek en
Hamers [i7e-2oe eeuw]; Een Beek-Geleense huwelijksdispensatie, na een zij sprong - een zijtak [Joannes Hamers
tr. 1780 Maria CatharinaHouben]; Memorie van successie van Willem Hamers (t Corschenbroich 1827); N.A. Hamers:
Hamers eender eerste Nederlandse vliegtuigbouwers; Drievoudigeafstammingsreeksen van J.Th.G.Schiffelers van
Joannes Hamers tr. ca. 1620 Margaretha Meessen, won. onder Simpelveld; Verv. Klapper overleden personen in
Limburg 1795-1912 [Haamers, Hamels, Haemers, Hamer(s), Hammer(s)].
Laansma-Koerier, nr. 23, febr. 2000. Onze familie en de notaris. III [o.a. Jan Douwes Laansma en vrouw Sjoerdtje
Siemens Katsma, 1855 mede-erfgenamen van Tjeerd Johannes Sijtsma (Workum); Jan Klazes Kamminga en vrouw
Debora Ages Wijma 1855 toestemming huwelijk dochter Aaltje met Klaas Douwes Laansma; Sjoerd Douwes Laans-
ma, 1859].
'Marsman', blad voor en van de familie Marsman, nr. 21, jaar 1999. Recent familienieuws en aanvullingen genealogieën
van de diverse stammen Marsman; Stamreeks van Hendrik Marsman [Zeist 1899-Boulogne 1940 > Jan Marsman tr.
Zwolle 1720 Geerttruyd Nyemeyers]; Genealogie van Gerrit Marsman? [tr. ca. 1770 Maria Bleersthorst; te Raalte],
Olsthoorn kroniek, 14e jg., no. 1, jan. 2000. Crijn Ariensz Olsthoorn (1771-1842), deel I. Idem, no. 2, april 2000. Idem,
deel II.
Poelgeest Familie Contacten, maart 2000. Een oud vodje papier [G. Poelgheest, 1581]; De tak van Pieter Hendrikszn.
Poelgeest, deel 5; Verhoor van een stelende grafmakersknecht [Jacobus Moncourt, in dienst bij weduwe Poelgeest;
Leiden 1745; met hulp van Elias Dionet, oudijzerverkoper]; Persoonskaarten 1998 [Van Poelgeest]; P. Baar: De armza-
lige nalatenschap van Geertje van Poelgeest 1760 [weduwe Jan van Toornvliet, tr. 1711].
Pors Post, nr. 74, 24e jg., ie kw. 2000. De 'fijnen' van Charlois en de fluitspelende schoolmeester Govert Grascamp
[1649]; Toen kraaide de rode haan bij Harmen Pors, de vlasboer van Charlois [1836]; De jaarrekening van waersman
Jan Lenarts Porsh van 1625.
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De profeet van de Veluwe, nr. 59,16e jg., voorjaar 2000. Parenteel van Cornelis Carel Callenbach (1827-1878), deel 1 [De
Vries (te Urk, Leerdam), Bijlenga, Vervat]; De ouders, zusters en broers van 'De Profeet van de Veluwe'; Brieven uit
Indië, 1919-1937-
Ruychrock Fragmentaria, nr. 71, maart 2000. Dirk Ruigrok en Betje Borst [foto en trouwakte van Theodorus Ruigrok
van de Werve tr. Voorhout 1917 Elisabeth Johanna Borst]; Petrus Ruygrok [geb. Wassenaar 1853]; Ridder Willem
Ruychrock van de Werve [geb. ca. 1425, overl. 1492/96; nageslacht. Petronella Ruychrock van de Werve, gehuwd met
jonker Charles Doysy, 'schiltknape', machtigen te Antwerpen 1574 (SR 339, f. 15). Voor Jan Ruychrock (gen. 5) zie
Uit Antwerpse Bron 56]; Arend Anthonis Ruyghrock en Neeltje Theunis van den Bosch (1705).
De Schildknaap (werkgroep), 6e jg., no. 1, jan. 2000. Verv. Reisverslag Arie van der Knaap [1944-45] • Idem, no. 2, april
2000. Verv. Reisverslag (slot) [militaire loopbaan van WO.II, overl. 1998]; Stamreeks familie Van der Knaap [nage-
slacht Jacob van der Knaap (1802-1899) tr. 1846 Petronella van der Gaag].
'n Schrievenien, nr. 22, jg. 19, jan. 2000. Gegevens van Persoonskaarten (De) Schrijver en aangehuwden; Index van
alle genealogieën welke zijn gepubliceerd in ons 'Schrievertien'.
StichtingJacobusLautenbach \537f38 tot 1611, Familieblad nr. 24, april 2000. Marcus Lautenbach (1881-1956) [tr. Emmen
1903 JannaTingen]; Anni Lautenbach (1911-1990) [tr. Hein Steenhuis); Pieter Lautenbach (1876-1933), en Jantje Visser
(1884-1956) [tr. 1907].
't Tij-schrift, nr. 9, juni 1999. Otto Jan ten Thije [geb. 1864, tr. Haarlem 1894 Anna Maria Koot]. Idem, nr. n, febr.
2000. Over het leven van Jan Hendrik ten Tije (1881-1986); Het ridderlijk geslacht Van Thije, later Van Thije Hannes.
De Veerkamp Krant, jg. 6, nr. 1, maart 2000. De Veerkampen [naam van een stuk land in Oldemarkt]; Het geslacht
Veerkamp3oojaar inde provincieGroningen [Veerkamp-boerderij in Nieuw-Compagnie; betekenis gevelsteen; met
reactie en aanvulling].
Vis A Vis, nr. 36, april 2000. Rijstpellerijen in de Zaanstreek, deel 3; Honig Breethuis [gebouwd 1710/11 voor Cornelis
Jacobsz Honig (1683-1755), later o.a. bewoond door kleinzoon Cornelis Breet].
Wiarda Nachrichten/Wiarda Mededelingen, Heft/afl. 18, Juli 1999. Ter herinnering aan mr. Gerardus Johannes Wiarda
[1906-1988]; Wiardas in Harlingen [i8e-i9e eeuw].

DUITSLAND

Archiv OstdeutscherFamilienforscher, 14. Band, Lieferung 17, Jan. 2000. Bijdr. betr. Achenwall [oorspr. Aucinvole, afk.
uit Schotland, eind 16e eeuw], Cissewski, Muller [uit Osterburg in Saksen], Wolf/Wulf [in Bromberg], Jesdinske.

Idem, Lief. 18, April 2000. EgerlanderSonderheft.DasUntertanenverzeichnisvomJahr 1651 fürdiealtböhmischen
KreiseElbogen und Saaz; Ahnen der Geschwister Altmann aus Michelsberg im Egerland; Ahnen von Franz F. Kraus
aus Tachau [1868-1919]; Fragment Sehr [te Lindenhau; i9e-2oe eeuw], Namenstrager Sehr; Zunftbuch der Kürschner
inPlanim Egerland 1625-1778; StammGartner aus Tachau; Sühnel/Söhnel in St.Joachimsthal und BergstadtPlatten
[i6e-i7e eeuw]. Arbeitsbericht, Folge 10, Nr. 1, Marz 2000.

Deutsches Geschlechterbuch, Band 210 (2000). Sechzehnter Hamburger Band. Burchard [oudst bekende: Friedrich
Burchard, boer te Spork bij Detmold, geb. ca. 1570]; Duncker [bewerking van publicaties in 1912 en 1975; oudste:
Marx/Marquard Duncker, vermeld 1447 te Neustadt in Holstein]; Fahr [Sebastian/Bastle Vhar, overl. Geislingen an
der Steige in Württemberg]; Hahn-Godeffroy [fragment; 20e eeuw]; Nolte 2 [Joachim Statius Nolte, geb. Wenden
bij Minden in Westfalen ca. 1665, bakker te Hamburg; met broer Hinrich lijfeigene van de weduwe von Cornburg
te Lübbecke (1696)]; Seelig [Hans Selig, te Gospenroda bij Berka (Hessen), geb. ca. 1585]; Siemers [Hermann Siemers
tr. Lübeck 1653 Margareta Albers, dr. van Otto Albers]; Weber [David Weber, geb. 1684, tr. (1) Bielefeld 1710 Anna
Maria Knoche; tr. (2) ald. 1729 Johanna Elisabeth Endelen]; Westphal [Bartholomaus Westphal, geb. Gardelegen in
der Altmark ca. 1510]; Willink [Jan Willink, afk. van de Willinkhof bij Winterswijk, geb. ca. 1561, tr. vóór 1592 Judith
Busschers, beiden overl. Grol 1636; Generatie V, Jan Abraham Willink, geb. Amsterdam 1707, overl. Hamburg 1769,
koopman en reder aldaar].

Genealogie, Band XXV, 49. Jg., Heft 1/2, Jan.-Febr. 2000. V. Weiss: Die Auseinandersetzungen zwischen Reichsnahr-
stand und Reichssippenamt um die Kirchenbuchverkartung. Ein Beitrag zur Geschichtes der Genealogie in der Zeit
des Nationalsozialismus; H. Zierdt: Internet und Genealogie. Ein neues Medium für den Familienforscher [commu-
nicatiemiddel, hulp bij onderzoek (beginnen, adressen, literatuur, vindplaatsen enz.), bronnen, presentatie-moge-
lijkheid; metvele www adressen]; U. Rajdie:Überdiedeutschen, insbesondereüberdieJenaerUniversitatsmatrikeln
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(Teil 1); O. Schwerdfeger. Erinnerungen zum Ende des 20. Jahrhunderts zur Bedeutung des Hauses Wittelsbach. Die
letzte groGe Ausstellung des 2. Millenniums in Mannheim und Düsseldorf.

Geselkchaftfür Friedrichstadter Stadtgeschichte, 58. Mitteilungsblatt, Frühjahr 2000. Schülerprojekt der 9. Klasse [34
vragen, voorgelegd aan toenmalige vluchtelingen, die in 1945 hun vaderland (de zgn. Duitse 'Ostgebieten') verlaten
moesten en zich in Friedrichstadt vestigden]; Anna Margaretha Gehlsen 'Die Herculessin' [1802-1856]; Die ev.-luth.
Kirchengemeinde und Pastor J. Moritzen 1937-1946; Zoll-Defraudation im 17. Jahrhundert [o.a. wijn, geladen in
Harlingen 1645, bestemd voor koopman Frangois van (der) Schagen in Friedrichstadt].

Friedrichstadter Zeitung, Nr. 29 (2000).

Hannoversche Geschichtsbldtter, N. F. Band 25 (1971), Heft 1/2. Christian Ulrich Grupen als Jurist und Rechtshistoriker
[1692-1767]; Schützenfesteinladungen um 1600; Karl Kniep. EinHannoveraner in USA [1845-1927;emigreerde 1866].
Idem, Heft 3/4. Leben und Werk des königl. hannoverschen Baurats Edwin Oppler [geb. Oels (bij Breslau) 1831, zoon
van de joodse wijnkoper Saloh Oppler en Minna Seldis].

Idem, Band 26 (1972), Heft 1/2. H. Deckwirth: Das Haus- und Verlassungsbuch der Altstadt Hannover von 1428-
1533/40 [met inleiding onroerend goed (wet van 1241, eigendomsverhoudingen, ontwikkeling tot 1428); door de
inschrijvingen in beide boeken te combineren krijgt men een snel en volledig overzicht van eigenaren en belastin-
gen van erven]; Wilhelm Bünte. Ein Musikerleben (1828-1913); H. Flohr. Debberode, Eddingerode, Brunirode und
Hohenrode. Eine Untersuchung der Fluren und Siedlungsplatze der wüsten Dörfer und Höfe am südlichen Krons-
berg [behandeld wordeno.a.leengoederenfvoorbeeldEddingerode: '1590 bemeierte das KlosterMarienrodeConrad
Dammann aus Laatzen mit 3 Hufen Land ...' (blz. 151)]. Anhang: Verzeichnis der Höfe, die um und auf den Krons-
bergLandereien bewirtschafteten, um 1835/1840 [met namen vol-/half-meiers en keuters van boerderijen te Laatzen,
Glasdorf en Wülferode; diverse plattegronden].

Idem, N.F. Band 27 (1973), Heft 1. K. Fricke: Das stadtische Kartenwesen in Hannover. Entwicklung und Stand von
1860 bis 1971. Band 1. Text. Idem, Heft 2. Idem, Band 2. Beilagen [uitslaande kaarten over diverseonderwerpen]. Idem,
Heft 3/4. Die Privat-Stadtbrief-Expedition 'Mercur' zu Hannover.

Hugenotten, 64. Jg., Nr. 1/2000. Ein Besuch im Hugenottenfort Caroline in Jacksonville, Florida; Woher kam die
Familie Elnain? [waarschijnlijk Thièvres in Artois]; Jochen Desel. Bibliographie 1989-1999; Hugenottische For-
schungsstatten (6). Brandenburgisches Landeshauptarchiv in Potsdam. Idem, Nr. 2/2000. Pfarrer Dr. Wilhelm
Boudriot [geb. Bonn 1892].

ZeitschriftderGesellschaftfürSchleswig-HolsteinischeGeschichte, Band 125 (2ooo).J. P. Wurm: Heinrich RantzauKorrespon-

denz mit Heinrich Sudermann als Schlüssel zu seinen und des danischen Königs europaischen Friedensinitiativen
von 1586 und 1591. Quellen- und Forschungslage [het centrale thema was de oorlog in de Nederlanden; Sudermann
verbleef in 1567 en 1571-77 regelmatig in Antwerpen; in 1586 te Keulen]; Das Inventar der Festung Krempe 1614; Zur
BiographieJohannGeorgKeyf31ers,PrivatgelehrterundErzieher bei den GrafenBernstorff(i689-i743);Theorie und
Praxis von Industrie-, Arbeits- und Fabrikschulen in Stormarn und im Herzogtum Lauenburg um 1790-1830;
Christian Ludwig Ernst von Stemann [1802-1876] und die alteren schleswigschen Gerichtsprotokolle.

GesellschaftfürSchleswig-Holsteinische Geschichte, Mitteilungen 57, April 2000.

Idem, Geschichte & Kultur Schleswig-Holsteins, 9 (2000). H.-G. Andresen: Bau der 'Neuen Stadt'. Ein Streifzug
durch Kieler Wiederaufbauarchitektur.

FINLAND

Genealogiska Samfundets in Finland, Arsskrift 44 (1999). Kwartierstaat van de huidige Finse president Martti Ahtisaari
[geb. 1937; oorspr. Adolfsen, Rutanen, Karonen, Kappi]; De oudste generaties van de familie Karonen in Sakkola;
Voor- en nageslacht van Jeppe Kurke [tr. ca. 1420 Karin Kla(u)s Lydekessonsdochter]; Boerenfamilies in Kajanaland
1554-1713; Hans (John) Bogge [ie helft 17e eeuw]; Wie was vaandrig Fredrik Adolf Pelander? [tr. 1793 Johanna Alberti-
na Mellin]; Reserve officieren 1885-1901; Het geslacht Savander, uit Savolax [i7e-2oe eeuw]; Jonas Magni [geb. 1583,
studeerde o.a. in Wittenberg (1609), hoogleraar te Uppsala].

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 antwoorden
dienen op aan één zijde beschreven papier te worden toegezonden aan de heer C.H. van Wijn-
gaarden, Sterrebos 224,4817 SM Breda (adres gewijzigd!).

ANTWOORDEN

248. plaatsnaam Risdam (55 (2000), pag. 353
Diverse lezers van Gens Nostra reageerden op de vraag waar de plaats Risdam zou kunnen
worden gevonden. Risdam is tegenwoordig een stadswijk van Hoorn. Vroeger was 'Rijsdam'
het verlengde van het Keern, gelegen direct ten noorden van de poorten van de stad Hoorn;
nu ligt ten oosten van het Keern de stadswijk Risdam (het streekarchief van Hoorn is in deze
wijk gevestigd).

Redactie

VRAGEN

268. KOEBOOM / VAN DER HEIJDEN
Ernst Harmenszoon Koeboom (ook: Van der heijden), geb. Bramsche (D) ca. 1683, otr. Weesp
20-6-1709 Jannetie Dirckx. Gevraagd: wie kan het verband verklaren tussen de namen Koe-
boom (Koebom) en Van der Heijden (Van der Heide(n)); overigens zij n alle gegevens Koebo(o)m
welkom.

B.A.M, van der Heijden, Capelle a/d IJssel

269. SIBUM-WAGENER
Bernard Schepers, weduwnaar, 55 jaar oud, geb. te Haren, tr. op het Huis Düneborg te Wesuwe
(bij Haren in het Duitse Emsland) 21-6-1813 Maria Joanna Sibum, 51 jaar (geb. 19-3-1762), wo-
nend te Haren, dochter van Henrich Sibum en Gertrudis Wagener (beiden overleden). De bruid
moet een oudere broer of-zuster hebben en heeft een jongere zuster Gebina, geb. 21-9-1765,
getrouwd met Wübbelt Mecklenborg. Ten behoeve van dit huwelijk worden diverse stukken
gedeponeerd, waarbij ontbreken de overlijdensakten van de grootouders van de bruid; die van
vaderszijde omdat geen overlijdensregister is bijgehouden, die van moederszijde omdat deze
in Nederland gewoond hebben, maar niet kon worden achterhaald waar. Wie weet iets van (het
huwelijk van) Henrich Sibum en Gertrudis Wagener en iets van de ouders van Gertrudis; wie
weet waar Maria Joanna, Gebina, en de oudere broer of zuster zijn geboren.

J.W.A. Siebum

270. BACKER-OLREE
Meerten Hendricx Backer, arbeider te Sirjansland, was getrouwd met Dingentie Olree. Van dit
echtpaar zijn twee zonen bekend: (1) Cornelis Meertensz. Backer, arbeider te Sirjansland; en
(2) Hendrik Meertensz. Backer, arbeider te Sirjansland, otr./tr. Sirjansland/Oosterland 29-
10/18-11-1694 Johanna Boudewijnsdr. de Grave, van Bruinisse, dr. van Boudewijn Jansz. de
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Grave en Jakemijntje Joosdr. in den Boogaerd. Gevraagd aanvullende gegevens en voorge-
slacht.

J.A. Bakker, Amsterdam

271. VAN ALPHEN-BIJL
Simon Andriesz. van Alphen, van Berkel, gezworene van de heerlijkheid St. Maartensrecht
(1693-1701), koopt graf op het kerkhof van Schipluiden 1697, tr. (1) Aegje Dircks Bijl; tr. (2)
Stompwijk 16-1-1707 Maertje Jans Warmenhoven, ged. Noordwijk 27-3-1650, begr. Zegwaard
2-6-1714. Gevraagd: aanvullende gegevens (herkomst, doop, ouders) over Simon Andriesz. van
Alphen en zijn eerste vrouw Aegje Dircks Bijl; waren er kinderen uit dit huwelijk.

mevrouw M. Warmenhoven, Gouda

272. GROENDIJK
Jaren geleden deed het heraldisch atelier 'De Herold' te Amsterdam (eigenaar Kees van der
Have) onderzoek naar het familiewapen Groendijk. Verwezen werd naar 'de Wapenheraut'
1905, pag. 219 (naam Grundick) en naar een bron met wapenbeschrijving van een miniatuur
uit 1659, die ik niet heb kunnen terugvinden. Genoemd heraldisch atelier bestaat niet meer.
Gevraagd: wie kent bronnen met beschrijvingen wapen Groendijk, wie kan vertellen waar
atelier 'De Herold' is gebleven, of wie kent het adres van de toenmalige eigenaar Kees van der
Have.

R.F. Groendijk, Wageningen

In de Mededelingen - midden in dit nummer - vindt u de AGENDA
voor de extra ALGEMENE VERGADERING die gehouden zal worden

op ZATERDAG 28 OKTOBER 2000 in het Beatrixgebouw van de
Koninklijke Nedelandse Jaarbeurs te Utrecht.

Aan dit nummer werkten mee:

Mr. V.A.M, van der Burg, Kersbergenlaan 35,3703 AL Zeist.
R. Joghems, Strawinskylaan 51, 2102 CN Heemstede.
C. van Raad, Oosteinde 116, 6901 KG Zevenaar.
W. A. Vandewalle-Steffelaar en H.H. Vandewalle, Zuider Keerkring 333, 2408 NZ Alphen aan den Rijn.
G. Verstraete, Weersmaten 9, 7854 TR Aalden.
G.J. van Wijk, Laan van Assumburg 28,1962 TN Heemskerk.

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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