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Papendrecht (ca. 1932), de bekermat van de familie Dura

Inleiding

De interesse voor de familie Dura ontstond bij de samenstellers van deze ge-
nealogie omdat de echtgenote van de eerste auteur van Willempje Pieters Dura
(B.II-1-11) afstamt en de tweede auteur van Annigje Wouters Dura (B-II-2-5)1. Tot
nu toe waren drie geslachten Dura bekend, die wij hier aanduiden met A, B
en C. Wij waren bekend met publicaties die er over de diverse geslachten Dura
zijn verschenen. Dat zijn voornamelijk kwartierstaten in Ons Voorgeslacht, in
de diverse delen van Prometheus, en het Kwartierstatenboek Koninklijk Ned.
Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde van 1983. In dit artikel wordt met
noten naar deze publicaties verwezen. Een genealogie van de familie Dura was
er echter niet.

Wij hadden beiden het idee dat in voornoemde publicaties gegevens niet
klopten en dat er wel meer te vinden moest zijn. We besloten dit onderzoek ge-
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zamenlijk aan te pakken, met als doel de gegevens op de juiste manier te ordenen en mogelijk
een gemeenschappelijke stamvader te vinden. Dit laatste is helaas niet gelukt; wel vonden we
verwantschap tussen de eerste twee geslachten (A en B genoemd). Het derde geslacht (C) is niet
aan te sluiten, hoewel leden van het eerste geslacht als doopgetuigen optreden bij dopen van
kinderen uit het derde geslacht, wat toch ook weer op verwantschap kan duiden.

Wat klopte er niet in de eerdere publicaties? In het door ons als tweede behandelde geslacht
werden stamouders opgevoerd die nooit bestaan hebben. Ook werd een hypothetische schakel
bedacht, in een poging de geslachten tot één stamvader terug te voeren. De oorspronkelijke
bron hiervan is vermoedelijk een vraag in 1960 van ir. A. J. J. van der Rest2. Uit correspondentie
van de tweede auteur met hem in 1988, bleken zijn gegevens niet meer in eigen bezit en wist
hij helaas niet meer waar de gegevens vandaan kwamen. Vaak verschijnen deze hypothetische
voorouders opnieuw in publicaties, ongecontroleerd overgenomen uit vorige, iets waaraan de
tweede auteur van dit artikel zich ook schuldig heeft gemaakt3. In het Nederlands Patriciaat4

verscheen de genealogie Déking Dura (stammend uit geslacht C), maar daar zijn de oudste
generaties nauwelijks uitgewerkt. Dit onderzoek beperkt zich voornamelijk tot de 17e- en
begin 18e eeuw. Vanaf 1725/1750 terugzoekend is zonder problemen aan te sluiten op de hier
behandelde genealogieën.

Het onderzoek5

De drie geslachten vinden alle hun oorsprong in Papendrecht rond 1600. Bij de al bekende
gegevens bleek dat bronnen uit Papendrecht redelijk geraadpleegd waren (hoewel er belang-
rijke noteringen over het hoofd zijn gezien), maar dat nauwelijks gebruik gemaakt is van de
archieven van het dicht bij Papendrecht gelegen Dordrecht. In het rijke notariële archief van
deze stad werden cruciale akten gevonden. Hierdoor konden alle geslachten met één of twee
generaties worden uitgebreid. Ook bleek hierdoor dat het eerste geslacht zijn naam moge-
lijk doorgaf via een vrouwelijke lijn aan het tweede. Een dochter van Bastiaen Arijens (A.II-3)
trouwt met Pieter Pleunen (B.II-i), die zichzelf geen Dura noemde, maar zijn nakomelingen
wel. Vreemd is dat de broer van Pieter, Cornelis Pleunen (B.II-2), zich ook Dura, aanvankelijk
Van Duren, ging noemen. Dit duidt mogelijk weer op een andere manier van verwantschap.
Het geslacht C is tot nu toe niet aan te sluiten. In de tamelijk kleine gemeenschap die Papen-
drecht was, lijkt verwantschap wel zeer waarschijnlijk. De bronnen uit het begin van de rf
eeuw zijn jammer genoeg niet meer toereikend om hier een bewijs voor te leveren. Ook was
de maatschappelijke positie niet van dien aard dat er nog veel gegevens te verwachten zijn.
Leden van de geslachten A en B leefden overwegend van de visvangst, terwijl in het derde ge-
slacht de meer stedelijke beroepen kuiper, timmerman en houtkoper als beroep voorkwamen.
Veel bezittingen waren er niet. Hier en daar wat stukken land in Papendrecht. Geslacht B
bezat nog een kamp land in de polder Craaijesteijn, destijds behorend onder Sliedrecht. Door
gemeenschappelijke bezittingen, zoals bijvoorbeeld vermeld bij A.II-2, B.I. en B.II-i denken
we ook dat de geslachten op meer manieren verwant aan elkaar waren.

In de twee geslachten met A en C aangeduid, komen personen voor met dezelfde voornaam
en patroniem. Ze zijn daardoor moeilijk te onderscheiden en worden in publicaties vaak
verward. We hebben dit in deze publicatie met noten aangegeven. Het is raar dat de gelijk-
namige personen uit het eerste en derde geslacht nooit met bijnamen werden aangeduid ter
onderscheiding. Blijkbaar was het destijds op een andere manier duidelijk wie er bedoeld
werd. Deze gelijknamige personen maakten het onderzoek er niet makkelijker op; tegelij-
kertijd leefden naast elkaar twee personen met de naam Jan Arijens Dura, één was met Neeltje
Jans gehuwd en overleed jong, de andere huwde met Berber Joppen. Beiden hadden een zoon
Arienjans, die beiden met een Neeltje Cornelis. waren gehuwd. Één Neeltje behoorde tot het
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geslacht Wapperom, terwijl van de andere geen geslachtnaam bekend is. Handtekeningen en
huismerken geven hier het doorslaggevende bewijs om iemands identiteit vast te stellen. Ook
was het daardoor mogelijk andere personen met de naam Jan Arij ens uit te sluiten.

Over de betekenis van de naam Dura is niets te zeggen. Wij vonden geen enkele aanwijzing
waaraan de naam ontleend of hoe deze ontstaan is. Ook werd wel eens 'van Duren' geschre-
ven. De oudste vermeldingen hiervan werden gevonden in Dordrecht op respectievelijk 1
maart 16196 als Gerridt Cornelisz. en Bals Aertsz, wonende Sliedrecht een verklaring afleggen
op verzoek van Pieter Aertsz. van Duren en op 14 december 1623 toen Sander Cornelis Molenaer,
burger aldaar, aan Jasper Aertsz. van Duijren wonende op Papendrecht voor 20 carolus gulden
tot 20 stuivers 't stuk gerekend jaarlijkse losrente de 'geheele wintmeulen met alles sijn
toebehooren staende ende gelegen achter bagijnhoff aen sheeren muyren' verkoopt7. Waar-
schijnlijk betreft het hier twee broers, maar we vonden ook hier geen verband met de hier
beschreven geslachten Dura.

De stamvaders van de geslachten A en B zijn nooit met de geslachtsnaam aangetroffen. De
tweede generatie van het geslacht A evenmin, met uitzondering van ]an Arijens Dura (A. II-2)
die in 1658 als lidmaat wordt vermeld met geslachtsnaam. Tien jaar later wordt hij in een akte
in de weeskamer van Papendrecht met de geslachtsnaam vermeld, terwijl zijn broer Herman
in diezelfde akte alleen met patroniem is vermeld.
In het tweede geslacht komt eveneens pas in de tweede generatie de naam voor. Pieter Pleu-
nen (B.II-i) is niet met de naam Dura aangetroffen (terwijl hij met een "Dura" uit geslacht A
huwde), terwijl zijn broer Cornelis Pleunen (B.II-2) zich in 1661 en 1663 'van Duren' noemt en
vanaf 1669 (van) Dura. Latere naamdragers 'van Dura' behoren allen tot geslacht B.JanArijens
is de stamvader van geslacht C. Hij wordt altijd met de naam Dura vermeld, alhoewel hierbij
moet worden aangetekend dat deze vermeldingen allen postuum zijn. Hij leefde eind i6e en
begin vf eeuw.

In de collectie Steenkamp/Damstra8 is een wapenbeschrijving Dura aanwezig, waarbij aange-
geven staat: Zuid Holland - Papendrecht. Helaas wordt niet vermeld wie dit wapen gevoerd
heeft. In de collectie Musschart9 zijn twee beschrijvingen van respectievelijk een wapen Dura
en Van Dura. De laatste familie is i8c eeuws uit Deventer10. Het eerste wapen is in een wapen-
kaart in 1960 in Gens Nostra" gepubliceerd met als herkomst Noord Frankrijk. Uit correspon-
dentie van 1988 met ir. A. J. J. van der Rest is gebleken dat dit wapen gevoerd wordt door de uit
Frankrijk afkomstige familie Dolé (Dolet)12. Hiermee is de vermeende herkomst uit Noord
Frankrijk van de familie ook naar het rijk der fabelen verwezen.

Geslacht A

A.I. Arien (Adriaen) Theunissen, overl. vóór 30-7-1627, tr. (vóór 2-5-1619) Pkuntgen Bastiaens,
overl. vóór 3-7-1642.

Hij wordt reeds op 9 februari 1599 te Papendrecht genoemd13: Lenaert Florisz. ende heeft voer ons wel
ende wettelijck gecedeert, getransporteert ende opgedragen, gelijck hij cedeert, transporteert ende
opdraecht midts desen tot behueff vande Adriaen Anthonisz. die houder is van desen Schepenbrieff,
alle die macht, recht ende eijgendomme van alsulcke dardalff mergen lants als desen onder duerste-
ken brieff vande date den XXVII februarij XV C 82 etc. f. 95 idem van twee mergen twee hont ende
darthiendalve roeden lants, vrij lants gelegen in een weer lants vande negendalve mergen genoempt
Fijn Damisweer in de Hueffslach van Papendrecht.

Aernt Anthonissen en Pleuntgen Bastiaens testeren 2 mei 1619 (mutueel) voor notaris Gijsbert de
Jager*.

Pleuntgen Bastiaens weduwe van Arien Tonisz. wonende in Papendrecht, stelt 30 juli 1627 haar
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oudste zoon Thonis Ariensz. aan tot voogd en toeziener over haar minderjarige kinderenis.
Op 3 juli 164216 compareren Claes Arijensen, Herman Arijensen, Jan Arijensen en Pieter Pleunen,

gehuwd met Adriaentgen Bastiaens, nagelaten dochter van zal. Bastiaen Arijens, allen kinderen en
kleinkind van wijlen Arijen Theunisz. en Pleuntijen Bastiaens, zijn huisvrouw, beide overleden. Het
huis van laatstgenoemden gaat naar Claes en Herman Arijensen.

Uit dit huwelijk:

1. ThonisArijensz, overl. tussen 30-7-1627 en 3-7-1642.
2. ClaesArijens.

Kerkerekeningen Papendrecht: ca. 1660 'Ontfangen bij Cleijs Stevensen diacon de somme van vijf
en twintich gulden, welcke Cleijs Ariensen bij testament aen den armen heeft gemaeckt'.

3. Hermen Arijens, volgt A. II-i.
4. ]anAriensDura, volgtA.II-2.
5. Bastiaen Arijens, volgt A. II-3.

A.II-i. Hermen Arijens, visser, diaken te Papendrecht (1651), overl. tussen 5-9-1667 en 26-8-
1668, tr. Sijchien Pieters Visser, overl. nov. 1677. Zij tr.(2) 1668 (huw.contr.) Pauwels Willems Vis-
ser, wedr. Geertje Ariens; uit dit laatste huw. Willem Pauwels van der Esch, die in 1694 huwt
met Lijntje Cornelis Dura, B.II.2-6, en vermoedelijk Johannes Pauwels van der Esch, die in
1693 huwt met Maaijke Ariens Dura (A. III-1.8).

Uit dit huwelijk:

1. Pleuntje Hermens. Mogelijk is zij identiek met het op 30-1-1656 gedoopte kind Pleuntien
van een niet nader omschreven Hermen (doopget: Cornelis Leenders Capdijck (?) en
Maert. Ariens). Pleuntje Hermens wordt lidmaat Papendrecht 29-3-1679, overl. Papen-
drecht 11-8-1679 (in haar eerste kraam) en begr. 15-8-1679 (in de kerk), tr. Papendrecht
30-5-1678 (als j .d. van Papendrecht, ondertrouw 22-5) Cornelis Lauwerens van der Giessen,
voorleser en schoolmeester alhier, zn.van Laurens Gerrits van Giessendam en Neeltje
Cornelis (A.III-i). Uit dit huwelijk ged. Papendrecht 6-8-1679 Sijghien (doopget. Cleijs
Pieters, Neeltie Cornelis, Kundertien Pieters). Cornelis hertr. Papendrecht 30-1-1684 Cor-
nelia Jaspers Wapperom. Hij wordt genoemd in de akte van 17-5-1701, zie bij A.III-i.
In de lidmatenlijst van 1631/1632 van Papendrecht wordt Sijchien Pieters genoemd, wonende in de
Veerstoep'7. In de lidmatenlijst van Papendrecht wordt Sijchien in 1645 vermeld en Hermen Arien-
sen vermeld 1646. Vervolgens worden Herman Ariensen en Sijchien Pieters 'sijn huysvrouw' ook
als lidmaat vermeld 14 juli 1658.

In het huwelijkscontract van Paulus Willemse, visser te Papendrecht, weduwnaar, met Sijchien
Pieters, wed. van Herman Ariensz. d.d. 18 september i668lS worden veel obligaties genoemd, maar
geen familie.

Sijchien Pieters testeert 28 augustus 1668'9; zij is volgens een testament van 5 september 1667
voogd over haar minderjarig kind. Zij wijst als voogden over haar minderjarige dochter aan: Jas-
per Wapperom te Papendrecht en Hans Smits, notaris te Dordrecht.

Te Papendrecht worden Hermen Ariens en zijn broer Jan Ariens Dura genoemd in de volgende
akte van 26 augustus 166820: 'Schoudt ende gerechten der vrij heerlijckheijt Papendrecht geexami-
neert hebbende het testament bij Hermen Ariens Visscher ende Sijtjen Pieters sijne huysvrouw op
den vijffden september 1667 voor den nots Willem Evenblij21 ende seeckere getuygen alhier op Pa-
pendrecht residerende, gepasseert ende bij den voorsc Hermen Ariens metter doot geconformeert
naerlatende een weeskint. Oock gehoon Jan Ariens Dura, broeder vande voorsz. Hermen Ariens
ende geconfidereert dat de voorsz. Sijtgen Pieters haer ten tweeden houwelijck wil begeven, heb-
ben de voornd Jan Ariens Dura bij provisie gecommitteert ende geauthoriseert tot voocht over
het naergelaete weeskint van Hermen Ariens Voornt ende specialijck omme desselffs recht jegens
de voorsz. Sijtjen Pieters ende allen anderen waer te nemen, mits doende tot vermaninge vanden
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gerechte reeckeninge bewijs ende reliqua van sijne voorsz. handelinge ende administratie. Actum
den 26 augustij 1668'.

Op 18 januari 1670" compareren Claes Pieters Visser, Pauwei Willems als getrout hebbende Sijg-
hje Pieters, ende Cornelis Huijghen Graeff als getrout hebbende Pietertgen Pieters, allen woon. op
Papendrecht, machtigen d'heer Jacob Meiboom, procureur voor den verser Hove proces te voeren
op ende jegens Jasper Pieters Visser, haren broeder ende swager.

In de lidmatenlijst van 1680 wordt Pauwei Willems Visscher vermeld met vier kinderen: 'moet
met visschen zijn kost verdienen'.

Ook uit de kerkerekeningen van Papendrecht 1675-1677 blijkt de samenhang van dit gezin:
'den ontfangh van het tweede boeck beginnende met den 14 junij 1676', o.a. 'Uyt het sterfhuys van
Cijghje Pieters op den 1 Decbr. (= 1677) 89-4-0'. Gevolgd door de rekeningen 1677-1679, 'ontfangh
van het eerste boek' o.a. 'uyt de besterfenisse van de moeder van Pleuntje Hermans 6-6-0, noch van
Pleuntje Hermans in vermindering van de obligatie tot laste van Pauwei Wilmz en Cijgje Pieters
haer moeder 37-10-0. In de kerkerekeningen worden de obligaties beschreven, zo ook: Ten laste
van Pauwei Willemsz. en Cijghje Pieters, Echte luyden in Capt. vijf en t seventigh gulden tegens
4 gl van 't hondert opgenomen op den 14 feb. An 1677. Pleuntje Harmens, naergelaten Dochter
van Cijghje Pieters za: heeft de helft van bovenstaende obligatie voor soo veel haer moeder daer in
verschuilt was ter somme van 37 gl en 10 st voldaen en betaelt aen Cleijs Pietersz. Diacon op den 15
maij 1678, soo dat de overige 37 gl 10 st. alleen gebleven zijn ten laste van Pauwels Wilms.

A. II-2. JanAriens Dura, geb. ca. 1600, overl. tussen 28-4 en 25-8-1676, tr. rond 1632 Barber (ook:
Berber)Joppen, geb. ca. 161223, overl. kort vóór 23-6-1686.
Jan Ariens Dura en zijn huisvrouw Barber Joppen worden als lidmaat vermeld op 14 juli 1658
te Papendrecht.

Jan Ariensz. Dura wordt genoemd 19 mei 167024 als man ende voocht van Barber Joppen soo voor
hemselven als hem sterek makenden voor de verdere erffgenamen van die handt. Met vele anderen
dragen zij 400 roeden land over aan Cleijs Stevens Matenae, en nog 350 roeden land liggende in de
Matenae. Jammer genoeg is niet helemaal duidelijk aangegeven hoe alle genoemde personen ver-
want aan elkaar zijn.

Jan Ariens Dura wordt aangeslagen voor duizend gulden in de aanslag 2ooc penning te Papen-
drecht 1672.

Op de "rechtdach gehouden in schepenbancke der vrij heerlijckheijt Papendrecht ende Mate-
nae" op 16 september 167325 is Jan Aeriens Dura eiser contra Aerien Pieters en Govert Aeriens Kans
gedaagden. Hij "eijscht betaelinge ende provisie namptissement26 van de somme van 10 guldens
over gehuyrde gorssen om riet, biesen ende ander goet aff te snijden van de gront toebehorende de
weduwe vande heer Cornelis van Slingelandt za, inde maent van meij van de verleden jare 1672 bij de
gedaechdens van de eijser gehuyrt etc." De eis wordt toegwezen.

Pieter Pleunen en Jan Ariens Dura worden 28 april 167627 genoemd als eigenaars van een kamp
land, dat de oostelijke belending vormt van 375 roede land in de Matena over de Nonneke, dat door
Gerrit Meeuws getransporteerd wordt aan Cornelis Ariens Koninck. Barber Joppe, wed. van Jan Ae-
riens Dura en Adriaentje Bastiaens wed. van Pieter Pleunen eisen van Jasper en Meerten Leenderts
(voor wie Steven Leenderts optreedt) 25 augustus 1676 betaling van 18 gld. landhuur28. De eis wordt
toegewezen.

Barber Joppen ontvangt in 1674 52 gulden, in 1675 45 gulden voor eenjaar kostgeld en in 1679 35
gld, en later nog 47 gld. voor een jaar en 4 maanden kostgeld wegens Willem Jacobs29.

In de gezinslijstlijst van Papendrecht van 1680 wordt Barber Joppen vermeld als weduwe met één
kind, 'half capitaellist'.

Barber Joppen wed. Jan Ariens Dura en Ariaentje Bastiaans wed. Pieter Pleunen bezitten 14 okto-
ber 1682 tezamen voor 1/3 deel 'een geheel huys ende grasacht (?) in de Vissersbuurt'. Cornelis Lau-
rens van der Giessen, schoolmeester (zie A. III) bezit 2/3 deel. Ten behoeve van Steven Leenderts Visser
wordt het getransporteerd30.

De kerk van Papendrecht ontvangt 23 j uni 1686 twaalf gld. van de erfgenamen van Barber Joppen
wegens het openen van het graf.

De erfgenamen van Derck Willems van der Esch en Jopje Joppen3' verkopen 9 februari 169632 aan
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Jacob Wouters '2 mergen roeden lands onder den tiende wegh in Theuntje Joppen Weer', 140 roeden
lands aan Aerjen Cornelis van de Sluijs, 400 roeden lands in Jasper Cornelis Weer aan Jacob Wouters,
de helft van een mergen 570 roeden land gemeen met Aerjaen Cornelis aan Dirck Adrijens de IJongh,
de helft van een geheel huys, schuyr ende erve gemeen met Wouter Aerts schipperskees aan Aerjaen
Damis (zie ook bij B.II-i). Deze erfgenamen zijn: Willem Kleijsse van der Esch voor zichzelf en na-
mens zijn broers en zusters of hun kinderen en erfgenamen (namelijk: Jan Cornelis van der Esch,
Aert Bastiaens van der Esch, Pieter Reijers zoon van Reijer Jans, in echt gehad hebbende Meertjen
van der Esch en Willem Pouwelsen van der Esch) tezamen voor de éne helft en als zodanig, en voor de
andere helft: Aert Jans Dura voor zichzelf en namens zijn broers en zusters en hun kinderen en erfge-
namen, Aerjen Cornelis bij de Moolen (geh. met Grietje Cornelis), Bastiaen Pieters Dura (namens zijn
moeder Aerjaentje Bastians, wed. van Pieter Pleunen Dura).

Uit dit huwelijk:

1. ArienJansDura,volgtA.III-i.
2. Neeltje Jans Dura, tr. (1) (vermoedelijk te Papendrecht) ca. 1670 Laurens Dircksz. Struijck, zn.

van Dirck Baltensz. Struijck, voerman te Papendrecht, en Hauchje Lauwen33. Neeltje otr.
(2) Willemstad 15-2-1675 GijsbregtClaesse (ook: GijsbertCleijs) Visser, weduwnaar van Papen-
drecht, wonend te Willemstad.
Gijsbregt, man ende voocht van Neeltje Jans Dura, wordt genoemd 29 oktober 168534 bij een trans-
port.

3. Pleuntje Jans Dura, ged. Papendrecht 8-io-i6443S, overl. na 18-2-1680, otr./tr. Papendrecht
29-4/13-5-1674 Cleijs Pauwdsz. Stock, impost bet. voor begraven Papendrecht 17-3-1707, zn.
van Pauwels Pietersz. Stock en Teuntje Stevens (Matena).
In de weeskamer van Papendrecht bevindt zich een acte van 'rekening en bewijs' op 27 maart
167436 van Jacob Ariens in de Molen en Bastiaentje Willems. Hierin wordt vermeld dat Pleuntje
Jans Dura 16-0-0 krijgt 'over arbeijtsloon als dat de selve vier en vijff weeken int sterffhuys is ge-
weest'. Volgens de kerkerekeningen van Papendrecht ontvangt Pleuntje 27 mei 1678 samen met
Gerrichje Jans 9 gld. 10 st. 'voort schoonmaecken van de kerck'.

4. Lijntiejans Dura, ged. Papendrecht 23-8-1648.
5. Aart Jans Dura, mogelijk gedoopt Papendrecht 11-6-1651 (moeder niet vermeld), kerk-

meester te Papendrecht (1701-1703), tr. (als j .m. van Papendrecht) Papendrecht 29-3-1699
Marichje Cornelis van der Gans alias Buijrman, geb. Krimpen, wed. van Pieter Luij ten of Luijk
alias Sleghte, met wie zij vóór 1686 trouwde.
Aert Jans Dura wordt 9 februari 169637 genoemd bij de afhandeling van de erfenis van Dirck Wil-
lems van der Esch en Jopje Joppen (zie nr. IV.5-1); hij treedt op 'mede namens zijn broeders ende
susters ofte derselven kinderen ende wettige descendenten'.

Marigje Cornelis van der Gans, vrouw van Aert Jans Dura, verkoopt 13 april 1708 land en huys38.
6. Job Jans Dura, volgt A. III-2.
7. MaaijkeJansDura, tr. Papendrecht 29-8-1677PieterReijersz, j .m. van Papendrecht, overl. na

19-3-1704.
Maaijke wordt 25-12-1703 nog in de kerkerekeningen vermeld.

A.II-3. Bastiaen Arijens, geb. 1599/1600, overl. vóór 3-7-1642. Tr. NN. Zij tr.(2) vóór 6-11-1659
Adriaen Pietersen (de Oude), geb. ca. 158539.

Op 15 en 18 mei 1635 legt Bastiaen Ariens, 35 jaar oud, een verklaring af op verzoek van Anneke Dircx
wed. Cornelis Jans Jongbloedt40. Op 10 september 1635 wordt er weer een verklaring door hem afgelegd
met de vermelding dat hij 36 jaar oud is4'. Daarna is hij alleen nog aangetroffen in de acte van scheiding
van zijn ouders (zie aldaar), maar toen was hij al overleden.

De naam van de echtgenote is niet met zekerheid vast te stellen. Mogelijk is zij Willemtje Wouters.
Op 23 augustus 1648 is zij getuige bij de doop van het kind Lijntje van A. n-i, de dochter van A. II-3, Adri-
aantje (zie B. II-i) heeft zowel een dochter Willemtje als een zoon Wouter.

Er is echter nog een andere mogelijkheid. Bastiaen Pieters Dura wordt namens zijn moeder
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IL*
Handmerk van BastiaenArijensz. (A.II-3)

d.d. 10-9-1635

Aerjaentje Bastiaens, wed. van Pieter Pleunen Dura, genoemd 9 februari 1696 bij de afhandeling van de
erfenis van Dirck Willems van der Esch en Jopje Joppen (zie A. II-2). Mogelijk was de moeder van Ariaen-
tie ook een zuster van Berber en Jopje Joppen. Hierdoor zou te verklaren zijn waarom Ariaentie ook erf-
genaam is van Jopje Joppen. Mogelijk was dit Teuntje Joppen gezien de verkoop in 1696 van 2 roeden in
Teuntje Joppenweer (zie A. II-2). Er was ook nog een broer Cornelis Joppen, die op 7 mei 1644 voor zich
zelf en ook vanwege zijn zuster Jopken Joppen wonende alhier, aan Leendert Mertens Bellert 'negen
hont lants in de Hoefslach van Papendrecht, in een weer lants genaemt t Schoorlant' transporteert42.

Uit dit huwelijk:

1. Adriaentge Bastiaens, geb. ca. 1620, tr. Pieter Pleunen (zie B. II-i).

A.III-1. Arijen]ansDura, geb. ca. 1633, overl. vóór 17-5-1701, tr. (1) ca. 1655 MarigjePauls, tr. (2)
Papendrecht 25-11-1674 Neeltje Cornelis., wed. van Laurens Gerrits van Giessendam43 (uit welk
huwelijk zij als kinderen had: Cornelis Laurens van der Giessen44, voorlezer, koster en school-
meester, en Pauls Laurens van der Giessen).

Arijen Jansz. Dura, oud 32 en Jan Arijens Soetendijk oud 30 jaar, beiden wonende te Papendrecht, leg-
gen 18 mei 1665 een verklaring af op verzoek van Arijen Jaspers over diens achterhuis45. Daarna tref-
fen we Arien Jans Dura aan als hij verklaart op 5 november 167246 "niet meerder op 't formulier van de
tweehondertsten penningh gearresteert te konnen contribueren" (de aanslag was eerst 1500 gld.).

Een akte te Papendrecht d.d. 17 mei 170147 vermeldt: 'Pieter en Jan Aerjens Dura, Johannis Pauls
van der Esch als getrout hebbende Maeijken Aerjens Dura, voor sich selve als ook voor Cleijs, Cor-
nelis, Theuntje en Theunis Aerjens Dura, mitsgaders voor Claes Jans als getrout hebbende Neeltje
Aerjens Dura, kinderen ende erffgenamen van Aerjen Jans Dura in sijn leven getrouwt geweest met
Neeltje Cornelis ende daervoor wed(n.) was van Marigje Pauls voor de eene helft ende Cornelis Lau-
rens van der Giessen schoolmeester ende Pauls Laurens van der Giessen kinderen ende erffgenamen
van de voorn. Neeltje Cornelis in haer leven verweckt bij Laurens Gerrits'. Het betreft de overdracht
van 2 mergen land gelegen in Slijckboers.

Kinderen, vermoedelijk allen uit het eerste huwelijk (volgorde niet zeker):

1. CleijsAeriensDura,volgtA.IV-i.
2. CornelisAriens Dura, volgt A. IV-2.
3. Theuntje Aeriens Dura, ged. Papendrecht 1-1-166948, tr. Cornelis Gerritse van Gils; over hun

kinderen wordt Cornelis Ariensz. Dura 26-5-1705 tot voogd wordt aangesteld49.
4. Theunis Ariens Dura, volgt A.IV-3.
5. Neeltje Aeriens Dura, overl. na 17-4-1701, tr. Claes Jans.
6. PieterAeriensDura,volgtA.IV-4.
7. Jan Aerjens Dura, volgt A.IV-5.
8. Maaijke Ariens Dura, op 9-4-1713 als lidmaat aangenomen te Papendrecht, otr./tr. Papen-

drecht 3/23-1-1693 Johannes Paulus van der Esch, van Papendrecht, overl. vóór 9-4-1713, zn.
van Pau wel Willems, visser, zie bij A. II-i.
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A.III-2. Job Jansen Dura, visser, schepen te Papendrecht (1696), overl. 5-6-1705, tr. (vóór 16-12-
1668) Neeltjejans Ouderkercker, weduwe van NN Teer, overl. 14-3-1699.
Cornelis Jans Ouderkerker de Cleijne en Jop Jans Dura als getrout hebbende Neeltje Jans Ou-
derkercker, worden 15 mei 1686 genoemd bij een transport50.

Beiden doen 22 maart 1690 belijdenis te Papendrecht, kerkontvangsten Papendrecht: 1696 schepen
Jop Janse Dura.

Uit handen van Job Janssen Dura ontvangt de kerk van Papendrecht in 169612 gld. 'over het begra-
ven van Jopje Joppen in de kerck'.

Van Job Jansz. Dura ontvangt de kerk op 14 februari 1699 drie gulden 'over het verwisselen van een
klompje verbrande duyten, in het huys van Pieter Aerjens Plomp verbrant'.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Joppen (Jobben) Dura, ged. Papendrecht 16-12-1668, otr./tr. 11-3/ 3-5-1699 Papen-
drecht TheuntjeJacobs Klein, j .d. van Lekkerland (impost elk 3 gld.), niet ald. gedoopt. Uit
dit huwelijk geen kinderen gevonden.
Jan Hendrik Teer draagt 23 november 17015' huis en erf over aan Willem en Cornelis Jobben Dura,
zijn broeders van halve bedde van moeders zijde; Willem en Cornelis Jobben Dura dragen 2 mer-
gen land over (zelfde datum).

In het Quohier of Gaderboek der Verpondingen over alle Huyzen ende ander Gebouwen, die in
Papendrecht ende Matena en Jurisdictie van dien zijn bevonden van 23 September 1733 is huisnr.
72 (Van 't Oosten langs den Dijk na 't Westen: nrs. 1 - 87) in bezit van Willem Jobben Dura, Een
Huys: 1:17:0. Later is er bijgeschreven dat dit huis verhuurd is. Ook huisnr. 153 (Langs den Dijk na
't Westen: nrs. 125 -167) blijkt in bezit te zijn van Willem Jobben Dura. Daar staat bij vermeld 'een
bouhuys en schuur met wagenhuys: 1:5:0'.

Willem Jebben (sic) Dura verkoopt 30 januari 173852 aan Leendert Rotham, baljuw van Wijngaer-
den en Ruijbroeck, ten eerste: 'seecker huys, schuyr ende verder getimmerte, 60 Roeden groot, in
het Westeind van Papendrecht, belent de wed. van Cornelis Jebben Dura ten oosten, en ten westen
de kinderen van Cornelis Jans Ouwerkerck; ten tweeden: 550 Roeden land, bestaende in een camp
weijlant, noortwaarts van het land van de kinderen van Wouter Willems van der Welt, en een acker
thuynlant binnen de backweteringh, agter de huysinge van Arijen Leendertse Plomp; ten derden:
2 M. 200 Ro. Hooyjlant in Mans kosteweer aan de agter dijck, alles onder Papendrecht'.

2. Cornelis Joppen (Jobben) Dura, volgt A. IV-6.

A.IV-1. Cleijs Aerjens Dura, ged. Papendrecht 5-12-1666, schipper, tr. als j .m. van Papendrecht,
wonend aan de Vuylpoort (te Dordrecht), otr./tr. Dordrecht 29-10/12-11-1690 JJda Goverts van
Barendregt, j .d. in de Nieuwstraet van Dordrecht".

Cleijs Ariensz. Dura, schipper borger deser stede, bekent op 11 december 1695 een schuld van vierhon-
derd gulden aan Arien Ariensz. van Cappel, mede schipper. Gelost 18 januari 1698 vrouw van Arien
Marijken Cuijp54.

Uit dit huwelijk, ged. te Dordrecht:

1. Maria Dura, ged. 21-8-1691.
2. Jan Dura, ged. 30-12-1692.
3. Margrietjen Dura, ged. 18-2-1695, otr./tr. als jd wonend in de Botjesstraet (geass. met haar

moei Cornelia van Barendrecht, wed. van Adriaen de Bruijn) Dordrecht 23-4/10-5-1739
Johannes Lafoor, j .m. van Dordrecht, wonend in de Botjesstraat.

4. Adriana Dura, ged. 4-12-1697.
5. AriDura, volgt A.V-i.
6. GovertDura, ged. 13-2-1704.
7. JohannesDura, ged. 13-2-1704, tweeling met voorgaande (moeder abus. Ida van Baaren).

620 Gens Nostra 60 (2005)



A. IV-2. CornelisAriensDura, schippersgast, visser (1688,1690), viskoper (1696), begr. Dordrecht
26-9-1741, otr./tr. (1) (als j .m. van Papendrecht, wonend bij de Wijnbrugge in Dordrecht) Dor-
drecht 20-2/14-3-1684 MachteltjeAerts,j.d. van Dordrecht, wonend bij de Schrijverstraat, begr.
Dordrecht 3-8-1688 (Schreverstraet); otr./tr. (2) (als wednr. van Dordrecht) Dordrecht 16/31-1-
1689 Maijcken Cornelis Broelings5*. Hij otr./tr. (3) als wednr. wonend op de Rietdijk, Dordrecht
11/25-12-1707Maria deKraaij, van Dordrecht, wonend in de Spuijstraat (zij tr.(i) Dordrecht 9-4-
1705 Jacobus van Dongen), begr. Dordrecht (Nwe. K. 23-10-1717).

Cornelis Ariensz, van Papendrecht, wordt 6-7-1675, burger en inheems poorter (21/2 pond, blijft ge-
secludeert)s<\

Cornelis Ariensz. Dura, visser, en Machteltien Aarden te Dordrecht testeren 24 juli 168857, mutu-
eel. 'Voor notaris Gijsbert de Jager58 als men schreef XVP90 (1690 dus), de i6e van de maand (buiten
de marge) ....ber. verschenen in praesentie van onderstaande getuigen Cornelis Ariens Dura, visser en
borger dezer stede, en Maria Cornelis Broelingh zijn huisvrouw'. Zij stellen een testament op. Wan-
neer hij voor haar overlijdt is zijn huisvrouw universele erfgenaam. Zij moet dan zijn voorzoontje
Jan Cornelis, oud omtrent 5 jaar, verwekt bij zij n vorige huisvrouw Machteltien, en de eventuele kin-
deren uit het onderhavige huwelijk grootbrengen, opvoeden en kleden, laten leren lezen en schrij-
ven en een goed ambacht, handwerk, nering of koopmanschap laten leren. Ook moet zij hen 30 Car.
gl. uitkeren bij mondig worden of bij huwelijk, dit in plaats van de legitieme portie. De voorzoon
krijgt 10 gld. extra plus een gouden hoepring van zijn overleden huisvrouw ingevolge haar testa-
ment van 24 juli 168859 voor notaris Gijsbert de Jager. Wanneer zij voor hem overlijdt is hij universele
erfgenaam en gelden dezelfde bepalingen als boven, uitgezonderd wat haar ouders toekomt als die
dan nog leven.

Handmerk van Cornelis Ariensz. Dura (A.IV-2)
d.d. 8-1-1701

Een volgende vermelding is te vinden op 17 februari 1696: 'Cornelis Ariens Dura, viscooper wo-
nende binnen dese stede als in huwelijk hebbende Maria Cornelis Broelingh, ontvangt seker obli-
gatie 1300 gld., een obligatie 500, een obligatie 200 gld, en nog 2 voor 20 gld., alle aankomende van
Cornelis Ariens Broelingh off desselfs boedel6"'.

Cornelis Ariensz. Dura, visser, en borger deser stede mitsg. Maria Cornelisz. Broeling, zijn huis-
vrouw, echtelieden, testeren 8 januari 17016'. Mocht hij eerst overlijden dan moet zij het voorkint
uit het huw. met Machteltjen Aerden en de overige kinderen goed opvoeden. Verwijzing naar eerder
testament voor nots. Gijsbert de Jager, te Dordrecht 24 juli 1688. Later wordt de voorsoon genoemd,
maar niet met name. Tot voogden benoemen zij Teunis Ariens Dura den testateurs broeder en Gijs-
bert Cornelis Broelingh de testatrices broeder.

Uit het eerste huwelijk, ged. te Dordrecht:

1. Jan Cornelisz. Dura, volgt A.V-2.
2. Lijntien, ged. 14-3-1688, begr. ald. 8-7-1688 (Schreverstraet).

Uit het tweede huwelijk, ged. te Dordrecht:

3. Mechteltje Cornelis Dura, ged. 21-3-1691, otr./tr. (als jd wonend 'aende Kleijne Spuijstraet
segge aen de kleyne Vischmart') Dordrecht 1/15-5-1712 Huijbert van Koten (j.m. van Dor-
drecht, wonend op de Rietdijck, geass. met zijn moeder), ged. Dordrecht 16-10-1686, zn.
van Matthijs Leendertsz. van Cooten en Elizabeth Huijberts.

4. Neeltje Cornelis Dura61, tweeling met voorgaande, otr./tr. (als jd wonend bij het Groothooft,
geassisteert met haar vader Cornelis Arijense Dura) Dordrecht 20-1/3-2-1715 Hendrik de
Ruijter (jm 'woont bij het Nieupoortje, geassisteert met Christina Goossens huysvrouw
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van Jan de Ruijter zijn moeder en bij mondelingh consent van Jan de Ruijter sijn vader'),
ged. Dordrecht 25-2-1691, zn. van Jan de Ruijter en Christina Goossens.

5. Arij Cornelisz. Dura, volgt A.V-3.
6. Adam, ged. 20-12-1695.
7. Cornelis, ged. 20-11-1697 (moeder abus. Maria Ariens)
8. Cornelius, ged. 4-4-1701.
9. Maijke, ged. 11-5-1705, begr. Dordrecht 6-3-1751, otr./tr. wonend bij het Groothoofd en ge-

ass. met haar vader Cornelis Dura, Dordrecht 20-10/5-11-1730 Gijsbert Nederlof(geass. met
zijn oom Jan Leendertse Nederloff), geb. Sliedrecht ca. 1700, begr. Dordrecht 26-9-1749,
zn. van Tijs Leenderts Nederlof en Sijgje Gijsen Both63.

A. IV-3. Theunis Ariens Dura, schipper en burger van Dordrecht, begr. Dordrecht 24-12-1727
('schuytevoerder in de Klijn Spuijstraat in besonder graft, laat kinderen naa'), otr./tr. (als j .m.
van Papendrecht, tegenwoordig wonende alhier buyten de Sluijspoort, geass. met desselfs
suster, laatst gewoont hebbende op IJsselmonde), Dordrecht 12-12-1692/5-1-1693 Anna Ariens
van Nieuwervaart, j .d. van Dordrecht, wonend in de Wij nstraat, geass. met Coenraet van Fernij
desselfs swager; otr./tr. (2) (van Papendrecht, wednr. wonend in de Botienstraet te Dordrecht
en geassisteert met zijn broeder Cornelis Dura) Dordrecht 8/22-5-1707 Maeijken Broers, bij haar
huwelijk j .d. van Papendrecht (geassisteert met Heijltie Vogelesangh, haar goede kennis), mo-
gelijk ged. Papendrecht 7-4-1670 als Maeijcke, dr. van Pieter Bastiaens, begr. Dordrecht 5-12-
1721 (als huysvrou van Tunis Dura in de Kleijne Spuijstraet); Theunis otr./tr.(3) (als 'wedn. van
Papendrecht, woont in de Kleijne Spuijstraet') Dordrecht 10/26-4-1722 Willemijna Overhagen,
'jd van Emmerich, woont in de Nieustraet, geassisteert met Caetje Stamraet huisvrouw van
Johannes Smak, haer nigt'. Zij hertrouwt, wonende in de Kleine Spuijstraat, otr./tr. Dordrecht
2/18-4-1734 Johannes van der Beek, wednr. van Rotterdam, wonend in de Spuijstraat te Dor-
drecht.

Theunis Dura en Anna Ariens testeren (mutueel) 9 september 169364. Theunis Dura en Maeijken Pie-
ters Broers testeren 8 mei i7o86s.

Sr. Nicolaas Kool, koopman binnen deze stad, 'als gewesene diacon vande Nederduytse diaconie
vant IV quartier' verklaarde in die hoedanigheid 10 januari 1713 te transporteren en in vrije eigen-
dom over te dragen aan en ten behoeve van Teunis Dura burger van deze stad, een huis en erve aan de
Kleine Spuistraat66.

Uit het tweede huwelijk, geb. te Dordrecht:

1. NeeltjeDura, ged. 8-7-1705.
2. MarijtjeDura, ged. 25-12-1709, otr. Dordrecht als Maria Dura, j .d. geb. en wonende te Dor-

drecht, met att. van Almkerk, otr. Dordrecht 1-10-1739 (att. gegeven 18-10-1739) Jacobus
Jirwijn (bij de doop van zijn kinderen te Woudrichem: Jacobus Erwijn, Erwin, Erin), j .m.
geb. van Uijtwijk en wonende te Almkerk67.

3. Grietje Dura, ged. 14-9-1711, begr. Rotterdam 16-11-1753 (Vogelenzang bij de Pannekoekstr,
Waalse kerk), otr/tr, wonend Geldersekaaij, Rotterdam 29-10/14-11-1741 Jan Kloot, van Min
achter Brandenburg (Jan tr.(i) Rotterdam 14-6-1734 Johanna Willick, begr. Rotterdam 10-
3-1739)-

A.IV-4. Pieter Ariens Dura, ged. Papendrecht 9-3-1670, otr./tr. Papendrecht 17-4/9-5-1694 Ar-
jaantje Wilms, j .d., beide van Papendrecht. Zij worden resp. 8-4-1704 en 7-4-1694 lidmaat te
Papendrecht.

Zij komt 2-7-1693 met attestatie van Dubbeldam en 4-3-1694 met attestatie van Hoge Zwaluwe naar
Papendrecht (in de lidmatenlijst heet hij Pieter Adriensz. Dura).
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Uit dit huwelijk, ged. te Papendrecht (de moeder wordt bij de dopen niet vermeld):

1. Arien Pieters Dura, volgt A.V-4.
2. ]aabje Pieters Dura, ged. 22-9-1697.
3. Willem Pieters Dura, volgt A.V-5.

A. IV-5. Jan Ariens Dura, ged. Papendrecht 10-1-1672, tr. Papendrecht 25-6-1694 Maaijke Garids
Vriend, j .d., beide van Papendrecht. Maaijke is verm. een dr. van Gerrit Leendertsz. en Theun-
tje Pieters.

Zij doet 22 december 1691 te Papendrecht belijdenis als Maeijke Geerids Jongevriendt', hij op 9 april
1713 (als 'man van Marigje Geerids'). Zij vertrekt 27 juni 1695 met attestatie naar Dordrecht.

Uit dit huwelijk, ged. te Papendrecht:

1. Arien Dura, ged. 19-8-1696 (naam moeder niet vermeld).

A. IV-6. Cornelisjoppen (Jobben) Dura, ged. Papendrecht 22-3-1674, overl. vóór 19-2-1733, otr./tr.
(als Cnelis Jobpes Dura; gaarder 2x 3 gld.) Papendrecht 4-9/5-10-1699 IJjje (ook: Eejje, Eijjje, Iejje)
Theunis Dompeling, ged. Papendrecht 2-9-1676, overl. Katendrecht juli 1741, dr. van Teunis Cor-
nelis Dompelingh en Pietertje Stevens.

Iefgen Theunisse Dompelingh, weduwe van Cornelis Jobben Dura, als 'eenige geinstitueerde erf-
genaem van Arijaantje Pieters Bootsman, gewesene huysvrouw van Jacob Jansz. Wapperom' voor
de ene helft en Cornelis Aerts Wapperom als erfgenaam van Jacob Jansz. Wapperom voor de andere
helft, verkopen 19 februari 1733 het oostelijke deel van een huis in het westeinde van Papendrecht aan
Cornelia Cornelisse Plomp68.

In het Qjiohier of Gaderboek der Verpondingen over alle Huyzen ende ander Gebouwen, die in
Papendrecht ende Matena en Jurisdictie van dien zijn bevonden van 23 September 1733 is huisnr. 152
(langs den Dijk na 't Westen: nrs. 125 -167) in bezit van de weduwe Cornelis Jobben Dura: 1:0:0.

Uit dit huwelijk, ged. te Papendrecht:

1. Job, ged. 2-5-1700.
2. Job Cornelis Dura, volgt A.V-6.
3. Pieter Cornelis Dura, ged. 19-3-1704, otr./tr. (als j .m. van Papendrecht, wonende Caten-

drecht, kerkelijk onder Chairlois) Dordrecht 1/20-3-1742 (ook otr. Rotterdam 2-3-1742,
en Charlois maart 1742) TrijntjeLeenderts Vermeer, j .d. van Sliedrecht, wonende in de Kolff-
straat te Dordrecht, met schiftelijk consent van haar moeder Jacomijntje van Westree-
nen, wed. van Leendert Vermeer ("door de camers naeder gevraagt; de geboden gaan tot
Chailois"). Geen kinderen gedoopt te Charlois en Rotterdam.
Ariaantje Bootsman, bejaerde dochter, won. alhier, testeert 28 oktober 1724, ze verwijst naar tes-
tament met haar zuster Maeijken Bootsman 19 juli 1721, prelegateert ineens aan haar moeije Cor-
nelia Coon, wed. van der Scheer 50 gld., aan haar testrices nicht Cornelia van Asperen, dochter van
Cornelia Coon, in haar eerste echt verwekt bij NN van Asperen 50 gld. en zilveren beugeltas. Aan
haar test. andere nicht Maijke van Asperen, zuster van Cornelia 25 gld., aan Johanna van der Kooij,
25 gld. en enige goederen, haar neef Pieter Dura te Papendrecht een goude pistoleth, en Maria de
Jong tegenwoordig bij haar testrice woonachtig 25 gld69.

Pieter Cornelis Dura, wonend in het tolhuys onder Katendrecht, verkoopt 3 mei 1749'° aan Ger-
rit van der Esch, wonend in Papendrecht, een huys met schuur en erf.

4. Jan, ged. 17-4-1707.
5. Jan, ged. 3-10-1708.
6. Neeltje, ged. 5-6-1712.
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A.V-1. AriDura, ged. Dordrecht 21-3-1701, won. Brandewijnsteeg (1724), begr. Delft (OK) 16-
12-1740, otr/tr. Rotterdam 26-11/12-12-1724 Maria de Gruijter, ged. Rotterdam 12-5-1699, won
Brandewijnsteeg (1724), begr. Rotterdam 15-8-1778 (pro deo), dr. van Witte Klasen de Gruijter
en Elijsabeth Willems.

Uit dit huwelijk, ged. te Rotterdam:

1. Nijcolaes (Klaas)Dura, ged. Rotterdam 11-10-1725, begr. Rotterdam 24-9-1763 (Brandewijn-
steeg bij de Ves), otr/tr Rotterdam 11/27-2-1748 (beiden won. Brandewij nsteeg) Maria Kolet,
ged. Rotterdam 11-10-1708, dr. van Gabriel Kolet en Ingetie Joris71. Maria tr.(i) Rotterdam
10-11-1733 Jan Kroon.

2. Elijsabeth Dura, ged. Rotterdam 6-2-1729, begr. Rotterdam 5-4-1732 (Brandewijnsteeg bij
de Vest, St. Janskerkhof).

3. Witte Dura, ged. Rotterdam 7-11-1734.

A.V-2. Jan Cornelis Dura, ged. Dordrecht 18-2-1686, otr. Dordrecht 3-3-1715 (att. gegeven 17-3-
1715) Pietertje Cornelisze Vlijm, jd 'geboren en wonende onder Hendrik Ida Ambagt en kerkelijk
gehorigh op Swindregt volgens att. van ondertrouw van Swijndregt in dato den 1 maert 1715',
dr. van Cornelis Gijsberts Vlijm en Teuntje Cornelis.

Jan Corn. Dura en Pietertje Cornelis Vlijm, echt., hij burger en nieuwe viskoper te Dordrecht, teste-
ren 6 januari 171672.

l
Handmerk van Pietertje Cornelis Vlijm (A.V-i)

d.d. 6-1-1716

Uit dit huwelijk, ged. te Dordrecht:

1. Machteltje, ged. 19-1-1716, begr. Dordrecht 23-11-1718 als 't kint van Aart Dura aen de Vis-
maerdt.

2. CornelisJansse Dura, ged. 11-2-1718, otr. (als j .m. geb. en wonende te Dordrecht) Dordrecht
11-2-1745, otr./tr. Klundert 11-2/7-3-1745 Lena Matthijs Maaskant, j .d. geb. en wonende op 't
Strijense Zas (gehoorende onder de Clundert volgens att. van ondertrouw van de Clun-
dert voorz. in dato den 12 feb. 1745; att. te Dordrecht gegeven 28-2-1745).

3. Machteltje, ged. 3-1-1720, begr. Dordrecht 12-2-1722 (t kindt van Jan Dura aen de Vis-
mardt).

4. TeuntieDura, ged. 10-6-1722, otr./tr. (als j .d. geb. en wonende op de Boere Vismarkt, geass.
met haar vader Jan Dura) Dordrecht 22-8/8-9-1743 J(oh)an(nes) Buijtenheck (geass. met zijn
moeder Marijke Vremt wed. van Jan Evertse Buijtenhek en nu huisvrouw van Barent Vis-
ser). Zij testeren te Dordrecht 19-3-175273.

5. Ongedoopt kind, 4-9-1728 (t kindt van Jan Dura op de Klijn Vismarct beijde de ouders leven,
't kindt doot ter werelt gekomen).

A.V-3. Arij Cornelisze Dura, geb. rond 1694 (doop niet gevonden) overl. tussen 29-4-1747 en 9-
5-1750, otr./tr. Dordrecht (als 'jm van Dordregt woont bij het Groothooft geassisteert met zijn
vader Cornelis Dura') 28-11/12-12-1717 Elizabeth van Hoogstraten (j d wonend in de Kannekopers-
buurt, geassisteert met haar vader Jan van Hoogstraten), ged. Dordrecht 18-12-1699, dr. van
Johannes van Hoogstraten en Johanna van Sinderen.
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Uit dit huwelijk, ged. te Dordrecht:

1. Cornelis, ged. 7-9-1718, begr. 18-7-1721 ('t kindt van Arij Duraa bij het Grodt Hooft).
2. Cornelis, ged. 21-2-1720, begr. Dordrecht 12-10-1720 (tkindt van Arij Dura aen het Grodt

Hooft)74 (begrafenissen kunnen ook andersom zijn)
3. Cornelis, ged. 12-8-1721, begr. Dordrecht 25-5-1723 (het kijnt van Arij Dura over de Paeu in

deWijnstraet)
4. Johannes, ged. 13-6-1723, otr./tr. (j.m. wonend in de Kannekoopersbuurt, geass. met zijn

moeder Elizabeth van Hoogstraten, wed. van Arij Dura) Dordrecht 9/24-1750 Volkje Sij-
mons van Brakel, van Heerjansdam (j.d., wonend op de Wollewevershaven, met schriftelijk
consent van haar moeder Pietertje Blijkers wed.van Simon van Brakel).

5. Maria, ged. 19-9-1724, otr./tr. (als j.d. wonend in de Kannekoopersbuurt, geass. met haar
vader Arij Dura) Dordrecht 29-4/14-5-1747 Cornelis Noteman (j.m. wonend over de Munt,
geass. met zijn (stief-) vader Dirk Greman7S), ged. Dordrecht 16-9-1722, zn. van Cornelis
Noteman en Sophia van Vecht.

6. Cornelis, ged. 25-8-1726.
7. Cornelia, ged. 24-9-1728, begr. 29-10-1729 (het kint van Arij Dueraa bij het Groot Hooft

over de Paau bij de ouders leven nogh in een besonder graft).
8. Cornelia, ged. 9-8-1730.
9. Govert, ged. 28-12-1732.

10. Jacoba, ged. 30-5-1737

A.V-4. Arien PietersDura, ged. Papendrecht 13-2-1695, otr. (gaarder) Papendrecht 6-4-1720 Anna
Pleunen Stekelbos, beide van alhier, ged. Papendrecht 12-7-1693, dr. van Pleun Hendrix Stekel-
bos en Aeltje Cornelis Dura (zie B. II-2.5).

Uit dit huwelijk, ged. te Papendrecht:

1. AaltjeDura, 13-4-1721.
2. AarjaantjeDura, 27-12-1722.
3. Cornelia Dura, 14-9-1727.
4. Pleun Dura, 15-10-1734, tr. Teuntje Wapperom.

In Papendrecht testeren op 6 j uli 175376: Pleun Ariensz. Dura en Teuntje Wapperom, als Pleun het
eerst overlijdt moet zijn broer Pieter Ariensz. Dura erfgenaam zijn, en bij diens vooroverlijden,
vader Arij Pieters Dura. Voogden over de minderjarige kinderen moeten worden Pleun Stekelbos
en Teunis Wapperom.

5. PieterDura, 7-3-1737-

A.V-5. Willem Pieters Dura, ged. Papendrecht 14-5-1702, tr. Corneliajans Vet77.

Uit dit huwelijk, ged. te Papendrecht:

1. AriaentieDura, 19-3-1730.

2. Jan Dura, 27-7-1731.
3. PieterDura, 9-1-1735.
4. SijgjeDura,u-3-i736.
5. AdriaanDura, 30-3-1738.
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A.V-6. Cornelis Dura, ged. Papendrecht 23-4-1702, tr. (als jongeman, afkomstig van Papen-
drecht, wonende Catendrecht, otr. Rotterdam 29-10-1734) Charlois 21-11-1734 Elisabeth Daniels
Schoop, ged. Charlois 19-9-1700, dr. van Daniel Schoop en Marijtje Clemens Verschoor, bij huw:
j.d. van Catendrecht, wonende Catendrecht.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Dura, ged. Charlois 26-2-1736 (get. Maria Daniels Schoop), tr. Krimpen a/d Lek 26-4-
1758 Dirk van Vliet, jm van 'Bercouw' (gaarder, 3 gld).

2. Cornelis Dura, ged. Charlois 30-11-1737 (get. IJfje Theunis Dompeling), ongehuwd, begr.
Katendrecht 22-12-1802.

3. tfjjeDura, ged. Charlois 16-6-1743 (get. IJfje Teunis Dompeling), begr. Charlois 15-4-1794
(klasse 30 gulden, aangifte gaarder), tr. Cornelis Bastiaensz. Oudraad, ged. Charlois 24-9-
1741, schout van Charlois, begr. 21-5-1803, zn. van Bastiaen Cornelisz. Outraet en Marijtje
Cornelis Horeweg.

4. Daniel Dura, ged. Charlois 16-6-1743 (get- Maria Danielse Schoop), j .m. van Katendrecht,
otr/tr. Charlois 8-4/1-5-1774 (gaarder 8-4,15 gld. voor de bruid) Heiltje Oudraad, ged. Char-
lois 12-5-1748, begr. Katendrecht 10-3-1803, dr. van Bastiaen Cornelisz. Outraet en Marij-
tje Cornelis Horeweg78.

Geslacht B

B.I. Pleun Jasperse te Papendrecht, overl. vóór 19-8-1644, tr. Aeltijn Pieters geb. ca. 1578, overl.
tussen 24-5-1650 en 12-1-1654.

Er vindt 27 december 1644 een boedelscheiding plaats" tussen Aeltijn Pieters, wed. van Pleun Jas-
persen in Papendrecht enerzijds, en anderzijds Pieter Pleunen, Cornelis Pleunen, Pouwels Corne-
lisz. Manshert, gehuwd met Anneken Pleunen, allen kinderen en erfgenamen van Pleun Jaspersen.
De oudste zoon, Pieter Pleunen, ontvangt tweederde deel in een gehele griend genaamd Maijken
Huijberde griendinge, gelegen in Craijesteijn, belend ten oosten Arijen Artsen c.s., ten westen 'de
deckers cum suis eertijds gecomen wesende van Arijen Pieters den oude (stiefvader van Adriaeentje
Bastiaens) en Jan Pauwels als erfgenamen van Arijen Bastiaensen, in zijn leven visser in Sliedrecht,
naer luyt in [...] van eijgen brieven van opdracht gepasseert voor schout en schepenen van Sliedrecht
25 mei 1638, het andere derde deel wordt behouden door Aeltijn Pieters.

Een volgende akte van scheiding is gemaakt 12 januari 165480 na het overlijden van Aeltijn Pieters.
Pieter Pleunen erft het huis van zijn ouders gelegen in 't Oosteijnde van Papendrecht, en 'sekere
griendinge genaemt Maijken Huijberds griendinge in Craijesteijn gelegen'. Dit bezit in Craeijesteijn
(een polder behorende bij Sliedrecht) is ca 1644" en 24 mei ïöso8* vermeld in de archieven van Slie-
drecht. De beide andere kinderen erven obligaties.

Aeltijn wordt nog genoemd in een akte van 19 augustus 164483, waar door haar geboortejaar is vast
te stellen: 'Adriaentgen Pieters wed. van za. Bastiaen Leendertsen, visser out 78 jaren, Aeltijn Pieters
wed. van za. Pleun Jaspers, out 66 jaren ende Pieter Arijensen Visscher, out 50 jaren offte daer ont-
rent' leggen een verklaring af aangaande visserij in 1637 ten verzoeke van Leentgen Jans, huisvrouw
van Hendrick Artsen Craijesteijn wonend onder Strijen.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Pleunen Dura, volgt II.i.
2. Cornelis Pleunen Dura, volgt II.2.
3. Annichien Pleunen, overl. Papendrecht dec. 1681, tr. ca. 1642 Pauwels Cornelisz. Manshart,

overl. na haar84.
Pauwei Cornelis Manschart als man en voogd van Annigjen Pleunen cedeert en transporteert 14
november 165185 'aen ende ten behoeve van Pieter Pleunen, des comparantes swager seekere stux-
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ken grint leggende int weer van Lendert Mertensen Beiert ende noch een hoecxken grint leggende
int voors weer'.

Pouwels Cornelis Manshardt wordt in 1672 en 1674 in de 200° penning aangeslagen voor 2500
gulden.

Kerkontvangsten Papendrecht 1684: 'van Annichje Pleunen het gene sij bij seker occasie aen den
armen belooft hadde: 100:5:0'.

B.II-i. PieterPleunen Dura, overl. tussen 1672 en 21-4-1674, tr. vóór 3-7-1642 AriaentieBastianen,
geb. ca. 1620, vermeld als lidmaat te Papendrecht op 25-12-1667 en 29-3-1695 (als weduwe),
overl. Papendrecht 26-6-1705, dr. van Bastiaan Arijense (Geslacht A. II-3).

Pieter werd zelf nooit met de naam Dura aangetroffen, wel na zijn dood en al zijn kinderen noemden
zich Dura. Het lijkt aannemelijk dat de naam aangenomen werd omdat Ariaentie Bastianen tot de
andere geslacht Dura (Ai) behoorde.

Op 19 december 1648 treedt Pieter Pleunen op als getuige86. Hij wordt 14 november 1651 genoemd
als broer van Annichien Pleunen.

Met betrekking tot Adriaentie Bastianen is de volgende akte gevonden (een kopie van 6 novem-
ber 165987): 'Comp. Pieter Pleunen, woonende op Papendrecht als getrouwt hebbende Adriaentgen
Bastiaenen sijnde geweest het achtergelaten weeskint vande huysvrouwe van Adriaen Pietersen za:
(helaas wordt de huisvrouw niet met name genoemd!) ende heeft bekend t, alsoo hij bekende mits deser tot
zijnre goetgenoegen ende contentemente ontfangen te hebben wt hande van Sr. Johannes de Haze
Coopman deser stede, de somma van twee hondert tweenseventich gulden. Is dat in betalinge ende
aflossing van sekere obligatie verleden bij d'heere Willem van der Buick ende Hendrick Absaire elcx
ende voor al op die ie Martij 1640'.

In de 2ooe penning van Papendrecht van 167288 wordt Pieter aangeslagen voor een vermogen van
2000 gld en in 1674 wordt zijn weduwe aangeslagen voor eveneens 2000 gulden.

Adriaentgen Bastiaens, wed. van Pieter Pleunen, wonende te Papendrecht, verklaart 21 april 1674
als voogden over haar minderjarige kinderen, na haar overlijden, te kiezen haar oudste zonen Basti-
aen en Theunis Pieters89.

Pieter Pleunen en Jan Ariens Dura (A.II-z) worden 28 april 1676 genoemd90 als eigenaars van een
kamp land, dat de oostelijke belending vormt van 375 roede land in de Matena over de Nonneke, dat
door Gerrit Meeuws getransporteerd wordt aan Cornelis Ariens Koninck. Hun beider weduwen wor-
den eveneens 25 augustus 1676 genoemd (zie bij A.II-2). Ariaentje eist 20 februari 1683 20 gld. wegens
aankopen in 1681 van Aerien Damis als echtgenoot van Grietje Jans, die weduwe en boedelhoudster
was van Damis Ariens van der Heijden91. De eis wordt toegewezen zonder uitstel.

In het cohier van de gezinnen van Papendrecht in 1680 komt Ariaentje voor als weduwe met zeven
kinderen, 'een halft capitaellist'.

Uit dit huwelijk, ged. te Papendrecht (de moeder Ariaentie Bastianen wordt alleen van 1642
t/m 1646 genoemd):

1. Bastiaen, ged. 1-9-1642, jong overl.
2. Pleuntien, ged. 17-4-1644, jong overl.
3. BastiaenPietersDura, ged. 25-3-1646, ongehuwd, overl. Papendrecht30-9-1703.
4. Pleun, ged. 26-1-1648, jong overl.
5. Teunis Pieters Dura, ged. 1-8-1649, ongehuwd, overl. Papendrecht 27-1-1699.
6. Pleun Pieters Dura, volgt III-i.
7. Eijltie (=Aaltje), ged. 23-3-1653 (tegelijk met het gelijknamige kind van Cornelis Pleunen,

B.II-2), overl. Papendrecht 30-5-1695, otr. (als Aaltje Pieters Dura, j.d. van Papendrecht)
Papendrecht 1690 Wouter Bastiaans Klockert, j .m. van Werkendam, (acte van op Werken-
dam te mogen trouwen op den 14-2-1690, zijn doop is niet gevonden)

8. Pleuntie, ged. 28-1-1657, tr. Papendrecht 29-5-1689 ('sijnde Pinxterdagh', otr. 2-5) Arien
Huijgen Visscher, wedr. van Annitge Leenderts van 'Slijdert'.
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9. Aart, ged. 10-11-1658.
10. WouterPietersDura, volgt III-2.
11. Willempje Pieters Dura, overl. Papendrecht 15-2-1710 'van de kinderpokken', otr./tr. Papen-

drecht 4/26-6-1695 Aariaen GijsbertseBesemer, schoenmaker, ws. ged. Oud Alblas 27-7-1659,
overl. Papendrecht 18-12-1723, zn. van Gijsbert Aerts Besemer en Geertge Arijens92.
Hij doet 18 april 1696 te Papendrecht belijdenis. Zij doet 10 april 1686 belijdenis als Willempje Pie-
ters, j.d. zijnde een dochter van Pieter Pleunen zaliger.

B.II-2. Cornelis Pleunen Oma93, geb. ca. 1617, visser te Papendrecht, overl. kort vóór 25-2-1683,
tr. vóór 1-9-1642 Marichje Cornelis, overl. kort vóór 27-8-1685, dr. van Cornelis Theunisz94.

Cornelis noemt zich ook Dura, aanvankelijk ook wel eens van Duren. Mogelijk nam hij de naam aan
omdat de nazaten van zijn broer zich zo noemde, maar het is zeer goed mogelijk dat er een andere
reden was, die niet meer is te achterhalen.

Zij testeren 20 mei 1643, wonend in Papendrecht95, mutueel. Aan het eind van de akte staat: 'dit
waren beijde heel lange en noch Jonge luyden, hij zone van Pleun Jaspers in Papendrecht'.

Op 4 juli 1648 verklaart Cornelis Pleunen Visscher96 'als getrouwt hebbende Marigien Cornelis
woonende alhier op Papendrecht' 'te cederen te transporteren ende over te dragen etc ten behoeve
van de weduwe en de kinderen van Lenert Bastiaensz. za: zeker anderhalff mergen lants genaemt
Pleuntgen Pietersweer wesende den tweeden Camp van vooren'.

'Geerit Barentz, oud 47 jaar, en Jan Bouderijnsz, oud omtrent 29 jaar, beide wonend op 't huis te
Muijlwijk buiten dese stede (Dordrecht) verklaren ten verzoeke van Pieter Arijens, Pleun Cornelisz,
Cornelis Pleunen van Duijren ende Pieter Arijens den Ouden, alle wonend op Papendrecht, als pach-
ters van zekere visserije genaamd het nieuwe caneel leggende op de grond van de heer van de Mijl', 22
januari 166197.

Cornelis Pleunen van Duren te Papendrecht wordt 7 december 166398 genoemd ter ene zijde, en
ter andere zijde Jan Jacobsen, ook te Papendrecht wonend, inzake '2 stukken op plaetgens ende gos-
singen met sijnen toebehoren liggende in de riviere de Merwede tusschen Cranendonck en 't huys de
Merwede bij voorn. Cornelis Pleunen van Duren benevens Leendert Arijens Visscher van de graaf van
Holland gepacht voor de helft'. Hij geeft de pacht aan Jan Jacobsen.

Hij wordt als Cornelis Pleunen van Duera genoemd in een akte van 4 februari 1669": 'Comp. Pieter
Bastiaense woonende tot Gorinchem, Jacop Jansen van der West, Cornelis Pleunen van Duera, Cleijs
Stevense Matena woonende op Papendrecht van s-moeders sijde vrunden bestaende in vier kluchten,
alle erfgenaemen ab intestato van Claes Janse Vermeulen100 de welcke in Oostindien overleden is,
voor haer selven getuge des naemen van d'andere vrunden van haerder sijde bekende met Joost Bar-
tholomeuse ende Daniel Dolfijn beijde schippers borgers der voors stadt'.

Kerkerekeningen van Papendrecht 1670: 'Reeckeninge bewijs en reliqua die doende is Cornelis
Pleunen van Durens, kerckmeester deser vrijheerlicheyt Papendrecht ende Matenaes van soodanige
ontfanck ende uytgeeft als hij rendant, tsedert den 20'Januari 1670 tot date deses geduyrende sijne
bedieninge heeft gehad als volcht' (hierna volgt een beschrijving van in- en uitgaven tot 29 januari
1671).

In de 200' penning van Papendrecht van 1672"" wordt Cornelis Pleunen Dura aangeslagen voor een
vermogen van 2500 gld en in 1674 voor 3000 gulden.

Op 18 december 1673 worden verklaringen afgelegd op verzoek van Cornelis Pleunen Dura, visser,
won. te Papendrecht102: Pleun Cornelisz. ende Maeijken Cornelis wed. van Geerit Barentsz. woon-
ende buyten de Sluijspoorte opte gront van de Mijl dewelcke ter instantie van ende ten versoecke van
Cornelis Pleunen Dura Visser woonende op Papendrecht gesamentlijck hebben geattesteert getuycht

Handtekening van Cornelis Plunen van Duren (B. II-2)
d.d. 6-2-1659
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ende verclaert bij waere Christelijcke woerden in plaetse van eede hoe dat waerachtig ende haer attes-
tanten seer wel bekent is dat Cornelis Jansz. visser van 's Gravendeel vergunt ende toegestaen heeft
d'heer Corstiaen Gijsen ende sr. Pieter Jan Pietersz. Cloens dat sij mette seech off ander waert meer
souden mogen vissen off doen bevissen. Seeckere Visserije opte Crabbe ende de gront van Mijl bij den
voors Cornelis Jansz. visser aengesaten ende gepacht van de hooch ed geboren Vrouwe Douariere van
der Mijl voor welcke voors vergunning om mede te mogen vissen den voors heere Corstiaen Gijsen
belooft heeft twee ijsere potten ende den voors Pieter Cloens twee haesen. Gevende sij attestanten
voor redenen van welwetentheijt te weeten den voors Pleun Cornelisz. dat hij sukx den voors Sr
Pieter Cloenen selfs heeft hooren seggen ende den voorsz. Maeijken Cornelis dat sij tselve de huysvr.
vanden voorsz. Cornelis Jansz. Visser meenichmael heeft hooren verhaelen presenterende mitsdien
tgene voors staet tot allen tijden des noots ende daer toe versocht sijnde naerde te affirmeren. Aldus
gedaen ende gepasseert binnen Dord ter presentie van Arijen Hendricx van der Lust die verclaerde
tegen voors staet de knechten van de heer Corstiaen Gijsen mede te hebben hooren seggen ende
Arijen Heckenhoeck als getuygen.

De kerk heeft 13 februari 1679 van Cornelis Pleunen van Dura 'wegens Jan Bransen een jaer interest
verscheenen anno 1678 de somma van twee gulden en acht stuyvers'. In de lijst van gezinnen van 1680
staat Cornelis Pleunben van Duren vermeld, met zijn vrouw en drie kinderen, een half kapitalist.

Cornelis Pleunen van Dura betaalt aan (de weeskinderen van) Jacob Arijens in de Molen en Bastiae-
ntgen Willems 30 mei 168212 gld. rente over 100 gld., verschenen de 12' okt. 1679,1680 en 1681; op 23
juli 1685 nogmaals 12 gld. over de jaren 1682 t/m 1684, per 1 april 1687 4 gl. Over 1685, idem 20 novem-
ber 1690,18 augustus 1691 en 11 maart 1694103.

Op 25 februari 1683 ontvangt de kerk 12 gld. voor het openen van het graf van Cornelis Pleunen van
Dura, en 27 augustus 168512 gld. wegens het openen van het graf van Marichje Cornelis, huisvrouw
van Cornelis Pleunen van Dura.

Uit dit huwelijk (de moeder wordt bij de dopen van 1653 en later niet genoemd):

1. Cornelis Cornelisz. Dura, volgt III-3.
2. Pleun Cornelis Dura, volgt III-4.
3. Pietertje Cornelis Dura, ged. Papendrecht 29-7-1646, overl. 1707104, tr. (1) Papendrecht 8-1-

1673 CornelisJans Ouwerkerck,).m., beide van Papendrecht, vrachtvervoerder (1673/4)105, tr.
(2) Papendrecht 13-5-1686 (aangetekend 12-5) Cornelis Aerdse, wedn. van Marichje Pieters,
beide van Papendrecht.
Pietertje Cornelis, dochter van Cornelis Pleunen, wordt lidmaat te Papendrecht 2-4-1668 (Pasen).

4. Eijltie, ged. Papendrecht 23-3-1653. (op dezelfde dag als haar nicht, 'oock Eijltie'); jong
overleden.

5. Aeltje Cornelis Dura, ged. Papendrecht (als Eijltie) 2-4-1657, overl. Papendrecht 11-1-1703,
otr. Dordrecht 17-1-1683 Papendrecht 31-1-1683 Pleun HeijndrixStekelbos, wonend buyten de
Sluijspoort (te Dordrecht), ged. Zwijndrecht 20-6-1649, overl. Papendrecht 12-12-1712, zn.
van Hendrick Teunissen en Maeijcke Pleunen.
Pleun Heijndrix Stekelbos is 23 mei 1695 diaken, 1 juni 1705 ouderling.

Aeltie Cornelis Dura, buyten de Sluijspoort, is 24 april 1686 met attestatie vertrokken van Dor-
drecht naar Papendrecht.

6. Lijntje Cornelis Dura, tr. (als j .d. van Papendrecht) Papendrecht 18-7-1694 Willem Pauwels van
derEsch, ged. Papendrecht, 22-10-1656, zn. van Pauwei Willems, visser (zie A.II-i) en Geer-
tje Ariens.
Lijntje is 19 maart 1702 en later getuige bij de doop van kinderen van de oudste dochter van haar
nicht Liedewij Cornelis Dura, m.3.1. Zij wordt 5 oktober 1676 genoemd in het testament van haar
broer Pleun. Aaltje en Lijntje zijn lidmaten te Papendrecht, nr. 133 en 134 in de lijst. Er tussen staat:
beijde dochters van Cornelis Pleunen.
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B.III-i. F'leun Pieters Dura, ged. Papendrecht Palmzondag 1652 (= 24-3-1652), burger van Wil-
lemstad, schipper, mutueel testament Dordrecht 8-12-1689106, overl. tussen 23-10-1712 en 18-11-
1714, otr./tr. (als Pleun Pietersse van Dura, j .m. van Papendrecht, alhier wonende) Dordrecht
30-10/14-11-1689 Appolonia van Someren, wed. van Abraham Wensch, geboortigh van Heerjans-
dam, wonende tot Dordrecht op de Lombardeburgh; acte om te Dordrecht te mogen trouwen
den 14-11-1686, overl. Willemstad 1727, testeert als weduwe te Willemstad 18-11-1714 en 30-5-
1721107.

De doop van Appolonia en die van eventuele kinderen uit haar eerste huwelijk zijn niet gevonden.
Pleun Pietersz. van Dura en Apolonia van Someren, echteleiden wonend binnen deze stad, testeren 8
december 1689"", het betreft een mutueel testament.

Pleun Pieterse van Dura, inwoner dezer stede, verklaart 6 juni 1691 schuldig te zijn1"9 aan en ten
behoeve van zijn moeder Ariaantie Bastiaens, weduwe van Pieter Pleunen Dura, 300 Car. gl. Getui-
gen zijn Abraham en Jacobus de Jager. Hij koopt 5 juli 1691 een huis en erf en toebehoren 'genaemt
de Melckan in de Groote Kerkebuurte tussen Jan van Veen, backer en Huijbert de Groene voor
570 gld'"°.

Arien Pouwelse van Velsen, wonende te Heerjansdam, Pleun Pieterse van Dura met Jan Voorrijn,
beide borger dezer stede, verklaren1" 29 december 1695 dat ze zich inlaten als borgen voor Maerten
Wouterse van Velsen. Genoemd wordt nog Gijsbert van Aelst, pachter.

Uit dit huwelijk, ged. te Dordrecht:

1. Pieter Pleunen Dura, volgt IV.i.
2. Willemijntje Pleunen Dura, ged. 19-10-1692, komt met att. te Willemstad juli 1709, begr. ald.

27-9-1759, otr./tr. Willemstad 7-2/2-3-1710 Jacob Gerrits van Nimwegen, geb. 1685/90, overl.
na 17-11-1726, zn. van Gerrit Jans van Nimwegen en Heijltje Jacobs"2.

3. Ariaentie (van) Dura, ged. 16-1-1695, jong overleden.
4. Adriana (van) Dura, ged. 29-3-1697, otr./tr. (als Adriana van Dura, jd. geboortig van Dor-

drecht, wonende in Willemstad) Willemstad 11-5/2-6-1720 Ewout van der Maas (impost 4
gld. 3 st.), ged. Willemstad 7-4-1697, zn. van Theunis Pietersze van der Maas en Susanna
Valerius.

5. Teunis (van) Dura, ged. 23-4-1699.

B.III-2. Wouter Pieters Dura, vermoedelijk geboren tijdens hiaat doopboek 1659-1666, overl.
Papendrecht 10-5-1700 aan de pokken (gaarder 10-5-1700 3 gld.), otr./tr. Papendrecht (als j.m.)
15-5/6-6-1683 Pieterken Huijgen Graef, j.d., ged. Papendrecht 25-11-1657, overl. Papendrecht 30-
5-1699, dr. van Huijg Cornelisz. Graef, meester kleermaker, en Lijsbeth Gerrits Speek"3.

Hij is niet gequoteerd in de 200' penning van 1672 te Papendrecht.
Wouter Pietersz. van Dura en Pieterke Huijge Graef, wonende in Papendrecht, maken 24 decem-

ber 1684 te Dordrecht een mutueel testament "4. Beiden worden 19 december 1694 te Papendrecht
aangenomen als lidmaat.

Wouter wordt 12 mei 1697 voorgedragen als diaken te Papendrecht en 16 mei 1697 (hemelvaarts-
dag) benoemd. In het lidmatenboek is het volgende over hem genoteerd: 'Dese, een seer braaf man,
is op de 10 mey 1700 aan de kinderpokken overleden tot groote droefenis van allen die hem gekent
hebben'.

Op 18 juni 1698"5 verklaart Johannis van Hoogstrate wonende binnen Dordrecht 'te cederen, trans-
porteren ende in vollen vrijen eijgendom op te dragen sulex doende bij desen aen ende ten behoeve
van Wouter Pieters Dura de nombre van omtrent vijffhondert vierendertigh roeden weylant leg-
gende op het Oosteynde van Papendrecht'.

Cornelis Aerijaens Lijndrager 'onzer inwoonder' verklaart 5 januari 1701 te Papendrecht"6 'bij
desen vercogt te hebben en overgedragen aen de naergelatene weeskinderen van Wouter Pieters van
Dura ende Pieterken Huijgen Graeff, gewesen egteluyden op de Heerlijckheijt van Papendregt over-
leden, seker kamer ende geregtigheijt van 't Rietvelt leggende regt voorhooft daer aen behoorende
staende ende gelegen etc'.
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In het Quohier of Gaderboek der Verpondingen over alle Huyzen ende ander Gebouwen, die in
Papendrecht ende Matena en Jurisdictie van dien zijn bevonden van 23 September 1733 is huisnr. 23
(Van 't Oosten langs den Dijk na 't Westen: nrs. 1 - 87) in bezit van de kinderen van Wouter Pietersz.
Dura: 2:2:0. Later staat er bijgeschreven dat het verhuurd is.

Uit dit huwelijk ged. te Papendrecht:

ïXijsbeth, ged. 4-2-1685.
2. Lijsbet (Elizabeth) Wouters Dura, ged. 16-4-1686, otr./tr. (1) Papendrecht 25-3/13-4-1705 jan

Gijsbertsz. Vogel, j .m. van Sliedrecht, overl. 1720"7, otr./tr. (2) Willemstad 29-5-/20-6-1723
LourensDirksStruijk (impost 6 gl. 6 st.), j .m. geb. te Willemstad, ged. aldaar 15-1-1698"8, zn.
van Dirck Laurens Struijk en Lijsbeth Cornelis van der Giessen, en kleinzn. van Laurens
Dircks Struijck en Neeltje Jans Dura (zie A.II-2.2). Lourens Struijk hertrouwt: otr./tr. Wil-
lemstad 11/27-4-1749 Rijnburgje de Recht (impost aan huis 7 gld. 16 st.), ged. Strijen 5-7-
1749, wed.v. Teunis Jacobs Snel119.

3. Ariaantje Wouters Dura, ged. 24-10-1688, otr./tr. Papendrecht 27-3/15-4-1708 Cornelis Leen-
dertsz. Schram, j .m. van Sliedrecht, overl. Sliedrecht 24-2-1753120, zn. van Leendert Her-
mansz. Schram en Aagje Calis. Hij hertr. Jannigje van der Wiel en Hendrika van Nieuw-
laar. Zij zijn 14-4-1710 als lidmaat aangenomen in Papendrecht.

4. Pieter Wouters Dura, ged. 24-12-1690, overl. na 1-9-1720.
5. Annichien Wouters (van) Dura, ged. 19-4-1693, otr./tr. (1) Papendrecht 11-6/3-7-1712 'het mid-

del van trouwen pro deo') Arien Cornelis Blok, van Papendrecht, ged. Papendrecht 28-1-
1685, zn. van Cornelis Ariensz. Blok en Leentje Cornelis Stout, tr. (2) Papendrecht 19-
11/12-12-1723 Barend Ariensz. van de Graaf alias van Vuren, j .m. van Nieuw-Lekkerland, otr./tr
(3) Papendrecht 18-10/10-11-1737 Hendrik Cornelisz. de Vreugt, ged. Papendrecht 26-4-1676,
metselaar, weduwnaar van Leijntie Cornelisse, met wie hij gehuwd is te Papendrecht op
28-5-1713, zn. van Cornelis Meertens de Vreugt121 en Jaapj e Hendrix Stekelbos122.
Kerkerekeningen Papendrecht, uitbetalingen aan Arij Blok: 1716/1617 timmerloon 1:1:0,1717/1718
timmerloon 54:1:0 en 9:10:8, na 4 september 1719 wegens leverantie hout en timmerwerk 24:6:14,
tussen 22 juli 1720 en 11 augustus 1722 over timmerloon en leverantie hout 41:1:0 en 8:2:0,30-10-
1723 aan de weduwe van Arij Block timmerloon en leverantie hout 25:18:0.

Idem aan Hendrick de Vreugt 1 januari 1716 over leverantie van een schepel kalck en arbeidsloon
1:16:1,1717/1718 voor het verhoren van de pompputstraten en metselloon van het kleijn nieuw huys
voor de predikant, als reparatie aen 't groothuys 80:14:0, nog eens metselloon 43:15:8, na 4 septem-
ber 1719 metselloon 26:15:8, tussen 22 juli 1720 en 11 augustus 1722 metselloon 9:19:8.

Hendrik de Vreugt, laatst wednr van Leijntie Cornelis, en Annigien van Dura, laatst wed. van
Barent van Vuijren, echtelieden, testeren 20 maart 1745123; hij is 'siek te bedde'. Zij kiest over haar
kinderen bij Arij Blok (met name Cornelis, Wouter, Pieter, Lena en Pietertie getrouwd met Philip
Steijnties en kind Neeltie van Vuijren bij Barent van Vuijren) als voogden: Pieter Dura, wonende in
Willemstad, en Pieter van der Esch, wonend op Papendrecht, broer en zwager.

6. Huijch WouterseDura, ged. 2-10-1695, overl. na 24-1-1714.
7. Aaltje Wouterse Dura, ged. 23-3-1698, overl. Papendrecht 27-2-1763, tr. (vóór 1723) Pieter

Willemse van (der) Esch, overl. na 19-3-1763, ws. zoon van Willem Paulesz. van der Esch en
Lijntje Cornelis Dura (II.2-6)124.
Pieter Willemsz. van der Es en Aeltie Wouters Dura maken 18 februari 1743 een mutueel testament,
de kinderen erven125.

Een inventaris is 19 maart 1763 opgesteld van de goederen van Pieter Willemse van der Es, wednr
ende boedelhouder van wijlen Aeltje Wouterse Dura, overl. Papendrecht 27 februari 1763116.
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B.III-3. Cornelis Cornelisz. Dura, tr. Papendrecht (als Cornelis Cornelissen, j .m. van Papen-
drecht) 15-4-1675 Theuntje Cornelis, j .d., ged. Papendrecht 22-1-1651, dr. van Cornelis Janssen en
Lidewij Ariens.

Bastiaen van Rijn, schepen, transporteert 9-5-1678 een geheel huis aan Cornelis Cornelis van Dura;
laatstgenoemde bekent 9-5-1678 hem 675 gld. schuldig te blijven127.

Uit dit huwelijk, ged. te Papendrecht:

1. Liedewij Cornelis Dura, ged. 26-4-1676, overl. Papendrecht 12/13-6-1713, otr./tr. Papendrecht
19-5/12-6-1700 Pieter Cleijse Visscher, ged. Papendrecht 30-3-1670, zn. van Cleijs Pietersen en
Anneken Cornelis.
Zij wordt 3 september 1699 lidmaat te Papendrecht (als 'j.d. daarna getrouwt met Pieter Cleijs
Visscher, gestorven tussen 12 en 13 juni 1713'). Hun dochter Theuntie Pieters Visser, ongehuwde
dochter, testeert 21 september 1738"8 en bedenkt in dit testament haar oom Pieter Cornelis Dura en
tante Cornelia Cornelis Dura, huisvrouw van Cornelis Aertse van de Steegh, die ieder voor de helft
erven en haar 'behoutoom' Cornelis Aertsz. van der Steegh en haar neef Cornelis Willemsz. van
den Esch moeten executeurs worden.

2. Cornelia, ged. 26-4-1676, tweeling met het vorige kind.
3. Cornelia CornelisDura, ged. 22-10-1679, tr. (niet te Papendrecht) Cornelis Aertse van der Steegh.

Zij wordt lidmaat te Papendrecht 1 oktober 1699 (als 'j.d., suster van voorgaande', d.w.z. van Lide-
wij).

Op 12 februari 1742 testeren te Papendrecht129: 'Cornelis Aerts van der Steegh ende Cornelia
Cornelisz. Dura echte man ende vrou, mitsgaders Pieter Cornelis Dura bejaert jongman. Anna en
Theuntje Pieters Visser, dochters van hun zuster Liedewij Cornelis Dura en Pieter Cleijsse Visser
zijn erfgenaam (van zijn kant ook erfgenamen)'.

4. Pieter Cornelis Dura, ged. 14-6-1682, op 12-2-1742 'bejaert jongman'.

B.III-4. Pleun Cornelis Dura, ged. Papendrecht 2-8-1643, visser te Papendrecht, (kleine) slijter
van brood, levert ook olie en kaarsen (1672-75, o.a. aan de molenaars) en hooibossen (1674)130,
tr. (1) Papendrecht 7-5-1673}udith Cornelis Wapperom, j .d. van Papendrecht, overl. tussen 15-3-
1676 en 5-10-1676, tr. (2) Papendrecht 7-4-1686 (huwelijkse voorwaarden 19-1-1686'31) Marichje
Aerden, wed. van Jan Pauwels Stock, visser.

Nadat eerst Pleun en Judith samen een mutueel testament hebben opgesteld op 28 januari 1676132

(waarin verder geen namen werden vermeld), testeert Pleun Cornelisz. van Dura, visscher wonende
op Papendrecht alleen op 5-10-1676133: zijn universele erfgenamen zijn: zijn vader en moeder Corne-
lis Pleunen Dura en Maritge Cornelis, na hun overlijden zijn broers en zusters Cornelis Cornelisse,
Pietertgen Cornelisse, Aeltken Cornelisse, Lijntgen Cornelisse Dura. Vooghden over de nagelaten
boedel worden zijn vader en zijn broer Cornelis Pleunen Dura.

In een transportakte van 1 februari 1679 worden genoemd134: Aerien Cornelis Wapperom voor de
ene helft, Theunis Cornelis Wapperom en Pleun Cornelis van Dura als ten echte gehad hebbende
Judick Cornelis Wapperom zal., ieder een 1/4 transport (+ een acte van schuldbekentenis).

Pleun Cornelis van Dura draagt 12 januari 16831" een huis en erve over aan Pieter Stevens. Laatstge-
noemde bekend wegens deze koop 185 gld. schuldig te zijn aan Pleun Cornelis van Dura.

Op 23 november 1686 leggen Stephanus de Rouw en Floris van Radesteijn een verklaring af136

'in opdracht van pagters ofte overnemers van de impost op het gemael ingegaen prima augustus
laestleden ende sullende kopieren de ketsten julij des toecomenden jaers 1687 over de geheelen
Alblasserwaert, dat sij deposanten nevens ende ten versoecke vande requiranten in verscheijden
ende bijsondre tijden dickwijls ende mennigmael hebben gepeylt eerst onder Papendrecht in de
respectieve huysingen van de wed. van Joost Jansz, Pieter Pietersz. Besemer, Jan Aertsz. ende Pleun
Cornelisz. Dura, ten andere onder Sliedrecht etc'. 7 mei 1687137: 'Zelfden als vorige acten zijn geweest
onder voors Alblasserwaert bij de hier nae te noemen slijters soo van broode, wittebrood, koeckjens
ende bisscuyts te samen alhier genoemt Groote Slijters, als van wittebrood, koeckjens ende bisscuyts
alleen, kleijne slijters ende deselve dat sij attestanten jeder in het bijsonder deugdelijck ende iterati-
velijck hebben afgevraecht van waer sij het broot wittebroodt, koeckjens ende biscuyts haelden het
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welcke sij ter slete uyt vercochten, met namen Pleun Cornelisz. Dura (rest is doorgehaald!) wonende
onder Papendrecht als kleij ne slij ter dat hij sij n goet haelde van Dordrecht, ende dat de Backer aldaer
seyde, daer hij 't selve wel mogte doen alsoo alle de slijters onder de voorsz. Alblasserwaert t selven
oock alsoo deden'. Daarna volgt een opsomming van de kleine en de grote slijters. In Papendrecht
wordt nog als grote slijter vermeld een Jan Ariensz.

Margjen Aerts, weduwe van Pleun Cornelissen Dura wordt 16 april 1701138 genoemd bij de over-
dracht van 'een seker ackertje grient'.

Uit het eerste huwelijk, ged. te Papendrecht:

1. Cornelis, ged. 15-3-1676.

B.IV-i. PietervanDuura, ged. Dordrecht 14-9-1690 (vader en moeder: Pleun Pietersz. en Plonia
van Duren), otr/tr. Willemstad 13-5/4-6-1724 Alida Lacoutere (impost 4 gld.), ged. Willemstad
29-1-1696, dr. van Passchier Lacouter en Anna Alphonse Meijsbergh.

Voor zij n huwelijk had Pieter een onwettige zoon: Willemij ntie Wekkers laat te Willemstad dopen op
9 januari 1724, haar onwettig kind Pieter, getuige is Pleuntie Wekkers, 'de vader soo de moeder seyt, is
Pieter Pleune Dura'.

Uit dit huwelijk, ged. Willemstad:

1. Aplonia, ged. 10-5-1725.
2. Pleun, ged. 17-11-1726.
3. Johanna, ged. 20-6-1728.
4. Passchier, ged. 21-8-1729.
5. Passchier van Dura, ged. 23-1-1732, otr. Rotterdam 29-3-1761 (als Passchier van Dura, j.rn.

afkomstig van Willemstad, wonende Bleijkersteeg) Elisabeth van Pekwijk, jongedochter,
afkomstig van Dordrecht, wonende Dordrecht, 'Laast Alhier Gewoont Hebbende', attes-
tatie Dordrecht 12-04-1761, overl/begr. Rotterdam 19/23-6-1801.

6. Aplonia, ged. 20-9-1733 (get. Ewout van der Maas en Adriana van Duura).
7. Anna, ged. 4-11-1736, geen get.

(Wordt vervolgt)

erpen
i j zer

REYNIERS - KNOBBOUT

Amsterdam, ondertrouw 20-9-1597; Dierik Reyniers van Tongeren, wedr. van Antonette
Knobbaut, 4 ans (annos = jaren) wonende op de Oudezytsvoorburghwal, ende Susanne de
Beaulieu van Antwerpen, weduwe van Hans van Strepen, verclarende anderhalfjaren weduwe
geweest te hebben, wonende in de nieustadt in de Hoochstrate, geassisteert met Charles de
Beaulieu hare vader [DTB 408/. 230]

Antwerpen, trouw 27-7-1577; Dirick Reyniers - Marie - Anthonette Knobbout Getuigen:
Marten Sassenbroeck en Anthonis Rustici (Marie = behorend tot de parochie Onze Lieve Vrouwe)
[SA Antwerpen, Sint Jacobskerk, PR215, f. 2o6verso] [M.V-K]
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het portret van...1

[het echtpaar Tuijnman-Komp]

Cornelis Tuijnman, zn. van Pieter Tuijnman en Maartje van der Molen, geb. Uitgeest 25-4-1828,
timmerman, overl. Bergen (Nh) 8-5-1897, tr. (1) Bergen 11-5-1851 Engelina Maria Wietz, geb.
Alkmaar 5-2-1823, overl. Bergen 15-10-1858, dr. van Johannes Hendricus Wietz en Grietje
Blom, tr. (2) Bergen 4-11-1860 Evelina Willemina Henriëtta Trinitas Komp, geb. Hoorn
(Nh) 21-9-1833, overl. Hillegom 20-8-1903, dr. va.n]ohanAdam Komp enjohanna van der Hulst.

Uit het eerste huwelijk zijn te Bergen vier kinderen geboren; uit het tweede huwelijk zijn te
Bergen eveneens vier kinderen geboren.

De afdrukken zijn gemaakt te Alkmaar omstreeks 1890 door C. van der Aa & J. Chrispijn, Ver-
dronken Oord, Alkmaar/ Helder, Kanaalweg 99.

mevr. A. Tamis

Noot
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie GensNostra 59 (2004), pag. 14-15.
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bij de kwartierstaat van Marten Toonder
(1912-2005)

In 1994, in de eerste jaargang van HuppelDePup1, verscheen een kwartierstaat van Aagtje Toon-
der, een tante van Marten Toonder, de geestelijke vader van Ollie B. Bommel. Uiteraard werd
van deze kwartierstaat dankbaar gebruik gemaakt bij het samenstellen van die van Marten.
Marten was ondermeer Officier in de Orde van Oranje Nassau en drager van het Verzetsher-
denkingskruis.

Enige voorzichtigheid is geboden bij de afstamming van de vader van Marten Toonder,
eveneens Marten Toonder geheten. Marten Sr. werd in 1879 geboren en zijn moeder huwde pas
in 1884. Ook het feit dat deze 'natuurlijke' zoon niet naar vaderskant is vernoemd, maar naar
de moeder zelf, doet vermoeden dat de wettiging bij huwelijk in 1884 juridische fictie is ge-
weest en dat de werkelijke afstamming duister blijft.

o
Noten

1. Th.J. Oostergo, Kwartierstaat Toonder, in: HuppelDePup 1 (1994), pag. 62-64; idem 2 (1995), pag. 22:
aanvulling van J.W. Boekhoud.

2. (kwartier 12) 15-8-1805 (akte van bekendheid) of 6-12-1806 (volgens de successiememorie en het
Stamboek Huizinga). Mogelijk betreft het hier twee verschillende personen.

3. (kwartier 24) Groninger Archieven, HC XXXIX d 3, fol. 191V.
4. (kwartier 36) In de huwelijksbijlagen van Pieter Hendriks Swart (zie kwartier 18) is in 1817 vermeld

dat Pieter een buitenechtelijke zoon is van Aagtje Pieters en dat zijn vader ene Hindrik Hendriks zou
zijn.

5. (kwartier 44/45) Zie verder: R. H. Alma, F. J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek 1, Groningen 1988,
nummer 250.

6. (kwartier 60/61) Volgens Gruoninga 20 (1975), pag. 33, is Henderikus Wibbens (1734-1804), zn. van Har-
men/Harm/Harmannus Wibbens en Heilina Roeringh, otr. Stedum 1763 Grietje Aljes, geb. Stedum
19-5-1741, dr. van Alje Luitjens en Aachien Tietes. Volgens J. Huizinga, Stamboek ofgeslachtsregister
der nakomelingen vanDerkPietersenKatrinaTomas, gewoond hebbende teHuizinge op delandhoeveMelkema,
opgemaakt van het jaar 1555 toten met 1883, Groningen 1883, trouwt Henderikus Middelstum 6-4-1767
met genoemde GeertmidPieters.
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16

EISSE HEERTJES

TOONDER

zn. van Heertje Garmts

en Tymke Eyscs

schoenmaker

ged. Godlinze 25-12-

1764 overl. Appinge-

d a m 19-11-1840

tr.(i)Uitwierde(g«n.

Delfzijl) 16-5-1793 Kometiskt

Evertr, ir. (i) Holwierde 5-4-

179$ SryntjeKkiusens

GEPKE ENGBERTS

SCHUURMAN

dr. van Engbert

Jans Schuurman en

Trijntje Jans

ged. Groningen

5-5-1803

overl. Appingedam

27-4-1832

tr. (3) Appingedam 27-9-1826

KLAAS TOONDER

dagloner

geb. Appingedam 24-9-1827
overl. Toornwerd (gem.
Middelstum) 27-8-1907

tr. (1) Warffum 28-11-1851 NceltjcBrands;

tr. (3) Middelstum 29-12-1883

AnjcMulder

•e

PIETER HENDRIKS

SWART

zn. van Hindrik

Hendriks* en

Aagtje Pieters

dagloner,

boerenknecht

ged. Usquert

10-10-1794

over!. Warffum

7-4-1826

19

CATHARINA

(KAATJE)JANS

MEUCENKOEK

dr. van Jan Klasen en

Foskejans

dagloonster

gcb./ged. Leens

17-11-1791/2-12-1792

overl. WarfTum

2-11-1865

tr.(i)ald. 7-11-1838

BcrtndBatnds Bloem

tr. Warfium 14-8-1817

9

AAGTJE SWART

dagloonster

geb. Warffum 27-5-1820
overl. Stitswerd 13-1-1883

tr. (2) Warffum 9-11-1859

EISSE TOONDER

dagloner

geb. Warffum 16-1-1861
overl. Warffum 6-2-1941

AKOBUS HARMAN-

NUS POSTEMA

zn.vanNNenJantje

BernardusPostema

timmerman

geb. Schouwerzijl

23-1-1813

overl. Warffum

6-10-1852

KORNELIA FREDE-

RIKUS PABER

dr. van Frederikus

acobs Faber en Grietje

Jans Roon

geb./ged. Rasquert

19-7/9-8-1807

overl. WarfTum

20-6-1844

tr. Warffum 11-4-1834

FREDERIKUS POSTEMA

timmerman

geb. Warffum 22-6-1834
overl. 11-10-1886

(verdronken op het wad
tussen Noordpolderzijl en

Rottumeroog)

HARMARENTS

OOSTERBEEK

zn.vanArentDaniels

Oosterbeek en Hilje

Harms(Vink)>

landbouwer

ged. Zuidwoldc (gem.

Bedum) 7-7-1793

overl. Noordwolde

(gem. Bedum)

27-11-1849

tr.(i) Bedum 1-9-181Z

Grietje Amuis (Meijer)

MARGR1ETHA

(MART(E)ALBERTS

FROMA(VROOMA)

dr. van Alben Reinden

cnEliubcthLubberts

landbouwerKhefiS^g),
winltelienchc(i8si),

kocro dkcrscric
geb.Middditum 28-8-1813
overl. Uithuizennccden

1-11-1B91

Derk Eitjes Wienema; t l . (3)

Uithuizerm. 17-4-1868

Hendrik (Hirutrilt) Lammert]

randerZwaat

tr.(2)Bedum25-s-i833

ELISABETH
OOOSTERBEEK

dagloonster

geb. Noordwolde
(gem. Bedum) 27-2-1834
overl. Warffum 18-8-1926

tr. Warffum 19-5-1858

MARTJE POSTEMA

geb. Warffum 4-12-1859
overl. Groningen 10-11-1944

tr. Warffum 5-6-1884

MARTEN TOONDER

gezagvoerder ter koopvaardij, schrijver

geb. Warffum 16-11-1879 (erkend bij het huwelijk van zijn ouders)
overl. Leiden 24-5-1965

tr. Uithuizen

(* 'r<=^ » MARTEN TOONDER
| M ^ 3 J geb- Rotterdam 2-5-1912

W (strip)tekenaar, schrijver, tekenfilmproducent
f overl. Laren (NH) 27-7-2005

ISpV N ^ O I-%«- ^ f
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H INDUIK PI ETERS
(HUIZINGA)

zn. van Pieterjans en
StijntjeFreriks

gcb./ged.Oldehove

19-12/25-12-1771

overl. Saaxumhuizen

6-7-1817
ti.{i)YtjeAtdtra

G EERTRUI D UL-
FERTSWIERSUM

dr. van Olfert Luitjens
Wicrsum en Eitje

Ton nis

JANKLAASSEN
(DENNEBOS)

zn. van Klaas Berents
enjannekeFreriks

geb. Baflo 27-2-1780
overl./begr. Saaxum-
huizen 8/14-12-1807

)tr.(i) Een rum (huwdijkstontrict Warfïiim 1-5-1800 ̂

ged. Uithuizen
31-1-1773

overl. Oldenzijl
12-3-1842

TRIJNTJE JACOBS
(BOLHUIS)

dr.vanJacobEisses
(Bolhuis) en

Dieuwerkejans

geb. ca. 1774
overl. Oldenzijl

9-7-1836 (oud 62 jaar)

otr. Uithuizen3-9-i797

JAN KORNELI5
DUURSEMA

zn. van Cornelis Jans
en Geertje Eibes

(Venhuizen)

landbouwer

ged. Loppersum
29-10-1786

overl. Loppersum
24-3-1852

tt.(l)lld.?-5-i8l3
G rietjt Ebes Witmtga

TRIJNTJE HEINES
ELEMA

dr. van Heine Eibes
(Staal?) en

NieskeJansElema

geb./ged. Oldenzijl

14/20-5-1792
overl. Loppersum

17-7-1821

30

)ERKHENDERICUS FRIJNTJE EGBERTS

VV1BBENS
zn. van Henderikus

Harmannus Wibbens
enGeertruidPieters

Huizinga*

landbouwer

geb./ged. Middel-

stum 7/12-10-1777
overl. Middelstum

12-12-1857

er. (1) Uithuizermeeden 11-12-1812

BOSMAN
dr. van Egbert Jacobs

en Geertje Pieters
Bolt

geb./ged. Kantens

25-1/4-2-1781
overl. Middelstum

16-12-1865

otr./tr. Rottum/Middelstum 21-4/6-5-1804

FREERK HINDRIKS
HUIZINGA

boerenknecht

JOHANNAJANS
DENNEBOS

geb. Saaxumhuizen2

overl. Uithuizen 26-4-1876
(oud69Jr.)

tr. Uithuizermeeden 17-11-1838

geb. Uithuizen 5-10-1813
overl. ald. 8-3-1895

GERHARD JANS DUUR-
SEMA

landbouwer

geb. Loppersum 8-5-1818
overl. Oldenzijl (gem. Uit-
huizermeeden) 12-4-1880

HEILINA DERKS WIB-
BENS

geb. Middelstum 13-9-1820
overl. Oldenzijl 28-1-1887

tr. Middelstum 19-4-1844

JAN FREERKS HUIZINGA

veearts

geb. Uithuizen 9-10-1842
overl. Uithuizen 16-1-1904

tr. Uithuizermeeden 21-11-1873

TRIENTJE GERHARDS DUURSEMA

geb. Oldenzijl 10-7-1845
overl. Uithuizen 18-9-1896

tr. (1) Uithuizermeeden 7-2-1868
Arnoldus Willem Nanninga

TRIENTJE (TINE) HUIZINGA

geb. Uithuizen 2-3-1886
overl. Leiden 5-2-1970

29-7-1911

tr. (1) Leiden 31-5-1935 AfineKornelieDik (PhinyDick), geb. Rotterdam 14-9-1912,
schrijfster, schilderes, overl. Greystones (Ierland) 7-8-1990,

dr. van Kornelis Egbert Dik en Afina Hazewinkel;
tr. (2) 1996 Woltera Gerharda Wansink, geb. Velzen 5-8-1932, componiste,

overl. Hilversum 29-8-1996. Zij tr. (1) GerritdeMarezOyens;
tr. (2) 1976 Menachem SamuelArnoni.
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het portret van...1

[het echtpaar Feikema-Sypkens]

/S/l-
AMHTKIIMAU

Martinus Feikema, geb. Franeker 28-2-1843, graankoopman, boekhandelaar, overl. Haarlem
23-6-1906, zn. van Douwe Yebs Feikema en Dieuwertje van Gelder, tr. Vlagtwedde 15-6-1869 Hille-
gonda Catharina Sypkens, geb. Sellingen 1-8-1845, overl. Den Haag 30-12-1926, dr. vznjohan
Ulrich Herman Sypkens en MargarethaElizabeth Catharina Koning2.
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren, drie te Franeker en twee te Groningen.

Beide portretten zijn omstreeks 1872 gemaakt door A. Greiner, photograf, Nieuwendijk L 87
te Amsterdam.

TjerkT. Feikema

Noot
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie GensNostra 59 (2004), pag. 14-15.
2. Favoriete voorouders, in: GensNostra 51 (1996), pag. 542-543.
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bij de kwartierstaat van
Marinus Jacobus Hendricus (Rinus) Michels

(1928-2005)

Rinus Michels heeft vele bijnamen gehad, zoals: de Generaal, de Sfinx, de Bul, Mister Mar-
bos (Meneer Marmer). In familiekring is hij aangeduid als 'Broer'. Michels is aanvankelijk
gymnastiekleraar bij diverse scholen te Amsterdam en voetballer bij Ajax (landstitels 1947
en 1957). Later traint hij achtereenvolgens de voetbalclubs JOS, AFC, Ajax, FC Barcelona, Los
Angeles Aztecs, FC Köln en Bayer 04 Leverkusen en is onder andere bondscoach van het Ne-
derlands elftal, met welk elftal hij in 1988 de Europese titel haalt.

Zijn voorouders van vaderskant, voorzover in bijstaande kwartierstaat vermeld, hebben
voornamelijk te Amsterdam gewoond. Aangezien deze kwartierstaat slechts zes generaties
behelst, zou bijna onopgemerkt blijven dat vrijwel alle overgrootouders van HendricusJohan-
nes Michels (kwartier 4) stammen uit het gebied van de huidige Bondsrepubliek Duitsland. Zo
stamt de naam Michels zelf, wizjoannesBernardus Michels (kwartier 32) uit 'Warburg in 't Pater-
bornse'.

Onder de voorouders van Wilhelmina Geertruida Weiman (kwartier 7) bevinden zich zeelui.
De overlijdensakte van Pieter Weiman (kwartier 28) vermeldt dat deze overleden is 'op eene
reize van Dordrecht naar Brielle, in deszelfs marktschip'. Stuurman Arij van Luik (kwartier 30)
is in de maand december van het jaar 1838 omgekomen op de Noordzee, zo blijkt uit de huwe-
lijksakte van zijn dochter Teuntje. Dit overlijden is echter niet ingeschreven bij de Burgerlijke
Stand en ook een akte van bekendheid ontbreekt.
Eveneens via zijn moeder stamt Rinus Michels uit het oude geslacht Van Brederode uit West-
Friesland en via de kwartieren Van Lui(j)k kan hij zich rekenen tot een afstammeling van Doen
Beijensz. (15e eeuw), bezitter van memorielanden te Poortugaal (onder Rotterdam). Alleen al
daardoor zijn er, zeker in Holland, velen die zich verwant met hem kunnen noemen en zo-
doende nu wellicht een mogelijke verklaring in handen hebben voor hun voetbaltalent en
spelinzicht.

De samenstellers danken Frans Thorissen en H. L. Stasse voor hun medewerking.

Bas Lems, Arie Jan Stasse

Literatuur
- Bert Hiddema, De Generaal, Amsterdam 2003. '
- Publicaties van de 'Werkgroep Brederode', gebonden, met register, aanwezig in bibliotheek van de

NGV te Weesp, z.j. [1975 en later], geeft een overzicht van alle niet-adellijke (Van) Brederodes.
- Corrie Verkerk, Rinus Michels, in: Paul Arnoldussen en Annemarie de Wildt (red.), Stadsgezichten. Hon-

derd grote Amsterdammers uit de twintigste eeuw, Amsterdam 1999, pag. 122-123.
- J. J. Vervloet (red.), Deparenteel van Doen Beijensz., delen I en II, Rotterdam 1989 en 2001.

Noten
1. (kwartier 43) In de huwelijksakte is de naam Maria vermeld zoals die is opgeschreven in het doop-

boek. Uit andere bronnen is echter duidelijk dat zij Hen(d)rica heeft geheten. Regionaal Archief
Leiden, Rechterlijk Archief, inv. nr. 3, deel 68.

2. fol. 23V (datum 25-1-1810): Henricus Cuppens, voermansknecht, 37 jaar, geboren te Leenth in de Mey-
erij van Den Bosch, gevangene op het Gravensteen. Voor 12 jaar geleden ongeveer getrouwd met
zijn vrouw Helena Noordermeer, woonde aanvankelijk te Hillegom. Hij wordt veroordeeld wegens
diefstal, roof en moord. Dat laatste gebeurde op 12 juni 1806 in Leiden. Slachtoffer was LeuntjeBol,
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JOHANNES

BERNARDUS

MICHELS

zn.vanjoannes

Bernardus Michcls

en Maria Geertruida

Overberg

klccrmakersknccht

ged. Amsterdam (r.-k.)

7-4-1790

ovcrl. Amsterdam

25-6-1838

17

ANNA MARIA

FRANCISCA

HOENKAMP

dr. vanjoscph

-Joenkamp en Helena

Broekhoff

ged.Amsterdam

(r.-k.) 10-9-1795

overl. Nieuwer-

Amstcl 19-3-1862

tr. Amsterdam 15-5-1816

8

JOHANNES HUBERTUS
BERNARDUS MICHELS

kleermaker

geb. Amsterdam
29-10-1830

overl. Amsterdam
23-6-1916

18

MATHEUS

JOSEPHUS KOCH

in. van Gerardus Koch

en Maria Kallenberg

kleermaker, schutter

geb./ged. 's-Graven-

hage 6/6-9-1795

overl. Amsterdam

7-4-1865

CATHARINA

MARIA SOPHIA

WESTERHOFF

dr. van Franciscus

Westerhoffen Maria

Theresia de Graaf

ged. Amsterdam

(r.-k.) 9-4-1791

overl. Amsterdam

12-2-1852

tr. 's-Gravenhage 20-2-1822

9

ELIZABET
WILHELMINA KOCH

geb. Amsterdam
24-9-1832

overl. Amsterdam
25-3-1873

tr. Amsterdam 24-11-1852

4

HENDRICUS JOHANNES MICHELS

kleermaker

geb. Amsterdam 10-7-1866
overl. Amsterdam 23-6-1952

THEODORUS

MATTHIAS

SIGTERMAN

zn, van Johanncs Sig-

terman en Catharina

van den Burgh

metselaarsknecht,

opperman, pakhuis-

knecht

ged. Amsterdam

(r.-k.) 24-2-1781

overl. Amsterdam

28-11-1834

MARIA KUYPENS

dr. van Hcndricus

Kuypens en Hendrica

Noordermeer1

naaister

ged. Leiden (r.-k.)

18-4-1801

over], Amsterdam

25-3-1868

tr, Amsterdam 20-9-1826

HENDRICUS JOHAN-
NES SIGTERMAN

tabakswerker, werkman

geb. Amsterdam
15-9-1827

overl. Amsterdam
23-1-1885

WILLEM JOHANNES

VAN DEN BROEK

zn. van Gerrit van den

Broek en Maria

Magdalena van Delscn

metselaat

gcb./ged. Amsterdam

11/13-1-1796

overl. Amsterdam

5-4-1863

MARIA CHRISTINA

LEEMAN

dr. vanAndries

Godlob Leeman en

SaradeGroot

gcb./ged. Amsterdam

6/13-1-1799

overl. Amsterdam

13-7-1874

tr. Amsterdam 30-8-1820

GRIETJE
VAN DEN BROEK

naaister

geb. Amsterdam
14-7-1826

overl. Amsterdam
20-10-1888

tr. Amsterdam 26-4-1854

CHRISTINA MARIA SIGTERMAN

geb. Amsterdam 8-9-1867
overl. aMSTERDAM 8-5-1941

tr. Amsterdam 25-3-1891

PETRUS WILHELMUS (PIET) MICHELS

machinezetter

geb. Amsterdam 25-12-1899
overl. Amsterdam 4-12-1963

tr. Den Helder

MARINUS JACOBUS
geb. Amsterdam 9-2-1928, gymnastiekleraar, voetballer,

tr. Gibraltar (UK) 1-7-1967 Wilhelmina Clasina (Will)Hulsbosch,
dr. van Hendrikus Hulsbosch en
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JOOST CORNEUSZ.

VAN BREDERODE

zn. van Cornelis

Wal raven Daniels van

BrcderodcenNeeltje

Jooste Houtlosscr

blokkenmaker, tuin-

man, sjouwerman

gcd.Medemblik

19-11-1777

ovcrl. Leiden

29-3-1841

BURGJE VAN BEEK

dr. van Burger van

Beek en Trijntje

Wennius

ged. Hoorn

25-8-1780

overl. Amsterdam

25-12-1847

WARNARDSTUBBE

zn.vanTomasStubbe

enGerritje

van Bolderen

schildersknecht

gcd. Amsterdam

(r.-k.) 21-8-1776

overl. Amsterdam

28-7-1832

otr. Medemblik 27-4-1805

ELI5ABETH

LASTHUYSEN

dr. van Jan

Lasthuys(en) en

Stijntje(Christina)

Plugge

schoonmaakster

ged. Amsterdam

30-9-1770

overl. Amsterdam

26-2-1837

otr. Amsterdam 12-7-1805

PIETERWELMAN

zn. van Adolph Dirks

Weiman en Maria

Pieters Kruine

schippersknccht,

marktschipper

geb./ged. Brielle

15/19-4-1802

overl. tussen

Dordrecht en Brielle

3-4-1835

ARENDJEDENEEF

dr. van Willem Gerrits

de Neef en Baartje

Steehouder

geb./ged. Brielle

27/30-3-1803

overl. Briele 8-3-1827

tr. Brielle 26-9-1821

ARIJ VAN LUIK

zn. van Hermanus

WillemsevanLuijk

en Adriana Arendse

Castelein

stuurman, visser

geb./ged. Vlaardingen

13/22-6-1794

overl. Noordzee

TEUNTJE BOER

dr. van Leendert Boer

en Sara Cornelis van

Bla(de)rcn

geb./ged. Vlaardingen

3/11-8-1791

overl. Vlaardingcn

8-12-1857

tr. Vlaardingen 9-7-1812

CORNELIS JOOSTEN
VANBREDERODE

blokkenmaker

geb. Medemblik 12-1-1811
overl. Hoorn 10-3-1881

HERMINA STUBBE

geb. Amsterdam 1-10-1812
overl. Hoorn 16-6-1878

MARINUS WELMAN

zeeloods

geb. Brielle 20-11-1825
overl. Briele 6-5-1869

TEUNTJE VAN LUIK

;eb. Vlaardingen 10-9-1824
overl. Brielle 9-2-1878

tr. Amsterdam 24-10-1832 tr. Brielle 29-11-1848

JACOB VAN BREDERODE

schilder

geb. Den Helder 27-7-1842
overl. Den Helder 5-8-1923

WILHELMINA GEERTRUIDA WELMAN

geb. Brielle 21-6-1865
overl. Amsterdam 22-12-1942

tr. De Rijp 12-11-1896

WILHELMINA GEERTRUIDA VAN BREDERODE

geb. Den Helder 11-9-1905
overl. Amsterdam 25-11-1992

1-11-1923

HENDRICUS (RINUS) MICHELS
voetbaltrainer/coach, RON, OON, overl. Aalst (B) 3-3-2005,
geb. Valkenswaard 6-6-1919, overl. Amstelveen 2-11-2003,
Jospehina Maria van der Sanden
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een 19-jarig meisje. De gestolen goederen gaf hij veelvuldig aan zijn vrouw en aan een zekere Ame-
lia Timmermans, die in 1810 een 'onecht' kind liet dopen, waarvan zij aangaf dat Hendricus Cuppens
de vader was. Henricus wordt veroordeeld tot de dood door middel van ophanging. Het begraaf-
boek geeft aan: Hendrik Cuppens, 34 jaar, man van Hendrica Noordermeer, overl. 2-3-1810, begraven
4-3-1810.
fol. 52V. (datum 15-2-1810): Heintje Noordermeer, huisvrouw van Henricus Cuppens, thans te 's-Graven-
steen (gevangenis) wegens schandelijk voordeel genieten van de misdaden van haar man, oud 36
jaar, geboren te Valkenburg (waarschijnlijk Valkenburg ZH). Zij wordt uiteindelijk verbannen.
Met dank aan Cor de Graaf te Leiden voor de gegevens vermeld in deze noot.

H_ i - ë f p ë n l ^ van Houte-Van Lippeloo @

Amsterdam, ondertrouw 9-8-1597; Pieter van Houten (tekende: Peeter van Houte) van Ant-
werpen, oudt 27 jaren, 5 annos (= jaren) woonende in de Warmoestrate, geassisteert met Clara
van Lippeloo syne moeder, ende Sara van der Vinct (tekende: van der Vinckt) van Antwerpen,
oudt xxj jaren, woonende op de Niesytsafterburghwal, geassisteert met Olivier van der Vinct
hare vader [DTB 408, f. 209]
Amsterdam, ondertrouw 30-6-1590; Symon de Beaulieu van Antwerpen, droechscheerder,
oudt omtrent xxix jaeren, woenende in de Oudezydtsarm, hem opleggende syne geboden tot
Delft mede te laeten gaen ende daervan betooch in te brengen, ende Betteken van Houte (te-
kende: van den Houten) van Antwerpen, oudt xxvj jaere, woenende op den Nieuwendyck indt
Peersche Laeken, geassiteert met Cleerken Lippeloe hare moeder [DTB 405, f. 309]

Antwerpen, ondertrouw 6-9-1561; Peeter van Houte - Clara van Lippeloo - nostri (= van
onze parochie) [SA Antwerpen, Walburgkerk, PR 231, f. 176]
Antwerpen, 24-1-1582; Anthonis de Vriese, koopman, wedr. van Anna Sijts, verkocht Peeter van
Houte Janssonewylen, lakenkoper, en Clara van Lippeloo zij n vrouw, een hof met huis bui-
ten de stad in de parochie van Sint Joris [SA Antwerpen, Schepenregister 370, f. 78,78verso]
Antwerpen, 14-5-1573; Niclaes en Hans van Lippelo, Hans Verbrugghen wedr. van Margriete
van Lippelo, Peter van Houte man van Clara van Lippelo, Adriaen Mandekens man van Anna
van Lippelo. allen wettige kinderen van wijlen Bartelmeeus van Lippelo, benevens Wynande
Doedyns, zijn weduwe, hertrouwd met Hubrecht Robeerts, bekenden ontvangen te hebben
van de zusters Tryne en Has(?) Peters 27 pond 13 st. 2 penn. groten vlaams, die zij de voors.
Bartelmeeus van Lippelo schuldig waren ter zake van 'verwen oft andersins' [SA Antwerpen,
Schepenregister 335, f. 151]
Antwerpen, ondertrouw 1-5-1541; Bartelm(eeu)s van Lippello - noster - Wijnant Doudeijns
- Jorgy (= Sint Joris) [SA Antwerpen, Walburgkerk, PR 231, f. 77verso] [M.V-K]
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de oudere generaties Aukema
en Van Wickevoort

rondom hun verblijf te Antwerpen e.o.

DOOR M. VULSMA-KAPPERS

Het voornemen om aan de oudere generaties van de verwante families Aukema en Van Wic-
kevoort enige aandacht te besteden, heeft vele jaren bij mij op de plank gelegen. Diverse om-
standigheden (tijdgebrek en noodzakelijk, maar tijdrovend aanvullend onderzoek) leidden
telkens tot uitstel.

Aanleiding om juist deze families aan een diepergravend onderzoek te onderwerpen was
het voorkomen onder mijn voorouders van Anna Aukema (1670-1740)'. In haar kwartieren
komt tweemaal de naam Van Wickevoort voor, voldoende reden om ook aan deze familie de
nodige aandacht te besteden.

Het onderzoek verliep van aanvang af wat moeizaam. Het begon met een verkeerd gelezen
naam van een herkomstplaats (Middelie in plaats van Middelburg)2. Daarnaast voerde het
nagaan van de oudere Van Wickevoorts het zoekterrein naar Antwerpen en dat was, toen ik
er in de jaren zestig mee begon, wel bijna altijd het eindstation in genealogische publicaties.
Slechts enkele Nederlanders, ik noem ons vroegere erelid, H.L. Kruimel en jhr. mr. C.C. van
Valkenburg, waagden zich aan navorsingen in de Sinjorenstad. Met name hun voetnoten bij
artikelen waarin het Stadsarchief van Antwerpen was benut, vormden voor mij een zekere
leidraad voor mijn eigen onderzoek aldaar3.

De Aukema's verbleven weliswaar niet zo lang in Antwerpen - de politieke en economische
situatie was er niet naar - maar die periode was wel van belang door de huwelijken, die geslo-
ten werden met Antwerpse vrouwen en de vermeldingen van hun activiteiten in de Schepen-
registers.

De familie Van Wickevoort woonde er langer en maakte de opbloei mee tot aan de Val van
Antwerpen in 1585; enkele leden bleven er ook nadien.

Bij het uitwerken van de genealogie heb ik mij beperkingen moeten opleggen. Over verschil-
lende leden van de families Aukema en Van Wickevoort uit latere generaties valt veel te vertel-
len, maar hun - dikwijls zeer belangwekkende - levensloop is vaak al elders verhaald en valt
buiten de opzet van dit artikel. Deze bijdragen zijn vooral bedoeld om een brug te slaan naar
het verleden, dat alleen valt te bereiken na het nemen van 'genealogische' hindernissen. Ge-
gevens van Antwerpse voorouders hoop ik in enkele bijlagen te publiceren.

Geldproblemen
Bij mijn weten verscheen er in de genealogische lectuur nog nimmer een afstammingsreeks
met als onderwerp: lijders aan financiële nood. De hier behandelde families behoorden niet
tot de eenvoudige arbeidersklasse, waarbij een krappe kaspositie een bijna vanzelfsprekend
verschijnsel was, maar eerder tot de handeldrij vende bovenlagen, waar groot fortuin en diepe
neergang elkaar toch gemakkelijk konden afwisselen. Dat echter vier achtereenvolgende ge-
neraties in een reeks zulke geldnood zagen opkomen, lijkt nogal bijzonder.

Gens Nostra 60 (2005) 643



In zijn testament van 1593 vermeldde Jan van Wickevoort dat zijn zoon Anthoni een 'quaede
fortuin' heeft gehad4. Hetgeen hij zijn zoon geleend en 'anderssins ter handt gedaen heeft'
boven zijn moeders goed zal niet in mindering op zijn portie gebracht worden.

Diens schoonzoon AnthoniAukema was in zodanig verloop en ongelegenheid van zijn zaken
geraakt, dat het hem niet mogelijk was zijn crediteuren ten volle te voldoen. Hij was echter
genegen zijn uiterste best te doen die crediteuren tevreden te stellen en bood een redelijk ac-
coord aan. Bij de commissarissen van de Desolate Boedels ontboden, stemden de crediteuren
op 28 mei 1646 in met de voorgestelde regeling5.

Aukema's schoonzoon Johannes d'Ablain Anthoni
maakte gedurende de jaren 1657-1667 financieel van Wickevoort
slechte tijden mee. Door 'quade fortuyne ende (vóór 1593)
ongelukken vervallen' was hij in zodanig ver-
loop van zijn zaken gekomen, dat het hem niet
mogelijk was zijn crediteuren ten volle te beta-
len 'waardoor hij oock genootsaakt is geweest
hem te absentiren uijt dese landen'6. Zijn moe-
der Anna Helduwier, weduwe van Pieter dAbleing, Catharina
sprong voor hem in de bres: zij was genegen haar van Wickevoort
zoon een 'vrijen hals' te maken door hem zijn X1616
schuld aan haar kwijt te schelden en uit eigen Anthoni
middelen twaalfduizend Caroliguldens bij de Aukema (1646)
heren commissarissen te deponeren binnen drie
maanden nadat de crediteuren dit voorstel geac-
cordeerd hebben. Tevens wilde zij, dat hij alles
terug kreeg wat uit zijn boedel was geconfis-
queerd en dat zijn boeken en papieren hem weer
ter hand gesteld zouden worden. Op 18 mei 1667
werd dit akkoord gesloten. In tegenstelling tot
zijn schoonvader Anthoni Aukema, bij wie geen
crediteuren met naam vermeld werden, is aan
de regeling met Johannes d'Ableingeen lijst van 35
schuldeisers toegevoegd.

Zijn zoon AnthoniDableing zat krap bij kas en
werd daarom in 1731 vanuit Banda (bij brief d.d.
21 sept. 1729) geldelijk ondersteund door zijn
zoon Paulus Adriaan 'omme die in sijne sobere Anthoni
staat tot noodwendigheeden te besteeden'7. Al Dableing (1731)
eerder zal over zijn financiële betrouwbaarheid x (1) 1681
enige twijfel gerezen zijn. Anna Oorthoorn, we- JacolinaRoepers
duwe van Pieter Dableingh voerde de testamen-
taire bepalingen van haar man uit en deed op
16 oktober 1693 voor de wettige kinderen van
Anthoni Dableingh veertienduizend gulden ter
weeskamer brengen, bezwaard met een fidei
commis. De vruchten van dit kapitaal konden
door Anthoni Dableingh en zijn vrouw Jaquelina
Roepers genoten worden8.

Sara Aukema
X1659

Johannes
d'Ableing (1657-67)
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InleidingAukema
Uit het huwelijk, gesloten in 1616 te Amsterdam, van AnthoniAukema met Catharina van Wicke-
voort werden - voor zover kon worden vastgesteld - acht kinderen geboren, allen gereformeerd
gedoopt in Amsterdam. Het valt daarbij op en het maakte het onderzoek Aukema er niet ge-
makkelijker op, dat de doopgetuigen - waarvan een relatie met één van de ouders kon worden
vastgesteld - van moederskant kwamen. Een doopgetuige die duidelijk verwant was aan de
vader werd niet gevonden. Dat zou er op kunnen duiden, dat de vader geen familieleden had
of dat - als deze er waren - ze niet in de omgeving woonachtig waren en niet naar Amsterdam
konden of wilden overkomen. Echter, op één getuige, Dirck van dePerre, kom ik later nog terug.

Andere Aukema's
Omdat het onderzoek vast zat, ben ik - zoveel mogelijk - alle naamgenoten gaan verzamelen
die ik tegenkwam in de periode vóór 1700. Ik deed dat om een idee te krijgen van de versprei-
ding van de geslachtsnaam en om mogelijk inzicht te krijgen welke fragmenten bij elkaar
zouden kunnen behoren.

Spellingsvarianten waren Auckeman, Ouckma, Ouckema, Ouwekema, Aucema, Oukuma,
Aubema, Oockema, Au(c)kuma en Wckama. In klappers wordt de naam ook wel als Ankema
opgenomen, omdat men - als men de naam niet kent - de 'u' nogal eens voor een 'n' leest. Niet
altijd stond er ter verduidelijking een accent op de u (ü).
Dat leverde o.a. het volgende op:
—Een Drentse familie Aukema uit Roden en omgeving, die terug gevoerd kon worden tot in

de zeventiende eeuw9.
- Een familie Ou(c)kema (ook: Ou(c)kama, Ukkema), afkomstig uit Noordhorn (Gr.), te Enk-

huizen en Amsterdam. De naam werd ook gespeld als Oekema, zodat de uitspraak van de
schrijfwijze 'Ou' waarschijnlijk als 'oe' en niet als 'au' zal hebben geklonken.

- In Friesland, met name te Leeuwarden, kwam in de I4e-i6e eeuw de familie (Van) Auckama
voor10.

- Uit Groningen kwam Niclaas Aukema naar Amsterdam, waar hij op 10 december 1677 als
winkelier en ingezetene werd ingeschreven".

- In Drentse rechtsbronnen en andere publicaties werden verschillende losse vermeldingen
van Aukema's in Noord-Drenthe in de 15e en 16e eeuw gevonden, ondermeer:
Hydde/Hidde (1450-1461)12, Geert en Aernt Geert (ca. 1450)13, Crabbe, Roeleff en Johan
(1546)14, Luicken (1517/18)15, Barlt (1527)16, Crabbe (1529)17, Luytgen (1529)18, Bartelt (1562)19,
Krabbe (1562)20, Wreryck(1543)", en Luijtken Aukema met zijn zoons Krabbe en Geert, die in
1523 een mudde rogge a 23 stuivers schonken uit de goederen van zijn overleden zoon Ton-
nys Aukema aan de vicarie in Roden".

- Afkomstig van Deventer was LysabetMertens, die als 21-jarige ondertrouwde te Amsterdam
op 12-1-1591 met Carel Courtois (ook: Kortoys), van Brussel. Zij werd daarbij geassisteerd door
haar tante]annetgen Aukema. Jelys Martsen met Lysbet 'Aukam' (ingeschreven op de plaats
van de ouders) en Lysbet Martens als getuige waren bij de doop op 25-2-1597 in de Nieuwe
Kerk te Amsterdam van MaeickeMartens, die toen 21 jaar oud was. De namen van de getuigen
Franssoes, Hans en Maijken Martens bij de dopen van de kinderen Courtois-Martens ver-
raden een Zuidnederlandse herkomst.

- Het testament van SwaentgenAuckema. Zij was weduwe van BarentGerrits Woltrinck, en woon-
de te Danzig, maar testeerde te Amsterdam op 2 mei 161323. Zij bewees haar dochters Lijs-
beth, Eefgen, Aeltgen en Margrieta twintigduizend Carolusguldens voor hun vaders erf,
te weten tienduizend gulden in contant geld, die AnthonijMoens, haar 'cosijn', uit vriend-
schap beloofde te beheren tegen 6% per jaar. De andere tienduizend waren gevestigd op
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haar twee huizen gelegen buiten de Sint Anthonispoort bij de Keizersgracht. Tot voogden
werden gesteld Cornelis Pietersen Kater, Cornelis van Tongerloo en Anthonij Moens voornoemd.
In dit testament werd een halfzus BertraetAuckema vermeld, die - indien de situatie zo zou
zijn dat er geen wettig nageslacht van haar dochters meer was, en de naasten in den bloede
zouden gaan erven - 'niet dieper sal mogen tasten oft in haere nae te laetene goederen com-
men ende erven als voor een susters kindt'. Swaentgen en haar familie kwamen later in het
onderzoek weer naar voren.

Verdere onderzoeksmogelijkheden
Op welke wijze zou het onderzoek alsnog moeten worden voortgezet? Bij die vraag kwam de
gedachte op om in de Amsterdamse notariële archieven op zoek te gaan naar een huwelijks-
contract Aukema x Van Wickevoort in 1616, dat misschien helderheid zou kunnen brengen in
het vraagstuk van zijn herkomst. Van achttien notarissen waren er in het Gemeentearchief
voor het jaar 1616 (niet geficheerde) delen te raadplegen, indertijd nog in origineel, nu op film.
Het is bij het doornemen en bewerken24 van een aantal gebleven; andere zaken vroegen mijn
aandacht. Overigens hebben de fiches op (een beperkt deel van) het notarieel archief van Am-
sterdam bijgedragen aan het vinden van interessante gegevens.

Voorts werden nog de Amsterdamse doop- en ondertrouwboeken van vóór 1640 doorgeno-
men op zoek naar de namen van mogelijke getuigen, die licht konden werpen op familierela-
ties of onvermoede contacten zouden kunnen opleveren.

Toevalsvondsten
Wanneer men wat langer tijd neemt om een publicatie voor te bereiden, neemt de kans toe
dat men ook toevallig wat op het spoor komt. Zulke toevalsvondsten waren er ook hier. In
De Navorscher25 ontdekte ik in een bijdrage van B.W. van Schijndel ene Bartholomeus Auckema
te Lier in 1568. Anna Aukema, met wie dit artikel begon, was dochter van een Bartholomeus
(1630-1678)! Wie kon deze ongeveer honderd jaar oudere Bartholomeus zijn? De vondst gaf in
elk geval opnieuw een impuls aan het onderzoek en vestigde de blik op de Zuidelijke Neder-
landen.

En dan was daar de vermelding van 'Aukema, een Fries in Vlissingen' (1583) in Hooft's Ne-
derlandsche Historiën26. Betrof dit misschien eveneens de zojuist genoemde Bartholomeus?

Bartholomeus, nader beschouwd
Ofschoon de Bartholomeus uit de publicatie van Van Schijndel in Lier verscheen, heb ik, mede
omdat het archief aldaar niet steeds op mijn route lag, eerst eens in Antwerpen gekeken. Het
raadplegen van het (geplubliceerde) poortersboek had al direct succes: een inschrijving op 25
oktober 1577 vermeldde Bartolomeus Aucuma, zoon van Geert, van Groeningen, koopman. Voor
genealogisch onderzoek in het Stadsarchief van Antwerpen voor wat betreft de zestiende
eeuw, komen vooral in aanmerking de Schepenregisters, waarin bijvoorbeeld testamenten,
procuraties, boedelscheidingen en erfenisregelingen, transporten van huizen en renten te
vinden zijn. Wel zijn deze Schepenregisters van 1490 tot in de zeventiende eeuw geklapperd,
maar dat is geschied op voornamen. Even gauw kijken of een bepaalde achternaam in de klap-
per zit, is helaas niet mogelijk. De laatste tijd zijn er gelukkig wat meer toegangen gemaakt
op achternamen, die onderdelen van Schepenregisters en Certificatieboeken ontsluiten, maar
ideaal is de situatie thans nog niet.

Het zoeken in de letters A en B leverde het nodige op over een Anthonis en Bartholomeus Au-
kema, die zoon en vader bleken te zijn. Dat wil zeggen, vader respectievelijk grootvader van de
in Middelburg geboren Amsterdamse Anthonü
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Heel verrassend volgt nu hier in mijn opstel een passage, welke in eerste instantie te maken
heeft met Prins Willem van Oranje. Zoals bekend is deze in 1584 te Delft vermoord door Bal-
thasar Gerards. Lezers die meer dan het momenteel gebruikelijke geschiedenisonderricht
hebben mogen volgen, zullen misschien nog weten dat de aanslag van Balthasar Gerards niet
de eerste was, die tegen de Prins was gericht. Enigszins bekend is nog wel de niet geslaagde
aanslag die op 18 maart 1582 in Antwerpen werd uitgevoerd door Jean (de) Jauregui. Zelf
zou hij het niet overleven. Veel minder nog bekend is dat in maart 1583 ene Hans Hanszoon,
koopman te Vlissingen, voorbereidingen trof om de Prins te doden. Het plan kwam niet tot
uitvoering, Hanszoon werd verraden, verdween achter de tralies en werd gerechtelijk ter
dood gebracht. De in die periode in Italië wonende zoon Jan Stramman27 vernam van dit een
en ander en kwam naar Zeeland om zijn vader te wreken. Voor de verrader werd ene Aukema
aangezien; het gaat vermoedelijk om Bartholomeus. Hooft vermeldt dat Aukema te Vlissingen
door de wreker werd doorstoken in 1584 'op eenen winteraavondt, als hy in 't opsluiten zyner
deure stond', waarna Stramman ontkwam over het ijs van de stadsgracht en spoorslags naar
Italië verdween28.

hoeden, quamhy terNeuze, en oopenbaarde zyn weedcrvaaren daar 't be-
hoorde . Ten ingaan van Lentemaant leftleeden, bedroegh een Vries, gehee-
ten Aukema, eenen Hans Hanszoon, koopman toe Vlifllnge •, en meldde., uit
hem verftaan te hebben, hoehy, door bezondren haat gevat op den Prins,
dien in d'een'oft d'andre maniere dacht te verdelghen. 'Bat Hans, ineen'kei-
der, onder'tjiadihuys, daar zyne'Doorluchtigheitgewoon waste herberghen,
ttlyke tonnen buskruid* me'mde te zetten ,omze aan tejieeken wen zy maaltydt m v^m.
hielde: oft in de kerke, ontrent hetgeftoelte des Trinfen, eenmyne tegraaven, gc, denkt
en kruyds genoegh, daarin verborghen, te doen flaghmaaken door een hopend dtnerins
vuury als het pas gaave : oft in een httys, gebuurt teeghen oover de Fran- ?<<« Oran-
fche kerk tot Middelburgh, drie oft vierhondert gelaade mosketten te leggen > •ie'm"'£uf~
om ze te loffen op denTrms en zyn gezelfihap, in'tvoorbygaan: oft eynt- [f^' °f
lyk, zoo geen van driengelukken wilde , met eyghen' handt, waar hy zyn
fchoonft zaaghe , zyne Doorluchtigheit om te brengen -, en VliJJinge in w^emt

'svyandsgewelf ieJieUen. Dit verhaalde de aanbrenger , teffens getuygh, brengen:
en enkel. Waaroover Hans, gevangen zynde , alles loochende. Doch, Maar
fcherpelyk ondervraaght, bekende hy 't ftuk, en van 't zelve gehandelt te wordt ge-
hebben met den Spaanfchen Ambarfadeur in Vrankryk : werd derhalven "icliten
onchalft, zyn hooft op een' (raak en de vefte der ftadt geplant. Hy liet cc-
nen zoon naa, die zich Jan Stramman noemde, ende toen in Italië was.
Deez, ongewoon armoe te lyden, en ooverfors van inborft, quam puurlyk

Gggg van

Nog even moeten we terug naar de eerdere belager van de Prins, Jean Jauregui. Over zijn
persoon is de historie heel erg zwijgzaam. Hij wordt genoemd een jongeling van 22 of 23 jaar,
afkomstig uit Biscayen (Bilbao), somber en stijfzinnig van aard. Omtrent zijn plaats in enige
genealogie wordt niets vermeld. We kennen eigenlijk alleen zijn naam, leeftijd en herkomst29.
Dat alles neemt niet weg dat zijn naam na de aanslag een bepaalde klank zal hebben gehad.
Opmerkelijk is dat Bartholomeus' zoon Antonis door zijn huwelijk met Geertruijt Sommei ver-
want was met iemand met de geslachtsnaam Jaureguü Geertruijt had een broer Jasper Sommei,
gehuwd met Elisabeth de Jauregui, dochter van Germain de Jauregui, notaris, en Digna van luylt. In
1589 was Elisabeth in Amsterdam, maar noemde zich toen Elisabeth Germains. Op 9 september
1632 werd zij aldaar in de Oude Kerk begraven als Lijsbet van Tuijlt weduwe van Jasper Sommels.
Kennelijk had Elisabeth het na 1582 verstandiger gevonden de naam Jauregui te mijden en
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tooide zich nadien met het patroniem Germains of met haar moeders naam. In de lijst van uit
Antwerpen vertrekkende personen30 komt zij op 23 december 1585 voor als Lijsbeth van Thuylt.
Of en in hoeverre ze ook echt verwant was aan]ean dejauregui is onduidelijk.

Handels- en familienetwerken
Verschillende auteurs hebben in de loop der jaren gewezen op het bestaan van familienetwer-
ken en het belang ervan voor het zakenleven.

In de serie Baltic Studies3' zijn verschillende bijdragen verschenen over handelsbetrekkin-
gen tussen de Nederlanden en de Oostzee-landen. InhaarbijdrageDufcftMercftarcr's/irtïVift'm'n
Gdansk in the First Half of the tyth Century schreef Maria Bogucka32, dat de structuur van de Hol-
landse contacten met Danzig voornamelijk gebaseerd was op familierelaties. Familiebanden
hielpen de moeilijkheden omzeilen die buitenlandse handelscontacten ontmoetten vanwege
het monopolie van Danziger burgers in hun eigen haven. De familie gaf ook een gevoel van
veiligheid, men diende loyaal en betrouwbaar te zijn. Zoons of jongere broers werden van
Amsterdam uitgezonden naar Danzig om de familiezaken daar te behartigen.

In een bijdrage in Holland stelde L. Schönduve, dat de handel in de zeventiende eeuw nog
een echt familiebedrijf was. 'Omslachtig vervoer, moeizame onderhandelingen, oninbare
wisselbrieven, kapers op de kust, kortom alle vormen van winstderving zijn zonder moderne
communicatiemiddelen alleen tegen te gaan met behulp van de meest betrouwbare associés:
de participanten in het familiekapitaal'33.

J.W. Veluwenkamp gaf in zijn artikel Familienetwerken binnen de Nederlandse koopliedengemeen-
schap van Archangel in de eerste helft van de achttiende eeuw aan34, dat ondernemers kennelijk bij
voorkeur met een dochter van een ondernemer uit dezelfde bedrijfstak trouwden, wellicht
een bewuste of onbewuste, maar pertinente strategie om sociaal en economisch te overle-
ven. Kennis en relaties waren over en weer van direct nut. 'Uitwisseling van informatie over
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produkten en markten, introductie en aanbeveling bij vrienden en zakelijke contacten, geza-
menlijke ondernemingen tot spreiding van risico of uitbreiding van zaken lagen onmiddelijk
voor de hand'.

We zien dus dat handelspartners dikwijls ook familieleden waren. De vraag rijst of we, als we
weten wie die partners waren, daardoor mogelijk de moeder van Anthoni op het spoor kun-
nen komen.

Op 23 juni 1559 machtigden te Antwerpen Aernoult Hofslach en Lauwereys van der Cameren,
'gesellen in coopmanschappen', kooplieden aldaar: Bernaert Ketwyck, Bertholt Aucuma, Otto
Huessken, Jan van de(r/n) Tellichte en Dierick Witlinck te Bremen om schulden in 'oostland'
te innen3S.

Op 27 maart 1560 machtigden te Antwerpen Aernout Hoofslach en Hans van der Came-
ren, kooplieden van zijdenlakenen en poorters van deze stad: Mr. Nicasius Hanneman, Mr.
Anthonis Hoofslach, beide advocaten in Den Haag in Holland, Everaird en Bernairt Ketwyck,
Bertholt Aukema, Otto Huysken, kooplieden te Zwolle, Jan van Tellichte, Aernout Suycker-
backer, Henrick en Jan Boot, kooplieden te Bremen, Frederick van Santen, Pieter Gheertkens,
kooplieden te Homburg, Thielman Roleker koopman te Lubeck, Rutgheert ter Horst, Peeter
Scoteleer, kooplieden te Riga, Willem Amsinck, Gheerairdt en Everairdt Camferbeke te Reval,
Peeter en Gabriel Almans kooplieden te Maseik, Egbert Janss, Reynier Hoofslach, Dierick van
Ringe en Gilliam van der Cameren, Gheerlich Forten, Henrick Helmis, Everairdt Momme,
Herman Tesinck, kooplieden te Groningen, Eylairdt Treemene, Thomas en Henrick Thomass,
Gheerit Jacobss en Hans Coninck kooplieden te Amsterdam, Jacques Poytewyn, Peeter Behagle,
Franchois en Henrick Thibout kooplieden te Yperen in Vlaanderen36.

De twee bovenstaande teksten vergelijkend, lijkt het waarschijnlijk, dat in de eerste akte tus-
sen Otto Huessken en Jan van de Tellichte 'wonend te Zwolle' had moeten staan.

Te Antwerpen machtigde op 5 november 1563 Aerdt Hoofslach, koopman alhier: Hans Krull, Ber-
naert Ketwick, Bertolt Aukema, Evert en Henrick Momm, Dierick van Ringe, Aelbrecht Ketwick,
Gheeraert Joosten, mr. Anthonis Hoofslach, Hans en Guilliam van der Cameren, Jacob Jacobs, Thy-
man Roeleker, Hendrick Froen en Amandt Kortte (er werden geen woonplaatsen vermeld)37.

Te Lier verklaarden op 1 september 1568 Bernaert Ketwyck, wonende te Zwolle, Bartholomeus Auc-
kema, wonende te Lier, Arent Hoffslach en Adriaen van Moerbeke, beiden te Antwerpen, en Gheraert
Joesten te Zwolle, allen kooplieden, dat zij een zeker contract van renunciatie [noot: verbreking van
een overeenkomst] gemaakt hebben van Tieuren societeyt die sy met malcanderen gehadt hebben',
en met mr. Anthonis Hoffslach, advocaat Hof van Holland, en met Johanna van der Meulen, huis-
vrouw van voors. Arent Hoffslach, e.e.a. ten huize van Aukema, staande aan de markt38.

Ze hebben nog gemeenschappelijk eigendom, want op 7 oktober 1579 te Antwerpen bekende
Adriaen van Moerbeke, koopman aldaar, mede namens Arnout Hofslach, Berrent Ketwyck, Geerard
Joss en Bertelmeeus Auckeman dat hij overgegeven heeft aan Arnout van den Broecke een woonhuis
met nog diverse andere grote werkhuizen, waar men eertijds zout in gemaakt heeft, geheten het
Southuys, gelegen in Jutland in het koninkrijk Denemarken op 's konings grond bij de zee omtrent
de stad Epeltoft, met alle huisraad en gereedschappen daarin39.

De kern van de groep werd - zo lijkt het - gevormd door de deelnemers in deze compagnie: Van
Moerbeke, Hoffslach, Ketwick, Aukema en Joosten. Tijdens een speurtocht in de literatuur naar
Hoefslach, Ketwick en Huesken komen we uit bij De Wapenheraut4", waar zij in familieverband
voorkomen.
AntonKettwick, burger van Ootmarsum (1514), Hofmeyer 'des hoves Oetmerssen', gehuwd metZwenne
NN en hun kinderen Evert, Tonis (Antonius) en Catharina, gehuwd met dr.Johan Hoeffslach. Na Antons
overlijden in 1527 was Johannes Huesken voogd over gemelde kinderen. Voorts wordt een Berentvan
Ketwich als bewezen oudste van de genealogie Van Ketwich opgevoerd.
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N.N.

Bertraet
Auckema

Salomon
Lyntgens
vermeld
1606,1611

tr.(i)

Elsgen
Auckema

tr. vóór 1567
Pieter

Lintgens
te Lissabon

en Amsterdam

o.a.

Geert
(te Roden?)

Bertholt Auckema
(Bartholomeus) -
van Groningen

burger van Zwolle 1544/45

• t r . ( 2 ) — •-

Swaentgen
Auckema

tr.
Barent Gerritsen

Woltrinck
te Danzig

Anthonis
Auckema

te Middelburg
tr. (ca. 1570)
Geertruyt
Sommei

uit Antwerpen

Margrieta
Lyntgens

tr. 1599
Anthonie

Moen

Wilheliria Moens
tr. 1626

DirckvanderPerre

Susanna
Lyntgens

tr. 1601
Jan

van Tongerlo

Anthonis
(Anthonio)

Aukema
tr. 1616

Catharina
van Wickevoort

In het Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen 1379-1805 zijn gegevens Huysken/

Huesken/Huisken in de zestiende eeuw te vinden in het Richteramht Ootmarsum41.
Bij het doen van meer uitgebreid onderzoek sluipt wel eens enige gemakzucht in. Moeten
steeds al die namen van gemachtigden worden overgenomen? Vormt dat geen overbodige
ballast? Ik zou u daar bijna mijn verontschuldiging voor aanbieden, maar laat dat toch ach-
terwege. Allengs kwam namelijk naar voren dat sommige 'lasthebbers' wel degelijk een rol in
de familie hadden gespeeld en - lang na hun dood, in deze tijd - een rol bij het vaststellen van
hoe de genealogie in elkaar zit, zeker prettig in een tijd dat bronnen schaars zijn! De kennis
van die netwerken kan historici dienen, die deze van een andere discipline uit zullen tegen-
komen.
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Anton Ketwick tr. Zwenne
te Ootmarsum

overl. 1527

•N.N.
Bernaert
Ketwick

1559-1579
te Zwolle

1
Aelbrecht
Ketwick

1563
te Zwolle

Evert
(Everairt)

1560
te Zwolle

Johan Huesken
in 1527 voogd

over drie kinderen
Ketwick

Anthonis
Hofslach
advocaat

te Den Haag

Tonis Catharina
Ketwick

tr.
Johan

Hoefslach

Arndt/Aernout
Hofslach Jansz.
uit Ootmarsum
te Antwerpen

tr.
Johanna

van der Muelen
uit leper

Een schakel in het netwerk bleek Arent/Aernout Ho(o)fslach.
Johanna van der Muelen filia Laurens met Aernout Hoofslach, koopman te Antwerpen,

haar man, machtigde op 10 januari 1560 Henrick Thibout, Adriaen Willems, Laurens en Jan
Thibout, Mahieu de Schildere, Laurens Thibout van Nipkercke, Gielis de Kerle, Jan die Cous-
maker, mr. Franchois Brassart, Meux Braem, Gheleyn van Kemmele, Peeter Balde, Willem
de Lansheere, mr. Charle Utendale, mr. Jan van den Sweerde, Jan Despre, Dierick die Cock en
mr. Franchois Knockairt, om aan haar schoonbroer Franchois Thibout over te dragen diverse
renten op goederen te Reningelst, Nipkerke, Steenwerk en Oostende, en om te transporteren
aan Anna van der Muelen het derde deel en haar recht in een huis te leper (waar Anna toen in
woonde), enz. enz.42.

Met behulp van een publicatie in L'Intermédiaire98 - een genealogie De Schildere - vallen en-
kele puzzelstukjes op hun plaats: Laurent van der Meulen en Marie de Schildere hadden zes
dochters, vermeld in 1538, nl. Marguerite tr. Jean van der Camere fs. Jean (met nageslacht te
Haarlem in 1617), Christine tr. Franjois Thibault fs. Chrétien, Elisabeth tr. 1553 Henri Thibault,
Jacqueline, Jeanne en Anne - van de drie laatsten was bij de auteur verder niets bekend. Thi-
bout was weer gelieerd aan Ba(e)lde."

Een uitgebreid familienetwerk dus om de familie Hoefslach heen met Ketwick, Van de Ca-
mer, Thibout en Aukema. Van Adriaen van Moerbeke vond ik nog geen verwanten43.
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Nogeven terug naar Amsterdam
Voortgezet onderzoek in het Notarieel Archief van Amsterdam leverde meer bijzonderheden
op over de eerder vermelde SwaentgenAuckema, de vrouw van Barent Woltrinck, en haar naasten.

Anthonis Moens, koopman, transporteerde op 13 augustus 1605 als gemachtigde van Barent Ger-
ritsen Woltringh, de oom van zijn huisvrouw (Margrieta Lyntgens) en koopman te Danzig een actie
van 150 ponden Vlaams hoofdsom aan Thomas Cave44. Toen Anthoni Moens en zijn vrouw Margrieta
Lyntgens testeerden op 15 april 1606, werd Barent Gerritsz Woltrinck, haar oom, benoemd tot voogd
over hun kinderen.100 Op 9 maart 1622 werd in zij n plaats Tobias van (den) Wij ngaert, haar sus terling,
tot voogd gesteld.

Cornelis Pieters Cater en Antonij Moens, kooplieden, machtigden als testamentaire voogden over
de onmondige Margrieta, dochter van de te Danzig overleden Swaentgen Auckema, op 9 en 29 maart
1618 o.a. hun mede voogd Isack van Eijck [noot: Baltic Studies I, pag. 30, Isaac van Eicken koopman te
Danzig], die te Danzig woonde, de nagelaten goederen te scheiden en te delen met de andere erfgena-
men45.
Dat deze familiegroep niet geheel onbekend was met de hier behandelde Aukema's, blijkt uit een
procuratie gegeven door Pieter Lijntgens, koopman te Amsterdam (de schoonvader van Anthoni
Moens), op 16 februari 1605 waarbij hij Gerhardt de Rooij en Anthonio Auckema, koopgezellen te Mid-
delburg in Zeeland machtigde zijn zaken, waaronder goederen die al per schip in Zeeland waren
aangekomen, te behartigen46. Dat Gerhardt de Ro(e)ij ook tot de familie behoorde blijkt uit een pro-
curatie van Pieter Lintgens van d.d. 14 februari 1607 waar Pieter hem zijn cosijn noemt47.

De relatie Lyntgens - Moens - Auckema wordt duidelijker door een acte waarin Salomon Lijntgens
op 19 juli 1611 zijn zwager AnthonyMoijns machtigde om zijn deel in de erfenis van zijn moeder Elsgen
Auckema te ontvangen, een erfdeel waarvan Anthony Moens mocht behouden hetgeen Salomon hem
schuldig was voor geleende penningen48. Elsgen was dus een zuster van Swaentgen.

De families Lyntgens, Moens en hun verwanten Van Tongerloo, Munter en Van den Wijngaert
behoorden tot de doopsgezinden. Waarschijnlijk was hun geloofsovertuiging de reden dat er geen
getuigen van Anthoni Aukema's zijde optraden bij de dopen van diens kinderen met Catharina van
Wickevoort!

Een schoonzoon van Anthoni Moens was Dirck van de Pene; deze liet de kinderen die hij met
Wilhelm(in)a Moens had, gereformeerd dopen. Dirck was niet doopsgezind en kon daarom wél (in
1632) getuige zijn bij de gereformeerde doop van een kind van Anthoni Aukema; zijn peterschap begint
voor het aannemelijk maken van de verwantschap aan betekenis te winnen.

In het artikel van M. van Tielhof49, Handel en politiek in de 16e eeuw; een A msterdamse Oostzeehande-
laar tijdens de eerste jaren van de Opstand staan de lotgevallen van Cornelis Loufsz centraal, zoon
van een gelijknamige vader, die te Danzig woonde. In dit heel informative artikel wordt een
beeld geschetst van hoe ook de Aukema's en hun verwanten hun leven geleid zullen hebben.

Of enkele generaties van 'onze' Aukema's ook doopsgezind waren is niet bekend. Misschien
mogen we de doop vznMaeickeMartens in 1595 op 21-jarige leeftijd eveneens bezien in het licht
van een doopsgezinde betrokkenheid van de zijde van haar moeders familie, en zouden Jan-
netgen en Lijsbeth Aukema tot de hier behandelde familie gerekend kunnen worden.

Samenvatting
Na 1579 kon in Antwerpen niets meer worden gevonden over Bartholomeus Aukema. Is hij naar
Vlissingen vertrokken en is hij de koopman die daar slachtoffer werd van de wraak van de
zoon van Hans Hanszoon? Het lijkt er sterk op. Als woonplaats van zoon Anthoni werd steeds
Middelburg genoemd.

Bij de vraag naar de afstamming van Bertholt/Bartholomeus zou voorzichtig kunnen wor-
den gedacht aan de eerder genoemde Luytken Aukema met zoons Krabbe, Geert en Tonnys, gelet
op het patroniem van Bertholt.
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In Het verpondingsregister van Twente van 1601 vinden we naamgenoten Huisken(s) (Hueskens),
Ho(e)ffslach (Hoffslage), Wolderinck (Wolterinck enz.) en Moerbecke terug, voornamelijk
onder het Richterambt van Ootmarsum, waar ook de hof Tillichte was gesitueerd.

Van al deze namen heb ik in de literatuur geen gegevens over een gezin kunnen vinden,
wel over de Ketwicks. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat daarom de vrouw van Bertholt een
Ketwick zou moeten zijn. Maar de voornamen Anton en Zwenne geven te denken. Zwenne is
dezelfde naam als Swaentje en een SwaentgenAuckema kwamen we al eerder tegen. Weliswaar
zonder precieze placering in de familie, maar niettemin er duidelijk wel bij horend, gelet
op de relatie Moens-Lintgens-Aukema. Het echtpaar Anton Ketwick en Zwenne leefde in de
juiste tijd om grootouders te kunnen zijn van Anthoni, Swaentgen en Elsgen. Swaentgen zou
dan naar Zwenne vernoemd zijn en Anthoni(s) naar Anton Ketwick.

Als Swaenten en Elsgen zusters waren van Anthoni, dan was vader Bertholt driemaal getrouwd
geweest. Swaentgen had immers een halfzuster BertraetAuckema en uit zijn huwelijk met Agnes
van Hoboken had hij geen kinderen.

Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat Bertholt Auckema zijn eerdere vrouw vond toen hij in
Zwolle woonde. Zou hij misschien getrouwd kunnen zijn met een in 1527 al meerderjarige
zuster van CatharinaKetwick.

Door het ontbreken van de archieven van Middelburg en de fragmentarische toegangen op
het Notarieel Archief van Amsterdam zijn er manco's in de informatie. Het mag niet worden
uitgesloten dat bij verder onderzoek wellicht nog meer bekend zal worden. De tijd zal het
leren.

Laurent van der Meulen
vermeld 1538 te leper
tr. Marie de Schildere

Marguerite
tr.

Jan
van der Camere

\

nageslacht
te

Haarlem

Christine
tr.

Frangois
Thibaut

Elisabeth
tr.

Henri
Thibaut

Johanna
1560

te Antwerpen
tr.

Aernout
Hofslachjansz.

Jacqueline Anna
1560

te leper
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Stamreeks

I. Bertholt Auckema Geertss, in Brabant zich noemend: Bartholomeus Aukema, van Groningen
(waarschijnlijk Roden bij Groningen), koopman, burger van Zwolle 1544/45SO, woonde nog
aldaar in 1560, in 1567/68 koopman van 'Amstelredam' genoemd, in 1568-1574 te Lier, in
1573 reizend in Zweden en 1574 in 'oostland', poorter van Antwerpen 25-10-1577, leeft nog
16-6-1579, tr. (1) NN; tr. (2 of 3) vóór 8-1-1574 Agneta van Hoboken, geb. ca. 1526, overl. tussen 30-
4-i575/13-3-i579> weduwe van Dierick Sommei, dr. van Jan Ghysels die men heet Van Hoboken
Peeterssone en Gheertruyt Bruggen.

Laureys Verlinden, bode van de stad Lier, gemachtigd door Bartelmeeus Auckema, koopman van
'Amstelredam', en Juffr. Agnes van Hoboken zijn vrouw, die weduwe was van Dierick Sommei, en
door Arnout Hoffslach, koopman te Antwerpen, Adriaen van Moerbeke, koopman te Zwolle en
Bernaert Ketwic ook koopman te Zwolle, en door de kinderen Sommei, om een kwestie te regelen
rond de verpachting van het 'officie van den Ingelde van allen den Horenveede' te Lier, 20 december
156751. Arnt Hofslach sone Jans Hofslach van Ootmarsen in den lande van Overysel bij Benthem,
beëindigde op 10 april 564 zijn poorterschap van Antwerpen, dat hij in 1556 of daaromtrent had ver-
worven, om redenen hem daartoe porrende, maar hij zou wel in de stad blijven wonen52.

Bertelmeeus Auckema, koopman van Amsterdam, beloofde de erfgenamen van Vincent Guinigi en
Joseph Bernardini te betalen voor een obligatie van 168 ponden, 15 schellingen en 6 penningen gro-
ten Vlaams die Arnout Hoffslach en compagnie per 20 dcember 1567 schuldig was, 22 (of 25) februari
1568».

Gerard Jooss, wonend te Lier, bekende op 11 juni 1572 dat mr. Anthonis Hofslach, advocaat Hof van
Holland, hem betaald heeft 2000 pond groten Vlaams, ten behoeve van hem comparant en zij n com-
pagnie, n.l. Bernaert Ketwyc, Arnt Hofslach, Bertolt Auckomar (!) en Adriaen van Moerbeecke. Hij
transporteerde aan mr. Anthonis Hofslach de rechten van de compagnie, die ze had op de goederen
van Arent Hofslach krachtens uitspraak van de Grote Raad te Mechelen op 4 september 156854.

Jaspar Sommels Diericxswijlen, koopman, gemachtigd door zijn moeder Agneete van Hoboken,
nu huisvrouw van Bertelmeeus Ouckema 'wesende nu ter tyt in Zweden omme zyne trafficque te
doene ende syne schulden te innen', verkocht op 3 maart 1573 een hoeve met land te Kapelle55.

Agneete van Hoboken Jansdochter, weduwe Dierick Sommei, nu wettige huisvrouw van Bartel-
meeus Auckema, nu ter tijd in Oostland wezende om 'zijne negotien ende affairen van coopman-
schappen'; zij beloofde op 27 juli 1574 een rente te betalen56.

Te Lier op 28 april 1575, ten huize van Bartholomeus Auckema aldaar staande in de Eeckelstraat,
werden zaken betreffende de kinderen Sommei afgehandeld57.

Agneete van Hoboken, weduwe van Dierick Sommei, werd op 30 april 1575 bijgestaan door Bertel-
meeus van Ouckema, koopman, nu haar man, in zaken met en voor haar zoon Jaspar SommelsS.

Anthonis Auckema beloofde op 16 juni 1579 behoorlijk bericht in te brengen, dat Bertelmeeus
Auckema, voors. Anthonis vader, als getrouwd geweest met Agneete van Hoboken, dat zijn vader
geen recht of actie heeft noch pretendeerde te hebben aan een huis in de Hobokenstraat bij de Os-
semarkt59.

Uit het eerste huwelijk:

1. Anthonis, volgt II.

II. Anthonis (Anthonio) Aukema, koopman, wonende te Amsterdam, Antwerpen en Middel-
burg, vermeld 1579-1581, tr. vóór 1572 Geertruyt Sommei, geb. (Lier) vóór 1554 [?], vermeld 1579-
1581, dr. van Dierick Sommei, tafelhouder, ouderman lakengilde te Lier en Agneta van Hobo-
ken (die hertr. Bartholomeus Aukema).

Na het overlijden van zijn schoonmoeder - tevens stiefmoeder - trad Anthonis Auckema in 1579 te
Antwerpen op voor zijn vrouw en twee zwagers, namelijk Hans Sommei (procuratie Antwerpen 19-
5-1579) en Peeter Sommei (procuratie Middelburg 2-7-1578) om met zijn derde zwager Jasper Som-
mei onroerende goederen uit de erfenis te verkopen. Anthony Auckema verleende zelf op 27 mei
1579 voor Burgemeesters, Schepenen en Raden van Middelburg procuratie aan Jaspar Sommei60.
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Van de volgende handelingen is het niet duidelijk of ze Anthoni, de vader, dan wel Anthoni, de
zoon betreffen.
- Pieter Lijntgens, koopman te Amsterdam, machtigde op 16 februari 1605 Gerhardt de Rooij en An-

thonio Auckema, koopgezellen te Middelburg in Zeeland61; deze machtiging werd op 10 mei 1606
weer ingetrokken62.

-Pieter Loose, koopman te Amsterdam, vroeg op 20 maart 1610 bevestiging van een contract i.z.
gekochte actiën O.I.C. (waarop peper, mais of foelie aan hem uitgekeerd zouden worden) o.a. aan
Jaecques van de Geer, Isaac Ie Maire, Marten de Meijere en op 24 maart aan Antonio Auckema, die
beloofde 'dat hij doen sal sulx als hij was rechte gehouden is te doen'63.

-Daniel van Genegen, koopman te Amsterdam, verkocht Anthoni Aukema in september 1609 in
twee partijen VOC-acties van duizend ponden Vlaams. Anthoni was inmiddels failliet gegaan, en
was niet thuis toen notaris Bruyningh zich in naam van zijn cliënt op 13 mei 1610 vergeefs op zijn
woonadres (logemente oft woonplaetse) te Amsterdam vervoegde voor uitbetaling of borgstelling.
De 'vrouwe van den huysse' wist van niets en verwees naar een zakenrelatie Jan Andriessen, zijn
'bekende ende goede vrundt'. Daags erna was de notaris naar genoemde Jan gegaan, die om een
copie verzocht64. Op 27 mei 1610 moest dezelfde notaris met een soortgelijke boodschap op pad
voor Hendrick van Kempen, koopman te Amsterdam, om onmiddelijke betaling van een wissel-
brief (Middelburg d.d. 12 februari 1610 a 153 ponden Vlaams) te verlangen. Anthoni was weer (of
nog steeds) niet thuis en de vrouw nog immer onwetend65. Helaas werd niet de naam van de vrouw
genoemd. Degene, die dit deel van het notarieel archief ficheerde ging er van uit dat het de echt-
genote van de afwezige schuldenaar betrof. Dan zou het hier gaan om Anthoni, de vader, want de
zoon huwde pas in 1616. Door de gebruikte formulering - vrouwe van den huijse i.p.v. huijsvrouw
- ben ik geneigd te denken aan de persoon van een logementhoudster. Anthoni, de zoon, was oud
genoeg (29 jaar) om zaken te doen, al dan niet met succes.

- Pieter en Jan Andriessen Moerbeeck, kooplieden te Amsterdam, gaven op 12 juni 1613 procuratie
aan Antonio Auckema om een vordering op Herteloff Schellebeeck te innen66.

Uit dit huwelijk:

1. NN, begr. Amsterdam (OK) 27-3-1572 (Antonij Auckeman een kijnt onder den arm).
2. Anthoni, volgt III.

III. Anthoni Aukema, geb. Middelburg ca. 1581/8367, koopman, gezworen makelaar68,1646 fail-
liet6', ws. begr. Amsterdam 26-10-1661, otr./tr. Amsterdam (OK) 30-7/14-8-1616 Catharina (Kate-
rina, Kataline) van Wickevoort, geb. ca. 1593, leeft 166370, dr. van Anthoni van Wickevoort, kremer,
monsterschrijver, en Sara de Hun.

Vermelding in het Kohier van de Quotisatie 1625: Anthony Anckema, Keysersgragt westzyde
Op 16 juni 1640 gaf hij als gezworen makelaar een verklaring af, dat de wisselkoers 'van hier op

Dantzich' op de beurs bedraagt 2191/2 grossen Pools per pond Vlaams71.
Anthoni Auckema was huwelijksgetuige van Gerrit Stevens als diens bekende bij de ondertrouw

op 24 september 1644 met Sara Heres, dochter van Elisabeth van Wickevoort.
Hij legde samen met Vincent Lievensz, 35 jaar, ook makelaar, op 15 juni 1648 - hij was toen 67 jaar

- een verklaring af over de prijs van de actien-West Ind.Comp. Kamer alhier, die dag op de beurs".
'Cath. Vicfort' werd als crediteure voor duizend gulden vermeld in een rekening van Dierick de

Dobbelaer, d.d. dec. 1619".

Uit dit huwelijk (allen geref. gedoopt te Amsterdam):

1. Anthoni) Aukema, ged. 30-7-1617 (get.: Hans van Soest de Jonge, Marija van Beringen, in
apsenije van 2 ander getuygen), koopman, otr. Delft 8-3-1642 (attestatie op Pijnacker 29-
3-1642; ingetekend Amsterdam 15-3-) Maria van Brosterhuijse, weduwe van Jan van Schil-
peroort.
Op 24 november 1644 was Antoni Aukema De Jonge, koopman te Amsterdam, notarieel getuige te
Den Haag74.
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Anthonij van Aukoma (tekende A.Aukema de jonge), burger te 's-Gravenhage, bekende op 19-
8-1647 schuldig te wezen aan Jannitge Thijssen, lakenkoopster, weduwe van Alewyn Alewijns van
Swanenburch, mede wonende aldaar, 138 gl. 12 stuivers voor goede geleverde wolle lakenen75.
Uit dit huwelijk twee dochters.

2. Geertruijt, ged. 1-9-1619 (get.: Tielman van Beringen), begr. Amsterdam 8-9-1620.
3. SalomonAukema, ged. 8-2-1622 (get.: Willem de Wit), trof 18-8-1640 een financiële regeling

vanwege zijn aanstaande vertrek als commies op het schip de Bonte Koe naar Brazilië en
West-Indië76.
Al zijn broers en zusters werden naar familie vernoemd. De naam Salomon bleef lang een raadsel,
totdat bleek dat deze voornaam tweemaal in de familie Lij ntgens voorkwam.

4. Geertruit, ged. 18-8-1624 (get.: Jean Goutsmit, Hester Moerkoert), begr. Amsterdam 15-11-

1635.
5. Sara Aukema, ged. 25-2-1627 (get.: Jaques van Hoorn, Elijsabet van Beringen), ws. begr.

Amsterdam 31-3-1673, otr./tr. (1) Amsterdam/Sloterdijk 5/20-i2-i654jacotes van derMeulen,
geb. Amsterdam ca. 1622, chirurgijn, zn. van Isaak Isaaksz. van der Molen en Elisabeth de
Clerck77; otr. (2) Sloten 11-5-1659 Johannes d'Ableingh (dAblijn, Dablain, Dablin, enz.), heer
ten Bulken78, geb. Keulen ca. 1601, begr. Amsterdam 20-12-1672 (wonende Lauriergracht),
wdr. van Maria du Jardin79, eerder van Annina de Visscher80, zn. van Pieter d'Ablin, heer
van Bukken81, en Anna Helduwier82.
Johannes d'Ableing en Sara Auckema, echtelieden, wonende opde Prinsengracht, bekenden op 4
april 1663 duizend gulden schuldig te zijn aan mr. Pieter Guenellon, chirurgijn in de Gasthuijs-
steeg; afgelost op 8 november 166383.

6. Bartelmeus, ged. 13-1-1630 (get.: Giljaem van Hoorn, Bartelmeus de Marees, Judit Boer-
tens), volgt IV.

7. ]asper, ged. 14-9-1632 (get.: Dirck van de Perre, Catrijna Kloek), begr. Amsterdam 15-11-

1635-
8. Casparus, ged. 14-2-1636 (get.: Maria van Beringe huisvr. van Isaac Soolmans, Jan Vassuer

i.p.v.JacobGillisz).

IV. Bartholomeus Aukema, ged. Amsterdam 13-1-1630, zijdekoper, zijdewinkelier, poorter van
Amsterdam 23-10-1654, woonde op de Nieuwe Zijds Voorburgwal (over de Weesperzijds kolk),
begr. ald. (Zuiderkerk in eigen graf G12) 11-11-1678, otr./tr. (NK) 14-10/2-11-1655 zijn achternicht
Maria van Beringen, ged. ald. 28-1-1629, begr. ald. (Zuiderkerk) 17-11-1689, dr. van Jasper van
Beringen, makelaar, en Sara Spiers.

Zijn voornaam 'Bartholomeus' leek eerst ontleend aan die van de doopgetuige Bartholomeus de
Marees. Nu wetend dat zijn overgrootvader zo heette, ga ik ervan uit, dat het omgekeerde het geval
was: de getuige werd bij de naam gezocht. Immers, Bartholomeus de Marees was in het geheel geen
familie84.

Bartholomeus werd bij zijn ondertrouw geassisteerd door zijn neef Jan van Vickefoort85 verkla-
rend vaders consent.

In handschriften werd Bartholomeus Aukema met enkele kinderen vermeld vanwege de afstam-
ming van Maria van Beringen van de familie Gaeff86.

Toen op 6 januari 1670 de erfgenamen van Jan van Beringen en Elisabeth Rutgers een huis in de
Warmoesstraat verkochten, stond Bartholomeus Auckema met Isaack van Halmael borg87.

Uit dit huwelijk (geref. gedoopt te Amsterdam):

1. Sara Catrina, ged. 2-9-1656 (get.: Antoni Aukema), begr. Amsterdam 21-10-1656.
2. Maria, ged. 18-11-1657 (get. Gooswij n Zirricxma, Sara Spiers)88.
3. Katarina, ged. 26-11-1659 (get-: Johannes d Ablijn, Katarina van Vickevoort), begr. Amster-

dam 28-12-1662.
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4. Zara, ged. 17-1-1662 (get.: Jan de Kempenaar, Maijke Boom).
5. Anthoni Aukema, ged. 3-7-1663 (get.: Joannes d'Ablijn, Catrina van Wickevoort, Antony

Aukema), zijdekoper, poorter van Amsterdam 17-6-1694, otr. ald. 1-10-1693 Anna Cecilia
Rademaker, ged. ald. (Luthers) 22-12-1668, dr. van Daniel Rademaker, kruidenier, en Geer-
truijtBosschreders. Uit dit huwelijk vijf kinderen.

6. Casparus Au(c)kema, ged. 26-5-1666 (get.: Goossen Ziercxsma, Sara Auckema)89, student
theologie te Franeker 3-2-168690, poorter van Amsterdam 17-6-1694 (gelijk met zijn broer
Anthoni), predikant te Diemen 1693-1703, te Muiden 1703-1726, overl. ald. juni of juli
172691, otr./tr. (1) Amsterdam/Muiden 12-2/3-3-1694 Elisabeth van Rijnevelt, ged. Amster-
dam 29-12-1666, dr. van Willem van Rijnevelt en Anna (van) Hattevier; otr./tr. (2) Amster-
dam/Muiden 4/24-3-1699 Gilia (Agilia) van Swol, ged. Amsterdam 4-11-1674, begr. Hoorn
10-5-173292, dr. van Herman Stoffels van Swol, suppoost in de wisselbank, postmeester93,
en Henrica Verhoef.
Uit het tweede huwelijk:
a. Harman, ged. Diemen 24-1-1700 (get.: Anthonij Aukema, Johanna van Reijnevelt).
b. Herman, ged. Diemen 7-1-1703 (get.: Nicolaas van Amerongen, Engelina van Swol).
c. Henrietta Maria, ged. Muiden 9-9-1705 (get.: Jakop van Rijnevelt en huijsvrou Geertruij van
Swol).
a of b was Herman Aukema, student rechten te Leiden 15-10-172094, schout van Muiden, schepen van
Hoorn95, otr./tr. Muiden/Hoorn 3/26-3-1730 Cornelia van Nieuwstad, ged. Hoorn 8-7-1710, dr. van mr.
Wijnand van Nieuwstad en Maria Jongemaets. Hieruit nageslacht96.

7. Anna Aukema, ged. 24-10-1670 (get.: Johannes d'Ablyng, Sara van Beeringen, Sara Auc-
kema), begr. Amsterdam 26-8-1740, otr./tr. (NK) ald. 15-3/3-4-1691 Jacob(us) Zaunsliffer, geb.
Rheinberg ca. 1666, kruidenier, poorter van Amsterdam 21-6-1694, overl. vóór 15-9-1724,
zn. van Johan Albert Zaunsliffer, predikant te Rheinberg, Roermond en Oostzaan, en
Agatha Bizou (nageslacht tot op heden in vrouwelijke lij n).
Een berichtje in de Oprechte Haarlemmer Courant van 1694, nr. 34 maakte melding van de vermis-
sing van een rentebrief van achthonderd gulden op naam van Anna Auckema97.

8. Sara Catrina, ged. 19-1-1674 (get.: Tieleman Soolemans, Maria Noys).

(Wordt vervolgd)

G E Z A N G E N
Voer den H U IPE L T IC E

Van den Wel- Edelen H E E R E

M» HERMAN AUKEMA,
Sttitheidrr MUIDEN

En de
Wei-Edele Deugdenryke JONKVROUW

CORNELIA van NIEUWSTADT.
Statelijk 'm den Egt wntmgt de» 16. van Lentemaand

C13I3CCXXX.

Te Hun, Gebukt by Reinier Bmktimm, Bock-drakkcr,
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Afkortingen

BMGN = Bijdragen en Mededelinge betreffende de geschiedenis der Nederlanden

fs = filius

GAA = Gemeentearchief Amsterdam

Goorspraken = Goorsprakenregisters van Drenthe, 11563-1565, Werken O.V. R. II, 22

Greidanus = GJ.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, z.p.

1994

Kam = ir. J. G. Kam, Waar was dat huis in de Warmoesstraat, Amsterdam 1968

Kooij mans = L.Kooij mans, Onder regenten. De elite in een Hollandse stad, Hoorn 1700-1780, z.p. 1985

NA = Notarieel Archief

NAA =Notarieel Archief Amsterdam

NK = Nieuwe Kerk

OK = Oude Kerk

Ordelen.i = F. Keverling Buisman, Ordelen van de Etstoel van Drenthe 1450-1504 [1518], Zutphen

1994, Werken O.V.R. no. 23

Ordelen.2 = Ordelen van denEtstoel van Drenthe, 1518-1604, Werken O.V. R. 1,16

O.V.R. = Oudvaderlandse rechtsbronnen

SR=Schepenregister

SAA=Stadsachief Antwerpen

VanLieburg=RA. va.nLicburg,RepertoriumvanNederlandsehervormdepredikanten toti8i6,Dee\ 1:

predikanten, Dordrecht 1996

ws. = waarschijnlijk

Noten
1. Zie ook Gens Nostra XLVI (1991), pag. 529.
2. Zie GensNostra 57(2002), pag. 335,336.
3. Over de Belgische drempel, in: Gens Nostra 58

(2003), pag. 270/274. Thans mag ook de naam
worden genoemd van mr. G.J.J. van Wi-
mersma Greidanus, auteur van o.a. Kwartie-
ren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, z.p. 1994.

4. NAA, inv. nr. 44, fol. I24verso-i27v.
5. GAA, Desolate Boedel Kamer, 872, fol. 15.
6. GAA, Desolate Boedel Kamer, 876, fol. 242.
7. GAA, Weeskamer-inbrengregister 47, fol.

8. GAA, Weeskamer-inbrengregister 38, fol.
260V. Jaquelina Roepers woonde jan. 1692 te
Arnhem, terwijl haar man in Oost-Indië ver-
bleef; NAA, inv. nr. 5205, fol. 127.

9. SpintArwt'n 6 (1978), pag. 156 e.v. in het arti-
kel DeDeodati van Roden.

10. Zie bijv. Genealogysk Jierboekje, 1972, pag. 66
e.v. en wel de pagina's 88 t/m 93 van de kwar-
tierstaat van mr. J.T. Anema. R. Visser, De ar-
chieven van hetSt.Anthony-Gasthuys teLeeuwar-
den 1425-1813, Leeuwarden 1921.

11. GAA, register Ingezetenen 1 fol. 251.
12. Drents Genealogisch Jaarboek 3 (1996), pag. 121;

Ordelen.i, pag. 2,9,11,16,29,55,68,79.
13. Drents Genealogisch Jaarboek 4 (1997), pag. 76.

14. Idem, pag. 32/34.
15. Ordelen.i, pag. 347.
16. Ordelen.2, pag. 63.
17. DeNederlandscheLeeuw 55 (1937), kol. 221.
18. Ordelen.2, pag. 77.
19. Goorspraken, pag. 69.
20. Goorspraken, pag. 67,68.
21. Groninger Bronnen en Toegangen nr. 13,

Gildrechtboek van de stad Groningen 1434-
1710, Groningen 1996, pag. 64.

22. Waardeel 1(1994), pag. 19.
23. NAA, inv. nr. 181, fol. 90-93V.
24. Van het deel met Huwelijks Voorwaarden

van notaris Pieter Carels, inv. nr. 712 werd het
eerste deel in Uw Amsterdam, jubileumuit-
gave NGV-afd. Amsterdam (1988) de periode
1621-1634 gepubliceerd; het tweede deel met
de jaren 1635-1647 in GensNostra 44 (1989) en
45(i99o).

25. DeNavorscher 92 (1950), pag. 54/55.
26. Voor deze vondst gaat mijn dank uit naar

mijn zuster, mevr. mr. M.J. Kappers te Am-
sterdam.

27. P.C. Hooft noemde deze naam in zijn Neder-
landsche Historiën.

28. P. C. Hoofts NederlandscheHistorien, Seedert de
Ooverdraght der Heerschappye van Kaizar
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Kaarel den Vyfden op Kooning Philips zynen 50.
Zoon, tot de doodt des Prinsen van Oranje,
met het Vervolgh Tot het einde der Landt-
vooghdye des Graaven van Leicester, derde
druk, Amsterdam 1677, pag. 901,902. 51.

29. Y.L.Lotar,LecasduP.Antoine Temmerman. Mé- 52.
moire sur l'Affaire Jauregui. Anvers, mars 53.
1582, pag. 157,168. P.C. Hooft, Nederlandse histo- 54.
ri'én in het kort, Amsterdam/Brussel 1978, pag. 55.
322. 56.

30. SAA, Rekenkamer nr. 1936; er werd belasting 57.
geheven op de goederen, die mee genomen
werden. 58.

31. Uitgave van het Instituut voor Noord- en 59.
Oosteuropse Studies te Groningen. 60.

32. Baltic Studies I, Baltic Affairs. Relations bet-
ween the Netherlands and North-Eastern
Europe 1500-1800. Essays, pag. 19 e.v.; er wor-
den veel namen van kooplieden in de eerste
helft van de 17e eeuw genoemd. 61.

33. Ho/Zand 20 (1988), pag. 177; het artikel Antonio 62.
enFranciscoLopesSuasso. 63.

34. BMGN,jg. 108 (1993), m.n. pag. 666,667. 64.
35. SAA, Certificatieboeken 14, fol. 320V. 65.
36. SAA,Cert. 16, fol.470,470V. 66.
37. SAA, Cert. 19, fol. 258V. 67.
38. Notaris Henrick van den Dornhoven te Lier,

fol. 134,134V.
39. SAA,SR357,fol.202V.
40. De Wapenheraut 4 (1900), pag. 110. 68.
41. Auteur: E.D. Eijken, Zwolle 1995, deel 5, nrs.

1160 (pag. 1444), 1162 (pag. 1447), 1166 (pag.
1450), 1200 (pag. 1486) en 1212 (pag. 1498).

42. SAA, Cert. 16, fol. 468V. 69.
43. De naam Moerbeck(e)- zowel als hof- als per-

soonsnaam - komt voor in Het verpondingsre- 70.
gister van Twentevan 1601, (Enschede) 1985, nr.
924 e.a. 71.

44. NAA, inv. nr. 101, fol. 55V, 56. 72.
45. NAA, inv. nr. 151, fol. 148V en 198V. 73.
46. NAA, inv. nr. 100, fol. 88. Deze machtiging 74.

werd overigens op 10 mei 1606 voor dezelfde 75.
notaris weer ingetrokken (NAA, inv. nr. 104, 76.
fol. 97). Pieter Lyntgens dreef o.a. handel op 77.
Spanje en Portugal, waarvoor hij een licentie
had ontvangen van de 'Majesteyt van Spaeg-
nien'; in 1605 werden drie van zijn schepen, 78.
alle geladen met tarwe, in beslag genomen
waarvoor hij in 1611 nog geen betaling had
ontvangen (NAA, inv. nr. 124, fol. 93, 17-6-
1611). 79.

47. NAA, inv. nr. 105, fol. 185V.
48. NAA, inv. nr. 124, fol. 115.
49. Holland 29 (1997), pag. 37 e.v.

Over het burgerschap van Zwolle informeert
ons J.C. Streng in zijn boek 'Stemme in staat'.
De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle

1579-1795, Hilversum 1997, pag. 91,92.
SAA,SR3ii,fol.225v.
SAA, Cert. 20, fol. 33V.
SAA,SR3i6,fol.i73.
SAA, SR 330, fol. 86 v.
SAA,SR334,fol.loo.
SAA,SR339,fol.6o.
SA Lier, notaris Dornhoven, nr. 1822, fol. 179

(v)-
SAA, SR 343, fol. 289V, 293V.
SAA,SR358,fol.468.
SAA, SR359, fol. 18,13-3-1579; SR358, fol. 466
t/m 470,15-5 en 16-6-1579; SR 357, fol. 413,
415, 27-6-1579; SR 361, fol. 576V, 12-11-1580;
SR 361, fol. 733, 24-11-1580; SR 367, fol. 392V,
1-9-1581.
NAA, inv. nr. 100, fol. 88.
NAA, inv. nr. 104, fol. 97.
NAA inv. nr. 119, fol. 30,31.
NAA, inv. nr. 119, fol. 124V, 125.
NAA, inv. nr. 119, fol. 135,135V.
NAA, inv. nr. 131, fol. 132V.
NAA, inv. nr. 899, fol. 358; in de marge staat
als zijn leeftijd: LXVII = 67; op het fiche van
de klapper op het notarieel staat foutief 47
jaar.
GAA, Makelaarsgilde, PA 366, nr. 1071 en nr.
1085 (opgaaf gildebroeders): wonend op de
Keijsersgraft, ingekomen 8-9-1621; 31-1-1661
'uitgedaen omdat uytter stadt woont'.
GAA, Desolate Boedelkamer, afd. Accoorden
nr. 872,28-5-1646.
Doopgetuige bij kleinzoon Antonij (IV-5) 3-
7-1663.
NAA, inv. nr. 992, reg. 14, fol. 29.
NAA, inv. nr. 899, fol. 358.
NAA, inv. nr. 614A, fol. 522.
Not. Archief Den Haag, inv. nr. 157, fol. 480.
Not. Archief Den Haag, inv. nr. 57, fol. 272.
NAA, inv. nr. 1679, fol. 356.
Elisabeth de Clercq (ziek) testeerde 21-4-1653
met haar tweede man Hendrick Fredrick Mans-
velt (gezond); NAA inv. nr. 1830, fol. 89V.
De heerlijkheid ten Bukken in Vlaanderen
werd aan de oudste - dan levende - zoon
vermaakt bij testament van zijn ouders 17 en
24-4-1636; NAA, inv. nr. 605, fol. 285,287.
Tr. (2) - niet in Amsterdam - Maria dujardin,
die mogelijk de moeder was van zijn zoon
Pieter Joan Dableing, fiscaal te Curagao; zie
Gens Nostra 34 (1979), pag. 306.
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80. Otr. (1) Amsterdam 11-11-1632 Annina de Vis-
scher, ged. ald. 11-7-1610, dr. van Abraham de
Visscher en Cornelia Coymans. Testeerden
op 10-5-1641; NAA, inv. nr. 582, fol. 768. Jo-
hannes Dablyn bewees hun 4-jarige dochter
Cornelia moeders erf, 8-9-1643; Weesk.in-
brengreg. 26, fol. 35.

81. Nederland'sAdelsboek 79 (1988), pag. 3.
82. Anna Helduwier weduwe PieterDablijn testeer-

de 26-4-1645 en legateerde o.a. aan de wettige
(dit woord werd later toegevoegd) kinderen,
die haar zoon Jan nog zal mogen krijgen en
nalaten; Jans schulden moeten van zijn legi-
tieme portie afgetrokken worden. Voor zijn
wettige kind of kinderen blijft ƒ 6500 gere-
serveerd. Haar universele erfgenamen zijn
haar kinderen Daniel, Pieter, Davidt, Niclaes
en Leonora, de kinderen van haar overleden
dochter Constantia en de wettige kinderen
van zoon Jan en dochter Maria (haar gedrag
had niet de volle instemming van haar ou-
ders), getrouwd met Andries Hendriks de
Buijser (de Beijser); NAA inv. nr. 605, fol. 691,
700. Meer over de volgende generatie Da-
bleing bij notaris Boots, NAA, inv. nr. 5205,
fol. 111,120V, 127 en 152V.

83. NAA, inv. nr. 2490, fol. 313.
84. DeWa/>en/ieraut2(i898),pag.74.
85. Niet duidelijk is wie uit de familie dit zou

kunnen zijn.
86. GAA, handschriftencollectie, A3 en C7, f0149.
87. Kam, pag. 394,395.
88. Misschien begraven Amsterdam 11-8-1711 of

19-1-1733-

89. Geboren op 22 mei; zie Biografisch Woorden-
boek van Protestantsche godgeleerden in Neder-
land, onder redactie van Dr. J.P. de Bie en Mr.
J. Loosjes, 's-Gravenhage, z.j., pag. 270.

90. Album Studiosorum Academiae Franekerensis,
Franeker 1968, pag. 239, nr. 8309.

91. Kooijmans, pag. 291:juli;VanLieburg, deel 1,
pag. 12: juni.

92. Kooijmans, pag. 291.
93. Notaris Willem Hondius, te Zaandam, inv.

nr- 5954» fol. 294, d.d. 31-10-1764; genoemd in
het transport van een obligatie. Voor zijn erf-
genamen zie NAA, inv. nr. 6383, no. 16, 22-1-
1699. Voorts: Vier eeuwen Herengracht, Amster-
dam 1976. Voor de kinderen Van Swol: huis
413, pag. 302; voor vader Herman de huizen
354,448,466a, 542, 564. Ook moeders moe-
der komt in dit boek voor.

94. Zou volgens in de inschrijving in het Album
Studiosorum Academiae Lugduno Batavae, Lei-
den 1875, k. 871, dan 20 jaar zijn, hetgeen
pleit voor 'a'.

95. Zie verder Kooijmans, pag. 150,151,291,292.
96. Koggenland 4 (1986), pag. 7; Hollands Noor-

derkwartier, Kwartierstaten, deel 4, pag. 24,
25-

97. De Navorscher 66 (1917), pag. 287.
98. No.82,jg.i4(i959),pag.i78
99. Greidanus, pag. 596, nr. 435 - Maria Thibault

tr. leper 1505 Jacob Baelde. Voor Thibault zie
Le Parchemin, jg. 51 (1986), No. 241 (jan.-févr.)
en No. 242 (mars-avril).

100. NAA, inv.nr. 176, f. 223

f f F ^ W DE BEAULIEU

Amsterdam, ondertrouw 7-12-1591; Hans van Strepen van Antwerpen, oudt omtrent xxvj ja-
ren, woonende in de Warmoestrate, geassiteert met Sr. Hans de Schot, hem by eede prangende
[waarschijnlijk is bedoeld 'verplichten te verklaren een vrije persoon te zijn'), ende Susanna
de Beaulieu van Antwerpen, oudt omtrent xxiij jaren, woonende op de Oudezytsvoorburg-
wal, geassiteert met Charles de Beaulieu hare vader ende Jaques de Coquiel haren oom [DTB
406, f. 105]

Antwerpen, ondertrouw 10-10-1562; Kaerle Beaulieu - noster-Janneken Cocquiel - Jacobi
(noster = behorend tot 'onze' parochie = Walburg; Jacobi = parochie St. Jacob) [SA Antwerpen,
PR 231, f. 181]

Antwerpen, trouw 24-10-1562; Carel Beaulieu - Janneken Cockel - castri (castri = van de
borchtparochie = Walburg) [Sint Jacob, PR 215, f. 10] [M.V-K]
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periodieken

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Be-
stellingen, p/a Papelaan 6,1382 RM Weesp (gaarne met vermelding van de volledige referen-
tie). De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken
worden niet uitgeleend.

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

Nederland
Amstel Mare (Vereniging Historisch Amstelveen; secr.: Amsterdamseweg 441-A, 1181 BP Amstelveen
(open: iedere woensdagavond 20.00 tot 22.00 uur); lidm. € 16,- p.j.; e-mail: verhistoraveen@hetnet.nl;
website: http://amstelveen.geschiedenisbank-nh.nl), jg. 16, nr. 1, april 2005. C.J. Aarts: De Geschiede-
nis van de VNF [Vereeniging tot Viering van de Nationale Feestdagen, opgericht in 1947]; P. van Schaik:
Anthonius Joannes de Lange (1921-1945). Idem, nr. 2, juni 2005. G. Lindeman: Molens en turfwinning
als onderdeel van industriële archeologie; L.G. Brockhoff: Zoetjes gaan de paarden voetjes [smederijen in
Amstelveen e.o.]; P. van Schaik: De plaatselijke pers tussen twee wereldoorlogen. Nieuwsbrief, febr. 2005.

Amstelodamum. jaarboek 87 (1995). Liber amicorum voor Drs. P.A.J. van der Laan. Opstellen over
stadsgeschiedenis, diplomatiek, diplomatie en economische geschiedenis. Hieruit noemen wij: CL
Verkerk: Een studie naar de ontwikkeling van het burgemeesterschap in Holland en Gelre in de mid-
deleeuwen; S.A.C. Dudok van Heel: Op zoek naar Romulus & Remus. Zeventiende-eeuws onderzoek
naar de oudste magistraten van Amsterdam; De stadsuitleg van 1610; De stichting van het Maastrichtse
tertiarissenconvent Calvarië'nberg [Elisabeth Strouven (1600-1661), kloosterstichteres]; B.R. de Melker:
De vroegste testamentaire praktijk in Amsterdam. Bijlage: Testamentscelen uit de tweede helft van
de 15de eeuw; Deventer en Zutphen als zeventiende-eeuwse hanzesteden; Hugo de Groot als ambas-
sadeur van Zweden in Parijs, 1634-1645; Het Hollandse gezantschap van Gerard Schaep Pietersz naar
Engeland, 1650-1651; Het Amsterdamse Gemeentearchief en de geschiedschrijving van handel en
scheepvaart in de tijd van de Republiek [een aantal controverses in de geschiedschrijving van handel
en scheepvaart van Amsterdam wordt in een historiografisch kader geplaatst en wordt geconfronteerd
met resultaten van archiefonderzoek in heden en verleden]; Het laadvermogen van schepen die in de
achttiende eeuw uit de Oostzee naar Amsterdam voeren; Lübeck of Amsterdam: alternatieven bij de
verscheping van Westduitse ijzerwaren naar het Oostzeegebied in de achttiende eeuw; Veranderingen
in de Baltische handel in de zeventiende eeuw. Transacties tussen Hollandse kooplieden en de Poolse
adel.

Archievenblad. jg. 109, nr. 5, juni 2005. J. Slats: Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast; I.
Zandhuis: E-depot Rotterdam. Metadata: de toegang tot het e-depot [de beschrijving van het digitale
archiefmateriaal wordt metadata genoemd: informatie over informatie]; H. Strijkers: Archief Bert Haan-
stra naar Filmmuseum Amsterdam [Holten 1916-1997; het archief is volledig openbaar (op aanvraag),
Informatiecentrum, Vondelstraat 69-71, Amsterdam; tel.: 020-589.14.35; info@filmmuseum.nl]; H. van
der Veen: Het doek geopend voor theater in de Tweede Wereldoorlog; H. Strijkers: Oratie Charles Jeur-
gcns: een brug tussen twee werelden [stadsarchivaris van Dordrecht, hoogleraar archivistiek]; R. Hol/L.
Liberge: De WoonOmgeving vooruit! [www.dewoonomgeving.nl].

De Asperensche Courant (Vereniging 'Oud-Asperen'; secr.: J.H.N, van den Berg, Achterstraat 40,4147
AC Asperen; Secretaris@oud-asperen.nl; www.oud-asperen.nl; contr. € 8,- p.j.), volgnr. 98,26e jg., nr. 1,
maart 2005. R. van Maanen: De Asperense samenleving rond 1955; Het nieuws van 70 jaar geleden. Idem,
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volgnr. 99, nr. 2, juni 2005. R.H.C, van Maarten: De mens achter wagenmaker Van Someren 1832-1869
[Gerrit, zoon van Jan van Someren en Judig de Man; in secundaire bronnen].

It Beaken. jg. 66 (2004), nr. 3/4.0. Vries: Rekonstruksje fan in bloedfete mei it Gerkeskleaster as partij
[15e eeuw]; R.A. Faber: De Wesselii: in Fryske dominysfamylje yn 'e Republyk [Wesselius, eind i6e-i9e
eeuw]; P.A. Santema: Vooruitstrevende journalistiek in Fryslan. Jacob Hepkema en de Hogerhuiszaak;
H.Sijens: Neologismen yn itFrysk [met woordenlijst].

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, deel 120 (2005), afl. 1. F.
Postma: De mislukte missie van mr. Maarten van Naarden als luitenant-stadhouder van Stad en Lande
1541-1557 [de Oost-Nederlandse provincies werden pas tussen 1520-1543 onder landsheerlijk bestuur
gesteld; ze hadden voor bestuur en justitie een eigen - van de andere gewesten afwijkende - structuur
ontwikkeld, die ze wensten te bewaren; Conflicten met Brussel; Centrale punt: hoever strekte de soeve-
reiniteit van de vorst zich uit... en hoe vatten de vertegenwoordigers van het centrale gezag dit begrip
op; Het stapelrecht van de stad Groningen en de macht van de gemeente; Autonomie en beleidsvrijheid
van burgemeesters en raad groter dan die in de West-Nederlandse steden; Pogingen tot hervormingvan
het (Ommelander) landrecht; Strijd voor het recht van wetgeving van de landsheer over de landdag
heen]; J. deHaan: Van staatsgezind tot liberaal. De beeldvorming over Johan de Witt in de revolutietijd
(1757-1840); De betwiste modernisering van Nederland. Een introductie op de serie 'Techniek in Neder-
land in de twintigste eeuw'.

Idem, deel 120 (2005), afl. 2. H.L. de Jonge: Macht, machinaties en musea. Jan van der Hoeven, Her-
mann Schlegel en hun strijd om het Rijksmuseum van natuurlijke historie te Leiden [1801-1868 resp.
1804-1884; inzet van het conflict het directeurschap; 1858]; D. Baneke: 'als bij toverslag'. De reorganisatie
en nieuwe bloei van de Leidse Sterrewacht, 1918-1924; G. Voerman: De stand van de geschiedschrijving
van de Nederlandse politieke partijen.

Gelders Erfgoed (info@gelderserfgoed.nl), 2005-1. Waarom zou de overheid nog voor kunst betalen?;
Historisch Museum Arnhem; Nijmeegs Volkenkundig Museum; Nationaal Museum Historische Land-
bouwtechniek; Museum De Boerenwagen; TVToys Museum. Idem, 2005-2. Het Airborn Museum Har-
tenstein; Project '60 jaar Vrijheid'; Het verhaal van een Short Stirling bommenwerper [geschiede-
nis uitgebeeld in het Achterhoeks Museum te Hengelo Gld.; www.achterhoeksmuseum194o-1945.nl];
Markt 12 Aal ten, een huis met oorlogsverleden; Geschiedenis Gelderland: http://www.geschiedenisgel-
derland.nl.

GensJQata(afd. Computergenealogie), jg. 22, nr. 3, mei 2005. Het Digitale Familiearchief [samenvatting
van een lezing door H. Feikema];)W. Koten/H.Jansen: Akten down loadbaar bij Regionaal Archief West-
Brabant; F. Lethen Programmeren in HTML-2; S. Visser. Kwaliteit zoeksites; A. BosschaarU GensDataKlap-
per voor Windows (GDKwin); Gens Digit® @1; Tips en trucs [zoeken in Genlias]; Browser: Firefox.

Gens Germana. jg. 31, nr. 2, juni 2005./. Kaldenbach: Bronnen over militairen [naar een lezing door Chris-
fi'flnBörner;Stammrollen,literatuur];J.R.Mflr5«art: Afkomstig uit Duitsland [notities uit Doorn, i8e-ige
eeuw]; G.H. Paetzel-Veenstra: Fragmentgenealogie Usleber uit Wertheim [stamreeks > Christoffel Us-
leber, schilder, tr. (2) Wertheim 1579 Margreth Lutz; en een korte genealogie Usleeber in Nederland];
P.J. C. Elema: S wabedissen [Willem Jans S(ch)wabedissen tr. Woldendorp/Termunten 1814 Hemke Eitjes
(Spijker); stamreeks > Johann Bernd Meyer zu Milse (gen. VI), tr. ca. 1772 Dorothea L.A. Knollmanns
weduwe Otto Ph. Meyer zu Schwabedissen]; Internet XVIII.

Heemkunde Hattem. nr. 102, maart 2005. D.G. Smit: Oorlog en bevrijding [herinneringen van Kobus
Mulder (95) en Jan van Dijk (ca. 1913-1999, zoon van de koster)]; Verschuivende grenzen, Deel II (slot);
Tekeningen van Cornelis Tromp. Serie IV (slot); Geschiedenis van de Nederlandse Bond van Platte-
landsvrouwen, Afd. Hattem, Deel II; Het voormalige Heilige Geestgasthuis, Kruisstraat 3, Deel IV (slot).

Idem, nr. 103, juni 2005. De jeugd van Geertje van der Kolk [geb. 1918 (exm. Neuteboom)]; Over-
nachten in Hattem, nu en toen [oude advertenties]; Een onderduiker in Hattem tijdens de tweede
wereldoorlog, deel I [Joseph Arje Obstfeld, geb. Amsterdam 1937, van Poolse afkomst]; Toch een afbeel-
ding van klooster Hulsbergen?; Geschiedenis... Plattelandsvrouwen, Afd. Hattem, Deel III (slot).

662 Gens Nostra 60 (2005)



Historische Vereniging Vleuten De Meern Haarzuilens. jg. 10, nr. 1, maart 1990. een eigen R.K.kerk te
Haarzuilens; Het spoorwegongeluk van 25 januari 1942; Oude perceelsnamen; D.W. Gravendeel: De Wiel.
Idem, jg. 19, nr. 4, dec. 1999. De Broederschap van O.L.Vrouw te Vleuten (2) [beschrijving van de eigen-
dommen, w.o. de broederschapshuisjes].

Idem.jg. 20, nr. 1, jan. 2000. Vleuten in de jaren 1914-1919. Idem, nr. 2, juni 2000. Dorpsbewoners die
ons wat te vertellen hebben ... [Cornelia CA. Wolsdijk-van den Brink, geb. 1918 (exm. Glissenaar)].
Idem, nr. 3, sept. 2000. J. Braat: 't Laar. Twentse activiteit in Vleuten [N.V. Land- en Boschbouw Maat-
schappij 'het Laar', opgericht in 1901 (dochteronderneming van Stork), directeur Willem Krabbe (geb.
Hengelo/Ov. 1890), tr. Amsterdam 1916 Gesina W. Steenbeek]. Idem, nr. 4, dec. zooo.J.W. Schoonderwoerd:
Al meer dan 500 jaar Langerak [koper in 1626 Anthonis Gysbertsz Vermeij, in 1636 Gerrit van der Nij-
poort, in 1774 Sijmen Hoogland, zijn zoon Gerrit Hoogland tr. 1798 Annigje Oremus, die hertr. 1800
Hendrik Peek; schema Hoogland-Peek; De weduwe van Antonie Peek tr. 1859 Gerrit Oostrom: schema
Van Oostrum/Oostrom]; Dorpsbewoners... [oud-koster Piet Boeijen (geb. 1918; exm. Van Rooijen), tr.
1947 Marie Jongerius].

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 33, nr. 2, juni 2005. Verv. Landverhuizers uit de voormalige
gemeente Limbricht. De familie Theodoor van den Bongard [geb. Guttecove 1815 (exm. Tummers), tr.
ald. 1849 Maria Josepha Behren]; W. Nolten: Het verhaal achter een schilderij. Laurent Michiel Francais
Guillaum Marie Oscar Graaf de Marchant d'Ansembourg [burgemeester van Gulpen]; A.M.A. Maas-
sen: Pieter Tielen contra de weduwe Janssen [1776]; Verv. Limburgs Repertorium voor Genealogen; Verv.
Aufgebot aktes in het Venloosch Weekblad en het Venloosch Nieuwsblad [1898-1907]; Verv. Kerkhoven
in Zuid-Limburg. Kerkhof Breust-Eijsden tot september 2000 [Voncken t/m Van der Zwet; met o.a.
Warnier, Waterval, Weerts, Wijnands, Wolfs]. Kerkhof Cadier en Keer tot april 1999 [Aarts t/m Huy-
nen; met o.a. Bessems, Bisscheroux, Brouwers, Daemen, Essers, Gillissen, Heusschen, Hornesch].

Nationaal Archief Magazine. 2005/1. Themanummer: Tweede Wereldoorlog - zestig jaar later. Kiezen
in oorlogstijd. De oorlogsgids in druk verschenen [al raadpleegbaar via www.nationaalarchief.nl]; G.
Groeneveld: Engelandvaarder versus Oostfrontsoldaat; Chr. van der Heijden: De oorlog na de oorlog. Op
zoek naar de betekenis van de affaire 'De drie van Breda'.

Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, jg. 19, nr. 2, juli 2005. Brabantse identiteit aan tafel; Groeiende
belangstelling voor ondernemersbiografieën en bedrijfsgeschiedenissen; Unieke Brabantse foto's uit
1914-1918 in Legermuseum; Op zoek in Langenboom [heemkundekring Felix Waker, heemkamer]; Op
bezoek bij 'archiefrat' Jan Spoorenberg [geb. 1938].

't Onderschoer. jg. 27, nr. 2, zomer 2005. Henk Remerink blikt terug op de jaren '40 van de 20e eeuw
[tr. 1954 Marietje Mensink; interview in 1993]; H. Asma: Ziekenhuis in Oldenzaal; H. Boink: Op stap bij
onze oosterburen ... Bimolten, van hechte boerengemeenschap tot een groot agrarisch bedrijf; ]. Knip-
pers i.s.m. I. Simons: Verdwenen erve Sombekke schoof steeds verder weg van de Sombeek [Sombekke,
Kokkeler]; A. Saris: Plakettes herinneren aan joodse inwoners van Denekamp; Verv. Inwoners gemeente
Denekamp medio 19e eeuw voor Kantongerecht in Ootmarsum (V) [o.a. Luttikhuis, Oorthuis, Ten
Brink]; Huwelijks voorwaarden Wolff Elkusch te Denekamp en Sprintz Salomons te Oldenzaal uit
1812.

Ons Voorgeslacht. No. 569, 60e jg., juni 2005. C. 'tHart/M.J. 'tHart: Genealogieën van twee Zuid-Hol-
landse families 't Hart en DNA [conclusie: géén verwantschap]; H. M. Kuypers: Een misleidend opschrift
van een grafzerk [verkeerde reconstructie van brokstukken van het graf van Pietertje Jacobs huisvrouw
Aryn Pieters (Lyssen), overl. 1680]; K.J. Slijkerman: De lidmaten van de Ned. Herv. Gemeente van West-
maas in de jaren 1647-1653; T.Hokken: Orde te Rotterdam in 1828 [namen van logementhouders, tappers,
ligthuishoudsters e.d. met bijzonderheden]; J. C. Kort: Repertorium op de lenen van de hofstede Duven-
voorde 1306-1809; Idem: De lenen van de hofstede Heerjansdam, 1472-1697; H.M. Kuypers: Antw. Van
den Berg. Fragmentkwst. van Dirck Rutten [geb. Moordrecht 1657; o.a. De Heer/Menheer].

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek. jg. 22, nr. 2,2e kw. 2005. Verv. Genealo-
gie Lubbert op Naberhuis [o.a. Groot Velderman, Hietkamp, Hietbrink, Focks, Scheutters/Schutter,
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Harmelink, Nieuw-/Neeuwveld];J. Renema: Het geheim van Hackfort [wie was Willem Jimmink?; zou
geboren zijn te Vorden of Zutphen 1778 (doop aldaar niet te vinden); volgens het familieverhaal afstam-
mend van een baron; Van Westerholt, Van Lintelo]; A.J. teBoekhorst: Genealogie familie Te Boekhorst
[te Gendringen e.e.; i8e-i9e eeuw]; J.J.M. Olminkhof. Stamhuizen in het Gelderse Land [met foto's]; J.
Lammertink: Parenteel Werner ten Boomkamp [wonende Lochem ca. 1620; Boomkamp, Meijer, Lam-
mertink]; H.C. Heuvelink: De boerderij "t Haevelink' in Vierakker; H.J. Put-Greutink: Parenteel Aelbert
Greutink [te Aalten/Barlo ca. 1670-80]; Aanv./Corr. Kwst. Ten Hoopen.

Oud-Utrecht. Jaarboek 2004. A. de Groot/K, van Vliet: De Domtafelen. Nieuw licht op 'overoude tafelen'
uit de Utrechtse Dom [houten borden met de geschiedenis van Utrecht en de Domkerk in versvorm];
K. van Strien: In de ban van Belle. Nieuw licht op Belle van Zuylen [van Tuyll van Serooskerken, 1740-
1805; afgewezen minnaar Gijsbert Jan van Hardenbroek (1719-1788), echtgenoot Charles-Emmanuel
de Charrière; meest aansprekende vondsten van Belles werk in Nederlandse familiearchieven]; F. Vo-
gelzang: Een aarzelende machtsstrijd: IJsselstein tijdens de eerste patriotse opstand 1785-1788; F.G.M.
Broeyer: Progressiviteit in de studentenwereld. Utrecht 1848-1853; J.H. von Santen: De woelziekste ge-
meente van Nederland. Politiek in Wijk bij Duurstede 1848-1860 [Van Mariënhoff, Verbeek, Pels, De
Heus, Van Heyst, Lapidoth, Fock, Van Asch van Wijck]; B. Hogenkamp: Utrechters en de nieuwe media.
Film en radio 1907-1940; F. Storm van Leeuwen: Bekneld door het spoor. De spoorwegwerken in Utrecht
!935-i954" Kroniek 2003. Archeologische kroniek provincie Utrecht 2002-2003 [o.a. plattegronden, be-
woningssporen, bouwhistorie van woonhuizen].

De School Anno (www.deschoolanno.nl). jg. 20, nr. 1, lente 2002. Bernardus Franciscus Remery. School-
meester in Westdorpe van 1851 tot 1897; Edam en de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen [oprichters
van het Edams Genootschap in 1784 (werd in 1787 afdeling van de landelijke Maatschappij): Jan Nieu-
wenhuyzen en zoon Martinus, J.A. Hoekstra, J. Roos, J.L. Loggen, H. Bakker]; Voor de jeugd (XII)
[vervolg Johannes Hazeuj. Idem, nr. 2, zomer 2002. De katholieke jeugdboekauteur Alphons Timmer-
mans over de Nederlandse Opstand; Verv. Bern.Fr. Remery [veranderingen door de onderwijswetten
van 1878 en 1889]; De school voor doofstommen te St. Michielsgestel [Martinus van Beek, priester,
conrector van de Latijnse school van Gemert, nam het doofstommen-onderwijs ter hand]. Idem, nr.
3, herfst 2002. Ontwikkelingen in het onderwijs aan jonge kinderen; Begijnen, klopjes en matressen.
Onderwijs aan jonge kinderen vanaf de Middeleeuwen tot in de negentiende eeuw. Idem, nr. 4, winter
2002. Schoolmeester Auke Heinsius [geb. Amsterdam 1832, tr. 1861 Johanna Reinira Acquoy]; Verv. B. F.
Remery (3). Onderwijs in Westdorpe volgens het leerplan van 1896 en zijn brievenboeken [www.xs4all.
nl/~remery/schoolmeesters]; Sporen van professor Langeveld in Utrecht [Martinus Jan Langeveld, geb.
Haarlem 1905, hoogleraar in de pedagogiek, didactiek en ontwikkelingspsychologie]; De Eerste Trap
van het leesonderwijs door H. Bouman [geb. Groningen 1822-1899].

Idem, jg. 21, nr. 1, lente 2003. Verplichte ouderbijdrage aan de school [de geschiedenis van het school-
geld]; De Humanitaire school. Leren door te doen [prof. Jacobus van Rees (1854-1926) en Cornelis Pieter
Bruijn (geb. Wormerveer 1883) als wegbereiders van het nieuwe pedagogische denken; jenaplanon-
derwijs]; Het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam. Idem, nr. 2, zomer 2003. Schoolinspectie in Zeeuws
Vlaanderen 1900-1920; De succesformule van 125 jaar Bosatlas [eerste maker: Pieter Roelof Bos (1847-
1902)].

Schvlge myn lantse. N.R. jg. 9, no. 1, febr. 1988. De zuivelfabrieken van Terschelling (slot) [met namen
van personeel en bestuur vor WOU]; Patenten. Register der door den Schout van Terschelling afgege-
ven patenten over 1814 [naamlijst met nering]; Het Klaas Rinses Glop [= de Ruyterstraat; met namen
van bewoners]; Oude foto's; Een wapenbord uit Midsland [mr. Andries van Vossen (1694 Enkhuizen
i774)> student Leiden 1711, drost]; Driejaar bij meester Jongens (2). Idem, no. 2, april 1988. Eendekooien
[Croock, Van Stompwijk, Michiel Doedes (1634,1640), Texel (1636), Berck (1655,1663), Marten Tjallings
(1655); Storm (1700), Folkert Douwe en Hessel Wijbrants (1702), Claas Foeckesz (1708), Albert Lieuwes
(1715), Oudbier (1717), Buijs en Rotgans (1730)]; Ketterij - Midlands 1532 [de ketterse denkbeelden van
heer Andries Anna, genoteerd door Klaas Floris de Wiel alias Poelenborch]; Oude foto's; Kooijman,
ook in cranberries [Jan Kooyman en zonen, aannemers en pachters van de bessenplakken in de staats-
duinen van Oosterschelling]; In Memoriam dr. Gerrit Smit [geb. Bodegraven 1923, overl. 1988; histo-
risch geograaf]; Het Terschellinger uilebord; Zweedse herinneringen aan het vergaan van de 'Fosca He-
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lene' [in 1876 voor de Zweedse kust, omgekomen: kapitein Albert Kuipers, Schaap, Kuiper (2x), Buyl].
Idem, no. 3, juni 1988. Beschrivinghe van Schellinger lant [kaart gemaakt door landmeter en reken-

meester Sybrant Hansz (Cardinael), geb. Harlingen 1572/78, tr. Amsterdam 1605 Levijntje Panten];
Loodsschoeners van Terschelling; Uit het kasboek van Jauk Haan [1914-25]; Oude foto's; Ondergang
van de brik Albeone [1832; redders: Hakvoort, De Beer, Grol, Van Keulen, Geus en Westers]; In Memo-
riam Jan Zorgdrager [1925-1988; exm. Lieuwen]. Idem, no. 4, aug. 1988. Verkoop loods-, vis- en ber-
gingsvaartuigen [kapitein Jacob Meyer (kocht 1809, verkocht 1836); Gerrit Tjebbes Swart verkocht aan
Eede Hendriks Bos (1836)]; Oude foto's; Een genealogisch verhaal over de familie Stada [oudst beken-
de: Jelis Jacobsz Stada, van Makkum, tr. 1668 Aeltie Ariens; De kinderen van Cornelis Reltjes (kleinzoon
van Maayke Jelis) namen in 1811 de naam Stada aan]; Reindert Feyckes en Cornelis Dirks Kater. Enige
genealogische veronderstellingen [17e eeuw]; Meijndert Eijs lijdt schipbreuk op Terschelling [kok in
1841; kapitein Hendricus Menkes Swart, uit de Pekela]; Jan Groenendijk veroordeeld [1693; kwaaie
dronk].

Idem, no. 5, okt. 1988. Terschelling en de walvisvaart in de 17e eeuw; Oude (portret)foto's; Land-
verhuizers met hoop op lotsverbetering. Staat van landverhuizers uit Noord-Holland 1848-1877 [o.a.
naam, beroep, leeftijd, bestemming; Register vestiging en vertrek 1878-1899]; Winkels Om Oost. Idem,
no. 6, dec. 1988. Staat van de landbouw in 1822; Winkels Om Oost 2; Jeugdherinneringen van Sieke Sie-
vertsen Buvig [aan de familie Doeksen]; Oude (portret)foto's.

n Sliepsteen (Enschede-Lonneker; secr.: Eulebrink 2,7544 MJ Enschede), nr. 81,21e jg., voorjaar 2005. E
van Zuijlen: Magazij n Sport. De teloorgang van een joodse winkelketen [in 1925 gingen Jacob Velleman
en Louis de Leeuwe een vennootschap aan]; G. ter Welle: De Hölterhof in de oorlogsjaren [gebouwd
1913/14 i-o.v. Nicolaas Gijsbertus Jannink (1876-1936), tr. Wilh. Hend. ter Kuile]; De aanloop tot de
bevrijding van Enschede; De 'Operatie-Synagoge' op 31 maart 1945 [verzetsman Ben van den Esschert,
kolenhandelaar, overl. 1977]; Dr. H.A. Thiadens. Compagniescommandant Enschede-Zuid [zenuw-
arts, doodgeschoten 1 april 1945]; De bevrijding van Enschede (1) [indrukken van Bernard Spiele Sr.
(1873-1952)]. (2) [herinneringen van Geert Pen (geb. 1933)].

Idem, nr. 82, 21e jg., zomer 2005. Het Larinksticht aan de Noorderhaven [voormalig klooster met
school; Gerardus Larink (overl. 1867) benoemde bij testament (1852) de R.K.-gemeente van Enschede
tot erfgenaam; legaten]; Gevangen in de synagoge (27-31 maart 1945) [herinneringen van Suze Col-
let-Leverink (geb. 1926)];/. Hemken: Dr. Arij Blonk (1883-1971). Een Westerling die Enschede 'in kaart
bracht' [geb. Delft, tr. Enschede 1912 Gerritje Hemken]; E. Sjouw: Het fotoarchief Brusse [Albert (1887-
1971) en zoon Henk (1918-1996) Brusse, persfotografen].

De Sneuper (Historische Vereniging Noordoost Friesland), volgnr. 75,19e jg., nr. 2, juni 2005. Verv.
Kwst. (van/door) Nienke Zwart [o.a. Weydner (te Arnhem), Ennema, Douma]; E. Smits: Genealogie
Osinga [18e eeuw]; L. Meindersma: Kwartierstaat Johannes Blom [Lioessens 1887-Oude Pekela 1972; -,
Elzinga, Woudwijk, Kuipers (o.a. te Blija)]; J. A. Paasman: Jan Rienks van der Ley. Chirurgijn in het le-
ger van Napoleon; R.R. van derPloeg: Mijn favoriete voorouder: Hemke Geerts Elzinga (1865-1950), prijs-
kaatser en barbier uit Holwerd; Tjeerd Pieters Braaksma & Akke Martens Groen [tr. Westdongeradeel
1886; foto van hun gezin uit ca. 1915]; Hongaarse kinderen, reacties; K. Leen: De laatste reis van de Jeune
Henri [scheepsjournaal van stuurman F. Lammerts 1840-41]; G. Mast. Kooikers in en om de Anjumer
Kolken in 1722; Idem: Mijnheer P.A. Bcrgsma at graag kooieenden uit Kolkhuister eendenkooi; J. de
Jong: Pettertilla? (een aanvulling). Een beknopte stamboom [i6e-2oe eeuw]; R. Tolsma: (Kunst)wegen en
(voet)paden in Oostdongeradeel; E. Smits: Een naam is een naam... (deel 1) [namen met enkele gegevens
van personen die niet in de regio passen; uit het Bevolkingsregister van Dokkum 1860-1870].

Tijdschrift voor Geschiedenis. 118e jg. (2005), nr. 1. Vrouwenstemmen in Vlaamse oorlogskranten, 1914-
1918; De transformatie van de antieke wereld. Economie, demografie en stedelijk leven tussen Oudheid
en Middeleeuwen; Publieke beeldvorming van de natuurwetenschappen in de negentiende en twintig-
ste eeuw. Idem, nr. 2/2005. Themanummer: De Westforschung en Nederland [...'Het gaat daarbij om de
vraag hoe Duitse nationaal-socialisten hun aanspraken op de aangrenzende gebieden in West-Europa
- met name Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk - wetenschappelijk probeerden te onderbou-
wen'].
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Urker Volksleven (Vereniging 'Vrienden van Urk', Urker Museum 'Het Oude Raadhuis', Wijk 2-2, Urk;
abonnement € 10,20), 32e jg., nr. 1, april 2005.]. Visser: Auke Koffeman en Jantje Post [tr. 1909; herinne-
ringen aan hun leven]; In gevaren op de zee (11). De trolder die doorvoer [beschadigde de botter van Albert
van Veen, 1929]; Idem (12). De Vrouw Jannetje in het zicht van de haven gezonken in 1925 [schipper-eige-
naar Hessel Nentjes]; Twee telefoonlijsten [1952,1954]; PJ. de Vries: Nico Marinus Schouten (1894-1958),
een Enkhuizer schrijver van jeugdboeken. Idem, nr. 2, juni 2005. E. J. van Urk: De weg naar Christelijk on-
derwijs op Urk [scriptie; met namen van leerlingen in 1905, o.a. Koffeman, Bakker, Hakvoort, Kramer,
Post, Wakker]; In gevaren op de zee (13) [Geert Post; 1929]; Idem (14) [Andries Hoekstra; 1937].

Uth het Oulde-Bruck (De Broeklanden: info@streekarchivariaat.nl). 24e jg..nr.i. jan. 2004. Burenplicht
en burenhulp; Eekschillen, seizoensarbeid uit vroeger dagen; Kerkenpad; Familie Rozeboom II [gen.
VII-X]. Idem, nr. 2, april 2004. Kerkenpad (2); E. Boeve: De verkoop van het boerenerf Het Weezenerve
onder Oldebroek in 1906 [koper K. van Loo Jzn verkocht in 1914 aan Jacob Prins Reijerszoon]; J. Kolk-
man: Kwartierstaat Blandikus Catharicus Blom [geb. Hattem 1947; t/m kw. 255: -, Van de Borch, Van
Dieren, Van der Weerd, Keyl, Van Enk, Lans]. Idem, nr. 3, juni 2004. Jaaroverzicht van de veldwachters
in Oldebroek (1878) [uit het zakboekje van D. Mulder]; Verv. Eekschillen; Historische graven. Idem, nr.
4, okt. 2004. H. Flier: Gerrit Spronk, landverhuizer van Oldebroek naar Amerika in 1882; De eiermarkt
in Oldebroek; Het graf van Johan van Oldebarnevelt.

Van Zeeuwse Stam, nr. 129, juni 2005. L. van Belzen: Het geslacht 'van de Gruiter' [nageslacht van Blaes
Claes (1606-1655), tr. Arnemuiden 1631 en 1643]; I. Mallekoote: Parenteel van Pieter Maelcote [generatie
II. Pieter Piersz Maelcote, begr. Wemeldinge 1628, tr. (1) voor 1596 Maijken Dingenis Mejonck, tr. (2)
ald. 1614 Apollonia Rochus, tr. (3) Jacomijnken Pieters Bouwens (Verburgh); de vermelding 'schout
van Wemeldinge 1614' bij generatie I lijkt eerder betrekking te hebben op gen. II; het is jammer dat er
voor gekozen is geen inhoudelijke weergave van de bronnen te geven bij de oudste generaties; met o.a.
Van Westen, Van Houte(n) (te Borssele), Siereveld, Romijn, De Vriend, Baas, Merison]; K.P. deBree:
Aanv./Corr. Kwst. Govert Janse Jeronimus [met annotatie; met o.a. Perduijn, Ovaer/Ovare]; Antwn.
Tavenier en Kaasbeke-Domburg; J.M.G. Leune: Aanv. Van Boven [18e eeuw]; K.P. de Bree: Reactie op
'Levendale pakt uit' [betreft de problemen rond het huwelijk van Leunis Janssen en Neelken Jacobs (otr.
Biggekerke/Serooskerke 1596); familie Van Grijpskerke]; Aanv. Kwn. Verhulst [Marinis Pieterse (van
Elstdijk) tr. Colijnsplaat 1649 Maria Haeck en hun kinderen]; I. Mallekoote: Toevalsvondst [Zeeuwse
vrouwen gedetineerd in de Woerdense vrouwengevangenis 1861-1872].

Vechtkroniek (Historische Kring Gemeente Loenen; secr.: mevr. M. Lembeck, De Vliet 12,3633 EL Vree-
land), nr. 22, mei 2005. K. de KruiperfW. Mooij: Gevangen in Loenen [de katholieke heer van Kronenburg
(Dominicus F. baron van Kamminga) gaf in 1725 toestemming een dievenhuis te bouwen tegen de her-
vormde kerk aan; andere locatie in 1729; organisatie van het gevangeniswezen, verzorging van gevan-
genen, inrichting huis van bewaring, cipiers (o.a. Hendrik Goudt 1857-65)]; Z. Hageman: De afvallige
koster in Loenen [Klaas Eppe Steenhuisen (1838-1914)]; Moord en doodslag in Vreeland in de 17e eeuw;
Uit het archief [o.a. Antonij van Schaick 1729-37].

Verslagen en Mededeelingen. Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 68e stuk, 2e reeks, 39e stuk (1948).
Salland's bevolking in de vijftiende eeuw [Bijlagen IV en V: Sallandsche dienstlude omstreeks 1400, en
in 1474; Bijlage VI: Sallandsche voornamen in de 15e eeuw]; Schandsteenen dragen; De Groote Scheere
in de geschiedenis [havezathe, eigendom van Johan van Steenwijk (tr. 1570 Margaretha van Issclmu-
den); oorkonde van 1609 met o.a. een beschrijving van alle erven, behorend tot de Groote Scheer, die
vererfde op de familie Van Ensse]; Over eenige goederen van het Huis Ootmarsum II; Overijsselsche
bibliographie 1941-1945; Het Ensser-geld. Bijdrage tot de Geschiedenis van de Scheepvaart op de Zui-
derzee (c. 1640-01800); B. van 'tHoff/G.J. Lugard: Honderd Jaar Overijsselsche Geschiedschrijving (1935)
[toegang op uitgaven van o.a. de Vereniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedneis, per
onderwerp, op auteur en titel van het artikel].

Zeeuwse Kwartierstaten (werkblad), nr. 73,13e jg., jan. 2004. Verv. Kwst. Oosthoek [grotendeels 'dub-
bele' voorouders(kwartierverlies) incl. N.N. opgenomen]; Aanv. Kwst. Leintje de Boks;J.Ch.Jansen-van
der Waals: Kwartierstaat Benjaminse [Johannes Benjaminse, ged. Goes 1803, tr. Besoijen 1827 Antonia
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Kuijsten; -, Schroever(s), Van de Velde (te Goes), De Jonge (idem), Slot (te Markelo), Jansen, Visser (te
Goes), De Wit(te)]; J.H.W. Marges: Kwartierstaat Adriaan Janse de Jonge [1891-1898, tr. Yerseke 1917 Ma-
tje Sinke; Janse (de Jonge), Aarnoutse (te Veere), Meerman (te Oosterland), Tjoeke (te Bruinisse)].

Zeeuws Erfgoed, nieuwsbrief jg. 4, nr. 2, juni 2005. Heemkundig rondje: Vereniging Stad en Lande van
Schouwen-Duiveland [e-mail: secretariaat@stad-en-lande.nl; Postbus 70,4300 AB Zierikzee; contr. €
15.- P-j-]; Jaar van het kasteel 2005 [kastelen en buitenplaatsen in archieven Zeeuwse Bibliotheek en
Zeeuws Documentatiecentrum]; Wie was architect ing. A.A. Kok? [geb. Dordrecht 1881]. Zeeuws Ar-
chief Nieuws, nr. 26, juni 2005.

Uit onze afdelingsbladen:
AquaVitae (Betuwe), 8e jg. (2005), nr. 2a. Familierelaties in het bestuur van de Nederlandse Genealogi-
sche Vereniging afdeling Betuwe [schema's, fragmenten en een stamreeks; o.a. De Clercq, Van Meteren,

" Van Oort, Montens, De Klerk, Van Aalst]; W. van de Westeringh: Het Over-Betuwse geslacht Speijers. Een
aanzet tot een genealogie met een tak in Amsterdam [i7e-i9e eeuw]. Idem, nr. 2D/2005. J. Thien/G. van
Ton/I. van Bekkum: Van Bekkum's in de Betuwe [oudst bekenden Cornelis Borgertsen van Bekkum te
Echtelt (vermeld 1637-53), Gerrit Burgersen van Bekkum te Amerongen (overl. 1658), Hendrik Bur-
gers van Bekkum te Amerongen (overl. 1664) en Adriaen Borgerts van Beeckom te Ingen (vermeld als
weduwnaar 1672)]; Hendrikus Blijdenstein (1901-1943); C.RH. Soetens/M. Soetens-Menage: 'De Blauwe
Kamp' onder Ommerenveld [boerderij; bewoners 1826-1930, o.a. Van Zoelen, De Haas, Soetens].
ïienjjo (Friesland), afl. 39, jg. 10, nr. 3, juli 2005. R. van derZijpp: Mijn familie: van der Zijpp met 'pp'; T.
Slof. De merklap Schellingwou [gemaakt door Uilkje Pieters Schellingwou in 1841]; W. Becks: Een kopje
Fries bloed [Becks te Arnhem, afk. van Aken; Ablij van Leeuwarden naar Arnhem]; N.L van der V/oude:
Red tape [Woudstra, Van der Woude, Wouda; begin 19e eeuw].
Genealogica (Flevoland), 21e jg. no. 2, juni 2005. L.J.H. Blankstein: Toeval - een prettig hulpje voor de
genealoog [onderzoek Blankstein].
Gens Propria (Kennemerland), nr. 42, juni 2005-2. D.F. Goudriaan: Thuyn der jonckheydt. Een beknopte
geschiedenis van de scholen en het onderwijs in Haarlem; F.H.J. vanAeschfl.W.F.X. deRijk (f): Kwartier-
staat J.W.B. Beyk [1900 Haarlem 1994; 6 gen.: -, Wewel, Jansen (te Alkmaar), Dernison].
Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch-Tilburg), nr. 26, jg. 7, jnui 2005. Sj. Trommelen: Genealogie en Heem-
kunde. Amalia van Solms [de vereniging 'Amalia' verzamelt informatie uit de historie van Baarle,
Castelre, Ulicoten en Zondereigen]; F. Vlemmings: Reactie: het geslacht Van Herpen [i3e-i4e eeuw];
Verv. Kwst. Roubos; Verv. Naar Indié? Hoe pak ik dit aan (deel 3) [voorbeeld Van Bijlevelt]; W. Kafoe:
Parenteel Johannes Pauwels Vermolen [tr. Gilze-Rijen 1671 Maria Dingemans; voornl. genealogie, met
enkele gezinnen van Vermeulen-dochters].
Hollands Noorderkwartier, afl. 62, jg. 19, nr. 2, juni 2005. De 'gildebrief van Sint Pancras; Verv. Alk-
maars familie Impink (2); Stamreeks van Tietje Nannes Ronner [1846 Dokkum 1920 > Nicolaus Joa-
chim Ronner, geb. Homburg, chirurgijn te Hantum (1685)]; A. Poland: Aanvulling genealogie Poland;
Kaas... markt in Alkmaar [met fragmenten Warmenhuijsen, Copbier en Bootsman; I7e-i8e eeuw].
HuppelDePup (Groningen), jg. 12, nr. 2, mei 2005. W.G. Doornbos: Naamslijsten: Exercitieleden te Us-
quert 1787; P.J.C. Elema: Een familiedrama Dontje (Slochteren) [het gezin van Harm Jans Dontje en
Grietje Hindriks Roodborstje (tr. Slochteren 1802); twee kinderen omgekomen bij een brand in 1812];
A. Veldhuis: Hindrick van Laer, uit Groningen [vijf of zes naamgenoten; 17e eeuw]; N. van derDeen-Flik-
kema: Was Aafke Meertens de eerste echtgenote van Derk Harms Schut? [hij hertrouwde Uithuizerme-
den 1811; Aafke tr. (1) 't Zandt 1770 Doeke Alberts Oosting]; Handel [Sjabbe Jans Rieskamp te Zuidhorn
1761]; H. Werk: Werk, water en wafels [familie Werk op kermissen]; H. Hartog: Kermisklanten in de stad
Groningen; Allem@ @1 digit@ @1 (15).
Kempen- en Peelland. jg. 13, nr. 2, juni 2005. Themanummer: grensgevallen. In Memoriam Geert Ro-
zendal;/. Kooijman: Terrorisme en genealogie [inleiding tot de RK-familie Goldenberg te Amsterdam
en Leiden; afk. van Vreden]; Grenspalen en genealogie; T. van Gestel: Aan de grens [o.a. overlijdens te
Valkenswaard, Dommelen, Aalst enz. 1831-38 van jongemannen 'ver van huis'; huwelijken en kinderen
van militairen; Peter Pas (geb. Haaksbergen, overl. 1844) en nageslacht]; Idem: Met ei en y: genealogie
over de grenzen van de historie heen; H. Hendrikx: Stamreeks van Hendrick Hendrix [tr. Strijp 1704
Maria Jans; Hendrikx te Woensel]; Kwartierstaat kinderen Vlemminx [Franciscus B.C. Vlemminx tr.
Eindhoven 1979 Eikeline A. Gouda; 5 gen.: -, Schats, -, Wieringa (uit Oostwold)].

Gens Nostra 60 (2005) 66j



Kwartier van Nijmegen, jg. 14, nr. 2, mei 2005. E. Kam: Quetsen (kwetsen) uit de Nijmeegse raadssig-
naten [Antony Henskens 1746, Willem Janssen de Wild (geb. Leeuwen) 1746]; Kwartierstaat [5 gen.]
van Antonius Adrianus Derksen [geb. Nijmegen 1915; Derksen (te Lent, Angeren), Put, Eggen, Van
Alphen];J.Lauwerier. Provinciaal blad van Gelderland 1831 [selectie uit de inhoud].
NoordKOPstukken (Den Helder), 19e jg. nr. 3, juni 2005. C. Paarlberg/G.Kuit: Julianadorp rond 1900; M.
Feenstra: Archief. Heeft u dat nu ook wel eens? [onderzoekservaringen in het Caraïbisch gebied]; Over-
lijden Den Helder 1811-1817; J. van Kuier: Matrilineaire stamreeks van Ariaantje Bommel [geb. Nieuw
Heivoet 1892; Klok, De Wijn, Blom, Smit, Kok, Pruijt, (patr.); op Texel].
Threant (Drenthe), 16e jg. (2005), nr. 2. Verv. Kwst. van Homme Martinus [gen. VI, met o.a. Stoter,
Van Oosten, Brunenberg, De Vries (te Schoterland), Blokzijl, Spelling, De Jonge (te Hoogeveen)];
A. Stiksma: Parenteel van Jan Grellen [volle boer te Noordbarge 17e eeuw; Grelling, Rabs, Rabbers];
M. Fieret: Archieven zijn een bron van rust...? Idem, nr. 3/2005. Verv. Kwst. Martinus; Verv. Parenteel
Grellen [Rabs, Boer, Homan]; H.D.J. Krikke: Trijntje Keenhuis en de voogdij in 1758 [1754-1784, exm.
Deuring; 15 kwn.].
WestNoord-Brabant.jg. 15, nr. 2, juni 2005. K. Trommelen: Kwartierstaat van Cornelis Trommelen (deel
1) [1896 Zevenbergen 1933; -, Schipperen, Luiken, De Graaf (te Terheijden)]; A. van Meer: Kwartierstaat
Anna Maria Rovers [geb. Made 1911, tr. ald. 1942 Waltherus van Meer; 5 gen.: -, Thijsen (te Made), Ver-
kooien, Roeien (te Chaam)]; Verv. Van surprise naar genealogie (deel 4) [Broeders]; R. van Zunderd: Ook
genealogie? [Paulus Jacobus Leijs, 1893-1983; beknopt 15 kwn.]; H.C. van Wermeskerken: Hoe ga je om met
een familiearchief?; M. Gabriels: Hoe werkt www.genealogie-westbrabant.nl?
ITsseldelta. 19e jg., nr. 2, mei 2005. H. Hendriksen: Een kwartierstaat met toegevoegde waarde [aanv.
Stremmelaar); G. Dambrink: Stamreeks van Gerardus Dambrink [geb. Utrecht 1932 > Jan Jansz Dam-
bring tr. (1) Zwolle 1684 Marrechien van Haarste, tr. (2) ald. 1698 Hermina Hendriks]; H.P. van derHorst:
Familierelatie tussen de achter-achterneven Peter van der Horst (geb. 1926) en Hans Pieter van der
Horst (geb. 1942) [ > Hendrik van der Horst, ged. Hasselt 1792, tr. Zwollerkerspel 1822 Zwaantje Oostens
van der Vegte]; Kwartierstaat van Hans Pieter van der Horst [geb. Zwolle 1942; 3 gen.: -, Van den Berg
(te IJsselmuiden), Schurink, Appelhof].
Zaanstreek-Waterland, afl. 61,14e jg., juli 2005. Th. de Wit: Kwartierstaat van Margreet en Elizabeth
de Wit [geb. Wormerveer 1949 resp. 1954; -, Krook, Van Zijp, Leegwater, Dekker (te Wormerveer),
Luyting, Bruijn, Klinkenberg]; P.M. Kernkamp: Een heerlijke belegging uit 1729 [financiering van de
aankoop van de heerlijke rechten van Westzanen door de banne van Westzanen; register van lijfrenten
1730-80]; H. Rijswijk: Genealogie Hop uit Warder [i6e-i8e eeuw]; Kwartierstaat van Jan Tromp [1912
Purmerend 1957; 31 kwn.: -, Slagt, Eggers, De Bakker (te Schermerhorn)]; Notarieel archief 1916-1925
[pas beschikbaar in 2006].

Uit Familiebladen:
Bergsma Bulletin. 10e jg., nr. 2, mei 2005. Herdenkingsnummer 60 jaar bevrijding. De familie in de
Tweede Wereldoorlog [o.a. Nico J. Bergsma, communistisch verzetsman; Een interview met Jan Berg-
sma over zijn 'Arbeitseinsatz' in Riga 1942-45; en oorlogservaringen van Riet Viveen-Bokern]. Idem,
nr. 3, zomer 2005. Verv. Genealogie Bergsma; ER. van WeezelErrens: Una settimana particulare [verslag
van onderzoek in het Vaticaans Archief, op zoek naar Bergsma-zouaven].
Berichten van de Hoege Woeninck, nr. 23, mei 2005. Dossier kroeshaar [de oudst bekende persoon met
kroeshaar, waar de meeste Hogewoningen met kroeshaar van afstammen, is Duifje van Wateringen,
vrouw van Daniël van Egmond, geb. Lisse 1780; genetische afwijking]; Aanv. Familieboek Hogewo-
ning.
Brinkmania. nr. 17, mei 2005. The Liberation of Amsterdam. Walking through Amsterdam II [met veel
oude foto's, en opnames van dezelfde plaatsen in 2003].
Bij Uitstek, jg. 5, nr. 1, april 2005. Is de Heijstek-familie van Engelse afkomst? (vervolg) [Haystack >?
Heijstek]; De uitgebannen verschrikkingen van ex-dwangarbeider Casper Heijstek [1943 omg. Ham-
burg; geb. Haarlem 1923]; Naamgenoten in Dordrecht en omgeving; Een marktkoopman genaamd
Heijstek [fragment te Middelburg en Rotterdam, ige-2oe eeuw]; Het portret van ... Lodewijk Heistek
en Trijntje Alida Bouwer [tr. Zaandam 1940].
'tCalcoentje. 24e jg. resp. Toe Prees, 15e jg., nr. 2, jan.-mrt. 2005. Kwst. van Michel Calcoen [geb. Veurne
1940; 5 gen.: -, Dubois (te Adinkerke), Goes, Debreus]; Calcoenen reders in de vissersvloot (5). Idem,
nr. 3, apr.-juni 2005. Idem, nr. 4, juli- sept. 2005. Die van Vlissingen: vondsten van genealoog Marcel
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Calcoen [o.a. Blonde, Calcoen, Callecoen]; Kwst. (5 gen.) van Margaretha Verhaeghe [Koksyde 1913-
Oostende 2005; -, Calcoen (2x), Zwertvaegher].
C/Krapels-krabbels. jg. 25, nr. 1, mei 2005. Nieuwe ontdekkingen over de allereerste Krapels-emi-
granten; C/Krapels'en in het Napoleontische leger II; De brand te Middelburg [in 1912 in de chemische
wasscherij van A. Krapels]; De Limburgse connectie. De financiële banden van een Rotterdamse Krapels
met zijn geboortestreek [begin 19e eeuw].
De Eendenkooi. nr. 108, 32e jg., mrt. 2005. Het dagboek van een drager [bij begrafenissen te Mid-
delstum 1940-1983; Hedzer van der Kooij]; Genealogie, een puzzel [Douwe Jannes tr. Baflo 1750 Lijse-
bet Klaasen; het nageslacht van hun tien kinderen draagt de naamvarianten: Kooi, Van der Kooij, Kooy,
Kooij, Kooij(e)ma, Koojema, Kooima, Van der Kooi]; We hadden ook Van der Drift kunnen heten. Idem,
nr. 109, juni 2005. Van der Kooijen en hun beroepen.
Familiegemeenschap 'Ter Laeck'. 61e jaarboekje (2005). A. Berntzen: De geschiedenis van de familie Van
Laake [nageslacht van Johan Wessel van Laake (geb. Süderwick 1810, overl. Drempt 1879), zoon van
Gerhard van Laake en Wesselina N.N.; voornl. te Westervoort; met teksten van bidprentjes]; Familie-
kroniek [Terlaak, de Laak, te(r) Laak, Van Laake].
Familiestichting Van Dijke. Contactblad nr. 7, 4e jg., april 2005. In Memoriam Cornelis Marinus van
Dijke (1921-2004); Huisvrouw van Jan Jansz Dijke getuige in Zierikzeese moordzaak [Adriana Jacobs
(ca. 27 jaar) in 1715; met fragment Dijke, I7e-i8e eeuw]; Pieter van Dijke, een bijzondere persoonlijkheid
[1920-2003 (exm. Krijger), o.a. voorzitter N.O.S.; herinneringen van zijn secretaresse Marja Butselaar-
Bogerd]; Molenaars in de familie (2). Zierikzeese molen 'De Bloeme' een eeuw lang eigendom van 4
generaties Van Dijke [1776-1934]; Trug kieke bie de familie Van Dieke, deel I (1883-1889) [op Tholen];
Door krijgsraad veroordeeld familielid van aardbodem verdwenen. Jan van Dijke 1855-? [geb. Poortvliet
(exm. Van der Maale); in dienst 1875, diefstal in 1878,1881 uit de gevangenis in Hoorn ontslagen]; Het
bewogen leven van schoolmeester Kees van Dijke. Cornelis Francus van Dijke 1890-1972 [tr. Poortvliet
CatharinaBoudewijna Krijger].
Festina lente, nr. 36, april 2005. T. Spaans-van der Bijl: De ongehuwde moeder in vroeger tijd; Idem: Een
ontmoeting die leidde tot een aanvullend onderzoek naar de Zuid-Afrikaanse familietak [Cornelis
Jansz van der Bijl, geb. ca. 1562, vermeld 1638 te Overschie; zijn kleinzoon Gerrit Pieters van der Bijl
(geb. Overschie 1633) tr. Sijtje van der Tempel, vertrokken in 1666 naar Zuid-Afrika].
Gens Dunia. 42e jg., nr. 1, maart 2005. Verv. Haagse tak Verduijn [te Amsterdam, 20e eeuw]. Idem, nr.
2, juni 2005. Mary Theunisdr. Verduyn, geb. 2 februari 1539 te Hoorn [tr. (1) 1562 Jan Martsz Merens]; J.
Verduin: Fragmentparenteel Verduyn [te Hoorn, ise-i7e eeuw].
Hamers Bulletin, jg. 21, nr. 2, maart/april 2005. N.A. Hamers: Een tweede Hamers-stam uit Laurensberg
(D) (stam AU); Voorouders van Maria Catharina Hamers (overl. Kerkrade 7 jan. 1808), weduwe van Pe-
trus Gillis Werry (1729-1806); Afstammingsreeks van Johannes Mathias Schrijvers [geb. Simpelveld
1924; via Brouwers en Schrocders > Maria Hamers (ged. Simpelveld 1687)]; Nog een zesde Simpelveld-
se stam [met Bi(e)spelmans]; A.S.M. Patelski: Opnieuw Claes Hamers van Benzenrade en zijn opvolgers
bij het voldoen van jaarlijkse verplichtingen; Overlijdensberichten 2004; Nogmaals het gezin Petrus
Joseph Janssen - Maria Gertrudis Hamers (1779-1850); Naamdragers in de protocollen van het Ambt
Bom (4).
Heden en verleden, jg. 16, nr. 1, april 2005. Het nageslacht van Harm Willems Moes [tr. Hillegien Jans
Eis (geb. Alinga 1753); te Kloosterveen, Smilde, Schoonoord, Bottrop (D) enz.; generatie VI. Wiebe Moes
tr. Sleen 1906 Jentien de Graaf (exm. Vredeveld)]; Verhalen over Schoonoord (z) en (3) [Derk de Graaf als
geitenkeurder, 1922]; C. de Graaf: Bijzondere voorwerpen [het zakhorloge van Lammert de Graaf, koster
te Schoonoord, ontvangen in 1952, met namen en dienstjaren van de kosters van de gereformeerde kerk
aldaar 1900-heden].
Helm-nieuws. no. 82, 21e jg., nr. 2, lente 2005. Uit het goede leven van Paulus van der Helm [ged.
Utrecht 1627, zoon van Servaas van den Helm en Christina Verried, tr. 1661 Anna van Daell (exm. Van
Coesvelt)]; Over schipper Tinus van der Helm (1902-1979) [geb. Hof van Delft, exm. Noordermeer];
Fokje Maria Eelkcma (1914-2004). Idem, no. 83, nr. 3, zomer 2005. Fokje (1914-2004) vertelt over Anna
[Fokje M. Eelkema over haar grootmoeder Anna van der Helm (1859-1937), tr. Amsterdam 1886 Henk
Dekker]; Hoe Cornelis Olsthoorn een verzorgde oude dag had bij zijn achterneef Janus van der Helm
[1853-1925 (exm. Van Tongeren), scheepmaker, tr. Trui Pickard].
Hettinga Stichting, nieuwsbrief uitg. 8, mei 2005. Y. Hettinga: Pensionaat St. Anna te Harlingen en
de vrouwelijke Hettinga's van 1870-1927; Kwartierstaat van Acronius Tjebbes Hettinga 1839-1919 [
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-, Witteveen (te Doniaga), De Boer (te Bolsward), (Galema)]; de vader van de vader van Sven Kramer
[schaatser, zoon van Yep zoon van Hendrik Kramer (83 en kleinzoon van Hendrik Franses Kramer en
Geertruida Acronius Hettinga)]; Het gezin van Jochem Hettinga [Amsterdam 1898-Harlingen 1976, tr.
Termunten 1923 Willemina Smid (geb. Wagenborgen 1902)].
In hetzelfde Schu-v-i-ij-tje. nr. 73, jg. 20, maart 2005. Van Schuit naar Schuijt [of Schuyt]. Idem, nr. 74,
juni 2005. Bijzetting van Jan Schuijt op begraafplaats'Heiderus t'te Rheden [1899-1967; levensverhaal];
F. van der Schuit: Bigamie in Oude Leie? [Klaas Freerks van der Schuit tr. Het Bildt 1834 Grietje An-
dries Postma; kinderen bij Dieuwke Pieters Landman]. Bijlage: Trouwen [trouwfoto's Schuit, Schuyt,
Schuijt, Schuiteman; met gegevens van de echtparen].
Olsthoorn kroniek. 19e jg., no. 1, jan. 2005. Idem, no. 2, april 2005. Olsthoorn op straatnaambord [Cor-
nelis Leonardus Olsthoorn, geb. Wateringen 1853, scheepmaker]. Idem, no. 3, juli 2005. Verv. Erfenis
van scheepmaker CL. Olsthoorn (1853-1925) [meer dan 80 erfgenamen]; Jacob Jansz Olsthoorn (ca.
1690-ca. 1746) [tr. (1) Monster 1713 Maria Cornelis van Spronsen, tr. (2) 1723 Jannetje van der Marel].
Ruvchrock Fragmentaria. 2005, nr. 1. K. Romijn: Tussen Romeijnen en Ruigrokken een bijzondere band
[Leendert Leendertsz Romeijn tr. Schipluiden 1705 Geertje Arendse Ruychrock]; Verv. Agatha en Pe-
trus Ruigrok-de Vreede [tr. 1887; hun gezin]. Idem, 2005, nr. 2. Sophia Ruigrok. Een bijzondere naam
met een historie in de familie.
Stichting Familiearchief & Collectie 'Wastijn'. Nieuwsbrief (nr. 1) mei 2001; nr. 2, nov. 2001 [Westein,
Wetsteijn, Wettstein]; nr. 3, mei 2002; nr. 4, nov. 2002; nr. 5, mei 2003; nr. 6, nov. 2003. Fragment
Hoestcijn te Leiden en Rotterdam [i8e-i9e eeuw]; nr. 9, mei 2005. Het nieuwe wapen Wastijn; Op
internet gevonden [schoolopdracht: waarom heet de school naar Johannes Weststeijn (geb. Nieuw-Ven-
nep 1898; exm. Van der Stoel)].
Het Treffertje. jg. 34, nr. 1, maart 2005. Treffers van Nederland naar Nederlands-Indië en vise versa
(II); E.W. Treffers: Juriaan Treffers, een notabele voorouder in de achttiende eeuw [ged. Sprang 1723, tr.
Rotterdam 1747 Joanna van der Zijde]. Idem, nr. 2, juni 05. Voornaam Rosini [te Besoijen]; M. van Loon:
Onroerend goed magnaat Jacobus Treffers uit Vlissingen [1786-1804; ged. Sprang 1752, overl. Vlissin-
gen 1812]; Rectificatie [het gezin van Leendert Vooijs tr. Amsterdam 1936 Petronella Maria Treffers]; B.
Thomson: Leonora Jeannette Margot Treffers [geb. Den Haag 1847]; Familie Treffers in België; Verzets-
strijderThomasTreffers [Haarlem 1916-Amsterdam 1945].
Van Helden & Heldinnen, no. 67, 23e jg., maart 2005. Verv. Waar komt de naam vandaan? [hypothese
oudste generaties in de 16e eeuw]; Verv. Genealogie Van Helden. Idem, no. 68, band II, 23e jg., juni
2005. Generatie IX [Willem van Oranje is toch echt niet in 1562 vermoord!]; Verv. Genealogie Van Hel-
den [te Almkerk/Moerkapelle; i9e-begin 20e eeuw].

Verder ontvingen wij:
Burgerzaken & Recht. 12e jg., nr. 4, april 2005. Tony Nijenkamp neemt na elf jaar afscheid van NWB;
Identificatieplicht en bevolkingsregistratie tijdens de Tweede Wereldoorlog; De Belgische elektroni-
sche identiteitskaart. Idem, nr. 5, mei en nr. 6, juni 2005.

M. Vulsma-Kappers

: J „ «BS* HUSTAERT
I Zf C l

Middelburg, gedoopt 14-1-1578; Johannes, zoon van Petrus Hustaert en Anna Crol [CBG,
fiches Middelburg]

Antwerpen, ondertrouw 12-10-1566; Peeter Hustart - Anna Crols - nostri (= beiden beho-
rend tot onze parochie) [SA Antwerpen, Walburgkerk, PR 231, f. 200] [M.V-K]
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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 lidmaatschapsnummer) en ant-
woorden dienen op aan één zijde beschreven papier te worden toegezonden aan:
Mevr. drs. J. Bos-Bliek, Weegbree 7,2771 LH Boskoop.

VRAGEN
534. VAN TORENBURG/THORENBURG
Johanna van T(h)orenburg, begr. Culemborg 9-8-1798, tr. Gerardus van de Griend, ged. Leerdam 6-4-
1712, schipper Rotterdam op Culemborg, begr. Culemborg 8-7-1771. Uit dit huwelijk ged. Culemborg
Gerrit 1743, Cornelis 1745, Marcelis 1746 en Johanna 1753. Johanna van Torenburg had twee broers:
Marcelis overl. Middelburg 7-11-1784, en Jan won. Utrecht met wie Johanna de erfenis van de overleden
broer Marcelis deelt. Gevraagd: doop en ouders van Johanna en plaats en datum van haar huwelijk met
Gerardus van de Griend.
LEUSINK
Frederik Leusink tr. (1) Deventer 15-4-1764 Johanna Elisabeth Bos(ch)man, ged. Deventer 27-9-1740,
begr. ald. 17-12-1784. Uit dit huwelijk ged. Deventer Adolf 1767, Jan Hendrik 1769, Reinier 1772, Gerrit
1774, Hendrika 1777 en Reijnier 1780. Frederik tr. (2) Deventer 8-5-1785 Janna Janssen, geb. ca. 1748,
overl. Deventer 31-1-1814. Uit dit huwelijk ged. Deventer Jan 1786, Johanna 1788, Maria 1789 en Jan 1789.
Volgens het burgerboek van Deventer werd Frederik Leusink geb. in Bathmen. De DTB's van Bathmen
vermelden alleen een Frederik Leusink die ald. liet dopen Esle 1692, Jan 1698 en Steven 1706. Op 15-5-
1718 tr. Esseltien Frederiksz, dr. van Frederik Leussink, met Willem Jansz, zn. van Jan Arelman. Van
de zoons Jan en Steven niets gevonden. Genoemde Frederik Leusink is mogelijk de grootvader van de
gezochte Frederik Leusink. Gevraagd: doop en ouders van Frederik en zijn overlijden tussen 1789 en
1802.
VAN VLOTEN
Grada van Vloten, overl. Zutphen 13-7-1848 (80 jr.), tr. Zutphen 27-4-1808 Jan Klaassen, geb./ged. Voorst
26/27-3-1780, landbouwer, tuinman, overl. Zutphen 27-11-1862, zn. van Jan Klaassen en Harmijna Hen-
driks. Uit dit huwelijk Johanna Harmijna, geb. Zutphen 11-4-1810. Volgens haar overlijdensakte zou
Grada geboren zijn te Utrecht, daar echter niet gevonden. Gevraagd: doop en ouders van Grada.

Mw. M.Y. A. Lambermont, Nieuwegein

535- GERITS
Leonardus Gerits, overl. Beek (L) 26-12-1849, zn. van Jan Gerits en Barbara Minten, tr. Maria Helena
Vreen, geb. 17-2-1798, overl. 4-12-1854, dr. van Joannes Vreen en Maria Erkens. Uit dit huwelijk geb.
Boorsheim (B) Johannes 1820, geb. Beek Jan Peter 1822, Jan Leonard 1823, NN1825, Maria Helena 1826,
Maria Chatharina 1830, Maria Chatharina 1831 en Maria Johanna 1835. Gevraagd: nadere informatie
over Leonardus en zij n (voor)ouders.

H. Gerits, Stein(L)

536. (DE) BOSHOUWER
Marc(h)elis Michielsz (de) Bos(c)houwer was een onderkoopman van de VOC die in 1610 op de Zwarte
Leeuw uitvoer naar Tegenapatnam op de Coromandelkust. Vandaar ging hij met een ander schip naar
Ceylon, waar hij 10-2-1611 aankwam. Hij overleed als opvarende van een Deens schip op zee in 1619. Ge-
vraagd: nadere gegevens over afkomst en jeugd.

G. A. M. Panken, Enschede
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gezocht: naamgenoten en/of...
(zie GensNostra 55 (2000), pag. 535)

LÖLVINCK
Andreas Lölvinck, geb. 1530/35, opgetreden als financier voor de Graaf van Bentheim van wie hij in 1569
een groot woonhuis genaamd 'Weinhaus' verkreeg aan de Markt te Burgsteinfurt (Westfalen), zeer
welgesteld handelaar en herbergier aldaar, overl. ca. 1580. Zijn dochter (Christyne?) tr. de vermogende
lakenkoopman Engelbertus Schodierck, eveneens financier van de Graaf van Bentheim en 'Vormund'
voor enkele van diens kinderen. Een zoon van Andreas, Jörgen Lölvinck, leefde ook te Burgsteinfurt,
diens dochter tr. Johannes Pagenstecher, uit wie vermaarde Duitse geleerden en juristen stammen. Een
lid van deze familie was raadsheer van een latere Graaf van Bentheim.

In een akte noemde de Graaf Andreas Lólvink zijn verwant. Niet bekend is, hoe een verwantschap
kan zijn tot de Graven van Bentheim-Steinfurt-Götterswick. Helaas zijn de namen, noch van de moe-
der, noch van de vrouw van Andreas Lólvinck bekend. In een andere aantekening is Lólvinck vermeld
als zijnde een nakomeling van Eberwin I, Graaf van Bentheim-Gö tterswick. Hebben we hier te maken
met een bastaardafkomst? Kent iemand een uitgebreide genealogie van het geslacht der Graven van B-
S-G, met gegevens betreffende de 15e- en 16e eeuw?

F. Inniger PJJzn, Sint Maartenlaan 38,4571CT Axel, 0115-565436
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