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Twee Aüizett, eigendom van, en bewoond door leden van de familie Tromper. In het rechter huis
woonde Willem Pietersz. Tromper (V) met zijn gezin - in 1686 verkocht zijn schoonzoon Nicolaus
Mourick dit huis aan de gezusters Susanna en Catharina Lydius. In het huis links daarnaast (het
z.g.Arminiushuis) woonde rond 1610 de weduwe van Pieter Willemsz. Tromper (IV) - het eigendom
verefde op haar kleinzoon Dirck Tromper (VI). Naast dit huis de Gasthuissteeg, daarnaast is de
Waag afgebeeld.
[tekening van E.C. Rahms ca. 1850, collectie Van der Lee, Gem. archief Oudewater]

Inleiding
Over het Rotterdamse regeringsgeslacht Tromper is al in 1910 gepubliceerd in
'Genealogische en Heraldische Bladen'1. In 1973 werd over dit geslacht gepubli-
ceerd in 'De vroedschap van Rotterdam'2. Ruim twintig jaar later publiceerde
W. van Duijn in 'Kronieken' in beide hiervoor genoemde publicaties niet op-
genomen takken van dit geslacht3. In geen van deze publicaties werd de tak die
in Oudewater was te vinden, beschreven. Deze omissie lijkt mij reden genoeg
hier en nu de Oudewaterse tak te beschrijven, te beginnen met summier de
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stamreeks zoals gepresenteerd in de laatstgenoemde publicatie (die van 1994). Uitgebreider
komen vervolgens aan bod de twee zonen van Willetnjacobsz. Tromper (III), te weten Pieter en
Dirck, die zich eind 16e eeuw in Oudewater vestigden. Van Duijn in Kronieken geeft slechts zeer
summier gegevens over Willem Jacobsz. Tromper, namelijk alleen zijn naam, de woonplaats
Gouda en 'hij huwde 1553 met Katrijn Benningh'. Helaas vermeldt hij niets over het gezin van
Willem en Katrijn, ook al zij n deze Goudse gegevens zeker voorhanden. De Goudse aanvullin-
gen met betrekking tot dit gezin, mocht ik ontvangen van drs. H. M. Kuypers te Voorschoten,
die deze al snel wist te verzamelen zonder daar gericht naar te zoeken; hem ben ik daarvoor
dank verschuldigd.

Vroeger in de 16e eeuw komen we in Oudewater al een Tromper tegen, namelijk Jan Jacobsz.
Tromper (zie bij 11-7)» genoemd in 1550 als belender van een huis in de Leeuweringerstraat4. In
1555 blijkt hij schepen van Oudewater te zijn5. Een andere vermelding van de Oudewaterse Jan
Jacobsz. Tromper leert dat zijn schoonvader zekere Jacob Gerritsz. was6. Uit het 'handschrift Van
Royen', berustende bij het Centraal Bureau voor Genealogie, blijkt dat 'Jan Trompers' was ge-
huwd met Elisabethjacobsdr. van Royen, dochter van Jacob Gerritsz. van Royen (van Schadenbroeck) en
Elisabeth Hendricksdochter. Zij hadden vier kinderen: Jacob, Gerrit, Marrichge en Elisabeth. Het
Oudewaterse grafboek meldt nog dat 'Lijsbet Jan Trompers huysvrouw' in 1556 is overleden.

In de verantwoording van de Oudewaterse stadsfinanciën 1591/927, komt bij de uitgaven de
volgende post voor: 'Die ky nderen van Jan Jacobsz. Tromper negen K. gulden, ende verschij nt
deen helft Corsmis ende dander helft Sint Jansmisse te Midsomer'. In de verantwoording
1593/948 gaat het om dezelfde rente, nu ten behoeve van 'de erffgenamen van Jan Tromper tot
Rotterdam'.

Wapen
De publicatie in 'Genealogische en Heraldische Bladen' van 1910, beschrijft het wapen van de
Rotterdamse familie Tromper als: 'In zilver een gouden dwarsbalk en vier molenwieken van
natuurlijke kleur en in het midden vereenigd door een zwarte malie'.

Dit wapen lijkt niet op het zegel dat is bewaard gebleven - en hierbij is afgebeeld - van de
hierna te noemen Willem Pietersz. Tromper(V), en dat dateert van 22 mei 16519, dat te beschrijven
is als: drie trompetten, geplaatst 2 -1 , elk voorzien van twee bochten (180 graden), de mond-
stukken rechtsboven, de openingen linksonder.

Zegel van Willem Pietersz. Tromper, d.d. 22 mei 1651
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Genealogie
I. Pieter Willem Hugensz. Tromper, overl. 28-8-1482, begr., met zij n vrouw te Leiden in de Hoog-
landse kerk, tr. Clemeynse Willemsdr.

Uit dit huwelijk o.a.:

6. JacobPietersz. Tromper, volgt II.

II. Jacob Pietersz. Tromper, raad in de Vroedschap van Rotterdam (1524-1540), burgemeester
(1531. i534> 1536-1537), weesmeester (1533,1540), Boonheer (1535), tresorier (1535,1538-1539),
overl. tussen 22-7-1540 en 7-3-1541, tr. (1) Machteld Willemsdr., overl. vóór 22-12-1509, dr. van
Willem Pietersz. Biscop en Emme Jacobsdr. van der Duyn10; tr. (2) Adriana Hubrechtsdochter., dr.
van Hubrecht NN en Katharijn Gijsbrecht Willemsz.dr.

Uit het tweede huwelijk (volgens Van Duijn) o.a.11:

7. JanJacobsz.Tromper.
Volgens Witten van Hoogland zou hij getrouwd geweest zijn met (1) NN Vranckensdr. Wagensveld,
en (2) met Marytgen Goosendr. Groenhout. Van Duijn houdt het bij één huwelijk, namelijk met Ma-
rytgen Goosendr. Groenhout. Echter, wanneer Jan identiek is met de in Oudewater voorkomende Jan
Jacobsz. Tromper (zie de inleiding), dan zou Elisabeth Jacobsdr. van Royen zijn echtgenote geweest
moeten zijn.

9. Willemjacobsz. Tromper, volgt III.

III. Willem ]acobsz. Tromper, verm. geb. te Rotterdam, overl. vóór 17-5-1590, tr. (Gouda) 1553
Kathrijn GherritHeinricxzdr. Benningh, overl. na 17-5-1580.

Uit dit huwelijk (voor zover bekend, volgorde onbekend)12:

1. Pieter Willemsz. Tromper, volgt IVa.
2. Dirck Willemsz. Tromper, volgt IVb.
3. Adriana Willemsdr. Tromper, otr. Gouda 20-10-1583JanHendricksz.Engelenburgh, overl. Gouda

23-4-1620, zn. van Hendrick Jansz. Engelenburch en Marritgen Gijsbertsdr. de Lange.
4. Geertgen Willemsdr. Tromper, tr. Gouda 1591 Dirck Gerritsz. Oudevelt.
5. Gerrit Willemsz. Tromper (ook genoemd Benningh), tr. Gouda 1583 Marritgen Gerrit Huygendr.

Hopcoper [hieruit nageslacht].
6. Jacob Willemsz. Tromper, overl. na 17-5-1580.

IVa. Pieter Willemsz. Tromper, poorter van Oudewater 3-9-1583, raad in de vroedschap (1590-
1606), schepen (1586-1588,1592-1594,1596-1597,1603-1606)13, burgemeester (1610)14, ouder-
ling (met onderbrekingen 1587-1602), Gasthuismeester (1588), begr. Oudewater 3-12-1606 (als
'Pieter Willemsz.')15, tr. Oudewater 7-12-1597 Neeltgen (Cornelia) Evertsdr., geb. ca. 1557/58, begr.
Oudewater 1-9-1636, dr. van Evert Jansz. en Merrichgen NN16.
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Handtekening van Pieter Willemsz. Tromper, 25 maart 1603

Gens Nostra 60 (2005) 675



2-12-1589'7: Pieter Wilkmsz. Tromper 'met een roer' en behorende tot het Gommigerkwartier van Oude-
water, wordt genoemd op de monsterrollen van de schutterij.

1592'8: In de stadsrekeningen over het jaar 1591/92 komt een uitgavepostje voor van vijftien stuivers
ten behoeve van Pieter Wilkmsz. Tromper 'voor zeecker loodt bij hem opten ijck gelevert'. In dezelfde
verantwoording een postje ten behoeve van Cornelia Evertjansz.dochter (zij is dan nog niet met Pieter
Tromper getrouwd): zij krijgt 1 gulden 'voor die derde pan op haer achterloots gedect'19. Eerder had
de stadsregering besloten iedereen die de brandbare (rieten) dakbedekking op zijn huis zou vervan-
gen door dakpannen, tegemoet te komen in de kosten door een derde deel daarvan te vergoeden.

26-4-159410: Pieter Tromper reist naar Den Haag met 'de nominatie van de nieuwe schepenen'. Hij
verblijft daar drie dagen. Uit de stadskas krijgt hij hiervoor een vergoeding van 9 gulden 5 stuivers.

25-3-1603": Pieter Wilkmsz. Tromper stelt zich borg voor zijn zwager Walichjacobsz. (getrouwd met
een zuster van zijn vrouw). In de marge van deze akte de aantekening d.d. 8 maart 1610 dat Cornelia
Evertsdr. weduwe is van wijlen Pieter Wilkmsz. Tromper.

11-2-1607": Omdat de vroedschapsleden Gerrit Ghijsbertsz. Schijffen Pieter Wilkmsz. Tromper onlangs
zijn overleden, worden er twee nieuwe leden benoemd.

22-1-1612": Cornelia Evertsdr. woont aan de oostzijde van de Hallebrugge; haar buurman is Gerrit
Harmensz. Taets die in het hoekhuis woont, later eigendom van Dirck Tromper (VI), dat thans bekend
staat als het z.g. Arminiushuis.

25-4-161524: Cornelia Evartsdr., weduwe van Pieter Wilkmsz. Tromper, komt voor op de lijst van overle-
venden van de z.g. 'Oudewaterse Moord'.

10-6-1633": Cornelia Evertsdr., weduwe van Pieter Wilkmsz., is 'ontrent' 75 jaar oud (derhalve gebo-
ren ca. 1557/58) wanneer zij samen met twee andere dames voor notaris Pons Pietersz. Jongsten een
verklaring aflegt. Zij doen dit op verzoek van Marrichgen Dircxdr. die in Rotterdam woont, en die een
dochter is van de vóór 1575 overleden Leytgenjansdr. Zij verklaren 'hoe waer is dat wij getuygen noch
goede kennisse sijn hebbende dat de voorn. Marrichgen Dirckxdr. in den jaere vijfftienhondert ende
vijff ende tseventich ten tijde als de voorsz. stadt van Oudewater bij de Spaengaerden belegert sijnde,
stormender hant ingenomen, alsdoen mede daer binnen gheweest is, ende vande voorsz. Spaengaer-
den mede ghevangen is geweest'. Omdat de moeder van Marrichgen Dircxdr. al was overleden vóór de
genoemde inneming van Oudewater in 1575, had Cornelia Jansdr. (een van de getuigende dames) Mar-
richgen in huis genomen 'alsoo het mijne nichte was'; de twee andere getuigen bevestigen dit.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Pietersz. Tromper, volgt V.

V. Willem Pietersz. Tromper, geb. Oudewater ca. 1600, oliemolenaar, raad in de vroedschap
(1625-1652), schepen (1643/44,1647/48,1650,1669), burgemeester (diverse malen tussen 1636
en 1672), weesmeester (1647-1670), begr. Oudewater 29-3-1673, tr. Oudewater 17-12-1623 Cor-
nelia Dircksdr. van Praet, begr. Oudewater 10-3-1658, wed. van Cornelis Jansz. Houmes, dr. van
Dirck Ghijsbertsz. van Praet en Catrijntgen Cornelisdochter26.

tussen 1614 en 1625: Willem Tromper wordt eigenaar van het graf in het Sacramentskoor dat zijn oom
Mr. Dirck in 1607 had gekocht: 'Dit graft is geeygent bij Willem Pietersz. Trompert naadat hij het regt
van de ander erfgenamen gecregen hadde'. In dit graf werden acht jonge kinderen van hem bijgezet,
op resp. 21 augustus 1625,14 januari 1626,17 juni 1628,23 augustus 1628,7 december 1629,12 oktober
1630,9 augustus 1633 en 21 oktober 1640 ('een soontgen').

Handtekening van Willem Pietersz. Tromper, 5 aug. 1648
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Oudewater, Leeuweringerstraat omstreeks 1860
Het huisje achter de bomen, dat in 1950gesloopt werd, was bekend als 'de oliemolen';

net als de daarachter gelegen boerderij dateerde het uit de 18e eeuw;
in de 17e eeuw stond hier de oliemolen van Willem Pietersz. Tromper (V)

14-5-162427: Voor de Rotterdamse notaris Willem Jacobsz. testeren Willem Pietersz. Tromper en Neelt-
gen Dircxdr. van Praet. Zij prelegateren een bepaald bedrag aan LeonardAdriaensz. die in Nieuwe Giessen
woont, en aan de Heiligengeestarmen te Oudewater. Hun eventuele kinderen benoemen zij tot erf-
genamen.

17-11-164828: In een oud boekje, handelend over tovenarij, waarin het ook gaat over het 'heksen-
wegen' in de Waag van Oudewater, komen we Willem Tromper tegen. Hij wordt beschreven als 'een
man van zonderlinge beleeftheydt, die het burgemeester- en het schepen-ampt aldaer [Oudewater]
verscheyden malen loffelijken heeft bekleedt'. Van Kinschot, in zijn 'Beschrijving der stad Oude-
water'29, citeert enkele woorden die Tromper zou hebben gesproken. Dat was tijdens een maaltijd
die aan leden van de regering van Oudewater was aangeboden door raadpensionaris ]ohan de Witt,
ambachtsheer van Hekendorp, Linschoten en Snelrewaard. De Witt sprak over het historische feit
dat tot voor kort afgevaardigden van Oudewater zitting hadden in de vergaderingen van de Staten
van Holland. Toen hij aan het eind van zijn relaas 'zijne drangredenen niet naar genoegen wist op te
lossen', zei Tromper: 'Mijn heer, laat ons met Uwer Wel-Edelheids toelaating hier mede besluiten:
Indien onze magt zoo groot was, als ons recht goed is, wij zoude van onze oude plaats wederom bezit
konnen neemen'.

3-2-165230: Willem Pietersz. Tromper, raad in de vroedschap en oud-burgemeester, verhuurt aan Ger-
richgen Ghijsbertsdr., weduwe van EvertLeendertsz., twee kampen hooiland gelegen in de Willeskopper
Boesem. Gerrichgen huurt het land voor de tijd van driejaar, tegen 132 gulden per jaar.
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15-4-1656: Willems echtgenote komt voor op een lidmatenlijst van de geref. kerk als 'Neeltge
Dircks de huysvrou van den heer Tromper'; zij woont dan aan de Hallebrugge.

30-10-16573': Oud burgemeester Willem Tromperhat registreren dat hij (veel) eerder een huis en erve
had gekocht van de erfgenamen van Wouter Pietersz. Polder en Marritjen Roeien Stenes. Het huis ligt aan
de noordzijde van de Wijdstraat. Direct na deze registratie verkoopt hij het huis aan HendrickAndriesz.
Strijt.

15-2-16723': Willem Tromper is gemachtigde van verre familieleden van hem: de te Rotterdam wo-
nende Mr. Cornelis van derDuijn, die is getrouwd met Maria Vroesen, dochter en mede erfgename van
Johanna Snellius van Royen. De laatste was een dochter van Mr. Willeboord Snellius van Royen, een zoon
van professor (te Leiden) RoeloffSnellius van Royen. In deze hoedanigheid verkoopt Willem aan de Rot-
terdammer Mr. Pieter Kievit, een viertel land gelegen aan de Zuidzijde van de Lange Linschoten, 'op
Magerman'. Bovendien verkoopt hij in dezelfde hoedanigheid aan dezelfde Kievit een halve morgen
land gelegen in Oliviershoop te Snelrewaard. De percelen land samen kosten Kievit 2600 gulden.

Uit dit huwelijk:

1. PieterTromper,ged. Oudewater 29-9-1624, begr. Oudewater 21-8-1625.
2. Pieter Tromper, ged. Oudewater 23-11-1625.
3. Catharina Tromper, ged. Oudewater 6-10-1629.
4. Dirk Tromper, volgt VI.
5. Pieter Tromper, ged. Oudewater 8-11-1634, begr. Oudewater 17-6-1655.
6. JEmilius Tromper, ged. Oudewater 26-10-1636, verm. begr. ald. 21-10-1640.
2. Cornelia Tromper, ged. Oudewater 10-11-1638, overl. tussen 8-11-1689 en 17-2-1713, tr. Oude-

water 20-12-1673 Dr. Nicolaus Mourick, medisch doctor, raad in de vroedschap (1675-1701),
schepen (1675, 1686), burgemeester (1700), weesmeester (1698), begr. Oudewater 22-3-
1701.

7-6-168633: Medisch doctor Nicolaus Mourick (overigens niet afkomstig uit Oudewater) verkoopt
voor elfhonderd gulden aan de gezusters Susanna en Catharina Lydius het huis waar zijn schoon-
ouders in hadden gewoond, en dat zijn vrouw had geërfd, gelegen aan de Hallebrugge, aan de
noordkant grenzend aan het huis (heden ten dage bekend als het 'Arminiushuis'), op dat moment
eigendom van juffrouw Elisabeth Arminius, weduwe vznjohan Rombouts (eerder was ook dit huis ei-
gendom van de familie Tromper) Ten zuiden van het huis woont Margaretha de Lange, weduwe van
wijlen de burgemeesterJohan vanRodenburgh.

8-11-168934: Bij de verdeling van de nalatenschap van Nicolaes van Praet, vastgelegd door notaris
Willem Versluijs op 5 en 9 maart 1689, waren huizen toegevallen aan zijn achternicht Cornelia Trom-
per en de kinderen en erfgenamen van zijn achterneef Dirck Tromper. Voor 250 gulden verkopen zij
dit onroerend goed aan de bode Jan Dircksen Copper. Het gaat om een huis en erf in de Peperstraat,
met twee woningen daarachter, die hun uitgang hebben in de Marktstraat, belendend ten noor-
den voor en in het midden Jan Belhiel, en achter Cornelis Ammerlaen, ten zuiden voor de weduwe van
Abraham van deRiviere, in het midden en achter de weduwe van Simon Speijert.

VI. Dirck Tromper, geb. Oudewater 25-4-1631, secretaris van Oudewater, overl./begr. ald. 7/14-
5-1673, tr. (3e procl Oudewater 30-5-1655, met att. naar Amsterdam) Margaretha Arminius, geb.
Amsterdam 16-10-1636, overl./begr. Oudewater 20/25-3-1676, dr. van Laurens Arminius en
Cornelia Pieterse Cuyper35.

Handtekening van Dirck Tromper, 2 okt. 1655
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Grafsteen die oorspronkelijk de graven 5 en 6 (familiegraf Tromper), vierde regel Sacramentskoor dekte.
Van de linkerkant, en vooral ook de bovenkant zijn stroken afgehakt. De vertalingvan de (deels aangevulde)
tekst op de steen luidt:
[...] burgemeesterszoon, secretaris trouw aan de stad Oudewater [of: trouwe secretaris van de stad Oudewa-
ter] met zijn vrouw Margareta Arminia, verwacht, nadat (sinds) zijn stoffelijk overschot onder deze graf-
steen was gelegd, de verrijzenis uit de dood. Hij is geboren in het jaar 1631 op de 25e dag van april;en over-
leden in het jaar 1673 op de 7e dag van mei. Zij is geboren in het jaar C [die C staat daar een beetje vreemd]
1636op de 16e dagvan oktober, en overleden in het jaar 1676op de 20e dagvan maart
[met dank aan Dr. CA. van Kal veen (Het Utrechts Archief), die door bemiddeling van me-
vrouw N. Stoppelenburg (HUA) zo vriendelijk was de latijnse tekst te vertalen]

5-5-165936: Secretaris Dirck Tromper leent negenhonderd gulden van de bij de weeskamer berustende
gelden ten behoeve van Willem Lambertsz. Eijnthoven. Ruim twee jaar later, op 15 november 1661, lost
hij zijn schuld af, met daarbij negentig gulden vijftien stuivers rente.

8-6-166137: Dirck Tromper leent opnieuw van aan de weeskamer toevertrouwde gelden. Het gaat
deze keer om zeshonderd gulden, toebehorende Annitjen Cornelis, weduwe van Thomas Lisseth. Hij
verbindt hieraan zijn huis 'gelegen aan de Hallebrugge, belent ten noorden de Gasthuysstraet, ende
ten suyden Willem Tromper'. Op 15 november 1667 zorgt hij ervoor dat de schuld met de rente wordt
terugbezorgd 'in Lade 36' van de weeskamer.
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21-2-1665: Dirck Tromp er koopt graf 6, vierde regel Sacramentskoor, gelegen naast het familiegraf
dat zijn oudoom en naamgenoot in 1607 had gekocht: 'is dit graft vercocht bij Gerrit Ghijsbertsz. van
Dam als man en voocht van Marrityen Aerts Copper enige naegelaten dochter en erfgenaam van Aert
Jacobsz., aen de secretaris Dirck Tromper'. Later vererft het grafeigendom op de nakomelingen van
zijn dochter Catharina.

22-5-166538: Nogmaals leent Dirck Tromper een som geld (deze keer drieduizend gulden) van aan de
weeskamer toevertrouwde gelden. Zijn vader Willem Tromper stAt zich borg.

27-5-166539: Van de erfgenamen van wijlen Willem Huygensz. van der Geer, die getrouwd geweest was
met keltgen Huigen van Swieten, koopt secretaris Dirck Tromper een huis aan de oostzijde van de Korte
Havenstraat.

5-12-167440: Juffrouw MargaretaArminius, weduwe van Dirck Tromper, maakt aanspraak op 17 gulden
5 stuivers, toebehorende SwaentiePietersBoerefijn.

27-11-167641: Er wordt op een 'ordinaris rechtdagh' geageerd tegen Willem Versluijs, als gemachtigde
van de voogden over de onmondig nagelaten kinderen van Dirck Tromper en MargaretaArminius, bei-
den overleden zijnde.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Tromper, ged. Oudewater 17-12-1656, overl. Amsterdam 9-12-1684 (overl. aan de
tering), tr. Sloterdijk 31-12-1678 Rudolph van Zijll, geb./ged. 16/26-7-1655, in 1677 gepro-
moveerd tot doctor in de medicijnen, overl. 29-12-1700. Hij tr. (2) Oudewater 14-8-1686
CorneliaAletteSchrijver(dr. van Hendrik Schrijver en Anna van Rodenburg)42.
ca. 1705": Het graf in het Sacramentskoor dat de vader van Catharina Tromper in 1665 had gekocht,
staat nu op naam van 'de kinderen van Dr. Rudolph van Zijl'.

21-6-169244: Rodolfvan Zijll, medicina: doctor, als voogd over zijn twee minderjarige kinderen
Hendrick en Dirck van Zijll, 'geprocreert' bij Catharina Tromper, verleent mede namens zijn mede-
voogd Mr. Johan van Zijll, advocaat te Utrecht, een machtiging aan Mr. Pieter Schrijver om twee
huizen te verkopen. Het betreft panden gelegen aan de Hallebrugge, die worden gekocht door de
hoedenmaker Christiaan van Ommen.

2. Laurens Tromper, ged. Oudewater 11-8-1658, begr. Oudewater 16-10-1676.
3. Cornelia Tromper, ged. Oudewater 1-5-1661, overl. Amsterdam 7-10-1680 (aan de tering).
4. Margaretha Tromper, ged. Oudewater 23-4-1662, overl. te Amsterdam (aan de tering).
5. Wilhelmus Tromper, ged. Oudewater 24-11-1666, verm. begr. Oudewater 11-1-1667 ('een kind

van de secretaris Tromper').

IVb. Mr. Dirck Willemsz. Tromper, rector der Latijnse School te Oudewater (1578-1608), raad in
de vroedschap (1610-1614), burgemeester (1609-1611), ouderling (met onderbrekingen 1589-
1609), woont in de Korte Havenstraat (i6i2)4S, begr. Oudewater 11-11-1614, tr. Maria Thyelmansdr.
van Papenhove, begr. Oudewater 6-6-1608.

30-5-158146: Op de vroedschapvergadering wordt besloten dat Mr. Dirck Tromperis het rectorschap mag
bedienen, waarover op 7 december 1578 al een contract was opgesteld, 'dit alles tot nutschap proffijt
ende welvaren van de gemeenen burgeren ende ingesetenen deser stede'.

7-6-158347: De vroedschap dringt er bij Mr. Dirck Tromperius op aan dat hij de onderschoolmeester
zijn beloofde salaris betaalt.

19-6-159448: de klerken van Mr. Dirck Tromper ontvangen 6 gulden 15 stuivers voor het kopiëren van
de 'Octroyen van onse Vrijdomme, Remonstrantien ende Protestatien' met betrekking tot de 'impost
van de paerden'. De kopien zijn bestemd om te versturen naar de diverse Hollandse steden.

20-5-1607: eigenaar van graf 5, vierde regel Sacramentskoor van de kerk in Oudewater: 'Ende is
geeygent bij Mr. Dirk Trompen'. Hijzelf, zijn vrouw en zijn dochter zijn in dit graf bijgezet, later
gevolgd door nakomelingen en verwanten van zijn broer Pieter.

19-4-160849: Mr. Dirck Tromper heeft zijn dienst als rector opgezegd per 1 mei 1608 'mits sijnen
ouderdom ende inpotentheyt'. De stadsregering wil een nieuwe rector aantrekken, maar omdat de
stadsfinanciën dat niet toelaten, zal aan de Staten van Holland worden gevraagd het salaris van de
nieuwe rector te betalen, zoals de Staten dat tot nu toe ook deden voor rector Tromper.
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Uit dit huwelijk:

1. Eliabeth Dircksdr. Tromper, van Oudewater, begr. ald. 1600, tr. Oudewater 25-4-1593 Jacob

Willemsz. van Swieten, raad in de vroedschap, schepen (1588/89) en burgemeester (1614,

1616/17), weesmeester (1605-1615), pachter van de impost van het goud (1588)50, overl. Ou-

dewater 4-2-162751, zn. van Willem Huygensz. (van Swieten) en Aeltgen Amelgersdr. van

Rijswijck52. Hij hertr. met Cornelia Gijsbertsdr. Schijff, begr. Oudewater 30-11-1620, dr. van

Ghijsbert Jacobsz. Schijff en Lijsbeth Jansdr.

19-1-158553: Jacob Willemsz. assisteert zijn moeder Aeltgen Amelisdoch ter die, samen met de andere erf-
genamen van Heer Dirck Amelgersz. van Rijswijck, een machtiging verleent aan Huijch Willemsz. (van
Swieten) om alle rentebrieven, obligatien en inschulden die Heer Dirck heeft nagelaten, te verko-
pen.

10-12-161254: Jacob Willemsz. van Swieten is voor eenderde part eigenaar van een viertel land gele-
gen in Snelrewaard. Het tweede derde part is van Elisabeth Cornelisdr. weduwe van Andries van Aller,
en het resterende derde part is van Amel, Jacob en LijsbethJansvanRosendaell5*. Zij verkopen het stuk
land aan zekere Claes Lambertsz.

14-2-161756: Enkele personen, onder wie burgemeester Jacob Willemsz. van Swieten en zijn vrouw
Cornelia Cijsbertsdr. Schijff, leggen ter raadkamer een verklaring af over een gesprek dat zij hadden
gevoerd met de predikant Johannes Lydius. Van Swieten en zijn vrouw verklaren 'dat sijluyden
insgelijcx seeckeren tijt geleeden metten voorn. Lydio ende anderen spreeckende van eenige pro-
ceduren van sommige kerckelijcke personen binnen deeser voorsz. steede, de selve Lydius meede
weegens hemluyden wel affirmatyff seyde, dat hij de resolutie vande Ed. Heeren Staten niet en
coste aenneemen, omme dat deselve op leugenen was gefundeert'.

Jacob Willemsz. van Swieten en zijn tweede vrouw Cornelia Gijsbertsdr. Schijff zijn overlevenden van
de z.g. 'Oudewaterse Moord' van 1575".

Huizen aan de oostzijde van de Korte Havenstraat omstreeks 1875

In het meest rechtse huis woonde rond 1600 Mr. Dirck Willemsz. Tromper(IVb),

de rector van de Latijnse school
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Noten
G AO = Gemeentearchief Oude water; HUA = Het Utrechts Archief

1. Jhr. Mr. E.B.F.F.WittertvanHoogland,HetRotterdamscheRegeeringsgeslachtTromper, in: Genealogische
en Heraldische Bladen 5 (1910), pag. 445-452.

2. E. A. Engelbrecht, De vroedschap van Rotterdam 1572-1795, Rotterdam 1973 (pag. 42-45).
3. W.vanDuijn,ParenteelTromper(Leiden,Rotterdam),in:Kronieken3(1994), pag. 222-234.
4. GAO, oud arch. inv. nr. 136A (kopieboek en legger rentebrieven etc. t.b.v. de Heilige Geest), pag. 11-

nv.
5. Ibidem, pag. 5V-6.
6. Ibidem, pag. 59; Jan Jacobsz. Tromper verkoopt op 3 mei 1550 aan de Heiligegeestmeesters te Ou-

dewater een rentebrief, afkomstig van zijn overleden schoonvader Jacob Gerritsz.
7. GAO, oud arch. inv. nr. 100 (diverse stadsrekeningen), fol. 140V.
8. Ibidem, fol. 182V.
9. GAO, oud arch. inv. nr. 4-u (charters overdrachten van huizen).

10. C. Hoek, Het riddermatige geslacht Van derDuyn uit Zevenhuizen, in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genea-
logie 48 (1994), m.n. pag. 65 en de aldaar verwijzende noot 122 (op pag. 83).

11. Zie de in de inleiding genoemde genealogische publicaties.
12. Gaarne dank ik nogmaals drs. H.M. Kuypers te Voorschoten voor deze Goudse gegevens, die hij

mij ter beschikking stelde.
13. GAO, oud arch. inv. nrs. 7, yy en 100.
14. GAO, oud arch. inv. nr. 95 (burgerboek), fol. 51V.
15. In het 4e graf, regel 4 'Middelkerk' wordt Pieter Willemsz. (zonder familienaam) 'een leger ge-

gunt'; dit graf is eigendom van familie van zijn (Trompers) vrouw.
16. GAO, oud arch. inv. nr. 5 (publicatieboek 1577-1580); in 1578 is Merrichgen, de weduwe van Evert

Jansz., waagmeester.
17. GAO, oud arch. inv. nr. 155 (monsterrollen schutterij).
18. GAO, oud arch. inv. nr. 100 (diverse stadsrekeningen), fol. 162.
19. Ibidem, fol. 150).
20. Ibidem, fol. 191V.
21. GAO, Weeskamer inv. nr. 67, fol. 130.
22. GAO, oud arch., inv. nr. 6A (resolutieboek van de vroedschap), fol. 83.
23. GAO, oud arch. inv. nr. 97 (verdeling der stad in vier kwartieren... etc).
24. GAO, oud archief, inv. nr. 99 (cedulle van de namen der personen die anno 1575... etc).
25. HUA, toegang 34-1 (notarieel archief Oudewater), akte d.d. 10-6-1633.
26. De genealogie van het belangrijke Oudewaterse geslacht Van Praet, is in voorbereiding (CHvW).
27. Gemeentearchief Rotterdam, oud not. arch., inv. nr. 61, akte 24/67.
28. Friedrich von Spee, Nicolaas Borremans, Waer-borg om geen quaed hals-gerecht te doen: dat is: een boeck ver-

toonende hoemen tegen de toovenaersprocedeert..., Amsterdam 1657 (vriendelijke mededeling Machteld
Löwensteyn).

29. Gaspar van Kinschot, Beschrijvingder stad Oudewater, Delft 1747 (gedrukt bij Reinier Boitet), blz. 118-
119.

30. HUA, toegang 34-1 (not. arch. Oudewater), inv. nr. 1880, fol. 143-144.
31. HUA, toegang 239-2 (stadsgerecht Oudewater), inv. nr. 157, fol. 29OV-291V.
32. HUA, toegang 49 (dorpsgerecht Snelrewaarde en Lange Linschoten), inv. nr. 1876, fol. 9-9V en 10-

ïov.
33. HUA, toegang 239-2 (stadsgerecht Oudewater), inv. nr. 161, fol. 197V (met dank aan Nettie Stoppe-

lenburg die mij de gegevens over het huizenbezit van Nicolaes Mourick verstrekte).
34. HUA, toegang 239-2 (stadsgerecht Oudewater), inv. nr. 161, fol. 289V-290.
35. D.W. van Dam van Hekendorp, Familie-aantekeningen Rombouts.Arminius, Reael e.a., in: DeNederland-

scheLeeuw 42(1924), kol. 275-277.
36. GAO, Weeskamer inv. nr. 12, fol. 2i6v.
37. GAO, Weeskamer inv. nr. 12, fol. 248.
38. GAO, Weeskamer inv. nr. 13, fol. 28.
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39- HUA, toegang 239-2 (stadsgerecht Oudewater), inv. nr. 158, fol. 276 (met dank aan Nettie Stoppe-
lenburg).

40. HUA, toegang 239-2 (stadsgerecht Oudewater), inv. nr. 145, fol. 13V.
41. Ibidem, fol. 2iov.
42. Dr. M. Roscam Abbing en Dr. P. Tuynman, De 'Schrijver- Van Rodenburg-bijbel' in het familiearchief Van

Hoogstraten, in: De Nederlandsche Leeuw 119 (2002), kol. 319-338.
43. Oudewater, grafboeken van de 'Nederduits Gereformeerde Gemeente', grafboek nr. 3 (1706-1755).
44. HUA, toegang 239-2 (stadsgerecht Oudewater), inv. nr. 161, fol. 351V.
45. GAO, oud arch. inv. nr. 97 (verdeling der stad in vier kwartieren... etc).
46. GAO, oud arch. inv. nr. 6 (publicatieboek 1581-1588), fol. 5.
47. Ibidem, fol. 66.
48. GAO, oud arch. inv. nr. 100 (diverse stadsrekeningen), fol. 2iiv.
49. GAO, oud arch. inv. nr. 6A (resolutieboek van de vroedschap), fol. 87.
50. HUA, toegang 239-2 (stadsgerecht Oudewater), inv. nr. 200, fol. 48.
51. Overlijdensdatum ontleend aan de tekst op de (Van Swieten)-grafsteen in de kerk van Oudewater;

zijn begraafdatum ontbreekt in de grafboeken.
52. N. Plomp, Drie eeuwen Van derHeede's in het oosten van Holland, in: Jaarboek CBG 39 (1985), pag. 53-100

(m.n. pag. 97; de daar vermelde ondertrouwdatum 25-4-1592 is een vergissing, c.q. drukfoutje).
53. HUA, toegang 709-11 (bewaarde arch. II), inv. nr. 1620, fol. 190V-191V.
54. HUA, toegang 49 (dorpsgerecht Snelrewaard en Lange Linschoten), inv. nr. 1874, fol. 30-30V.
55. Zie voor de onderlinge familieverhoudingen van deze gezamenlijke eigenaren pag. 98-100 van het

in noot 52 genoemde artikel van N. Plomp.
56. GAO, oud arch. inv. nr. 1291 (stukken betr. kerkelijke zaken), fol. 37.
57. GAO, oud arch. inv. nr. 99; beiden komen voor op de lijsten van overlevenden; zij tot en met de lijst

van 1621, en hij tot en met die van 1626. Over de 'Oudewaterse Moord' is al veel gepubliceerd, laat-
stelijk door Nettie Stoppelenburg in haar boek De Oudewaterse Moord, Oudewater 2005, uitgave van
de Stichting Cultureel Sociaal Fonds Mooyman-MARTENS.

Nederlandse Genealogieën

A.E. M. Landheer-Roelants, J.T. Anema en O. Schutte (red.), Nederlandse Genealogieën deel
13, Den Haag 2005,580 pp. ill. + index; ISBN 90-805689-3-7.

Zes jaar na deel 12 is in 2005 deel 13 van de reeks Nederlandse Genealogieën verschenen.
Het deel, in het formaat van Het Nederland's Patriciaat, geeft een verscheidenheid aan
genealogische bijdragen in de vorm van kwartierstaten, stamreeksen, parentelen en
genealogieën. De verhoudingen van de bijdragen is erg verschillend. Sommige kwar-
tierstaten zijn wel erg summier, zoals die van Juchter van Bergen Quast-Alfons welke
slechts een probandus (uit 1988) met ouders en grootouders bevat. Andere bijdragen
zijn zeer uitgebreid: vijf genealogieën Landheer uit respectievelijk Edam, Groningen,
Hoekse Waard, Tietjerk en Zuiderdrachten beslaan samen zo'n 150 pagina's. In deze
bundel is wel veel aandacht voor families met een Indische achtergrond of juist een ach-
tergrond in de West (Suriname en Curagao).

Opvallend is deze keer het gebruik van kleurendruk, en het fraaie wapen Triebels op

een uitvouwbaar blad.
CdG
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het portret van...1

[vader en zoon van der Enden]

Hendrik van der Enden (zn. van Cornelis van der Enden en Willemina de Rot), geb. Dordrecht
7-10-1824, schilder, overl. Dordrecht 13-8-1902, tr. Dordrecht 1-6-1853 Heiltje Schotel (dr. van
Bernardus Schotel en MariaRiethof), geb. Dordrecht 26-2-1822, overl. Dordrecht 19-2-1902. Uit dit
huwelijk zijn te Dordrecht zes kinderen geboren, het vijfde kind is:.
Cornelis van der Enden, geb. Dordrecht 2-9-1861, huisschilder (1884), lid van de Schutterij
(1922), amateur kunstschilder- en tekenaar, overl. Dordrecht 18-12-1922, tr. Puttershoek 16-11-
1884 Jaa/y'e van Kleef (dï. van Arie van Kleef zn Aartje van derMerwe), geb. Puttershoek 16-11-1862,
overl. Bleskensgraaf 26-1-1937.

Het portret is gemaakt op 4 november 1882 door Photographie A. van Dijl, Lange Breestraat te
Dordrecht, terwijl zij hun beroep van huisschilder uitoefenden.

C. van der Enden

Noot
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie GensNostra 59 (2004), pag. 14-15.
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genealogie van een familie Van Maurick
(Maurik, Geldermalsen)

DOOR: MEVR. G.E. BREDERODE, MEVR. H.H. FRIELING-KEMP EN DRS. L.M. VAN DER HOEVEN

Inleiding
De aanleiding tot het opstellen van deze genealogie was de ontdekking dat we een gemeen-
schappelijke, nog onbekende voorouder hadden, Claes geheten, die vijf dochters had:

ï. Neelken Claes, gehuwd met Gerritjansz.

2. Maijken Claes, gehuwd met Bastiaen Stevensz.
3. Cornelia Claes, gehuwd met LucasSweersz.
4..Janticn Claes, gehuwd met Gerrit Willemsz.

5. Lijsbeth Claes, gehuwd met Maas Alertsz. van Spanje.
Bij het huwelijk van de laatste (nr. 5), gesloten in Buurmalsen op 21 oktober 1688, heet zij
Elisabeth Claesse van Maurik; waarmee we een deel van dit geslacht een familienaam kunnen
geven. De eerste auteur stamt af van Jantien (nr. 4), de tweede auteur van Lijsbeth (nr. 5), de
echtgenoot van de tweede auteur, alsmede de derde auteur stammen af van Cornelia (nr. 3).

Detail van een kaartje uit 1/85
ongeveer in met midden Geldermalsen, noordoost daarvan Maurik
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De namen van de kinderen van alle bovenstaande dochters, behalve die van Neelken, zijn
uit ons onderzoek naar voren gekomen. Maijken was moeder van maar liefst tien kinderen:
Claes, Reijer, Steven, Hendrijntie, Commerijntie, Gijsbert, Maria, Oth, Eijke en Anneke Bas-
tiaans. De nakomelingen van Cornelia waren de zonen Sweer, Hendrick, Claes en Reijer Lu-
cassen. Jantien had twee zonen Claes en Willem Gerritsz. Het gezin van Lijsbeth bestond uit
Maria, Claes, Cornelis, Hendrick, Commerijntie, Marike, Reijer en Gijsbert Maes.

Uit bestudering van de vernoemingen, ontstond bij ons het vermoeden dat 'Claes' wel eens
een 'Reijer' tot vader zou kunnen hebben. Als zijn moeders voornaam kwam het onderschei-
dende Commerijntje in beeld. En waarempel, het bladzij voor bladzij doornemen van enige
delen van het rechterlijk archief van Deil leverde een akte van 15 juni 1657, waarin een Claes
Reijersz. wordt genoemd, gehuwd met een Commerken Hoecken, dochter van Cornelis Ariensz.
Hoecken en Lijsken Hendricks de Groot. Hoewel wij bij verder onderzoek nog talrijke akten
over dit echtpaar vonden, troffen wij nergens hét bewijs, dat Claes Reijersz. en Commerken Hoec-
ken de ouders van bovengenoemde vijf meisjes waren.

Een oom van de derde auteur, de heer CA. van der Hoeven uit Eist, hielp ons een stapje ver-
der door te wijzen op de volgende akte, gedateerd 1 december 1688:
FierHendrickse,Jan Hendrickse, GerritJansen gehuwd met Neeltie Claes, Lucas Sweeren gehuwd met
Cornelia Claes, Sebastiaen Stevens gehuwd met Maijke Claes, Gerit Willemse gehuwd met Jantie
Claes, MaesAlerts van Spagnien gehuwd met Lijsbeth Claes, Cuijntie en Geertie Cornelis en Fijken
Jans, hebben verkocht, uitgezonderd een schepenbrief van driehonderd gulden en verlopen
interest, dewelke Joost van Hemert op 't nabenoemde goed heeft, een stuk land van twee mor-
gen één hont onder Geldermalsen aan Gijsbert Stevense en Cornelis Hendricksz. Hoecken, beiden
wonende te Deil.1

Ons eigen onderzoek had ook een verwijzing naar de dijkcedullen van Geldermalsen opgele-
verd. Op 26 juni 1680 komt daarin voor Arien Reijersz., die 68 roeden en vier voeten bezit. Op 10
februari 1688 staat dit perceel van exact dezelfde omvang, nu genoemd Geldermalsense sluis,
op naam van: Jan Hendricksz., FierHendricksz., Lucas Sweeren, Bastiaen Stevenz., Gerridtjansz., Geer-
ridt Willemsz., Lijsbet Claes, Fijckenjans en Kuijntjen Cornelis. Leggen we de bovenstaande akten
naast elkaar, dan komen we daarin vrijwel dezelfde personen tegen, onder wie de vijf meisjes
Van Maurik! Het is duidelijk: hier moet sprake zijn van een familierelatie. Arien Reijersz. is
een broer van Claes Reijersz. en is overleden zonder kinderen. De dochters van Claes behoren
tot zijn erfgenamen. De andere personen die in de akte uit Deil en in de dijkcedullen worden
genoemd, blijken bij nader onderzoek kinderen te zijn van één broer en twee zusters van
Arien en Claes, die uitsluitend onder patroniem voorkomen. Claes Reijersz. en zijn broers en
zusters zijn kinderen van Reijer Fieren. Fier is een verkorte vorm van het veel fraaiere Olivier
(Oliphier).

De verdeling van de nalatenschap van Reijer Fieren was een complexe zaak. Zijn voorover-
leden zoon Hendrick was in gebreke gebleven om zijn voorkind diens moederlijk erfdeel te
voldoen. Ook zijn nakind was bij het hertrouwen van Hendriks weduwe niet uitgekocht. De
erfgenamen van Reijer procedeerden hierover met de tweede man van de tweede (!) vrouw van
Hendrick Reijersz.

Reijer is de eerste van dit geslacht die zich in Geldermalsen vestigt. Hij blijkt afkomstig te
zijn uit Maurik. Het later voeren van de achternaam 'Van Maurik' laat zich zo verklaren. De
familie was zich bewust van haar plaats van herkomst en legde dit vast in hun achternaam.
De grootvader van Claes Reijersz., Oliphier Reijersz. (ook wel Oliphier Reijer Willemsz.) is erg oud
geworden. Hoe oud is niet precies bekend, maar hij overleefde zelfs zijn dochters kleinkind
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en was daarvan erfgenaam. Oliphier, of Fier Reijersz., is gehuwd geweest met Maria Herman
Verbrughsdochter en via hun kinderen raakte de naam Oliphier in en buiten Maurik verspreid.

Families in de Betuwe waarin de voornaam Oliphier voorkomt, blijken veelal afstammelin-
gen te zijn van de familie Wttenweerde. Ook Oliphier Reijerrsz. stamt - naar het zich laat aan-
zien - van deze familie af. Zijn moeder, Gerritgen Weerst genaamd, liet hem een Culemborgs
leengoed in 'de Huismaten' te Maurik na. Ditzelfde leen kreeg in 1517 een zekere Gerijken
Wttenweerde opgedragen door haar moeder Haze Swedersdr. van Culemborg. Bovendien dragen
Gerijkens grootvader én haar broer de naam Oliphier. Onze veronderstelling is dat Gerritgen
Weerst en Gerijken Wttenweerde een en dezelfde persoon zouden kunnen zijn. Op 22 april 1570
wordt Oliphier Reijersz. met dit leengoed beleend bij dode van zijn moeder, die niet met naam
wordt genoemd.

Wapen
De vader van Oliphier Reijersz. is zoals uit zijn af en toe gebruikte dubbele patroniem blijkt,
Reijer Willemsz. Van hem is in de loop van het onderzoek het een en ander bekend geworden.
Twee maal komt hij voor als nabuur van Maurik, als het dorp Maurik de tiendmaaltijd van de
graaf van Culemborg afkoopt.

Bij één van die gelegenheden gebruikte hij zij n zegel. Dat laat zich beschrijven als drie aren-
den 2-1. Reijer was een zoon van WillemAelbertsz., die ook als nabuur van Maurik een overeen-
komst met de graaf van Culemborg bezegelde, en wel op 22 februari 1543 en 11 februari 1552.
Evenals bij zijn zoon vertoont zijn zegel drie arenden.

zegel van Reijer Willemsz. (IV)
d.d. 11 februari 1552
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Charter d.d. 22 februari 1543, met 25 uithangende zegels (zie bij III);
het3ezegel is van Willem Aelbertsz. (III), het 16e vanjohan Willemsz. (III-i),

het 17e van Reijer Willemsz. (IV) en het22e vanAelbert Willemsz. (III-3)



In het kader van de heraldische context mag het volgende gegeven niet onvermeld blijven.
Een genealogisch fragment van de familie Van Eek in de collectie Booth te Utrecht vermeldt
een Geertruijt Henrick Aelbertsdr., die gehuwd was met Henric van EckAerntsz. te Maurik. Booth
tekende hierbij aan dat haar geslacht als wapen voerde: 'drie swarte arenden in wit schild'.2

Vanuit genealogisch oogpunt mag aangenomen worden dat Geertruijt een tante is van Wilkm
Aelbertsz., de zoon van Aelbert Henricxz. Verwant zal ook zijn AlbertDenijs, die als gerichtsman
van Eek en Maurik op 30 maart 1541 zegelt met drie adelaars.3 In de Culemborgse leenboeken
is bijzonder veel materiaal te vinden, maar om dit verhaal leesbaar te houden was schrappen
van overbodige gegevens nodig. Wij hebben getracht de uitspraak van William James te vol-
gen: 'The art of being wise is knowing what to overlook'.

Wij danken de heer drs. W.F.M. Ahoud te Arnhem voor de uitgebreide informatie die hij ons
verstrekte en zijn toestemming om deze in onze publicatie te gebruiken. Voor aanvullingen
en/of verbeteringen houden wij ons aanbevolen. Verder willen onze dank uitspreken aan de
heren CA. van der Hoeven te Ëlst, dr. J.C. Kort te 's-Gravenhage, H.S.W. Tijssen (f) en W.J.
Udo te Zeist.

Genealogie
I. Henric Aelbertsz., pachter van tienden te Maurik (1411),4 overl. vóór 1459 (in een belending
van dat jaar is sprake van de kinderen van Henric Aelbertsz.5).

Kinderen van hem bij een onbekende vrouw:

1. Aelbert, volgt II.
2. GeertruijtHenrick Aelbertsdr., tr. Henric van EckAerntsz.

II. AelbertHenricxz., vermeld als belender 1453,610-8-1462,30-6-1481 en 1488/ doet leenhulde
voor Aleid Spaans 22-5-1460,8 overl. tussen 31-3-1486 en 1-2-1490, tr. Bartraet, weduwe op 1-2-
1490.

Aelbert en Bartraet worden op 31 maart 1486 door hun zoon Willem gelijftocht bij zijn belening met
de helft van 10 morgen in de Huismaten in Maurik.'

Op 1 februari 1490 bekent Bartraet Aelbert Henrixz van Jonkheer Everwijn, oom tot [de graaf
van] Culemborg een stuk land te hebben gepacht in het gerecht Maurik, genaamd 'de PulmaetV"
waarin de paaplijke proven een akker hebben, belend oost 'ik Bartraet', noord Jan Boeren hofstad,
west de bandijk en Otte Willemsz.'s hofstad, zuid Jan van Derthuijsens land, genaamd 'de Brabant-
sche campen', strekkende aan de Geerstraat. De pachtprijs bedraagt zes oude Frankrijkse schilden"
per jaar. De pacht is belast met onderhoud van negen roeden dijk, boven van 'St. Anthonys Capell'
beginnende en strekkende tot de hele dijk van IJsselstein en de bij het land behorende of zullende
behoren dijken, met als onderpand Bartraets goederen in de Nederbetuwe. Bartraet en haar zoon Jan
Aelbertsz. hebben beiden gezegeld.12

Uit dit huwelijk:13

1. Jan (Johan) Aelbertsz., beleend met drie morgen twee hond land in de Maurikerweerd en
een akker in de Winkel te Maurik 15-4-1488 bij overdracht door Hendrik van Maurik, be-
zegelde een pachtcontract dat zijn moeder aanging 1-2-1490, overl. kort vóór 12-1-1506.'4

2. Willem, volgt III.
3. (Dirck) Doeijs Aelbertsz.,'5 doet leenhulde voor Johanna van Grootveld 26-7-1485,16 beleend

met negen morgen land in de Oude Weide te Maurik 31-1-1492 en 12-1-1507,'7 met een ak-
ker in de Winkel in Maurik 12-1-1506 bij dode van zijn broer Jan Aelbertsz., ook beleend
met 21/2 morgen in 'de Rijnweerd' in Maurik (ongedateerd),18 draagt voor Margaretha,
dochter van Willem Rudolfsz. een leen over 12-4-1504,19 overl. vóór 1531,20 tr. Hadewich.
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III. WillemAelbertsz., beleend met de helft van tien morgen land in 'de Huismaten' 31-3-1486,
waarop hij zijn ouders lijftocht,21 beleend met drie morgen twee hond land in 'Mauriker-
weerd' 12-1-1507 bij dode van zijn broer Jan," in de pondschatting van 1540 aangeslagen voor
twee schilden,23 geeft in 1547/1548 zes schilden uit zijn hofstad in de Spuelmaet'te Maurik,
groot zeven morgen land.24 Samen met zijn zoon Reijer huurt hij van de graaf van Culemborg
zeven morgen één hond land, zijnde een uiterwaard, in Maurik voor negen jaar (1547/1548).
Daarnaast huurt hij van dezelfde nog eens een halve weerd, welke pacht later door zijn zoon
Reijer wordt voortgezet.2S Zijn vrouw is ons niet bekend.

Op 11 februari 1543 compareerden de gezamenlijke naburen van Maurik, te weten Adriaen van Mou-
rick, Johan van Hattum den ouden, Willem Aelbertsz., Gerijt van Hattum, Dunijs Uijten Weerdt,
Hermen van Leuwen, Johan van Hattum den Jongen, Aerdt Uijten Weerdt, Pons Jansz., Rombolt Ja-
cobsz., Steven van Eek Diericxz, Gerijt Pons, Dieric Gerijt Ponsz., Gerijt Jansz., Cornelis Jansz., Johan
Willemsz., Reijer Willemsz., Jan Denijs, Aelbert van Eek, Roelof van Eek, Cornelis Roelofsz., Aelbert
Willemsz., Jan de Kemp, Jan Hermensz. en Roelof Gerij tsz. en verklaren dat jonker Floris, vrijheer
van Pallandt, heer van Culemborg, hen wegens onze 'nootdrost' tweehonderd goudguldens heeft
geschonken, waarmee hen voor de eerst komende tien jaar de tiendmaaltijd is kwijtgescholden, die
de jonker elk jaar op St. Petersdag ad Cathedram [= 21 februari] kwam genieten. Willem Aelbertsz. en
zijn drie zonen Johan, Reijer en Aelbert bezegelden deze charter met hun zegel: drie arenden 2 - 1.26

Uit dit huwelijk:27

1. Johan (Jan) Willemsz., vermeld 11-2-1543.
Hij is wellicht de vader van Corneliajan Willemsdr., die in 1548 beleend wordt met drie morgen
twee hond land in 'Maurikerweerd'. Op 22 april 1570 draagt Arnout Vereem dit land voor Cornelia
over.28

2. Reijer, volgt IV.
3. Aelbert Willemsz., geb. ca 1490, zegelt met drie adelaars 2 - 1 (1567), vermeld als belender te

Maurik 1570.29

Op 6 juni 1570 legt hij een verklaring af en geeft op 80 jaar te zijn.30 Aelbert was waarschijnlijk
gehuwd met Wilhelmina van Setten, die op 24 juli 1567 collatrix is van de vicarie van St. Johannes den
Dooper en St. Catharina in de St. Martenskerk te Tiel.31

Zijn dochter Anna Aelbert Willemsdr. wordt op 14 september 1564 beleend met een hofstede van
21/2 morgen te Maurik bij overdracht door Otto Doys van Zetten. Op 17 april 1570 is zij getrouwd
en wordt haar man Jordaan van Eek met dit leen beleend.32

IV. Reijer Willemsz., in de pondschatting van Maurik van 1540 aangeslagen voor twee schild,33

pacht samen met zijn vader een weer groot zeven morgen één hond voor een periode van
negen jaar te Maurik, Culemborgs goed (1547/1548),34 nabuur te Maurik (1543,1552), bij welk
laatste optreden hij zegelde,3S overl. 1558/1559,36 tr. Gerritgen (Gherit) Weerst (Weert, Woirst), be-
leend 4 december 1517 met de helft van drie morgen land in 'de Huismaten' te Maurik,37 overl.
vóór 22-4-1570, dr. van Arnt Fieren Wtenweerde, schout Maurik (1520), richter Eek en Maurik
(1540,1542,1552), en Hadewich van Culemborg.38

Handtekening van Reijer Willemsz. (IV)
d.d. 4 juli1551

690 Gens Nostra 60 (2005)



Reijer Willemsz. verklaart op 4 juli 1551, samen met Willem van Hattem Dircksz., door de rentmees-
ter van Cuijk betaald te zijn voor zeventig stoven wilgen die zij geleverd hadden voor de nieuwe
veerwegteWiel.39

Gerritgen Weerst pacht als weduwe tweederde, en haar schoonzoon Willem Dircksz. van Hattem
een derde deel van een halve weerd, eertijds gepacht door haar man (1559,1563).40

Uit dit huwelijk:

1. Oliphier, volgt V.
2. Janna Reijer Willemsdr., tr. (vóór 1559) Willem Dircksz. van Hattem, secretaris Eek en Maurik

(1549-1564), leenman van Culemborg met leengoed te Maurik (1553-1579), rentmeester
van Cunera van Eek (1563),41 overl. na 15-7-1585.42

Willem en Janna pachten de eerder door haar vader gepachte weerd (1563), die deze eertijds samen
met Van Hattem heeft 'besteken'.43

3. Johanna Reijer Willemsdr., tr. Dirck Hermansz. Verbrugh, pachter van Culemborg te Maurik
1588-1619, leenman-getuige Culemborg.44

V. Oliphier (Fier) Reijersz. (Oliphier Reijer Willemsz.), buurmeester Maurik (1602),45 nabuur Mau-
rik (1607),46 gerichtsman Bank van Resteren 1614,47 beleend met 3 morgen land in 'De Huis-
maten' in Maurik 22-4-1570 bij dode van zijn moeder, nogmaals 28-7-1597 en 26-4-1601, hulde
met ledige hand 26-4-1607,48 beleend met 3 morgen op 'den Slaege' in Maurik 15-7-1585,49

pachter van de tienden van 'Middel Parrick' onder Maurik (1588/1589),50 belender van land
in 'die Winckel' onder Maurik (1578),51 overl. kort vóór i6-6-i635,sz tr. (vóór 6-6-1584)" Marie
Hermansdr. Verbrugh, onmondig 1552, beleend met de helft van een hof op 'de Lange Hoeve' in
Maurik 18-4-1570,54 waarvoor haar vader hulde deed, overl. na 19-2-1621, dr. van Herman Ver-
brugh," die op 18-4-1570 ook hulde deed voor zijn onmondige zoon Steven Verbrugh.s6

De eerste vermelding van Oliphier Reijersz. en Marie Verbrugh Hermansdr. als echtelieden is op 6 ju-
ni 1584. Zij verkopen een losrente van 15 kgld., gevestigd op een hofstede en akker land in 'De Slage'
onder Maurik, aan Jan Gijsbert Roelofsen tot Eek.57 Op 18 februari 1621 sluiten zij twee hypotheken
af; één van vijftig gulden aan Geertruijt Henricxdr. van Deventer en de andere van honderd gulden,
te voldoen aan Maria Jansdr., weduwe van Steven Verbrugh. Beide verzekerden zij op 21/2 morgen
weiland genaamd 'de Huil' te Maurik.58 In de bronnen komt Oliphier (soms ook Fier) Reijersz. regel-
matig voor. Zo gelooft hij op 21 november 1622 aan Arien Jan Mertensz. tweehonderd gulden uit zijn
hofstad op 'de Slag', groot drie morgen.59

Reinier van Dordt, heer van Varik, spreekt aan op 9 maart 1590 Herman van Delfft en Oliphier
Reijersz. als houders van zekere onderpanden voor zes Philipsguldens een binnenjaarse rente en
413 gld. achterstallige rente gld. en 54 gld. gerechtskosten.60 Oliphier laat het hierbij niet zitten en
spreekt aan Herman van Delft en juffrouw Gerardina van Amerongen, weduwe van Hendrick van
Maurick voor driehonderd gulden of wat hij bij slot van de rekening door hem aan Reinier van Dordt
schuldig is en door deze voor het gerecht opgeëist is. Het betreft het goed dat Fier gekocht had van
Van Delft en j uffr. van Maurick. Daarboven eist hij nog eens vijftig gulden als schadevergoeding.61 Op
dezelfde dag spannen de pastoor van Maurik en Oliphier een zaak aan tegen Andries van der Poort
om 28 gld. wegens het niet voldoen van dorpsongelden.

Op 21 oktober 1611 verzoeken Fier Reijersz. en Steven Verbrugh voor het gerecht de overgifte van
een kopie van een magescheid, dat in handen is van Willem van Hattem te Maurik.62 Niet vermeld
wordt om welke magescheid het gaat. Een andere zaak die wellicht met een erfeniskwestie te maken
heeft, speelt op 15 mei 1617. Samen met Dirck Jansz. eiste Fier van Geurt Aertsz. de penningen op die
de erven en weduwe van mr Jan Dircksz. 'te hunnen behoef hebben geconsigneerd. Geurt is schout
van Geldermalsen en gehuwd met Elisabeth van Hattem.63

Uit dit huwelijk:

1. Reijer, volgt Vla.
2. Huijbert, volgt VIb.
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3. Maria Fieren (Oliphiers), overl. na 4-3-1659, tr. Cornelis ]ansz. Udo, overl. na 4-3-1659, doet
hulde voor zijn vrouw voor drie morgen land in 'de Huismate' 16-6-1635 en droeg dit leen
over 27-3-1636,64 zn. van Johan Cornelisz.65

Op 30 september 1623 geloofden Cornelis en Maria aan Hubert Verbrugh en Geertruijt Hendriks,
echtelieden, een rente uit een derde part van een stuk land genaamd 'Lenerts Cemp Kempken' tot
Maurik 'in den Menten'.66

4. Grietgen Oliphiers, tr. Carel Cornelisz., overl. vóór 19-9-1625.
Hun dochter Marie Carelsdr. is eveneens al overleden vóór 19 september 1625 en was gehuwd met
Adriaen Wulphertsz.67

Op 19 september 1625 wordt Oliphier Reijersz. vermeld als grootvader en momber van de
kinderen van Carel Cornelisz. en Grietgen Oliphiers en als erfgenaam van het kind van Adriaen
Wulphertsz. en Marie Caerlsdr., zijn achterkleindochter, en eist voldoening van pachtpenningen
door Bart Cornelisz., welke eis op 17 oktober 1625 door de ridderschap wordt toegewezen; hij dient
Oliphier 63 gulden te betalen.68 In die hoedanigheid trad Oliphier in het volgende jaar wederom
op. Op 17 juli 1626 heeft hij panding gedaan op Joost Cornelisz. en Jan Wulphertsz. voor duizend
gulden, en nog eens eenzelfde bedrag voor bijkomende kosten en geleden schade, die zij n achter-
kleindochter nog tegoed had van een nalatenschap, waarvan niet vermeld wordt wie de erflater is.
Bij een latere vermelding van het proces op 16 juli 1627 wordt verwezen naar een magescheid van
29 januari 1625 zonder dat duidelijk is tussen wie.69

5. Willemken Fieren, overl. vóór 21-1-1644, tr. DirckMertensz. van derEem (Vreem), zn. van Merten
Sweeren Vreem. Hij tr. (2) Maurik 21-1-1644 Sara van Thyuaert (?); tr. (3) Maurik 29-4-1649
Dircksken Michielsdr).

Vla. Reijer Fieren (Fijere), beleend met drie morgen op 'de Slage' te Maurik 16-6-1635,70 won.
Geldermalsen (1630,71 1645)", overl. tussen 15-3-164973 en 26-7-1649,74 tr. Jantje Hendricksdr.
(Udo), overl. na 22-6-1645,75 dr. van Hendrik Gerritsz. Udo en Geertruijdt Adriaen Arntszdr.
van Schevickhoven.76

Jantjes broer Gerrit Hendriksz. Udo werd op 14 mei 1601 beleend met een hofstad met twee hond
land in 'de Wijkermaat' te Maurik bij dode van zijn vader. Haar zoon Claes werd op 19 januari 1650
met dit leen beleend na de dood van zijn oom.

Opmerkelijk feit is dat Reijer Fieren ondanks zijn gegoede positie niet kon schrijven. Anderen
hielden voor hem zijn boeken bij.77 Mogen we hierin de oorzaak zien dat we hem bijvoorbeeld niet
als buurmeester of in een andere functie hebben aangetroffen? De naam van Reijer Fierens vrouw
is ons slechts bekend uit één akte, waarin beide echtgenoten samen een schuldbetekenis aangaan
van vierhonder gulden tegen 5% per jaar met als onderpand vier morgen zaailand te Maurik in de
'Overwijker Maet'. Na hun vaders dood worden Claes en Arijen Reijersz., als erfgenamen, hierop
aangesproken in een proces voor schepenen van Deil (1660).78

Uit dit huwelijk (willekeurige volgorde):

1. Claes, volgt Vila.
2. Arien (Adriaen) Reijersz., pachter van vier morgen in de Leegeindse hoeve in Geldermal-

sen (1648/1649,1670-1676),79 nabuur te Geldermalsen (1666), diaken Geldermalsen 1673,
1675,80 overl. na 22-6-1680, tr. ArikenAerts, overl. na 22-6-1680.
Op 22 juni 1680 verkopen Arien Reijersz. en Ariken Aerts, echtelieden, al hun goederen en bezit-
tingen aan Willem Dircksz. Simons, secretaris te Deil. Deze doet de goederen weer in toch uit aan
het echtpaar voor 'enen olden swarten81 jaerlicx op Paesdach'. De langstlevende zal dit tot de dood
bezitten.81

3. Henrick, volgt Vllb.
4. Frans Reijersz., vermeld 17-6-1651, testeerde met zijn broer Adriaen Reijersz. op 1-12-1666.
5. MarijeReijersdr., vermeld 17-6-1651 en 1-12-1666.

Mogelijk is zij de moeder van Fijkenjans, die in 1688 meedeelde in de nalatenschap van Arien Re-
ijersz.
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6. Gerrigen Reijersdr., vermeld 17-6-1651, overl. vóór 1-12-1666, tr. Cornelis Ariensz.83

Hun dochters Cuijntie en GeertieComelis zijn erfgenaam van hun oom Arien Reijersz. (1688).

Vila. Claes Reijersz., won. Geldermalsen (164584, 1659,1672.^), eigenaar van een hof, groot
2 hond, belast met 5 gld. jaarlijks aan de kerk van Geldermalsen (1648),86 nabuur te Gelder-
malsen (1652,1659,1668,871669,881671),89 weerbare man met een roer 1672,90 beleend met een
hofstad en twee hond land in de 'Wijckermaet' te Maurik 19-11-1650,9' die hij laat overdragen
op Frans Dircxsz. Vreem 21-1-1664,92 pachter van een halve morgen land tussen weg en dijk in
'de Leegeindse hoeve' in Geldermalsen (1670-1676),93 overl. tussen 28-12-167294 en 17-11-1675,95

tr. (na 1640) Commerken Comelisdr. Hoecken, overl. na 10-2-1688, wed. van Wouter Jansz.96 (overl.
30-9-1640 tussen 4 en 5 uur 's-middags door 'manslag' gepleegd door haar broer Berndt Cor-
nelisz. Hoecken),97 dr. van Cornelis Ariensz. Hoecken en Lijsbeth Hendricks de Groot.98

Op 19 mei 1652 gelooft Claes Reijersz. aan Hubert Heijcoop, burger tot Utrecht, een tijns van 27 gul-
den uit huis en hof waar hij woont in Geldermalsen, tussen het erf van Cornelis Ariensz. Hoecken aan
de oostzijde en Anthonis Cornelisz. van Steenis ten westen, waarvoor hij een hoofdsom van 445 gul-
den verschuldigd is." Aangezien de betaling uitblijft, begint Hubert Heijcoop een proces tegen Claes
voor het gerecht van Deil (1666). Hij weet een koop- en verwinbrief te verkrijgen op 24 november
1666 en neemt een huis, hof, boomgaard binnen- en buitendijks te Geldermalsen in bezit, die Claes
van Cornelis Adriaensz. Hoecken heeft geërfd. De zaak blijft doorlopen tot op 19 mei 1669 de verkoop
plaatsvond.100 Samen met zijn vrouw Commertgen Cornelis geloofde Claes aan Beernt Andriesz.,
veerman van het Rijswijkse Veer een bedrag van vijfhonderd gulden, waarvoor hij als onderpand
stelde de helft van een hofstede, boomgaard en weiland groot 17 hond op de Overwijkermaet in Mau-
rik, 30 mei 1657.101

Eind jaren vijftig en jaren zestig van de zeventiende eeuw lijkt het Claes minder voor de wind te
gaan. Hij blijkt in die jaren betrokken bij een aantal tegen hem aangespannen rechtszaken. Naast
de hiervoor genoemde kwestie met Heijcop, spelen er nog zaken met Rutger Tullekens, schepen van

Laatgotische dorpskerk (15e eeuw) van Geldermalsen
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's-Hertogenbosch, Peter Vastrick en Geertruijd de Munter. In het eerste geval gaat het om het vol-
doen van een pachtcontract dat door Claes op n juli 1654 is aangegaan met juffr. Catharina Verveele,
weduwe van Thomas van Roij, de schoonmoeder van Tullekens. Zijn broer Adriaen Reijersz. en Hen-
drick Albertsz. Vereem stelden zich borg voor hem. Het betrof de huur van een huis en hofstad en
acht hond land in Geldermalsen, genaamd 'Hanghweert', vijf morgen in 'de Hoogeindse Hoeve' en
nog eens elf hond in 'de Malsense Voetacker'. De pacht voor de jaren 1654-1657 was niet voldaan. Het
proces krijgt een bijzondere wending als de schepenen van Deil Claes en Arien Reijersz. uitsluiten
van verder verweer, wegens weerspannigheid (12 november 1659). Nadat Claes zich borg heeft gesteld
voor Arien, weet de laatste de zaak beëindigen.'02

Een tweede zaak is die van de Amersfoorter Peter Vastrick, die deze tegen Claes, diens broer Adri-
aen en Cornelis Hendricksz. had aangespannen (1663-1664). Uit de stukken blijkt niet wat de precieze
reden is. Wel duidelijk is dat de heren 441 gulden moeten betalen en daarboven nog de schade van-
wege slecht onderhoud aan het dak, de vloer en de ramen moeten vergoeden volgens de voorwaarden
van 8 maart 1657. Mogen we hieruit afleiden dat het om de pacht van een boerderij ging? Jaren later
stelt Arien zich borg voor zijn broer Claes om de verkoop van dertien hond land met bpstaende saet-
schaer' en fruitbomen in Geldermalsen te voorkomen, waarop Vastrick beslag had laten leggen.103

Een andere zaak waarmee Claes zich geconfronteerd ziet, betreft een pachtcontract dat hij was
aangegaan door zijn vader Reijer Fieren en dat vervolgens was overgegaan op Claes en zijn broer
Adriaen als diens erfgenamen. De laatste voldeed keurig aan zijn verplichtingen, terwijl Claes in
gebreke bleef. De eigenaresse, Geertruijd de Munter, eist op 18 mei 1661 een bedrag van vierhonderd
gulden met rente sedert 1 mei 1659. Claes zal betaald hebben, want daarna vernemen we niets meer
van deze kwestie.104

Claes handelde niet alleen met zijn broer Arien. Samen met zijn zwagers Berndt Cornelisz. Hoec-
ken en Geurt Dircksz. de Goeijen ging hij een pachtcontract aan met de heer Coenraet Borre van
Amerongen, heer van Sandenburg, om twintig morgen in een blok land op Geldermalsen genaamd
'de Voethangell', dat zou ingaan in 1660. Op 16 februari 1666 blijkt dat Henrick Roijer, rentmeester
en gemachtigde van de heer Borre van Amerongen, de volgende bedragen nog heeft te ontvangen:
van Claes Reijersz. ƒ 316-1, van Berndt Hoecken ƒ 253-1 en van Geurt Dircksz. de Goeijen ƒ 253-1. Hier-
bij wordt hen één jaar pacht van 190 gulden kwijtgescholden onder voorwaarde dat zij de resterende
pachtpenningen voldoen in drie termijnen: de eerste in maart 1666, de tweede met Kerstmis 1666 en
de derde en laatste termijn op St. Jacob 1667. Kennelijk zijn de heren deze overeenkomst niet nageko-
men, want in 1669 procedeert de heer van Sandenburg tegen hen om alsnog betaling te verkrijgen. In
mei 1669 volgt hierover een proces voor de Bank van Deil.los

Daarnaast pachtte Claes Reijersz. van de heer van Sandenburg vier morgen land gelegen in 'de
Voetangel' (Voetakker) genaamd 'de Knuijtsheuvell' in Geldermalsen voor een periode van zes jaar,
beginnende in 1660, voor 36 gulden per jaar (rantsoen acht gulden en voor de 'keucken' een rijks-
daalder). Op 23 september 1664 betaalde Claes aan Johan, de zoon van de heer van Sandenburg, een
bedrag van ƒ 63-6, waarmee slechts het jaar 1660 en een deel van 1661 was voldaan.106 Ook nu had Claes
verzuimd te betalen. De eis was zes jaar huur over vier morgen ten bedrage van 36 gulden per jaar en
een derde part van gelijke zes jaren pacht van de eerdergenoemde twintig morgen per jaar, totaal 190
gulden, anders zouden zijn goederen executabel verklaard worden. De afloop van beide processen is
ons niet bekend.

Overzien we de activiteiten van Claes Reijersz., dan blijkt dat hij de boerderijen en landerijen die
hij (mede) gebruikte, veelal placht te huren, hetgeen zoals we hiervoor zagen de nodige problemen
opleverde bij het voldoen van de pachtprijs. Slechts eenmaal vonden we Claes betrokken bij een ver-
koop van land in Geldermalsen. Op 22 mei 1660 droeg hij vier morgen bouwland in 'de Laageindse
Hoeve' over aan zijn zwager Berndt Cornelisz. Hoecken, denkelijk afkomstig van zijn schoonou-
ders.107

Uit dit huwelijk:

1. Neelken Claesdr. (van Maurick), tr. Gerritjansz.
2. Maijken Claesdr. (van Maurick), jd van Geldermalsen (1671), overl. vóór 2-2-1732,108 tr. (otr.

Geldermalsen 6-11-1671, proclamaties te Meteren,109 attestatie elders te trouwen) Bastiaen
Stevensz. (van der Graft), jm van Deil, won. Meteren (1671), won. Tricht (1679),"0 nabuur te
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Geldermalsen (1679),'" armmeester Geldermalsen 1709, overl. na 21-7-1731,"2 zn. van An-
neken Willems.
Uit dit huwelijk (willekeurige volgorde):
a. waarschijnlijk Claes, ged. Meteren 17-1-1675 (in absentie van de predikant, door Ds Schaerden-

burg van Deil, tot Meteren), wrs jong overleden."3

b. ReijerBastiaansz. van derGraft(Gragt),)m van Geldermalsen, gerechtsbode Tricht 1716,1728,"4 ver-
dronken gevonden, waarna zijn lijk werd gevisiteerd op 6-11-1730,"5 begr. Tricht 13-11-1730, otr/
tr. Tricht 10/28-2-1714 Maria van Heteren, ged. Ravenswaaij 23-11-1662, won. Tricht (1696), begr.
Tricht 19-10-1743, wed. van Cornelis Kemp, chirurgijn te Tricht,"6 dr. van Johan van Heteren en
Ariaantje Cornelisdr. Verlee.
Op 15 december 1730 verdeelden Maria als weduwe en Steven van der Graft als procuratie heb-
bende van zijn vader Bastiaan van der Graft, de boedel van Reijer."7

c. Steven Bastiaensz. van der Graft, gegoed te Geldermalsen (1727),"8 tr.jacomijnajacobs van Beest.
d. HendrijntieBastiaensdr. van der Graft, tr. Dirck deRijck.
e. CommerijntieBastiaensdr. van der Graft, tr. Jan deKleijn. Beiden overleden na 19-5-1766."9

f. GijsbertBastiaansz. van der Graft,ti.Fransijntie van Vrajesteijn.
g. Maria Bastiaensdr. van der Graft, xx.Jeremias vanZuijlichem.
h. OtBastiaensz. van der Graft, meerderjarig 2-2-1732.'20

i. EijkeBastiaensdr. van der Graft, meerderjarig 2-2-1732.
j . Anneke Bastiaensdr. van der Graft, meerderjarig 2-2-1732.
k. Willem Bastiaansz. van der Graft, heeft herberg aan huis te Geldermalsen (1717),'2' zijn bijdrage in

de collecte voor Munster was ƒ 0-16-8 (1719), tr. (1) Lijsbeth van derMeijden, wed. van Claas Jaspersz.
de Bruijn (van Erckel); tr. (2) Elizabeth van Zutphen.

[. Cornelia Claesdr. (van Maurick), zij tr. (otr. Meteren 24-2-1678, attestatie om te trouwen te
Geldermalsen 10-3-1678) Lucas Sweeren, zn. van SweerHendricksz.122

.. Jantien Claesdr. (van Maurick), overl. na 17-5-1738, tr. (vóór 1-12-1638) Gerrit Willemsz. (van
Dieden), gegoed te Geldermalsen (1708,1727),1" overl. na 17-5-1738.
Op 17 mei 1738 transporteren Gerard Willemsz. van Dieden en zijn vrouw Jan tie Claessen van Mau-
werick, volgens koopconditie van 30 januari 1738, aan Antones van Hemelrijk 11/8 hond boom-
gaard te Geldermalsen, belend oost Steven van de Graft, west de verkopers, zuid de gemene straat
en noord de dijk ofwel de boomgaard van de erfgenamen van Maes van Spanijen.124

Uit dit huwelijk:
a. Claes Gerritsz. (van Dieden, van Dijen, van Dien), landman, armmeester te Tricht (1742), begr. Tricht

8-11-1777, otr./tr. ald. 18-1/2-2-1721 Elisabeth Roelofs Schoenmaecker, dr. van Roelof Schoenmaecker
en Anneken van Westrenen.

b. Willem Gerritsz. (van Dieden), won. Geldermalsen (1719), zijn bijdrage in de collecte voor Munster
was ƒ 0-11-0.

;. Lijsbeth Claesdr. (van Maurick), jd (1678), van Geldermalsen, belijdenis te Tricht 4 april 1695
of 1696, begr. Tricht 12-3-1738 (kerk),12S tr. (otr. Tricht 7-10-1688) Buurmalsen 21-10-1688
Maas Aeldertsz. van Spangjen (Spangien, Spanje, Spaanjen, Spagnien), timmerman,126 schepen
1708, later substiuut-schout 1714, van Tricht, begr. Tricht 31-12-1721,127 wedr. van Teuntje
Schaets,128 zn. van Aeldert Maesz., visser, en Aefken Gijsberts van Beest.
Aernold de Keijser, advocaat van het Hof van Utrecht, als procuratie hebbende van twee niet
met name genoemden, verkoopt op 29 oktober 1678 aan Lijsbeth Clasen, jd, een tijnsbrief van
28 gulden met de achterstallige rente die wijlen Gerrit Ariensz. Hoecken, gewezen nabuur tot
Geldermalsen op 8 januari 1632 gelooft had te betalen aan Adriaen Petersz., gewezen molenaar
tot Geldermalsen, verbonden op een huis en hof te Geldermalsen, bij Huijbert Heijcop verkregen,
naast de brieven van Heijcoop van 19 mei 1652.129

Uit dit huwelijk, ged. te Tricht:

a. Maria van Spanje, ged. 9-3-1690 (dg. Maijke Claesse van Maurick), jong overleden.
b. Claes Maasz. van Spanje, ged. 4-1-1692 (dg. Marijke Claesse van Maurick), jm van Tricht, thans

won. Spijk (1719), tr. (Tricht 12-5-1719, attestatie naar Spijk 28-5-1719) Agnita Dirks de Ridder, wed.
van Dirk Gerretsz. van Dam, won. Spijk (1719).
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c. Comelis van Spanje, ged. 10-3-1695 (dg. Aafjen Aeldert Maessen), meester timmerman, overl. mog.
Tricht 16-8-1739, tr. Tricht 26-12-1718 Elisabeth Bosch, overl. Tricht 24-12-1731.

d. Hendrik van Spanje, ged. 10-10-1697 (dg. Aafje Aeldert Maessen), uitlandig 1738, tr. (otr. Tricht
15-2-1721, attestatie naar Leerdam 3-3-1721) Maria de Ridder, wed. van Willem van Tricht, won.
Leerdam (1721).

e. Commerijntje van Spanje, ged. 10-3-1700 (dg. Maijke Claesse van Maurick), jd van Tricht (1721), tr.
(1) Tricht (otr. 31-5) 15-6-1721 Jillis Deijs, j m van Tricht (1721); tr. (2) Tricht (otr. 13-5) 28-5-1724 Adam
Huijgen,)m van Buurmalsen, won. Tricht (1724).

f. Marike/Maria van Spanje(n), ged. Tricht 22-10-1702 (dg. Maijke Claesse van Maurick), begr. Tricht
7-10-1739."°

g. Reijervan Spanje, ged. Tricht 12-7-1705 (dg. Jantje Claesse van Maurik), jong overleden,
h. Gijsbert van Spanje, ged. Tricht 10-10-1708 (dg. Aafje Gijsbertse).

Vllb. Hendrick Reijersz., overl. tussen 1-3-1648 en 11-5-1648,131 tr. (1) (huw. voorw. u-5-i633)132

Lijsken]ans van Steenis (Stenis), overl. vóór 13-3-1641, dr. van Jan Cornelisz. van Steenis (Stenis);
tr. (2) Aentgen (Aartjen) Gerardts (Gerrits), won. Geldermalsen (1655), overl. tussen 18-12-1685 en 6-
6-1686,133 dr. van Gerard Jansens. Zij tr. (2) (vóór 26-9-1649) Heijliger Jansz. (van Brakel), overl.
tussen 13-11-1652 en 12-5-1654; tr. (3) Deil (otr. 11-3) 4-4-1655 Claes Jansz. van Deijl, overl. na 6-5-
1686, wedr. van Heijlken Otten.134

Handtekeningen onder de huwelijkse voorwaarden d.d.u mei 1633
van Hendrick Reijersz. en Lijskenjans van Steenis (Vllb)

Op 11 mei 1633 maken Hendrick Reijersz. en Lijsken Jans van Steenis huwelijkse voorwaarden ten
overstaan van zijn vader Reijer Fieren, haar grootvader, Comelis Anthonisz. van Steenis, Gerrit Hen-
dricksz. Udo, Cornelis Jansz. Udo, zijn ooms, en haar broers Goessen Cornelisz. van Steenis, Herman
Cornelisz. van Steenis en Antonis Cornelissen van Steenis, huwelijkse voorwaarden. Hendrick brengt
vijfhonderd gulden in die hij in twee porties zal voldoen op Kerstmis 1633 en 1634 en verder nog een
'cuer' paard en 'cuer' koe uit de stal van zijn vader, een nieuwe wagen, al zijn gereedschap en drie
mud wintertarwe. Reijer Fieren belooft zijn zoon te kleden naar zijn staat. De bruid brengt in haar
deel van vaders en moeders versterf, dat nog niet gedeeld is met haar broers en zusters. Indien één
van beiden overlijdt binnen twee jaar, zonder dat er kinderen zijn, zal de bruid uit de bruidegoms
goederen tweehonderd gulden krijgen en in het omgekeerde geval honderd gulden, ieder neemt
de door hem of haar ingebrachte goederen terug en wat dan nog over is, wordt tussen beide partijen
gelijkelijk verdeeld.'35

Na het overlijden van Hendrick wordt er door de tweede man van zijn tweede vrouw, Heijliger
Jansz., een proces gestart tegen de erfgenamen van Reijer Fieren, Hendrick's vader (26 september
1649). Reijer had Hendrick bij het aangaan van zijn eerste huwelijk met Lijsbeth Jans beloofd vijf-
honderd gulden mee te geven. De betaling heeft nooit plaatsgehad. Volgens de eiser in deze, Heiliger
Jansz., zou 1/4 toekomen aan Aentgen Gerardts voorkind - dat zal Fier Hendriksz. zijn - en 3/4 aan
Heijliger zelf als man van zijn huisvrouw. De gecompliceerde reeks echtverbetenissen maken de
kwestie er niet overzichtelijker op. Uit het boek van Reijer Fieren blijkt dat Hendrick in 1633 'aen
lant te erten ende saetkoorn gedaen ende koeij geweijt ende een vet beest geven' ter waarde van 125
gulden, in 1634 een paard voor 72 gulden, in 1635 nog eens vijftig gulden en tenslotte in 1636 nog
honderd gulden, heeft gekregen. Er staat dus nog een bedrag te voldoen. De erfgenamen van Reijer
Fieren verliezen dan ook het proces en worden bovendien veroordeeld tot de betaling van de proces-
kosten.136
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Uit het eerste huwelijk:

1. Jan Hendricksz., onmondig 13-3-1641 en 13-3-1648 en vermeld 1-12-1688.137

Van 13 maart 1648 dateert de magescheid tussen Neelken Jans, Hilleken Jans en Dirck Jansz. ter
ene zijde en Jan Hendricksz., hun zusters zoon, kind van Hendrick Reijersz. en Lijsken Jans, over
de goederen uit de nalatenschap van Jan Jansz., hun broer, en oom van Jan Hendricksz. De laatste
krijgt 130 gulden, die zijn vader reeds ontvangen had, terwijl zijn tantes en oom de overige goede-
ren krijgen. Hendrick Reijersz. belooft de 130 gulden aan Jan te betalen, als deze uit huis gaat en
verzekert dit bedrag op zijn huis en hof waar hij nu woont. De magescheid is ondertekend door
Handrick Reijersz., Goossen Cornelisz. van Stenis, Jacob Gerardsz., Anthonis Cornelisz. van Stee-
nis, Willem Aertsz. Hack, Jan Gerritsz., Hilleken Jans en Neelken Jans."8

Uit het tweede huwelijk:

2. FierHendricksz., volgt VIII.

VIII. FierHendricksz., jm van Geldetmalsen (1686), overl. vóór 11-6-1696, tr. (procl. Deil 21 mei
1687) Maria Alers, van Tricht. Zij tr. (2) (vóór 11-6-1696) Willem Aertsz.

Uit dit huwelijk:

1. AaltjenFieren, ged. Deil 7-4-1689 (dg. Meijntjen Gerrits), jong overleden.
2. HendrickFieren, ged. Deil 1-5-1692 (dg. Metje de Groot), onmondig 11-6-1696.

Op 11 juni 1696 beloven Willem Aertsz. en Maria Alerts aan Hendrick Fieren, Maria's onmondige
kind bij Fier Hendricxsen wegens zijn vaders versterf ƒ 662-17 met als waarborg vier hond bouw-
land op de Groene Heuw, drie hond bouwland op de Riegewandt, beiden gelegen onder Deil en
zeven hond weiland in de Voetacker te Geldermalsen. Als Hendrick mondig wordt, trouwt of bij
het overlijden van zijn vader krijgt hij dit land. Als het geld naar believen van het kind of van de
mombers langer blijft staan, krijgt het kind 5% rente.139

VIb. Huijbert Fieren (Oliphiersen), geb. 1586/1587, wonende op de Hul, tr. (vóór 18-11-1633)
Beatris VreemAdriaensdr.

Huijbert verborgt zich op verzoek van de ambtman met zijn vader 13 juli 1621.'40 In het volgende
jaar blijkt dat hij zich gewelddadig verzet tegen een executie door de gevolmachtigde van Janneken
Alertsdr. Dit gedrag wordt niet getolereerd en hij moet een boete van duizend goudguldens betalen.
Zijn vader Fier Reijersz. zegt de zaak van zijn zoon de zijne te zijn.141 Met Cornelis de Kemp Wil-
lemsz. en zijn zwager Cornelis Jansz. Udo erkent hij veertienhonderd gulden schuldig te zijn aan
de ontvanger binnen Tiel, Adriaen van Riemsdijck, wegens pacht en onkosten die Hans Guerdtsen
hem schuldig was en waarvoor zij zich borg hadden gesteld (3 augustus 1635). Het genoemde drie-
tal neemt tevens het verwin op het huis en hofstad en alle gerede en ongerede goederen van Hans
Guertsen in het kerspel van Maurik en in het ambt van de Neder-Betuwe over van Adriaen van
Riemsdijck.142 Al eerder in dat jaar hadden Huijbert en zijn zwager Udo zich borg gesteld voor de
dijkpenningen van de nieuwe dijk te Ochten, die Willem Guertsen zou gaan innen.143 Een relatie
met de 'Guertsen'-groep ligt voor de hand, mede gezien het feit dat Huijbert op 24 november 1644 te
Maurik getuige was bij de doop van Henrick, zoon van Willem Guertsen.

Uit dit huwelijk (voor zover bekend):

1. ClaeskenHuijberts, ged. Maurik 13-3-1637 (dg. Cornelis Jansz. Udo).
2. Beatris Huijberts, ged. Maurik 16-3-1638 (dg. Aert Adriaensz).
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Noten

1. Gelders Archief (GA), ORA Deil, inv. nr. 1098, fol. 493. Belendingen: oost de heer van Geldermalsen,
zuid de gemene Middelweg, west de erven van Ds Phalius, noord de aanhorige Lingendijk.

2. Het Utrechts Archief (HUA), Verzameling Buchell-Booth, inv. nr. 378.
3. CBG, Heraldische Collectie Muschart 59A0.
4. Dr. J.C. Kort, Het goederenbezit van de heren van Culemborg in Maurik 1295-1699, in: Genealogische Bladen

deel 2 (1993), pag. 114.
5. Kort, pag. 69 (zie ook GA, AHC, inv. nr. 4775, fol. 121).
6. Kort, pag. 82.
7. Kort, pag. 70 en pag. 82.
8. Kort, pag. 125.
9. Kort, pag. 81.

10. Deze beschrijving hebben we ook vermeld gevonden als: Pilmaet, Pilmait, Puelmaet, Pylmaeth,
Pylmaith, Spilmaet, Spielmaet, Spuelmaet.

11. Een oude gouden franse schild was in 1777/3-13-0.
12. GA, AHC, inv. nr. 5893.19 (charter) (regest 2471); Kort, pag. 114.
13. Mogelijk hoort bij dit gezin: JutteAlbertsdr., gehuwd met Herman van Leeuwen Ottenz den ouden, ver-

meld 19-11-1505 (GA, Archief Heren en graven van Culemborg (AHC), inv. nr. 4775, pag. 189).
14. Kort, pag. 69 en pag. 70.
15. W. H. Morel van Mourik, Doijs; Voornaam, toenaam, patroniem of achternaam, in: Gens Nostra 45 (1990),

pag. 325-326.
16. Kort, pag. 106.
17. Kort, pag. 83.
18. Kort, pag. 92.
19. Kort, pag. 98.
20. Kort, pag. 69. Belening van zijn zoon jan Doijs (Deus, Deys) van Maurik. Voor verdere nazaten van

Doijs Aelbertsz. verwijzen wij naar deze publicatie.
21. Kort, pag. 81; GA, AHC, inv. nr. 4775, fol. 122V.
22. Kort, pag. 69; GA, AHC, inv. nr. 4775, fol. 121V.
23. GA, AHC, inv. nr. 5476, kohier, opgemaakt 15-8-1540.
24. GA, AHC, inv. nr. 5606 (rekening van rentmeester Jan van Cuijck Henrixen), 1547/48, fol. 7V, 2e

alinea.
25. GA, AHC, inv. nr. 5606, fol. 16.
26. GA, AHC, inv. nr. 6063.6.
27. Volgorde volgens charter van 11-2-1543.
28. Kort, pag. 69.
29. Kort, pag. 78.
30. N. Plomp, Een boer is geen edelman, in: Jaarboek CBG, deel 47 (1993), pag. 101-102.
31. W. Wijnaendts van Resandt, De vicarieën in Gelderland, Amsterdam 1943, pag. 100, verwijst naar Oud

Archief Tiel, inv. nr. 1847 (vgl. CBG, collectie Muschart 59a).
32. Kort, pag. 86.
33. GA, AHC, inv. nr. 5476, kohier 15-8-1540.
34. GA, AHC, inv. nr. 5606, fol. 16 en fol. 23.
35. GA, AHC, inv. nr. 6063.5 (afkoop tiendmaaltijd), charters van 21-2-1543 en 11-2-1552.
36. GA, AHC, inv. nr. 5620, fol. 19V.
37. GA, AHC, inv. nr. 4775, fol. 135.
38. A.J.G.Hogendoorn,DeMauriksefamilieWtenweerdei4e,iseeni6eeeuw,in:BetuwseGenealogischebijdra-

gen in Stukken en Brokken III (NGV afd. Betuwe), z.pl., 2000, pag. 144. De suggestie van deze afstam-
ming werd deze schrijver overigens aan de hand gedaan door de tweede auteur dezes. Opvallend is
dat Gerritje Woerst of Weert wordt genoemd zonder het voorzetsel 'uijtten'. Dit komt blijkbaar meer
voor (vgl. H. van Deelen, Weigeborenen, in: OnsErfgoed 12 (2004), pag. 103).

39. GA, AHC, inv. nr. 5617.
40. GA, AHC, inv. nr. 5620, fol. 19V en 5624, fol. 21.
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41. GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 203, fol. 29V, 27-04-1563: Dirck van derLauwick, als oom en momber
van Cunera van Eek, en Willem van Hattem Dircks, als haar gevolmachtigde rentmeester.

42. GA,AHC, inv. nr. 4777, fol. 140V.
43. GA, AHC, inv. nr. 5624, fol. 20V-21.
44. GA, AHC, inv. nr. 4777, fol. 145,28-7-1597.
45. GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 105, fol. 143, sept. 1603: FierReijersz. was buurmeester van Maurik

met Mertvan Heteren in 1602. Zij doen aanspraak. Ibid., fol. 159,21 nov. 1603. Zij krijgen hun recht.
46. GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 106, fol. 2iv, 2-2-1607 (beklag tegen aanslag dorpslasten bij de

rentmeester van de graaf van Culemborg).
47. GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 200, fol. 6v, dd. 26-3-1614.
48. GA, AHC, inv. nr. 4778, fol. 108.
49. GA, AHC, inv. nr. 4777, fol. 140V. Volgens de leenbrieven beleend met dit land, maar nog niet gere-

gistreerd; Kort, Maurik, pag. 106.
50. GA, AHC, inv. nr. 5651, fol. 24V.
51. GA, ORA Nederbetuwe, inv. nr. 203, fol. i8v (vermeld als OlifierReijner Willemsen en FierReijnerssen).
52. GA, AHC, inv. nr. 4777, fol. 145,28-7-1597.
53. GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 203, fol. 122.

54. Kort, pag. 103.
55. GA, Familiearchief van Leeuwen, inv. nr. 98 nr. IV (handschrift Mr. J.D. van Leeuwen), verklaring

no. 11. Herman Verburch, oud ca 65 jaar, won. Maurik, 26 september 1582.
56. Kort, Maurik, pag. 83; GA, AHC 4778, fol. 64V-65.
57. GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 203, fol. 19V.
58. GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 203, fol. 31 en fol. 91. Belendingen oost 'Carthusianen op de Groiff

bij Weesel', west de gemene straat en noord de wetering.
59. GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 203, fol. 196. Belenders: oost erfgenamen jonker Sweder van Culen-

borch zalr., zuid gemene wetering, west Dirck van Hoeven, noord gemene straat. Op 22-2-1636 100
gld., op 3-10-1649 50 gld. afgelost, geregisteerd 14-5-1658.

60. GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 104, fol. ïoiv.
61. GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 104, fol. i66vo.
62. GA, ORA Neder Betuwe, inv. nr. 107 ('signaat van Resteren'), fol. 40V.
63. GA,ORADeil,inv. nr.6, fol.133
64. Kort, Maurik, pag. 87.
65. M.H.J. Udo, W.J. Udo en AJ.G. Hogendoorn, Zeshonderd jaar boerengeslacht Udo loopt ten einde, in:

Stukken en Brokken II, z.pl., 1995, pag. 24. In 1623 is een Jan Udo kerkmeester van Ochten (GA, ORA
Neder-Betuwe, inv. nr. 200, fol. 102,19-5-1623). Is dit de vader van Cornelisjansz. Udo?

66. GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 203, fol. 31V.
67. GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 108, fol. 154,19-9-1625.
68. GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 108, fol. 154.
69. GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 108, fol. i88v, 17-7-1626, fol. 189, fol. 205,16-4-1627 en fol. 218V, 16-

7-1627.
70. Kort, Maurik, pag. 106.
71. GA, Familiearchief van Randwijk, inv. nr. 1324 (haardstedenregister 1630). Hij wordt aangeslagen

voor twee schoorstenen.
72. GA, Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. nr. 693II, 24 febr. 1645.
73. GA,ORADeil,inv.nr.8,fol.282.
74. GA,ORADeil,inv. nr. 246.
75. GA, ORADeil, inv. nr. 454,17-11-1660.
76. Udo, pag. 21.
77. GA, ORA Deil, inv. nr. 252.
78. GA, ORA Deil, inv. nr. 454, dd. 17-11-1660.
79. GA, Kwartier van Nijmegen, inv. nr. 550 (rekening geestelijke goederen), inv. nr. 550, fol. 19 en

55ohi, fol. 24.
80. Regionaal Archief Rivierenland (RAR) (Tiel), NHG Geldermalsen 9 (diakonierekeningen).
81. Koperen munt.
82. GA, ORA Deil, inv. nr. 1098, fol. 228.
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83. Op 29-9-1682 vonden wij een CornelisAriensz., nabuur tot Heesselt, vermeld (GA, ORA Deil, inv. nr.
1098, pag. 298).

84. GA, Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. nr. 693II, dd. 24-2-1645.
85. SA Bommelerwaard, Oud Archief Polderdistrict boven de Meidijk 1580-1819 (1842), inv. nr. 240,

27/28 april 1672.
86. GA, Archief Kwartier van Nijmegen, inv. nr. 509, fol. 57.
87. GA, ORA Deil, inv. nr. 11,21-5-1668.
88. GA, ORA Deil, inv. nr. 11,20-5-1669.
89. GA, ORA Deil, inv. nr. 1097,8-9-1671.
90. SA Bommelerwaard, Oud Archief Polderdistrict Bommelerwaard boven de Meidijk 1580-1819

(1842), inv. nr. 240,28 april 1672.
91. GA, Archief Graven van Culemborg, inv. nr. 4784, manuaal 2e deel, fol. 307V, bij dode van Gerrit

Hendricx Udo.
92. GA, Archief Graven van Culemborg, inv. nr. 4785, manuaal 3e deel, fol. 667V.
93. GA, Archief Kwartier van Nijmegen, inv. nr. ssohi (rekening geestelijke goederen), fol. 24. pastorie

Geldermalsen. Pachtperiode is zes jaar.
94. SA Bommelerwaard, Oud Archief Polderdistrict Bommelerwaard, inv. nr. 240.
95. GA, ORA Deil, inv. nr. 12, pag. 37.
96. Hieruit tenminste één zoon Jan Woutersz. (GA, ORA Deil, inv. nr. 1097, fol. 357, 8-9-1671) en waar-

schijnlijk een dochter Wouterken Wouters, die gehuwd was met GijsbertStevensz. (van derGraft).
97. GA, Archief Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 4834.
98. GA, ORA Deil, inv. nr. 1095, fol. 243,16-5-1655 (scheiding nalatenschap) en fol. 294V, 15-6-1657.
99. GA, ORA Deil, inv. nr. 1095, fol. 157.
100. GA, ORA Deil, inv. nr. 11,3-11-1666; 24-11-1666; 16-9-1667; 6-11-1668; 19-5-1669 en 20-5-1669.
ïoi. GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 204, fol. 65.
102. GA, ORA Deil, inv. nr. 10, fol. 4,21-4-1659; inv. nr. 421 en 10, fol. 24,12-11-1659, f, 36,28-1-1660, fol.

44V, 12-4-1660, fol. 117 en 117V, 17-1-1662.
103. GA, ORA Deil, inv. nr. 10, fol. 159V, 13-3-1663, fol. 202,18-5-1664, fol. 212,27-10-1664, fol. 221V, 17-11-

1664 en 11,29-9-1670.
104. GA, ORA Deil, inv. nr. 10, fol. 46V, 8-5-1660; inv. nr. 454,17-11-1660; 10, fol. 74V, 18-5-1661 en 24-7-

1661.
105. GA, ORA Deil, inv. nr. 555; inv. nr. 11,20-8-1669 en 28-8-1669.
106. GA, ORA Deil, inv. nr. 553.
107. GA, ORA Deil, inv. nr. 1096, fol. 45.
108. GA, ORA Deil, inv. nr. 1101, fol. 68.
109. Trouwboek Meteren.
110. GA, ORA Deil, inv. nr. 1098, pag. 184-185,30-1-1679.
111. GA, ORA Deil, inv. nr. 1098, pag. 221,13 april 1679.
112. GA, ORA Deil, inv. nr. 1101, fol. 46V.
113. 'Een soontje van Bastiaen de Kleermaecker, geheten Claes'.
114. GA, ORA Buren, inv. nr. 313, fol. 118.
115. GA, ORA Buren, inv. nr. 313, fol. i68vo, 6-11-1730: visitatie door een chirurgijn uit Buren van Reijer

van de Graft, verdronken gevonden aan de Meersteeg tegenover de boomgaard Lucashof.
116. H.H. Frieling-Kemp en drs L.M. van der Hoeven, Gansch Vrot, Genealogie van het chirurgijnsgeslacht

Kemp (Vianen, Rijswijk (NB), Leiden, 's-Hertogenbosch, Tricht, Amsterdam, Gorinchem, Termunten, Beusichem
enZoelmond), in: GensNostra 58 (2003), pag. 140.

117. GA, ORA Buren, inv. nr. 317, fol. 128V.
118. Dijkcedullen Geldermalsen 1680-1720,9juni 1727.
119. GA, ORA Deil, inv. nr. 1103, fol. 150.
120. GA, ORA Deil, onv. nr. 1101, fol. 68
121. GA, ORA Deil, inv. nr. 35, verklaringen van 21-9-1717.
122. Familienaam is Van der Burgh. Deze familie is in onderzoek bij de heer CA. van der Hoeven en de

derde auteur dezes.
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123. Dijkcedullen Geldermalsen 1680-1820, 18 juni 1708: Geerit Wiliemsz., Bastiaen Stevensz. en Paulus
Antonisz., waarin AndriesAertse de helft van het buitenland maakt zo ver dat gaat 19 roeden 5 voet. In
de optekening van 9-6-1727 wordt Gerrit belast voor 11 roeden 10 voet aan dijklasten.

124. GA, ORA Deil, inv. nr. 1101, fol. 190V.
125. Lijsbeth Maassen, wedfuwe] van Spanjen.
126. Blijkens kerkrekeningen Tricht aanwezig op RAR (Buren).
127. Maas van Spaanie.
128. Tricht 27-1-1684. TeuntjeSchaets, belijdenis Tricht 6-4-1683, overl. Tricht 18-8-1687, dr. van Jacobus

Schaats en Gijsbertje Walravens (GA, ORA Buren, inv. nr. 322, 7-5-1690). Uit dit huwelijk werd
een zoon Aeldert van Spanje, ged. Tricht 12-10-1684, als soldaat vertrokken naar Indië met het schip
Everswaart (11-12-1731), overl. (Indië) 7-7-1733 [Nationaal Archief, VOC inv. nr. 12898, fol. 174], tr. (1)
Elisabeth Wareman; tr. (2) Metje Versteeg (overl. Doornik 2-10-1728) en een zoon Walraven, ged. Tricht
13-5-1686, meester timmerman te Kedichem, overl. na 1738 (GA, ORA Buren, inv. nr. 317,4-6-1738).

129. GA, ORA Deil, inv. nr. 1098, pag. 173.
130. Echter volgens RAR (Tiel), Archief dorpspolder Buurmalsen, op 17-9-1739.
131. GA, ORA Deil, inv. nr. 246.
132. GA, ORA Deil, inv. nr. 8, fol. 307, akte van 17-5-1650.
133. GA, ORA Deil, inv. nr. 1098, pag. 364-365 en pag. 380-381.
134. GA, ORA Deil, inv. nr. 1098, pag. 364,18-12-1685 en ORA Deil, inv. nr. 1112. Zij overleed tussen 18-12-

1685 en 6-5-1686 (ORA Deil, inv. nr. 1098, pag. 380).
135. GA, ORA Deil, inv. nr. 246,11-5-1633, exhib. 11-5-1648,
136. GA, ORA Deil, inv. nr. 234, 26-9-1649; inv. nr. 8, fol. 307,17-5-1650; inv. nr. 252,14-5-1650 en 15-5-

1651; inv. nr. 8, fol. 333V, 17-5-1651 en fol. 338V, 17-6-1651, fol. 342V, 5-9-1651, fol. 350V, 14-11-1651, fol.
360V, 13-5-1652, fol. 362,14-5-1652, fol. 367V, 1-6-1652, fol. 368,10-6-1652, fol. 369,10-6-1652, fol.
369V, 19-6-1652, fol. 375V, 13-11-1652, fol. 376,13-11-1652.

137. GA, ORA Deil, inv. nr. 1098, pag. 492-493.
138. GA, ORA Deil, inv. nr. 234,13-3-1648.
139. GA, ORA Deil, inv. nr. 1099, fol. 88.
140. GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 108, fol. 56.
141. GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 108, fol. 64V, 14-5-1622.
142. GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 201, fol. 51.
143. GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 201, fol. 45.

H| T T Ï 9 * • W Grondoni - De Grauwe (12)

Amsterdam, ondertrouw 19-10-1585; Pieter Huwert van Luick, hantschoenmaeker, wonende
in de Monnickstraet met Francois Provoost zyn swager, caverende voor des vaders verwillinge
woonende t Antwerpen, ende Griet Claesdr, wonende in de Monnickstraet alsoe hare vader t
Antwerpen es wonende, es haer opgeleyt voor de laeste proclamatie t consent in te brengen.
Nota op huyden den ij(=2)en november anno LXXXV compareerde voor Alart Jacobs, Jan Tho-
mas en Phls (=Philips) Cornelis: Govert van den Cappen (tekende: Govaert van der Cappen) ende
Laurens die Keyser ende verklaarden elcx bysonder dat Niclaes Grondoni vader van Griete
Claesdr in deesen ge...(?), alhier binnen deeser stede geweest is den xxe octobris voors. ende
heeft tegens hen beyden verklaert dat hy wel tevreden was int huywelyck tusschen syn doch-
ter Griete Claes ende Pieter Huwaert in kennisse der waerheyt hebben sy de selve ten daege
voors. onderteykent.

(voor vervolg zie blz. 713)
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het portret van...1

[het echtpaar Varekamp-Zeelenberg]

Jan Huype Varekamp, geb. 's-Gravenzande 24-12-1826, tuinder, overl. 's-Gravenzande 13-5-
1922, zn. van Jacob Varekamp en Petronella Margaretha Stouthandel, tr. 's-Gravenzande 14-4-1851
AaltjeZeelenberg, geb. 's-Gravenzande 28-1-1829, overl. ald. 4-9-1901, dr. van Hendrik Zeelenberg
en Helena van Staalduinen.
Uit dit huwelijk zij n te 's-Gravenzande veertien kinderen geboren.

De foto van Aaltje Zeelenberg is omstreeks 1890 gemaakt door L.M. Delboy, Hof-Photgraaf,
Gortstraat 12 te Den Haag; de foto van Jan Huype Varekamp is omstreeks hetzelfde jaar ge-
maakt door American Photography, Leidschestraat 70 te Amsterdam.

Els Flapper
Noot
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie Gens Nostra 59 (2004), pag. 14-15.
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zwemmen of verzuipen
op zoek naar de Veerman van Haerst

DOOR B. VAN DOOREN

Inleiding
Op 19 juni 1774 trouwden te Wijhe Jan Rietberg,').m. aan de Herxerbrug, en Janna Jans, j.d. van
Berkum. Wie hun ouders waren, bleek niet eenvoudig te vinden. Om hun dopen te ontdek-
ken, moesten er eerst flinke hobbels genomen worden. Daarna ontstond er een levensgroot
verschil in het onderzoek naar de familie Rietberg enerzijds en het onderzoek naar de kwar-
tieren van Janna Jans anderzijds. Waar dat mee te maken heeft, wordt in dit artikel uitgelegd.
Er wordt ingegaan op de karakteristieke kenmerken van het onderzoeksgebied: Wijhe, Dalf-
sen en Zwollerkcrspel. Vervolgens wordt uitgelegd welke bronnen er zijn en hoe men die
kan gebruiken. Aan de hand van één voorbeeld wordt getoond hoe men met behulp van een
andere manier van benaderen een doorbraak kan krijgen en nieuwe voorouders vinden.

In een tweetal vervolgartikelen zal daarna verder worden ingegaan op het specifieke onder-
zoek in Dalfsen en dat in Zwollerkerspel, waarna de kwartierstaat van Janna Jans volgt.

HetHaerster veer doorM. Libregt (collectie B. Kok)
(met toestemming van Waanden Uitgevers te Zwolle overgenomen uit

'Ach lieve tijd-750jaar Zwolsen, Zwollenaren en hun kerspel', ajieveringis)
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In patroniemenland
Jan en Janna kwamen uit patroniemenland. Daar is niks mis mee, maar voor genealogen is het
wel lastig. Soms zo lastig dat ik me wel eens vertwijfeld heb afgevraagd waaraan ik was begon-
nen. Want het is allesbehalve een onderzoek in de trant van 'grote stappen-snel thuis'. Vaker
wel dan niet dreigde ik in een zee van Jannen, Hendrikken, Lamberts, Gerrits enzovoorts te
verdrinken. Als genealoog moetje orde scheppen in een chaos: een chaos van namen en data
die je moet rangschikken in familie-verbanden tot een genealogie of een kwartierstaat. Wat is
er dan gemakkelijker dan een familienaam. Je spit doop- en trouwboeken door en rechterlijke
archieven, noteert alle akten waarin de juiste familienamen voorkomen en laat het veelvoud
van inschrijvingen waarin die namen niet zijn te vinden links liggen. Je selecteert zo een be-
perkte hoeveelheid gegevens en gaat daarmee puzzelen tot je iedereen op zijn plaats hebt in
het familieverband. Zo was het mogelijk binnen relatief korte tijd van de families Rietbergeen
aantal genealogieën te maken. Ook al stuitten we op problemen, dankzij de toenaam Rietberg
waren die grotendeels op te lossen. De resultaten van dit onderzoek werden elders gepubli-
ceerd'.

De voorouders vanjannajans daarentegen gebruikten zelden een familienaam en vaak uit-
sluitend een patroniem. Selecteren kan dan niet in patroniemenland. Ga je op zoek naar de
doop van Janna Jans, dan heb je al snel tien mogelijke ouderparen. In eerste instantie komt elk
van die paren in aanmerking, dus moetje van alle meer gegevens boven water zien te krijgen
voor je kunt vaststellen welk ouderpaar het juiste is. Je kunt niet, dankzij een achternaam,
meteen negen van de tien schrappen. Soms slaag je snel, door een bijzondere voornaam en
door te letten op vernoemingen. Maar soms heten ouders gewoon Jan Hendriks en Aaltje
Willems. En daarvan gaan er ook weer dertien in een dozijn. Blijkt uiteindelijk dat zij Janna's
ouders zijn, dan moetje hetzelfde soort onderzoek weer op beide ouders toepassen. De voor-
ouder met een achternaam biedt de mogelijkheid om snel het onderzoekskaf van het koren
te scheiden. Bij voorouders die geen achternaam hebben, moetje bij elke nieuwe voorouder
weer helemaal bij nul beginnen.

In de praktijk betekent dit dat het aan te raden is bij het doornemen van een rechterlijk ar-
chiefbij elke akte waarin er maar sprake is van een relatie die relatie te noteren. Dat kost erg
veel tijd, maar achteraf kan dat veel opleveren. Je hoeft dan niet eenzelfde rechterlijk archief
meerdere malen door te nemen. Elke doorbraak betekent wel datje al je notities weer moet
bekijken: een bestand in de computer biedt dan veel voordelen.

Hoe erg is het
Om een beeld te krijgen van het ontbreken van achternamen, is in het onderzoeksgebied ge-
keken naar de volkstellingen uit 1748 en 1795.

In de volkstelling van 1748 is de bevolking in Zwollerkerspel onderverdeeld in zes catego-
rieën: mannen (1), vrouwen (= echtgenotes of weduwes) (2), kinderen boven (3) en kinderen
onder 10 jaar (4), knechten/meiden (5) en inwonenden (6). In een beperkt aantal gevallen werd
in categorie 1 niet de man, maar een aantal broers en zusters genoemd die samen een huishou-
den voerden. We hebben voor Zwollerkerspel en enkele aangrenzende buurtschappen/wijken
bekeken hoeveel achternamen er voorkwamen onder de eerste categorie: die van de mannen
(soms broers en zusters). Voor Zwollerkerspel hebben we dit ook bekeken in de volkstelling
van 1795. De resultaten staan in het schema afgebeeld op blz. 705.

In het stadsgebied van Zwolle (buiten de Kamperpoort) blijkt het aantal mensen dat in 1748
een achternaam gebruikte op 75% te liggen. Dat percentage haalde Zwollerkerspel zelfs in
1795 nog niet. De onderlinge verschillen tussen de buurtschappen van Zwollerkerspel waren
in 1748 nogal groot en varieerden van 4% in Routenvene tot 59% in Zalne. In Herxen in het
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naam gebied

Zwollerkerspel 1748

Zwolle buiten de Kamperpoort 1748

Herxen (Wijhe) 1748

Emmen (Dalfsen) 1748

Zwollerkerspel 1795

HH

535

251

51

66

416

HB

499

201

41

56

265

N

130

150

32

7

64

%

26

75

78

13

HH: aantal huishoudens
HB: aantal mannen/hoofdbewoners (= categorie 1).
AN: aantal achternamen van hoofdbewoners
%: percentage achternamen op totaal aantal hoofdbewoners.

schoutambt Wijhe gebruikte echter 78% van de hoofdbewoners een achternaam. Een genealo-
gisch paradijs in Salland?

Voetangels en klemmen
Bij nadere beschouwing blijkt dat in het gehele schoutambt Wij-he de bewoners meestal wer-
den aangeduid met de naam van de boerderij waarop ze wonen. Men heeft in die gevallen dus
geen familienaam. Of men heeft er wel een, maar gebruikt die niet. Dat kan ertoe leiden dat
eenzelfde persoon onder verschillende namen voorkomt: met patroniem, met boerderijnaam
(soms meerdere als men ooit is verhuisd), met familienaam, soms met bijnaam of zelfs het pa-
troniem van de va.der.jannajans, dochter van Jan Rutgers, blijkt een enkele maal voor te komen
zhJannaRutgersl Dat laatste kan voor het onderzoek een hulpmiddel zijn, maar je moet er wel
eerst achterkomen, dus ergens een bewijs vinden dat Janna Jans en Janna Rutgers dezelfde per-
soon is. Er wordt, kortom, zeer creatief omgegaan met het gebruik van achternamen. Dat kan
een extra handicap zijn voor het onderzoek.

Pachtboeren en dagloners
Uit Slicher van Baths studie 'Een samenleving onder spanning' bleek dat er in het veeteeltge-
bied van Salland veel dagloners (in 1795 zo'n 30%) en veel pachtboeren voorkwamen2. Uit het
schoorsteengeld van Zwollerkerspel uit 1751 blijkt dat nog geen 25% van de aangeslagenen
zelf eigenaar was van het huis/erf dat men bewoonde. In 1682 was dat nog geen 20%. Zowel
dagloners als pachtboeren verhuisden nogal eens. Vooral wanneer zij geen eigen bezit had-
den, is hun spoor soms moeilijk te volgen. Wat het meest op een verhuisbericht lijkt, zijn
de kerkelijke attestaties uit de lidmatenlijsten. Maar lang niet iedereen komt daarin voor:
uitsluitend de belijdende lidmaten van de gereformeerde kerk. En men kon binnen de grote
schoutambten Zwollerkerspel of Dalfsen naar hartelust verhuizen van oost naar west of van
noord naar zuid.

Zolang men onder dezelfde kerkelijke gemeente bleef vallen, hoefde er geen attestatie te
worden aangevraagd. De pachtboer die van Haerst naar Berkum verhuisde, bleef kerkelijk
onder Zwolle vallen, dus van hem vindt men geen attestatie. En bewijs dan maar eens dat
Hermen Herms die in 1690 in Haerst woonde dezelfde is als Hermen Herms die in 1717 in Berkum
een overeenkomst sloot met zijn schoonzoon. Hier wreekt zich weer het ontbreken van een
achternaam. Zou die er zijn geweest, dan was het niet zo moeilijk om van een Hendrik Jans

Gens Nostra 60 (2005) 7O5



in Kampen met zekerheid te kunnen stellen dat het dezelfde is die later in Zalk voorkomt.
Maar nu haal je het niet in je hoofd om gegevens van een Hendrik Jans in Kampen te noteren,
terwijl je zoekt naar die in Zalk. Het ontbreken van achternamen maakt toevalstreffers bijna
onmogelijk en dat beperkt vaak de mogelijkheden op een doorbraak. Het onderzoek loopt
dan daarop dood.

De patroniemenval
Een bijzondere valkuil is de patroniemenval. Je zoekt namelijk allereerst naar iets bekends en
tamelijk unieks, zoals een achternaam. Is die er niet, dan zoek je naar een bekende combinatie
van namen. Bij Jan en Hendrik kom je dan niet zo ver, maar wanneer je de vader van Rutger
Hendriks zoekt en je vindt een Hendrik Rutgers, dan is het verband al snel gelegd. Je gaat
verder op dat spoor zonder je te realiseren dat de vader van Rutger ook Hendrik Jans zou kun-
nen heten en met een Rutgersdochter getrouwd was. Omdat Hendrik Jans een onopvallende
naam is, laatje die snel links liggen. Daarom is het belangrijk dat bij het zoeken naar Rutgers
vader alle Hendrikken in het oog worden gehouden. Zonder verdere bewijzen is nooit zomaar
te stellen dat de vader van Rutger Hendriks wel Hendrik Rutgers geweest zal zijn.

Het genealogische bewijs
Het is moeilijk om in deze complexe situaties aan te geven welke gegevens er voorhanden
moeten zijn om te stellen: nu is het genealogisch bewijs rond. Elke situatie moet apart beoor-
deeld worden. Daarbij moet worden gekeken naar vernoemingen, het gebruik van minder
voorkomende voornamen, de buurtschap waar men woonde, de sociale laag, bezittingen,
belenders enzovoorts. Vaak kan men het genealogische bewijs uiteindelijk rond krijgen. Er
blijven echter situaties bestaan waarin er veel aanwijzingen zijn voor een verwantschap, maar
het harde bewijs ontbreekt. Per situatie zal dan moeten worden aangegeven welke gegevens
gevonden zijn en welke overwegingen zijn gebruikt om verwantschap aannemelijk te vin-
den. Soms moet men ook het ontbreken van bepaalde factoren laten meewegen. Heeft men
voor een bepaalde verwantschap geen bewijs, hooguit sterke aanwijzingen, maar kloppen de
vernoemingen niet, dan zijn die sterke aanwijzingen misschien toch niet zó sterk. Ook het
ontbreken van een complexe familiestructuur kan in negatieve zin meewegen. Binnen boe-
renfamilies zijn complexe familieverhoudingen heel gebruikelijk. Stuit je hier niet op, dan
moet dat tot nadenken stemmen: zitje wel op het juiste spoor met je onderzoek?

De mogelijkheid om bewijzen te vinden, is afhankelijk van de bronnen die bewaard zijn
gebleven. Op dit punt geldt: hoe
schraler de bronnen, hoe belangrijker de details.

De bronnen
Welke bronnen zijn er in Zwollerkerspel en Dalfsen en wat kan men daarin aantreffen?

Allereerst zijn er de doop- en trouwboeken. De meeste gereformeerde inwoners van Zwol-
lerkerspel (want daar gaat het bij deze kwartieren meestal om) kerkten in Zwolle. Van deze
plaats zijn vanaf 1619 de doopboeken volledig bewaard gebleven. Ook van 1583 tot 1602 zijn er
dopen te vinden, maar niet altijd volledig: soms zijn ouders, kind en doopgetuigen vermeld,
soms staat er alleen de naam van de vader. Na 1619 zij n er zelden doopgetuigen genoteerd. De
huwelijksinschrijvingen in Zwolle zijn vanaf 1581 bewaard met een hiaat van 1648-1655. Ook
zijn er ondertrouwinschrijvingen, waarbij gedurende een langere periode getuigen worden
genoemd. Soms worden de namen van getuigen genoemd, soms alleen hoe de getuige ver-
want is zonder vermelding van diens naam (bijv. 'sijn vader'). Bij huwelijk of ondertrouw
wordt meestal de woonplaats of de plaats van herkomst genoemd, bijv. j.d. te Westenholte of
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j.m. van Berkum. Niet altijd is duidelijk of genoemde plaats de geboorteplaats is of de hui-
dige woonplaats.

Een deel van de inwoners van Zwollerkerspel liet zijn kinderen niet in Zwolle dopen maar
in de kerken van Mastenbroek (gegevens vanaf 1727 bewaard), Windesheim (gegevens vanaf
1659 bewaard) of Hasselt (dopen met hiaten vanaf 1591, huw. vanaf 1673).

In Dalfsen zijn de doopboeken aanwezig vanaf 1679, de trouwboeken van 1679-1697 en
vanaf 1741. In de trouwboeken is er dus een groot hiaat in een belangrijke periode, een ern-
stige handicap voor genealogisch onderzoek. In enkele gevallen kan men dan een huwelijks-
inschrij ving in Zwolle vinden. In de doopboeken worden zelden doopgetuigen genoemd, wel
staat bij de meeste dopen de buurtschap waar de ouders woonden of de boerderij. Ook zijn er
in Dalfsen lidmatenregisters, lopend van 1679 tot 1731, geordend per buurtschap.

De rechterlijke archieven van beide plaatsen zijn onder te verdelen in een vrijwillig en een
niet-vrijwillig deel. In de vrijwillige akten vindt men de verkoop van onroerend goed, testa-
menten, erfuitingen, schuldbekentenissen en dergelijke. In het niet-vrijwillige deel vindt
men voornamelijk processen. Van Zwollerkerspel is het vrijwillig deel van het rechterlijk ar-
chief vanaf 1610 bewaard. Daarin vindt men na 1630 in toenemende mate erfuitingen, die van
groot belang zij n voor genealogen. Een erfuiting werd gedaan wanneer iemand voor de twee-
de keer huwde en er kinderen uit het eerste huwelijk waren. In een akte werd vastgelegd wat
deze zouden krijgen uit de nalatenschap van de overleden ouder. In Zwollerkerspel worden
bij een erfuiting vrijwel altijd alle namen vermeld: die van beide ouders, soms van de nieuwe
echtgeno(o)t(e), de namen van alle kinderen én de namen van de voogden en hun relatie tot de
kinderen. Bij schuldbekentenissen en de overdracht van goederen worden altijd echtparen
genoemd.

Het rechterlijk archief van Dalfsen begint in 1624, althans het vrijwillige deel. Helaas ont-
breken hier vaak de erfuitingen. Voor 1700 zijn er wel te vinden, maar ze zijn niet zo volledig
als in Zwollerkerspel. De indruk bestaat dat pas vanaf 1710 al-Ie erfuitingen zij n ingeschreven.
In een aantal gevallen wordt alleen de naam van de hertrouwende ouder genoemd en is niet
vermeld wat de relatie is van de voogden. Genealogisch bezien is het rechterlijk archief van
Dalfsen schraal te noemen. Problematisch is ook het ontbreken van het deel over de jaren
1700-1708, voor ons onderzoek een cruciale periode.

In het niet-vrijwillige deel van het rechterlijk archief van Dalfsen (dat begint in 1677), zijn
voornamelijk details te vinden en weinig genealogische verbanden. Toch kunnen deze de-
tails van groot belang zijn, immers: hoe schaarser de directe genealogische gegevens, hoe
belangrijker elk detail.Behalve bovenstaande bronnen zijn er ook nog marke- en kerspelar-
chieven bewaard gebleven en belastingcohieren. Met name wat betreft Dalfsen zijn ook de
gegevens daarin van belang gebleken. Overige bronnen zijn het Statenarchief met ondermeer
Domeinrekeningen, de archieven van de Geestelijke Goederen van de stad Zwolle en archie-
ven van havezathes. Daarin vindt men vooral allerlei gegevens over pacht van goederen en
betalingen. Men kan daarin veel details vinden, die soms alleen kunnen worden gebruikt
wanneer de familieverbanden al bekend zijn, maar die soms ook nieuwe inzichten in relaties
opleveren.

De 'toenaam-val'
Bij het gebruik van rekeningen ligt een groot gevaar op de loer: de 'toenaam-val'. Men vindt
in de loop der jaren de opeenvolgende pachters van een erf. Bijvoorbeeld van 1600-1615 is een
Herman Vrijlinck pachter, van 1616-1635 een Johan Vrijlinck en vanaf 1636 weer een Herman
Vrijlinck. Je bent dan al gauw geneigd om te zeggen: vader, zoon, kleinzoon. Maar zonder
aanvullende gegevens mag men NOOIT die conclusie trekken.
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Zoals al eerder gezegd, gebruikten velen de boerderij naam als toenaam. Men kan dan met
bovenstaande gegevens alleen constateren wie in welke jaren de pachters van het Vrijlinck wa-
ren en niet wat hun onderlinge relatie was. Er is een kans dat er helemaal geen relatie was. Het
kan ook zijn dat de drie pachters inderdaad vader, zoon en kleinzoon waren. Maar het is ook
mogelijk dat Herman overleed en diens weduwe hertrouwde met Johan, die daarna Vrijlinck
ging heten. Herman kan de eerste zoon uit haar huwelijk met Johan zijn, vernoemd naar haar
overleden eerste man, maar het is ook mogelijk dat deze overleed toen zij al zwanger was. De
kans is dan groot dat de zoon die na het overlijden van de vader werd geboren naar hem werd
genoemd. Het is ook mogelijk dat Johan bij zijn huwelijk met de weduwe ook weduwnaar
was en kinderen uit een eerder huwelijk had, terwijl de weduwe kinderloos was. De tweede
Herman kan dan uit Johans eerste huwelijk stammen en 'toevallig' ook Herman geheten heb-
ben. Er zijn dus vele mogelijkheden van familierelaties. Op basis van uitsluitend namen mag
men dus nooit een stamreeks 'breien'.

De Veerman van Haerst
In de nog te publiceren kwartierstaat vznjannajans zal worden uitgelegd hoe is ontdekt dat
zij afstamt van Hermen Herms, veerman te Haerst (Janna's kwartier nummer 10). Deze Hermen
trouwde in 1673 met Wychmoetjans, jongedochter te Haerst. Bij de poging om zijn voorouders
te vinden, werd gebruik gemaakt van het kaartsysteem op de Zwolse archieven3. Hierin werd
ontdekt dat er in 1669 ook ecnHermen Herms, j.m. van Haerst, trouwde met Annigje Peters. Bij de
huwelijksinschrijving van 1673 werd niet vermeld of deze Hermen jongeman of weduwnaar
was, zodat niet duidelijk werd of het om dezelfde Hermen Herms ging. Ook kinderen bij Annigje
Peters of een erfuiting waren niet te vinden en Hermen en Wychmoetjans vernoemden geen An-
nigje.

Verder werd er een doop gevonden in 1649: Hermen, zoon van Hermen Herms en Hendrickje
Alberts. Dit echtpaar trouwde in 1638, hij als j.m. van Dalfsen, wonend te Haerst, zij als j.d. van
Haerst. Hendrickje hertrouwde in 1657 en in 1659 deed zij erfuiting aan haar zoon Hermen*. Was
deze zoon Hermen nu de Hermen die in 1669 trouwde of degene die in 1673 trouwde? Of was
er maar één Hermen waarover geen duidelijkheid te krijgen was omdat in 1673 de aanduiding
weduwnaar of jongeman ontbreekt ? Hermen Herms en Wychmoetjans hadden wel een dochter
Hendrickje, maar dat is een zo algemeen voorkomende naam dat daaraan nauwelijks bewijs
kan worden ontleend.

Het volledig doornemen van het vrijwillig en niet-vrijwillig rechterlijk archief van Zwol-
lerkerspel leverde onvoldoende gegevens op. Er was wel eens sprake van een veerman te
Haerst, maar meestal zonder naam. Zo leek het onmogelijk om ooit nog te kunnen bewijzen
wie de ouders waren van Hermen Herms die in 1673 met Wychmoetjans trouwde. Bij hem stopte
dus de kwartierstaat.

Het boerderijenonderzoek
Al eerder werd aangegeven hoe belangrijk het is om te kunnen selecteren bij genealogisch
onderzoek. Vaak is de achternaam het criterium om orde te scheppen. Dat maakte het zoeken
naar de familie Rietberg relatief eenvoudig. Bij het zoeken naar de voorouders vznjannajans
dreigden we bijna te verdrinken in de patroniemen. Zou het mogelijk zijn dit soort proble-
men op een andere manier te benaderen en zo verder te komen?

Omdat veel voorouders van Janna afkomstig waren uit Berkum Brinkhoek werd gekeken
of de bewoningshistorie van de boerderijen uit deze buurtschap te achterhalen was. Dat zou
mogelijk weer structuur geven aan het onderzoek. Er kwam al snel naar voren dat veel fami-
lies honderd jaar of langer op een zelfde boerderij bleven wonen, ook al was het een pachterf.
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Een drietal voorbeelden (waarvan meerdere personen in de kwartierstaat vanjannajans terug
te vinden zullen zijn):

1. eenerfaandeBrinkinBerkum
vanafi.638: Rutgerjansen

1682: Willem Rutgers, zoon van Rutgerjansen
1690-1730: Jacob Hendriks, gehuwd met de weduwe van Willem Rutgers

2. eenerfaandeBrinkinBerkum
vanaf circa 1630: Asken Claesen
1675: weduwe Assien Claesen
1682: JanAssiens (= zoon van Assien Claesen)
1694: . Jochem Peters (gehuwd met de weduwe van Lambert Assiens, broer

van JanAssiens die in 1685 overleed)
1737: Jan Lamberts Brinkman (= zoon van Lambert Assiens)

Berkum Brinkhoek:
A: Agnietenberg
B: Bergklooster (klooster op de Agnietenberg)
B.b: Berkummerbrug (brug over de Vecht)
Br: de Brink
H: HofteNemele
Ht: Haerst
Hw: Hessenweg (handelsroute Zwolle-Duitsland)
K: havezathe Kranenburg
S: School
V: Vecht _
Vr: herberg'de Vrolijkheid' O f

Ho
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3. de Hof te Nemele in Berkum
1601: Willem Bensinck

1615: JohanWillems Bensinck
1622: Gosen Winolts, gehuwd met de weduwe vanjohan Bensinck
1657: Jan Gosens, zoon van Gosen Winolts

1675: Peterjansen, gehuwd met de weduwe van Jan Gosens
1723: Jan Peters, zoon van Peter Jansen uit diens tweede huwelijk
1767: Albertjans, zoon van Jan Peters
-1781: Evertjans van den Doorn, voogd van de kinderen van Albertjans
1786: JanAlberts, zoon van Albertjans

Zo zijn er meer voorbeelden te vinden. Vooral het derde voorbeeld maakt duidelijk dat de
pacht van dit erf wel steeds op een verwant overging, maar dat het uiteindelijk in een geheel
andere familie terechtkwam via weduwnaars en kinderen uit een tweede huwelijk. Dit il-
lustreert ook heel duidelijk het gevaar van de toenaam-val in situaties waarin DTB-gegevens
ontbreken. Want Peter Jansen uit voorbeeld drie was geen zoon van Jan Gosens, maar gehuwd
met diens weduwe.

Er mogen echter nooit te snel conclusies worden getrokken. Vanaf 1717 bijvoorbeeld be-
woonde Rutger Willems, zoon van Willem Rutgers die in het eerste voorbeeld wordt genoemd,
een erf aan de Brink. Dat is niet het erf dat zijn vader ooit bewoonde. Rutger trouwde met
zijn buurmeisje en kwam zo op het belendende erf dat tevoren door zijn schoonvader werd
bewoond: Hermen Herms, veerman te Haerst. Op het erf dat Willem Rutgers bewoonde kwam in
1730 een nieuwe familie nadat Jacob Hendriks (zie voorbeeld 1) overleed. Diens zoon was kort
voor hem overleden en stiefzoon Rutger zat al op het belendende erf.

1. Willem Bensinck

2.Johan Willems Bensinck X MarichjeAlberts XX 3. Gosen Winolts Bensinck

4. Jan Gosens X Jantje Frericks XX 5. Peter Jansen XX Magdalena Jansen

8. Evert Jansen van den Doorn 6. Jan Peters

GerritdinaEverts X 7. AlbertJansen

9. JanAlberts
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De Veerman van Haerst opnieuw bekeken
Nadat dit patroon van erfpacht duidelijk was geworden, werd eens nagegaan of dit ook op de
Veerman van Haerst toegepast kon worden. Hermen Herms de oude bleek namelijk uit Dalfsen
afkomstig, maar trouwde in Haerst en bleef daar blijkbaar ook wonen: zijn weduwe her-
trouwde daar. Die weduwe, HendrickjeAlberts, werd bij haar huwelijk dochter van Alben Werners
in Haerst genoemd. Het is dus mogelijk dat Hermen Herms introuwde bij Albert Werners. Zou er
nu ergens een notitie te vinden zijn van een Albert of een Werner in Haerst met betrekking tot
het veer of met de toevoeging Veerman?

Daarmee zou het bewijs geleverd zijn dat Hermen de veerman uit 1675 inderdaad de zoon
was van Hermen Herms en Hendrickjen Alberts. De eerste poging om deze gegevens te vinden in
het verpondingsregister van 1601 mislukte: geen Werner en geen veerman in Haerst. En ook
het vrijwillig rechterlijk archief (transporten en erfuitingen) leverde niets op. Maar bij het
doornemen van de delen met contentieuze rechtspraak (processen) bleek een aantal notities
te vinden waarmee alle puzzelstukjes op hun plaats vielen. Hier bleek temeer dat ieder gege-
ven, hoe klein ook, van belang kan zijn: hoe schaarser de genealogische gegevens, hoe belang-
rijker de details.

Drie vondsten bleken belangrijk. In juli 1642 was er een kwestie rond het goed Lutticke
Arninck in Haerst waarvan de erfgenamen van Willem Cannegieter eigenaars waren. In deze
kwestie werden de pachters benaderd. Die heetten 'Engbert, Albert Jansen en Berent Boijsien,
nu Albert NN', die nnnjohan Cannegieter niet meer mochten afstaan dan een kwart van de pacht
om de weeskinderen van Willem Cannegieter niet te kort te doen. Dit werd vervolgens door de
gerechtsdienaar aangezegd aan de kotters op Willem Cannegieters huis, Engbertjansen, Berent
Boijsien, Albert op Berent Boijsiens plaats en aan de dochter van Albert Warners Hopman5. De
secretaris had de namen de eerste keer dus slordig genoteerd: Engbert zonder patroniem en
daarna Albert Jansen, terwijl Jansen bij Engbert hoorde.

Twee jaar later was er weer een probleem rond het land van wijlen Willem Cannegieter en op-
nieuw werden de meijers benaderd: Engbertjansen, Albert Gerritsen en de veerman6. Hieruit zou
al kunnen worden afgeleid dat de eerdergenoemde Albert N.N. het patroniem Gerrits had.
Maar aangezien de klerk wel eens een foutje maakte, moesten we een slag om de arm houden.
Een derde proces gaf echter de doorslag. Nu werden er twee meijers benaderd: Engbertjansen
en de hopman of veerman te Haerst7. Daarmee werd duidelijk dat de veerman ook de hopman
werd genoemd en dat Albert Werners de veerman was. Het gegeven werd nog eens bevestigd
door een volgende vondst: in september 1656 deed Herman Claessen een verbod uitgaan aan de
erfgenamen van juffr. Baeck toe Aerninck betreffende een betaling die te maken had met Albert
Werners te Haerst. Korte tijd nadien deed de veerman te Haerst arrest op de goederen van wij-
len vrouw Baeckes.

Alberts dochter Hendrickje was dus gehuwd met Hermen Herms en zij hertrouwde in 1657 met
Egbert Jansen. In 1671 was er sprake van Egbert Veerman te Haerst9. Dit onderstreepte nog eens de
juistheid van ons bewijs.

Dankzij dit bewijs konden we zes nieuwe voorouders toevoegen aan de kwartierstaat van
Jannajans. Hieronder volgen hun gegevens.

Uit de kwartierstaat vanjannajans
10. Harmen Herms, ged. Zwolle 24-1-1649, veerman te Haerst, nadien pachtboer te Berkum

aan de Brink10, begr. Berkum (Bergkloosterkerkhof) 28-11-1722, [tr.(i) Zwolle 25-4-1669
Annigje Peters}], tr. Zwolle 22-8-1673
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ii. Wychmoet(Wichertien)Jans,j.d., woontHaerst(1673),bel. Zwolle 25-12-1674, overl. voor 28-
4-1717.

20. HermenHerms,j.m. van Dalfsen, won.Haerst(1638), tr. Zwolle 25-9-1638
21. Hendrickjen Alberts, ged. Zwolle 6-11-1621; zij «.(2) Zwolle 2-8-1657 Egbert Jansen, j .m. te

Genne, veerman te Haerst (1671)".
Uit dit huwelijk:
a. Harmen, ged. Zwolle 24-1-1649 (= kwartier 10).
Uit haar tweede huwelijk:
b.Lubbe, ged. Zwolle 20-5-1660, tr. mogelijk Zwolle 3-4-1688 (als j.d., wonend Berkum)

Geurt Gerrits, j.m. te Emmen.
c. Albert, ged. Zwolle 30-1-1666.

42. Albert Warners alias Hopman, woont Haerst, veerman ald., otr.(2) Zwolle maart 1637 Aeltien
Gosens, otr.(i) Zwolle mei 1617

43. Geertien Gerits, woont Genne (1617).
Uit het eerste huwelijk:
a. Warner, ged. Zwolle 27-7-1620 (moeder: Geertien Dircks).
b. Henrickien, ged. Zwolle 6-11-1621 (= kwartier 21).
c. Jannighje, ged. Zwolle 25-9-1625.
d.Jannighje, ged. Zwolle 9-10-1627.
e. Werner, ged. Zwolle 22-10-1629.
f. Jennigje, ged. Zwolle 23-6-1633.

84. Werner Alberts, woont Haerst, keurnoot Zwollerkerspel (1598)16, overl. tussen 16-5-1617 en
mei 1617, otr./ tr. Zwolle 6-1584/18-5-1586(1) Lutgert Wolters.
Werner Alberts werd al in 1584 als inwoner van Haerst genoemd toen hij in Zwolle in on-
dertrouw ging. On-duidelijk is of Lutger Wolters, met wie hij pas twee jaar later trouwde,
ook de moeder is van zijn kinde-ren Albert en Sara. Toen laatstgenoemde werd gedoopt,
woonde Werner Alberts nog steeds in Haerst. In het verpondingsregister van 1601 is hij
echter niet te vinden. Op 16 mei 1611 legde Warner Alberts te Haerst voor het gerecht een
getuigenverklaring af. Hij verklaarde toen dat RoloffMuller te Berkum gedurende 3 jaar
het lage Spijk pachtte van GeertLamberts te Haerst'2.
Kinderen:

a. Albert (=kwartier 42).
b. Sara, ged. Zwolle 30-4-1596.

86. Gerit Gerits, woont Genne, vermeld 1617.
Toen Geertien Gerits (kwartier 43) in 1617 trouwde werd haar vader Gerit Gerits te Genne
genoemd. In het verpondingsregister van 1601 en later in de rechterlijke archieven is in
Genne slechts één Gerrit Gerrits te vinden, van wie echter niet kan worden bewezen of
hij werkelijk de vader is van Geertien: Gerrit Ger-rits de jonge Graef. Deze Gerrit pachtte te
Genne in 1601 een goed van 2 mg van Bernt van Ittersum en nog 3 schepel land daarbij'3,
waarover hij later, in 1604 en 1605, verklaringen aflegde14. In 1605 verklaarde hij omtrent
35 a 36 jaar te zijn. Hij getuigde ondermeer dat hij de pacht een jaar lang had overgeno-
men van 'de olde Graef, die naderhand ook Gerrit bleek te heten en in 1608 omtrent 60
jaar oud was15. Het wordt niet duidelijk of deze 'olde Graef de vader was van de 'jonge
Graef.

Over de ouders van Hermen Herms (kwartier 20) in Dalfsen konden we niets vinden. Dalfsen is
een moeilijker gebied voor genealogisch onderzoek dan Zwollerkerspel, vooral door het ont-
breken van DTB vóór 1679. In een volgend artikel zal daarop verder worden ingegaan.
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Tot slot: hierbij wil ik de heer G.J. A. Rientjes te Zwolle, die mij op vele wijzen behulpzaam is
geweest bij mijn onderzoek, bedanken voor zijn bijdragen en inzet.

Noten
1. G.J. A. Rientjes en B. van Dooren, Wie waren de ouders van Jan Rietberg. De ontdekkingvan een fout in het

doopboek van Wijhe, in: De Nederlandsche Leeuw 117 (2000), kol. 345-50; Een Rietberg in de familie Vos. Wie
was Hendrik Hendriks Rietberg?, in: De Nederlandsche Leeuw 118 (2001), kol. 362-76; De Rooms-Katholieke

familie Rietberg, in: De Nederlandsche Leeuw 119 (2002), kol. 118-139; en mevr. R. van Bessen-Jongman,
G. J. A. Rientjes en B. van Dooren, Kweek telgjes die de roem vergrote van uw stam: Rietberg(h)-(en) en Dijk,
in: De Nederlandsche Leeuw 120 (2003) kol. 129-163 en 233-262.

2. B.H. Slicher van Bath, Een samenleving onder spanning, Assen 1957, pag. 468-71.
3. In het kaartsysteem op de Zwolse archieven, in de loop van 2005 digitaal op het HCO raadpleeg-

baar, zijn opgenomen de DTBL van de stad Zwolle en van Zwollerkerspel (Mastenbroek, Windes-
heim), onderdelen van het rechterlijk archief van de stad (zoals bijv. testamenten), en belastingco-
hieren (bijv. 50e en 1000e penning). Deze zijn toegankelijk gemaakt op achternaam/patroniem,
voornaam, straat, plaats/buurtschap en beroep. Na 1600 is er gealfabetiseerd in perioden van
vijftig jaar. Een groot voordeel bij het zoeken is dat verschillende schrijfwijzen van één naam (bijv.
Hendriks, Hendricks, Henriks, Henricks, Heijnricks etc.) door elkaar zijn opgenomen, maar wel
chronologisch, zodat men niet vele kleine alfabetjes hoeft door te nemen en hoeft te bedenken of
een naam niet ook nog anders geschreven kan worden.

4. HCO (Historisch Centrum Overijssel te Zwolle), ora Zwolle RA001-00608, pag. 67.
5. HCO, ora Zwolle RA001-00669, pag. 239,240.
6. HCO, ora Zwolle RA001-00669, pag. 517,538.
7. HCO, ora Zwolle RA001-00671, pag. 234.
8. HCO, ora Zwolle RA001-00673, pag. 349.
9. HCO, ora Zwolle RA001-00677, pag. 59.

10. Eerste vermelding ald. april 1697: HCO, ora Zwolle RA001-00614, pag. 255, zie tevens pag. 442 en
Statenarchief 2393, zoutgeld 1701.

11. HCO, ora Zwolle RA001-00677, pag. 59.
12. HCO, ora Zwolle RA001-00661, pag. 349.
13. HCO, Statenarchief 2455, pag. 56.
14. HCO, ora Zwolle RA001-00659, pag. 526 en ora 660, pag. 122.
15. HCO, ora Zwolle RAooi-oo66i, pag. 331.
16. HCO, ora Zwolle RA001-00730, pag. 411.

(vervolg van blz. 701)

Antwerpen, 4-8-1565; Cornelia de Grauwe, dochter van Jacop de Grauwe (die buitenslands
was), gehuwd met Niclaes Grondoni, verkocht - samen met haar broer Laureys de Grauwe en
Barbara Raymaker (huisvrouw van hun vader) een huis in de Lange Nieuwstraat aan hun broer
Pauwels de Grauwe en diens vrouw Margriete van der Vlaessen [SA Antwerpen, Schepenregis-
ter3O3, f.329verso]
Antwerpen, 16-4-1563; Jacob de Grauwe, metser, en BarbaraRaeymaker, zijn vrouw, verkoch-
ten het huis t Claverblatt in de Lange Nieuwstraat (gekocht 23-5-1554) [Schepenregister 294,
f.182]
Antwerpen, 9-11-1554; Jacob de Grauwe, metser, en BarbaraRaeymakers, zijn vrouw, verkoch-
ten een rente op twee huizen - Oostenrijk en t Claverblat - in de Lange Nieuwstraat [Schepen-
register 253, f. 295] (zie ook SR 251, f. 196,23-5-1554 i.z. koop huis t Claverblatt) [M.V-K]
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het portret van...1

[vader en dochter Bouwman]

SiertJans Bouwman, zn. van Jan Berents (Bouwman) en Trijntje Sierts Venhuizen, geb./ged. Uithui-
zermeeden 23-12-1807/23-1-1808, landbouwer op 'Kloosterwij twerd' te Usquert, overl. Usquert
23-6-1876, tr. ald. 9-5-1833 FenjeLeulfs van Clooster, geb. Usquert 19-8-1803 (Doopsgezind),overl.
ald. 22-10-1862, dr. van LeulfLammerts van Clooster enAnje Teeuwes Heemstra.
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren, onder wie Geertruid Sierts Bouwman, geb. Uithui-
zermeeden 8-3-1839, overl. Usquert 6-6-1899, tr. ald. 4-11-1858 Cornelis Ewes Westerdijk, geb.
Uithuizen 10-7-1834, landbouwer, overl.Usquert 3-2-1890, zn. van Cornelis Eewes Klaassens
Westerdijk enEmkeLuitjesTerBorg.

De foto van vader Siert dateert van ca. 1870; die van dochter Geertruid is ca. 1870 te Groningen
gemaakt door Gebr. Sanders, Buiten de Heerepoort L.Y. No 186.

K.H. Beintema-Meijer
Noor
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie Gens Nostra 59 (2004), pag. 14-15.
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drie geslachten Dura
(Papendrecht en Dordrecht)

[vervolg van blz. 633]

DOOR DR. P. BOS EN DRS. K.A. REUVERS

Geslachte

C.I. Jan Arijens Dura te Papendrecht, tr. NeeltjeJansen, overl. na 19-6-1675. Zij tr. (2) vóór 7-5-
1644 Arien Cornelisz. Plaet, geb. ca. 1599139, van Papendrecht (1626), overl. tussen 5-1-1663 en 19-6-
1675. Arien Cornelisz. Plaet was weduwnaar van Anneken Joosten, van Puttershoek, met wie
hij 25-10-1626 te Puttershoek gehuwd was (ondertrouw 26-9).

Arijen Cornelis Plaet en vrouw (dit moet zijn eerste vrouw zijn) wonen blijkens de lidmatenlijst van
1631/1632 in het oosteind van Papendrecht. In de lidmaten lijst van 1645 staan Arijen (Cornelisz. door-
gehaald, Arijens er boven geschreven) en Neeltje Jans zijn huisvrouw vermeld.

Cornelis Ariensz. Gaermeester te Alblas stelt zich 27 september 1656140 borg voor Neeltgen Jans 'ter
reggarde vanden huyske aen Arien Jans Dura vercogt'; Jan Ariensz, zoon van Neeltgen, is borg.

Neeltje Jans testeert 15 juni 1657141: Comp. d'eerbare Neeltgen Jans wettige huysfrouwe van Arijen
Cornelisz. Plaet woonende in Papendrecht. Genoemd worden de gangbare wensen, haar dochter
Machteltgen Arijens moet gekleed en gevoed worden. Zij benoemd tot haar wettige erfgenamen:
'Machteltgen Arijens aen haer verweckt bij den vers. haren tegenwoordigen man, met sijn mede hae-
ren voorsoon Arijen Janssen Durae geprocreert bij wijlen Jan Arijensen Durae haeren voorigen man
za:'. Voogden over de minderjarige Machteltgen moeten worden Arijen Cornelisz. Plaet, haar vader
en Cornelis Cornelisz. Plaet haar oom.

Arien Cornelis Plaet draagt 5 januari 1663 over aan Jan Aeriens Soetentijt (die houder van deze
schepenbrief is) de eigendom van een huis met erf staande 'westwaerts de Stoup van Bloecklants-
weer', dat 10 juni 1659 gekocht was.

Neeltgen Jans weduwe van Arijen Cornelissen Plaet, wonende op Papendrecht testeert nogmaals
19 juni 1675142. Genoemd worden haar dochter Machteltjen Ariens en de zoon Arien Jansen Duijra.

In 1674 wordt de weduwe van Jan Arijens Dura aangeslagen voor duizend gulden. Mogelijk is hier-
mee Neeltje Jans bedoeld, want de naamgenoot (A-II.2) was nog in leven.

Uit dit huwelijk:

1. Arijen Jans Dura, volgt II.

C. II. Arien Jans Dura, te Papendrecht, overl. vóór 17-3-1697143, tr. vóór 17-11-1646 Neeltje Cornelis
Wapperom, overl. na 17-3-1697, dr. van Cornelis Ariens Wapperom en Maijken Jaspers.

Arijen Jansz. Duijra, geassisteert met zijn schoonvader (= stiefvader) Arijen Cornelisz. Plaet, inwoner
van Papendrecht, verkoopt 7 mei 1644144 'vijfdehalf (= 41/2) honts landts in de Hoefslach van Papen-
drecht, in een weer lants genaemt t Schoorlant' aan Leendert Mertens. Neeltgen Cornelis., wettige
huisvrouw van Adriaen Jansen Dura, wonende op Papendrecht, testeert 5 juni 1652"". Zij verwerpt
haar vorige testament. Na de gebruikelijke bepalingen volgt: als de kinderen overlijden vóór de
mondige jaren wordt erfgenaam haar zuster Maijken Cornelis, mocht die zonder nakomelingen
overlijden dan is haar moeder Maijken Jaspers erfgenaam als die nog in leven is. Zo niet dan moeten
voogd worden, ook over eventuele minderjarige kinderen: Jasper Cornelis Wapperom en Fop Meer-
tense, wonende te Bleskensgraefsehooch.

Johanna van Bergaigne, huisvrouw van Henricus Debbeties, predikant binnen deze stad, last heb-
bende van Ds. Johannes Debeties, predikant totTholen, verkoopt 15 mei 1660146 aan Jeremias van der
Monde, mr. Timmerman en borger dezer stede.het gehele huis in de Heermansuisstraat op de hoek
van het Franckestraatie. Getekend in tegenwoordigheid van Arie Jans Dura.
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Arien Jansen Dura draagt 13 december 1662147 aan Jurrien Aelbertsz. Schorteldoek (houder van
deze schepenbrief) de eigendom van 'zeekeren grient leggende binnen den Schiendwech dewelcke
de wetering int wael weer belent'.

Arijen Jansen Duijra en Neeltgen Cornelis testeren 8 mei 1669'48; het is een testament op de langst-
levende, met een uitkering van 100 gld. voor de kinderen gedurende hun minderjarigheid.

Arien Jans Dura wordt aangeslagen voor 1500.-.- in de 2ooe penning te Papendrecht 1672 en in 1674
voor 1000 gulden.

Baen Jaspersz, voerman te Papendrecht, heeft een kind van Ariens Jansz. Dura overreden; het kind
heeft een been op twee plaatsen gebroken (2 februari 1671149).

Neeltje Cornelis testeert 3 augustus 1671; zij is dan ziek en wijst haar man en kinderen aan als erf-
genamen; voogden moeten worden haar man en haar goede bekende Joost Jansen Rietveld'5".

Arien Jans Dura betaalt 12 februari 1674 20-15-0 in de honderste penning'5'. Hij wordt in 1674 ver-
der enkele malen genoemd in verband met de familie van Neeltje Cornelis Wapperom'52.
Arien Jans Dura in 1674 vermeld met drie kinderen153.

Arien Jans Dura 'als ten echte hebbende Neeltje Cornelis Wapperom', en Jasper Cornelis Wap-
perom, worden 12 februari 1674 genoemd als erfgenamen van Cornelis Ariens Wapperom154.

Op 29 mei 1676155 wordt Arien Jans Dura genoemd met een groot aantal anderen bij een ondervra-
ging voor de heer Mr. Pieter Brandtwijck van Blocklandt: Interrogatie van Jan Cornelisz. van de Gies-
sen, Arijen Jansz. Dura, Grietie Willems, huisvrouw van Henderick Hendericxsz, Jaepie Hendricx,
huisvrouw van Cornelis Maertens, Janneke Jans, huisvrouw van Teunis Pietersz. Stolck [v], Marigie
Jacobs, huisvrouw van Aelbert Juriens, Marijken Pieters, huisvrouw van Willem Cornelisz. 'Interoga-
tien gedaen maecken ende de Ed. heeren Scheepenen, commisaren der Stadt Dordrecht onder eede
mitsgaders onder beneficie van de acte van impuniteyt inde requeste vermeit gehoort te worden de
personen van Arijen Dircx wed, Arijen Jansz, Cornelis Pleunen, Bastiaen Jansz, Cornelis Maertensz,
Jan Cornelisz, Cornelis Pietersz, Willem Cornelisz. en Juriaen Aelbertsz, won. Papendrecht'.

Aerien Jans Dura wordt vermeld met vrouw en twee kinderen 'sijnde een arbeyder'156.
Dirck Jacobse van Eijndhoven, oud omtr. 64 jr, won. op Papendrecht, legt 17 maart 1697'" een ver-

klaring af ten verzoeke van Neeltje Cornelis Wapperom, wed. van Arien Jansz. Dura, won. op Papen-
drecht. Neeltje heeft de helft van een huis en tuintje met de stiefvader van voorn. Dirk. (Dirck Jacobse
van Eijndhoven, oud omtr. 64 jr, won. op Papendrecht, verklaren t.v.v. Neeltje Cornelis Wapperom,
wed. van Arien Jansz. Dura, won. op Papendrecht. Verklaart waarachtig te zijn dat Neeltje eijgendom
heeft staende een huys en thuyntje met een ackertjen daer aen, waerinne sij althans is woonende, De
stiefvader van voorn. Dirk heeft het tuintje en akkertje altijd gebruikt omtrent 20 jaren. Huis wordt
'bij de molen' genoemd. Jan Bastiaensz. out 40 jaer, verklaart dat hij als knecht voor 7 jaar in 't huis
de molen heeft gewoond).

Uit dit huwelijk:

1. Jan Aerijens Dura, ged. Papendrecht 17-11-1646158, begr. Papendrecht 1715, Cornelis Dura
betaalt de begraafkosten.
Johannis Aerjens Dura draagt mede namens Aerijen ende Cornelis Aerijens Dura 14 oktober 1688159

over aan Pieter Bastiaens 3 mergen 400 roeden weijland ende griend (met een schuldbekentenis
van Pieter Bastiaens aan de ander). Johannis Aerjens Dura transporteert 16 mei 1709160 voor zich-
zelf en voor Arijen en Cornelis Aerijens Dura 3 morgen 400 roeden weiland en griend.

2. Cornelis Aerijens Dura, volgt C.III-i.

3. Aerijen Aerijens Dura, volgt C.III-2.

C.III-i. CornelisAeriensDura, mogelijk ged. Papendrecht 4-7-1649'61, kuiper, overl. tussen 14-
3 en 10-11-1714, otr./tr. (als Cornelis Ariensz. Dura Cuijper, j .m. van Papendrecht woont int
Toorestraetie) Dordrecht 19-3-/3-4-1679 Monica Laurens Verloet, (als j .d. van Dordrecht, woont
in de Augustine Camp), ged. Dordrecht 10-11-1653, begr. Dordrecht 4-3-1704 ('huysvrou van
Cornelis Aerse Dura op den Riedick'), dr. van Laurens Adriaensz. (Ariensz) Verloet en Aechje
Warnaerts; tr. (2) Maria de Kraaij'62. Zij otr./tr.(2) Dordrecht 3/17-12-1719 (als wed. van Cornelis
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Dura, 'woont bij het Nieuwpoortie') Mels van de Grient, wedn. van Dordrecht, wonend op de
Hoogenieuwstraat.

Cornelis Ariensz. Dura is vanf 1678 meester van het St. Ewouts- of kuipersgilde en wordt vanaf dat
jaar vermeld op diverse rollen van dat gilde'63.

Cornelis Duij ra, kuiper, koopt 11 mei 1683 van Geertruij t Boon, wed. van Hendrik Kilmans een huis
en erve met toebehoren in de Torenstraat'64, belendingen Govert Dionijs en Jacobus Roscam.

Cornelis Dura, mr. Kuijper, en Monica Verloet ondertekenen 24 december 1703 een mutueel testa-
ment165. Hij tekent als Duera.

Isaac van der Flenck, viskoper, verkoopt 14 maarti7i4 aan Cornelis Ariensz. Dura borger en inwo-
ner binnen deze stad huis en erve staande en gelegen op de Lambarde Brugh voor 675 gld'66. Maria
de Kraaij wed. van Cornelis Dura verkoopt op 10 november 1714 aan Cornelis Timmer schipper en
borger alhier een geheel huis en erve staande en gelegen aan de Toornstraat voor 150 gld167.

Uit dit huwelijk, ged. te Dordrecht:

1. Neeltie Cornelis Dura, ged. 1-5-1680, j .d. wonende op den Rietdijck, van Dordrecht, geassi-
steert met desselfs moeder, otr./tr. Dordrecht 20-12-1699/3-1-1700 Davidtvan derKloet,].m.
wonende in de Marijbornstraat, geassisteert met desselfs moeder, ged. Dordrecht 10-4-
1675, zn. van Herman Jerefaes van der Kloet en Sijchie Jooste.

2. Johannes CornelisDura, volgt C.IV-i.
3. Arien CornelisDura, ged. 19-3-1687.

C.III-2. ArijDura, mogelijk ged. Papendrecht 27-10-1654168, burger van Dordrecht 28-2-1699,
mr. timmerman, houtzaagmolenaar, begraven aldaar 15-5-1726, otr. Dordrecht (als j .m. van
Papendrecht en wonende aldaar) 30-10-1678, tr. Papendrecht 13-11-1678 Marijke Dolé, j .d. van
Dordrecht, wonend op de Engelenburgsche Kaij, ged. Dordrecht 19-2-1659, begr. Dordrecht
25-11-1730 ('Juffr. Marijke Dolee wed van Sr. Arij Dura, drie koetsen boven de ordinaire, laat
kinderen na'), dr. van Francois Dolé169 en Maijke Cornelis de Rat (trouwboek Dordrecht: Den
13 Nov. bescheijt gegeven om op Papendrecht te trouwen ende sijn aldaer getrout op den 13
nov. 1678)

ó

Handtekeningvan ArijenDura(C.III-2)
d.d. 26-7-1686

Adriaen Duijra, huystimmerman, burger en inheems poorter, geh. met een burgers., betaalt aan de
stad 27 februari 1679 2 pond 10 schellingen170. Arijen Dura ontvangt in 1679 'overt maken en heyen
van een houte hoofd en de Steenen Kaey buiten t Groothoofd volgens 't bestek' 1090,- gulden'7'.

Arijen Dura, wonende te Dordrecht, treedt 25 mei 1686 op als getuige172.
Hendrik Janssen Masson is 30 januari 1686 huistimmermansknecht bij Adriaen Duijra, mr. huis-

timmerman, borger alhier te Dordrecht'73.
Arijen Dura, meester huistimmerman en Maria Dolé, echt. borger en borgeres deser stede maken

een testament op 26 juli 1686'74. Hij is 'zieckelijck naerde lichame te bedde leggende'. Voogden moe-
ten worden hun resp. broers Cornelis Dura en Francois Dolé.

Hij wordt 28 juli 1692175 genoemd in verband met schuld in de boedel van koopman Abram de Rat
(Adrijaen Dura, timmerman alhier 20 gld., gaet Claes Joosten voor de helft aen, dus hier 10 gld.).

Adriaen Dura koopt 28 juli 1693 een huis en erve voor 3000 gld. Maria Dolé qq haar echtgenoot
voornoemd passeert een schuldhypotheek van 1000 gld'76.

Arijen Dura, huistimmerman, borger deser stede, verkoopt 30 maart 1694'77 aan Neeltijen Ariensz,
weduwe van Johan Claes van den Boor 'een huysken' buiten de Kleine Sluispoort voor 350 gld.
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Arij Dura en Claas Joosten van Thienen kopen 5 mei 1691 van Abraham de Mely 'negen geheele
huyskens ende erve staende ende gelege annex den anderen, in eenen ganck uitcomende op de Voor-
straet bij den Rietdijck, met noch een huysken aen de slinckerhant van het incomen van den selven
ganck met het erf ende tuyn daer aen behoorende voor 1270 gld.''78.

Arijen Dura, mr. Timmerman, en Claes Joosten van Tienen, mede mr. timmerman en 'borgers
deser stede', transporteren 28 juli 1695179 aan Claes Jansz. van der Hoech, schiptimmerman, 'borger
deser stede den Schotsen Tuyn, bestaande in negen wooninxken staande en gelegen ontrent den
Rietdijck, streckende tot aen den sluys ende 't huys van Jan Wess aan de andere zijde voor 1000 gld.

In de kerkerekeningen van Papendrecht komen de volgende vermeldingen voor: 22 juli 1701 aen
Aerjen Dura over doop en leverantie van 'eycke palen volgens quitantie betaelt een somma van se-
ventien guldens'. Ongedateerd (ca. 1705/6) aan Arij Dura over 'coop van eycke palen en denne latten
10 gulden, 10 stuyvers. Idem over coop van een goot volgens quitantie betaelt een somme van twee
gulden 18 stuivers en 8 penningen. 21-10-1709 aen Arij Dura over coop van palen 6 gulden 4 stuyvers.
2-9-1710 aen Arij Dura over coop van een eijcke stuck hout 5 gulden 5 stuyvers. 1-6-1711 aen Arij Dura
over coop van dertien eijcke heijningpalen to 18 stuyvers 't stuck 11 gulden 14 stuivers. 1717/8 Arij Du-
ra voor leverantie hout 40 gulden. 22-7-1720/11-8-1722 Arij Dura over leverantie van hout 8 gulden.
22-7-1720/11-8-1722 Arij en Frans Dura over leverantie van palen en plancken 22 gulden 2 stuyvers'.

Uit dit huwelijk, ged. te Dordrecht:

1. Maeijken, ged. 14-7-1679, j.d. wonende op de Engelburghse Kaaij, geassisteert met haar
moeder Marijcke Dura, otr./tr. Dordrecht 26-1/9-2-1698 Frans Muloen (j.m., timmerman,
wonende buiten de Sluijspoort, geassisteert met zij n moeder Engeltie Fransse), ged. Dor-
drecht 11-3-1668, zn. van Bastiaen Milloen en Engeltie Franse.
Francois Melloen en Maeijke Dura, wonend aan de Noordendijk even buiten het Sluisje te Dor-
drecht, bepalen 19 februari 1720180 wie voogden over hun kinderen moeten worden: Arij Dura,
koopman in hout, administrerende voogd, en Francois Dura, ook koopman te Dordrecht, en
Johannes Dura wonend op Papendrecht toeziende voogden. In geval Arij is overleden wordt Fran-
cois administrerende voogd.

2. Neeltje, ged. 29-7-1681, begr. Dordrecht 10-5-1685 ('het kint van Arij Dura huystimmerman
op den Noordendijck5).

3. Frans, volgt C.IV-2.
4. Neeltje, ged. 4-5-1693, verm. begr. Dordrecht 24-2-1728 ('Cornelia Duura ongehuwt op het

Toorestratie').

C.IV-i. JohannesCornelisDura,ged.Dordrecht 13-4-1685 otr./tr.(1) (als 'jongman vanDordregt,
woont op den Rietdijck, geassisteert met Maria de Kraaij wed. Corn: Dura zijn moeder') Dor-
drecht 1/22-10-1719 Heijltiejansse Moetjes'8', wed. Johannes Brouwers van Dordrecht, wonend
op de Rietdijk, otr./tr. (2) als wednr. wonende bij de Rietdijk, Dordrecht 21-4/7-5/1730 Maria
Horens, j .d. van Dordrecht, woont bij de Rietdijk, geass. met haar moeder Gijsbertie Koene,
wed. van Abraham Horens, ged. Dordrecht 10-3-1706, dr. van Abraham Hoorn en Gijsbertie
Koenen. Zij hertr., wonende op de Rietdijk, otr./tr. Dordrecht 26-5/10-6-1742 Pieter van Bree,
j .m. van Dordrecht, woont op den Boom, geass. met zijn moeder Cornelia van de Meij wed.
van Pieter van Bree.

Uit het tweede huwelijk, ged. te Dordrecht:

1. CornelisDura,ged. 18-5-1731
2. Cornelia Dura, ged. 15-5-1737.
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C. IV-2. Francois Dura, ged. Dordrecht 4-4-1688 (Frans), houtkoper, begr. Dordrecht 19-6-1745,
otr. (als 'JM van Dordt, bij mondeling consent van desselfs vader') Dordrecht 29-6-1710 Marijke
de Vlugt, 'van Dordt en wonende aen den Noordendijck geass. met Susanna de Vlugt haer sus-
ter, den jury hier getrouwt' (geen datum ingevuld), ged. Dordrecht 30-10-1682, begr. aldaar
24-6-1740, dr. van Cornelis de Vlugt, scheepstimmerman, en Cornelia Gerrits de Vlugt.

Bij de deling van de erfenis van haar vader Cornelis de Vlucht op 14 januari 1710'82 krijgen zij en haar
oudere broers en zusters Gerret en Willem de Vlucht, Margreta de Vlucht (gehuwd met Jan van den
Werff), Susanna de Vlucht (gehuwd met Marcelis de Vlucht) ieder het niet geringe bedrag van 3164
gulden 13 stuivers en 1 penning.

Kerkerekeningen Papendrecht: 4 september 1719 betaald aan Frans Dura 'over leverantie van hout'
1 gld., periode 22 juli 1720 tot 11 augustus 1722: idem 8 gld., en 22 gld. 2 st. aan Arij en Frans Dura 'over
leverantie van palen en plancken', 6 juni 1727 Franchoijs Dura leverantie van hout 132 gld.

Uit dit huwelijk, ged. te Dordrecht:

1. Arie Dura, ged. 26-4-1711, begr. Dordrecht 1-6-1711 ('t kint van Franchois Dura buyten de
Nieuwe Sluys')

2. Cornelia Dura, ged. 22-4-1714, begr. 26-1-1715 ('buiten de Nieuwe Sluys')
3. CorneliaDura, ged. 12-8-1715, overl. 1773, otr./tr. wonende bij de Rietdijk en geass. met haar

beide ouders, Dordrecht 8/24-12-1736 Francois Woutersz. van Kessel, j .m. van Amsterdam,
wonend buiten de Sluijspoort te Dordrecht, geass. met zijn ouders Wouter van Kessel en
Gerarda Mans, overl. vóór 1760.

4. Arie Dura, ged. 15-9-1717, woont 1738 bij de Rietdijk, koopman en reder, overl. Dordrecht
22-6-1794, tr. Dordrecht 1-9-1738 Catharina Elisabeth du Pire, geb. Delft 29-10-1713, overl.
Dordrecht 8-10-1788, dr. van Jacobus du Pire, predikant, en Elisabeth Gronen. Uit dit hu-
welijk, ged. te Dordrecht (de eerste drie geref, de volgende vijf Waals):

5. Francoisjacobus, ged. 24-11-1739.
6. Elisabeth Maria, ged. 7-9-1743.
7. Jacob Cornelis, ged. 15-10-1745, raad in de vroedschap en regerend schepen te Dordrecht183,

overl. Dordrecht 12-3-1811. Hij is vrijwel zeker de natuurlijke vader van Frederik Cornelis
en Jacoba Cornelia de King die in 1811 zijn enige en universele erfgenamen waren. Frede-
rik Cornelis, ondertekenende met de naam Déking, verzocht bij rekest d.d. 28 okt. 1818
naamswijziging in De King Dura, waarbij zijn voogden stelden dat hij misschien wel
enig recht had om de naam van zijn weldoener Jacobus Cornelis Dura aan te nemen. Na
goedkeuring van deze naamswijziging bij K.B. d.d. 30 dec. 1818 nr. 203 tekende hij als
Déking Dura. Hij werd stamvader van dit geslacht184.

8. Petronelle, ged. 31-12-1747.
9. Francoise Cornelia, ged. 27-9-1750.

10. Jacoba Frederica, ged. 14-6-1753.
11. Arij, ged. 11-12-1755.
12. Arij, ged. 24-1-1760, otr/tr. Delfshaven 9-1-1783 HesterBlom, ged. Delfshaven 6-11-1757, dr.

van Arnoldus Blom en Adriana Boele. Zij tr.(2) Jan Witmond.
13. FrancoijsDura, ged. 31-1-1720, koopman te Dordrecht, overl. na 23-5-1765.

Op 23 mei 1765 wordt in den Haag uitspraak gedaan in een zaak van Thomas Rovers uit Terheiden
tegen Arij en Francois Dura, zoons van wijlen de weduwe van Francois Dura, koopman te Dor-
drecht. Thomas Rovers verklaart onder ede dat hij nooit hout heeft besteld bij de weduwe Dura of
haar zoons, die in twee scheepsladingen naar Hoge Zwaluwe zijn vervoerd. Een eerder vonnis van
de 'Hooft en Leenbanke 's lants en Ressorte van Breda' van 21 juli 1762 wordt vernietigd. De broers
Dura draaien voor de kosten op185.
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Noten

CBG = Centraal Bureau voor Genealogie; GAD = Gemeente Archief Dordrecht; NA=Nationaal

Archief; ONA = Oud Notarieel Archief; ORA = Oud Rechterlijk Archief; OSA = Oud Stads Ar-

chief; WK = Weeskamerarchief.

1. In Ons Voorgeslacht 1974, nr. 230, pag. 64 werd een vraag gesteld, met uitgebreid antwoord Ons Voor-
geslacht 1975 nr. 246 pp. 294/296.

2. Gens Nostra 1960, pag. 245
3. Kwartierstatenboek Prometheus VIII, kwartierstaat Reuvers-Borggreve pag. 146 en Kwartierstatenboek

Alblasserwaard,Krimpenerwaard,LopikerwaardenVijfheerenlanden,piLg.42.
4. Nederland'sPatriciaat 66 (1982), p. 20-27, genealogie Déking Dura.
5. Wij willen drs. L.M. van der Hoeven te Den Haag en de heer A.J. Stasse te Utrecht bedanken voor

hun hulp bij dit onderzoek. Zij hebben hun beschikbare gegevens welwillend afgestaan.
6. GAD, ORA Dordrecht inv.nr. 9-904
7. GAD, ORA Dordrecht inv. nr. 9-764 fol. 89
8. GBG
9. CBG

10. De naam komt echter in Deventer niet voor; wel van Du(u)ren. Het beschreven wapen zal tot deze
familie behoren. Vriendelijke mededeling van de heer M. Prudon te Deventer.

11. Gens Nostra 1960, pag. 179, wapenkaart nr. 20
12. Zie familie C.III-2.
13. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-1, fol. 94V en 95.
14. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-24, fol. 212.
15. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-31, fol. 123
16. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-60, fol. 597V (protocol notaris Daniel Eelbo).
17. Sijchien Pieters wordt ook vermeld achterin het 3e doopboek van Papendrecht (ca. 1645).
18. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-147, fol. 515.
19. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-147, fol. 534-
20. GAD, WK Papendrecht (1666-1682) inv. nr. 561-1.
21. Helaas zijn de protocollen van Willem Evenblij niet bewaard gebleven.
22. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-231, fol. 144).
23. Zij legt 6-8-1631 als j.d. te Papendrecht, oud 19 jaren, een verklaring af over een vissersschuit ten

verzoeke van Baete Aertsen (GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-57, fol. 5i2v).
24. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-3.
25. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-31, civiele rol van schout en schepenen 1672-1755, fol. 12.
26. Namptissement = het geven van een onderpand als voorlopige genoegdoening.
27. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-4.
28. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-31, fol. 51.
29. GAD, Weeskamer Papendrecht inv. nr. 461-1 en 2, bewijs ende reliquia van de weeskinderen van

Jacob Arijens in de Molen en Bastiaentgen Willems, beiden zal. 4-9-1683.
30. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-5.
31. Jopje Joppen, begr. Papendrecht 1696, tr. Dirck Willems van der Esch, beiden overl. vóór 9-2-1696.
32. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-5.
33. Dit echtpaar ondertrouwde Alblasserdam 13-9-1637 en testeerde Dordrecht 1-7-1640, GAD, ONA

inv. nr. 67, fol. 378.
34. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-5.
35. Doopgetuige o.a. Neeltje Cornelis (C. II).
36. GAD, WK Papendrecht inv. nr. 561-1.
37. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-5.
38. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-6.
39. Adriaen Pietetsen wordt vermeld in de lidmatenlijst van ca. 1647 als 'Arien Pietersen met sijn

huysvrouw', in de lijst van 1631 Arien Pieters alleen. Adriaen Pieters d'Oude is geboren ca. 1585,
hij was namelijk 56 jaar oud op 22-3-1641 (GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-199, fol. 48 en ONA
Dordrecht inv. nr. 20-60 fol. 298); hij wordt ook genoemd in een akte van 5-11-1639 met de schipper
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Ghijsbert Pietersz. bij de verkoop van 7 mergen land in het oosteinde van Papendrecht aan Abra-
ham van Langeraet, heemraad van Langerack (GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-59 fol. 1024).

40. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-37, fol. 105 en 106.
41. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-58, fol. 755V
42. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-2.
43. Het is niet duidelijk of hier sprake is van een familienaam of dat de herkomst wordt aangeduid.

Het nageslacht noemt zich 'van der Giessen'.
44. ZieA.II-i.
45. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-201 fol. 108.
46. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-31.
47. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-6.
48. Doop niet geheel zeker, vader heet Arien den Boers, doopgetuigen Arien Jans en Meerten Pauls.
49. GAD, WK Dordrecht inv. nr. 10-30 fol. 3V.
50. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-5.
51. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-6.
52. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-23, fol. 25.
53. Haar doop werd te Dordrecht niet gevonden.
54. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-390, fol. 285,11-12-1695.
55. Mogelijk is zij gedoopt Zwijndrecht 1-9-1658 (tegelijk met een tweelingbroer Bastiaen) dr. van Cor-

nelis Bastiaensz. Brolingh en Pietertje Foppen van Driel, die in 1657 te Zwijndrecht huwden. Zij is
echter erfgenaam van Cornelis Ariens Broelingh, wat ook haar vader kan zijn.

56. GAD, OSA Dordrecht inv. nr. 3974.
57. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-128, fol. 569, extract in WK Dordrecht inv. nr.10-28, fol. 205V.
58. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-120, fol. 70.
59. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-128, fol. 569. Extract: Weeskamer inv. nr. 10-28, fol. 205V.
60. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-131, fol. 21.
61. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-720, fol. 5.
62. Kwartierstatenboek Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 1983, pag. 421 waar niet de cor-

recte ouders en doop worden gegeven).
63. Ibidem, pp. 419 en 486 (op de laatste pagina zijn de gegens van haar vader niet correct vermeld).
64. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-396. Extract in WK inv. nr. 10-30, fol. 63V.
65. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 411, no. 30, fol. 72.
66. GAD, ORA Dordrecht inv. nr. 9-809, fol. 1.
67. Zie Gens Nostra 31 (1976), pag. 256/268, kwartierstaat Bax, door J. D. Bax.
68. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-7, fol. 50.
69. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-886, no. 83; hoe de verwantschap loopt is niet geheel duidelijk.

Ariaantje noemt eerst Pieters moeder IJfje als enig erfgenaam en vervolgens noemt ze Pieter haar
neef. Cornelia Coon was 1686 met Jan Bastiaensz. van Asperen gehuwd.

70. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-23, fol. 23.
71. Zie Gens Nostra 32 (1978), pag. 303.
72. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-507.
73. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-933, fol. 133-
74. In de klapper staat abus. 11 oktober.
75. Dirk Gremon, weduwnaar van Utrecht, woont bij de Botjesstraat, otr./tr. Dordrecht 27-8/11-9-1729

Sophia van Veght weduwe van Cornelis Noteman, van Dordrecht, woont bij de Wijnbrugh.
76. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-16.
77. Huwelijk niet gesloten te Papendrecht en Dordrecht.
78. Rotterdams kwartierstatenboek (1990), Historische Uitgeverij, pag.74,75 en 76.
79. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-61, fol. 268V.
80. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-133, fol. 108.
81. NA, toegang 1.10.15, Ambachtsregisters opgemaakt door schout en heemraden van Sliedrecht

1642-1667, inv. nr.338b (hierop index 479): acte 49, zonder datum (ca. 1644): belending in Craeijes-
teijn: erffg. Pluen Jasperts.
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82. NA, toegang 1.10.15, Ambachtsregisters van Naaldwijk opgemaakt door schout en heemraden van
Sliedrecht 1647-1657 inv. nr. 338 (hierop index nr. 476): acte 120 dd 24-5-1650, belending in Craeije-
steijn: de wedue van Pluen Jasperts.

83. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-61, fol. 167V.
84. Zie: DeNederlandsche Leeuw i983,ko\. 28.
85. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-2.
86. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-68, fol. 270.
87. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-138, fol. 603.
88. GAD, ORA Papendrecht, Resolutieboek 1A. Ook reeds in 1667 wordt hij genoemd.
89. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-158, fol. 280.
90. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-4.
91. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-31, fol. 74v.
92. Uit dit huwelijk, ged. te Papendrecht (de moeder wordt niet vermeld): 1. Aeltje Besemer, ged. 30-

9-1696, otr. Papendrecht 26-2-1723 Jasper Willems de Leeuw, ged. Papendrecht 6-4-1698, zn. van
Willem Huijberts van Leeuwen en Maeijcke Jaspers. Zij zijn voorouders van de echtgenote van de
eerstegenoemde schrijver van dit artikel), 2.Gysbert Besemer, ged. 17-8-1697,3. Geertruy Besemer,
ged. 26-12-1702.

93. N.B. Naast Cornelis Pleunen en Pleun Cornelis wonen er tegelijkertijd ook een Cornelis Pleunen
Knock en een Pleun Cornelis Cosijn (overl. voor 6-11-1670 en gehuwd met Neeltje Cleijs) in Papen-
drecht.

94. Zie voor B. II-2 ook De Nederlandsche Leeuw 1983, kol. 30.
95. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-41, fol. 48V.
96. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-2.
97. GAD, ONA Dordrecht, inv. nr. 20-179, fol. 501.
98. GAD,ONADordrecht, inv. nr. 20-180.
99. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-315, fol. 310.
100. Er is niet onderzocht hoe deze personen aan elkaar verwant zijn.
101. GAD, ORA Papendrecht, Resolutieboek 1A. Ook reeds in 1667 wordt hij genoemd.
102. GAD, ONA Dordrecht 20-184, fol. 321.
103. GAD, WK Papendrecht inv. nr. 561-2, rekening bewijs ende reliqua van de weeskinderen van Jacob

Arijens in de Molen en Bastiaentgen Willems, beijde zal. 4-9-1683.
104. De kerk van Papendrecht ontvangt 15-6-1707 wegens 't lijck van Pieterken Cornelis Dura, begraven

in de kerk 12 gld.
105. NA, toegang 3.22.01.01 Handschriften 120A: ontvangsten en omslagen van dijkgraaf en heemra-

den van Papendrecht (begint 1663).
106. Geëxh. Willemstad 11-12-1714; zie kwartierstatenboek Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en

Wapenkunde 1983 pag. 225.
107. Ibidem, pag. 225.
108. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-447, fol. 195-
109. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20.129, fol. 219.
110. GAD, ORA Dordrecht inv. nr. 9-797, fol. 37V.
111. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20.130, f.67 (verzegeld 17-2-1696).
112. Kwartierstatenboek Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 1983, pag. 225.
113. Zie Sliedrechtse moeders uit het geslacht Bos, coor ir. W. Bos, geciteerd in Ons Voorgeslacht 1975, blz. 295.
114. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-171, fol. 228; in de kantlijn: de testateuren verklaren niet in de

200e penning te zijn gequotiseerd.
115. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-6.
116. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-6.
117. Kwartierstatenboek Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 1983, pag. 224 en Kro-

nieken 1999, pp. 26,32,38 en 44.
118. Doopboek Willemstad 15-1-1698: 'het kind van Dirk Louwe Struijk in bloetschande geteelt bij sijn

nicht Lijsbeth Cornelis van der Giessen, siet hijer van de handelingen des k(er)k(e)raats den selven
dito pag 24'. Lysbeth was namelijk een dochter van Cornelis Eeuwets van der Giessen en Annetie
Ariens Rijckhoeck en van laatstgenoemde was Dirks eerste vrouw, Maria Ariens Rijckhoek, een
zuster.
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119. Parenteel van Doen Beijensz.. door JJ . Vervloet, uitgave Zuidhollandse Veneniging voor Genealogie
Ons Voorgeslacht (1989), pag. 183.

120. Zie Ons Voorgeslacht 1968 pp. 99 en 107, en 1970 pp. 51 en 53, kwartierstaat Troost/Sonneveld door
DJ. Noordam, kwartierstatenboek Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 1983
pp. 414,417,418,420,480,481,482,484,485 en 487, kwartierstatenboek Prometheus XI, kwartier-
staat Noordam-van Rees, pp. 215,237,257 en 271, en Kronieken 1993, zc jaargang, kwartierstaat van
de Koppel-Mijnlieff, pp. 139,145,153 en 159.

121. Aan Cornelis Meertens Vreugt wordt 13:19:8 betaald door de kerk, waarbij hij ook metselaar Vreugt
genoemd wordt.

122. Trouw Papendrecht 15-9-1694 (otr. 27-8) Cornelis Maertens de De Vreugt wedr. Jaepje Hendrix
Stekelbos van Swindrecht en Grietje Jans Bom weduwe van Aernt Ariense Plomp van Papendrecht

123. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-16.
124. Kwartierstatenboek Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 2000, pag. 243.
125. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-16, acte 46.
126. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-25.
127. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-4.
128. GAD, ORA Papendrecht, inv. nr. 557-16.
129. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-16.
130. NA, toegang 3.22.01.01 Handschriften 120A: ontvangsten en omslagen van dijkgraaf en heemra-

den van Papendrecht (begint 1663)
131. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-389.
132. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-384.
133. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-384.
134. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-4.
135. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-5.
136. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-357, fol. 259.
137. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-357, fol. 287.
138. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-6.
139. Adriaen Cornelisz. Plaet was geb. ca. 1599 (hij was op 15-3-1657 58 jaar oud als hij samen met de 69

jaar oude Cornelis Aerts Knock een verklaring aflegt; GAD, ONA Dordrecht 20-199 fol. 48).
140. GAD, ORA Papendrecht inv.nr. 557- 41, bijlagen 1644-1812, bestaande uit losse papiertjes.
141. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-65, fol. 173-
142. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-161, fol. 35.
143. Mogelijk al overl. vóór 14-10-1688, als zijn zoons gezamenlijk optreden.
144. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-2
145. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-65, fol. 122.
146. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-112, fol. 327.
147. GAD, ONA Papendrecht inv. nr. 557-3, fol. 36.
148. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-148, fol. 285.
149. GAD, ORA Dordrecht inv. nr. 910.
150. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-153, fol. 131.
151. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-31, fol. 13 (restanten van verpondinge, binnenlantschen omme-

slagh dijkrechten etc , hierin ƒ 15,-: over de capiaele leeningh als hondertsten penningh.)
152. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-31, fol. 17, fol. 25, fol. 34.
153. GAD, Familiegeld Papendrecht.
154. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-112, fol. 327.
155. GAD, ORA Dordrecht inv. nr. 913, fol. 32V.
156. Cohier van de gezinnen te Papendrecht, 1680 (kopie in eigen bezit).
157. GAD, ONA Dordrecht inv. nr.20-493, akte 39, fol. 87.
158. Doopget.: Jasper Cornelis [Wapperom, broer van de moeder], Arien Cornelis Plaet [zie C l ] , Barber

Joppen [A-II-2]
159. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-5.
160. GAD, ORA Papendrecht inv. nr. 557-6. Er volgt een schuldbrief.
161. 'Dura' niet vermeld, naam van de moeder niet vermeld; geen doopgetuigen en daarom niet zeker,

maar deze doop past precies qua tijd en plaats.
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162. Geen doop gevonden, mogelijk dr. van Wouter Kraij en Catharina Theunis.
163. GAD, Gilden, inv. nr. 16-490, rollen St. Ewouts- ofkuipersgilde.
164. GAD, ORA Dordrecht inv. nr. 9-793, fol. ïyv.
165. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-733, fol. 68. Extract in Weeskamer 10-29, fol. 211V.
166. GAD, ORA Dordrecht inv. nr. 9-809, fol. 92V.
167. GAD, ORA Dordrecht inv. nr. 9-809, fol. 152V
168. Arijen, kind van Arien Jans (doopgetuigen: Dingen Cees, Maertie Cornelis)
169. Francois Dolé testeert 4-7-1686 (GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-171 fol. 598). Erfgenamen zijn vier

kinderen: Geertruijt hsvr. van Claes van Thienen, Maria Dolé hsvr. van Adriaen Dura , Cornelia
Dolé hsvr. van Lambert van Bree en Jacobus Dolé; een vijfde portie is voor zijn dochter Grietje Dolé
hsvr. van Pieter Doreton, dat gaat naar Mayken Doreton die bij hen inwoont.

170. OSA (oud Stadsarchief) Dordrecht inv. nr. 3974.
171.' GAD, Handschriften (150), inv. nr. 1964, jaar 1679 (aantekening uit thesauriersrekening).
172. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-357, fol. 218.
173. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-171, fol. 504.
174. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-244.
175. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-584, fol. 246.
176. GAD, ORA Dordrecht inv. nr. 9-798, fol. 40V (acte is doorgehaald).
177. GAD, ORA Dordrecht inv. nr. 9-877.
178. GAD, ORA Dordrecht inv. nr. 9-797, fol. 24V.
179. GAD, ORA Dordrecht inv. nr. 9-799, fol. 62V.
180. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-796, fol. 184.
181. Haar doop niet gevonden in Dordrecht.
182. GAD, ONA Dordrecht inv. nr. 20-606, fol. 13.
183. Op het CBG is in één van de dossiers Dura een kopie te vinden van een oorkonde (origineel in hand-

schriften): Met nedrige eerbied opgedragen aan de weled.groot achtbaren heere Jacob Cornelis
Dura, raad in de vroedschap en regeerend schepen der stad Dordrecht.

184. Zie voor nageslacht: Nederland's Patriciaat 66 (1982), pag. 20-27, genealogie Déking Dura. Hierin
wordt ook een wapen Dura beschreven: In zilver een rode leeuw en in een blauw schildhoofd drie
gouden vijfpuntige sterren naast elkaar; Helmteken: een uitkomende rode leeuw. Dekkleden:
zilver en rood. Dit wapen werd gevoerd door Ary Dura (1717-1794) blijkens een afbeelding zonder
helmteken en dekkleden in een gedenkschrift ter gelegenheid van zijn gouden bruiloft. Ook zijn
zuster Cornelis zegelde in 1759 met dit wapen zonder helmteken en dekkleden (Gemeentearchief
Dordrecht, prot. Not. A. Bax., nr. io34).Zie ook kwartierstatenboek Kon. Ned. Genootschap voor
Geslacht- en Wapenkunde 1983, pp.105 en 272 en idem 2000, pag. 305.

185. Rijksarchief Noord-Brabant vonnis c.q. resolutie nummer toegang: 061.01, inv. nr. 827 Vonnis-
nummer:7O76.
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de oudere generaties Aukema
en Van Wickevoort

rondom hun verblijf te Antwerpen e.o.
[vervolg op blz. 657]

DOOR M. VULSMA-KAPPERS

Inleiding Van Wickevoort
Het is niet de eerste keer dat het geslacht Van Wickevoort aandacht krijgt in de genealogische
media. In verschillende voetnoten bij dit artikel wordt u - op althans een deel van de eerdere
publicaties - reeds attent gemaakt. Daarin gaat het steeds om de latere generaties van]asper
van Wickevoort (ca. 1565-1634) af1.

Deze bijdrage behandelt een andere periode, de tijd waarin de Van Wickevoort's in Antwer-
pen woonden. Het onderzoek naar deze periode leverde weer aanknopingspunten op voor
verder onderzoek in 's-Hertogenbosch e.o. waar de Van Wickevoort's vóór de 'Antwerpse' tijd
gevestigd waren. Daarnaar heb ik geen uitgebreid, laat staan: uitputtend, onderzoek gedaan.
Het vergt een speciale studie om met het ise-i6e eeuwse Latijn van de schepenregisters ver-
trouwd te raken en een bijzondere moeilijkheid vormen nog de afkortingen die in de akten
werden gebezigd. Bij mij is helaas de kennis van het schoollatijn ver weggezakt en een woor-
denboek Latijn dat vooral gericht is op het vertalen van Caesar en Tacitus is voor deze 'late'
periode niet erg geschikt.

Genealogische nieuwsgierigheid of, wat fraaier gezegd: historische belangstelling bracht
mij er niettemin toe om mij toch een klein eindweegs op dit moeizaam te betreden pad te be-
geven. Daardoor kan ik met betrekking tot die oudste jaren enkele aanduidingen, een enkele
indruk geven, summier en onvolledig, van wat er in 's-Hertogenbosch te vinden en nog uit te
zoeken is. Moge dit een aansporing zijn voor deskundigen die ter plaatse bekend zijn, om dit
te doen.
Niet alleen zal over de oudere Van Wickevoort's in de Brabantse archieven nog het nodige
verborgen zijn, ook voor de jongere generaties zijn er bronnen, waar nog niet gepubliceerde
gegevens te vinden zijn. Zo is over bovengenoemde Jasper van Wickevoort en zijn nageslacht
in het Amsterdamse Notarieel Archief zoveel te vinden, dat alleen al de samenvatting van de
(lang niet alle door mij geziene) akten vele bladzijden in Gens Nostra zou vullen.

Het wapen Van Wickevoort werd in het Nederland's Patriciaat van 19972 om-
schreven als: in goud negen groene klaverbladen geplaatst in drie rijen van
drie en in een blauw schildhoofd een gekroonde gaande gouden leeuw, rood
genageld. In het jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie van het
daarop volgende jaar3 werd een uitvoeriger beschrijving opgenomen van de
wapens Crommelin en Van Wickevoort Crommelin4.
In De Nederlandsche Leeuw5 besprak R.T. Muschart in zijn bijdrage 'Onjuiste
namen en wapens van Nederlandsche geslachten in het Armorial Général van
J. B. Rietstap' ook het wapen Van Wickevoort. Het discussiepunt betrof de kla-
verblaadjes: moesten het er niet drie zijn in plaats van negen? Muschart kwam met bronnen,
waarin originelen te vinden waren, die aantoonden dat leden van de familie drie blaadjes
voerden. Nog gewezen werd op de grote overeenkomst met het wapen Cocquiel. Muschart
voegde er aan toe, 'dat het wapen van de eveneens uit Antwerpen afkomstige, aan de Wicke-
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voorts geparenteerde familie de Cocquiel behoudens de kleuren precies hetzelfde is als dat der
familie van Wickevoort.'6 Van enige verwantschappelijke relatie tussen deze twee families is mij
evenwel niets gebleken!
In particulier bezit bevindt zich een portret van Abraham de Wicquefort, waarvan een foto is op-
genomen in de collecties van het Iconografisch Bureau. In de rechter bovenhoek is een wapen
afgebeeld met drie klaverbladen.

Tijdens een onderzoek naar een bepaalde familie kan het zich voordoen, dat men met anderen
daarover in contact komt. In het geval Van Wickevoort ontstond er een interessante en vrucht-
bare correspondentie met een ervaren genealoog, jhr. mr. R.C.C, de Savornin Lohman (1918-
1991)) o.a. over een aantal Antwerpse aangelegenheden. Zo sprak hij de overtuiging uit, dat de
vluchtelingen uit Antwerpen eind 16e eeuw niet uitsluitend Zuid-Nederlanders waren, maar
dat daaronder ook velen waren die na de val van Antwerpen terugkeerden naar het Noorden,
van waaruit zij eerder naar Antwerpen waren getrokken. Hij publiceerde daar ook over in De
Nederlandsche Leeuw7. Het was een mening die ik op grond van mijn onderzoekingen met
hem deelde en waar ik nog altijd achter sta. Aan Lohman dankte ik ook een gewaardeerde ver-
wijzing naar een dossier Van Wickevoort bij de Hoge Raad van Adel, een fraaie (maar onjuiste)
stamreeks in de collectie Van der Lely van Oudewater, inv. nr. 1331.

Een dikwijls terugkerend chapiter bij het publiceren van een genealogie is dat van de naam-
genoten, die niet of voorlopig nog niet zijn in te passen. Die zijn er ook hier! Ik noem:
- Vickfoert/Ficfort e.d. in de 16e eeuw te 's-Grevelduin-Capelle. Hierop attendeerde mij des-

tijds onze toenmalige hoofdredacteur J. L. Braber (1914-1994). In de door hem gepubliceerde
Kwartierstaat Braber-Vos kwamen gegevens hierover voor8.

- Wikfort te Harmelen. In 1733 vinden we te Ouder-Amstel een ondertrouw van Arnoldus
Wasman, j .m. van Harmelen met Adriaantje Wikfort, weduwe van fitter van der Cijs, mede van
Harmelen.

- Wicfort te Den Haag. Adam Wicfort, lieutenant Compagnie kolonel Balfour, verklaarde op 27
juni 1650, dat hij wel 18 jaar geleden enig wollen laken had gekocht van hopman Mulicom
zaliger, indertijd schepen van Nijmegen9.

- Wickevoort te Doveren. Cornelius Wickevoort, pastor 1571 te Doveren10.
- Diericksxken van Wickevoort, otr. Antwerpen (OLV) 7-5-1564 Lambrecht van Tuylt".

De bekendste Wickevoort in de Nederlandse geschiedenis is zonder twijfel mr. Abraham van
Wickevoort (de Wicquefort). Deze diplomaat wordt uitvoerig in de handboeken beschreven12. Zijn
leven is er een geweest met zeer duidelijke ups en downs.

Geboren te Amsterdam op 20 december 1606, als zoon vunjaspervan Wickevoort en Catharina
Rendorp, en vier dagen later aldaar in de Lutherse kerk gedoopt, werd hij reeds in november
1621 als student in Leiden genoemd, waar hij pas in 1635 promoveerde. Mogelijk werd de
studie opgehouden door reeds vroeg aanvaarde functies op het diplomatieke vlak. We zien
Abraham in later jaren veelvuldig optreden o.a. in opdracht van de hertogen van Bruns-
wijk-Lünenburg-Calenberg en van Brunswijk-Wolffenbüttel, maar ook bijvoorbeeld voor
de koning van Polen en voor onze eigen republiek. Uit de geschiedenis van Abrahams leven
leren we dat de functie van 'boodschapper' zeker ook in zijn tijd niet steeds een rustig bestaan
verzekerde. Zo werd hij in 1658 verbannen uit Frankrijk, maar voor hij het land had verlaten,
werd hij reeds in Parijs in de Bastille vastgezet. Later werd de zaak blijkbaar teruggedraaid.
Het hoe en waarom daarvan zou een apart hoofdstuk vragen, maar valt buiten het bestek van
deze studie.
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Kostuums uit de Neder-
landen (Brabant) einde 16e

eeuw

De Wicquefort genoot in Holland de bescherming van raadspensionaris Johan de Witt,
maar werd op instigatie van stadhouder Willem III in 1675 gevangen genomen wegens 'intri-
ges' (spionage voor Engeland en Frankrijk). Er volgde daarop een veroordeling tot levenslan-
ge gevangenisstraf en sindsdien was de Voorpoort van het Hof van Holland in Den Haag voor
enige tijdsduur zijn adres! 'Op de derde verdieping [van de Gevangenpoort] is de Stockzolder,
waar een paar schandblokken met opschriften voor elk soort misdrijf op een rij staan. Achter
een groot schot van massief eikehout is een aparte celruimte, in 1675 getimmerd, die werd
genoemd naar de eerste gevangene in die cel: Abraham de Wicquefort'13.

Met behulp van Janneke, een dienstmaagd, wist hij op 11 februari 1679 te ontsnappen en
vluchtte naar het Duitse Celle. Toen prins Willem III daar in 1680 een bezoek bracht, wist hij
zich met deze te verzoenen, maar de loopbaan van Abraham was hierna - mede gezien zijn
gevorderde leeftijd naar mag worden aangenomen - beëindigd. Misschien heeft hij in zijn
laatste jaren nog verder geschreven aan de geschiedenis van Holland, iets waar hij zich ook
tijdens zijn actieve loopbaan ernstig mee heeft beziggehouden. Op 23 februari 1682 is hij te
Celle overleden, 75 jaar oud.

Hij schreef het standaardboek14 over de diplomzatL'Ambassadeuretsesfonctions. Enkele jaren
geleden werd door een antiquariaat een publicatie van de stadhouder en het Hof van Holland
van 12 februari 1679 te koop aan geboden, waarin een beloning uitgeloofd werd om het bij
Abrahans ontsnapping behulpzaam gewezen dienstmeisje aan te houden15.

Spellingen
De spelling van de naam Van Wickevoort heeft in de loop der tijden nogal eens voor verwar-
ring gezorgd. We vinden de vreemdste vervormingen, zoals Van Wijcksoort, Van Wickevorst,
Van Wickenoort [waarbij de 'v' is aangezien voor een 'n'], Van Vyckvoort, zelfs: Van Vijgtvort.
Verder komen we tegen Van Vinckevoort16, Vickvordt, de Vicofoort, Van Vickevaart. Dan heb-
ben we bovendien nog te maken met het feit dat de door sommige i6e-i7e eeuwse scribenten
gebezigde 'v' op een 'r', soms zelfs op een 'p' leek17; dat alles kon bij het overschrijven van
kladbriefj es wel eens verkeerd uitpakken, voor ons althans.

Het is Vrouwe Jacquelyne van Enckevoirt, wettige huijsvrouw van heer]an van Berchem, ridder,
drossaard te Breda overkomen vermeld te worden in de Antwerpse schepenregisters op 17
augustus 1575 als 'Jacquelyne van Fickevoort', om in dezelfde acte nog eens als vrouwe 'Jacobe
van Fickenvoort' vereeuwigd te zijn18.
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In De Wapenheraut19 werd over de naam geoordeeld: 'ongelukkigerwijze bevat de Waal-
sche fiches-collectie te Leiden geen noemenswaardige gegevens betreffende het geslacht van
Wickevoort. Zij, die de registers hebben bewerkt, schijnen niet te hebben ingezien dat van
Wickevoort of de Wicquefort een Waalsche naam is'. Ruim honderd jaar na dato kunnen we
die bewerkers gelijk geven: de familie kwam uit Sint-Michielsgestel!

Genealogie

I. Meeus NN.

Kinderen (naar alle waarschijnlijkheid, gezien hun patroniem en achternaam, plaats en tijd):

1. Goyart, volgt Ha.
2. Henrick, volgt Ilb.

Ha. Goyart wijlen Meeuss van Wickevoort, overl. vóór 1428.

Zoon:

1. Meeus (Bartholomeus) zoon van wijlen Goyart van Wickevoert, vermeld in 1428 als weduwnaar
met zoon Goyart20 en in aug. 143421, tr. Beatrixjans van Loen, overl. in/vóór 1428, dr. van Jan
(Jans) Woutersen van Loen, timmerman22; tr. (2) Margriet van Vessem, vermeld 143023 en juli
143424, dr. van Pauwei van Vessem en Christina Steenwech.

Uit het eerste huwelijk:

a. Goyart Meeusz (Goyart zoon van wijlen Meeus Goyart Meeus) van Wickenvoert, in 1441 te Vught25,
in september 1447 vermeld als zoon van Beatrijs dochter wijlen Jan, timmerman, zoon
van zoon wijlen Jan Wouters van Loen26.

b? Mechteltf.q. Bartholomeus van Wickenvoert, vermeld 144927.

Ilb. Henrick Meeusz van Wickevoort, tr. Mechtelt NN, als weduwe vermeld op 22 mei 1424 met
zoon en dochter28.

Kinderen:

1. Christina, in 1424 genoemd als dochter van Mechtelt.
2. Meeus (Bartholomeus), in 1424 vermeld als zoon van Mechtelt, volgt III.
3? HenrickHenricksz Wickevoort, vermeld 144129.

III. Meeus (Bartholomeus) Henricks (Meeus zoon van wijlen Henrick Meeus) van Wickevoort, vermeld
1428-1455/56, overl. vóór 1461/62, tr. (1) Mechtelt Peters Becker, vermeld 1429-143330; tr. (2) Chris-
tinaJanGoyartsdieMolneer(sMolders),verme\di439-i47o/7i3'.

* Bartholomeus van Wickenvoirt f.q. Henrici met Wolterus Nijs (gehuwd met Aleide filie q. Petri
Becker) en Wolterus f.q. Petri Becker, vermeld 20 december 1429 en 27 mei 143O3Z.

* Meeus van Wickevoort wijlen Henrickss, man van Mechtelt Peterdr Becker, vermeld 143333.
* Bartholomeeus van Wickenvoirt, man van Christina dochter van wijlen Jan wijlen Goyarts Mol-

neer, 10 juni 143934.
* Meeus van Wickevoort, man van Cristijn dochter wijlen Jan zoon wijlen Goyart Molneer, vermeld

144035.

* Meeus van Wickevoort, man van Cristijn, dochter van wijlen Jan zoon van wijlen Goyart natuur-
lijke zoon van wijlen Henrick die Molneer, vermeld 144236.

* Bartholomeeus Vickenvoirt (van Wyckenvoirt) fol. q. Henrici, vermeld op 2 november 142837 en in
144738-
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* Meeus Henrix van Wickevoort vermeld in 1455 als weduwnaar van Mechtelt Peter Beckersdr, met
hun zoon Peter39.

* Christina vidua quondam Berth. Vickenvoert 1463 - Christijn weduwe Meeus en haar zoon Jan,
vermeld in H634".

Uit het eerste huwelijk:

1. Peter, vermeld 145541.

Uit het tweede huwelijk:

2. Jan, volgt IV.

IV. Jan Meeus Henrick Meeusz van Wickevoort, bakker, vermeld 1474-1486, tr. Mechtelt, vermeld
1474 en 1481, dr. van Goyaert Peter Willems van der Asseldonck, handschoenmaker.

* Jan Meeus/Jan Meeus Henrick Meeus Wickevoort vermeld in 1474 en 1477 als man van Mechtelt
Goyart Peter Wellen van der Asseldonc(k)42.

* Jan van Wickevoert als man van Mechtelt dochter van Goyart zoon wijlen Peters zoon wijlen
Willems van den Asseldonck en Hille (weduwe van voors. Peter), met haar broers en zuster, 12
juli 148143.

* Johannes Wickenvoert fol. q. BartholomeoWickenvoirt pistor(= bakker), verkoop 5jan. 148444.
* Johannes (Meeus) Vickevoert in 1486,1487 en 149745.

Voorouders van Mechtelt van der Asseldonck, te vinden via de fiches op het Bossche Protocol, een
keuze:
* Hilleke dochter van Herbert zoon wijlen Goyart van Dordrecht, snijder, weduwe van Peter Wei-

lens van der Asseldonck, hertrouwd met Aert Stamelaert zoon wijlen Willem, en haar kinderen
Goyart, Claes, Peter en Geertruyt van der Asseldonck, 144846.

* Peter Wellens van der Asseldonck, zoon van Metta dochter wijlen Roelof van Meerlaer, 12 mei
142347-

* Wellen van Asseldonck en zijn vrouw Mechtelt dochter wijlen Roelof van Meirlaer, 1406/140748.
* Willem van der Asseldonck zoon wijlen Claes Grittenzoon, vermeld 1420/142249.
* Herbert Goyarts van Dordrecht, weduwnaar van Aleyt dochter wijlen Rutger Scoemekers en

hun schoonzoon Peter Wellen van der Asseldonc, man van Hilleke, vermeld 143950.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, volgt V.

V. Jan (Johannes) van Wickevoortjanss, schrij nwerker, meubelmaker, vermeld 1493/94,1498/99,
tr. YdaKeympJansdr.51 (zij werd alleen gevonden als moeder van Rutger en Jan).
Rutger en Jan, broers, kinderen van wijlen Jan Vickevoirt, schrijnwerker, en van wijlen Yda
dochter van Jan Keymp glasmaker, 23 november 153252.

Kinderen (volgorde onbekend):

1. Jan, volgt Vla.
2. Rutger Jan Janss van Vickevoirt, vermeld 1552/1553", tr. Lucie van Vessem, vermeld 1528-1536,

dr. van Gillis zoon van Mathijs Gieliss van Vessem en Yda Arnt E verart Ghysbertss.
* Rutger soen Jans van Wyckevoirt, man en voogd van Lucie dochter van Ghielis van Vessem en

diens eerste vrouw Yda dochter wijlen Arnts soen wilner Everarts Ghyben(/Ghysberts) had een
kwestie met zijn schoonvader over een huis met een beemptken, gelegen te VughtS4.

* Rutgerus f.q. Johannis dicti de Wickevoert scriniario, marito et tutore Lucye sue uxoris filie qu-
ondam Egidij filii Mathie Gieliss de Vessem55, verkocht een huis op de Vugterdijk aan Dirck van
Hees alias van Os, 22 november 153256.

* Rutgerus f.q. Johannis dicti de Vickevoert verkocht op 23 juli 1533 aan zijn broer Jan een rente57.
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* Rutgerus fol. q. Johannis de Vickevoert verkocht op 14 juli 1539 een rente aan Henrick die Loze
c.s.s8

* Rutger wijlen Jan zoon wijlen Janss van Vickevoirt, verkocht op 24 januari 1544 een huis in de
Kerkstraat te 's-Hertogenbosch aan Jan wijlen Gerards Sc(h)effer, indertijd gekocht door zijn
vader Jan Jansz van Vickevoirt van de kinderen Jan Blickmans59.

* Rutgerus f.q. Johannis de Vickevoert verkocht op 28 september 1548 een rente aan Gerardus
zoon van wijlen Martinus van Berck60 en op 27 september 1548 een rente aan heer Gerart van
Berck, priester, t.b.v. Appeloni dochter van wijlen Peter van Ceulen6'.

3. Elsbene (Elsken) Vickevoirt, vermeld 23-11-1532 en 23-1-1544 met haar broer Jan62, woonde op
het begijnhof 1552/155363.

4. Barthus (Bartholomeus) van Wickevoort, vermeld in de Gemeene Settinge van 1552/155364.
* Bartholomeus fol. q. Johannes de Vickvoort/Bartholomeus Jansz van Fickefort, provisor van de

gevangenen binnen 's-Hertogenbosch 20-6-1537,22-12-1559,26-1-156365.
* Bartholomeus soen Jans van Vickevoirt werd op 12 september gemachtigd door Jan soen (wijlen)

Goyarts van Vickevoirt (VIIc) en handelde voor hem de zaken af op 24 september d.a.v.66

5. Goyaert, volgt VIb.

Vla. Jan van Vickevoort {jan soen wylenjans van Fickenfoirt) tr. Anneken dochter Gorts (GerartPeters)
Hellincx, overl. vóór 29-11-1547, dr. van Gerart Peters Hellincx en Elysabeth dochter Zeberts
soen wylen Zeberts Rembouts.

Hun vijf kinderen waren op 23 november 1547 voor een zesde deel erfgenaam in een huis 'De Vijsel',
staande aan de 'gemeyne' markt te Den Bosch. Voogden waren Bartholomeus van Vickvort, Rutger
Jans van Vickvort, Jan Zeberts en Arnt Plevyers als naaste magen en vrunden van vaders- en moe-
derszijde67. Op 27 juli 1549 vond de erfdeling plaats tussen de kinderen en erfgenamen van Gerart
soen Peters Hellinx en zijn vrouw Elysabeth dochter wylen Zeberts soen wylen Zeberts Rembouts,
m.n. Peter Hellinx, Christina Hellinx gehuwd met Andries Janss van Poppel, en de vijf kinderen van
wijlen Anna Hellinx, waarover voogden waren Jan zoen wylen Seberts Sebertss, Bartholomeus van
Vickenfoirt, Rutger soen wylen Jans van Fickenfoirt en mr. Arnt Pleviers68.

Uit dit huwelijk:

1. Gerardjanjanss van Fickevoirt69, vermeld 1547 en 1549; in september 1563 droeg hij zijn deel
in een rente op huis en erf te Berlicum 'Den onderstal' over aan Christina weduwe Zebert
Zebertss Romboutzoen7".

2. Agneesken (Agnese), vermeld 1547 en 1549.
3. Yken (Yda), vermeld 1547 en 1549.
4. Mary(c)ken, vermeld 1547 en 1549.
5. Aelken (Aleyde), vermeld 1547 en 1549.

VIb. Godevaert (Goyaert, Goert, Goirt) van Vickevoortjansz, overl. tussen 27-5-1557 en 29-12-1558,
gegoed te Vught en Gestel, tr. (1) Elizabeth Anthonis Reyners; tr. (2) vóór okt. 1525 Margriete van
Nertingen, dr. van Jan Jacobs van Nertingen en Oede (Oda) dochter van Dionis sRidders.

* Gerrit, Jan, Dionis en Barbara hun zuster, en Goyart f.q. Johannis Vickevoort voor zijn vrouw Mar-
griete, kinderen van Jan wijlen Jacobs van Nertingen, weduwnaar van Ode dochter wijlen Dionis
sRidders, over de tocht van huis en land te Vught, okt. 152571.

* Goijart van Vickevoort f.q. Jan van Vickevoert, promesse 25 okt. 152572.
* Godefridus fol. q. Johannis Fickevort maritus et tutor Margarete sue uxoris filie dicte quondam

Johannis (filii quondam) Jacobi de Neertingen [en zuster van Jan, Dionis en Barbara), huis en land
te Vught, 26 januari 153473.

* Godefridus fol. q. Johannis Vickevoert leende 11 car.gl. van Nicolaas van der Stegen mr. Jansz, 16-12-
153574.

* Godefridus f.q. Johannes Fickefoirts leende 12 gl. 5 st. van Leonart (Lenaert) wijlen Arnolds die
Brouwer (t.b.v. Gijsbert Pels), 13 januari 153675.
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* Goert Jans van Vickevoirt verscheen op 27 mei 1557 voor schepenen van Sint Michielsgestel met
zijn zoons Peeter, Joachim en Jan. Hij droeg aan hen over zijn woonhuis, brouhuis, koehuis, ho-
pland enz. binnen Gestel bij Herlaer, genaamd Dat Bylken, maar hield de tocht76.

* Voor schepenen van Sint Michielsgestel compareerden op 29 december 1558 Joachim en Jan, ge-
broeders wettige zonen wijlen Goert Jansz van Fickevoirt verwekt bij Elizabeth wettige dochter
wijlen Anthonis Reyners zijn wettige huisvrouw, mede voor de drie onmondige kinderen van
wijlen Peeter Goirt Jansz van Fickevoort bij Chateryne wettige dochter wijlen Lenaerts Arntsz van
Wouw zijn huisvrouw, over wie als voogden werden gesteld Jan Lamberts te Oisterwyck van va-
derszijde, en Henrick Willem Ruttenz van moederszijde. Dezelfde dag werd overgegaan tot deling
van de erfenis van Goyert en de kinderen en kleinkinderen uit zijn huwelijk met Elizabeth Antho-
nis Reyners. Joachim ontving land 'Die stoep' te Vught met enkele verplichtingen. Jan ontving
hooiland te Gestel 'In de teederbeemden', zoals Goert Jansz die meer dan twintig jaar gebruikt
had, en een erfpacht op een onderpand in de Beeverstraat, en de weeskinderen nog 18 car.gl. te
betalen. De drie kinderen ontvingen een weiland 'De Koeweyc' te Vught, en renten7''.

* Joachim, Jan en Jacop van Vickevoort, gebroeders Godevaertsswylen, Willem van Sulper, schrijn-
werker als man en voogd van Johanna van Vickevoort, hun zuster, en Metken van Vickevoort ook
hun zuster, 24 jaar oud, machtigden op 29 december 1565 mr. Adriaen van Haren, secretaris te Ge-
stel bij Herlaer onder de meijerij van 's-Hertogenbosch, om land geheten het Kerkenboscheelken
te Vught - gelegen naast een 'boschken' van Joachim - te verkopen, dat zij erfden van hun vader,
die het meer dan dertig jaren als zijn eigen goed bezeten en gebruikt had78.

* Willem van Sulper als man en voogd van Janneken Vickevort Godevartsdr 'daer moeder aff was'
Margriete van Nertingen, Matthys Spaen als man en voogd van Metken van Vickevoirt, zuster van
Janneken, Van Sulper, Spaen en Jan van Vickevort samen als ooms over Tanneken van Vickevoort
Jacopsdr, bekenden op 8 november 1585 ontvangen te hebben van de meesters van het Sinte Eliza-
beth Gasthuys binnen Haarlem de somma van 47 gulden 16 stuivers eens... van de verkochte meu-
belen, achtergelaten door wijlen Aeriken Cornelis, weduwe en tochteresse van de goederen van Jan
van Nertinghen, die een broer was van voornoemde Margriete van Nertinghen, volgens testament
en inventaris daarvan gemaakt79.

Uit het eerste huwelijk (volgorde niet bekend):

1. Peeter, volgt Vila.
2. Joachim, volgt Vllb.
3. Jan, volgt VIIc.

Uit het tweede huwelijk (volgorde niet bekend):

4. JacquesQacob), volgt Vlld.
5. Jannetge (Johanna) van Wickevoort Godevaertsdr, vermeld 1565 en 1585,1593 wonende te Leu-

ven, otr. Antwerpen (OLV) 8-5-1563 Willem van Sulper, schrijnwerker, 1565 wonende te
Antwerpen, leeft 1585.
Gaspar van Wickevoort (VlIIb) legateerde in zijn testament van 26 augustus 162380 een lijfrente aan
zijn 'halve moeitge' Jannetge, en in zijn testamenten van 1630 en 1634 legateerde hij een bedrag
aan zijn neef Jasper van Sulper zoon van Adriaan Willems, wonende Schiedam8'.

6. Metken (Meetge, Metteken) van Wickevoort, geb. ca. 1541,1593 wonende te Antwerpen, tr. na
29-12-1565 Mathijs Spaen Jansz, leeft 1585.
Uit dit huwelijk:
a. Godefridus, ged. Antwerpen (OLV) 4-5-1578 (get.: Henrick Stockmans, Tanneken Sa-

baot).
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Vila. Peeter Goyartss van Vkkevoirt, overl. tussen 15-5-1557 en 29-12-1558, tr. Catharina dochter
wylen LenartArnts (van Campen alias) van Wouw(e).

Bij de erfdeling van Goyart Jansz van Vickevoort (VIb) op 29-12-1558 werd vermeld, dat er
drie onmondige kinderen waren. Op 9 mei 1569 is er sprake van twee onmondige kinderen,
die meedelen in een van moederskant aangekomen erfenis; er werden geen voornamen ge-
noemd82.

Uit dit huwelijk (2 en 3 zijn zeker):

1. Lenaert (Leonard) Fickevoort % tr. Elisabeth Loeff, dr. van Franchoys Loeff en Jenneke Jan
Aertszoon Bellemaeckers. Zij hertr. Adriaen Govertszoon vanAltena.
Lenaert Fickefoort verkocht 7 september 1619 een huis, dat een bierbrouwerij was aan Franjois
Dircksz. Loeff van der Sloot84.

2. Henrick van Vkkevoirt.
Henrick soone wilneer Peeter Goyartss van Vickevoirt en van Catharina zynre huysvrouwe dochter
saliger Lenarts Arnts van Wouwe, competeerde de helft van goederen als land, renten en pachten,
geërfd van zijn ouders, transporteerde deze op 16 augustus 1581 aan Peter Anthoniss als man Hu-
bertken, Henricks zuster85. Mogelijk dezelfde als Henrick van Vickefort Peterss, van Sint Michiels
Gestel, kremer, poorter van Antwerpen 20-10-1570.

3. Hubertken, vermeld als zuster van Henrick in 1581, tr. Peeter Anthonisse6.

Vllb. Joachim van Wickevoort, geb. ca. 151887, poorter van Antwerpen 26-12-1544 als kuiper uit
's-Hertogenbosch, wijntavernier, waard in De Eycke aan de Grote Markt, reis naar Keulen
(1568), wijnkoper (1575), afstand poorterschap 14-9-157588, tr. (1) Antwerpen (Sint Jacob) mei
1545 Margriet de Laet alias Margriete Mys Willemsdr.*9; otr. (2) Antwerpen (Walburgis) 31-1-155290

Lucia (Lossia) van der Eggen (van derHegghen, Vereggen, Verheggen), in 1584 als weduwe vermeld, dr.

van Wouter Verheggen91, kuiper, en Lysbeth van der Eycke (ook: Vereycke)92.

732

Gezicht op een deel van Antwerpen;

het blok huizen vlak voorr het stadhuis

(midden rechts) behoorde toe aanjoachim

van Wickevoort (Vllb)
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* Adriaen Mys Willemssone en Margriete Mys zijn zuster, met Joachim Vickevoort haar man, en
anderen verkochten 4 januari 1547 aan Jan Everaerts van Sweerden, schaalmaker, en zijn vrouw
Marie van Turnhout hun deel in een rente, waarom op 5 mei 1543 de erfgenamen van het echtpaar
Jan Mys en Katlyne Kemps het huis Den Drayboom verkochten93.

* Lossia van der Eggen Woutersdochterwijlen (daar moeder afwas Lysbeth van der Eycke) met haar
man Joachim van Vickevoort, haar zuster Elisabeth met haar man Jaspar Vorsters, hun zuster
Catlyne met haar man Jan Capelleman, hun zuster Jacobmyne weduwe van Jan Andries (en de
voogden van hun kinderen), gaven op 10 december 1561 over aan Peter de Ryemere en zijn vrouw
Johanne van der Eggen, hun zuster, viervijfde deel en hun recht in het huis De Groote Nootscha-
le94. Dezelfde dag kregen Catlyne met Jan Capelleman het huis Den Cristoffel op de Cleyne God-
daert, en Joachim en Lossia het huis De Cleyne Nootschale beneden het Vleeschuys bij de Nieuwe
Veemarkt (in aug. 1570 was Joachim de originele koopacte kwijt)95.

* Cornelis Beyerlinck, weesmeester van Antwerpen, en zijn vrouw Juffr. Cornelie van der Beke ver-
kochten aan Joachim van Vickevoirt, wijntavernier, en Lucie van der Heggen zijn vrouw, een huis
geheten De Eycke met plaatsje, put, keuken en kelders gelegen aan de markt tegenover het stad-
huis, en nog drie nieuwe huizen naast elkaar in de Nieuwstraat genaamd de Manstraat. Er rust het
servituut op dat de buurhuizen Exterken, Springael, Sluetel en Eenhoorn 'hebben duer den ganck
aent waterschap van der roijen'96.

* Op 14 januari 1561 legden Joachim van Vickevort, waard in De Eycke aan de markt alhier, en zijn
vrouw Lossia van der Heggen, een verklaring af over Jan van Soenst, die enige tijd hun dienaar
was en nu naar Spanje is vertrokken. Voor zijn vertrek gaf hij hen een aantal loten genummerd 171
t/m 177 van de loterij van Santvliet. Hierop was de tweede prijs gevallen, zijnde diverse stukken
gedreven zilverwerk waaronder schalen, bierbekers en zoutvaten. Zij beloofden Jan van Soenst
schadeloos te houden en belastten daartoe hun huis De Cleyn Nootschale aan de Nagelmarkt die
men noemt Veemarkt97.

* Joachim van Vickevoort Godevaertssewijlen, waard in De Eycke aan de markt, machtigde op 19
maart 1565 Adriaen Luenis van Hese, secretaris te Sinte Michielsgestelt bij Herlaer om te verkopen:
een akker land met houtwas te Vught aan de Heymsdijk, 'Den Poel' genaamd (belend aan een kant
de erfgenamen van Goyvaert Janss) en nog een houtwas er naast98.

* Joachim van Vickevoirt, waard in De Eycke omtrent de Groote Markt alhier, en zijn vrouw Lucie
van der Hegghen waren schuldig aan Jehanne van Gravenberghe weduwe van Niclaes Spinelli
(Florentijn) 1020 car.gl. eens voor geleend geld. Zij verbonden daarvoor op 10 december 1565 hun
huis De Eycke met een plaatsje, put, keuken, kelders en nog drie huizen naast elkaar in de Nieuw-
straat geheten de Mansstraat; De Eycke stond tegenover het Nieuwe Stadhuis tussen het huis
tSpringael aan de ene zijde en de huizen dExterken, Den Slotel, Den Eenhoren en Den Caetsbal
aan de andere zijde, komende achteraan het huis de Colve. De drie andere huizen zijn De Vergulde
Oester, De Twee Vergulde Eeckelen en De Vier Vergulde Eeckelen".

* Wanneer een poorter langere tijd buiten de stad vertoefde, kon hij zijn poorterschap verliezen.
Men liet dan de reden van een noodzakelijke afwezigheid vastleggen voor schepenen. Joachim,
wijntavernier in dEycke, was op 16 oktober 1568 van plan naar Keulen en Duitsland te vertrekken
om daar voor zijn nering diverse soorten wijnen te kopen, en om reden van andere affairen. Hij
verzekerde de schepenen dat hij van 'gheender meyninghe' is om elders te gaan wonen100.

* Joachim van Vickevoort, waard in De Eycke aan de Grote Markt, kocht op 17 maart 1570 van de stad
een stuk erf met een kelder daaronder, onder de markt aldaar liggend, 240 voeten groot, tussen
het huis De Eenhoorn en de straat van de markt, gespleten van het erf van De Groote en De Cleyne
Sleutel101.

* Als eigenaar van het huis De Eycke had Joachim een geschil met Jan Hues, de eigenaar van het huis
dExterken, beide naast elkaar staand bij het stadhuis. Het probleem was een loden buis die boven
een deur van het Exterken hing; een accoord werd op (30 juli?) 1571 gesloten102.

* Ter vermindering van hetgeen hij Hans Caijs, koopman van de Duij tsche natie, schuldig was trans-
porteerde Joachim van Vickevoort, wijnkoper, op 23 april 1575 die hoeveelheid Rinsche wijnen,
die hij in Duitsland van diverse kooplieden onlangs gekocht had en op 18 april uit Keulen gevaren
waren en deels te Stockem 'gearresteerd' zijn103.

* Joachim van Vinckevoort, koopman van wijnen, verklaarde op 3 september 1575 af te zien van zijn
poorterschap van Antwerpen104.
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* Voor Joachim kwamen de woelige tijden heel dicht bij, toen op zondag 4 november 1576 de mui-
terij van Spaanse soldaten uitbrak - bekend geworden als de Spaanse Furie - en zij het Stadhuis
tegenover zijn taveerne in brand staken. Op dat ogenblik was de stadsklerk Peeter Fabry in zijn
stamkroeg De Eycke aanwezig. Met twee collega's Jan de Witte en Jacob Kimpe probeerde hij
zoveel mogelijk 'protocollen, registers ende andere boecken ende pampieren van importantien'
uit de secretarie te redden, die hij neerlegde in de buurhuizen van De Eycke, De Springaele (van
Joseph van der Ast) en in Het Exterken (het gildehuis van de bontwerkers). Bij de brand gingen
o.a. de schepenregisters van 1480 t/m 1489 verloren. Opvallend was dat zij niet met het geredde
materiaal bij De Eycke naar binnen gingen; wellicht vonden zij het daar minder veilig vanwege de
drinkende soldaten105.

* In het 'Register inhoudende huysen proprietarissen ende huurders, anno 1584 october'1"6 werd
Joachim van Wickevoort genoteerd als eigenaar van de huizen De Zevensterre, De Twee Eeckelen
en De Vier Gulden Eeckelen naast elkaar in het Maendstraetken, van Den Gulden Sleutel tegenover
het stadhuis 'naer d'iseren brugge', en zijn weduwe(!) als eigenares-bewoonster van De Eycke.

Kinderen (niet bekend uit welk huwelijk):

1. Jan (Hans) van VickevoortJoachimsswijlen, koopman van wijnen te Gent; als buitenpoorter
van Antwerpen ingeschreven op 3-1-1597,20-10-1598,28-5-1599,2-6-1600 en 28-1-1609.
* Hij had op 23-7-1603 een geschil met Nidaes Gillis mr. Niclaesswijlen, griffier van de lakenhalle,

om het kwijten van een rente op het huis De Eycke aan de Grote Markt, dat Jan toebehoorde;
door tussenspreken van goede mannen werd een accoord gesloten107. De stad (Tresoriers en
Rentmeesters) calengierde van naderschap (eisen om te naasten) op 14 juni 1613 de koop, die
Franchoys Schenaerts onlangs deed van het huis d'Eycke tegenover het Stadhuis, met de huizen
in de Mansstraat, eigendom van Jan van Vickevoort108. Tresorieren en rentmeester verklaarden
op 31 maart 1617 zeshonderd gulden eens ontvangen te hebben van Jan van Vickevoort, koop-
man van wijnen tot Gent, via Steven Wils. Jan deed afstand van acten en pretensies, die zijn va-
der Joachim van Vickevoort ten koste van de stad gehad mocht hebben, mede namens de andere
erfgenamen109.

* Jan van Vickevoort Joachimssonewijlen, Elisabeth van Vickevoort zijn zuster met Cornelis Ver-
beke haar man, en Lucia van Vickevoort ook hun zuster weduwe Ter Weyden, bekenden op 22
juni 1611 ontvangen te hebben van Anna Wisschauens weduwe Egbrecht Daelmans, de hoofd-
penningen van een rente, die Cornelis van Holvelt, kleermaker, en Marie Kerremans zijn vrouw
op 5-8-1564 bewezen hebben Johanna van Gravenberge weduwe Niclaes Spinelli op het huis
Den Bruynenbaert op Sint Cathelyne vest buiten de Meerpoort; deze rente erfden zij van hun
vader Joachim, die de rente kreeg van Johanna van Gravenberch volgens haar testament d.d. 2-
9-1580"°.

2. Elisabeth van Vickevoort (ook: van Wickevorst), overl. 13-7-1625 in haar huis in de Pantstraat"1,
begr. Antwerpen in het Klooster der Predikheren, tr. (i)Jan (Hans) Ruts "2, houtbreker, zn.
van Jan Ruts en Marie Buyters (de Buyter)"3; tr. (2) Antwerpen (OLV) 16-6-1602 (getuigen
Hans Fyens en Symon Mechelis)"4 Cornelis Verbeeck, timmerman en houtbreker, overl.
1639, begr. in het Klooster der Predikheren.
* Jan Ruts, houtbreker, zoon van Marie Buyters, Elizabeth Ruts zijn zuster met haar man Jan

Brooman, bakker, en Margriete Ruts, ook hun zuster met haar man Joos van Beemont, tesamen
met Dierick Schenckel timmerman Janssone (zoon van wijlen Elizabeth Buyters) cum suis, kwe-
ten een rente die op 11 september 1582 ten behoeve van Jacob de Buyter en zijn vrouw Barbara
van der Veken op een huis in de Everdeystraat verkocht was"5.

* Op 16 juni 1611 bekenden Elisabeth van Vickevoort, weduwe van Jan Ruts, en Cornelis Verbeke,
houtbreker, nu haar man, mede namens Joachim en Johanna Ruts haar kinderen (de anderen:
Anna, Hans en Marie waren uitgekocht), ontvangen te hebben van Jan van Keerbergen, boekver-
koper, de hoofdpenningen van een rente op het huis dMolenyser in de Cammerstraat, die wijlen
Jan Ruts op 26 augustus 1598 kocht van Hans van Vickevort"6.

* Elizabeth van Vickevoort, weduwe van Jan Ruts, met Cornelis Verbeke, nu haar man, bekende
op 4 juli 1615 ontvangen te hebben van mr. Michiel Fabry procureur als gemachtigde van Juffr.
Anna van der Vinckt, de hoofdpenningen van een rente van 12 gulden erflijk, waarvan wijlen
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Antwerpen, Vleeshouwersstraat hoek Zinkstraat

Jan Ruts tweederde op 6 maart 1599 kocht van Dierick Schenckel; het resterende derde deel had
Jan geërfd van Clara Buyters. Hans Ruts en Marie Ruts met haar man Philips van Aken waren
26 maart 1611 uitgekocht en voldaan, Anna Ruts met haar man Ghysbrecht Ghoes op 7 maart
1609"7.

* Cornelis Verbeke, timmerman en houtbreker, en Elizabeth van Vickevoort, zijn wettige vrouw,
testeerden voor notaris Peeter Fabri op 4 april 1623"8. Cornelis legateerde aan haar zoon Joachim
Ruts al zijn timmergereedschap met land en hofstede te Merksem en Schoten. Zij legateerde aan
haar kleinkinderen Hans Ruts, Cornelis van Aken en Jehenne Ghous en aan haar schoonzoon
Gysbrecht Ghous een som geld. Haar erfgenamen waren Joachim, Marie, Anne, Jehanne en de
kinderen van wijlen Jan Ruts, haar kinderen en zoonskinderen.

Uit het eerste huwelijk"9:
a. Joachim Ruts, timmerman.
b. Maria Ruts, tr. Philips vanAecken (van Aken), waard in den Helm op de Korenmarkt te Mechelen,

vermeld 1627.
c. Anna Ruts, in 1627 weduwe, tr. GijsbrechtC(h)oes, kousmaker.
d.Johanna Ruts, tr. Guilliammelmpens, vermeld 1627.
e. Jan Ruts, ged. Antwerpen 26-11-1583 (als Joannes, geheime dopen OLVkerk), overl. vóór 1627, tr.

Maria van Daele, overl. vóór 1627; kinderen vermeld in de weesmeesterkamer van Antwerpen
1627-1629.

Uit het tweede huwelijk:

Gens Nostra 60 (2005) 735



3. Lucia van Wickevoort, ged. Antwerpen (OLV) 25-1-1562, in 1611 weduwe120, tr. Antwerpen 26-
1-1593 Henrick ter Weyden.

VIIc. Jan van Wickevoort, geb. 's-Hertogenbosch, poorter van Antwerpen 8-10-1546 (als Hans
Fickevoort Godevaertsz), kleermaker, later zijdeverkoper (koopman van zijden), aanhanger
Augsburgse Confessie, testeerde Antwerpen 12-5-1570 voor heer Peeter Uten priester en op
5-8-1589 voor notaris Seger van der Dort121 en te Amsterdam 23-6-1593 voor Lieven Heylinc,
poorter van Amsterdam 8-2-1590, otr. (1) Antwerpen (OLV) 8-1-1548 Marie (Maeyken) de Vriese,
dr. van Anthonis de Vriese en Johanna Verhesen; zij testeerde 12-5-1570, overl. vóór 23-7-1571122;
otr. (2) Antwerpen (OLV) 14-12-1572 CathelyneStuytelinck (Studelin, Stuyckeling), begr. Amsterdam
21-12-1590, komende 'uytt de Jonge Moerreaen', wed. van Bernaert Doedens (Doedyns)123, dr.
van Lodewyck Stu(y)delin(ck) Lodewyckss, lakenbereider en Martyne Rottiers Joosdr.

* Jan van Vickevoirt soen (wijlen) Goyarts van Vickevoirt machtigde op 12 september 1561 Bartho-
lomeus soen Jans van Vickevoirt om land te Gestel bij Herlaer en een rente op land te Haren tot
Belveren te verkopen, die verkoop vond plaats op 24 september d.a.v.124

* Op 18 januari 1552 (= 1553) kochten Jan Vickevoort, kleermaker, en zijn vrouw Marie de Vriese van
haar zuster Katlyne de Vriese Anthonisdochterwijlen, gehuwd met Jan van Nuijs, lakenbereider,
de helft van enkele renten1".

* Een kryptische inschrijving in het doopboek van de Onze Lieve Vrouwekerk te Antwerpen op 14
maart 1566 luidt: 'Jan van Vickevort, joffrou van Dort', en in de marge: 'de mo (met een afkortings-
streepje erboven) ook Xeynen'. Geen naam van een dopeling. De juffrouw Van Dort was misschien
de doopgetuige en zou een verwante van moeders zijde kunnen zijn126.

* Weduwnaar geworden van Marie de Vriese, bewees Jan van Vickevoirt, kleermaker, op 23 juli 1571
volgens hun testament van 12 mei 1570, hun kinderen Anthonis, Hans, Jaspar, Betteken, Marie
en Johanne moeders erf. Hij verbond daarvoor een rente op zijn huis Het Jonckmoorken in de
Zierickstraat (belend Franchois van Ganssepoel en het huis Den Gulden Cop) en een rente van zes
gulden, die hij heffende was op de huizen De Groote en De Cleyne Schale staande op Sint Jansvliet,
voorts nog een rente, die hij heffende was op een huis Noorweghen op de Nieuwe Vliet. Voogden
waren Joachim Vickevoirt, Jan de Vriese en Mertten Adriaenss127.

* In het Gildearchief van de kleermakers komt Jan Fictewoert voor in de Tafel van derCleermakers van
1571. Cleermakers namen toenamen en woenplaatse van hun luijden128. Hij komt niet voor op een
lijst van zijdenlakenverkopers d.d. 9 april 1570 stilo brab. (= i57i)129, vermoedelijk is hij dat beroep
na zijn tweede huwelijk gaan uitoefenen.

* Jan van Wickevoort, koopman en poorter, machtigde op 21 november 1577 Rycolt Vollenhove,
wonende te Deventer en Arnoult Herckman, koopman aldaar om te innen hetgeen Henrick van
Bomel den ouden tot Deventer hem schuldig is voor divers zijdenwerk, geleverd aan de huisvrouw
van genoemde Henrick, en nog de 21 ponden, 16 stuivers en 7 penningen Vlaams eens, die Cornelis
van Bomael, ook wonende te Deventer hem schuldig was130.

* Op verzoek van Jan van Vickevoort, kremer, verklaarden op 20 september 1585 Anthonis Rappallo,
oud 66 jaar, en Jan van der Stocke, oud 42 jaar, dat zij lang kennen en wel weten dat hij een man
van eer is en goed bekend staat en al jaren in Antwerpen woont. Rappallo heeft lang met de broer
van Jan handel gedreven en Van der Stocke is lid van hetzelfde gilde en daarom dagelijks met Jan
converserend131.

* Jan van Vickevoort, zijdeverkoper, bekende op 29 april 1589 dat hij Jaspar, zijn zoon 'van den eer-
sten bedde daer moeder aff was Maria de Vriese' schuldig was 550 car.gl. volgens het testament van
hem en wijlen zijn huisvrouw gemaakt voor notaris heet Peeter Uten, priester OLV-kerk op 12 mei
1570. Ook erfde Jaspar van wijlen zijn zuster Janneken van Vickevoort 110 car.gl. Zijn vader bewees
hem daarom een jaarlijkse rente van 40 car.gl. 5 stuivers op een huis geheten Het Jonck Moorken,
staande in de Zierickstraat te Antwerpen tussen het huis van Franchoys van Gansepoel en het huis
Den Gulden Cop132.

Zijn tweede vrouw
* Catlyne Steudelinck weduwe van Bernaert Doedens, was voor een twaalfde deel in een zesde deel

in de helft van de goederen van wijlen Ursula Steudlin mede-erfgenaam op 11 oktobet 1568. Eén
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van die erfgenamen was Josynken Steudlin weduwe van Hans Cremer, in leven stadspeelman te
Amsterdam (procuratie voor notaris Cornelis van Hamerode, d.d. 7 december 1567). Een andere,
Jacques Steudlin, woonde te Weert, (procuratie voor schout en schepenen van Weert d.d. 9 februari
1568)™.

* Jan van Vickevoort als man van Catlyne Stuytelincx, met haar familie als erfgenamen van Mar-
griete Stuytelincx, machtigden op 15 december 1583 de taallieden om te doen dagen134.

* Op 12 juli 1589 verkochten Jan van Vickevoort, zijdeverkoper, en zijn vrouw Catlyne Stuydelinck
een rente a 43 car.gl. 15 st. erflijk (een deel is al afgelost) aan Hans Rutz, houtbreker te Antwerpen,
verhypothekeerd door Willem de Clerck en zijn zuster Marie op een grote huijsinge genaamd t
Casteel van Ryssele in de Korte Nieuwstraat, zoals zij comparanten deze rente kochten op 4 augus-
tus 1585 van Barbara Loys Jansdrwijlen, dochter van wijlen voors. Marie de Clerck'35. Hans Ruts,
houtbreker, verkocht deze rente weer op 26 juni 1599 aan Heylwich van Valckenisse Peetersdoch-
terwijlen136.

* Pas tussen juli en oktober 1589 vertrokken Jan en Cathelijne uit Antwerpen. Zij hadden gebruik
gemaakt van de door Parma in 1585 geboden mogelijkheid om (maximaal vijfjaar) nog te blijven
om zaken te regelen.

* Lijntgen Stuetelijnx was te Amsterdam op 1 oktober 1589 in de Oude Kerk getuige bij de doop van
Johan(n)es, zoon van Hans Schij ts, koopman en Lij ntgen Bordoncx.
De familie Steudlin (Steyd(e)lin, Stuyd(e)lin, Stutelinc, enz.) was een uit Duitsland afkomstige'37

familie van gegoede kooplieden, die zich eind 15e eeuw in Antwerpen vestigde138.
Het huis in de Zirkstraat, genaamd 't Moorken of het Moriaenshoofd:
* 1556,18 febr. Inerfgeving door de stad aan Jan Vickevoort, kleermaker, van een huis gestaan in de

Zirkstraat naast het hoekhuis van de nieuwe straat lopend naar het Juwelierspand, belend ten
zuiden de kinderen Gansepoel. Het huis kostte 45 car.gl. jaarlijkse rente boven de 23 gulden, die
contant werd betaald139.

* 1560,20 juni. Overdracht door de stad aan Cornelis van der Gracht van een jaarlijkse erflijke rente
van 45 gl., voor welke rente, 18 februari 1556 aan Jan Vickevoort in erf gegeven is een huis genaamd
dMoriaenshoofd in de Zirkstraat'40.

* 1584, okt. Eigenaar/bewoner van 't Moorken', Zierickstraat141.
* 1589, 26 juli. Jan van Vickevoort, koopman van zijde, verkocht een rente van 20 car.gl. (= nam een

hypotheek) op een huis geheten dMoorken in de Zierickstraat tussen het huis van Franchois van
Gansepoel en het hoekhuis van het straatje waar men naar de Engelse pont gaat, aan Dierick Sle-
bus, tavernier. Het huis was al belast t.b.v. Jaspar van Vickevoort en de huisarmen van de stad142.

* 1605, 29 juli. Jaspar van Vickevoort Janssonewijlen, koopman, voor hem zelf en in naam van Ma-
rie en wijlen Anthonis van Vickevoort zijn zuster en broeder, en ook in naam van Jaspar Troyens
getrouwd geweest met wijlen Elizabeth van Vickevoort, die ook zijn zuster was en als oom en tes-
tamentaire voogd van Elizabeths kinderen, verkocht aan Guillaume tKint, zijverkoper, een huis
met o.a. een plaatsje, een achterhuisje, een gemeenschappelijke regenbak, grond en toebehoren,
met de meubels van houtwerk, tegenwoordig daar in wezende, geheten Het Moorken, staande in
de Zierickstraat tussen het hoekhuis Den Kop en hun andere huis tGulden Cruys, komend achter
aan het erf van de kinderen Gansepoel; welk huis hun vader op 18 februari 1556 van de Tresoriers
en Rentmeesters van Antwerpen gekocht had. Jaspar verkocht Guillaume tegelijk een rente van 6
car.gl. op het huis De Groote Schale op Sint Jansvliet, geërfd van hun moeder Maria de Vriese143.

* 1616, 9 augustus. Jaspar van Vickevort Janssewylen, koopman, wonende te Amsterdam, bekende
ontvangen te hebben van Guilliame tKint, koopman te Antwerpen, de hoofdpenningen van een
rente van 42 gl. 15 st., waarom hij op 29 juli 1605 verkocht voors. Guilliame tKint een huis Het
Moorken in de Zierickstraat (te Antwerpen), gelegen tussen het hoekhuis Den Kop en zijn com-
parants andere huis t Gulden Cruys, komende achterwaards aan het erf van de kinderen Van
Gansepoel, met welke verkoop voor wethouderen van Amsterdam op (blanco) was ingestemd door
Tielman van Beringen en Jaspar Troyens144.

* Jan Vickevoort te Amsterdam 17 november 1591 getuige bij de Lutherse doop van Gorgius, zoon
van Jacques Wijnants; 22 september 1592 getuige bij de Lutherse doop van zijn kleindochter Maria,
dochter van Jasper.

* Jan van Wickevort, koopman van zijden, vroom en gezond van 'herten', testeerde op 23 juni 1593 te
Amsterdam voor notaris Lieven Heylinc'45. Hij legateerde aan de armen van de Augsburgse Confes-
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sie 25 gl. en tot onderhoud van predikanten van dezelfde confessie ook 25 gl. eens, aan zijn twee
halfzusters Janneken te Leuven en Meetgen te Antwerpen - of hun kinderen - elk 25 gl. eens. Aan
zijn jongste zoon Jaspar zijn testateurs 'conterfeytsel daer onder geschreven staet wt den hondert
ende derden psalm'146 en al het gereedschap behorend tot de winkel. Als zijn erfgenamen noemde
hij zijn vijf kinderen Anthoni, Elisabeth, Maria, Hans en Gaspar van Wyckevort. Het deel van
Hans, tegenwoordig in Spanje zijnde, was in een rente op het huis De Cleyne Schael te Antwerpen
vastgezet, zoals beschreven in zijn eerder testament voor notaris Seger van der Dort te Antwerpen
op 5 augustus 1589. Nog als onderpand voor het deel van Hans zal blijven de helft van een rente
(waarvan de andere helft Isabeau Stutelincx, huisvrouw van Jaques Ie Poivre toekomt) op een huis
t Casteel van Ryssel met twee huizen daarnaast in de Korte Nieuwstraat te Antwerpen. Mocht
deze rente of de huizen verloren gaan, dan zijn de vier kinderen gehouden Hans 40 gl. jaarlijks te
betalen. Voorts bepaalde Jan dat al hetgeen hij zijn oudste zoon Anthoni geleend en anderszins ter
hand gesteld heeft boven zijn moeders goed, niet in de deling van de erfenis verrekend zal worden
'om den quaede fortuin die den voorn. Anthoni zyn sone gehad heeft ende omme... redenen hem
testateur daertoe moverende'. Getuigen waren Jaecques van Hanswyck en Jan Aertsen.

Uit het eerste huwelijk:

1. Anthoni, volgt Villa.
2. Elisabeth (Lijsken, Betteken) van Wickevoort, geb. ca. 1552, overl. tussen 1593 en aug. 1610, tr.

Antwerpen (OLV) 9-9-1574 (get.: Jan van Wickevoort) Jasper Troyen(s), geb. Mechelen ca.
1547, kremer, boekverkoper, boekdrukker. Hij hertr. Delft aug. 1610 Margrita Hagens, en
Dordrecht sept. 1616 Lysbeth sCupers >47.
* Op verzoek van Jaspar Troyens, kremer, geboren van Mechelen, legden op 12 november 1572 Jan

van Luffele de oude, koopman, 67 jaar en Hans Visch, wijntavernier, 34 jaar, een verklaring af, nl.
dat zij wel wisten dat Jaspar al meer dan twaalf jaar te Antwerpen woont en goed bekend staat.
De eerste comparant is zijn oom en kent hem dus al van jongs af aan; de tweede heeft een nicht
van Jaspar getrouwd148.

* Jaspar Troyens, kremer, kocht op 13 maart 1576 het huis Den Tennen Pot, gestaan op Sint Katly-
nenveste alias de Catteveste van Katlyne Gome Niclaesdrwijlen, vrouw van Raphael van Haef-
ten, kleermaker, en mede-erfgenamen149. In (juli) 1579 verkocht Jaspar Troyens, kremer, De Ten-
nen Pot (tussen De Roode Scheere en De Herpe) aan Jan Paulo Dorco, een Italiaans koopman15".
In 1584 woonde hij in een huurhuis van Hans Gijsels op Clapdorp15', in 1597 echter te Dordrecht
in de Griffioen152.

Uit dit huwelijk (volgorde niet bekend:
a. Maria (Mayke) Troijen, geb. Antwerpen, overl. vóór 25-8-1606, otr. Amsterdam 22-2-1603 Hans

Goris (Goverts), bombazijnwerker, overl. vóór 25-8-1606, wedr. van Susanna van Nyrke153.
Hans Goris verscheen op 25 augustus 1606 in de weeskamer van Amsterdam. Hij had uit zijn
eerste huwelijk een dochter Susanna, 8 jaar, en uit zijn tweede huwelijk een zoon Jasper, 21/2
jaar, en een dochter Lysbeth, 11/2 jaar; voogden waren Cornelis van Tongerlo, grootvader Jasper
Troyen en oudoom Jasper van Vickevoort. Een financiële regeling werd ter weeskamer getrof-
fen, neerkomend op tienduizend car.gl. voor de drie kinderen samen. Dochter Susanna compe-
teerde de helft van het huis De Boterstande te Antwerpen154.

b. Jasper Troyen, geb. Antwerpen ca. 1585, boekverkoper en boekbinder155.
c. Hans Troyen, vermeld in het testament van zijn zuster Margrita in 1614.
d. Margrita (Margareta) Troyens, testeerde te Dordrecht 1614156. Zij werd 23 april 1635 vermeld in het

testament van Maria van Wickevoort (de vrouw van Cornelis van Wesenbeeck), die haar nicht 50
gl. vermaakte157. Zij werd tevens bedacht door Joachim van Wickevoort in zijn testament van 22
april 1638: zijn nicht zou elk jaar op zijn sterfdag 25 gulden ontvangen158.

3. Maria (Maijken) van Wickevoort, ged. Antwerpen (OLV) 2-10-1560, begr. Amsterdam (OK)
21-1-1650 (wonende in de Warmoesstraat), tr. (Deventer na 17 juni 1584)159 Tieleman van Be-
ringen '6o, van Deventer, zijdelakenkoper, poorter van Amsterdam 22-3-1603, overl. tussen
1611 en 1613, zn. van Peter van Beringen, mr. kleermaker en Bartha NN.
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* Tieleman en Maria testeerden op 10 en 26 aug. 1602. Tot voogden over hun (dan) acht kinderen
werden Jaspar van Wickevoort en Melchior van de Venne hun broeder resp. zwager benoemd'61.

* Maeyken van Wyckefoort, wonende in de Cattoenboom in de Warmoesstraat, nam in 1606 deel
aan de loterij'62.

Uit dit huwelijk de gehuwde kinderen:
a. Jan van Beringhen, geb. Deventer 1585, otr. Amsterdam 29-7-1631 Elisabeth Rutgers, geb. ald. ca.

1594163.
b. Maria van Beringen, ged. Deventer 10-11-1588, otr. Amsterdam 21-12-1613'64 Isaacq Soolmans, geb.

1586, zn. van Marten Soolmans, kremer, en Cornelia van Eerthesen.
c. Tieleman van Beringen, geb./ged. Deventer 15/19-5-1589, zijdelakenverkoper, overl. 3-4-1660, otr.

(1) Amsterdam 18-10-1614 Sara Soolmans, geb. ca. 1591, dr. van Hans Soolmans; otr. (2) Amsterdam
i6-i-i62ol6s Elisabeth de Marees, ged. ald. 16-5-1622, dr. van Abraham de Marez en Maria Ge-
maert'66.

d. Elisabeth van Beringhen, geb. Deventer 1597, otr. Amsterdam 15-8-1615'67 Goosen jans Sijrxma (Sier-
xma, Sirxma)l68, geb. Sneek ca. 1590, apotheker, zn. van Jan Remmertsz Sierxma, apotheker, en
GrietjenServaesdr.

e. Anna van Beringen, geb. 1599, otr. Amsterdam 16-7-1619 Heijndrick Verdonck, geb. Rotterdam 1598,
zijdelakenkoper. Zij testeerden bij hen thuis in de Warmoesstraat waar de Vogel Struys uithan-
gende is op 6 januari 1620; Anna in het kindbed liggend'69.

f. Jasper van Beringen, geb. ca. 1600'70, makelaar17', overl. vóór 1651, otr./tr. Amsterdam (NK) 14-/2-
5-1623'72 Sara Spiers '", ged. ald. 21-7-1599, begr. Amsterdam 19-4-1673, dr. van Abraham Spiers,
zijdehandelaar, en Anna Sprenckhuijsen.

g. Daniel van Beringen, ged. Amsterdam 13-4-1606, drogist, otr./tr. (1) Amsterdam/IJsselsteijn 27-
9/9-10-1631 Mechelina Merouw '74, j.d. te IJsselsteijn; otr. (2) Amsterdam 29-4-1638'75 Sara Oijens,
ged. ald. 25-10-1612, dr. van Abraham Oijens, bewinthebber WIC en Maria Plante.

4. Joanna (Janneke), ged. Antwerpen (OLV) 25-1-1563, overl. vóór 29-4-1589.
5. Johannes (Hans) van Wickevoort, ged. Antwerpen (OLV) 13-12-1564,1593 in Spanje.

Misschien was een zoon van hem Henrick van Wickevoort, wonende te Lissabon, aan wie Tielman
van Beringen (VIIc.3.b) op 16 november 1612 procuratie verleende176. Jasper van Wickevoort, koop-
man te Amsterdam, leende op 15 juli 1616 600 gulden aan Petronella barones van Wassenaer, terug
te betalen aan Hendrick van Wickevoort te Lissabon'77.

6. Jasper, geb. ca. 1565178, volgt VlIIb.

Vlld. Jacques Vickevoorts Godevaertss (Jacus Vickevoert, Jacob van Vickevoort), van 's-Hertogen-
bosch, poorter van Antwerpen 18-4-1561, oudkleerkoper, overl. 's-Hertogenbosch (vóór 26-)io-
1574» tr. Antwerpen (OLV) 11-1-1564 Barbara (Bayken) van Halen, overl. Antwerpen (vóór 26-)io-
1574) dr. van Joos van Halen en Tanneken NN.

Weesmeesterkamer te Antwerpen, 8-10-1587: Staat van de achtergelaten goederen door wijlen Tanne-
ken wed. was van wijlen Joos van Halen en Jacques van Vickevoort en Barbara van Halen, die 'naer de
andere deser werelt syn overleden' anno 1574 in oktober, te weten Jacques binnen 's-Hertogenbosch
in het gasthuis, en Tanneken en haar dochter Barbara te Antwerpen in het gasthuis, nalatende Anna
en Katelyne van Vickevoort, waarvan de voorschreven Katlyne binnen Maastricht is overleden. Staat
en rekening door Jan van Vickevoort als oom, Sebastiaen van Halen, mede voogd. Vermeld werden
o.a. meubele goederen ter waarde van zeven gulden, gekomen van Alidt Cornelis getrouwd geweest
met Jan van Nerti(n)gen, der kinderen oudoom die tot Vught was overleden. Het sterfhuis van Goze-
vaert van Vickevoort werd genoemd, evenals een schuld aan Mathijs Spaen, aan Rombout Hemsen
voor mondkost van dochter Tanneken en voor kamerhuur van grootmoeder Anna van Halen, aan de
priester van het gasthuis die grootmoeders testament maakte, aan de voedstervrouwe o.a. omdat ze
wachten moest op de vrienden uit Brussel, twee jaar mondkost voor Anna aan Tanneken Hoffcam-
pers. Kosten werden met kerst 1578 betaald voor Tanneken omdat ze een 'zieckte van besmetheyt'
kreeg. Jarenlang werden de uitgaven voor haar onderhoud genoteerd, ze kreeg een copie van haar
grootmoeders testament, maar ook moest betaald worden voor twee maal bezoek van de 'vrouwe van
de swert susters' toen ze bij Hans Suphier woonde.
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Uit dit huwelijk:

1. Katlyne (Lijntken), overl. Maastricht tussen 1574 en 1585, begraven te Antwerpen.
2. Anna (Tanneken) van Vickevoort, vermeld in de weesmmesterkamer 1574-1587, op 8-11-1585

als mede-erfgename van Jan van Nertinghen179.

Villa. Anthoni van Wickevoort, geb. ca. 1550, kremer (1579), monsterschrijver van hopman Joh.
van Rentzelaar te Hasselt (1584)180, had (vóór juni 1593) 'quaet fortuyn' gehad, overl. Sint Ja-
cob181 vóór 22-2-1603, tr. (1) (omstreeks juli) 1579 (echtscheiding Utrecht is89)'82 Magdalena van
Breen, dr. van Gielis van Breen, kousmaker en Jozyne Martens; tr. (2) ca. 1590 Sara de Hun, ged.
Antwerpen (OLV) 1-12-1560, geref. lidmaat te Utrecht 1-10-1582183, poorteres van Amsterdam 3-
3-1604, kraamster, begr. Amsterdam 18-11-1606184, dr. van Michiel de Hun en Johanna NN. Sara
otr. (2) Amsterdam 22-2-1603 Gillis de Rijke, van Aalst, zijdereder, wedr. van Janneken Mada.

af^iW^wftBMT .

Inschrijving in het gereformeerd lidmatenboek
van Utrecht, d.d. 1 oktober 1582

van Sara deHun (Villa) en haar moeder johanna

* Jozyne Martens, weduwe van Gielis van Breen kousmaker, bewees op 2 mei 1562 hun kinderen Gie-
lis, Magdaleene, Jacob en Jehanne voor vaders goed een rente van 112 car.gl. 10 st. jaarlijks op een
huis Den Wolff op de Verwersruye en een rente van 37 car.gl. 10 st. jaarlijks op twee huizen naast
elkaar staande in de Keyserstraat. Voogden waren Jan van Breen, Adriaen van Seyst en Mathijs Rat-
tel185.

* Magdaleena van Breen Gielisdrwijlen met Anthonis van Wickevoort, kremer, haar man, bekende
op 21 november 1579 voldaan te zijn door haar moeder Josyne Martens van de hoofdpenningen
(600 gulden) van een rente, die haar moeder op 2 mei 1562 aan haar vier kinderen bewezen had op
twee huizen in de Keyserstraat te Antwerpen. Magdaleena transporteerde haar vierde deel in de
rente aan haar broers Gielis en Jacob en zuster Jehanne186.

* Anthoni van Wickevoort was op 29-10-1601 te Amsterdam getuige bij de doop van Rutgert, kind
van Loow Lamberts, hoedemaker en Stijntgen Jacobs'87.

* Sara de Hun was als Sara van Wyckefort op 3 dec. 1600 te Amsterdam getuige bij de doop van Jacob,
zoon van Antony de Honger en Geert Jans'88.
Het was in die tijd rond 1600 heel normaal - die gewoonte bestond in Antwerpen al langer - dat
door de echtgenote de achternaam van haar man werd gebruikt, met weglating van haar eigen
'van'. Daarnaast bestond eveneens een gewoonte om in plaats van haar eigen patroniem of achter-
naam, het patroniem van de echtgenoot te gebruiken danwei diens voornaam tot een oneigenlijk
patroniem om te vormen (wat wij dan heden als patroniem menen te moeten benoemen). Bijvoor-
beeld Jan Hendricks de Wael trouwt Aeltje Willems van Rhijn. Aeltje noemt zich respectievelijk
Aeltje de Wael, Aeltje Hendricks of Aeltje Jans. De klappers op de dopen zijn hier - uiteraard - niet
op ingericht!! Doopgetuigen kunnen dan (soms) de oplossing brengen.

Bij de doop van Sara in 1560 werden de namen van haar ouders genoteerd, maar verder is er in Ant-
werpen over haar naaste familie niets te vinden en over naamgenoten De Hun (De Huijn, Huens) zeer
weinig. Het gezin De Hun was waarschijnlijk niet oorspronkelijk van Antwerpen afkomstig'89.

Het is te betreuren dat er - van genealogisch standpunt uit gezien - in de tweede helft van de
zestiende eeuw in Antwerpen (elders naar alle waarschijnlijkheid ook, maar ons verhaal speelt in
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Antwerpen) de registratie van dopen en (onder)trouwen door de opkomst van het Calvinisme niet
steeds op de gebruikelijke wijze werd voortgezet. Het was een verwarrende periode van kerkelijke
strijdpunten en alternatieve diensten.

Aan Paul Estié, Het vluchtige bestaan van de eerste Nederlandse Lutherse Gemeente, Antwerpen 1566-1567,
Amsterdam 1986 (speciaal de pagina's 50,52,78,79) ontlenen we de volgende informatie: 'Het is niet
bekend of er in de Lutherse gemeente te Antwerpen huwelijken zijn gesloten. Waarschijnlijk zal men
wel in de Rooms-Katholieke kerk zijn getrouwd, om de wettigheid van de verbintenis niet in gevaar
te brengen'. Lutheranen waren waarschijnlijk behoudender dan de Calvinisten, die wel huwelijken
in eigen kerken sloten. Feit is dat sommige dopen en huwelijken, ondanks de ver teruggaande boe-
ken, niet zijn te vinden.

Scholen werden ook beïnvloed door de hervorming. Eind 1566 besloten de Lutherse gedeputeer-
den eigen scholen op te richten om voor onderwijs van hun kinderen niet aangewezen te zijn op
Katholiek of Calvinistisch onderwijs.

Begin 1567 begon het er voor de protestanten minder goed uit te zien. Margaretha van Parma had
geëist dat de niet Rooms-Katholieke erediensten zouden stoppen. Na allerlei gewelddadigheden en
andere problemen begonnen Luthersen en Calvinisten in maart de stad te verlaten; hun kerkgebou-
wen werden verbeurd verklaard. 'Ook een aantal in Antwerpen achtergebleven Lutheranen kwam in
moeilijkheden. De lijsten die zij op verzoek van Willen van Oranje in october 1566 met grote tegenzin
hadden getekend, vielen na april 1567 in handen van de Raad van beroerten', aldus Estié. Deze raad
beschikte ook 'over een lijst met namen van Lutherse en Calvinistische leerkrachten. Op 13 april 1568
werd een dertigtal van hen verboden nog langer onderwijs te geven. Op 6 augustus van hetzelfde jaar
werden alle onderwijsgevenden te Antwerpen verplicht een eed van trouw te zweren aan de Rooms-
Katholieke kerk en haar leer.-. Veel leerkrachten weigerden echter de gevraagde eed af te leggen en
verlieten het onderwijs'. We vermelden dit alles, omdat de ouders van Sara de Hun met deze gebeur-
tenissen te maken hadden.

In het Antwerpsch Archievenblad190 verscheen een bijdrage getiteld Tijd ordelijke tafel der namen van
personen te Antwerpen in de XVIe eeuw voor het'feit van religie' gerechtelijk vervolgd. Onder anderen worden
schoolmeester Michiel de Huijn en zijn vrouw Johanna genoemd, die op 1 maart 1568 verbannen wer-
den wegens 'misdaad begaan tegen de Koninklijke Majesteit'"'. Op 3 augustus 1568 werd een Michiel
Huynen of Lehun, schoolmeester bij verstek verbannen wegens het geven van Luthers onderwijs192.
Het lijkt dezelfde persoon te betreffen. Van Michiel verder geen spoor. 'Jannichgen, of Johanna de
Hun' werd op 1 oktober 1582 samen met haar dochter Sara gereformeerd lidmaat te Utrecht. Zij zou
identiek kunnen zijn met Jannetgen van Vyfven, die in 1599 te Amsterdam getuige was bij de doop
van een kind van Sara.

Met het oog op de naam Van Vijven, die net genoemd is, dient nog het volgende te worden gemeld:
Hans van Soest de Jonge, de getuige in 1617 bij de doop van het oudste kind van Anthoni Aukema"3 en
Catharina van Wickevoort, komt nu van pas. Hij was op het tijdstip van de doop gehuwd met Lucretia
van Vijven, die geboren was te Brugge ca. 1586. Zij had een zuster Laurenske van Vijven. Deze woonde
in 1603 te Utrecht toen zij met Hans van Soest de oude (al vier maal eerder weduwnaar) in Amster-
dam in ondertrouw ging. Er waren helaas geen aanknopingspunten met Aukema-van Wickevoort
bij de peters en meters van de kinderen van deze en andere Van Vijven's in Amsterdam vóór 1630. In
L'Intermédiaire jg. 38 (1983) verscheen een uitvoerige genealogie Van Vyve te Brugge (verschillende
stammen), maar aansluiting was (nog) niet mogelijk. Het onderzoek in deze richting gaat nog ver-
der.

Uit het eerste huwelijk:

1. Catharina, ged. Antwerpen (OLV) 19-8-1576 (get.: Thomas Goudsmit'94, Catharina van
Wickevoort = C. Stuy telinck)

2. Josyna Qosyntien) van Wickevoort, ged. Antwerpen (OLV) 16-2-1578 (als Judoca; get.: Jan van
Wickevoort, Magdalena Hans), otr. Leeuwarden 23-4-1601 Florentiusjohannes (Culenborgh),
student theologie te Franeker 2-4-1596, predikant te Trynwouden, Sneek en Leeuwarden;
in 1616 als zwager huwelijksgetuige van Catharina van Wickevoort.
Uit dit huwelijk zes kinderen gedoopt te Sneek 1603-1613, onder wie Janneke Florentyus, tr. (2)
Sneek 20-11-1635 Johannes Ennes Hoeckema"5.
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Uit het tweede huwelijk:

3. Catharina (Katerina, Cathelyne) van Wickevoort, geb. ca. 1593, leeft 1663, otr./tr. Amsterdam
(OK) 30-7/14-8-1616 (geast. met haar zwager Florentius Johannis) Anthoni Aukema, geb.
Middelburg ca. 1583, koopman, makelaar [zie stamreeks Aukema].

4. Elisabeth (Lijsbeth) van Wickevoort, geboorteplaats en jaar niet bekend, in 1634 wonende te
Bolsward196, leeft 28-7-1647197, tr. HeereDouwesSijvertsma.
Uit dit huwelijk:
a. Sara Heeres, geb. Bolsward ca. 1622, otr./tr. Amsterdam/Bolsward 24-9/10-11-1644 Gerrit Stevens,

geb. ald. ca. 1622, metselaar(sgesel), geassisteerd met zijn bekende Anthoni Auckema. Uit dit
huwelijk acht kinderen gedoopt te Amsterdam 1645-1658.

b. Antonij Heeres Sjourtsma (Sieurtsma, Soersma), ged. Amsterdam 28-12-1625, tr. Marritje Jans
(Ve(e)nhuijsen?). Uit dit huwelijk vijf kinderen gedoopt te Amsterdam 1654-1660.

c? Engeltje Heeren, in 1658 te Amsterdam getuige bij de doop van een dochter van Sara.
5. Jan, ged. Amsterdam 30-1-1599 (get.:Jannetge van Vyfven).

Bij de doop van Jan (zoon van Anthoni van Wickevoort en Sara de Hun, Villa) werden de ouders ingeschre-
ven onder de namen 'Anthoni Ryckefort en Saerra Antonys'. De moeder kreeg hier als 'achternaam' haar
mans voornaam. De 'r' in 'ryckefort' was naar mijn mening een verschrijving van de inschrijver, der + v
vormden n.l. samen de 'w'

VlIIb. Jasper van Wickevoort, geb. Antwerpen ca. 1565, overl. Amsterdam tussen 20-5-1634
en 30-1-1635, koopman, zijdeverkoper, diaken en ouderling van de Lutherse kerk, poorter
van Amsterdam 20-12-1603, otr./tr. (1) Amsterdam (Luth.) 16-11-/5 dec. 1591 Cathelijne/Catha-
rina Rendorp, geb. ca. 1574, overl. Amsterdam 18-10-1611198, dr. van Joris (Jurriaen) Rentorp'99

en Cathelijne Marijns; tr. (2) (Hamburg?) Margrieta (Margaretha) Bosschaert, geb. Antwerpen
1574» overl. Amsterdam 1632, wed. van Cornelis van Besel(a)er2Ot>, dr. van Wouter Bosschaert en
Margaretha de Schot.

Jasper van Vijckevoort kocht op 3 april 1598 een huis en erf'De Cleyne Wolff in de 'Kerckstraet' (=
Warmoesstraat) van Jan Braems. Zijn erfgenamen verkochten op 4 januari 1636 het huis de Kleyne
Wolff, daar tegenwoordig 'het Moorken' uithangt, in de Warmoesstraat voor ƒ 24.800 aan Jan Vic-
kevoort2"1. Was wellicht een uithangbord 'de Moriaen' uit Antwerpen meegenomen en in Amster-
dam opgehangen als dierbare herinnering aan het huis De Moriaen te Antwerpen?
* Jasper van Vickervoorde kocht op 23 juli 1614 huis en erf in de Warmoesstraat van Dirck de

Vlaming202. Zijn erfgenamen verkochten het huis, daar tegenwoordig 'de Baers' uithangt, op 4
januari 1636 aan Ysaack de Marees.

* Jaspar van Wickefoort was op 20 januari 1607 als neef aanwezig bij het maken van Huwelijks
Voorwaarden tussen Harmen Rentorp en Mettgen van Ingen, dochter van Jorien van Ingen,
burgemeester van Kampen203.

* Gaspar van Wickevoort was op 15 februari 1607 gekoren voogd van Beatrix Dias, weduwe van
Peeter Penyn, hertrouwd met Dierik Claesen204.

* Op 8 augustus 1613 bewees Jasper van Wickevoort, koopman, zijn zeven kinderen Jan (20 jaar),
Joachim (17), Samuel (16), Jasper (14). Maria (9), Abraham (7) en Jacob (4), waar Catharina Ren-
dorp moeder van was, hun moeders erf elk vierduizend gl., tesamen 28.000 gl., volgens moeders
testament voor Lieven Heylinc op 22 oktober i6o92°5.
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* Op verzoek van Jasper van Vickevoort - en ten behoeve van Johan Belaerts - vervoegde notaris
Bruijningh zich op 28 maart 1616 ten logemente van Willem Usselinx, maar vond hem niet
thuis2"6. Op 11 april 1616 probeerde notaris Sybrant Cornelis dezelfde boodschap af te geven bij
Usselincx, die 'alzoo geseyt werde dat hij in der Beemster was'2"7.

* Caspar van Wickevoort en Augustijn van Peyn, testamentaire voogden over Christina (18) en
Sibilla (17), dochters van Elisabeth Wilhelmus, waar vader van is Johannes Crameri, gesteld bij
testament van Johannes Wilhelmi, verschenen op 31 mei en 15 juli 1616 ter weeskamer om de
1680 gl. te brengen, die na het overlijden van de grootvader aan de meisjes toekwamen. Op 15
maart 1623 bekenden Christina Crameri met Joris Hontum, haar man, en Sibilla Crameri met
Johan Vildensteen, haar man, voldaan te zij n van Caspar van WickevoortzoS.

* Gasper van Wickevoort en zijn vrouw Margreta Bosschaert, die van plan is naar Hamburg te
reizen, legateerden op 26 augustus 1623 o.a. aan Lijntgen van Nuijs, zijn nicht jaarlijks 5 ponden
vlaams, aan Jannetgen van Wickevoort, zijn halve 'moeitge' (tante) jaarlijks 12 gl., en aan Jasper
van Sulper de zoon van Adriaen Willemsz zijn cosijn te Schiedam 200 gl. eens, enz.209. Dezelfde
legaten had Gasper ook al op 20 februari 1622 vastgelegd, toen hij op het punt stond naar Ham-
burg te gaan210.

* Op 27 oktober 1624 was Gasper van Wickevoort ziek en gaf hij nog wat aanvullingen op zijn tes-
tament van 26 augustus 16232".

* Caspar van Wickevoort trof over het in dienst nemen van zijn zoon Abraham op 22 juli 1629 een
regeling met Joannis Wils, koopman te Parijs212.

* Jaspar van Wickevoort, poorter en koopman, en Margrieta Bosschaert, wonende op de Oost-In-
dischegracht bij het Ruslandt, testeerden op 28 mei 1630; hij was ziek en zij gezond213. Er waren
huwelijks voorwaarden gemaakt, maar niet werd aangegeven waar en wanneer. Hij had 60.000
gl. ingebracht, maar zijn kapitaal werd nu geschat op 80.100 gl. en nog de 30.000 gl. die hij zijn
voorkinderen voor moeders erf bewezen heeft. Haar ingebrachte goederen hadden een waarde
van 21.000 gl., waarbij komt de erfenis van wijlen haar broer Paulus Bosschaert en de waarde van
een verkocht huis te Antwerpen, tesamen belopend 10.016 gl. Er volgen diverse financiële rege-
lingen voor hun beider voor- en nakinderen. Voordochter Maria zal in plaats van haar moeders
goed en bruiloftskosten 9.000 gl. genieten. Zoon Samuel moet tevreden zijn met zijn 3.000 gl.
huwelijks onkosten. Jaspar legateerde aan Lijntgen van Nuijs, zijn nicht, 35 gl. jaarlijks haar
leven lang, aan Jasper van Sulper, de zoon van Adriaen Willems zijn cosijn te Schiedam 200 gl.
eens als hij trouwt of meerderjarig is, aan de Lutherse kerk in Amsterdam en de Lutherse armen
samen 1.000 car. gl., aan de huisarmen aan de Oude Zijde 200 gl. eens, aan de weeskinderen in
het stadsweeshuis 200 gl. eens, een zelfde bedrag aan de Aalmoezeniers of biddende armen. De
dienstmaagden, die op zijn sterfdag bij hem wonen werden eveneens niet vergeten. Dan was er
nog zijn testateurs 'conterfeytsel' voor zijn zoon Cornelis en voor dochter Maria haar moeders
portret. Zijn zoons Jan, Joachim en Jasper, die samen in compagnie zijn, zullen hebben zijn huis
't Moorken in de Warmoesstraat, waarin zij de nering van zijde-koopmanschap zijn doende.
Erfgenamen zijn Jean, Jochum, Samuel, Jasper, Abram en Cornelis van Wickevoort, zijn zoons
en Maria en Catrina van Wickevoort zijn dochters. Zijn lieve huisvrouw zal een kindsdeel krij-
gen. De testateur bepaalde tenslotte dat de legitieme portie van zijn zoon Abram met fidei com-
mis bezwaard zal zijn om tijdens diens ongebonden leven onbelast, onbezwaard en onvererfd
te vererven op Abrahams erfgenamen. Hij zal wel de vruchten ervan hebben, 'ordonneerende
ten beste van sijne soone die van dissoluut ende ongeregelt leven is'. Het kapitaal zal beheerd
worden door voogden: 'verdaerende de testateur zulx te doen uijt hooch dringende noot, goede
voorsorge ende ten besten van sijn kindt, versoeckende dat alle rechters gelieven sullen hem
hieromme de hand te bieden ende hem testateur volkomen geloof te geven als dien de waerheijt
best bekent is'. Ook in verband met zoon Samuel verwachtte vader Jaspar problemen: als Sa-
muel 'querelleerde... ofte eenighen moeyten sochte' zou de portie van Samuel ook op dezelfde
manier moet worden verbonden als die van Abraham. Na nog wijze woorden en vermaningen te
hebben laten vastleggen, benoemde hij tot voogden naast zijn vrouw, zoon Jan, Jan en Tieleman
van Beringen zijn neven, en Willem van Dalen (doorgehaald werd: Cornelis van der Putten). Jan
en Tieleman van Beringen zullen tot een gedachtenis krijgen een zilveren schaal van 60 gl. Mar-
grieta Bosschaert bepaalde o.a. dat 600 gl. naar de armen van de Augburgse Confessie te Amster-
dam gaan, aan haar nicht Margriete Bosschaert huisvrouw van Paulus Stroijbant 600 gl. eens,
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aan haar jongste voorzoon Paulus van Beseier o.a. haar gouden keten en ringen van zijn vader,
aan haar jongste nazoon Cornelis-van Wickevoort haar twee beste diamantringen. Haar linnen
en wollen kleren en de resterende juwelen komen aan haar dochters Anneken van Beseier en Ca-
tharina van Wickevoort, tot voogd stelde zij o.a. haar zwager (= schoonzoon) Willem van Dalen.

* Gaspar van Wickevoort de oude en zijn zoons Johannes, Joachim en Gasper investeerden in 1632
in een landaanwinningsproject in Engeland2'4.

* Gaspar was ziek en dicteerde zijn laatste testament op 20 mei 1634. Hij wilde begraven worden
in het dubbele graf in de kerk de Heijlige Stede (NZKapel), waar zij n eerst overleden huisvrouw
begraven was. Nicht Lijntgen van Nuys en Jasper (van) Sulper werden weer met een legaat be-
dacht, maar nu ook nicht Elisabeth van Wickevoord te Bolsward. Voor zoon Gaspar is zijn huis
op de 'Cingel daer het Jong Moorken uytsteeckt en hij tegenwoordig inne woont'2'5. Na zijn
overlijden scheen enig gekrakeel losgebarsten te zijn, want op 30 januari 1635 werd het nodig
geoordeeld ten sterfhuize door de notaris vast te laten leggen, dat de vier broers Johan, Joachim,
Samuel en Gaspar met hun zwager Cornelis van Wesenbeeck eendrachtelijk en vrijwillig ac-
coord gegaan waren niet meer tegen elkaar en andere erfgenamen uit te varen met beledigende
scheld- of laster-woorden. Per keer moest anders 25 gulden aan de Lutherse armen betaald wor-
den. Dit zou ook van toepassing zijn op hun echtgenotes!2'6

Uit het eerste huwelijk (Luthers gedoopt te Amsterdam):

1. Maria, ged. 22-9-1592, overl. vóór 1604.
2. Jan van Wickevoort "7, ged. 4-10-1593, koopman in zijde, handelde op landen rond de Oost-

zee en de Middellandse Zee, Moscovië, Oostenrijk, Afrika en West-Indië, bevrachter van
o.a. koper, ijzer, pek, teer en vitriool, bewinthebber WIC kamer Amsterdam (1647)218, ge-
committeerde WIC kamer Groningen (1660)219, otr./tr. Amsterdam (Luth.) 26-12-1619/26-
1-1620 Elisabeth Ruland (Lijsbeth, Roelandt, Rulants, Roelants), geb. Huy 1590, begr. Amster-
dam (NZKapel) 10-6-1664, dr. van Pieter Ruland220. Uit dit huwelijk elf kinderen. De
erfgenamen van Jan van Wickevoort en Elisabeth Ruland waren in 1718 nog verwikkeld in
procedures221.

3. Joachim van Wickevoort, ged. 14-5-1596, ridder van St. Michiel, handelde op Skandinavië
o.a. in buskruit en kruidnagels"2, tr. (Hamburg?) Anna Bosschaert 223, dr. van Diderick
Bossch(a)ert, koopman te Hamburg224 en Catharina Snelling.
* Joachim was op 19 december 1628 als aangehuwde 'susterling' van Leonora Snellinck aanwezig

bij het opmaken van haar Huwelijkse Voorwaarden met Jan van Mareken. Hij was toen in goed
gezelschap van Pieter Hooft, kastelein van Muiden en baljuw van Gooiland, Leonora's aange-
huwde neef225.

* Joachim en Anna testeerden 22 april 1638; zij woonden aan de westzijde van het Singel226.
* Joachim de Wickfort, koopman te Amsterdam227, vermeld te Den Haag228 en aldaar als ridder, en

resident en raad van de Landgraaf van Hessen229.
4. Samuel van Wickevoort, ged. 11-8-1597, student rechten te Leiden 23-6-1628230, koopman,

begr. Amsterdam 25-6-1645, otr. Amsterdam 3-3-1638 Susanna Schuijt, ged. ald. 21-5-1613,
dr. van Albert Schuij t en Constantia de Haze. Uit dit huwelijk zes kinderen.

5. Jasper (Gaspar) van Wickevoort, ged. 1-11-1598, koopman op de Oostzeelanden, Spanje en
Italië, in o.a. buskruit, assuradeur, bevrachter, begr. Amsterdam (NK) 5-11-1648, otr./tr.
Amsterdam (Luth.) 13-12-1639/9-1-1640 Elisabeth Rovers (Reuvers, Elsken Roffers), ged. ald.
30-11-1614 (als Elsken), overl. 1645, dr. van Gerard Roever (Gerit Rovers) en Jacomina van
Gistelen. Uit dit huwelijk twee dochters23'.
Tussen de liefhebbers van de Nederduijtsche Poësy bevond zich op 25 augustus 1622 Jasper van
Wickevoort de Jonge; zij verschenen voor notaris Willem Cluijt te Amsterdam om het Jan Jansz
Starter financieel mogelijk te maken het door hem begonnen werk af te maken232.

6. Catalena, ged. 16-11-1600, overl. vóór 8-8-1613.
7. Abraham, ged. 27-6-1602, overl. vóór 24-12-1606.

744 Gens Nostra 60 (2005)



8. Maria van Wickevoort, geb. 1604233, otr./tr. Amsterdam (Luth.) 20-7/15-8-1634234 Cornelis van
Wesenbeeck, geb. Hamburg 1609, lid makelaarsgild 16-3-1643, uitgeschreven 30-1-1649 om-
dat hij in het buitenland woonde235.
Zij testeerden 23 april 1635236. Op 1-10-1657 legde ZÜ (53 jaar oud) een verklaring af over het gedrag
van haar nicht Catharina van Wickevoort en Johannes van Veldensteijn; Maria woonde toen op de
Keizersgracht over de brouwerij de Kroon237. Uit dit huwelijk drie zoons.

9. Joris, ged. 6-11-1605, overl. vóór 8-8-1613.
10. Abraham de Wicquefort, ged. 24-12-1606, student philosofie te Leiden 25-11-1621238, geschied-

schrijver, spion, resident van Brunswijk-Luneburg te Den Haag, enz., overl. Celle 1682239,
tr. Maria Bouliou 24°. Uit dit huwelijk vij f kinderen.
Abraham verklaarde op 21 januari 1635 als erfgenaam niet te willen treden in de nalatenschap van
zijn vader241. Abraham transporteerde op 11 augustus 1635 aan zijn broer Samuel het recht tot de
levering van 1600 musketten en bandeliers, 900 blanke wapens, 900 pieken, 30 trommels en 150
hellebaarden ter waarde van 23.650 gulden volgens contract met een kapitein in het regiment van
Josua van Rantsau, in dienst van de koning van Frankrijk242. Op 27 november 1635 transporteerde
Abraham zijn hele bibliotheek aan zijn broer Joachim ter voldoening van van de ƒ 2000,- die hij
hem schuldig was243.

11. Isaack, ged. 7-4-1608, overl. vóór 8-8-1613.
12. Jacob (Jacques) van Wickevoort, geb. 1609, vermeld 8-8-1613 in de weeskamer244, woonde in

1622 - samen met nog 19 scholieren - te Rijnsburg in bij het echtpaar Jean de la Laing en
Cornelia van Kessel245.

Uit het tweede huwelijk (gedoopt te Amsterdam):

13. Cornelis van Wickevoort, ged. 1-9-1614.
Op 5 april 1640 richtte hij voor zes jaar een compagnie op met Joachim van Daelen voor handel op
Napels246. Een dag later testeerde hij 'geresolveert omme te gaen naer Italiën; cloeck en gesont';
hij legde legaten vast voor zijn zuster Catharina, zijn halfzuster Maria, en voor zijn petekind
Maria van Dale een gouden tafeldiamantring die hij tegenwoordig aan zijn hand draagt. Voor zijn
zuster Catharina en zijn halfzuster Anna van Beselaer is de inboedel met schilderijen, zilverwerk
en kleding. Kerk en armen van de Augsburgse Confessie krijgen ieder 200 gl. Erfgenamen: zijn
zuster Catharina van Wickevoort en Anna, Wouter en Poulus van Beselaer, zijn halfzuster en half-
broers247. Op 29 juni 1656 werd hij vermeld als facteur te Napels248.

14. Catharina van Wickevoort, geb./ged. 11/13-3-1616, begr. Amsterdam (NK) 29-7-1661249, otr./tr.
Amsterdam (Luth.) 25-3/20-4-1638 Valerius Ro(e)ver(s) (Rover, Koffers), ged. Amsterdam 9-10-
1611, overl./begr. ald. 20/23-5-1676, koopman, zn. van Gerard Roever250 en Jacomina van
Gistelen. Uit dit huwelijk vier kinderen.

Afkortingen
ANF = Algemeen Nederlandsch Familieblad
Asaert = Gustaaf Asaert, Honderd huizen aan de Grote Markt van Antwerpen. Vijf eeuwen bewonings-
geschiedenis, Zwolle/Stadsarchief Antwerpen 2005
Briels = J.G.C. A. Briels, Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde
Nederlanden omstreeks 15/0-1630. Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, Volume VI, Nieuw-
koop 1974
Cert. = Certificatieboek(en)
c.s. = cum suis = met de zijnen
Elias=Johan E. Elias, Vroedschap van Amsterdam 1578-1795, Amsterdam 1963 (reprint), 2 delen
f.q. = filius/filia quondam = zoon/dochter van wijlen
GAA = Gemeentearchief Amsterdam
GAH = Gemeentearchief 's-Hertogenbosch
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GTMWB = Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommeler-
waard
GTOB = Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant
Kam = ir. J.G. Kam, Waar was dat huis in de Warmoesstraat, Amsterdam 1968
NAA = Notarieelarchief Amsterdam
NK = Nieuwe Kerk
NL=De Nederlandsche Leeuw

N. N. = nomen nescio = naam/namen onbekend (letterlijk: ik ken de naam niet)
NP = Nederland's Patriciaaat
OK = Oude Kerk
RA = Rechterlijk Archief
SAA = Stadsachief Antwerpen

Schutte = O. Schutte, Repertorium der Buitenlandse vertegenwoordigers residerende in Nederland 1584-
1810, 's-Gravenhage 1983/1982
SR=Schepenregister(s)
Stadsprotocollen = Verzamelingvan Oorkonden gekend onder den naam van Stadsprotocollen. Aanwij-
zer, opgemaakt in 1869 onder het toezicht van P. Genard, Stadsbibliotecaris-Archievaris, door
J. Pauwels, beamte bij de Stadsbibliotheken en Archieven, eerste deel, Antwerpen
Strieder = Jakob Strieder, Aus Antwerpener Notariatsarchiven. Deutsche Handelsakten des Mit-
telalters und der Neuzeit, Band IV, Wiesbaden 1962
Van Sasse van Ysselt=Jhr. Mr. A.F. O. van Sasse van Ysselt, De voornamen huizen en gebouwen van
's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen. Aanteekeningen uit de Bossche
Schepenprotocollen hopende van 1500-1810, 's-Hertogenbosch 1975 (reprint), 3 delen
WAP = De Wapenheraut
OLV = Onze Lieve Vrouwe kerk te Antwerpen; de data in het trouwboek betreffen de onder-
trouw; rond 1560 en later werden trouwdata er bij genoteerd. OLV in andere kerken afgekort
als 'DNa' = Domina (= Vrouwe) of'NDna' = Nostra Domina (=Onze Vrouwe)
Walburg = Sint Walburgis kerk te Antwerpen; de data in het trouwboek betreffen die van de
ondertrouw. Ook 'Borcht'-kerk genoemd en in andere kerken aangeduid met 'castri' = van de
burcht(-kerk)

Sint Jacobskerk te Antwerpen: De data in het trouwboek zijn meestal die van de huwelijks-
sluiting (contraxerunt); staat er geen datum dan is het huwelijk waarschijnlijk in een andere
kerk gesloten. Er is dan geen inschrijvings- of ondertrouwdatum; men kan de ondertrouw
ongeveer dateren door te letten op de omringende inschrijvingen. Het is niet de voorgaande
datum, waar men in de Noord-Nederlandse DTB in zo'n geval van uit gaat. In andere kerken
aangeduid met 'Jacobi'.

Nuttige werken t.b.v. onderzoek in 's-Hertogenbosch in vroeger eeuwen:
- Alphons van den Bichelaar, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late
Middeleeuwen (1306-1531), Amsterdam 1998
- M. H. M. Spierings, HetSchepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400. Bijdragen tot de geschie-
denis van het Zuiden van Nederland, deel LIX, Tilburg 1984
- Geertrui van Synghel, Het Bosch' Protocol - een praktische handleiding. Werken met Brabantse
bronnen, deel 2, 's-Hertogenbosch 1993
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Noten

1. Bij de achtste (en negende) generatie werden
ter aanvulling o.a. nog niet eerder gepubli- 15.
ceerde gegevens opgenomen.

2. Nederland's Patriciaat [NV],)g. 80, pag.i. 16.
3. JaarboekCBG,deel 52 (1998), pag. 258.
4. De naamdragers Van WickevoortCrommelin 17.

behoren tot het geslacht Crommelin. Jean van
Wickevoort Crommelin (1702-1740) voegde op
verzoek van zijn oom Jan van Wickevoort (de 18.
laatste mannelijke naamdrager) diens naam 19.
aan de zijne toe. Jean was de zoon van Henri
Samuel Crommelin (1660-1732) enjacoba Sophia
van Wickevoort (1672-1732), de dochter van Pie- 20.
ter van Wickevoort en Elisabeth Huydecoper. In 21.
NP jg. 80 (1997), pag. 10 staat voor Jacoba 22.
Sophia als geboortedatum 24 april 1674. Een 23.
tikfoutje waarschijnlijk, want zij werd ge- 24.
doopt (te Amsterdam) op 1 mei 1672 (DTB 25.
107/19). 26.

5. De Nedelandsche Leeuw [NL], jg. 51 (1933), k. 21,
22.

6. Zie ook: Jos Goolenaerts, Het geval Cocquiel, 27.
in: Heraldicum Disputationes, jg. 7 (2002), pag. 28.
89, 90; De Navorscher, XXI, pag. 317, 583-584, 29.
'Over het wapen van Wicquefort, en zijn ster- 30.
ke overeenkomst met dat van Cocquil'.

7. NL, jg. CVIII (1991), k. 148 e.v., k. 213 e.v.: 31.
Sprokkels uit de Antwerpse poortersboeken 1533- 32.
1608. Hij wees o.a. op de herkomst uit Noord- 33.
Brabant en Oost-Nederland. 34.

8. De kwartiernummers 12417. JennekenAdriaens 35.
Ficfort, overl. Capelle 1560, en nr. 50681. Lijn- 36.
ken Cornelis Adriaens Ficfort, overl. voor 1589 > 37.
Adriaen Hairmans Wickevorts, vermeld 's-Gre- 38.
velduin-Capelle 15-4-1526.

9. Den Haag, NA 44, fol. 314. 39.
10. Th. Goossens, Kerk- en kloostervisitaties in het 40.

bisdom 's-Hertogenbosch uit de 16de eeuw, in Bos- 41.
sche Bijdragen, deel III, 1919-1920. pag. 212, 42.
244.

11. Lambrecht van Thuylt Denyssewijlen (zoon 43.
van Anna Petit) bekende op 10-10-1564 vol- 44.
daan te zijn van vaders erf door zijn zwager 45.
(sic!=stiefvader) Hans Wilckenhoff, koopman
(SAA, SR 306, fol. 316); Hans Wilckinckhoffds 46.
weduwnaar van Anna Petit, zie 8-6-1566 (SAA,
SR3o6,fol.sov).

12. Zie o.a. Schutte, pag. 288-289. 47-
13. Jan Fred van Wijnen, Fabels van de Gevangen- 48.

poort, in: NRC Handelsblad 3 sept. 1987. 49.
14. Robert van Gulik, Monsieur de Wicquefort en

zijn handboek voor Ambassadeurs, 3e aflevering 50.
van dit artikel in: Voorpost 8, Tijdschrift voor de 51.

buitenlandse dienst, okt. 1964, pag. 23.
Antiquariaat A.G. van der Steur, Catalogus
22 (2000), nr. 4953.
G. Asaert noemt Joachim consequent met
een 'n ' voor de 'c'.
De gelijkenis van de geschreven 'p ' en de 'v'
had soms het effect dat de naam leek op die
van de Bossche 'pickepoort'!
SAA,SR34i,fol.i48.
WAP, 2e jg. (1898), pag. 182, noot 2 van Bijlage
13. Van Beringen, bij het artikel Het geslacht De
Marez, door H. J. Koenen.
GAH, RA 119, fol. 156.
GAH, RA 1234, fol. 266v.
GAH, RA 1199, fol. 156.
GAH, RA 1201, fol. 265V.
GAH, RA 1434, fol. 186V.
GAH, RA 1212, fol. 207V.
GAH, RA 1218, fol. 201; voorts GAH, o.a. RA
1213, fol. 207V, 1443; fol. 341, 11-5-1447; fol.

417» 7-5-1447-
GAH, RA 1219, fol. 81.
GAH, RA 1194, fol. nov.
GAH, RA 1212, fol. 45V.
GAH, RA 1200, fol. 23 (1429), 1201, fol. 118
(1431), 1203, fol. 175V (1433).
GAH, RA oud 58, fol. 343.
GAH, RA 1201, fol. 168V, 292V.
GAH, RA 1203, fol. 175V.
GAH, RA 1210, fol. 245V.
GAH, RA 1210, fol. 245V.
GAH, RA 1212, fol. 203V.
GAH, RA 1201, fol. 355.
GAH, RA 1218, fol. 353, juni 1447; fol. 418,19-

5-H47-
GAH, RA 1225, fol. 247,247V.
GAH, RA 1232, fol. 383V.
GAH, RA 1225, fol. 247,247V.
GAH, RA 1243, fol. 39,1474; GAH, RA 1250,
fol. 169.
GAH, RA oud 76, fol. 169.
GAH, RA 1256, fol. 170V.
GAH, RA 1255, fol. 36V, 1256, fol. 170V, 1262,
fol. 158.
GAH, RA 1218, fol. 26sverso; RA 1250, fol. 169,
1481 (Hilleke overleden) en veel meer acten-
verwijzingen in de fiches.
GAH, RA 1193, fol. 371.
GAH, RA 1185, fol. 273V.
GAH, RA 1192, fol. 333V en RA 1193, fol. 66,
390,512.
GAH, RA 1209, fol. 323.
Een Yda Kemp genoemd met broer Jan en zus-
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ter Sophie in 1465, GAH, RA 1234, fol. 235V.
52. GAH, RA 1317, fol. 54V, 55, 55V (Jan hier met

zijn zuster Elsbene; betrof een huis in de
Kerkstraat); zie ook Van Sasse van Ysselt, deel
II.pag.335.

53. GAH, Politie en Rentenrekeningen B59; Ge-
meene Settinge, kohier van de 10de penning.
Zie ook Jaarboek Varia Historica Brabantica, VII
(i979),pag.59e.v.

54. GAH, RA 1309, fol. 36.
55. Vertaald: Rutger van Wickevoert wijlen Jans- 84.

sone schrijnwerker, man en voogd van Lucia 85.
zijn vrouw dochter van wijlen Gielis de zoon 86.
van Mathijs Gieliss van Vessem.

56. GAH, RA 1318, fol. 64V, 65; maart 1536, RA
1326, fol. 138. 87.

57. GAH, RA 1318, fol. 249V, 250.
58. GAH, RA 1330, fol. 245. 88.
59. GAH, RA 1342, fol. i6ov; Van Sasse van Ysselt,

deel II, pag. 335.
60. GAH, RA 1349, fol. 492. 89.
61. GAH, RA 1350, fol. 538.
62. GAH, RA 1317, fol. 55V; RA 1342, fol. l6ov.
63. GAH, Politie en renterekeningen B59, Ge-

meene Settinge.
64. GAH.Bsg.
65. GAH, RA 1325, fol. 298; RA 1378, fol. 67.
66. GAH, RA 1381, fol. 16 t/m 22V. 90.
67. GAH, RA 1350, fol. 275.
68. GAH, RA 1393, fol. 342-344.
69. Leo van Minderhout, Genealogie van Den Dun- 91.

gen, Den Dungen 1991, blad 373/38: Jacob Ge- 92.
rard Jans (van) Fickenoort tr. Baatke Lenaart
Roelof Eymbert van Griensven, vermeld
1592,1597-

70. GAH, RA 1383, fol. 534V.
71. GAH, RA 1305, fol. 8v, 88, 88v. Zie voor Van 93.

Nertingen o.a. GAH, Pensioenboek van meij 94.
1481 tot 1728, fol. 323V, 330V; RA 1321, fol. 48V, 95.
dec. 1534; RA 1322, fol. 34, 35, nov. 1534; RA 96.
1327, fol. 199, april 1537. 97.

72. GAH, RA 1304, fol. 15V. 98.
73. GAH, RA 1322 fol. 328. 99.
74. GAH, RA 1323, fol. 57V.
75. GAH, RA 1325, fol. 152. 100,
76. Sint Michielsgestel, inv. nr. 43, fol. 111, acte 101.

nr. 108. 102.
77. Sint Michielsgestel, inv. nr. 43, fol. 105,105V, 103.

acten nrs. 342 t/m 345. 104.
78. SAA; Cert. 24, fol. 51V. 105,
75. SAA, SR 384, fol. 53V.
80. NAA inv. nr. 572, fol. 448.
81. NAA inv. nrs. 577, fol. 187V en 790, fol. 235.
82. Sint Michielsgestel, inv. nr.44, fol.99v,ioo. 106,
83. Een Jacob Leenaerts Sickefort, geboren poorter 107.

van 's-Hertogenbosch, tr. 4-11-1629 Marga-
retha dochter van Adriaen van de Kerckhoff, in
GTOB, jg. 6 (1991), pag. 20. Hun dochter zou
kunnen zijn: Marike Jacobs van Vickefoort, geb.
's-Hertogenbosch ca. 1633, otr. Amsterdam
14-12-1656 Wouter Hendriks, van Vriesseveen,
linnenverkoper, wedr. van Geertje Jacobs. Als
weduwe van Wouter Hendriksz Vrieseveen
ondertrouwde zij (2) Amsterdam 17-4-1671
JohanAngillis, van Leiden.
Van Sasse van Ysselt, deel II, pag. 54,237.
GAH, SR 1404, fol. 189.

Petrus Anthonisse van Cemert, tr. Huberta Peter
Goyaerts Fickevoirt, in GTMWB, jg. 15 (1991),
pag. 147.
Asaert, pag. 134; in 1576 58 jaar oud; er werd
geen bron voor genoemd.
Collectanea 17, fol. 248.k.verso; Joachim van
Vinckevoort, koopman van wijnen te Ant-
werpen residerende.
Margriete werd niet gevonden met beide
achternamen tesamen. De combinaties 'de
Laet alias Mijs' of 'Mijs ook genaamd de Laet'
kwamen regelmatig en al vroeg voor in Ant-
werpen en omgeving, zodat ik ervan uitga
dat Margriet de Laet uit 1545 dezelfde was als
Margriete Mys uit 1547.
Ondertrouw tevens in OLV-kerk 9-2-1551
(=1552); Lucia behoorde tot de Burchtkerk-
parochie en Joachim tot de OLV-parochie.
SAA, SR 212, fol. 92V, 152V, 159V, 228.
SAA, SR 163, fol. 248, 7-7-1523: Lysbet van der
Eycke Adriaensdr met Wouter Verheggen, kuiper,
haar man, verkochten samen met mede-erf-
genamen van Catlynejacops het huis Sint Cri-
stoffel op de Cleyne Goddaert.
SAA, SR 227, fol. 320V; SR 209, fol. 494.
SAA, SR 284, fol. 207.
SAA, idem, fol. 209,211.
SAA, SR 281, fol. 429V; roij, rui = waterloop.
SAA, SR 284, fol. 253.
SAA, Cert. 24, fol. 73.

SAA, 301, fol. 667V; het blok huizen is er nu
niet meer.
SAA,SR3i8,fol.242.
SAA,SR33O,fol.si4.
SAA,SR329,fol.i78.
SAA, 343, fol. 687V.
SAA, Collectanea 17, fol. 248V.
Asaert, pag. 126/128, 132/134; Paul Verhuyck
& Corine Kisling, Het Mandement van Bacchus,
Antwerpse kroegentocht in 1580, Antwerpen/
Amsterdam 1987, pag. 66.
SAA,A.4833,fol.2iv.
SAA,SR448,fol.i44.
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108. SAA, Tresorij 1718, nr. 3338; Stadsprotocol- 134.
len.pag.453. 135-

109. SAA, Tresorij 1719, nrs. 3400,3401; Stadspro- 136.
tocollen, pag.461. 137.

110. SAA, SR 494, fol. 200.
111. SAA, Weesmeesterkamer 554,16-4-1627. 138.
112. Niet te verwarren met Jan Ruts de apotheker,

gehuwd met Elisabeth/Lisken Comelissen; SAA,
o.a. SR 397, fol. 424 v, 9-5-1589. 139.

113. SAA, SR 378, fol. 217,18-5-1584; SR 379, fol.

369,7-4-1584- 140.
114. Huwelijks Voorwaarden 11-6-1602 voor no- 141.

taris Adriaen de Witte (SAA, NA nr. 1179); zij
geassisteerd met Jan Fyens haar goede vrind.

115. SAA, SR432, fol. 330V. Elizabeth en Margriet 142.
Ruts heetten eigenlijk Verlijsen: zij waren 143.
dochters uit het tweede huwelijk van Marie 144.
Buyters met Roelant Verlijsen. Op 7-4-1584 was 145.
Jan Rutz, houtbreker, met Wouter Cloot voogd 146.
over Elisabeth, en Margriet was toen al ge-
trouwd met Joos van Beemont, oudkleerkoper 147.
(SAA,SR379,fol.369). 148.

116. SAA, SR 494, fol. 176V; de rente was op 18- 149.
8-1554 verkocht door Cornelia van Nispen en 150.
Urbanusvan Wasser, haar man aan de voogden 151.
vunjasparvan Grevenbroeck.

117. SAA, SR516, fol.2O3v. 152.
118. SAA, NA nr. 1491. 153.
119. SAA, Weesmeesterkamer 554,16-4-1627; 583,

27-9-1629; 585,6-11-1629.
120. SAA,SR494,fol.2OO. 154.
121. Niet bewaard gebleven; blijkt uit de tekst 155.

van het volgende testament. 156.
122. In een bijlage De Vriese zal het onderzoek 157.

naar haar familie worden behandeld. 158.
123. SAA, otr. Antwerpen (OLV) 1-11-1545. 159.
124. GAH, RA 1381, fol. 16 t/m 22V; de rente was

door Goyart Janss van Vickevoirt in deling ver-
kregen op 27-6-1521 tegen Elisabeth wijlen
Jansdochtervan Eygen.

125. SAA, SR 244, fol. 233v.Jaspervan Wickevoortle-
gateerde steeds in zijn testamenten aan een 160.
nicht Katlijne (Lijntgen) van Nuijs, die van hem 161.
een jaarlijks bedrag zou ontvangen; zie bij 162.
VlIIb.

126. SAA,PR6,fol.8sv.
127. SAA, 329, fol.322V,323.
128. SAA, Archief Gilden en Ambachten, A.4124,

fol. 30; op fol. 43 nogmaals als Jan van Hicke-
woert in de Siericstr.

129. SAA,A.4525.
130. SAA, SR 351, fol. 210. 163.
131. SAA,Cert.46, fol.318.
132. SAA,SR398,fol.275.
133. SAA, SR319, fol. 202 t/m 205.

SAA,SR376,fol.353v.
SAA,SR398,fol.278v.
SAA, SR 435, fol. 322.
Vermoedelijk uit Memmingen afkomstig;
Strieder, pag.31,49.
Een wapen Stüdlin in: Württembergisches
Adels- und Wappenbuch (Siebmacher Band E),

pag. 784-
SAA, Tresorij 1707, nr. 776; Stadsprotocollen,
pag. 112, nr. 776.
Stadsprotocollen, pag. 125, nr. 871.
SAA, nr. A.4833. Register inhoudende huy-
sen proprietarissen ende huurders, anno
1584 october.
SAA, SR 399, fol. 247.
SAA, SR 456, fol. 235-235V.
SAA, SR 519, fol. 452.
NAA 44, fol. 124-127V.
Psalm 103: Van David, Looft den Here om zijn
genade.

Briels, pag. 476-479-
SAA,SR330,fol.524.
SAA,SR345,fol.428v.
SAA,SR356,fol.3i9.
Register van eigenaren (propietarissen) en
huurders 1584, fol. 243V.
De Nederlandsche Heraut, 2ejg. (1885), pag. 197.
Mogelijk luidde de naam juister: Van Nycke.
Een familie van die naam woonde in de 16e
eeuw in Antwerpen.
GAA, Weeskamer inbrengregister 14, fol. 265.
Zie verder Briels, pag. 479.
Briels, pag. 479.
NAA inv. nr. 791, fol. 160.
NAA inv. nr. 656, fol. 102V, map 2.
GA Deventer, Liber Renunciationum 1583-1594,
fol. 73V, 74; 17-6-1584: 'Tijlman van Berin-
gen en Merritien van Wickfort synne tho-
kommende huysfr.', kochten een huis. In de
doop- en trouwboeken van Deventer eind
16e eeuw zitten hiaten.
WAP,jg.2(i898),pag.i8ie.v.
NAA inv. nr. 25, fol. 677,707.
GAA, Reg. 73/53, F583, Reg. 140/44, F1021. Als
weduwe vermeld in het Quoijer van de quoti-
satie 1625, fol. 217, en in het Notarieel Archief
op 15-7-1624 (NAA 388, fol. 386), op 15-9-1625
(NAA 391, fol. 203, 203verso) en op 1-12-1625
(NAA 391, fol. 359) in zake geleverde waar en
een lening, een procuratie op Stockholm, en
een transport en een vordering.
Jan van Beringen en zijn vrouw testeerden
enkele malen voor notaris Van Loosdrecht
(NAA 2021, in 1652 en 1653). Elisabeth Rutgers
testeerde als kinderloze weduwe o.a. op 26
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mei en 18 augustus 1655 (NAA1972, fol. 176V,
2o6v), op 20 april 1658 (NAA 1972, fol. 421),
op 10 mei 1660 (NAA 1973, fol. 54) en op 26
oktober 1661 (NAA 1973, fol. 125).

164. Huwelijks Voorwaarden op 4 december 1613
(NAA 192, fol. 68); de bruidegom geassisteerd
met zijn vader, zijn oom Hans Soolmans en
Covert Dircxsen Wuijtiers zijn neef; de bruid
met haar moeder, haar oom en voogd Jaspar
van Vickevoort en broer jan vanBeringen.

165. Huwelijks Voorwaarden op 15 januari 1620
(NAA 193, fol. 144-146), de bruidegom geassi-
steerd met zijn moeder, broer Jan, en oom Jas-
per van Vickevoort; de bruid met haar ouders,
broers Jan en Abraham deMarees, en ooms Jan
Sandra en Herman Hesters.

166. WAP.jg. 1(1897), pag. 82.
167. Huwelijks Voorwaarden op 14 augustus 1615

(NAA 192, fol. 131V); voor hem zijn vader en
oom Hendrick Servaes, voor haar heur moeder,
broer Jan, zwager Isack Solemans en oom en
voogd Jaspar van Vickevoort.

168. Vermeld in het Quoijer van de quotisatie
1625. Goossen Sirxma otr. (2) Amsterdam 1-9-
1640 Maria van Snick. Genealogysk Jierboekje,
1965, pag. 88: 1620 raadsman, 1621 schepen
en later burgemeester van Sneek.

169. NAA inv. nr. 189, fol. 21.
170. Zijn doop niet in Amsterdam gevonden.
171. GAA, PA 366-1071,1085.
172. Huwelijks Voorwaarden op 13-4-1623 (NAA

572, fol. 349); aanwezig waren zijn moeder,
zijn oom en voogd Gasper van Wickevoort en
zijn broers Jan en Thileman - voor haar heur
ouders, haar zwagers Vieter Pietersz Bos en
Hans de Witte, en haar oom Jon Selijns.

173. Zij waren de ouders van Maria van Beringen,
die in 1655 huwde met Bartholomeus Aukema,
zn. van Catharina van Wickevoort(VIIIa.3).

174. Machtelina Mirou - zoals zij zelf haar naam
schreef- was ziek en testeerde daarom op 30
juli 1633 (NAA 578, fol. 944-947); legaten aan
zusters Barbara en Hester.

175. Huwelijks Voorwaarden 23-4-1638 (NAA
1050, fol. 54).

176. NAAinv. nr.375, fol.598.
177. NAAinv.nr. 121,fol. 173V.
178. Volgens Elias, Vroedschap van Amsterdam, deel

I, pag. 456: geb. 14-12-1554. Dit kan niet klop-
pen (lijkt op de doopdatum van zijn broer
Hans, met tien jaar verschil) en in het tes-
tament van zijn vader werd hij ni Hans ge-
noemd. Bij zijn ondertrouw in nov. 1591 gaf
hij op 26 jaar oud te zijn; op 29-10-1608 was
hij omtrent 44 jaren (NAA 196, fol. 117V) en op

12-2-1622 57 jaar oud (NAA 747, fol. 103).
179. SAA, SR384, fol.53V.
180. W.J. Formsma, De oude archieven der gemeente

Hasselt, Assen 1959, pag. 355, inv. nr. 648.
181. Er is een viertal mogelijkheden voor Sint Ja-

cob als datum; meest waarschijnlijk is 25 juli
(1602).

182. J.GJ. van Booma, Onderzoek in protestantse ker-
kelijke archieven in Nederland, 's-Gravenhage
1994> uitgave CBG, pag. 106.

183. Samen met haar moeder 'Jarmichgen of Jo-
hanna de Hun', wonende in de Oost-Smees-
teech te Utrecht.

184. Begraven als: ' Saerken Fickevoort wedu van
Antoni Fickevoort in de Warmoestraet'.

185. SAA, SR 287, fol. 182,182V, 248 (7-7-1562); voor
zoon Gielis zie nog SR 357, fol. 154V, 6-4-1579:
door zijn voogden voldaan van het erf van
zijn vader, en van grootvader Joos van Breen.

186. SAA,SR356,fol.77.
187. GAA, NK 38, fol. 909.
188. GAA, NK 38, fol. 842.
189. In de literatuur De Hun alleen gevonden in

Waals België.
190. Deel 14, pag. 1 e.v.; 52 en 58.
191. Idem, pag. 52, nrs. 588 en 589.
192. Idem, pag. 58, nr. 656.
193. Zie het eerste deel van dit artikel bij de stam-

reeks Aukema, generatie III.i.
194. Thomas Goutsmit was werkzaam in de tex-

tielhandel, 6-8-1575 (SAA, SR 342, fol. 403V),
had 'quade fortuyne' gehad en was failliet
geweest, 20-9-1575 (SAA, SR 342, fol. 447).

195. Hoekema-reeks No. 1: Johannes Ennes Hoec-
kema 1604-67. De Sneker koopman en zijn familie.

196. In zijn testament van 20-5-1634 vermaakte
Gaspar van Wickevoort (VlIIb) haar vijftig gul-
den jaarlijks; NAA inv. nr. 790, fol. 235.

197. Getuige bij de doop van kleindochter Lijsbet
Gerrits.

198. GAA, Handschriftencollectie C6, fol. 1.
199. JorisRendorp droeg 6-9-1607 al zijn goederen

(onderweg uit Rusland) en schulden over aan
zijn schoonzoon Jasper van Wickevoort (NAA 5,
fol. 194,194V).

200. MitteilungenNiederlandischeAhnengemeinschaft,
Band 2, okt. 1957; suikerbakker, tr. Hamburg
april 1596.

201. Kam, nr. 134, pag. 139.
202. Kam. nr. 132, pag. 138; Kwijtschelding 23, fol.

179V.
203. NAA inv. nr. 27, fol. 15.
204. NAA inv. nr. 62.
205. GAA, Weeskamer inbrengregister 16, fol.

n6v.
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206. NAA inv. nr. 143, fol. 106,107V.
207. NAA inv. nr. 621, fol. 44V.
208. GAA, Weeskamer inbrengreg. 17, fol. 29V. 226.
209. NAA inv. nr. 572, fol. 448. 227.
210. NAA inv. nr. 517, fol. 617.
211. NAA inv. nr. 573, fol. 598. 228.
212. NAA inv. nr. 785.
213. NAAinv. nr. 577, fol.i87e.v.
214. NAA inv. nr. 788, fol. 181,182,189,15-3-1632.
215. NAA inv. nr. 790, fol. 235/237. 229.
216. NAA inv. nr. 791, fol. 34; op fol. 36 volgde de

scheiding en deling van de goederen, onder
arbitrage vanAndries Pels en Willem van Daden 230.
hun goede bekende en vertrouwde vrienden,
Jan van Beringhen en Hendrick Cramer als testa- 231.
mentaire voogden; Gasper van Sulper tekende
als getuige.

217. Vermeld in het Quoijer van de quotisatie
1625. Elias-1,385,386. Met broer Casper ver-
meld Den Haag, NA n, fol. 138,5-3-1625. 232.

218. NAA inv. nr. 1081, fol. 31, 31-7-1647; 54 jaar
oud. 233.

219. NAA inv. nr. 1132, fol. 229, 3-3-1660, en NAA 234.
inv. nr. 1133, fol. 133V-134V, 29-4-1660.

220. DanielRuland, voor zich en voor de kinderen
van wijlen zijn broer AernoutRuland,Jan van
Wickevoort, gehuwd met Elisabeth Ruland, alle 235.
drie kinderen van wijlen PieterRuland, gaven 236.
op 28-2-1643 procuratie aan hun neef Adri- 237.
aen Sonneman om voor het Kammergericht te 238.
Spiers en elders hun rechten waar te nemen
(NAA 687, fol. ngv). 239.

221. NAA inv. nr. 9009, acte 208,20-9-1718.
222. Met Paulo de Willem kocht Joachim op 13-7- 240.

1637 alle kruidnagels, die in Denemarken
onder de bewinthebbers van de VOC aldaar
berustten (NAA 675; NAA 677, fol. 165, 20-3- 241.
1638).

223. Tante van Geertruijt Bosschaert - dochter van 242.
Wouter Bosschaert, koopman te Hamburg en 243.
Geertruijt Smits - die te Den Haag op 25-2- 244.
1648 (NA 21, fol. 174) testeerde en haar een
legaat vermaakte van 600 car.gl. eens. In een
eerder testament van Geertruijt, Den Haag
d.d. 10-8-1642 (NA 20, fol. 589), was sprake 245.
van een gedachtenis voor alle moeite die haar 246.
tante Anna met haar heeft gehad. 247.

224. NAA inv. nr. 791, fol. 38, 30-1-1635; Joachim 248.
van Wickevoort gif als man van Anna Bosschaert 249.
haar zwager Hendrick Smits procuratie in zake
vaders boedel. 250.

225. NAA inv. nr. 576, fol. 487. NL, jg. 70 (1953),
k. 419: onder P.C. Hoofts voornaamste cor-
respondenten bevonden zich Joachim van

Wickevoort te 's-Gravenhage en Abraham de
Viquefort te Parijs.
NAA inv. nr. 656, fol. 102V.
Vermeld in het Quoijer van de quotisatie
1625.
Gem. Arch. Den Haag: o.a. NA 34, fol. 118,
21-3-1636; NA 35, fol. 113, 17-3-1637; NL, jg.
29 (1911), k. 12: zijn bibliotheek in 1651 te Den
Haag.
NA 41, fol. 256, 24-7-1645 met zijn broer
Abraham, te Parijs; NA 42, fol. 53,19-2-1646;
NA 43, fol. 58,26-2-1647.
Album Studiosorum Academiae lugduno Batavae,
k. 211; 30 jaar.
GAA, Weeskamer inbrengreg. 26, fol. 285,6-
10-1645: Jasper van Vickevoort, koopman, be-
wees zijn twee kinderen Catharina, 41/2 jaar
en Jacomina, 1 jaar, daar moeder af was Elsge
Reuvers, 54.000 gl. voor moeders erf.
NAA inv. nr. 366, fol. 551-552; De Navorscher,
jg.71.pag.80.
Doop niet gevonden.
Huwelijks Voorwaarden 8-7-1634 (NAA 790,
fol. 353); hij geassisteerd met oom Philips
Pelt en neef Philip de Golts - zij met vader en
broers Johannes en Joachim.
GAA, PA 366-1071.
NAA inv. nr. 791, fol. 160.
NAA inv. nr. 1123, fol. 3 en 14V.
Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae,
k. 157; i8(!) jaar.
Schutte, pag. 288-289 e.a.; NL, jg. 58 (1940), k.
487.
WAP, jg. 2 (1898), pag. 182 en WAP, jg. 4 (1900),
pag. 244; ANF, 3e jg. (1886), pag. 30, een graf
in de Kloosterkerk te Den Haag.
NAA inv. nr. 791, fol. 30; en bevestigde dit op
3-2-1635, fol. 41.
NAA inv. nr. 772.
NAA inv. nr. 791, fol. 548.
In de weeskamer (16, fol. H6V) op 8-8-1613
vermeld als vier-jarige; zijn doop kon niet
gevonden worden, omdat het Lutherse doop-
boek in die tijd een hiaat vertoont.
WAP, jg. 13 (1909), pag. 250.
NAA inv. nr. 683, fol. 257.
NAA inv. nr. 582, fol. 173,6-4-1640.
NAA inv. nr. 734A, fol. 271.
ANF, 2e jg. (1885), pag. 125; NL, jg. 33 (1915). k.
239-
Over de familie Roever verscheen in het ANF,
2e jg. (1885), pag. 123 e.v. een artikel.
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wapenregistratie
In het wapenregister van de Afdeling Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereni-
ging zijn de volgende wapens geregistreerd:

GIJSBRECHTS (Merksplas, België)

Beschrijving:
In zwart twee gekruiste pijlen vergezeld boven van een schuinkruis-
je, alles van goud; in een gouden schildhoofd een rood molenijzer
vergezeld van twee groene klavers.
Helmteken: de molenijzer van het schildhoofd tussen een zwarte
vlucht, beladen met een gouden dwarsbalk, waarop geplaatst links
en rechts twee groene klavers.
Dekkleden: zwart, gevoerd van goud.

Dit wapen is in 2004 ontworpen door ir. A. Daae, te Eelde voor alle nakomelingen van Adria-
nus Leonardus Gijsbrechts, geboren Gilze 15 augustus 1915.
De oudst bekende voorvader is Adrianus Joannis Gisberti Fockers, geboren Merksplas (B) 1
augustus 1636.
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Adrianus Johannes Maria Gijsbrechts, geboren Breda 5 sep-
tember 1956, wonende te Gilze, zoon van Adrianus Leonardus Gijsbrechts en Anna Maria van
den Boer.

Bronnen: geen.
Nummer: NGV.2005.099 (16-2-2005)

GROTHUES (Hörstel, Duitsland)

Beschrijving:
In zilver vier rode dwarsbalken waarvan de onderste van onderen
viermaal gekanteeld is en over alles heen een zwart groot huis van
drie verdiepingen, waarin goud geopend beneden een poort tussen
twee ramen, boven drie ramen, en een raam, afgedekt met een trap-
gevel van vijf treden getopt met een bol.
Helmteken: twee rood gevoerde zilveren olifantstrompen, beladen
met een rode van onderen gekanteelde dwarsbalk, waartussen een
omgekeerde zwarte sleutel met een baard als huismerk, in de vorm van twee kepers, met aan
weerszijden van de sleutelpijp op het midden van de bovenste keper een korte paal.
Dekkleden: zwart, gevoerd van goud.
Devies: De Magna Domo.

Dit wapen is in 2003 door aanvrager in samenwerking met R.J.P.M. Vroomen te Echt ont-
worpen voor de naamdragende nakomelingen van Bernardus Antonius Grothues, geboren
Avereest 28 februari 1882 en overleden Hoensbroek 1 november 1978.
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De oudst bekende voorouder is Johan Gerhard Grothues, geboren Hörstel (D) 1785.
Geregistreerd op verzoek van Bernardus Antonius Grothues, geboren Hoensbroek 3 juni

1934, wonende aldaar, zoon van Hermannes Josephus Grothues en Maria Josephina Ruijpers.

Bronnen: geen.
Nummer: NGV.2005.098 (16-2-2005)

VAN NOORT (Lisse, Zuid-Holland)

Beschrijving:
In zilver een rode paal beladen met drie gouden krakelingen verge-
zeld van twee rode tulpen, groen gesteeld en gebladerd.
Helmteken: een uitkomende bakker van natuurlijke kleur met in
zijn rechterhand een gouden bakkersspaan.
Dekkleden: rood, gevoerd van zilver.

Dit wapen is in 2004 ontworpen door H.K. Nagtegaal te Delft en de
Commissie Registratie Familiewapens ten behoeve voor aanvrager en zij n nakomelingen.
De oudst bewezen voorvader is Jan Claese van Noort, geboren Lisse 19 december 1708, smid en
overleden Sassenheim 18 januari 1778.
Aanvrager stamt van genoemde af.

Geregistreerd op verzoek van Johannes Cornelis Bartholomeus van Noort, geboren Leiden
24 augustus 1960, wonende te Voorhout, zoon van Cornelis Adrianus van Noort en Hermina
Theodora Noordermeer.

Bronnen: geen.
Nummer: NGV.2005.096 (16-2-2005)

SCHAAR (Zaandam, Noord-Holland)

Beschrijving:
In blauw een paaslam met gouden staf en een rood kruis op de vaan,
vergezeld in het schildhoofd van een molenijzer met links en rechts
een droogscheerdersschaar, alles van zilver.
Helmteken: een omgekeerd zilveren zwaard met gouden gevest tus-
sen een zilveren vlucht.
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

Dit wapen is in 2004 door aanvrager in samenwerking met H.K. Nagtegaal te Delft ontwor-
pen voor aanvrager en zijn nakomelingen. De oudst bekende voorouders zijn Gerrit Cornelis
Schaar, begraven Zaandam 16 maart 1809 en gehuwd De Beemster 19 februari 1764 met Grietje
van den Berg, alias Prik, overleden De Rijp 10 juli 1773.
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van mr. Nico Schaar, geboren Utrecht 8 september 1956, wonende
te Bussum, zoon van Antonius Gijsbertus Schaar en Artje Antonia Verweij.

Bronnen: geen.
Nummer: NGV.2004.095 (28-10-2004)
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STERK (Huisbede, in het land van Kleef (D))

Beschrijving:
In goud twee versmalde golvende blauwe dwarsbalken, vergezeld
van drie halfaanziende rode ossenkoppen met hals en zilveren
hoorns.
Helmteken: een gebogen geharnaste rechterarm van natuurlij-
ke kleur, de elleboog steunend op de wrong, in de hand houdend
schuinlinks een zilveren zwaard met gouden gevest.
Dekkleden: rood, gevoerd van goud.
Devies: Fortes Creantur Fortibus.

Dit wapen is in 2004 ontworpen door H. K. Nagtegaal te Delft voor alle naamdragende nako-
melingen van Lambert Starck, Sterck, Sterk.
De oudst bekende voorouders zijn Lambert Starck, Sterck, Sterk, geboren Huisbede in het
land van Kleef (D), begraven Rotterdam 26 november 1751, gehuwd met Antonia van Mil, Van
Mill, Van Meel, Van Mei (1714-1804).
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Wal ter Karel Alex Sterk, geboren Venlo 17 juli 1937, wonende
te Weert, zoon van Hubert Peter Paul Sterk en Josephina Kornelia Adams.

Bronnen: Register CBG, 2004/910.
Nummer: NGV.2005.100 (18-5-2005)

TERDU (Leiden, Zuid-Holland)

Beschrijving:
In rood een gaffel, waarvan de paal is getwijnd; boven vergezeld van
een hugenotenkruis, alles van goud.
Helmteken: een gaande zwarte griffioen, gevleugeld van goud met
in de opgeheven rechterklauw een gouden weversspoel.
Dekkleden: rood, gevoerd van goud.

Dit wapen is in 2004 ontworpen door P. Bultsma te Kollum, voor
alle naamdragende nakomelingen van Johannes Terdu, gedoopt Leiden 20 januari 1793 en
gehuwd met Rookje Bakker, geboren Numansdorp 12 september 1792, naaister.
De oudste voorouders zijn Hubert Tordeur, die zich in 1640 vestigt te Leiden, gehuwd met
Catharine Sackespee.
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Abraham Terdu, geboren Klaaswaal 30 oktober 1935, wonen-
de aldaar, zoon van Matheus Terdu en Johanna Wilhelmina Verwijs.

Bronnen: A. Terdu 30-10-1935, Familiestamboom Terdu, Klaaswaal 1999.
Nummer: NGV.2005.097 (16-2-2005)
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VOLLEMANS (Delfshaven, gem. Rotterdam)

Beschrijving:
In blauw een zilveren onklaar anker met een gouden ankertouw, ver-
gezeld van twee toegewende steigerende zilveren paarden, geplaatst
ter hoogte van de dwarsstang.
Helmteken: een zilveren arend met rugwaarts opgeheven vleugels,
rood getongd, goud geoogd en gepoot.
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.
Devies: Libertas Aut Mortis.

Dit wapen is in 2004 door H. K. Nagtegaal te Delft ontworpen voor aanvrager en zij n nakome-
lingen. De oudst bekende voorouders zijn Wouter Gertsz. Vollemans, gehuwd Delfshaven 1
april 1731 met Klaartje Ariens Visser, begraven Delfshaven 21 september 1739.
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Petrus Jacobus Vollemans, geboren Sorong (Ned. Nw. Guinea)
11 november 1948, wonende Bridgeport (VSA), zoon van Petrus Jacobus Vollemans en Hen-
drikje Gerarda Wilhelmina Montanus.

Bronnen: geen.
Nummer: NGV.2004.094 (28-10-2004)
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wegwijs

van Sybilla Brands geen prijs voor internet

In vraag 513 van GensNostra' wordt gevraagd
om nadere gegevens en het voorgeslacht van
het echtpaar Willem Rehorst en Sybilla Brands,
die te Berkenwoude trouwen op 27 juli 1732.
En passant wordt hun zoon Hendrik Rehorst en
diens vrouw TeuntjePaulusse genoemd, waar-
bij de laatste een achternaam (Potuijt) krijgt,
terwijl ik haar, noch haar vader ooit met die
achternaam heb aangetroffen.

In het antwoord op deze vraag2 wordt ge-
steld dat de gezochte Sybilla Brands geboren is
te Berkenwoude en gedoopt te Gouderak op
7 augustus 1701, als dochter van Jan Brandse
en Christina Willems, waarbij verwezen wordt
naar www.familysearch.org.

Afgaande op mijn waarnemingen bij ar-
chiefonderzoek, ben ik geneigd te denken
dat de antwoordgever zich beperkt heeft tot
onderzoek via internet. Hoewel ik dat jam-
mer vind, kan hij daar een goede reden voor
hebben. Hoe dan ook, ik ben van mening,
dat een antwoord, dat alleen gebaseerd is
op een weinig betrouwbare bron als www.
familysearch.org, beter niet gepubliceerd
kan worden. In het algemeen geldt dit ook
voor een antwoord dat alleen gebaseerd is op
internetgegevens, zeker indien daar geen ar-
chiefbronnen bij opgegeven worden, tenzij
misschien dit antwoord vergezeld gaat van
een waarschuwende opmerking van redac-
tiezijde.

Bij genoemde doopinschrijving blijkt het
niet te gaan om Sybilla, maar om Isabel en of
die naam etymologisch gezien een synoniem
is van Sibylla, is zeer de vraag. Bovendien
wordt nergens vermeld dat zij te Berkenwou-
de geboren is. Integendeel, haar moeder is
'alhier [te Gouderak] bevallen'.

'Jan Brandsz., soldaat, leggende in guarni-

zoen tot Grave, en Christijntje Willems, een
arme passante, alhier bevallen en onderhou-
den', laten op 7 augustus 1701 te Gouderak
een tweeling dopen, Isabel en Elisabeth. Bij
haar trouwen op 27 juli 1732 te Berkenwou-
de is Sybilla Brands 'J.D. van Burk, jeegens-
woordig woonende te Berkenwoude'. Deze
zinsnede zegt eigenlijk al dat Burk en Ber-
kenwoude niet dezelfde plaats zijn. Berken-
woude wordt wel afgekort tot Berkou(de) of
Perkou, maar nooit tot Burk. Burk zou moge-
lijk het dorp van die naam in Beieren (Duits-
land) kunnen zijn.

In het lidmatenregister van de Ned.-Geref.
gemeente van Berkenwoude van 12 septem-
ber 1729 wordt Sybilla Brants in het kielzog
van de predikant Ds. Dionysius du Toyct en
zijn echtgenote genoemd, althans haar naam
volgt direct na die van het predikantenecht-
paar. Mogelijk was zij in dienst van de predi-
kant.

Willem Rehorst en Sybilla Brants krijgen, be-
halve een zoon, zeven dochters, onder wie
géén Christina. Geertruijd, hun oudste doch-
ter, lijkt vernoemd naar Willems moeder,
Geertruijd Wessels Bolant, die als Geertruijd Boe-
landz getuige is bij de doop van haar gelijk-
namige kleindochter. Gelet op het vernoe-
mingspatroon van de kinderen in dit gezin,
zou Sybilla's moeder Jannetgen kunnen he-
ten. Daarvoor pleit, dat bij de doop van Jan-
netgen, hun tweede dochter, ene Catharina
Brants getuige is. Bij alle andere zes kinderen
was een Rehorst doopgetuige.

De enige zoon van Willem Rehorst en Sybilla
Brants is HendrikRehorst. Deze is getrouwd met
Teuntje Paulusse, dochter van Paulus Dirksz. en
Lijntje Hendriks Verstoep. De achternaam 'Po-
tuijt' van Teuntje is een abuis. Haar vader
komt nooit met welke achternaam dan ook
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voor. De enige broer van Teuntje Paulusse die
volwassen is geworden en nageslacht heeft,
Dirk Paulusse, neemt de achternaam van zijn
moeder over: Verstoep.

Willem Dirksz. Rehorst is smid te Berkenwou-
de.3 Hij wordt tweemaal met zijn patroniem
vermeld, in het lidmatenregister van Berken-
woude van 6 december 1733 en in de al (in
noot twee) genoemde akte d.d. 18 mei 1735.
Willem is circa 1700 geboren4en zoon van
Dirck Hendricksz. te Rehorst en Geertien Wessels
Bolant te Mechelen onder Gendringen. Bij de
dopen van hun kinderen Aaltje (1738), Hen-
drik (1743) en Fijtje (1744) te Berkenwoude zijn
getuigen: Geesje Rehorst en Fijtje Rehorst. Het
overlijden van Willem Rehorst wordt te Ber-
kenwoude aangegeven door zijn zoon Hen-
drik Rehorst op 23 mei 1771. Sybilla Brants is op
21 april 1771 nog in leven.s Vermoedelijk is zij
na de dood van haar man uit Berkenwoude
vertrokken, omdat haar overlijden daar niet
geregistreerd is.

Dirck te Rehorst, zoon van wijlen Hendrick te
Rehorst, en Geertien Bolants, dochter van wijlen
Wessel Bolant, beiden van Dinxperlo, trouw-
den aldaar op 8 februari 1685. Tussen 1687 en
1694 lieten zij te Dinxperlo vier dochters do-

pen: keitien, Wesseltien, Geesken en Fijken. Ver-
moedelijk zijn na 1694 nog enkele kinderen
te Mechelen onder Gendringen geboren, on-
der wie Willem (ca. 1700), Willemijntje en Ger-
rit. De laatste bleef in Mechelen wonen, waar
in 1745 zijn dochter Hendrica werd gedoopt.
De doopboeken van Gendringen zijn pas
vanaf 1741 bewaard gebleven. Van Gerrit (te)
Rehorst en zijn vrouw Elisabet Doorninck zijn
nog twee dochters bekend: Geertruij (tr. 1758)
en Berendina (tr. 1761). Berendina Re(e)horst is
een voorouder van prinses Laurentien.6

Op 15 september 1672 wordt te Aalten ge-
doopt 'Geert, sone van Hendrick en Aeltjen
ter Rehorst uijt Dinxperlo'. Omdat niet al-
leen Dirck, maar ook zijn zusters Jenneken,
Geertien en Gerritien hun oudste of tweede
dochter keitien hebben genoemd, zou deze
Aeltjen wel eens de (tweede?) vrouw van Hen-
drick te Rehorst en dan de moeder van Dirck
kunnen zijn.

Geertien Wessels Bolant is een dochter van
Wessel Geertsz. Bolant en Geesken Siebelinck. De
laatste hertrouwt te Dinxperlo op 22 juli
1666, als weduwe van Wessel Bolant, met Wil-
lemDriessen.

H.M.Kuypers

Noten
1. Gens Nostra 60 (2005), pag. 111.
2. GensNostm6o[2005),pag.407.
3. SMH, ORA Berkenwoude 11, fol. 111, d.d. 18-5-1735 en OA Berkenwoude 138, d.d. 28-3-1742.
4. Op 8 juni 1762:62 jaar oud, ORA Berkenwoude 29, akte 105.
5. ORA Berkenwoude 30, akte 152, d.d. 15-7-1771.
6. Zie: De voorouders van Petra Laurentien Brinkhorst, in: De Nederlandsche Leeuw 118 (2001), kol. 395-438,

ald.kol.418.

archiefnieuws

Archieven Hoogheemraadschap naar Amsterdam

Sinds half juli 2005 zijn alle historische ar-
chieven van de voormalige polders in het ge-
bied van de Amstel en de Vecht te raadplegen
op het nieuwe adres van het Hoogheemraad-
schap: Spaklerweg 16,1096 BA Amsterdam,
bezoek op afspraak op werkdagen van 9.00-

16.00 uur, tel.: 0900 93 94, email:
archieven @ dwr.nl

internet:
www.hhs-agv.nl > nieuws en informatie >

historisch archief
Ook de archieven van de:
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- 's-Gravelandse polder
- Heintjesrak- en Broekerpolder
- Horn-enKuijerpolder
- Horstermeerpolder
- Kortenhoefse polder
- Spiegel-en Blijkpolder
- Stichts- en Hollands-Ankeveense polders
die vanouds bij het Streekarchief Gooi en

Vechtstreek in Hilversum berustten zijn
naar de nieuwe archiefbewaarplaats van het
Hoogheemraadschap overgebracht.

C.M.Abrahamse
Archivaris Streekarchief te Hilversum

[In de Gloriosa, 22e jg., nr. 3,
aug. 2005, pag. 90]

Museum Jan Heestershuis te Schijndel

Tot 29 april 2006 is in het aan de Schijndelse
kunstschilder gewijde museum de expositie
Aan tafel! te bezoeken, die een beeld geeft van
de tafelgebruiken op de belangrijkste dagen
in het leven, zoals geboorte, huwelijk en
overlijden. Weet u bijvoorbeeld nog wat er
op het menu stond toen u trouwde? Of met
wie u aan tafel zat? U zult zich zeker din-
gen herinneren wanneer u een kijkje komt
nemen. Tegelijkertijd krijgt u een beeld van

hoe het er in zijn algemeenheid aan toe ging
aan tafel.
Adres: Pompstraat 17,5481BL Schijndel, tel.:
073-549-22-76, Email:

museum@schijndel.nl

Openingstijden: dinsdag t/m zondag 13.00-
17.00 uur; 2e Paas-, 2e Pinkster- en 2e Kerst-
dag 13.00-17.00 uur; gesloten: ie Paas- en ie
Kerstdag, 31 dec. en 1 jan.

Beeldbank Bommelerwaard

In juli zijn op de beeldbank 365 luchtfoto's
van de Bommelerwaard uit de jaren 1986-
2002 geplaatst. De foto's zijn vanaf verschil-
lende hoogten genomen en geven een prach-
tig beeld van de streek. Op de website zijn de
foto's in klein formaat te bekijken. Het is een
handreiking om te zien of er van een bepaald
stukje Bommelerwaard een opname is. Op
het streekarchief zelf kunnen de foto's in-

gezoomd worden tot op straatniveau. Het is
mogelijk afdrukken te laten maken. Ook de
afgelopen tijd zijn er weer ansichten aan de
beeldbank toegevoegd. In het najaar volgen
nog ruim 2000 foto's met straatbeelden uit
de jaren 1975-1985 en 450 glasnegatieven van
gebeurtenissen uit de jaren 1920-1950.

[Tussen de Voorn en Loevestein,
nr. 125, jg. 41, sept. 2005, pag. 34]

Archiefdienst Amersfoort voortaan Archief Eemland

In de afgelopen jaren heeft de Gemeentelijke
Archiefdienst Amersfoort zich ontwikkeld
van een stadsarchief dat alleen werkt voor de
gemeente Amersfoort tot een regionaal his-
torisch centrum voor de hele regio Eemland,
dat bovendien fungeert als documentatie-
centrum voor Nationaal Monument Kamp
Amersfoort. Die ontwikkeling zal zijn bekro-
ning vinden als over enkele jaren het archief
in het Eemcentrum gezamenlijk gehuisvest
wordt met andere culturele instellingen zo-

als de Openbare Bibliotheek en Scholen in de
Kunst (muziekschool en creatief centrum).
Om ook in de naam de reikwijdte en ambitie
van het archief tot uitdrukking te brengen,
gaat de dienst voortaan als Archief Eemland
door het leven; op internet:

www.archiefeemland.nl

[Archievenblad, jg. 109,
nr. 7, sept. 2005, pag. 7]
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Archief Prins Bernhard Cultuurfonds naar Nationaal Archief

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft on-
langs twintig nieter van zijn archief tot 1980
overgedragen aan het Nationaal Archief. Het
Prins Bernhard Cultuurfonds is het grootste
private fonds van Nederland. Het subsidieert
jaarlijks zo'n vierduizend projecten voor cul-
tuur- en natuurbehoud, reikt cultuurprijzen
uit en beheert talloze fondsen op naam. -.
Het archief vormt een bron voor onderzoek
naar het Nederlandse culturele landschap in
de tweede helft van de twintigste eeuw. Wie
cultuurvorming en cultuurspreiding onder
de loep wil nemen, kan zijn licht opsteken in
dit archief.

Het Nationaal Archief bewaarde al zo'n
veertig meter archief van het Prins Bernhard
Cultuurfonds. Eerdere delen droeg het fonds
over in 1980 en 1988. De recente overdracht
betreft de achtergebleven archiefstukken tot
en met 1975, een aanvulling beleidsstukken
tot 1980 plus het gehele subsidiebestand tot
1983. Dat betekent dat het Nationaal Archief
inmiddels in totaal 58 meter archief van het
Prins Bernhard Cultuurfonds bewaart.

[Archievenblad, jg. 109,
nr. 7, sept. 2005, pag. 9]

Provincie draagt archieven over aan RHC Limburg

De provincie Limburg heeft begin juli haar
archieven over de periode 1944-1987 overge-
dragen aan het Regionaal Historisch Cen-
trum Limburg (RHCL) in Maastricht. Dit
betekent dat43 jaar provinciaal archief open-
baar en dus toegankelijk is voor het publiek.
De provincie Limburg is daarmee de vierde
provincie die volledig voldoet aan de Ar-
chiefwet. Het Provinciaal Archief, zoals het
in de wandelgangen genoemd wordt, over de
periode 1814-1943 is al eerder in de depots
van het RHCL opgenomen. Met deze nieuwe
overdracht wordt deze bron voor historisch

onderzoek op een belangrijke wijze gecom-
pleteerd.

Het overgedragen archief omvat onder an-
dere dossiers over de stichting de Maasplas-
sen, de stichting Watersnood, de mijnslui-
ting, afgravingsgebieden, ontgrondingen,
PNL-gelden (Perspectieven Nota Limburg
1965-1987), milieuvergunningen en dossiers
van het Grindfonds. Maar ook de Statenbij-
bel en de spullen van generaal Dibbets, zoals
medailles, sierknopen en tekeningen zijn op-
vraagbaar. -.
[Archievenblad, jg. io9,r. 7, sept. 2005, pag. 9]

Oprichting Restauratoren Nederland versterkt
restauratiediscipline

De verenigingen VeRes (Belangenvereniging
Restauratoren Nederland), VAR (Vereniging
Restauratoren van Papier, Boek en Fotogra-
fisch Materiaal), TRON (Textiel Restaurato-
ren Overleg Nederland) en IIC-Nederland
(International Institute for Conservation
of Historie and Artistic Works afdeling Ne-
derland) hebben besloten de handen ineen
te slaan en zijn gefuseerd tot de vereniging
Restauratoren Nederland. De nieuwe vereni-
ging is hiermee de bundeling geworden van
restauratoren en iedereen die werkzaam is

in het brede veld van conservering en restau-
ratie.

Restauratie is een spannend vak, aldus de
nieuwe vereniging, maar ook een gevaarlijk
vak, als men beseft dat iedereen zich restau-
rator mag noemen. Restauratoren Neder-
land heeft de ambitie de ontwikkeling van
dit werkterrein te stimuleren. Restauratoren
Nederland zet zich in voor het behartigen
van de belangen van de beroepsgroep en voor
de zorg voor het cultureel erfgoed. Zij wil de
deskundigheid van haar leden bevorderen en
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de sector professionaliseren. Alle restaurator-
leden ondertekenen de Europese Ethische
Code en zij voldoen aan kwaliteitseisen. Zo
zullen instellingen en particulieren die van
de diensten van een restaurator-lid van Res-
tauratoren Nederland gebruikmaken, beter
gegarandeerd zijn van een goede kwaliteit.

Ook wil Restauratoren Nederland het pu-
blieke, professionele en politieke besef over
de noodzaak van de zorg voor ons culturele

erfgoed vergroten. Zij treedt op als gespreks-
partner bij opleidingen, onderzoeksinsti-
tuten, de overheid en subsidiegevers. De
nieuwe website www.restauratoren.nl is be-
doeld om zowel restauratoren als het breed
en belangstellend publiek te voorzien van ac-
curate informatie.

[Archievenblad, jg. 109,
nr. 7, sept. 2005, pag. 11]

Noord-Holland loopt voorop met archieven

De publiekstoegankelijkheid en het beheer
van de lokele en regionale historische archie-
ven in Noord-Holland zijn opnieuw verbe-
terd dankzij het stimuleringsbeleid van de
provincie Noord-Holland. Slechts drie van de
65 gemeenten hebben geen professionele ar-
chiefdienst of zijn niet bij een professionele
archiefdienst aangesloten. Ook zijn inmid-
dels alle waterschappen aangesloten. Hier-
mee loopt Noord-Holland voorop, samen met
Noord-Brabant en Gelderland. Daarnaast is
ook de kwaliteit van het fysieke netwerk van
Noord-Hollandse archiefdiensten de laatste
jaren aanzienlijk verbetert. Dit alles is te le-
zen in het verslag over 2003 en 2004 van de
provinciale archiefinspectie.

Het provinciale stimuleringsbeleid is cru-
ciaal gebleken. Gemeenten en waterschap-
pen zijn namelijk niet verplicht om een pro-
fessionele archiefdienst op te richten of zich
daarbij aan te sluiten. Zij zijn slechts ver-
plicht hun archieven in goede, geordende en
toegankelijke staat te bewaren. De drie over-
gebleven niet-aangesloten gemeenten zijn

Texel, Haarlemmermeer en Diemen. -. In
2008 zullen nieuwe archiefgebouwen gereed
zijn in Amsterdam/Amstelland, Zaanstreek
en Gooi & Vechtstreek.

Verbeterpunt is onder meer de digitalise-
ring van het archiefwezen. Uit onderzoek is
gebleken dat veel meer publiek historische
archieven gaat gebruiken wanneer die meer
en eenduidiger via internet worden aange-
boden. Landelijk en ook in Noord-Holland
staat de internettoegankelijkheid echter nog
in de kinderschoenen.

Verder is Gooi en Vechtstreek de enige
overgebleven regio waar nog een zwakke en
versnipperde infrastructuur bestaat: drie
kleine archiefdiensten in plaats van één regi-
onaal historisch centrum. De gemeente Hil-
versum heeft plannen ontwikkeld om samen
met Weesp, Wijdemeeren, Laren en Blaricum
de Gooise archieven in samenhang zowel fy-
siek als digitaal te gaan aanbieden.

[Archievenblad, jg. 109,
nr. 7, sept. 2005, pag. 11]

Koninklijke Bibliotheek (KB)

Elektronische publicaties eenvoudiger te
raadplegen
Op 20 juni jl. heeft het Algemeen Bestuur
van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV)
ingestemd met een aanpassing van de rege-
ling 'deponeren elektronische publicaties bij
de KB'. Vanaf nu is het ook voor dagpashou-
ders mogelijk de elektronische publicaties

te raadplegen. Het downloaden van het ma-
teriaal voor eigen gebruik is beperkt toege-
staan. Het kopiëren van cd's en dvd's is niet
mogelijk. Bovendien zullen technische voor-
zieningen worden aangebracht om misbruik
(downloaden op grote schaal) tegen te gaan.
Aangezien deponering van (elektronische)
publicaties in Nederland, in tegenstelling tot
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veel andere landen, niet wettelijk verplicht
is, is de regeling met het NUV een belangrijke
voorwaarde voor de goede werking en ver-
der ontwikkeling van het e-Depot van de Kb.
Naast de regeling voor elektronische publi-
caties zijn er tussen de KB en het NUV aparte
regelingen voor het deponeren van boeken,
dagbladen en tijdschriften. Afgesproken

is nog dit jaar een voor alle NUV-leden bin-
dende, overkoepelende regeling tot stand te
brengen, waarin de verschillende regelingen
worden samengebracht.

www.kb.nl

[KB.nl, jg. 4, nr. 3, sept. 2005, pag. 9]

Stadsarchief Antwerpen

De verhuizingvan het stadsarchief wordt concreet!

Na jarenlang restaureren en plannen maken
zit het Antwerpse stadsarchief nu in de laat-
ste rechte lijn naar het FelixArchief. De plan-
nen voor de verhuizing van 14 km archiefdo-
cumenten worden nu echt concreet. Het is
belangrijk dat de verhuisoperatie heel goed
wordt voorbereid en van dag tot dag wordt
uitgetekend, daarom zal de leeszaal van het
stadsarchief vanaf maandag 1 mei 2006 slui-
ten. Wij vragen dan ook aan onze lezers om
opzoekingen zorgvuldig te plannen. Want
na 1 mei 2006 zal er gedurende de hele ver-
huisperiode geen raadpleging van archiefdo-
cumenten in het stadsarchief mogelijk zijn.
De medewerkers van het stadsarchief helpen
u graag verder bij het zoeken naar eventuele
alternatieve mogelijkheden in andere archie-
finstellingen.

'Het FelixArchief in vraagen antwoord:

wanneer opent het FelixArchief?
We maken een onderscheid tussen de ope-
ning van het gerestaureerde pakhuis en de
leeszaal van het nieuwe FelixArchief. Op 18
augustus 2006 plannen we het grote Felix-
Feest, dan wordt de binnenstraat feestelijk
geopend. Bij de start van het academiejaar
2006-2007 zal dan het eigenlijke FelixAr-
chief openen. We zijn dan zeker dat de hele
verhuisoperatie volledig is afgerond en dat
de werking van de nieuwe leeszaal helemaal
op punt staat.

De opening wordt in twee delen gesplitst
om het pakhuis te kunnen tonen aan de be-
zoekers van de Tall Ships Race in Antwerpen
(19-22 augustus 2006). Bovendien proberen
we zo de vloed aan geïnteresseerden voor

het gerestaureerde pakhuis al voor een groot
deel op te vangen zodat u in alle rust zal kun-
nen werken in het nieuwe FelixArchief. Meer
informatie op:

www.felixarchief.be

"'Zelffotograferen in de leeszaal

Vanaf 1 oktober 2005 mogen bezoekers in de
leeszaal zelf bepaalde archiefdocumenten fo-
tograferen. Indien u dit wenst te doen, vragen
wij een eenmalige schriftelijke verklaring af
te leggen en daarna telkens de leeszaalvoor-
zitter even te verwittigen wanneer u begint
te fotograferen. Het zelf opnamen maken is
wel aan strikte voorwaarden onderworpen,
die de veiligheid van de documenten, de au-
teursrechten en de rust van de andere lees-
zaalbezoekers garanderen.

[Stadsarchief Nieuwsbrief, nr. 8, sept. 2005]
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Aanvulling eerder bericht over verhuizing stadsarchief Gent

De nieuwe lokatie van het stadsarchief Gent,
De Zwarte Doos aan de Dulle-Grietlaan 12 te
Gentbrugge, is te bereiken:
- vanuit het stadscentrum of vanaf Dam-

poortstation: bus 3, halte voorbij Gent-
brugge-brug, Kerkstraat naar rechts vol-
gen, rechts de Dulle-Grietlaan

- vanaf Sint-Pietersstation: tram 21/22, halte
Van Houttestraat, Van Houttestraat vol-
gen, Kerkstraat naar rechts volgen, onder
de spoorweg door, voorbij de spoorweg on-
middelijk links is de Dulle-Grietlaan

- vanaf station Gentbrugge: Leo Tertzweill-
laan volgen tot aan de Kerkstraat, voor u
ligt de Dulle-Grietlaan

- met de wagen: afrit Gentbrugge
- te voet en met de fiets: diverse mogelijkhe-

den
Tel.: 09/266.57.50
E-mail:

stadsarchief@gent.be

[Genealogie & Computer, jg. 22,
nr.4,juli 2005, pag. 113]

erpen GREVENRAET

Amsterdam, 13-3-1620; Huwelijks Contract: Guilliame Grevenraet, jongman, geast. met
Sr. Jaspar Grevenraet en Juffrouw Paulyntgen Carstiaensen, zijn ouders, Sr. Franchoys van
Hove, zijn oudoom, en Sr. Claes Andriessen zijn vaders goede en bekende vriend, x Juffrouw Al-
legonda Bonaerts, jongedochter, geast. met Michiel Bonaert en Juffrouw Leonora de Vogel, haar
ouders, en Srs. Andries Ryckert en Cornelis van de Venne haar neven (cosijns) [Notarieel Archief,
notaris J.F. Bruijningh, NA 193]
[Jasper (van) Grevenraet), van Antwerpen, oud omtr. 32 jaar, geast. met zijn oom Caspar
Quinget, ondertrouwde 26-4-1602 (DTB 665, f. 211) met Pouwelijna Korsen, van Haarlem, 32
jaar, geast. met Grietgen Hermansdr haar petemoei]

Antwerpen, 14-2-1568; Cornelia Cungets XXoffelsdrwylen (= Christoffelsdochter) weduwe
Willem Grevenraet kocht een rente van Valerius van Dale Sebastiaenssonewylen [SA Antwer-
pen, Schepenregister 326, f. 363]
Antwerpen, 30-5-1584; Jan vande Vekene en Michiel Henricx, voogden van Jaspar, zoon van wij-
len Willem van Grevenraet en wijlen Cornelia Quinget, zijn voldaan van Jan van Dale, koop-
man, wedr. van Cornelia Quinget van alle goederen die Jaspar erfde van zijn moeder en van zijn
halfzuster Cornelia van Dale [Schepenregister 378, f. 73]
[Cornelia Quinget was dochter van Christoffel Quinget en Cornelia Ruts, evenals Jehanne
Quinget gehuwd met Jan vande Vekene; hun halfzuster Katlij ne Quinget (exm. Catharina van
Zurck) was de vrouw van Franchois van Hove. Schepenregister 378, f. 73verso, 30-5-1584] [M.V-
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addenda et corrigenda
een vastgelopen onderzoek weer op gang

Gens Nostra 58 (2003), pag. 1-19

Pag. 3, laatste alinea: 'Toch was het beeld nog lang niet gaafol', lees: Toch was het beeld nog lang niet
gaaf.

Pag. io,nr. 3. lubbigjen Harms, 'overl. vóór 12-5-1698', vervallen.
Pag. 11, nr. 9, ged. Hattem 22-1-1682, lees: ged. 22-11-1682.
Pag. i4,nrs. 36-37, toevoegen: Blijkens het signaat van het Hofgericht Putten van 1532 is Reijner niet ho-

rig, maar zijn vrouw en kinderen wel. Desondanks mag Reijner als kamerlinck het MaesHermans-
senguet bezitten zonder broeckhaftig (in overtreding) te zijn [Gelders Archief, Hertogelijk Archief
(HA), inv. nr. 128].

Pag. i4,nr. 72, toevoegen: Blijkens registers van horige lieden en goederen op de Veluwe over de perio-
den 1460-1496 resp. 1459-1470, bezat Bernt Maessen in Voorthuizen zowel vrij goed (vryguet) als
goed van de abdij van Paderborn (abtzguet) [HA, inv. nr. 130, fol. 18, resp. fol. 4ov).

Pag. ïs.toevoegen: 148. Heijm Verschuer, dienstman, bezitter van vrij en tijnsgoed te Voorthuizen [HA,
inv. nr. 131, fol. 41 v], tr. 149. NN, 'dienstwyff. Uit dit huwelijk: 1. WolterHeijmsen (zie 74), en 2. Arnt
Heijmensen, bezitter van vrij goed te Voorthuizen, tr. NN, horig aan de abdij van Paderborn (abtz
wyff) [HA, inv. nr. 131, fol. 41].

Aart Oosterbroek

genealogisch probleem in de familie Den Uijl opgelost
Gens Nostra 58 (2003) pag. 95-101

In het schema van de nakomelingen van Claas Cornelisz. den Uijl en Ludowie Cornelisdr. van Lan-
gerak op pagina 98 zijn onbedoeld twee fouten gemaakt. Door het ontbreken van de doop- en
trouwboeken van Jaarsveld vóór 1787 is Maria Schinkel op grond van haar patroniem vermeld
als dochter van het echtpaar Bastiaan Schinkel en Cornelia Claasdr. den Uijl. Uit een akte in één
van de gerestaureerde delen van het dorpsgerecht Jaarsveld blijkt dat Maria stamt uit een
eerder huwelijk van Bastiaan met een nog onbekende dochter van Jan Philips de Weijeren Maria
Meertense Langerak'.

In hetzelfde inventarisnummer van het dorpsgerecht Jaarsveld zijn ook aangetroffen twee
testamenten van Abraham Hortensius, één gemeenschappelijk testament van hem en zijn vrouw
Merrigje Claasdr. den Uijl2 en één van hem als weduwnaar3. Uit beide stukken blijkt dat Hendrik
Hortensius (in het schema vermeld) geen zoon is van het genoemde echtpaar. Hieronder volgt
het gezin van de eerste Hortensius die naar Jaarsveld kwam en aldaar koster en voorzanger
werd:
Hermann Hortensius, koster en voorzanger te Jaarsveld, overl. ald. vóór 25-7-17304, tr. Jaarsveld
3-2-1678 Marrichjenjans deBoode, geb. Jaarsveld ca. 1658, overl. vóór 22-9-17325, dr. vanjanjansz.
de Boode en Pietertjejansdr. van Zyll.
Uit dit huwelijk:

1. Jan Hortensius, jm. van Jaarsveld overl. vóór 9-1730, otr. Lopikerkapel 4-1-1715 Geertiejansdr. Schoon-
derwoert, jd. won. Jaarsvelderkapel. Zij tr. (2) otr. Lopikerkapel Theunis Hulskamp, jm. van Aalten.

2. Abraham Hortensius, begr. Jaarsveld 30-12-1754, tr. Merrigje den Uijl, begr. Jaarsveld 19-9-1744.
3. Pieternella Hortensius, overl. vóór 22-9-1732, tr. Willem Pelt.
4. GrietjeHortensius,ged. Lopik26-5-1689,overl.na22-9-1732, tr.AdriaanBijeDiepenhorst.
5. Hendrik Hortensius,)m. van Jaarsveld, overl. Jaarsveld begr. 29-5-1772, tr. Lexmond 6-6-1734 Annigje

Dirksdr. Bijl, ged. Lexmond .-9-1699, begr. Jaarsveld 2-12-1769.
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Noten
1. HUA, dorpsgerecht Jaarsveld 899 fol. 43V. Op 7-3-1734 testeren jan Philips de Weijer en Maria Meer-

tense Langerak, echtelieden, wonende tot Jaarsveld. Zij legateren aan Maria Bastiaans Schinkel, hun
kleindochter de som van 25 gld. in voldoeninge van de legitieme portie.

2. HUA, dorpsgerecht Jaarsveld 899 fol. 76V. Op 13-9-1744 testeren Abraham Hortensius en Merrigje den
Vijl.

3. HUA, dorpsgerecht Jaarsveld 899 fol. 109. Op 5-12-1754 testeert Abraham Hortensius, wedr. van Mer-
rigje den Vijl. Hij benoemt zijn (jongere) broer Hendrik Hortensius tot voogd over zijn minderjarige
erfgenamen.

4. HUA, dorpsgerecht Jaarsveld 873 fol.io3v.
5. HUA, dorpsgerecht Jaarsveld 874 fol. 45.

T. Oskam

bij de kwartierstaat van Geertruida Wijsmuller-Meijer
Gens Nostra 59 (2004), pag. 481-484

In de bovengenoemde publicatie konden omtrent no. 16, Gerrit Meijer, weinig gegevens worden ver-
meld. Via ons oud-redactielid, de heer A.J. Stasse, werd ik geattendeerd op de Internet-site Noordhol-
landse huwelijken van Gertie van Lienen-Visser en Ineke Smit, waaruit bleek dat Cerrit Meijer, nadat hij
in 1842 weduwnaar was geworden, op 13-8-1843 te Velsen opnieuw in het huwelijk trad (met Johanna
Maria Schellinger), nu ahjohann Gerd Meier, ook genaamd Gerrit Meijer, timmerman, weduwnaar van Antje
van Vliet, zoon van Gerd Meier of Gerrit Meijer en Elisabeth Kuhlings, ook genaamd Elisabeth van Keulen.
In de klapper staat de bruidegom als 'Meier' en daarom was hij me niet opgevallen!

Ik kon nu - door zijn aangepaste naam - ook zijn overlijden vinden: Johann Gerd Meier is te Velsen
overleden op 7-5-1862.

Uit de bijlagen van zijn tweede huwelijk blijkt dat hij op 5-9-1785 te Schale is geboren en dezelfde
dag gedoopt als 'unehelicher Sohn' van Elisabth Kuhlings 'gebürtig aus dem Kirchspiel Bippen', 'dessen
Vater ihrer Aussage nach sein soll Gerd Meier, eines Metzgers Sohn zu Felsen im Hollandischen'. Als
'Felsen' de Duitse schrijfwijze is voor Velsen, wat wel erg waarschijnlijk is, dan had de in 1785 geboren
Gerd Meier een grootvader die slager was in de plaats waar zijn nageslacht nog enkele generaties zou
wonen! , .

Schale (niet Schole, zoals foutief in de kwartierstaat) ligt zo'n 20 km. ten Noorden van Ibbenbüren en
ongeveer even ver ten Oosten van Lingen tot welk Ampt het destijds behoorde.

R.F.Vulsma

Smeermaas aan de afgedamde Maas
Gens Nostra 59 (2004), pag. 537-541

I-i janna (jannetje) GerritsSmeermaes, otr. Woudrichem, moet zijn: aang. impost ald. 21-5-1701 (pro deo)
met DirkThijseSluimens(Slimmens).

II-3 Willemke WillemsSmeermaas, ged. 18-10-1701, lees: ged. 18-12-1701.
III-i Smeerkaas, lees: Smeermaas.
III-7 Smeerkaas, lees: Smeermaas.
IVc-8 Smeerkaas, lees: Smeermaas. " ••-•

Arie Jan Stasse
(met dank aan Piet Sanders voor de eerste twee correcties)
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Van Schaijck te Oudewater
Gens Nostra 59 (2004), pag. 569-583

Pag- 569, regel 5-6: 'het poorterboek vermeldt op 12 september 1644', lees: 12 september 1648.
Pag. 578, regel 8-9: 'vleeselijk hebben geconserveert', lees: vleeselijk hebben geconverseert.

C. H. van Wij ngaarden
(met dank aan drs. H. M. Kuypers te Voorschoten)

het Haarlemse regentengeslacht Colterman
Gens Nostra 60 (2005), pag. 1-19

N.a.v. mijn artikel Colterman ontving ik een reactie van de heer Rikus Kaijer in Australië, die afstamt
van Cornelisjansz. Hopman en Maertje Cornelis Colterman (VIb-12, pag. 16). Hij heeft altijd getwijfeld aan
een relatie tussen Maertje en de Coltermannen, heren van Callantsoog. Zijn twijfel wordt gesteund
door de heer P. Dekker, auteur van de boeken "Oude Boerderijen en Buitenverblijven langs de Zijper
Grote Sloot'. Dekker wijst erop, dat het in de Zijpe niet ongebruikelijk was dat lieden die in een zakelij-
ke dienstbaarheid stonden tot notabelen, zich sierden met de toenaam van die notabelen. Hij heeft re-
denen om aan te nemen, dat de Zijper en Callantsoger kooikers die zich Colterman noemden, oorspron-
kelijk afkomstig waren uit het Gooi en de naam Colterman om bovengenoemde reden droegen.. Kaijer
vermoedt verder dat Davidjansz. Colterman (Vc, blz. 15) een zoon was van Jan Evertsz., alias Coltermansjan.
Deze was rond 1649 pachter in de Zijpe, werd op 11 april van dat jaar huurder en was eerder betrokken
bij een Coltermangoed in de Zijpe of Callantsoog. Als dit een juiste zienswijze is, betekent dat dus dat
Davidjansz Colterman, ook genoemd Blarkum geen zoon is van Johan Colterman de Oude (IVd) uit diens eer-
ste huwelijk, en hij en zijn nakomelingen horen dan dus niet in déze genealogie Colterman, evenmin
natuurlijk als zijn vermoedelijke vader Jan Evertsz, alias Coltermansjan.

A.J. van der Zeeuw

Hantwijzer nr. 1 Van Essen
Gens Nostra 60 (2005), pag. 378

Nativitatis Christi (25 dec. 1544) huwden FranciscusStropere en Urselken Wouters [SA Antwerpen OLVkerk,
PR190, f.55] [M.V-K]

Periodieken: Gens Germana 30 (2004), nummer 4

Gens Nostra 60 (2005), pag. 397

Negende regel van boven: Hermann Masander (ca. 1577-1640), lees: Hermann Mesander.

Van Dommelen te Oudewater
Gens Nostra 60 (2005), pag. 409-423

In de inleiding van het artikel Van Dommelen (pag. 409-410) vertel ik iets over de onduidelijkheid
van de plaats van herkomst van stamvader Jan Paulusz. van Dommelen. Hier kreeg ik twee interessante
reacties op: van de heer J.G. Smit te Hilversum, en van de heer F.C. Nelis te Apeldoorn. In het artikel in-
terpreteerde ik het begrip 'boven' naar de huidige maatstaven als 'noordelijk', mij niet realiserend dat
in het verleden (zeker in de 16e eeuw) dat niet zo eenduidig was vast te stellen. Men bekeek een richting
vanuit de plaats waar men zich bevond; als je in Oudewater staat en je kijkt naar Nuenen, dan ligt dat
'boven' Den Bosch, of naar de huidige maatstaven 'zuidoost van Den Bosch', en dat klopt dan precies.

Gens Nostra 60 (2005) 765



Langs Nuenen loopt het riviertje de Dommel. De familienaam van de uit Nuenen afkomstige Jan Pau-
lusz. kan zijn ontleend aan de naam van de rivier, of aan de naam van de plaats verder stroomopwaarts.

C.H. van Wijngaarden
f met dank aan de heren Smit en Nelis)

Periodieken: Holland 36 (2004), nr. 4
Gens Nostra 60 (2005), pag. 467

8e regel, '...dat afgebeeld is op het boek 'Overspel en onbehagen' van Simon Schrama'.
Hier is het bekende zctduivcltjc actie geweest, de correcte titel van het bock luidt: 'Overvloed en onbe-
hagen'.
De heer J. Voorberg te Apeldoorn, die ons hierop wees, voegt daar aan toe: 'Gefeliciteerd, u plaatst daar-
mee de beoefening der genealogie tot mijn genoegen midden in de wereld'.

Redactie

gevallen in Brazilië in dienst van de WIC
Gens Nostra 60 (2005), pag. 489-505

Pag. 500: De twee kaartjes van de 'beginops teil ing en eindopstelling van de legers in de strijd te Gua-
rarapes 1649' laten geen enkel verschil in beide opstellingen zien (bij vergissing is tweemaal hetzelfde
kaartje afgedrukt). Hieronder de twee correcte kaartjes:

het portret van... [Basriaan Kemp]
Gens Nostra 60 (2005), pag. 580

Als auteur staat hier abusievelijk vermeld: B. A. De beide auteurs zij n de neven Bastiaan Aricszoon (Bob)
Kemp te Hazerswoude Rijndijk en Bastiaan Bastiaanszoon (Bas) Kemp te Bennekom.
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Van Valkenburg

Henrick S. van Lennep, Van Valkenburg. Een Haarlems regentenge-
slacht, z.p., 2000,192 pp., ill., index; ISBN 90-805689-2-9.

In de reeks 'Werken', uitgegeven door het Koninklijk Ne-
derlandsen Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, ver-
scheen als deel xin dit weigeschreven boek over de Van Val-
kenburgs, waarvan de oudste generaties afkomstig waren en
gewoond hebben in de overbekende Zuid-Limburgse plaats
van die naam.

Wouter in de Groengracht, de stamvader, was steenmetser aldaar
en werd van 1466-1485 vermeld als eigenaar van Woutersgoed
in de Gruengracht. Als gevolg van plaatselijke omstandigheden waarschijnlijk - ge-
noemd wordt 'de strenge hand van drossaard Everard van Pallandt' - zocht Jan van Val-
kenborch, achterkleinzoon van Wouter, zijn heil elders en vestigde zich in Antwerpen. In
1534 werd hij poorter van deze stad en toegelaten tot het meerseniersgilde (kleinhan-
delaren). De mengeling van berichten over de familie met de achtergronden en effecten
van landelijke en plaatselijke gebeurtenissen, geeft een zeer leesbaar beeld van de in
Antwerpen doorgebrachte tijd.

De wederwaardigheden en de sociale opgang van de familie kan de lezer in de opeen-
volgende hoofdstukken heel goed volgen. Niet alleen de internationale handel krijgt de
nodige aandacht, maar ook de belangen die leden van de familie hadden bij inpolderin-
gen in Engeland. De charme van het verhaal over de generaties in de 19e en 20e eeuw is
vooral te danken aan beschikbare informatie uit de familie, maar de uitgebreidheid van
het archiefmateriaal uit de voorafgaande eeuwen garandeert dat ook de oudere genera-
ties niets te kort komen. Zoals we mogen verwachten vinden we aan het eind een keu-
rige genealogie, waarin ook de dichter Jacob Cats en jhr. mr. C. C. van Valkenburg, indertijd
voorzitter van het Centraal Bureau voor Genealogie, een plaats hebben. We mogen wel
spreken van een deugdelijke ontsluiting van een belangwekkende familie-historie.

M. Vulsma-Kappers

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
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537- LINDEBOOM-HARWIG
Adam Lindeboom, adelborst onder Kapitein Bergh in het regïmenc infanterie van Karel Lindeboom,
geb. ca. 1675, tr. Swaen (Suysanna Maria) Harwig, geb. Vriezenveen 2-4-1678, dr. van Jan Harwich en
Jcnnckcn Swancn. Het regiment vertrok 10-4-1701 van Zwolle naar Sas van Gent en vandaar via Willem-
stad, Bergen op Zoom, Meenen, Oudenaarde naar Wijnendale. Daarna werd strijd geleverd in Bethune
(F). In dezelfde tijd leefde Antony Harwich, tr. Gecssien Willcms, waaruit ged. 1661-1671 Gcrrit Willem,
Anna Maria, Jorriaan en weer Gerrit Willem. Gevraagd: nadere gegevens over Adam, de ouders van
Swaen en het gezin van Antony.

F. Harwig, Hasselt

gezocht: naamgenoten en/of...
(zie GensNostra 55 (2000), pag. 535)

Knipkunst van BARISSON
Het museum voor Knipkunst te Schoonhoven bezit
een papieren monumentje, opgebouwd uit knipsels.
Het draagt naast de afbeelding van koning Willem II
de naam J.J. Barisson, Middelburg 1850 en de jaartallen
1829 -1892. Weet iemand meer over deze persoon?

F. A. L. Franken, Boschlust 9,
3701 CT Zeist,
030-6925706

Aan dit nummer werkten mee:

Mevr. K.H. Beintema-Meijer, Bilderdijkstraat 46,8914 AC Leeuwarden.
P. Bos, Vrijheid 47,8014 xx Zwolle.
Mevr. G.E. Bredcrode, p/a Lindelaan 5,2641 AH Pijnacker.
B. van Dooren, Anna Paulownastraat 30,2518 B E Den Haag.
C. van der Enden, Helmerslaan 79,5615 je Eindhoven.
Mevr. E. Flapper, Eikenlaan 42c, 1213 SK Hilversum.
Mevr. H.H. Frieling-Kemp, Lindelaan 5,2641 AH Pijnacker.
Drs. L.M. van der Hoeven, Westduinweg 165,2583 AA Den Haag.
Drs. H.M. Kuypers, Jacob van Heemskercklaan 20,2253 KJ Voorschoten.
K. A. Reuvers, Wildbaan 4,8222 AG Lelystad.
Mevr. M. Vulsma-Kappers, Sarphatipark 94", 1073 EB Amsterdam.
C.H. van Wijngaarden, Sterrebos 224,4817 SM Breda.

0e redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken.
Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan, is toestemming nodig van de redactie.
Correspondentieadres van redactie en Ned. Gen. Ver.: Postbus 26,1380 AA Weesp.
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