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Inleiding 
De bakermat van de hier te behandelen boerenfamilie ligt vooralsnog in West
Barendrecht. De genealogie vangt aan met de rond het midden van de z_estiende 
eeuw geboren Pieter N.N. die in de schaarse bronnen van die jurisdictie, noch 
in de omgeving daarvan, kon worden getraceerd. Zijn kinderen en kleinkinde
ren vonden hun levensgezel over het algemeen in families uit dezelfde sociale 
groep, dat wil zeggen min of meer de plaatselijke dorpselite. In de zeventiende 
eeuw kwamen er onder zijn nakomelingen diverse familienamen in gebruik. 
Willem Pieters (Ilc) en diens neefjes Pieter Pauwels (Ila-1) en Leendert Coenenz. 
(Ilb-6) tooiden zich met de naam M( e )u yer, waarvan de oorsprong en betekenis 
niet geheel duidelijk is. Deze zou ontleend kunnen zijn aan het wonen bij of 
tegen een zekere muur. Voorgenoemde Willem liet slechts een dochter na en de 
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neefjes hadden geen nageslacht, zodat de naam Muyer in dit geslacht niet werd voortgezet. 
Hun nicht oude Maertgen (Maeyken) Coenen (Ilb-8) gebruikte op het einde van haar leven de 
naam In 't Velt; evenals haar broeder Ary Coenenz. (IIIc), bij wiens nageslacht deze naam werd 
voortgezet. Deze Ary had evenwel een zoon Hendrick (IVb) die zich tooide met het versteende 
patroniem Coenen, terwijl diens zoon Ary (IVb-2) en dochter Dirksje (IVb-1) zich om een mij 
nog onbekende reden Weeda gingen noemen. Genoemde Ary verruilde al gauw de naam Wee
da voor die van Kapitein. Deze twee laatstgenoemde namen verdwenen echter in dit geslacht 

al na de volgende generatie bij gebrek aan mannelijk nakomelingschap. 
De kinderen van Pieter Coenenz. (IIIb), die ik zelf nooit met familienaam vermeld heb ge

vonden, namen tenslotte de naam Vermeulen aan, welke zich zeker tot ver in de achttiende 

eeuw heeft voortgezet. De familienamen In 't Velt en Vermeulen zullen een geografische 
oorsprong hebben. De tak In 't Velt - later veelal als in 't Veld geschreven - heeft zich sedert 
de achttiende eeuw vanuit Dubbeldam wijd vertakt en is voorzover mij bekend de enige in dit 
geslacht die zich tot op heden heeft voortgezet. 

Het gebruik van een familiewapen bij de hier te behandelen groep heb ik in de door mij on
derzochte periode niet kunnen vaststellen; mede door de omstandigheid dat er van leden van 
dit geslacht geen enkele zerk in de kerk te Barendrecht bewaard is gebleven, terwijl de hierna 
nog te beschrijven zerk te Dubbeldam geen wapen vertoont. 

Drs. A.B. den Haan te Dordrecht zeg ik hartelijk dank voor zijn aanvullende gegevens over 
met name de Dubbeldamse tak. 

Op verzoek van de redactie eindigen de patroniemen op "en" of"s", uitgezonderd in cita
ten, waar de weergave leterlijk is gevolgd, inclusief"dr." en dubbele "s." of"sz." . 

Genealogi-e 
I. Pieter N.N., tr. voor 1580 N.N. (Lijsbeth?). 

Pieter moet, teruggerekend vanuit zijn kinderen, rond het midden van de zestiende eeuw zijn ge
boren en woonde gezien het latere grondbezit en kennelijke verkavelde erfgoed van die kinderen 
in het Oudeland van West-Barendrecht. Zijn vrouw kan Lijsbeth genaamd geweest zijn, want al zijn 
kinderen gaven een van de oudste of enige dochter deze naam mee. In de zeer schaarse archivalia van 
West-Barendrecht en Carnisse uit de tweede helft van de zestiende eeuw, voornamelijk bestaande uit 
stukken in het heerlijkheidsarchief, enkele huisarchieven, penningkohieren en laat zestiende-eeuws 
kerkelijk archief, kon dit echtpaar niet worden getraceerd. De penningkohieren van 1557/1559 en 
1561 geven voorlopig geen aanknopingspunten. Pieter was ongetwijfeld toen nog te jong om daar als 
volwassene eventueel in vermeld te kunnen worden, terwijl zijn vader- door het gebrek aan kennis 
over het patroniem van Pieter - daarin thans niet te herkennen is. Evenmin kon Pieter in de in 1606 
aanvangende Barendrechtse doop- en trouwregisters en de vanaf 1611 bewaard gebleven transportre
gisters getraceerd worden. Klaarblijkelijk was hij voordien gestorven. Ook onderzoek in omliggende 
jurisdicties als Oost-Barendrecht, Charlois, Rhoon en West-IJsselmonde leverde niets op. Gezien de 
weinig voorkomende persoonsnaam Coenraad in het Barendrecht van die tijd, is het mogelijk dat 
deze Pieter of diens ega verwant was aan hun iets jongere tijdgenoot Coenraet Joppen', zoon van 
de circa 1517 geboren Job Aerts en zijn vrouw Trijntje Cleys, die eveneens behoorden tot de gezeten 
boerenstand in het Barendrechtse. Gezien het over en weer optreden als voogden en doopgetuigen 
en belenders van (verkaveld) onroerend goed kan de conclusie worden getrokken dat Pieter de vader 
was van de hierna te behandelen vijf personen. 

Kinderen (volgorde onzeker): 

1. Pauwels Pieters, volgt Ila. 
z. Maertge (Maritgen) Pieters, over!. voor 1610, tr. ca. 1600 Mathijs (Tijs) Crijnens, boer op een 

hofstede in het Kerckenblok te Charlois, nadien landman te Prinsenland (zeker sedert 
1613), over!. Prinsenland kort voor 13-3-1625, zn. van Crijn Gerrits, landgebruiker te Char
lois, en Marytje (Ma)Tijs. 
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Hij tr. (1) N.N.; tr. (3) StijntgenAndries, over!. Prinsenland voor 13-3-1625. Stijntgen tr. eerder, voor 
1610 Huych Bastiaens, over!. te Prinsenland. 

Mathijs was op 6 mei 1607 te Barendrecht doopgetuige voor een kind van (zijn schoonzuster) 
Neeltge Pieters en haar man Franck Gerrits. 

De kinderen en erfgenamen van Pieter Cornelis transporteerden op 17 januari 1609 aan Mathijs 
Crijnens., inwoner van Charlois, een 'huys, bergen, schuyre' met circa vijf morgen vier hond in het 
'Kerckenblock' in Charlois, op een zekere kaart getekend als nr. 52. Dit goed was belast met een 
jaarlijkse losrente van negen gulden over een hoofdsom van 24 pond vlaams ten behoeve van de 
Armen van Charlois en welke Mathijs in mei 1608 had overgenomen en op de koopsom gekort zou 
worden.' Op de dag van de overdracht werd er ten laste van Mathijs en ten behoeve van de kinderen 
en erfgenamen van Pieter Cornelis en Janneken Jaeffets een schuldbrief opgemaakt ten bedrage 
van 2800 Carolusgulden, welke, als liggende in 'de gemeenlantskist van Charloys', op 4 juni 1618 

door Mathijs in presentie van de schout en een schepen van Charlois was gelicht en vervolgens af
gelost.' Op 2 juni 1610 kreeg de in Charlois woonachtige Mathijs Crijnens circa 5 hond 25 roeden in 
het 'Oostduylblock' te Charlois getransporteerd.• Blijkens een akte van 5 mei 1614 woonde Mathijs 
Crijnens. te Prinsenland. Hij transporteerde toen aan zijn stiefvader, de Charloisse schepen Lenart 
Adriaens (die in 1587 te Ridderkerk met zijn moeder in ondertrouw ging), de gerechte helft van 
circa 21/2 morgen vrij vroonland in het 'Cappellenblock' te Charlois', zuidelijk door (zijn broer) 
Clement Crijnen (die de naam Lagenhouck / Leegenhouck voerde) belend.• 

Voor 13 maart 1625 waren Mathijs en mogelijk ook zijn tweede vrouw gestorven, want van die 
datum dateert de openbare verkoop te Charlois door de bejaarde kinderen en de voogden van de 
weeskinderen van Mathijs Crijnen van een huis met acht hond in het 'Kerckenblock' aldaar en 
waarop Jan Stoffelse toen woonde. Het goed ging voor 1675 gulden van de hand.• Op 14 april 1625 
compareerden Lauweris Crijnens., schepen van Charlois, als oom en voogd van vaderszijde, zo van 
de voorkinderen, waarvan de moeder Maritgen Pieters was, als van de nakinderen, waarvan de 
moeder was Stijntgen Andries, Pouwels Pieters 'uyt Barendrecht', als oom en voogd van moeders
zijde van de voornoemde voorkinderen van Maritgen Pieters, en Heyndrick Wijtens. Suydthouck, 
wonende in Strijen, als gelast en gesubstitueerd zijnde bij Thonis Andries, als voogd van de kin
deren van Stijntgen Andries, en Abraham Cornelis, schepen van Charlois, als getrouwd hebbende 
Bastiaentgen Bastiaens, de zuster van Huych Bastiaens, en in die kwaliteit als voogd van de twee 
voorkinderen van Stijntgen Andries bij Huych Bastiaens en zulks hun voogd van vaderszijde. Zij 
vervingen tevens Crijn Mathijs (kennelijk een kind uit het eerste huwelijk van Mathijs Crijnenz.), 
allen kinderen van Mathijs Crijnen en (ten dele van) Stijntgen Andries, en transporteerden de 
voornoemde woning met acht hond. Noordelijk werd dit goed belend door eveneens de kinderen 
en erfgenamen van Mathijs Crijnen.7 Op 15 mei 1625 ontving de diakonie van Barendrecht een ze
ker bedrag uit handen van bode Cornelis Roelens 'van dat ingecomen is voor den Armen doen tlant 
van Thijs Crijnens weeskinderen verhuyert is'.• 

Op 29 november 1625 verklaarde de Steenbergense laken verkoper Gerrit Jans voor schepenen 
aldaar dat hij vijftien Carolusguldens en elf stuivers te vorderen had van de erfgenamen van Mat
thijs Crijnen, in zijn leven 'lantman inden Princenlande'. Hij verklaarde enige tijd geleden diverse 
malen lakenen en andere stoffen aan Matthijs geleverd te hebben.• Hieruit valt te concluderen dat 
hij niet lang voordien gestorven was. 

Lau Crijnen en Heyndrick Wij te Suythouck, voogden van de nagelaten weeskinderen van Matijs 
Crijnen en Stijntgen Andries, beiden zaliger, te weten Huych Tijssen en Maeyken Tijssen, trans
porteerden bij akte van 24 februari 1628 aan Pieter, Gerrit, Andries en Lijsbet Tijssen, voorkin
deren van Matijs Crijnen bij Maertge P ieters, circa 349 roeden, als zijnde het gedeelte van Huych 

en Maeyken Tijssen in 5 hond 25 roeden in het 'Oostduylblock' in Charlois genaamd 'tsestalff 
hondeken'.'0 Van 10 mei 1629 dateren de verkoopkondities waarop Lauris Crijnen, als voogd van 
de nagelaten weeskinderen van Matijs Crijnen en Stijntgen Andries, te weten de jonge kinderen 
met name Huych en Maertge Tijssen, en genoemde Lauris nog met mondelinge procuratie van de 
in Strijen wonende Heyndrick Wijten Suythouck, als gesubstitueerde voogd van de voornoemde 
weeskinderen, voor het gerecht van Charlois een gerecht vierde part en een gerecht zesde part van 
circa vier morgen twee hond weiland in het 'Kerckenblock' achter de woning van Willem Wouters 
Verduyn (voormalig bezit van Mathijs Crijnenz.), tesamen circa 10 hond 84 roeden 4 voeten, in de 
verkoop deed. De koper moest gedogen dat op het gedeelte van het land een hoofdgeld van 400 
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gulden zou blijven rusten totdat de voornoemde weeskinderen mondig zouden zijn en waarvan 
hij jaarlijks de interest diende te betalen." Op 15 maart 1630 vond door voogd Lauris Crijnen de 
overdracht van dit land - nu circa 1100 roeden groot genoemd - plaats, westelijk belend door de 
kinderen van Huych Bastiaens en Stijntgen Andries." Dezelfde dag liet de koper ten behoeve van 
de weeskinderen Huych en Maeyken Matijssen een schuldbrief van 1354 gulden 4 stuivers op
maken, welke volgens een aantekening in de marge van de akte op 1 december van een niet meer 
goed leesbaar jaar (16.3) werd ingelost door Jacob Adriaens Geltelder, als getrouwd hebbende de 
weduwe van eertijdse koper Willem Wouters Verduyn.'' 

Zoals hierna nog ter sprake zal worden gebracht, transporteerden de gebroeders Pieter en 
Gheerit Matijssen in 1632 land aan hun ooms Pouwels en Willem Pieters en dat na kaveling de dag 
ervoor met hun broeder Andries en zuster Lijsbetghen. Deze akte van kaveling van 6 februari 1632 

voor schout en gerechten te Charlois werd overigens niet door mij teruggevonden. Na de kave
ling moet het voorgenoemde perceel van 5 hond 25 roeden in het 'Oostduylblock' te Charlois aan 
Andries en Lijsbet Matijsen zijn toebedeeld, want op 23 april 1633 transporteerden hun voogden 
Pouwels Pieters, wonende in Barendrecht, en Lauris Crijnen van Dijck uit hun naam dit land voor 
600 gulden aan Bastiaen Adriaens Hoos ge. die voor het restant va n de koopsom d ezelfde d:ig ee n 
schuldbrief van 390 gulden ten behoeve van de weeskinderen liet opmaken, welke op 26 novem
ber 1654 was afgelost.'' Lijsbet Matijsen was voor 18 februari 1636 getrouwd met de te Ooltgens
plaat wonende Cornelis Pieter Adriaens, toen haar broer Andries Matijs een stuk land van haar 
naastte.'' 

Een akte van 5 april 1636 spreekt van de Charloisse secretaris Abraham Cornelis in 't Velt als 
voogd van Bastiaen en Aeltgen Huyge, bejaarde kinderen (zij hadden hun voogdij nog niet op
gezegd) van Huych Bastiaens en Stijntge Andries, beiden overleden in Prinsenland, die met hun 
procuratie land in het 'Kerckenblock' te Charlois transporteerde aan Willem Wouters Verduyn.'6 

3. Neeltge Pieters, overl. tussen 1613-1616, tr. circa 1600 Franck Gerrits, boer, penningmeester 
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van het gemene land van Oost-Barendrecht (1601-1603, 1618-1620 )'7, dijkheemraad van de 
Ziedewij (1624), overl. na 28-12-1652, zn. van Gerrit Willems, boer te Oost-Barendrecht, 
penningmeester van het gemene land van Oost-Barendrecht, diaken van Barendrecht, en 
Aeriaen tken F rancken ( = Van den Nes). 18 

Franck tr. (1) Lijntgen Aerts, dr. van Aert Jans, boer te Carnisse, (hoogdijk)heemraad van Baren
drecht, en Grietgen Aerts; tr. (3) Barendrecht 27-5-1617 Adriaentge Coenen, j.d. van West-Baren
drecht, over!. 17-12-1623, dr. van Coenraet Joppe, boer te Barendrecht, heemraad van West-Baren
drecht en Carnisse, en Maertge Geemen'; tr. (4) Barendrecht 1-8-1627 Meynske (Meysien) Dammis, 
ged. Rijsoord 13-12-1598, over!. 1664/1665'9, dr. van Damis Lenaerts. ' 0 

'Neeltgen Pietersdr., huysvrouwe van Franc Gerrits', werd met Kerstmis 1607 lidmaat te Baren
drecht.". Op een vermoedelijk in het voorjaar van 1610 opgestelde lijst van Barendrechtse lidmaten 
is 'Neeltge Pieters huysvrou van Franck Gerrits' vermeld. Naderhand werd voor haar naam geno
teerd: 'overleden'." Op 6 mei 1607 liet dit echtpaar te Barendrecht een zoon Gerrit dopen met als 
getuigen (haar zwager) Tijs Krijnen, Nee!tgen Lauwen en Geen Theunis. Op 6 juni 1610 lieten zij 
daar nog een zoon Willem dopen, waarbij (haar schoonzuster) Neeltge Pleunen als doopgetuige 
stond. In mei of juni - op de zondag voor Pinksteren - 1613 liet dit paar hun jongste zoon Wijt te 
Barendrecht dopen, waarbij geen getuigen zijn opgetekend. 

Aan Franck Gerrits, waaruit de Barendrechtse familie de Vos is gesproten, is uitgebreid aan
dacht besteed in 1989 in Gens Nostra.'° 

4. CoenraetPieters, volgt lib. 
5. Willem Pieters Muyer, volgt IIc. 

lla. Pauwels Pieters, boer op een hofstede in het Oudeland van West-Barendrecht, ouderling 
te Barendrecht (1612-1613, 1657-1658), overl. (in hoge ouderdom) tussen 8-1z-1669 en 8-6-1670 

(of al voor 25-2-1667?), tr. voor 27-6-1602 Neeltge Pleun Huygens, uit Mijnsheerenland, overl. 
na 1659, dr. van Pleun Huygens, boer, landgebruiker te Mijnsheerenland, en Heinenoord, en 
Mariken Jacobs van der Mast. 

Pauwels zal de oudste zoon in het gezin van zijn ouders zijn geweest, want bij ontstentenis van zijn 
vader lijkt hij altijd als het hoofd van zijn familie te zijn opgetreden bij bijvoorbeeld voogdijschap
pen. Hij vond zijn echtgenote in een gezeten boerengezin uit Mijnsheerenland. Opmerkelijk is wel 
Neelrge's grootmoeder van moederszijde, de Dordtse patriciërsdochter Emma Claes van Beveren", 
dochter van de heer van Dortsmonde. Door deze connectie kon menige zeventiende eeuwse ingeland 
van IJsselmonde en De Hoeksche Waard bogen op voorouders en verwanten onder het patriciaat van 
steden als Dordrecht en Gorinchem en zelfs op afstamming uit adellijke geslachten als Van Strijen, 
Van der Lede, Van Heemskerk en waarschijnlijk ook Van Heusden en Van Altena. Voor 27 juni 1602 
waren Pauwels en Neeltge reeds getrouwd. Toen deed Paulus Pieters, wonende in Barendrecht (deze 
plaats is genoemd in de samenvatting geschreven boven de akte; de akte zelf spreekt van Papen
drecht!), als man en voogd van Neeltge Pleun Huygen, aan de Oud-Beyerlandse schepen Adriaen Cor
nelis van Roeyen transport van 2 morgen 150 roeden aldaar, in een perceel van negen morgen gemeen 
liggend met Steven Jacobs van der Mast ( een oom van Neeltge), Jan Pieters Vinck en Wouter Pleune. '' 
Op 18 april 1603 dedenJacop Ariens en Pauwels Pieters, als man en voogd van Neeltgen Pioenen (de 
halfzuster van deze Jacop), transport van 8 hond 83 roeden in het Nieuw Bedijkte Zomerland voor 
Heinenoord 14, waarvan op 12 april dat jaar het eerste gebod was ingegaan; tesamen met 2 morgen 
54 roeden in l-Ic incnoord . 1 i; Kennclijl< vanwege een lcwestie lcregen Arie n Jacobs (de in Mijnsh ee

renland wonende zn. van Jacob) en Pauwels Pieters op 21 mei 1629 van deze transportakte een kopie 
uitgereikt. Pauwels Pieters werd op 4 april 1610 lidmaat te Barendrecht." Op 6 juni 1610 was Neeltge 
Pleunen doopgetuige te Barendrecht bij een kind van (haar schoonzuster) Neeltge Pieters en Franck 
Gerrits. 

Op Palmzondag 27 maart 1611 verscheen Pauwels Pieters voor de Barendrechtse kerkenraad om 
schuldbekentenis af te leggen vanwege het slaan van (zijn zwager)Jacob Maerttens." Laatstgenoem
de was overigens op 11 juli 1610 te Barendrecht doopgetuige geweest bij een kind van zijn agressor, 
terwijl Pauwels op zijn beurt op 21 november dat jaar doopgetuige was bij een kind van deze Jacob! 
Toen was alles kennelijk nog pais en vree. Pauwels Pieters, wonende te West-Barendrecht, trans por-
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teerde op 21 mei 1612 drie morgen in het Oudeland aldaar aan Mr. Rom bout Hoogherbeeths, oostelijk 
belend door 'den gemee(n)lants wech van Barendrecht', aan de noordzijde door (zijn broer) Willem 
Pieters en zuidelijk door Pouwels zelf.•• Dezelfde dag compareerde Franck Geerits en verklaarde 
dat Mr. Rombout Hoogherbeeths als borg in zijn plaats was getreden op de persoon en goederen 
van Pouwels Pieters en dat met de verklaring dat de kinderen van Pouwels 'en des selfs ghoeden' 
voor deze hypothekatie en verbintenis zouden worden geprefereerd met circa 350 Carolusgulden. 
Pouwels Pieters compareerde mede en stelde tot verzekering en onderpand voor Hoogherbeeths zijn 
hofstede met de daarbij behorende halve morgen tot een som van 636 gulden toe, met de konditie dat 
Pouwels' kinderen in elk geval met de 350 gulden zouden worden geprefereerd. In de marge van deze 
akte is genoteerd dat de schout en heemraden hadden gezien een zekere akte gedateerd 4 september 
1630 en geschreven door Boudewijn de Man, inhoudende de volle betaling en dat de betreffende 
goederen dan nog met niet meer dan met 333 gulden hoofdgelds belast zijn." Op 7 oktober 1612 werd 
'Neeltgen Pleunen de huysvrouwe van Pauwels Pieterss.' op belijdenis lidmaat te Barendrecht." 

Een akte gedateerd 20 november 1613 spreekt van Maercken Cornelisdr., weduwe en moeder van 
de achtergelaten weeskinderen van Coornelis Dircx, met Leendert Coornelis haar broeder en voogd 
in dezen, met Jan Louwen(= Van Schilperoort), haar broeder, en Pouwels Pieters, 'als vruenden daer 
over geroopen' .•• Op welke wijze Pouwels een verwant van Maercken was is mij niet duidelijk. Zij en 
haar broeder Leendert Cornelis en hun halfbroer Jan Louwen (van) Schilperoort hadden eenzelfde 
moeder, wier naam uit de bronnen echter niet tevoorschijn is gekomen. Op tweede Pinksterdag 1614 

was Pouwels Pieters als buur aanwezig bij het afhoren van de Barendrechtse diakonierekening over 
1613/1614, waaronder hij zijn handtekening plaatste.• Ook in latere jaren was hij een aantal malen bij 
het afhoren van deze rekeningen aanwezig. Op 15 mei 1619 verrichtte de in West-Barendrecht wo
nende Pouwels Pieters transport van land in het Oudeland van West-Barendrecht uit naam van de in 
's-Gravenhage gedomicilieerde joffrou MariaHonincx, en dat volgens akte van procuratie van 14 mei 
1619 voor notaris Albertus Troost aldaar, aan Inghen Pluenen. ' 9 Op 19 augustus 1624 assisteerde de in 
Barendrecht wonende Pauwels Pieters, tesamen met (zijn zwager) de onder IJsselmonde gedomicili
eerde Jacob Arens Ruyter, diens zoon ArienJacobs jongen Ruyter te 's-Gravendeel bij de uitkoop van 
laatstgenoemde zijn stiefkinderen bij diens gestorven vrouw Maergen Cornelis, eerder weduwe van 
Joris Remmels.' 0 

Op 3 maart 1625 was Pouwels Pieters aanwezig toen de zich ten huize van de Barendrechtse waard 
Cornelis Jacobs bevindende armenbus werd geopend.• Vermoedelijk was hij toen in de funktie van 
diaken. Het weeskind van Gryetgen Adriaens (Hordijck) hield in 1625 ten laste van Pouwels Pieters 
in Barendrecht een obligatie van 60 Carolusgulden. Zijn borg was diens broeder Coen Pieters, welke 
laatste tevens oom en voogd van het weeskind was.3 ' Het is opmerkelijk dat Pouwels als min of meer 
gezeten boer niet genoemd is in het in 1626 opgestelde verpondingskohier der 10ooe penning over 
de Barendrechten.3' Misschien was zijn onroerend goed zo zwaar met schulden belast dat hij niet 
eens kwam aan een zuivere gegoedheid van 1000 ponden. In ieder geval had Pouwels voortdurend 
behoefte aan kontante gelden, want sedert die tijd nam hij diverse leningen bij de Diakoniearmen 
van Barendrecht op•, welke tot zijn dood zouden blijven dooplopen en toen 325 gulden bedroegen. 
In een akte gedateerd 20 juni 1629 is Pauwels Pieters uit West-Barendrecht genoemd als oom - en 
voor de gelegenheid gekoren voogd voor enkele dochters - van Adriaen de oude, Adriaen de jonge, 
Maertgen, Emmeken, Ghijsbrecht, Hendrick en Cornelis, kinderen van de overleden Jaecob Arens 
Ruyter en Elisabeth Ghijsbrechts33 • Pauwels was via zijn vrouw een oom van deze kinderen. Hun 
vader was namelijk een halfbroer van Neeltge Pleunen Bij akte van 13 september 1631 verkocht de in 
West-Barendrecht wonende Pouwels Pieters aan Claertghen Reyers van Dalem, weduwe van Artus 
van Dalcn1., in leven 'doctoor' in de rnedicijnen te A1nsterdan1, een jaarlijkse losrente van 18 Caro

lusgulden 15 stuivers. Hij verzekerde deze rente op zijn 'huysinghe, berch' en boomgaarden op 31/2 
hond eigen land in het Oudeland van West-Barendrecht. Oostelijk werd dit goed belend door 'den 
gemeenlants wech' en westelijk door het predikants- ofkerkenhuis. Deze hofstede was reeds belast 
met 333 gulden hoofdgelds ten behoeve van de kinderen van Pouwels, zonder dat daar interest voor 
betaald hoefde te worden.34 

De gebroeders Pieter Matijssen en Gheerit Matijssen transporteerden op 7 februari 1632 aan hun 
ooms Pouwels Pieters en Willem Pieters drie morgen in het Oudeland van West-Barendrecht. Dit 
land hadden de gebroeders gekaveld op 6 februari 1632 met hun broer Andries en zuster Lijsbetghen 
Matijssen en dat met believen van hun oom en bloed voogd Lauweris Quierijnen, hetgeen laatstge-
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noemde zelf ook bij dit transport verklaarde.35 In het Barendrechtse verpondingskohier over 1632 is 
Pouwels Pietersse aangeslagen onder het hoofd 'huysen staende op de Landen', waarmee hofsteden 
bedoeld zullen zijn, voor drie gulden tien stuivers. Zijn woning behoorde tot de categorie der meer 
waardevolle objekten.36 Des te opmerkelijker is dan dat hij ook in het in 1638 opgestelde verpon
dingskohier der 200' penning niet genoemd is.'7 Bij akte gedateerd 9 mei 1647 verkocht Pouwels Pie
ters, wonende in West-Barendrecht, aan de Dordtse burger sinjeur Jan Cools een jaarlijkse losrente 
van 25 Carolusgulden over een hoofdsom van 400 Carolusgulden en daarvoor verzekerde hij weer 
zijn hofstede - nu vermeld als staande op 4 hond eigen land - dat reeds was belast met 300 Carolus
gulden ten behoeve van joffrouw Claraboodt te Delft.38 

Pouwels Pieters is (vanwege zijn vrouw) in een akte gedateerd 9 december 1652 genoemd onder de 
erfgenamen van zijn schoonzuster Marytje Pleunen, vrouw van Ben Jans (Hoogerwoude).'• 

Bij akte van 6 maart 1654 leende de te Barendrecht woonachtige Pouwels Pieters van zijn dorps
genoot Dirck Pleunen 200 gulden. Als zijn borgen stelden zich Pieter Pouwels, wonende re Baren
drecht, en Leendert Aryens, wonende onder IJsselmonde•0

, dus respektievelijk zijn zoon en zijn 
schoonzoon. 

Blijkens het verpondingskohier van de Zuid polder van Oost-en West-Barendrecht en Carnisse uit 
1654 had Pouwels Pieters daar ruim 15 morgen in pacht.•• Dezelfde percelen gebruikte hij nog vol
gens het verpondingskohier van 1663.41 

Pauwels Pieters en zijn vrouw Neeltie Pleunen met (ongetrouwde) zoon Pieter Pauwels en (onge
trouwde) dochter Neeltie Pauwels worden genoemd op een waarschijnlijk in 1659 aangelegd Baren
drechts lidmatenregister en wel onder het hoofd 'West Barendrecht van 'toosten na 't westen'.43 

Pouwelis Pieters betaalde-de post is althans op zijn naam geboekt-op 8 december1669 nog rente 
over een schuld van 50 gulden ten behoeve de Barendrechtse Diakoniearmen, maar in de daaropvol
gende diakonierekening, die loopt tot 8 juni 1670, was deze en de andere schuldbrieven geboekt op 
naam van (zijn zoon) Pieter Pouwels44, zodat Pouwels toen inmiddels - wel rond de 90 jaar oud- ge
storven zal zijn. Op 25 februari 1667 zou hij evenwel al niet meer in leven kunnen zijn geweest, want 
op die datum deed zijn zoon Pieter transport van een woning die zijn hofstede lijkt te zijn geweest. 

Uit dit huwelijk (van de oudsten de volgorde onbekend): 

1. Pieter Pauwels Muyer, geb. voor 1606, ongehuwd in 1659, boer, woonde op het dorp Baren

drecht, ouderling (1672, 1676) te Barendrecht, over 1. tussen 1-5-1683 en 4-10-1686. 
Pieter komt niet voor in het in 1606 aanvangende oudst bewaard gebleven doopboek van Baren
drecht, zodat hij voor dat jaar geboren moet zijn. 

Op 25 mei 1659 en 4 juni 1664 stond Pieter Pauwels re Barendrecht op nominatie voor de funk tie 
van diaken, maar werd niet verkozen. 45 

Cornelis Hoynck, heer van Papendrecht, vernieuwde bij akte van 29 april 1667 de pacht van 
10 morgen 402 roeden in West-Barendrecht voor Pieter Pouwels en zijn zuster Neeltge Pouwels. 
Beide huurders ondertekenden de akte. 46 

Op 19 juni 1667 heette hij afgaand diaken te zijn, maar in het voorgaande jaar was echter geen 
Pieter Pauwels maar ene Pieter Danen (van Driel) in deze funktie benoemd!45 Een akte gedateerd 1 
december 1665 spreekt van het huis van schout Bastiaen Adriaens Oucraet aan 'de Straet' te Baren
drecht, dat aan de noordzijde werd belend door Pieter Pouwels. 47 

Pieter Pouwels Muyer, wonende op het dorp onder West-Barendrecht, transporteerde op 25 
februari 1667 voor 1000 Carolusgulden aan (zijn zwager) Leendert Ariens, wonende onder West-
IJsselinonde, en aan (zijn z uster) Nel tien Pouwelis , wonende onder West-Barendrecht, een 'huys, 

berghe, schuyer, ceetien' staande op circa 400 roeden onder West-Barendrecht. Dit goed werd oos
telijk belend door ' den wegh ofte sheeren straet' en westelijk en zuidelijk door' den wateringh' . Bij 
deze overdracht waren inbegrepen 'alle de sto(e)lle, bancken, boorden, een kas int voorhuys met 
een raffel op de kamer' en de spek, boter en kaas die zich toen in het voorhuis bevonden; tevens em
mers, tobben en tonnen.•• Dit lijkt Pieter's vaderlijke hofstede geweest te zijn. Een akte van 3 ok
tober 1667 noemt de sloot van Pieter Pouwels als noordelijke belender van de hofstede van schout 
Sebasriaen Outraet op het dorp Barendrecht. 49 

Tussen 8 december 1669 en 8 juni 1670 kwamen - ongetwijfeld door erfenis - diverse schuld
brieven van de Diakoniearmen van Barendrecht ten laste van Pieter Pouwels (Muyer); schulden die 
vele jaren voordien waren aangegaan door zijn vader. Deze waren nu opgelopen tot 700 gulden. In 
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de navolgende jaren loste hij deze schulden langzamerhand in. Op 1 mei 1683 betaalde hij voor het 
laatst rente over de nog 250 gulden bedragende schuld. Niet lang nadien moet hij zijn gestorven. 
Het restant zal door zijn erfgenamen zijn afgelost. Hij moet ongehuwd en kinderloos zijn gestor
ven. Op 12 juni 1687 deden twee door de Hove en Hoge Vierschaar van Zuid-Holland geauthori
seerde personen voor 630 gulden transport aan Gijsbert ('Cornelis'= doorgehaald) Heyndricxen 
de H(ee)r van een 'huys, berch en schuer' met circa 400 roeden onder West-Barendrecht, noord en 
west belend door Cornelis Heyndricxen de Heer en oost door 'den gemeenl(an)ts wateringen. Er is 
bij aangetekend dat dit huis laatst was bezeten door Pieter Pauwels Muyer en dat er een appelatie 
was voor genoemde Hoge Vierschaar gedateerd 14 oktober 1686.50 

2. LijsbethPauwels 5', geb. voor 1606, j.d. van Barendrecht, wonende Dubbeldam (1637), over 1. 
tussen 1-2-1647 en 1648, otr./tr. (1) Dubbeldam 10/24-5-1637 AdriaenAdriaens de]onghe, geb. 
ca. 1607, weduwnaar van en wonende Dubbeldam (1632, 1637), diaken te Dubbeldam 
(1637)5' , overl. tussen 22-7-1641 en 1646, zn. vanAdriaenJacobs 'Bouwman', bouwman te 
Dubbeldam, en Beatrix Bastiaen Adriaenszoons; tr. (2) Dubbeldam 27-4-1646 Claes Pau
wels, boer te Dubbeldam. 
Adriaen er. (1) N.N.; otr./ tr. (z) Dubbeldam 18-1/ 8-2-1632Janneken Daniels, j.d. van Almkerk in het 
Land van Althena, wonende Dubbeldam, over!. (voor 16-3) 1636. Claes er. (z) Dubbeldam 24-5-1648 
Lijn tien Hendrix. 

Lijsbeth Pauwels (Paulusdr.) moet voor 1606 geboren zijn, daar sedertdien haar doop niet is 
terug te vinden in het Barendrechtse doopboek. Dat zij dan pas op wat oudere leeftijd in het huwe
lijk is getreden, komt overeen met het feit dat zij nog maar twee kinderen te Dubbeldam liet do
pen en wel Jacob op 15 augustus 1638 en Willem op 17 juni 1640. Bij haar laatste kind zal zij rond de 
35 à 40 jaar oud zijn geweest. In het in 1638 opgestelde verpondingskohier der zoo' penning over 
Dubbeldam werd Aryen Aryens denJ ongen aangeslagen voor zeven ponden tien schellingen'', dus 
voor een gegoedheid van circa 1250 ponden of gulden Hij zal identiek zijn met de te Dubbeldam 
woonachtige Aryen Aryens ' t Jongh, op wiens verzoek op 22 juli 1641 een verklaring werd vascge
legd.53 Op 1 februari 1647 huurde Clays Pauwels, getrouwd met de weduwe van Aryen Aryens de 
Jonge, bouwland.54 

3. Pleun Pauwels, volgt IIIa. 
4 . Maeyken Pauwels, ged. Barendrecht 23-7-1606 (get. Pieter Cornelis, Jan Pieters, Neeltgen 

Pleunen uyt Beyerlant), overl. voor 14-2-1651, tr. voor 1648 Hendrick Gerrits, weduwnaar 
wonende Mijnsheerenland (1651), woonde aan de Mijnsheerenlandtsedijck (1652), overl. 
na 19-12-1652. 
Hij oer. (z) Puttershoek 9-6-1651 Grietie Aryens,j.d. van Dordrecht, wonende Puttershoek. 

Hendrick Gerrits, getrouwd geweest zijnde met Maeyken Paulus, kwam op 14 februari 1651 met 
Paulus Pieters, als grootvader, en Pieter Paulus, tot uitkoop van zijn kinderen bij Maeyken: Ger
ritgen, circa drie jaar, en Willemken, circa twee jaar oud. Hij zou onder meer zijn kinderen tot 18 
jaar opvoeden en de opbrengst van de kleding en gouden- en zilveren juwelen van hun moeder ten 
hunnen behoeve tegen interest uitzetten." 

Pauwels Pieterse, wonende in Barendrecht, verklaarde op 19 december 1652 aan de twee nage
laten weeskinderen van Maeyken Pauwels geprocreëerd bij Hendrick Geerits, wonende aan de 
'Mijnsheerenland tsedij ck', 126 gulden schuldig te zijn en dat naar aanleiding van het slot van zijn 
rekening, die hij die dag voor schout en gerechten te Mijnsheerenland had gedaan van de boelce
du1e van hun o verleden. tnoe d e r. Hij beloofde dit geld m e t interes t over een j aar aan de kinde ren 

of hun voogden te restitueren onder verband van zijn persoon en goederen, waarbij de mede in 
Barendrecht wonende Pieter Pouwelse(zijn zoon) zich als borg stelde.56 Deze obligatie werd echter 
niet zoals afgesproken ingelost, want op 1juni 1665 stelde de op het dorp Heinenoord woonachtige 
Jan Joris van der Linde zich borg voor de inmiddels opgelopen som ten laste van de weeskinderen 
hun grootvader Pauwels Pieters. Nog in 1672 was de obligatie niet ingelost." 

5. Trijntge Pauwels, ged. Barendrecht 4-5-1608, overl. voor 11-7-1610. 

6. Trijntge Pauwels, ged. Barendrecht 11-7-1610 (get. Dirck Staes, Jacob Maertens, Weyntgen 
Ariens), weduwe wonende Heinenoord (1671), nadien te Sint Anthoniepolder, overl. Sint 
Anthoniepolder 23-9-1677, otr. (1) Barendrecht wrs. 28-4-1655Jan]oris Timmerman alias van 
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der Linde (Lindt), j.m. (1631), weduwnaar van Heinenoord (1655), huistimmerman op het 
dorp Heinenoord, bebouwde daarnaast land, overl. Heinenoord tussen 14-10 en 12-12-

1670, zn. van Joris Gleynen van der Linde (Lindt), griendman te Heinenoord, gezworen 
bode van dijkgraaf en heemraden van Heinenoord; otr./tr. (2) Sint Anthoniepolder 4/19-

7-1671 Gijsbert Simons Smits, j.m. van Charlois, wonende Sint Anthoniepolder (1635), we
duwnaar wonende ald. (1671), watermolenaar op de poldermolen van de polder Sint An
thoniepolder (1639-1668)58, bebouwde land in Nieuw-Bonaventura, overl. na 14-2-1679, 

zn. van Simon Gijsbrechts en Wijwittie (Wijven tie) Pieters. 
Jan tr. (1) Heinenoord (otr. Hillegersberg, eerste proclamatie te Heinenoord 26-10) 16-11-1631 Geert
ken Cornelis, j.d. van en wonende Hillegersberg. 

Gijsbert tr. (1) Sint Anthoniepolder (otr. Maasdam) 12-8-1635 Aechie Dircks, j.d" 
Doopgetuige Dirck Staes was identiek met de Charloisse boer en kerkmeester Dirck Staes van 

Jaersvelt, die mogelijk rot de familiekring van een der ouders van de dopeling behoorde. Deze 
Dirck was in 1607 met onder andere ene Pieter Cornelis en Jan Huibrechtse uit Barendrecht brui
ker van een gedeelte van 21/2 morgen in het Griffioenblok te Charlois.59 Deze Pieter Cornelis was 
misschien identiek met de doopgetuige te Barendrecht op 23 juli 1606 bij de voornoemde dochter 
Maeyken Pauwels (zie Ila-4). Ik heb geen reden om aan te nemen dat deze Pieter Cornelis identiek 
is met de onbekende Pieter, de oudste voorvader van de hier te behandelen familie. 

Op 7 oktober 1635 verklaarden de dan aan de Blaak onder Heinenoord wonende Simon Dircks 
en Mariken Dircks 180 Carolusgulden schuldig te zijn aan de op het dorp Heinenoord woonach
tige Jan Joris Timmerman en dat vanwege zijn leverantie van hout, waarmee hij voor hen een 
huisje aan de Blaaksedijk onder Mijnsheerenland zou timmeren en wel op de plek waar voorheen 
de windkorenmolen had gestaan. •0 Bij akte van 29 december 1636 deed de te Heinenoord wonende 
Joris Gleynen van der Lindt aan zijn op het dorp aldaar wonende zoonJanJoris Timmerman trans
port van een schuur aan 'sHeerendijck' aan de buiten berm van 'den Ouden Zeedijck', waar Jan ten 
dele een woonhuis van had gemaakt.•• Voldaan werd met een op 1 januari 1637 opgemaakte sche
penschuldbrief ten bedrage van 350 Carolusgulden.6' In een akte van 19 mei 1637 verklaarde de in 
de jurisdictie van Heinenoord wonende Barent Heyndricks 36 gulden aan Jan Joris Timmerman 
schuldig te zijn vanwege geleverd hout, waarmee hij voor hem een huis op het dorp aldaar zou 
timmeren. Jan verklaarde op 5 februari 1644 dat de obligatie was ingelost.63 Op 2 augustus 1637 
verklaarden Adryaen Michiels Kievey en Jan Joris Timmerman, beiden wonende op het dorp Hei
nenoord, 96 Carolusgulden 15 stuivers schuldig te zijn vanwege het restant van de koopsom van 
de laatste termijn van 1 morgen 300 roeden met de aanwas, visserij , vogelarij etc. in den Hill onder 
Heinenoord, hetwelk zij op 25 juli 1637 getransporteerd hadden gekregen.•• Een Jan Joris werd 
in het in het kohier der 200' penning van 1638 over Heinenoord aangeslagen voor een vermogen 
van 1000 ponden.37 Voorzichtigheid is echter hier geboden om hem zonder meer te identificeren 
met Van der Linde, want tezelfdertijd woonde er een naamgenoot aan de Blaak in de jurisdcitie 
van Heinenoord. Op 1 mei 1638 werd er ten laste van Pleuntge Pieters, wonende op het dorp Hei
nenoord, een schuldbrief van 150 gulden opgemaakt voor Jan Joris Timmerman en dat voor diens 
overdracht van het westelijke gedeelte van zijn huis aan de binnen berm van ' den Ouden Zeedijck' 
te Heinenoord. 65 Voor Jan Joris van der Lindt, wonende op het dorp Heinenoord, werd op 11 mei 
1643 een schuldbrief van 580 gulden opgemaakt vanwege de koop van een huis met boomgaard 
aan 'sHeerendijck' aan de buitenberm van 'den Ouden Zeedijck'. Als borgen stelden zich Dirck 
Cornelis Thoen en zijn broeder Jacob Joris van der Lindt.66 Op 10 oktober 1643 verklaarde de in 
de jurisdictie van Heinenoord woonachtige rop Cleys van oryell 81 gulden aan Jan Joris van de r 

Lindt schuldig te zijn vanwege leverantie van circa 11/2 morgen haver op Jan's land. Op 19 april 
1646 verklaarde Jan dat deze schuld was voldaan.67 Naast zijn timmerbedrijf hield Jan zich dus 
ook bezig met landbouw. Kennelijk ook met tuinbouw, want op 27 oktober 1643 verklaarde hij 260 
gulden schuldig te zijn vanwege een gekochte boomgaard van 117 roeden op het 'Cleyn Landeken' 
in het Oude Zomerand onder Heinenoord. Op 27 januari 1660 vertoonde Jan de doorsneden en 
dus ingeloste schuldbrief aan de secretaris ter plaatse.•• Voor Jan Joris Timmerman werd er op 19 
september 1646 een schuldbrief van 202 gulden 10 stuivers opgemaakt vanwege de koop van een 
huis aan 'sHeerendijck' op de binnen berm van' den Ouden Zeedijck' op het dorp Heinenoord. Zijn 
borgen waren Barent van Allemkerck en de smid Dirck Cornelis Thoen.•• 
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Thonis Joris van der Linde verklaarde vanwege een lening bij akte van 7 november 1647 35 
gulden 8 stuivers aan zijn broeder Jan Joris van der Linde schuldig te zijn.70 Ten laste van Jan 
zelve werd er op 13 juni 1650 een schuldbrief opgemaakt vanwege de overdracht van een huis met 
boomgaard in het 'Cleyn landeken' in het Zomerland, dat aan de noordzijde grensde aan de eer
der door Jan gekochte boomgaard (van 117 roeden). De afgeloste schuldbrief werd op 27 juni 1660 
door Jan vertoond.7' Op 4 januari 1652 kocht Jan Joris van der Linde in het openbaar een huisje met 
boomgaard aan 'sHeerendijck' aan de buitenberm op het dorp Heinenoord en op 11 januari werd 
er hiervoor een schuldbrief van 244 gulden opgemaakt. Jan's borgen waren zijn (aangetrouwde) 
oom Jacob Jans van den Houck en zijn broeder Jacob Joris/' Joris Gleynen van der Linde verkocht 
op 11 september 1652 aan zijn zoonJanJoris van der Linde een erf met beplanting aan de westzijde 
van de haven van Heinenoord; zuidelijk belend door het huis van Joris' overleden zuster Neelcge 
Gleynen.73 In 1652 ruilden Jan Joris van der Linde en Geerit Hulschorsc Cleermaker hun huis aan 
de buitenberm van 'den Zeedijck' te Heinenoord. Op 24 mei verklaarde Hulschorsc hiervoor aan 
Jan nog 300 gulden schuldig te zijn. 74 Op 19 maart 1653 werd er voor het gerecht te Heinenoord 
beslag gelegd op een bedrag van 100 Carolus gulden welke Pieter Willems Puyck van Jan Joris van 
der Linde was 'resterende' en dat per order van de kinderen en erfgenamen van Mariken Brugman, 
weduwe van Engebrecht Pleunen. Op 22 maart legde Jan dit bedrag'onder recht' in aanwezigheid 
van de schout en heemraden van Heinenoord.75 Op 1 juli 1655 werd er een laste vanJanJoris van der 
Linde een schuldbrief van 200 gulden opgemaakt vanwege een lening, waarvoor hij zijn huis aan 
de buiten berm aan 'sHeerendijck' te Heinenoord verhypothekeerde, maar deze akte werd volgens 
het bijschrift tevergeefs opgemaakt, daar Jan het bedrag ten volle betaald had.76 In een circa 1663 
opgemaakt lidmatenregister zijnJanJorissen van der Linden en zijn vrouw Trijntien Paulus tesa
men met zijn zoonArienJansen als lidmaten vermeld.77 Op 17 oktober 1670 lieten Job Velthouve en 
meester Euwith Goutswaert, respektievelijk de secretaris en de schoolmeester te Heinenoord, voor 
het gerecht aldaar de verklaring op schrift stellen dat zij op 14 oktober 1670 Jan Joris van der Linde 
op zijn ziekbed hadden horen zeggen dat zijn huisvrouw Trijntgie Pauwels, een tijde dat zij nog 
ongetrouwd was, aan haar vader, nu zaliger Pauwels Pieters, 300 gulden had gegeven, waarvan Van 
der Linde nooit enige interestofkapicaal had genoten. Van der Linde had vervolgens met zijn rech
terhand in handen van de voornoemde personen gezworen dat dit de waardheid was. Een kopie 
van deze verklaring werd op 30 januari 1671 gegeven aan Trijntgie's broer Pieter Pouwels. 78 Reeds 
op 12 december 1670 was Van der Linde niet meer in leven. Toen gaven zijn dochters Ariaenge, An
neken en Janneken Jans akte van procuratie aan hun op Strijen wonende zwager Arie Salemons 
om hun belangen waar te nemen in hun vaders boedel.79 Bij akte gedateerd 2 april 1671 verklaarde 
Ar iaen Jans van der Linde aan zijn stiefmoeder Trijntge Pouwels, weduwe van zijn vader Jan Joris, 
en aan zijn zwagers en zusters tesamen 80 gulden schuldig te zijn en dat vanwege de koop van een 
huis op de binnenberm aan 'sHeerendijck' op het dorp Heinenoord. 80 Dezelfde dag werd er voor 
Trijntge Pouwels en een behoeve van de zoon, zwagers en dochters van haar overleden man Jan 
Joris van der Linde een schuldbrief van 670 gulden opgemaakt vanwege de overname van een huis 
met schuur, stookkeet en boomgaard aan de buitenberm van 'sHeerendijck' te Heinenoord. Bij 
de akte is echter genoteerd dat Trijncge de koop had overlaten aan Nicolaes van Claveren uit Dor
drecht.•• De transportakte werd diezelfde dag opgemaakt, waaruit ook weer de kinderen van Van 
der Linde blijken: Arien, Neelcge, getrouwd met Arien Salomons, Ariaentge, Anneken, Janneken, 
Mariken, getrouwd met Coen Pieters, enJaepke, getrouwd met Ingen Lauwerens.8

' Ook op 22 april 
1671 deed Trijntge Pauwels, geassisteerd met de schout van (haar geboorteplaats) Barendrecht, en 
haar stiefkinderen transport aan Arien Jans van der Linde van een huis aan 'Sheerendijck' op het 
dorp Heinenoord. Voldaan werd n'lct de reeds eerder genocn.1.de schuldbrief van 80 gulden. n3 Bij 

akte van7 oktober 1675 deed Trijntge Pauwels, toen nog steeds weduwe vanJanJoris van der Linde 
genoemd, hoewel dan al jaren met Ghijsbrecht Simons Smit getrouwd, met haar stiefkinderen Van 
der Linde transport van land in het dorp Heinenoord.•• Op een op 29 september 1675 opgemaakte 
lidmatenlijst van Sint Anthoniepolder is Trijn tie Paulus genoemd. Achter haar naam is genoteerd 
dat zij op 23 september 1677 overleed.'' Haar tweede man komt op deze lijst niet voor. Hem vond ik 
nog vermeld in een akte 21 juli 1676, toen hij te 's-Gravendeel gewassen liet veilen die hij op pacht
land in Nieuw-Bonaventura had verbouwd en laatstelijk toen hij als inwoner van de jurisdictie van 
Sint Anthoniepolder een procureur voor de vierschaar te Strijen machtigde om zijn belangen in 
processen aldaar waar te nemen. 86 
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De kerk van' s-Gravendeel in 1659; tekening in oostindische inkt door Jacobus Stellingwerjf 
van omstreeks 1725. 

7. Emmetge (Immetie) Pauwels, ged. (met nr. 8) Barendrecht in juli 1612 (get. Trijntge Jop
pen, Lijntgen Roochen, Neeltge Jacobs, Adriaentge Joris, Steven Jacobs, Willem Willem 
Pieters), weduwe uit West-Barendrecht (1652), overl. West-IJsselmonde tussen 5-6-1677 

en 24-12-1678, tr. (1) ca. 1647 Adriaen (Ary) Cornelis (aen den) Hordijck, geb. ca. 1570, boer 
aan de Hordijk onder Oost-Barendrecht, heemraad (1626), schepen (1627, 1634-1649), 

stedehouder (1649-1650) van Oost-Barendrecht, hoogheemraad van Varkensoord (1614-

1649), penningmeester van Dirk Smeetsland en Meester Arend van der Woudensland 
(1621-1623), hoogheemraad van de vier polders van West-IJsselmonde (1646-1650), overl. 
tussen 3-9-1650 en 1652; tr. (2) (otr. Barendrecht 25-5) 1652 Leendert Adriaen Dircks, j.m. uit 
Oost-Barendrecht (1652), boer te West-IJsselmonde, heemraad / schepen van het ambacht 
West-IJsselmonde (1649-1656), penningmeester (1653-1655), hoogheemraad (1667-1677) 

van de vier polders van West-IJsselmonde, laagheemraad van Dirk Smeetsland en Mees
ter Arend van der Woudensland (1653-1669), overl. West-IJsselmonde (voor 5-6) 1677, zn. 
van Adriaen Dircks, boer aan de Hordijk onder Oost-Barendrecht, heemraad van Oost
Barendrecht, en Adriaentge Cornelis (Black?). 88 

Adriaen Hordijck tr. (1) ca. 1592 Adriana Sebastiaens, overl. voor 2-3-1647, dr. van Sebastiaen An
dries. 87 

Emmetie, die vernoemd was naar haar voor 2 maart 1573 gestorven overgrootmoeder Emma 
van Beveren" , trouwde in eerste echt een weduwnaar die zeker wel 40 jaar ouder was. Emmetie 
Pauwels en haar tweede man Leenert Arents worden genoemd op een waarschijnlijk in 1659 aan
gelegd Barendrechts lidmatenregister. Zij woonden aan de noordzijde van de Hordijk.•• De in 
West-IJsselmonde woonachtige Emmetje Pouwelse, weduwe van Leendert Aryense, huurde bij 
akte van 5 juni 1677 vijf morgen land in Dirk Smeetsland, waarbij Cornelis Aryense Hordijk en 
Ary Lodewijkse Timmerman als getuigen optraden.90 Op 24 december 1678 transporteerde Pie
ter Pauwels Muyer, wonende op het dorp Barendrecht, als oom en bestorven bloedvoogd van de 
onder West-IJsselmonde woonachtige Ariaentien Leenderts, geprocreëerd bij Lendert Ariens en 
Emitge Pauwels zaliger, voor 500 gulden aan Cornelis Heyndrickxs (= de Heer; zijn vrouw Neeltge 
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Pauwels bezat daar reeds de wederhelft in) de helft van een 'huys, berghen, ceeten' met circa 400 
roeden in het Oud eland van West-Barendrecht. Oostelijk werd dit belend door 'den wegh off Shee
renstraet' en zuidelijke en westelijk door 'den wateringh'. Bij de koop inbegrepen waren (evenals 
bij het transport in 1667) 'alle de stollen en bancken, boorden met de raffel op de kamer, de kast in't 
voor huys met de emmer, tobben en tonnen en kannen'. •• Pieter Pauwels Muyer, wonende op het 
dorp van Barendrecht, en Cornelis Heyndrickxs, wonende in Carnis, als last hebbende van Symen 
Ariens van der Gyessen, als voogden van het nagelaten weeskind van zaliger Leendert Ariens en 
Emetgen Pauwels, verklaarden bij akte van 2 januari 1679 300 Carolusgulden aan de Armen van 
Barendrecht schuldig te zijn, 'sijnde in minderingh van meerdere som me' . Deze schuld verzeker
den zij op één morgen in de Zuid polder van West-Barendrecht en voorts op het weeskinds verdere 
goederen.•' Blijkens de Barendrechtse kerkenraadsnotulen van 15 november 1680 was te Dordrecht 
de 'preferentie' gehouden van de boedel van Leendert Arents en Immigje Pauwels zaliger, waarop 
de Armen van Barendrecht een bedrag van 200 gulden te vorderen hadden. Zwager diaken] an Jans 
Leeuwenburgh ontving dit bedrag voor de Armen.45 

De beide echtgenoten van Emmetge behoorden, ook gezien hun vele funkties, tot de welvaren
de boerenstand. Adriaen Cornelis Hordijck werd in 16263' en 163837 in de verpondingskohieren van 
Barendrecht aangeslagen voor een gegoedheid van maar liefst 14.000 ponden. Meer informatie 
over haar echtgenoten is te vinden in de boeken betreffende de geslachten Hordijck en Van Driel. 88 

8. Neeltge Pauwels, ged. (met nr. 7) Barendrecht in juli 1612, j.d. van Barendrecht, wonende 

Dubbeldam (1637), overl. tussen 21-1-1657 en 27-1-1671, tr. Dubbeldam (otr. ald. en Dor

drecht 10-5; proclamaties ook te Mijnsheerenland, te Dordrecht bescheid gegeven 6-6) 
7-6-1637 JanAdriaensBraem (Bramen),j.g. van en wonende Dubbeldam (1637), boer te Dub

beldam, over 1. tussen 1656 en 1671, zn. van Adriaen Abrahams Braem5' , ouderling te Dub

beldam, en TuentieJans 
Jan en Neeltge lieten op 21 januari 1657 hun jongste kind te Dubbeldam dopen. Arien Pieters, 
getrouwd met NeeltgenJans, Pieter Pauwels, oom van moederszijde, en Dirck Ariens Braem, neef 
van vaderszijde, voogden over Teuncgen Jans, dochter van Jan Adriaans Braemen en Neeltgen 
Pouwels, transporteerden op 27 januari 1671 voor 1150 gulden aan Gijsbert Henricxs de Heer, 
getrouwd met Lijsbeth Jans Braemen, dochter van Jan Ariens Braemen en Neeltgen Pauwels, een 
huis met schuur en berg op de dijk van de Zuid polder van Dubbeldam tegen de landen van de heer 
Henrick van den Santheuvel, en gelegen op erfpachtsgrond, zoals laatst bewoond door Neelrgen 
Pauwels. Dit bedrag kwam aan de gemene boedel nagelaten door het echtpaar Bramen. Voor deze 
overdracht verbond Arien Pieters zijn persoon en goederen en de voornoemde voogden de goe
deren van Teuntgen Jans. De koper en Arien Pieters namen tevens op zich het onderhoud en de 
opvoeding van Teuntgen tot haar leeftijd van 18 jaar.93 

9. Maritgen (Maycke) Pauwels, ged. Barendrecht 7-2-1616 (get. Willem Pieters, Weyntgen 

Ariens), j.d. van het dorp Barendrecht (1657), over 1. 1666/1667, otr. Barendrecht 28-1-1657 

Cornelis Roochus (Roocken), ged. Barendrecht 10-11-1613, weduwnaar uit West-Barendrecht 

in Carnis (1657), boer te Carnisse / West-Barendrecht, diaken (1658-1659 ), diakonie-arm

meester (1659-1660), ouderling (1664-1665, 1676-1676) van Barendrecht, overl. tussen 26-

3-1681 en wellicht 1695, zn. van Rochus Antonis (Teunis), boer te West-Barendrecht, en 

Liewichen (Lidui, Dievertien) Schil(le)mans. 
Cornelis tr. (1)JannekenJans. 94 

Blijke n s de vc1·pond ingskohicrcn van de Z uid polder van Oost- en Wes t-Barendrecht en Carnisse 

van 16544' en 16634' gebruikte Cornelis Roocken daar ruim vijf morgen in pacht. 
In 1659 deed hij rekening als armmeester der Barendrechrse diakonie. Hij woonde toen in Car

nis van Barendrecht. '9 

Cornelis Roochus en zijn vrouw Maike Pauwels worden genoemd in een waarschijnlijk in 1659 
aangelegd Barendrechts lidmatenregister. Zij woonden toen in Carnisse.95 Coornelis Roochus 
schonk in 1664 met zijn vrouw Maeyken Poulus en zijn zoon Teunis Cornelis (zie IIIa-1) een kope
ren drager voor de kanselbijbel in de kerk te Barendrecht.96 In de diakonierekening 1666/1667 is er 
sprake van een ontvangst uit het erfhuis van Cornelis Rocken. Dit moet betrekking hebben op zijn 
gestorven vrouw.44 Waarschijnlijk tussen 3 januari en 18 april 1666 kreeg Cornelis door de diakonie 
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betaald vanwege '!deer schoen te maecken' (kleren schoon te maken). 44 

Voor het laatst vond ik Cornelis vermeld in een akte van 26 maart 1681, toen hij 4 morgen 350 
roeden in Carnisse transporteerde .97 Zie voor meer gegevens over Cornelis Roochus: De Neder
landsche Leeuw 1991.94 

10. Neeltge Pauwels, ged. Barendrecht 7-4-1619 (get. Adriaen Francken, Lau Aerts, Maritge 
Pieters), woonde onder West-Barendrecht (1667),j .d. van en wonende Barendrecht (1671), 
weduwe wonende in Carnis (1694), overl. West-Barendrecht (zes gulden impost betaald 
ald. 3-5) 1700, otr. (1) Barendrecht 29-11-1671 Cornelis Hendricks de Heer, j.m. van Dubbel
dam, wonende te Barendrecht (1671), boer en mogelijk ook looier te Carnisse, schepen 
van West-Barendrecht en Carnisse (1682-1691), overl. tussen 8-5-1692 en 1-4-1694, zn. van 
Henric Jans en Aeltie Gijsberts; tr. (2) Barendrecht 2-5-1694 Jan Jans (van) Leeuwenburgh 
(den ouden), ged. Ridderkerk 18-7-1649, j.m. van Ridderkerk (1675), weduwnaar wonende 
West-Barendrecht (1694), boer te West-Barendrecht, woonde aan de Sluysdijck aldaar 
(1681), schepen van West-Barendrecht en Carnisse (1684-1692), diaken (1680, 1682), arm
meester (1682)98

, ouderling (1684, 1694)99, 1700100 van Barendrecht, penningmeester van 
het gemene land van Oost-Barendrecht (1699-1720)10

', hoogdijkheemraad van Carnisse 
(1712-1723), overl. West-Barendrecht (zes gulden impost betaald ald. 14-7-) 1723, zn. van 
Jan Wouters (op) Leeuwenburch, heemraad van Ridderkerk, en Lijntje Jans in 't Velt. 102 

Jan otr./ tr. (1) Ridderkerk/Barendrecht 19-5/9-6-1675 Pietertie Aryens van Sluys, j.d. van West-Ba
rendrecht, over!. voor 1694, dr. van Ary Jacobs opt Sluys en Maiken Harmens; tr. (3) Capelle aan de 
IJssel (met attestatie van Barendrecht) 10-4-1701 Ariaentie Crijnen van Dijck, weduwe van Jacob 
Maertens van der Zijde. '0' 

Doopgetuige Maritge Pieters uit 1619 kan niet identiek zijn geweest met de zuster van de va
der van Neeltge Pauwels, want deze vrouw moet tenminste enige jaren voor 1614 gestorven zijn. 
Neeltge moet de tweede levende dochter met deze naam in het gezin van haar ouders zijn geweest, 
want haar in 1612 geboren gelijknamige zuster was in 1619 pertinent nog in leven. Op 24 december 
1678 verkreeg de in Carnis wonende Cornelis Heyndrickxs de helft in een 'huys, berghen, cee
ten' op 400 roeden in het Oudeland van West-Barendrecht van Ariaentien Leenderts, weeskind 
van zijn schoonzuster Emitge Pauwels.'04 Zijn vrouw had van deze hofstede op 25 februari 1667 
de wederhelft dus overgedragen gekregen van haar broer Pieter Pauwels Deze Pieter Pouwels 
Muyer, als last en procuratie hebbende van Mr. Meynardt van Segwaerdt, in de oudraad der stad 
Dordrecht, die weer opdracht had van Mr. Francois van Bergen, raad-ordinaris in den hove van 
Utrecht, als echtgenoot van Elysabeth van Dam, deed op 4 maart 1682 voor 1200 Carolusgulden 
transport aan Cornelis Heyndricx en Neeltie Pouwelis, wonende in Carnis van Barendrecht, van 
drie morgen weiland in het Binnenland van West-Barendrecht.'05 Op 12 juni 1687 werd er door 
schout en schepenen van West-Barendrecht en Carnisse een schuldbrief geregistreerd waarin de 
in Carnis van Barendrecht woonachtige Cornelis Heyndricxs de H(ee)r aan zijn broeder Gijsbert 
Heyndricxs de H(ee)r (die in 1669 trouwde met Lijsbeth Braem, een dochter van Neeltgen Pauwels; 
zie Ila-8), wonende buiten Dordrecht, 900 gulden verklaarde schuldig te zijn. In de marge is echter 
opgetekend: 'desen brieff is niet voltrocken om dat partijen malcander niet verstaen'. '06 De ervoor 
geboekte en op dezelfde datum gepasseerde akte handelt over het transport van het voormalige 
huis van Pieter Pouwels Muyer aan voornoemde Gijsbert (zie bij Ila-1). 

Een akte van 6 mei 1688 noemt Cornelis Hendricxs de H(ee)r voogd over de minderjarige 
kinderen van zaliger Bastyaen A. Arijnoute. Hij was aangesteld middels een in deze akte niet 
gedateerde akte van voogdij.'07 Antony Outraet, schout en secretaris tot Barendrecht en Carnisse, 
transporteerde op 30 april 1690 voor 120 gulden aan schepen Cornelis Heyndricxs de H(ee)r een 
huis met keet, ' loeykuypen' (= looikuipen) en melioratie van dijkerf aan 'den Singel' onder West
Barendrecht. '08 Het betrof hier kennelijk een looierij . Gijsbert Hendricxe de Heer, wonende onder 
Dubbeldam, transporteerde op 1 april 1694 voor 600 Carolusgulden aan Neeltie Pouwelis, we
duwe van Cornelis Hendricxe de Heer, wonende onder Carnis van West-Barendrecht, een 'huys, 
bergh, schuier' met circa 400 roeden aan den 'Oost Binnenwegh' onder West-Barendrecht. '09 In 
1694 hertrouwde Neeltge met een 30 jaar jongere(!) dorpsgenoot. Op 21 juli 1675 was Jan Jans van 
Leeuwenburgh met attestatie van Ridderkerk lidmaat te Barendrecht geworden.45 Tevoren had hij 
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op 19 december 1674 te Ridderkerk belijdenis gedaan."0 Op 10 juni 1697 deed de onder West-Ba
rendrecht wonende oud-schepenJanJanse Leuwenburgh, in huwelijk hebbende Neeltie Pouwels, 
voor 100 Carolusgulden aan Jan Gijsbertse de Heer, wonende onder Dubbeldam achter de stad 
Dordrecht, transport van de gerechte helft van het huis aan de Singel op het dorp Barendrecht"', 
hetwelk in 1690 nog door Neeltie's eerste man was verkregen. Leuwenburgh kocht in de loop der 
jaren diverse landerijen aan; zo verkreeg hij op 28 april 1681 als bewoner van 'den Sluysdijck van 
West-Barendrecht' voor 800 Carolusgulden 1 morgen 400 roeden in het Buitenland aldaar"'; op 
14 mei 1687 voor 1650 gulden de gerechte helft van circa 7 morgen 550 roeden zaai- en weiland in 
het Oude Buitenland van West-Barendrecht."' De resterende helft hiervan verkreeg hij op 31 mei 
1690 voor 1750 gulden. "4 Dezelfde dag werd hij voor 780 gulden tevens eigenaar van 1 morgen 536 
roeden zaailand aldaar."5 In de Zuidpolder van West-Barendrecht verkreeg hij op 24 juni 1694 voor 
372 Carolus gulden 1 morgen 144 roeden met het tot in de rivier lopende slik"6 en bij akte gedateerd 
21 juni 1698 voor 2220 gulden zes morgen eveneens aldaar gelegen weide-en zaailand. 117 

Illa. Pleun Pauwels, geb. voor 1606, boer aan sHeerendijck in Oost-Barendrecht, over!. tussen 

22-12-1649 en 4-11-1652, tr. (huwelijkse voorwaarden Dordrecht 23-3-1646) Niesken (Neesken, 
Niesien) Pauwels, j.d. wonende Barendrecht (1640 ), weduwe wonende Oost-Barendrecht (1646), 
over!. tussen 6-6-1660 en 26-6-1661. 

Zij tr. (1) (huwelijkse voorwaarden Dordrecht 20-4-164o)Jan Gerrits, j.m. wonende Barendrecht. 
Op 23 maart 1646 maakten Pleun Pouwels, jonge man wonende te Oost-Barendrecht, geassisteerd 

met zijn broer Pieter Pouwels, te Dordrecht akte van huwelijkse voorwaarden met Nyesken Pouwels, 
weduwe van Jan Gerrits, mede wonende te Oost-Barendrecht en geassisteerd met Jacob Gerrits Bei
den plaatsten hun handmerkje."8 Blijkens Neesken's huwelijkse voorwaarden uit 1640 had zij een 
broeder genaamd Gheleyn Pauwels. "9 

Pluen Pouwelis, wonende in Oost-Barendrecht, en zijn huisvrouw Niessen Pouwelis verklaarden 
bij akte van 22 december 1649 naar aanleiding van een lening 200 Carolus gulden schuldig te zijn aan 
sinjeur Jan Cools, burger der stad Dordrecht. Zij verhypothekeerden hiervoor hun huis en erf aan 
'sHeerendijck', hetwelk aan de noord- en zuidzijde werd belend door 'sheeren rijpadt' . Pouwelis 
Pieters enPieterPouwelis, beiden inwoners van Barendrecht, stelden zich als borgen."0 Niesken Pou
wels, weduwe van Pluen Pouwels, geassisteerd met Abraham Ariens Jeiskoot, schout van Kijfhoek, 
als haar voor de gelegenheid gekoren voogd, enerzijds, en anderzijds Pouwelis Pieters, als grootva
der, en zijn zoon Pieter Pouwelis, bestorven bloed voogd van de twee onmondige weeskinderen van 
zijn broeder Pluen Pouwels, kwamen op 4 november 1652 tot vertichting voor de twee kinderen, te 
weten: Adriaentien Pluenen, circa vijf jaar, en Willem tien Pluenen, circa drie jaar oud. Moeder Nies
ken zou in de boedel blijven zitten, bestaande uit een 'huyssinghe, berch, ceet' aan 'Sheerendijck' 
van Oost-Barendrecht, alwaar zij toen nog woonde, een koe, huisraad en inboedel. De opbrengst 
van de verkochte kleding van haar man zou ook aan haar ten goede komen en tevens zou zij de in- en 
uitschulden voor haar rekening nemen. Daarvoor zou zij haar kinderen naar behoren opvoeden en 
op de leeftijd van 18 jaar elk vijf Carolus gulden uitreiken. Voorts kregen de kinderen nog een bedrag 
van 90 Carolusgulden toebedeeld dat tot hun mondigheid door hun grootvader Pouwelis Pieters op 
interest zou worden gehouden, zonder dat hun moeder iets van de interesten zou bekomen. Pieter 
Pouwels stelde zich als borg voor de uitbetaling van deze hoofdsom met renten, welke echter gedu
rende het leven van Pouwelis Pieters of diens huisvrouw niet opeisbaar zouden zijn. Voorts werden 
er nog voorwaarden opgemaakt voor het geval de weeskinderen zouden te komen sterven voor hun 
tnondigheid . De alcte werd onde rtel<e nd door Pouwels Piete1·s en Pieter Pouwcls .' 1 ' Op 1 dccc1nbc1· 

1657 betaalde Niessien Pouwelis een jaar rente over een lening van 50 Carolus gulden van de diakonie 
van Barendrecht.•• Op een waarschijnlijk in 1659 aangelegd register van Barendrechtse lidmaten is 
Niesie Pauwels, vidua (= weduwe) genoteerd als wonende in Oost-Barendrecht onder het hoofd 'de 
Zieuwedijk van achteren af aen, ofte van ' t Noorden na 't Zuiden' en wel aan' de Noord-sijde'. Bij haar 
woonde kennelijk mede-lidmaat Ariaentie Geerits, een vrijster.•' Op 14 april 1659 werd er voor de in 
Oost-Barendrecht wonende Niesken Pouwelis, weduwe en boedelhoudster van Pluen Pouwels, een 
transportakte opgemaakt vanwege de overdracht aan de mede aldaar woonachtige Geeridt Wouters 
van haar 'huysken' en melioratie van erf aan 'Sheerendijck' aldaar; aan de zuid-en noordzijde belend 
door deze dijk.'" Dezelfde dag werd er ten laste van de koper een schuldbrief van zoo Carolusgulden 
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opgemaakt, welke echter werd doorgehaald.123 Deze overdracht zal dan ook geen doorgang hebben 
gevonden, want pas op s oktober 1661 deed PieterPouwels Muyer, wonende op het dorp Barendrecht, 
als bestorven bloedvoogd van de nagelaten weeskinderen van Pluen Pouwels en Niesken Pouwels, 
beiden zaliger, voor zoo Carolusgulden transport van dit huisje met erf aan 'Sheerendijck van de Ge
brockendijck' aan de mede in Oost-Barendrecht woonachtige Cornelis Cornelis Wijn."4 Voor 26 juni 
1661 was Niesken evenwel reeds gestorven, want in de Barendrechtse diaonierekening welke loopt 
van 6 juni 1660 tot 26 juni 1661 is er sprake van een ontvangst in het 'arme sacxken' van 26 stuivers 
4 penningen uit haar erfhuis.•• De in West-Barendrecht wonende Cornelis Pieters Timmerman ver
klaarde bij akte van 1 mei 1662 aan Aeriaentien Plunen, het nagelaten weeskind van Pluen en Niesien 
Pouwels, 200 Carolusgulden schuldig te zijn en dat vanwege geleende gelden die hij uit handen van 
Pieter Pouwels en Jacob Geerits Wtterhuel had ontvangen. Deze schuldbrief werd op 4 november 
1669 afgelost en dit werd op 25 november dat jaar bij deze akte aangetekend."' De opbrengst van 
de verkoop van het ouderlijk huis van het weeskind werd dus door haar bloedvoogd belegd in een 
schuldbrief. Haar zuster Willem tien moet voordien gestorven zijn. 

Uit dit huwelijk: 

1. Adriaentien Pleunen, geb. ca. 1647, j.d. van en wonende West-Barendrecht (1669 ), weduwe 

wonende West-Barendrecht (1702), overl. West-Barendrecht (ald. drie gulden impost 

betaald 6-4) 1733, otr. (1) Barendrecht 15-12-1669 Teunis Cornelis, j.m. van en wonende 

West-Barendrecht (1669), overl. voor 1695, zn. van Cornelis Roochus (zie Ila-9), boer te 

Carnisse / West-Barendrecht, diaken, ouderling, diakonie-armmeester van Barendrecht, 

enJannekeJans;96 tr. (2) Barendrecht (ieder drie gulden impost betaald West-Barendrecht 

en Carnisse 14-10) 29-10-1702 Abraham Leenderts van der Leeuw (Leu), ged. Barendrecht 12-8-

1657, weduwnaar wonende West-Barendrecht (1702), smid te Barendrecht, overl. West

Barendrecht (ald. drie gulden impost betaald 24-2) 1744, zn. van Leendert Teunis en 

Maike Willems. 
Hij tr. (1) Eva Cornelis Leenheer, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 6-12-1665, over!. West-Barendrecht 
(impost betaald ald.10-7) 1700, dr. van Cornelis Willems (jonge) Leenheer, boer te Sandelingenam
bacht, heemraad, schout van Sandelingenambacht, diaken van Hendrik-Ido-Ambacht, schout van 
Kijfhoek, burgerkapitein in Kijfhoek, Sandelingenambacht, Rijsoord en Strevelshoek, hoogdijk
heemraad van de Zwijndrechtse Waard, en Mayke Abrahams J eyskoot. "6 

Teunis Cornelis was een stiefzoon van Adriaentien's tante Maritgen (Maycke) Pauwels (zie Ila-
9). 

2. WillemtienPleunen, geb. ca. 1649, overl. tussen 5-10-1661 en 1-5-1662. 

Ilb. Coenraet(Koen)Pieters,j.g. van West-Barendrecht(1610), vestigde zich in 1613 vanuitWest

Barendrecht als boer in Nieuw-Bonaventura onder 's-Gravendeel, schepen van 's-Gravendeel 

(1614-1628, 1630-1631), overl. tussen 6-5-1632 en 18-5-1634, tr. Barendrecht 27-5-1610 Weyntgen 
Adriaens (Hordijck), j.d. van West-Barendrecht (1610), overl. tussen 21-9-1651 en 26-3-1656, dr. 

van Adriaen Jacobs (Hordijck), boer te Oost-Barendrecht, heemraad van Oost-Barendrecht en 

De Ziedewij , penningmeester van Dirk Smeetsland, en Margrieta ( Grietge) J aphets. 127 

Op 26 mei 1613 is er sprake van een schuldbekentenis van Koen Pieters ten behoeve van Lidewij Jans, 
weduwe van Hendrick Vasscn., van wege de koop van een huis en drie erven aan de zuidzijde van de 

Langestraat te 's-Gravendeel. Zijn borgen waren de in Barendrecht woonachtige Jacob Adriaens (zijn 
zwagerHordijck) en (zijn zwager) Franck Geerits."8 De in 's-Gravendeel wonende Coen Pieters trans
porteerde op s juni 1613 aan Mr. Rom bout Hoogherbeeths, raad in de Hoge Raad van het Hof van Hol
land, drie morgen in het Oudeland van West-Barendrecht; oostelijk belend door 'den Oost Wech' van 
West-Barendrecht, westelijk door Huych Pieters van Coppel en noordelijk door (zijn zwager) Matijs 
Crijnen."9 Dit land zal hij van de hand gedaan hebben vanwege zijn verhuizing kort daarvoor naar 
's-Gravendeel. 

Een akte van 23 januari 1614 noemt Lijntghen Aeriens, weduwe en moeder van de vier onmondige 
weeskinderen van Jacop Maertens, met Jacop Aeriens als haar gekoren voogd, haar oom Lauwris 
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Jacops Maeskant en Coen Pieters, welke twee laatsten zij haar 'swaghers' noemt.'3° Coen's vrouw 
was een zuster van de voornoemde Lijntghen. Op 24 juni 1620 maakten de ziek te bed liggende 
Koen Pieters en zijn gezond zijnde vrouw Weyntgen Ariens voor schepenen van 's-Gravendeel een 
testament op de langstlevende. Deze diende hun kinderen naar behoren op te voeden en hen bij het 
bereiken van de huwelijkse staat met hun allen 600 Carolus gulden in plaats van hun legitieme portie 
uit te reiken.''' Op 5 oktober 1622 deed de te 's-Gravendeel wonende Coen Pieters transport aan (zijn 
zwager) heemraadJacop Aeriens Horddijck van acht roeden weiland in het Oudeland van West-Ba
rendrecht met nog een aanwas buiten 'den Nieuwendijck' van West-Barendrecht tegen 1 morgen 48 

roeden binnenbedijkt land, zoals hem bij erfenis aanbedeeld was en gemeen liggend met genoemde 
Horddijck. '3' Dit moet dan ook ouderlijk erfgoed van Coen's vrouw zijn geweest. 

Coen was tesamen met zijn zwager Japhet Adriaens Hordijck op 11 november 1624 borg voor ene 
Jan Lenaerts. '33 In het verpondingskohier der 10ooe penning van 1626 over 's-Gravendeel werd Coen 
Pieterse aangeslagen voor een gegoedheid van 3000 ponden.3' In het 's-Gravendeelse transportregis
ter is in 1627 een korte inhoudsopgave genoteerd van een akte waarin Koen Pieters een huis met erf 
aldaar voor 400 gulden over zou dragen aan (zijn neefje) Arien Jacobs Ruyter, maar de minuutakte 
van deze overdracht werd evenwel niet genoteerd. '34 Op de op 6 mei 1632 te 's-Gravendeel gehouden 
rechtdag werd vermeld dat Koen Pieters absent was'", maar op 18 mei 1634 bleek hij niet meer in 
leven, daar zijn weduwe toen voor het gerecht aldaar procedeerde tegen Bastiaen Hendricxs Speck
mes. '36 In 1636 kwam Weyntgen (Wentgen) Arens, weduwe van Coen Pieters, geassisteerd met Laeu 
Cornelis, van Barendrecht, als haar voor de gelegenheid gekoren voogd, met Pouwels Pieters, mede 
van Barendrecht, als oom en rechte bloedvoogd van vaderszijde over haar vier bejaarde en vijf on
mondige weeskinderen bij Coen, tot uitkoop nadat er voor schepenen van 's-Gravendeel een akte van 
verrichting en uitkoop was opgemaakt. De mondige kinderen waren Pieter 26 jaar, Grietge 23 jaar, 
Lijsabet 21 jaar, en Arye 19 jaar oud; de onmondige: Neeltgen 17 jaar, Lenaert 15 jaar, Maerten 12 jaar, 
ouwe Maertgen circa 11 jaar en jonge Maertgen 7 jaar oud. Overeen werd gekomen dat moeder Weynt
gen de onmondige kinderen tot de leeftijd van 18 jaar naar behoren zou groot brengen en vervolgens 
elk 50 Carolusgulden als vaderlijke erfenis zou uitreiken. Tevens zouden zij bij het bereiken van hun 
huwelijkse staat kleding en een uitzet naar staat der boedel ontvangen. Met ingang van 25 juni 1636 
zouden de 50 Carolusgulden van elk der mondige kinderen op interest worden uitgezet. Bij voor
overlijden van alle kinderen zou de voogd van Weyntgen het geld van de kinderen binnen de tijd van 
drie jaar niet mogen opeisen. Weyntgen bleef in de boedel zitten, bestaande uit een huis, inboedel, 
wagens, ploegen, eggen 'ende al wat tot de bouneringe diende is', alsmede paarden, koeien, schapen 
etc. Als waarborg voor de uitkeringen aan haar kinderen stelde Weyntgen al haar goederen."' In het 
in 1638 opgestelde verpondingskohier der 200' penning over 's-Gravendeel is de weduwe van Coen 
Pieters met haar kinderen aangeslagen voor een vermogen van 3.000 ponden." Op 13 maart 1638 

compareerden Arien Cornelis opt Dorp, voor zich zelf, Lijntghen Ariens, weduwe, geassisteerd met 
haar oudste zoon en voor de gelegenheid gekoren voogd Arien Jacops, Weyntghen Ariens, weduwe, 
geassisteerd met haar oudste zoon en voor de gelegenheid gekoren voogd, Pieter Koenen, en Jan 
Claes de Rooien, wonende op de Heen, als man en voogd van Anneken Jacops, en deden transport 
van drie morgen honderd roeden in de Ziedewij van Oost-Barendrecht. Dit land was afkomstig uit de 
nagelaten boedel van Lauweris Coorn(elis).'38 Op welke wijze de verkopers in relatie stonden met de 
erflater, heb ik tot op heden niet kunnen achterhalen. '39 Weyntie Arens, weduwe van Coen Pietersse, 
richtte op 21 september 1651 tot de schout en gerechten van 's-Gravendeel een verzoekschrift om 
maatregelen te nemen voor haar kleindochtertje Jannege Mels, waarvoor in het testament van haar 
inmiddels gestorven vader Mels Jansse met haar moeder Lijsbet Coene niet voldoende maatregelen 
w:i.ren genomen om h aar verzo1·ging garant te s tellen en d a t 0111.dat het weeskind zodanig ·•geschapen 

is, dat t selve sijn leve dage sijn cost niet sa! connen winnen'. Mede compareerden 's kinds naaste en 
wettelijke bloedvrienden, de 's-Gravendeelse schepenen Jan Pieters Vryes en Ary Andries Aerdoom, 
om het verzoekkracht bij te zetten.'40 

Pieter, Ary en Maerten Coenen, Pieter Jans Verkerck, getrouwd met Grietge Coene, Jan Arens Ver
donck, getrouwd met Lijsbet Coene, en Bastyaen Heynd(ricks) van der Linde, getrouwd met Neeltie 
Coenen, tesamen namens hun andere zusters en broeders (N.B. er kan hooguit nog broeder Lenaert 
geweest zijn!), transporteerden op 12 mei 1656 aan de in 's-Gravendeel wonende Aryen Maertens een 
'huys, bergh, schuyr' met erf en boomgaard op drie morgen en enige roeden in Nieuw-Bonaventura 
annex het dorp 's-Gravendeel. Oostelijk werd dit goed belend door 'den Bonaventuerschendijck' 
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en noordelijk door 'de Banckert Creeck'. Verwezen is naar een op 26 maart 1656 opgemaakte koop
ceel. Dit alles was getaxeerd op 2000 gulden.'•' Dezelfde dag werd er voor de koper een schuldbrief 
opgemaakt van 2400 Carolusgulden ten behoeve van de voornoemde kinderen en erfgenamen van 
Weyntien Aryens, weduwe van Coen Pieters Voor de koper stelden de 's-Gravendeelse schepen Ary 
Jans Sneep en de voornoemde Bastyaen Heynd(ricks) van der Linde zich als borgen.'4' Op 22 juni 1658 
transporteerden Pieter Janse Verkerck, mede namens Ary en Pieter Coenen, en Bastyaen Heyndricks 
van der Linde, en Jan Sibbens, mede namens hun absente zus ters en broeders, voor 1764 gulden aan 
Jan Arens Verdonck 2 morgen 61 roeden in de Mijl polder op grond van Leerambacht. Verdonck was 
met dit land voor een negende part gerechtigd in de erfenis van zijn vrouws moeder.'43 

Uit dit huwelijk: 

1. Pieter Coenenz., volgt IIIb. 

2. Grietge Coenen, ged. Barendrecht in (wellicht voor juli) 1612 (geen get.), boerin aan de 

Korte- of Lange Kerckstraet te 's-Gravendeel (1680 ), over 1. na 6-3-1680, tr. voor 1652 Pieter 
Jans Verkerck, boer te 's-Gravendeel, schepen (1639-1649, 1656-1660, 1662, 1674-1679), ou

derling(1654, 1660, 1673, 1675, 1677) van 's-Gravendeel, overl. 1679/1680. 
Verkerck komt nog niet voor in het in 1638 opgestelde verpondingskohier der 200' penning over 
's-Gravendeel.37 Pieter Jansse Verkerck en zijn ziek te bed liggende vrouw Grietie Coene maakten 
op 24 juli 1652 in hun huis op het dorp 's-Gravendeel een testament op de langstlevende. Deze zou 
hun kinderen tot mondigheid of eerder huwelijk moeten opvoeden en vervolgens aan elk van hen 
25 Carolusgulden uitreiken. Bij kinderloos vooroverlijden van de eerste der echtgenoten zou de 
langstlevende 25 Carolusgulden aan de naaste 'vrienden' en erfgenamen van de eerstgestorvene 
moeten uitkeren. De langstlevende zou voogd zijn met assistentie van een of meerdere bekwame 
personen uit de familiekring der eerstgestorvene. De weeskamer werd uitgesloten.'44 In het op 6 
maart 1680 opgestelde kohier van het Familiegeld over 's-Gravendeel is onder het hoofd: 'Kortte 
en Lange Kerckstraet' de weduwe Grietie Coene vermeld als 'mette bouwerij generende'.'45 Mis
schien was Grietje voor 21 mei 1685 ook gestorven, want op die datum deden Koen, Willem, Pieter, 
Mees, Lijntje, getrouwd met Cornelis Willems Verduyn, en Maeyke, getrouwd met Stoffel Rocusse 
Visser, kinderen en erfgenamen van hun overleden vader Pieter Jans Verkerck, voor 500 Carolus
gulden transport van een huis in de Korte Kerckstraet te 's-Gravendeel aan hun broeder Jan Pieters 
Verkerck.'46 Van hun moeder is dan geen sprake. Pieter Verkerck werd nog in tal van akten te 's
Gravendeel vermeld gevonden. 

3. Lijsbeth(Elisabeth) Coenen, geb. 's-Gravendeel ca. 1615, als weduwe tapster in de Langestraat 

te 's-Gravendeel, overl. (drie gulden impost betaald 's-Gravendeel 8-11-) 1707, tr. (1) voor 

1645 Mels Jans Aertoom alias Schipper, geb. 's-Gravendeel 1608, schipper te 's-Gravendeel, 

woonde aan de Zuid Voorstraat, later aan de Noord Voorstraat ald., begr. 's-Gravendeel 

19-1-1651, zn. van Jan Andries Aertoom, schipper te 's-Gravendeel, en Jannigje Pieter de 

Vries'47; tr. (2) ca. 1652JanArens Verdonck, geb. ca. 1628, schipper, landbouwer en herbergier 

te ' s-Gravendeel, schepen (1660-1676), kerkmeester (1662), diaken en armmeester (1669-

1670, 1674) van ' s-Gravendeel, over 1. Dordrecht 26-2-1678, zn. van Arien Pieters Verdonck, 

landbouwer te ' s-Gravendeel, en Aryaentje Reyns van de Linden. '48 

De ziek te bed liggende Mels Jansse Schipper en zijn vrouw Lijsbeth Coenen maakten op 12 ja
nu ari 1651 in hun huis op het dorp 's-Gravendeel een testament op de langstlevende, welke hun 
kinderen diende op te voeden en bij de leeftijd van 24 jaar of eerder huwelijk gezamenlijk 900 Ca
rolusgulden moest uitreiken. Hiervan zou 300 Carolusgulden komen aan het dochtertje Jannege 
Mels, die bij vooroverlijden van haar moeder haar kleding en gouden en zilveren lijfskleinodieën 
zou krijgen. De overige kinderen zouden de resterende 600 Carolusgulden ontvangen alsmede de 
zoontjes elk een stuk goud van tien gulden tot een gedachtenis. De kinderen zouden erfgenaam 
van de langstlevende ouder zijn. Bij kinderloos vooroverlijden van de eerstgestorvene zouden 
diens gerechte erfgenamen 900 Carolusgulden uitgereikt krijgen. De langstlevende zou voogd 
zijn met assistentie van een of meer bekwame personen uit de 'vrienden' van de eerstgestorvene. 
De weeskamer werd uitgesloten.'49 Achter deze minuutakte is genoteerd dat de weduwe Lijsbet 
Coene op 17 september 1651 verklaarde dat de per testament afgesproken opvoeding en uitreikin-
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gen in feite de legitieme porties der kinderen overtrof en dat zij deze porties nu zelf vaststelde. 
Aan haar dochtertje Janne ge Melsse zegde zij nu een in de akte niet nader omschreven stuk land 
toe en aan haar resterende kinderen - zijnde vier zoontjes - elk 100 Carolusgulden Dit alles zou 
zij tot hun mondigheid onder zich houden.'50 Zoals hiervoor al vermeld kwam vier dagen later 
Jannege 's grootmoeder Weyntje in het geweer omdat zij deze regeling voor haar gehandicapte 
kleindochter ontoereikend achtte. De ziek te bed liggende Jan Arens Verdonck en zijn vrouw Lijs
het Coenen maakten op 7 september 1666 in hun huis te 's-Gravendeel een testament op de langst
levende. Deze diende na het overlijden van de eerste echtgenoot aan de Armen van 's-Gravendeel 
zes zilveren ducatons uit te reiken en aan de kerkenraad aldaar twee stuks. De langstlevende zou 
de kinderen tot mondigheid of eerder huwelijk moeten opvoeden en vervolgens met hun allen 
2000 Carolusgulden uitreiken. Bij kinderloos vooroverlijden van de eerste der echtgenoten zou 
de langstlevende het levenslange vruchtgebruik over dit geld houden, waarna dit op de naaste 
verwanten van de eerstgestorven echtgenoot zou vererven. De langstlevende zou voogd zijn met 
assistentie van een of meerdere bekwame personen uit de verwanten van de eerstgestorvene. De 
weeskamer werd uitgesloten.'' ' Elisabeth Coenen, laatst weduwe van Jan Ariens Verdonck, wo
nende te 's-Gravendeel, testeerde op 26 november 1678 opnieuw. Tot haar universele erfgenamen 
benoemde zij haar zonen Jan, Willem en Pieter Melsen en Elisabeth Coenen, nagelaten weeskind 
van haar overleden zoon Coen Melsen. Om bijzondere redenen haar daar toe moverende institu
eerde zij haar dochters bij haar laatste man Jan Ariens Verdonck; Ariaentgen Verdonck, huisvrouw 
van Aryen Wouters Vroman, en Wijntgen Verdonck, huisvrouw van Aryen Pleunen, slechts in de 
'blote' legitieme portie. Tot voogden over haar minderjarige erfgenamen benoemde zij haar zoons 
Jan en Pieter Melssen. Zij plaatste haar handtekening.'' ' In het kohier van het Familiegeld over 
's-Gravendeel van 6 maart 1680 is de weduwe Lijsbet Coene in De Langestraat vermeld als 'doende 
tap nering, sijnde een heel capetalist' .'53 Op 2 juni 1701 benoemde Lijsbet Coenen, laatst weduwe 
van Jan Aryens Verdonck, in haar huis op het dorp 's-Gravendeel voor de notaris aldaar haar broe
der Aryen Koenen en haar schoonzoon Aryen Vroman tot executeurs van haar testament en tot 
voogden over haar na te laten minderjarige erfgenamen. Zij plaatste haar handtekening.'54 

Lijsbeth Koenen, weduwe van Jan Verdonk, is genoemd op een in januari 1706 opgemaakte lid
matenlijst van 's-Gravendeel als wonende in 'Renoys-Hoek'.'55 Als weduwe komt Lijsbeth nog in 
vele tientallen akten te 's-Gravendeel voor. 

4. Ary Coenenz. In 't Velt, volgt IIIc. 
5. Neeltge Coenen, geb. 's-Gravendeel ca. 1619, overl. tussen 1-9-1678 en begin 1680, tr. (1) 

Gijsbert Adriaens Droogendijck, j .m. van Heerjansdam, wonende Puttershoek (1638), nadien 
in Moerkerkenland (Mijnsheerenland), overl. Moerkerkenland voor 13-5-1653, zn. van 
Arien La uwen, inwoner van Barendrecht, nadien van Heerjansdam, en Lijntgen Cornelis; 
tr. (z) Bastiaen Hendricks van der Linden, geb. ca. 1621, bouwman in Bonaventura buiten 's
Gravendeel (1680), diaken (1673, 1674), armmeester (1674) van 's-Gravendeel, overl. (drie 
gulden impost betaald 's-Gravendeel 13-11) 1703, zn. van Hendrick Reynen van der Lin
den, schepen van 's-Gravendeel, en NeeltjeJans Sneep. 
Gijsbert tr. (1) Puttershoek (otr. 5-5) 30-5-1638 AegienJapickx (Jacobs), j.d. van Puttershoek. 

Bastiaan tr. (1) Annetje ]oosten; tr. (3) (huwelijkse voorwaarden 25-6) 1680 Fijtje (Sijtje) Dircks 
Quartel, begr. 's-Gravendeel 16-11-1723, weduwe van Reyn Ariens Verdonck, dr. van Dirck Cornelis 
Quartel, schepen van 's-Gravendeel enJannigje Cornelis.'56 

Op 13 mei 1653 verklaarden Laurens Adriaens Droogendijck en Adriaen Jacobs Wagem(al,e)r, 
ooms en administrateurs en bloedvoogden van de twee minderjarige weeskinderen van Gijsbert 
Adriaense Droogendijck en Aegjen Jacobs, in leven gewoond hebbende in Moerkerkenland, uit 
handen van Neeltgen Coenen, weduwe van voornoemde Gijsbert Adriaense Droogendijck, kle
ding, schoenen en 1525 gulden ontvangen te hebben, als zijnde de vaderlijke- en moederlijke 
erfenis der weeskinderen.'57 Lijntie Gijsberts, jonge dochter, maakte op 10 januari 1662 op haar 
ziekbed ten huize van haar moeder Neeltie Coenen haar testament. Haar moeder benoemde zij 
tot universeel erfgenaam. Zij moest aan haar zusters en broeders van hele en halve bedde met hun 
allen een zilveren ducaton uitreiken en aan haar halfzuster Neeltje Bastyaens haar 'silver werck 
op sij'. De weeskamer werd uitgesloten.'58 Een akte van 27 april 1701 noemt Bastiaen van der Linde 
80 jaar oud.'59 Met zijn ziek te bed liggende vrouw Neeltie Coene maakte hij op 1 september 1678 
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in hun huis te 's-Gravendeel een testament op de langstlevende. Deze diende hun gezamenlijke 
onmondige kind of kinderen naar behoren op te voeden etc. Bij hertrouwen van de langstlevende 
zou de helft van de boedel aan de kinderen doen roekomen. Zij approbeerden deze regeling; in het 
speciaal haar voordochter Lijntie Gijsberts, getrouwd met Fleuris Eeuwoutz. Bastyaen benoemde 
Reyn Heyndricks van der Linde tot voogd over de onmondige kinderen; Neeltie haar broeder Ary 
Coene. De weeskamer werd uitgesloten. Bastyaen ondertekende de akte; zijn vrouw plaatste haar 
handmer kj e. 160 In het van 6 maart 1680 da terende kohier van het Familiegeld over ' s-G ra vendeel is 
Bastyaen Heyndricks van der Linde bouwman en heel capitalist genoemd in Bonaventura buiten 
het dorp 's-Gravendeel.161 Uiterlijk begin 1680 was Neeltje Coene gestorven, want op 25 juni dat 
jaar maakte haar weduwnaar te 's-Gravendeel akte van huwelijkse voorwaarden met Fijtien (S ij
tien) Dircke (= Quartel), weduwe van Reyn Aryens Verdonck.16

' Bastiaen van der Linde werd nog in 
talloze akten in onder andere de archivalia van 's-Gravendeel en De Mijl vermeld gevonden. 

6. Leendert Coen enz. M uyer (Meuyer), geb. 's-G ra vendeel ca. 1621, j .m. van 's-G ra vendeel ( 16 5 2 ), 

koeienboer te Westmaas, oud-schepen van Westmaas (1690), overl. na 8-1-1690, tr. Mijns
heerenland ( otr. Westmaas 12-5) 1652 Machtelt(jen) Ariens, ged. Ridderkerk 17-10-1599, j.d. 
van Ridderkerk (1621), weduwe van Westmaas (1652), overl. na 9-10-1660, dr. van Adriaen 
Adriaens en Barber Cornelis. 
Zij tr. (1) Ridderkerk(eerste afkondiging 4-7) 1-8-1627 Steven Ariens (alias) Schipper, van Westmaas, 
weduwnaar van Pietertgen Leenders. 

Op 30 januari 1627 akkoordeerden Steven Adriaens alias Schipper op Westmaas, als man en 
voogd van MachteltAdriaens, met de weduwe en andere erfgenamen van haar broeder Pieter Adri
aens van Ridderkerck over diens nalatenschap. '63 Als weduwe hertrouwde Machtelt met Leendert 
Coenenz., die een generatie jonger was! Machteltjen Ariensen werd op 9 december 1651 lidmaat te 
Westmaas; Leendert Coenen, man van Mach telt Ariens, werd dit op 12 april 1653.164 

Op de op 20 november 1659 te Westmaas gehouden rechtdag eiste NeeltgenJacobs van der Bom, 
mede namens haar broeder en zuster, van Leendert Coennen, als getrouwd hebbende de weduwe 
van Steven Ariesen Schip(p)er, de betaling van een obligatie van 8 maart 1649 ter somme van 25 

gulden 71/2 stuivers met verlopen interesten. 165 

De vrouw van Leendert kocht op een veiling in Cromstrijen op 25 mei 1660 drie mutsen. 166 

Op de rechtdag te Westmaas van 9 oktober 1660 werd Leendert Coennen wederom geconfron
teerd met een openstaande schuld van de voorgaande man van zijn echtgenote; ditmaal ten be
drage van ruim 32 pond en dat vanwege een afgerekende schuld aan de vader van Gerrit Pietersen 
Pierneeff. '67 

Leendert Coenen, als getrouwd hebbende Machgelt Ariens, weduwe van Steven Ariens Schip
per, transporteerde bij akte van 18 april 1667, tot voldoening van een zekere obligatie van 200 
Carolusgulden met verlopen interest ten behoeve van de Armen van Westmaas, aan de genoemde 
Armen een paard, zeven koeien met een kol, een wagen, melkgereedschappen, huisraad en inboe
del, waaronder drie bedden met toebehoren. Wel verzocht hij aan armmeester Cornelis Iemants 
Lem om dit alles nog enige tijd te mogen gebruiken en, indien de Armen deze goederen etc. tot 
zich zouden willen nemen en te gelde maken, dat dit in een billik overleg plaats zou vinden. 168 

Op 29 juni 1667 transporteerde de te Westmaas wonende Leendert Coenen, als getrouwd heb
bende de weduwe van Steven Arensen Schipper, voor 650 Carolusgulden aan Willem Cornelisse 
van der Houck een woonhuis met erf aan 't Nederdorpsstraet' aldaar.'69 Op 22 juni 1675 verkreeg 
Leendert Coennen Muyer door overdracht voor 200 Carolusgulden van Leendert Gijssen Steen
houck een bescheidener woonstee en wel een '" woonhuyskcn 1ncttcn erffe' o p erfpacht, daarachter 

en zuidwaarts gelegen aan de 'de Nieuwe straet' op Westmaas.170 Op verzoek van Leendert Gijse 
Steenhouck legde de gerechtsbode van Westmaas en de group op 7 december 1680 beslag op drie 
koeien en een kalf van Leendert Coenen Meuyer vanwege door hem aan Steenhouck verschuldigde 
achterstallig weidegeld. '7' 

Bij akte van 28 april 1678 stelde de Westmaase schepen Leendert Gijsbertsen Steenhouck zich 
als borg voor de laatste twee jaren verschuldigde pachtgelden over de jaren 1678 en 1679 van tien 
morgen twintig roeden weiland te Westmaas, met verpondingen en ongelden, welke Leendert 
Coennen schuldig was aan juffrouw Magdaleena van der Graeff, een dochter en mede-erfgenaam 
van de heer Arent van der Graeff. Daarnaast bleek Leendert Coennen dan nog meer pachtschulden 
te hebben, waarvoor Steenhouck zich dus niet als borg stelde. '7' 
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Leendert Coennen Muyer op zijn beurt had zich blijkens een akte van 23 maart 1679, cesamen 
mee Claes Janssen Schellinghs, als borg voor de voornoemde Steenhouck gesteld vanwege even
tuele voldoening van imposten.173 Op 1 april 1682 is Leendert Coenen nog vermeld in verband met 
te betalen interest naar aanleiding van een lening van de Armen van Wescmaas.'74 Bij akte van 8 

januari 1690 transporteerde oud-schepen Leendert Coenen Meuyer aan voornoemde Steenhoeck 
zijn in 1675 van hem gekregen woonhuisje en nu voor een bedrag van 100 Carolusgulden.175 Zijn 
huwelijk is, gezien de al hoge leeftijd van zijn bruid in 1652, uiteraard kinderloos gebleven. 

7. Maerten Coenenz., geb. 's-Gravendeel ca. 1624, woonde te 's-Gravendeel, arbeider aan de 

zuidzijde van de Rijckestraet ald. (1680 ), over 1. na 6-3-1680. 
De 's-Gravendeelse schepen Aryen Maertens Maesdam transporteerde op 17 mei 1659 voor 375 gul
den aan Maerten Coenen, inwoner van 's-Gravendeel, een huis mee beterschap van erf in de Lan
gestraet aldaar. Hiervan voldeed hij 200 gulden kontant en het restant zou een jaar later betaald 
worden. '76 Op 26 juni 1664 droeg Maerten, nog steeds wonende te 's-Gravendeel, die huis over aan 
zijn dorpsgenoot (zijn neefje) Jan Melsse (= Aertoom; zn. van zijn zuster Lijsbeth). De koopsom 
bedroeg wederom 375 gulden, waarvan de helft over een jaar zou worden voldaan. 177 In het op 6 
maart 1680 opgestelde kohier van het Familiegeld over 's-Gravendeel is Maerte Coenen een aan de 
zuidzijde van de Rijckestraat wonende 'arbeyder' genoemd.'78 Ik heb geen eventuele echtgenote 
en kinderen van Maerten kunnen achterhalen. 

8. oude Maertgen (later genaamd: Maeycke) Coenen In 't Velt, geb. 's-Gravendeel ca. 1625, j .d. 

van 's-Gravendeel (1653), boerin en winkelierster aan de Langestraat te 's-Gravendeel, 

overl. (drie gulden impost betaald 's-Gravendeel 3-12) 1700, otr./tr. 's-Gravendeel/Dor

drecht 22-1/9-2-1653Jan Sibbedeus van Strijen, j.m. van Strijen (1650/1651), weduwnaar wo

nende 's-Gravendeel (1653), winkelier in de Langestraat te 's-Gravendeel, pachter van de 

impost over bier en wijn (1665-1667), diaken (1668, 1676), kerkmeester (1673), schepen 
(1676-1678, 1680-1682), ouderling (1678-1679, 1683-1684) van 's-Gravendeel, overl. voor 

30-10-1687, zn. van Zebedeus Jans, inwoner van Strijen, en Barbara Gijsberts. 
Hij otr./cr. (1) 's-Gravendeel 1-12-1650/1-1-1651 Maeycke Claes,j.d. van 's-Gravendeel. 

Maaike Coenen, echtgenote van Jan Sibbens, was in 1653 lidmaat en woonachtig in de Lange
straat te 's-Gravendeel.179 Beiden komen daar in 1668 ook voor als lidmaten in die straat woonach
tig.179 De ziek te bed liggende Jan Sibbedeus en zijn vrouw Maeycke Koene maakten op 4 augustus 
1667 ten hunnen huize te 's-Gravendeel een testament op de langstlevende, welke de kinderen 
diende op te voeden tot mondigheid of eerder huwelijk en bij het mondig worden van het jongste 
kind aan hen allen 100 Carolusgulden uit te keren. Indien de langstlevende zou komen te her
trouwen, zouden de kinderen 300 Carolusgulden krijgen en bij kinderloos vooroverlijden van de 
eerste der echtgenoten zouden diens naaste verwanten 200 Carolusgulden ontvangen. De langst
levende zou voogd zijn met assistentie van een of meer verwanten van de eerscgescorvene. De 
weeskamer werd uitgesloten. Jan plaatste zijn handmerkje en zijn vrouw plaatste haar handteke
ning, waarbij zij zich 'Maeycken' noemde. '80 In het kohier van het Familiegeld over 's-Gravendeel 
van 6 maart 1680 is Jan Sibbedeusse in de Langestraat genoemd als 'geneert hem met een winckel
tie'. 153 De op het dorp 's-Gravendeel woonachtige Mayken Coenen, weduwe van Jan Sibbedesse van 
Strijen, benoemde op 7 mei 1695 ten haren huize voor de notaris aldaar haar zoons Coen en Sib
bede Jansse van Strijen tot voogden over haar nog onmondige andere kinderen Aryen en Annigje 
Jansse van Strijen en dit met uitsluiting van de weeskamer en dat uit kracht van het met haar man 
op 4 augustus 1667 voor schout en schepenen aldaar gemaakte testament. Zij plaats te alleen haar 
voornaam als signacuur.181 Als weduwe werd Mayke Coenen nog in tal van akten te 's-Gravendeel 
vermeld gevonden. Op 29 november 1702 kwamen de acht kinderen van Maeyken Koenen Int Velt, 
weduwe van Jan Sibbedese van Strijen, toe verdeling van haar nagelaten boedel. De kinderen Koen, 
Aryen, Marygje en Annigje Jans van Strijen behielden circa vier morgen weide- en zaailand aan 
de Boenderswegh onder de jurisdictie van 's-Gravendeel, twee percelen van elk circa 1100 roeden 
en de helft van circa zeven morgen in de Trekdam, alsmede een huis en erf aan de Langescraat op 
het dorp 's-Gravendeel met de inboedel, drie paarden, zes koebeesten, een wincervaars, bouw- en 
melkgereedschappen en winkelwaren. Tevens zouden zij de schulden in de boedel voldoen. Aan 
de kinderen Wijntje, Sibbede, Barber en Willemijntje Jans van Strijen, welke laatste getrouwd 
was met Bastiaen Hendricxe Vlasblom, zouden zij elk 800 gulden uitkeren en aan voornoemde 
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Vlasblom tevens nog een partij ongezwingeld vlas. Alleen Koen plaatste zijn handtekening; alle 
andere kinderen hun handmerkje.'" 

9. jonge Maertgen (Maycken) Coenen, geb. 's-Gravendeel ca. 1629, j.d. van 's-Gravendeel (1655), 

weduwe wonende 's-Gravendeel (1659), overl. voor 10-5-1664, tr. (1) (otr. Oud-Beyerland 

21-11-1655 en ald. attestatie gegeven)Arien (Ariaen) Pieters Gout, weduwnaar wonende Oud

Beyerland (1655), overl. tussen 7-8-1656 en 1658, zn. van Pieter Dircks Gout, inwoner 

van Oud-Beyerland, en Leentje Aryens'83; tr. (2) (otr. Oud-Beyerland 22-6-1659 en ald. 

attestatie gegeven) ReynHendricks van der Linden, geb. ca. 1638, j.m. van en wonende 's-Gra

vendeel, bouwman in de Korte/Lange Kerkstraat te 's-Gravendeel (1680), schepen (1677), 

diaken (1677, 1682, 1683), armmeester (1677) van 's-Gravendeel, over 1. (drie gulden impost 

betaald 's-Gravendeel 20-2) 1712, zn. van Hendrick Reynen van der Linden, schepen van 

's-Gravendeel, en Neeltje Jans Sneep. 
Arien tr. (1) Marichje Crijnen en Reyn tr. (2) Aryaentje (ook Lyntje genaamd) Pieters (Boer?), begr. 
's-Gravendeel 11-1-1717. 

In 1651 kochtAryPieters Gout lammeren, waarbij zijn vader Pieter Dircxz. zich als borgstelde.'84 

In een akte van 15 april 1654 is de onder Oud-Beyerland woonachtige Aryen Pieters Gout, tesamen 
met (zijn gewezen zwager?) Bastiaen Crijnen, genoemd als voogd over het nagelaten weeskind 
van Jacob Hartichse.''' In 1658 is er sprake van een betaling uit het erfhuis van Gout,'86

, terwijl 
in 1659 diverse schuldbrieven ten behoeve van zijn weeskinderen bij Maeycken Crijnen werden 
opgemaakt. '87 Op 7 augusts 1656 testeerde de ziek te bed liggende Maeyke Coenen ten haren huize 
voor de notaris van Oud-Beyerland en benoemde haar man Aryen Pieters Goudt (Gout) tot haar 
enig en universeel erfgenaam met de verplichting dat hij binnen een jaar na haar overlijden aan 
haar erfgenamen ab intestato 1000 Carolusgulden zou uitreiken, terwijl de Armen van 's-Graven
deel en van Oud-Beyerland elk 25 Carolusgulden zouden ontvangen. Zij ondertekende de akte: 
'Maeiken Coenen'.'88 Een akte gedateerd 27 april 1701 noemt haar tweede man Reyn van der Linde 
63 jaar oud.'89 Op 10 mei 1664 kwamen Reyn Heyndricks van der Linde, weduwnaar van Mayken 
Coenen, geassisteerd met zijn vader Heyndrick Reynen, en Ary Coenen als gerechte bloedvoogd 
over de twee kinderen van Mayken: HeyndrickReynen, vier jaar, en Coen Reynen, drie jaar oud, tot 
vertichting van hun moederlijke erfenis. Hun vader zou hen opvoeden en terstond werd voor de 
kinderen 158 Carolusgulden tegen interest uitgezet. Op 22 januari 1685 verklaarden de kinderen 
door hun voogdAry Koenen hiervan te zijn betaald.••0 Op 5 juni 1666 testeerden te Dordrecht de op 
's-Gravendeel woonachtige Reyn Hendricxs van der Linden en zijn tweede vrouw Lijntie Pieters. 
Hij testeerde onder andere op de voorkinderen bij zijn eerste vrouw Maeycken Coenen, waarover 
hij zijn broer Bastiaen Hendricks van der Linden als voogd benoemde.••• Reyn Heyndricks van 
der Linde was blijkens het kohier van het familiegeld over 's-Gravendeel van 6 maart 1680 een 
bouwman in de 'Kortte en Lange Kerckstraet'.•45 Een lidmatenlijst van januari 1706 noemt in de 
Kerkstraat dan Rijn Hendriksze van der Linden en zijn huisvrouw Ariaantje Pieters.'" Reyn werd 
nog vermeld gevonden in talloze akten in de archivalia van' s-Gravendeel en van De Mijl. 

Illb. Pieter Coenenz. (Coenraden), ged. Barendrecht 31-10-1610 (geen get.), j.g. van West-Ba

rendrecht (1631), woonde te West-Barendrecht en sedert circa 1637 boer onder 's-Gravendeel, 
overl. tussen 19-4-1676 en wellicht 6-3-1680, tr. (1) Barendrecht (eerste gebod 20-4) 2-6-1631 
Grietgen]acobs, ged. Barendrecht 17-12-1606,j.d. van Barendrecht (1631), over 1. tussen 1631-1637, 
dr. van Jacob Louwen en Neeltgen Aerts; tr. (2) tussen wellicht 16-3-1637 en 12-10-1638 Marit
gen (Maeyken) Meeus, wrs. ged. (als een onbenaamd kind) Barendrecht 4-6-1617, overl. tussen 
21-4-1663 en wellicht 6-3-1680, dr. van Meeus Adriaens Palsrock, boer te Oost-Barendrecht, 
heemraad van Oost-Barendrecht, penningmeester van het gemene land van Barendrecht, en 

Mariken Feyssen. 1
•

2 

Bij de ondertrouw van zijn eerste huwelijk is bijgeschreven: 
'en getrout op een maendach den 2enJunij 1631 de bruyt met eenen haeren kerckgang doende ende 

met haere kint inden arm doende tsamen tschultbeken en belofte van tkint als een echt kint tsame 
aen te nemen'. Op 16 maart 1637 was het tweede huwelijk van Pieter waarschijnlijk nog niet voltrok-
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ken, want dan komt Maeyken Meeus nog zelfstandig voor als belender in het Nieuw bedijkte Land 
van Oost-Barendrecht.'93 Op 4 mei 1639 transporteerde de te 's-Gravendeel woonachtige Pieter Koe
nen, als man en voogd van Maritghen Meeus, dit land, zijnde 750 roeden, aan Pieter Dircxs.'94 Wil
lem Bastyaens, inwoner van 's-Gravendeel, transporteerde op z1 november 1643 aan de mede aldaar 
wonende Pieter Coenen circa twee morgen vier roeden elf roeden zeven duimen in De Trekdam an
nex het land van Bonaventura onder 's-Gravendeel.195 Blijkens een op 12 december 1643 opgemaakte 
rekening voor de weeskamer van Oost-Barendrecht door de voogden van de weeskinderen van Pieter 
Meeus {Palsrock) en Lijntgen Bastiaens {Bisdom) waren deze aan Meritgen Meeus geld schuldig, 
hetwelk (haar man) Pieter Koenen in ontvangst nam.196 Pieter Coenen en zijn ziek te bed liggende 
huisvrouw Maycken Meeus maakten op 12 oktober 1648 voor schepenen van hun woonplaats 's-Gra
vendeel een testament op de langstlevende. Deze zou hun eventueel te geboren kinderen moeten 
opvoeden en bij mondigheid of huwelijkse staat met hun allen 200 Carolus gulden uitreiken. Bij kin
derloos overlijden van de langstlevende zouden de naaste 'vrienden' van de eerstgestorvene met hun 
allen 50 Carolusgulden uitgereikt krijgen. Deze langstlevende zou voogd zijn met assistentie van 
een of meer 'vrienden' van de eerstgestorvene. Bemoeienis van de weeskamer werd uitgesloten. Pie
ter plaatste zijn handtekening; Maycke haar handmerkje. 197 Aangezien er in deze akte geen sprake is 
van een of meer kinderen uit het eerste huwelijk van Pieter, mag worden aangenomen dat deze niet 
meer in leven waren. 

Maryge Bastyaens, weduwe van Jacob Aerts, transporteerde op 22 december 1657 aan Pieter Coe
nen, inwoner van 's-Gravendeel, een 'huys, schuyr, bergh en keet' met boomgaard 'aen den dorpe' 
van ' s-Gravendeel.198 Dezelfde dag werd er ten laste van Pieter een schuldbrief opgemaakt ten be
drage van 725 Carolusgulden, waarbij het huis met toebehoren op hypotheek werd gezet. Bij dit 
bedrag was tevens de overname inbegrepen van het gebruik van zeker weide- en zaailand 'metten 
schooff daer op staende', alsmede een weiland van de verkoopster. Hierbij werd verwezen naar een 
drietal voor de secretaris van 's-Gravendeel opgemaakte (pacht)akten, welke met het passeren van 
deze schuldbrief teniet werden gedaan. Bij deze akte is genoteerd dat op 25 augustus 1659 de voor
noemde weduwe van Jan Sibbedeeus voor Pieter Coenen 457 Carolus gulden ontvangen had, zodat de 
schuldbrief toen nog 225 gulden bedroeg, waarvoor alleen nog het huis van Pieter verbonden was. '99 

Op deze 25 augustus 1659 had Pieter Coenen circa acht hond in De Trekdam voor 800 Carolus gulden 
aan (zijn zwager) Jan Sybedeeus overgedragen, waarvan de daarop staande landbouwprodukten 
werden getaxeerd op 225 gulden. ' 00 Dezelfde dag werd voor Jan met toestemming van Pieter Coenen 
een schuldbrief van 475 Carolus gulden opgemaakt ten behoeve van Maryge Bastiaens, weduwe van 
Jacob Aerts, en dat als restant van de koopsom van de acht hond land. 201 Op 8 december1658 maken de 
notulen van de 's-Gravendeelse kerkenraad melding dat, ondanks vele vermaningen, Pieter Coenen 
'sich in ordinaire en gewoonlijcke dronckenschap hoe langer hoe meer {is) verloopende' . De kerken
raad besloot hem te ontbieden en te zeggen dat zij zich gedwongen voelden hem te 'suspenderen' 
en af te houden van het Heilig Avondmaal totdat hij 'oprecht berouw en waere beteringe des levens 
sa! betoont hebben'. Op diezelfde dag verscheen Pieter Coenen voor de kerkenraad en nadat hij zich 
' ten vollen onderworpen' had werd hij weer toegelaten. ' 0

' Op 28 juli 1660 werd er ten laste van Pieter 
Coenen een schuldbrief opgemaakt ten behoeve van juffr. Marya Fijck van den Hoven, weduwe van 
de advocaat mr. Maerten Dou, en dat vanwege achterstallinge landpachten tot Kerstmis 1659. Pieter 
verbond hiervoor zijn hofstede. 203 De niet bij name genoemde vrouw van Pieter Coenen is op 21 april 
1663 te 's-Gravendeel vermeld op een veiling van roerende goederen.' 04 Dit is haar laatste mij bekende 
levensteken. Op 19 april 1676 transporteerde de secretaris van 's-Gravendeel, met last en procuratie 
van Pietter Coenen van d.d. 6 januari 1676 voor het gerecht aldaar, voor 27 gulden 11 stuivers 12 pen
ningen e e n 'out vervallen huysken' in Renooishoek te 's-Gravendeel aan Geerit Heydricks de Baet.' 05 

Pieter en zijn tweede vrouw waren op 6 maart 1680 mogelijk niet meer in leven, daar zij toen niet 
meer genoemd werden in het op die datum opgestelde 's-Gravendeelse kohier van het Familiegeld. 
Zij kunnen echter bij een van hun kinderen in huis zijn gaan wonen en derhalve niet in dit kohier 
zijn genoemd. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Neeltge Pieters, ged. (ten tijde van de ondertrouw van haar ouders) Barendrecht 18-5-1631 

(get. Pleuntge Pieters, Machteltge), overl. voor 12-10-1638. 
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Doopgetuige Pleuntge Pieters was de tweede vrouw van moeder Grietgen's stiefvader Cornelis 
Goossens. 

Uit het tweede huwelijk (volgorde willekeurig): 

2. Koen Pieters Vermeulen, volgt IVa. 

3. Weyntje Pieters Vermeulen, over 1. na 1-6-1717, tr. Pieter Teunis Meydam, woonde te 's-Graven

deel, diaken ( 1697, 1698, 1702, 1703 ), armmeester ( 1703) van' s-Gravendeel, over 1. ( drie gul
den impost betaald 's-Gravendeel 28-4) 1703, zn. van Teunis Jans Meydam, kerkmeester 
van 's-Gravendeel, en Leyntje ( ook: Ariaentje) Pieters. 
Leyntje hem. Reyn Hendrickz. van der Linden (zie Ilb-9). 

Weyntje presenteerde op 8 oktober 1702 te Barendrecht een kind van haar broer Pieter ten doop. 
De zieke Pieter Teunisse Meydam en zijn gezond zijnde vrouw Weyntje Pieterse Vermeulen maak
ten op 23 april 1703 in hun huis op het dorp 's-Gravendeel een testament op de langstlevende. Deze 
was gehouden hun twee kinderen Leyntje en Neeltje Pieterse Meydam op te voeden en bij mon
digheid of eerder huwelijk elk honderd gulden uit te keren. Bij hertrouwen van de langstlevende 
zouden de kinderen gezamenlijk nog 500 gulden ontvangen. Naast de langstlevende zouden haar 
broeder Koen Pieterse Vermeulen en zijn (half)broeder Teunis Rijnen van der Linde voogden zijn 
met uitsluiting van de weeskamer. Meydam plaatste zijn handtekening; zijn vrouw haar hand
merkje.'06 Op 28 april 1703 gaf Weyntje Pieters Vermeulen voor de gaarder te 's-Gravendeel het 
lijk van haar man aan. Nog op 1 juni 1717 is zij als weduwe genoemd als belender van een huis in de 
Rijkestraat te 's-Gravendeel.'07 Pieter Meydam werd nog in diverse andere akten te 's-Gravendeel 
vermeld gevonden. 

IVa. Koen Pieters Vermeulen, j .m. van 's-Gravendeel, wonende in de Strijense Polder (1691)' 08 , 

woonde sedert zijn tweede huwelijk te West-Barendrecht, overl. West-Barendrecht (drie gul

den impost betaald ald. 2-10) 1708, tr. (1) 's-Gravendeel 27-5-1691 Marychie (Maeycke) Ariens 
Kraeck, geb. Heinenoord ca. 1644, j.d. van Heinenoord (1672), weduwe (1691), over 1. voor 23-6-
1696, dr. van Adriaen Willems Craeck, inwoner van Heinenoord, en Annechie Jans Bellaert;'09 

tr. (2) (ieder drie gulden impost betaald 's-Gravendeel 12-11) 1700 Maycke Frans Groenendijck 
(ook: Groeneweg), ged. Barendrecht 14-9-1681, weduwe wonende West-Barendrecht (1709), 

overl. West-Barendrecht (drie gulden impost betaald ald. 24-6) 1722, dr. van Frans Dircks 

Groenendijck, boer aan de Gebroken Meeldijk in Oost-Barendrecht, en Annet je Gerrits. " 0 

Marychie Kraeck tr. (1) 's-Gravendeel 6-1-1672 HendrickJaphets In 't Velt, ged. Ridderkerk 10-11-1647, 
schepen van 's-Gravendeel, over!. in of na 1688, zn. van Jap het Hendricks in 't Velt en Lijntje Dircks 
Verduyn.'" 

Maycke Groenendijck tr. (z) Barendrecht(met attestatie van Heinenoord) 22-9-1709 MeuwisAriens 
Cruythoff, j .m. van Heinenoord. 

Op 18 juli 1695 is Coen P(iete)rs Vermeulen genoemd onder de bouwluiden en mede-ingelanden 
van Nieuw-Bonaventura, Mookhoek en De Trekdam en de schippers en ingezetenen van ' s-Graven
deel en Leerambacht, die een request bij de dijkgraaf en heemraden van Nieuw-Bonaventura indien
den om de haven te laten uitdiepen.'" Bij de impostbetaling te 's-Gravendeel voor haar huwelijk is 
Mayken abusievelijk opgetekend met de naam Groeneweg. 

Maey ke Franse werd o p .1 9 dccc 1nber 1700 op belijde ni s lid1naa t te Baxendrecht.•0° Coen P ie terse 

Vermeulen werd dit aldaar met attestatie van 's-Gravendeel op zo maart 1701.'00 

Uit het tweede huwelijk, ged. te Barendrecht: 

1. Pieter Koene Vermeulen, ged. 8-10-1702 (ten doop gepresenteerd door Meijntie (moet zijn: 
Weijntie?) Pieters Vermeulen, get. Pieter Teunisse Meydam). 

2. Frans Koene Vermeulen, ged. 25-11-1703 (ten doop gepresenteerd door Annetie Gerrits). 
3. DirckKoene Vermeulen, ged. 26-12-1705 (ten doop gepresenteerd door Ariaentje Franse). 
4. DirckKoene Vermeulen, ged.13-3-1707 (ten doop gepresenteerd door Annetje Cornelis). 
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De kerk van Heinenoord (Foto]. H. Van der Boom te HoogvUet, 1988). 

Illc. Adriaen (Ary) Coenenz. in 't Velt, geb. 's-Gravendeel 1616/1617, boer onder Dubbeldam, di

aken (1659, 1660), ouderling (1666, 1669, 1681, 1682, 1688)213, heemraad (1677, 214 1686, 215 1691, 21 6 

van Dubbeldam, overl. onder Dubbeldam 15-2-1703, begr. ald. (in de kerk), tr. voor 1654 (al 

voor 7-5-1648?) Huybertie Bastiaens (Speckmes?), geb. ca. 1620, overl. 5-8-1686, begr. Dubbeldam 

(in de kerk), waarschijnlijk dr. van Bastiaen Hendricks Speckmes, schepen, buurmeester, ou

derling van' s-Gravendeel, en Sij tge N.N. 
Ary Coenen komt op de burendingdag te 's-Gravendeel van 8 januari 1643 voor als een der eisers in 
een overigens niet voortgezette zaak tegen ene Jan Arens van Dam vanwege een scheldpartij. " 7 Op 7 
mei 1648 werd de niet bij name genoemde vrouw(= Huybertie Bastiaens?) van Ary Coenen vermeld 
op een veiling te 's-Gravendeel. 218 Mogelijk is Ary eerder getrouwd geweest, maar daarover zijn geen 
gegevens gevonden. Op 31 maart 1654 was Arien Coenen te 's-Gravendeel als borg of koper en erfge
naam aanwezig op een veiling van de goederen van Bastiaen Hendricks Speckmes. "' Ik veronderstel 
dat Speckmes zijn schoonvader was. 

In het verpondingskohier der 200' penning van 's-Gravendeel over 1667 is Adriaen Coenen aange
slagen voor een gegoedheid van 1000 ponden."° 

Op 22 januari 1685 transporteerde Ary Coenen voor 494 gulden aan Henderick Bastiaens van der 
Linde 2 morgen 145 roeden in Nieuw-Bonaventura."' In een akte van 4 mei 1701 attesteerde de 86 
jaar oude en onder Dubbeldam wonende Arie Coene in 'tVelt met zijn 71 jaar oude plaatsgenoot Aert 
Cornelis Coyman ten verzoeke van de dijkgraaf van de polder Wieldrecht."' In de kerk te Dubbeldam 
lag voor de preekstoel een zerk met het volgende opschrift: 'Hier leyt begraven Ari Koene sterf den 15 
february 1703 out 87 jare ende seyn huysvrou Huybertie Bastiaens sterf den 5 Augustus 1686 out 66 

jare'."' Op 29 mei 1703 transporteerden Coen Ariens in 't Velt, Bastiaan Ariens in 't Velt, ArienJacobs 
van de Nadorst(= Nadort), als vader en voogd van zijn twee zonen (Jacobus en Arien) bij zijn vrouw 
Sijchie Ariens, Cornelis Meulendijck, getrouwd met Wijntien Ariens, Arien Hendricxs, zoon van 
Hendrick Ariens, en Cornelis Ariens Kooyman, getrouwd met Dircxie Hendricx, dochter van Hen
drick Ariens, kinderen en kindskinderen en erfgenamen van zaliger Arien Coenen, overleden onder 
de jurisdictie van Dubbeldam, 4 morgen 498 roeden weiland aan de Straatweg in het Oudeland van 
Dubbeldam. De koopsom bedroeg 877 gulden 10 stuivers de morgen. " 4 

Gens Nostra 61 (2006) 



Uit dit huwelijk: 

1. HendrickAriens Coenen, volgt IVb. 
2. Sijke (Sijchie) Ariens, wellicht geb. te 's-Gravendeel, weduwe wonende Dubbeldam (1680), 

overl. voor 1693, tr. (1) Dubbeldam 31-5-1676 Jacob Cornelis Weyman, ged. Dubbeldam 9-
10-1644, overl. tussen 1676 en 1680, zn. van Cornelis Adriaens en Neeltjen Jorden Jacobs 
(Wor); otr./tr. (2) Dordrecht/Dubbeldam 11/25-2-1680 Arien]acobs van de Naedort (Nadorst), 
j.m. wonende op de Mijl (1680), diaken te Dubbeldam (1687)212

, overl. na 9-2-1725, zn. van 
Jacob Ariens en Lijsbeth Leenaerts. 
Hij er. (2) Dubbeldam 18-10-1693 JannetjeAndries Munter. 

3. CoenAriens, ged. Dubbeldam 13-9-1654, overl. voor 7-11-1655. 
4. Coen Ariens In 't Velt, ged. Dubbeldam 7-11-1655, boer te Dubbeldam, diaken (1691, 1692, 

1712, 1713) te Dubbeldam213, overl. Dubbeldam (impost betaald ald. 11-7) 1727, tr. (1) Dub
beldam 7-4-1681 Ike(n) Cornelis Meulendi:fck, ged. Dubbeldam 25-3-1657, dr. van Cornelis 
Dirxz. Meulendijck, diaken, ouderling te Dubbeldam, en Aeltje Cornelis (de Gelder)"5; 

tr. (2) Dubbeldam (zes gulden impost betaald ald.13-4) 29-4-1714 CorneliaEeuwits Verschoor, 
ged. Dubbeldam 2-11-1672"6

, over!. na 21-12-1748, dr. van Eeuwit Willems Verschoor, boer, 
diaken en armmeester te Dubbeldam, en Maeyken Cornelis Pater. 
Van 3 december 1703 dateert het pachtkontrakt waarmee de te Dubbeldam woonachtige Coen 
Ariens voor de tijd van zes jaar - reeds ingaande kerstmis 1702 - circa tien morgen zaailand in de 
Boven- of Alloisenpolder te Dubbeldam huurde van de heer Pauw, heer van Heemstede. De voor
waarde was dat hij de helft hiervan als weiland zou gebruiken." 6' In een akte van 9 mei 1707 is hij 
als pachter van dit land vermeld." 7 Op 22 maart 1724 was hij nog present op een veiling te 's-Gra
vendeel."8 Uit zijn beide huwelijken zijn geen kinderen bekend. 

Zie voor meer gegevens over het echtpaar In 't Velt-Verschoor: De Nederlandsche Leeuw 1973." 6 

5. BastyaenAriens In 't Velt, ged. Dubbeldam 10-3-1658, diaken te Dubbeldam (1694, 1695)"3, 

overl. (impost pro deo Dubbeldam 24-3) 1719, tr. Dubbeldam 19-1-1687 Nee/tie Cornelis 
Meulendijck, ged. Dubbeldam 16-9-1663, overl. (impost pro deo Dubbeldam 29-7) 1740, dr. 
van Cornelis Dirxz. Meulendijck, diaken, ouderling te Dubbeldam, en Aeltje Cornelis ( de 
Gelder). " 5 

Neeltje Cornelis Meulendijck, weduwe van Bastiaen Ariens in 't Velde, verleende bij akte van 9 
februari 1725 akte van procuratie aan Laurens Boon, schout en secretaris van Dubbeldam, om pu
bliekelijk te veilen met kennis van haar zwager Ary Jacobs van de Nadort, haar huis, schuur, keete 
en erf, groot 237 roeden, in het Oudeland van Dubbeldam, aan de zuidzijde van 'de gewezen straet 
ofte nu santweg'. De geconstitueerde diende uit de te ontvangen kooppenningen hetgene te vol
doen dat Ary Jacobs (van de Nadort) te vorderen had, alsmede zijn eigen tegoeden te ontvangen." • 
Op 4 april 1725 deed Boon voor 976 gulden 10 stuivers transport aanJorisJans Meyboom, wonende 
op de grond van de Merwede. ' 30 

Uit dit huwelijk, ged. te Dubbeldam: 
1. Cornelis Bastiaans In 't Veld, ged.10-3-1688. 
2. ArieBastiaans In 't Veld, ged. 28-1-1691. 
3. Huybertje Bastiaens In 't Veld, ged. 23-2-1692. 
4 . H11y berljeBa s tiaans .T11 ,t ,Veld~ ged . :24-5-1693. 

5. Arie Bastiaans In 't Veld, ged. 2-10-1695. 
6. Ma rietje Bastiaans In 't Veld, ged. 27-4-1698. 
7. Coen Bastiaans In 't Veld, ged. 10-10-1700. 
8. HenricBastiaans In 't Veld, ged. 11-3-1703. 
9. AdriaanBastiaans In 't Veld, ged. 21-6-1705 . 

10. Ad ria en Bastiaans In 't Veld, ged. 6-2-1707. 
11. Aaltje Bastiaans In 't Veld, ged. 9-9-1708. 
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6. WeyntjeAriens In 't Velt, ged. Dubbeldam 20-3-1661, over 1. Dubbeldam (86 jaar oud; en drie 
gulden impost betaald 7-10) 7-10-1747 tr. Dubbeldam 30-4-1684 Cornelis Cornelis Meulen
dijck, ged. Dubbeldam 1-12-1658, bouwman op de hofstede 'Molezigt' te Dubbeldam, 
diaken (1688-1690 ), ouderling (1694, 1695, 1706, 1711, 1718)"3, schepen,' capitein-schepen', 
van Dubbeldam (1701, 1723), overl. Dubbeldam (64 jaar oud; drie gulden impost betaald 
ald. 7-4) 7-4-1723, zn. van Cornelis Dirxz. Meulendijck, diaken, ouderling te Dubbeldam, 
en Aeltje Cornelis ( de Gel der). 225 

IVb. Hendrick (Henrijck) Ariens Coenen, wellicht geb. 's-Gravendeel, j.m. van 's-Gravendeel, 
wonende Dubbeldam (1671), over!. voor 4-4-1675, otr./tr. Dordrecht/Dubbeldam 24-5/14-6-

1671 Teuntie Dircks, j.d. van Dordrecht, wonende buiten de Vriesepoort (1671), overl. na 9-3-

1710, dr. van Dirck Otten, waard in de herberg 'Ierland' buiten de Vriesepoort van Dordrecht, 
en Grietje Teunis. 

Zij tr. (2) Dubbeldam 26-12-1675 Pieter Aerts (Ruiter); tr. (3) Dubbeldam 17-11-1686 Leendert Ariens 
Leegendijck (Lagendijk). 

Het staat niet onomstotelijk vast dat Hendrick een zoon was van Huybertie Bastiaens. Het is 
namelijk opmerkelijk dat hij zijn enige dochter Dirksje noemde. Was zijn moeder mogelijk een 
Weeda? Anderzijds zou hijzelf vernoemd kunnen zijn naar Huybertie's vermoedelijke grootvader 
van vaderszijde. Zijn zuster Sijke lijkt evenwel vernoemd te zijn naar de moeder van Huybertie, maar 
Sijke ging zich evenals Hendrick ook met de naam Weeda tooien, zodat het weer onwaarschijnlijk is 
dat deze naam van de moeder van Hendrick afkomstig was. Onderzoek heeft geen uitsluitsel kunnen 
geven. Voor 4 april 1675 was Hendrick reeds gestorven, want op die datum compareerde enerzijds 
zijn weduwe Teun tien Dircxs, geassisteerd met haar 'behoude broeders' Pieter Cornelis Ierlandt en 
Jan Cornelis Weyman, en anderzijds Arien Coenen, vader van haar overleden man Hendrick Ariens 
Coenen en grootvader van Dierxsien Hendrickx, drie jaar oud, en van Arien Hendrickxs, 11/4 jaar 
oud, kinderen van voornoemde Tentien en Hendrick. Zij kwamen tot verrichting, waarbij Teun tien 
in de boedel zou blijven zitten op voorwaarde dat zij de schulden en lasten daarin op zich zou nemen 
en de twee kinderen tot mondigheid zou opvoeden. '3' Lambertien Ockers, weduwe van Arien Tonis 
Cooyman, transporteerde bij akte van 3 mei 1675 voor 1500 Carolusgulden aan Teuntge Dircx, we
duwe van Hendrick Ariens Coenen, een huis met boomgaard en erf in het Oudeland van Dubbeldam, 
gelegen tussen het huis van Cornelis Ariens Pater en Cornelis Dircxs Molendijck.'3' Teuntje trad op 9 
maart 1710 nog op als getuige te Piershil bij de doop van een kind van haar zoon Ary. 

Uit dit huwelijk: 

1. Dirksje (Dirckie) Hendricks Weeda, ged. Dubbeldam 6-3-1672, over!. voor 26-10-1710, tr. Dub
beldam 8-3-1692 Cornelis Ariens Kooyman (Coyman), boer onder 's-Gravendeel, over 1. na 26-

10-1710. 
In 1697 was Koyman landgebruiker in de De Trekdam onder 's-Gravendeel. ' 33 Op 26 oktober 
1704 kwam Cornelis A. Coyman, weduwnaar van Dirksje Hendrikse Weeda met Aryen Hendrikse 
Weeda alias Captijn als oom en naaste bloed voogd van moederszijde over de acht (niet bij name ge
noemde) kinderen van Dirksje bij Coyman tot uitkoop. Coyman zou in de boedel blijven zitten en 
daarvoor zou hij zijn kinderen naar behoren moeten opvoeden etc. en laten opleiden in de bouw
nering of anders en hen bij meerderjarigheid met hun allen acht ducatons of 25 gulde n 4 stuivers 
uitkeren. '34 Misschien was Coyman identiek met de naamgenoot die in 1711 een huis met schuur en 
erf in de Mookhoek onder Strijen kocht.' 35 

2. Ary (Arien) Hendricks Weeda alias Kapitein (Capiteyn), ged. Dubbeldam 26-12-1673, j.m. geb. 
Dubbeldam, wonende Piershil (1708), boer onder 's-Gravendeel, later onder Piershil, 
over 1. ( drie gulden impost betaald Piershil 30-6) 1749, begr. in de kerk, otr./tr. Dubbeldam 
(hij drie gulden impost betaald Piershil 11-4) 13-4/6-5-1708 Ariaantje Aryens Bosch, ged. 
Dubbeldam 17-12-1679, j.d. geb. en wonende Dubbeldam (1708), over!. (drie gulden im
post betaald Piershil 11-4) en begr. Piershil (in de kerk naast haar man) 12 maart(! zal zijn: 
april) 1757 (76 of 77 jaar oud), dr. vanAryen Aryens Bos en Ariaentie Cornelis 
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Na een op 26 april 1704 te 's-Gravendeel gehouden publieke verkoop kreeg de onder Dubbeldam 
wonende Ary Hendricxe Capiteyn uit naam van Ary Hendricxe Int Velt (behorend tot een ander 
geslacht In 't Velt) voor 709 gulden een huis met schuur, boomgaard en erf aan de dijk van De Trek
dam overgedragen. ''6 

Met ingang van Kerstmis 1704 nam Capiteyn voor zeven achtereenvolgende jaren 7 morgen 405 
roeden zaailand in De Trekdam in pacht voor 107 gulden 9 stuivers jaarlijks.'37 Voor zijn huwelijk 
in 1708 was hij echter al verkast naar Piershil. Op 7 mei dat jaar, de dag na zijn huwelijk, kocht hij 
op een veiling te Goudswaard een zwarte merrie. Hij was toen woonachtig in de Oosthoek,'38 oos
telijk gelegen van het dorp Piershil in de Oude Piershilsche Polder. Pas op 4 mei 1710 deed Capiteyn 
zijn woning in De Trekdam voor 700 Carolusgulden over aan zijn halfbroer Hendrick Pieterse 
Ruyter. ''9 Met Pasen 1709 werd Capiteyn op belijdenis lidmaat te Piershil. Hij en zijn vrouw zijn 
als lidmaten aldaar genoemd in 1731 als wonende buiten het dorp. ' 40 

Blijkens een akte van 18 mei 1723 had Ariaentje Bos, vrouw van Ary Heyndrixs Capp(etey)n, wo
nende onder Piershil, van haar Dubbeldamse tante Niesje Cornelis (een zuster van haar moeder), 
echtgenote van Willem Pieters van der Linden, 1509 gulden geërfd. ' 4 ' 

Ariaantje werd in de kerk te Piershil begraven: 'legt met haar voeten tegen het huysje neffen 
haar man onder het zerk je van de gemeene bankjes'. ' 4' 

Uit dit huwelijk, ged. te Piershil: 
1. TeuntjeAriens Kapitein, ged. 9-3-1710 (get. Teuntje Dirks). 
2. AriaantjeAriens Kapitein, ged. 10-5-1711 (get. Krijn tie Aryens Bos). 
3. A riaantje A riens Kapitein, ged. 11-9-1712 (get. Trijntje Aryens Bos). 
4. DirkjeAriens Kapitein, ged. 11-9-1718 (get. Geertje Goverts Schilperoord). 

Ilc. Willem Pieters Muyer (Meuyer), j .g. van Barendrecht ( 1620 ), boer te West-IJsselmonde, pen

ningmeester (1623-1626), laagheemraad (1625-1635) van Dirk Smeetsland en Meester Arend 

van der Woudensland, hoogheemraad van Varkensoord (1624-1636), heemraad/ schepen van 

het ambacht West-IJsselmonde (1625-1635), hoogheemraad van de vier polders van West-IJs

selmonde (1632-1636), overl. tussen 1638-1649, tr. (derde gebod Barendrecht 8-3 en bescheid 

gegeven) 1620 Lijntge Pieters Verschoor, weduwe van IJsselmonde (1620 ), over 1. West-IJsselmon

de, begr. IJsselmonde (in het koor van de kerk) tussen 21-12-1647 en dec. 1648243 , dr. van Pieter 

Dircks Verschoor' 44, heemraad, schepen, schout van het ambacht Oost-IJsselmonde, dijkgraaf 

van het gemene land van Oost-IJsselmonde, laagheemraad, schout van de polder Oost-IJssel

monde, en Maertgen Pieters. 
Zij tr. (1) Dammis Jans (penningmeester, laagheemraad van Dirk Smeetsland en Meester Arend van 
der Woudensland, penningmeester, hoogheemraad van Varkensoord, schepen, heemraad van het 
ambacht West-IJsselmonde, hoogheemraad van de vier polders van West-IJsselmonde). 

Op de op 18 juli 1624 te Oost-IJsselmonde gehouden rechtdag voerde Willem Pietersse, als man en 
voogd van Lyntgen Pietersse, vanwege zijn schoonmoeder Maertgen Pietersse, weduwe van Pieter 
Dircxse Verschoor, en met zijn zwager Cornelis Pietersse, 'vendrecht' te IJsselmonde, proces tegen 
zijn andere zwager Dirck Pietersse Verschoor. ' 45 In het verpondingskohier der 10ooe penning over 
West-IJsselmonde van 1626 werd Willem Pieterse aangeslagen voor een gegoedheid van maar liefst 
11.000 ponden.3' Hij was de op een na hoogst aangeslagene. In het verpondingskohier der 200' pen
ning over 1638 is hij voor eenzelfde vermogen geboekt en wel onder de naam Willem Pieters Muyer37 

en wederom als op een na hoogst aangeslagene. Op 10 1naart 1633 1nachtigdc de te:: Rhenen wonende 

jonkheer Otte de Gelder de te Leiden woonachtige rentmeester Jan Claesse van Lyn om onder andere 
aan Willem Pietersse Muyer 1150 roeden in de polder van De 68 Morgen onder West-IJsselmonde te 
transporteren. ' 46 Pieter Dammis, Dirck Dammis en Cornelis Dammis, gebroeders, Huych Pieters, 
man en voogd van Maertghen Dammis, en Pieter Dammis in plaats van zijn zuster Aechtghen Dam
mis, enAert Hacke, schout van West-IJsselmonde, vanwege de weeskinderen van Neeltghen Dam mis, 
en Pouwelis Pieters als oom en voogd vanwege Lijsbetghen Willems, allen kinderen en erfgenamen 
van zaliger Lijntghen Pieters, in leven gewoond hebbende te West-IJsselmonde, transporteerden op 
20 juni 1649 aan Sameuel Everardy, predikant te Barendrecht, 8 roeden 6 voeten 1 duim aanwas of 
uitergors, gelegen buiten' den Nieuwen Dijck" van Oost-Barendrecht. 147 De onder West-IJsselmonde 
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woonachtige Pieter Damis en Elysbetghen Willems, bejaarde dochter, geassisteerd met Pouwelis 
Pieters, haar oom en gekoren voogd, beiden als erfgenamen van Lijntghen Pieters, hun overleden 
moeder, verklaarden bij akte van 22 december 1649 dat zij op 21 (moet zijn: 20) juni dat jaar voor 
schepenen van Oost-Barendrecht de voornoemde gors hadden overgedragen. Als waarborg voor deze 
overdracht stelden zij en hun mede-erfgenamen in plaats van de overgedragen uitergors nu 4 mor
gen in het Oudeland van West-Barendrecht. Het eerste een perceel van drie morgen waarvan Pieter 
Damis één morgen toekwam en Elysbetghen twee morgen. Dit land werd aan de oostzijde belend 
door 'den gemeenlants Oostwech' en aan noordzijde door 'den Smeetslantsen Dijde'. De resterende 
één morgen borggestelde grond lag in een perceel van drie morgen toebehorende aan Pieter Damis 
en werd aan de oostzijde belend door' den gemeenlants Oostwech'. Pieter Dammys, Lisbet Willem en 
Pauwels Pietersen ondertekenden de akte.' 48 

Uit dit huwelijk: 

1. Elysbethgen (Lijsbeth) Willems, bejaarde dochter wonende onder West-IJsselmonde (1649) 

j.d. van en wonende IJsselmonde (1651), over!. tussen 16-12-1651 en 14-12-1652, begr. IJs
selmonde (in het koor van de kerk)' 49, tr. IJsselmonde ( otr. Ridderkerk 15-4 en bescheid ge
geven om te IJsselmonde te trouwen) 1651 Adriaen]acobs Vinck, geb. 1624/1626, j.m. van en 
wonende Ridderkerk (1651), weduwnaar wonende Ridderkerk (1660), sedert zijn tweede 
huwelijk boer aan de Droogendijck onder Ridderkerk, kerkmeester (1661-1662), heem
raad (1664), diaken (1665), ouderling (1668, 1670) van Ridderkerk, over!. (na 2-9) 1673, zn. 
van Jacob Adriaens Vinck, boer te Ridderkerk, hoogheemraad van Oud- en Nieuw-Reyer
waard, diaken, ouderling van Ridderkerk, en Pieterken Cornelis. 
Hij hertr. IJsselmonde (otr. Ridderkerk 12-6 en bescheid gegeven om te IJsselmonde te trouwen 27-
6) 1660 Ariaentjen Dirckx, j .d. van IJsselmonde, wonende Ridderkerk, over!. voor 20-4-1680. 

Lijsbeth vond haar echtgenoot zoals te verwachten was in een zoon van een rijke Ridderkerkse 
boer, maar haar huwelijk duurde zeer kort. Op 17 februari 1656 deed Adriaen Jacobs Vinck re
kening van de boedel die hij had gehouden na overlijden van zijn huisvrouw Lijsbeth Willems. 
Onder de inkomsten worden onder andere verkochte boter, kaas en gerst vermeld. De ontvangsten 
bedroegen in totaal 1939 gulden 7 stuivers Bij de uitgaven zijn onder andere medicamenten voor 
Lijsbeth, van Vinck's vader Jacob Vinck gekochte tarwe ten tijde van de begrafenis van Lijsbeth, 
betalingen van omslagen voor landerijen en voor het weiden van beesten geboekt. De uitgaven 
bedroegen 2180 gulden 4 stuivers, terwijl de erfgenamen aan Vinck nog 68 gulden 8 stuivers moes
ten betalen. Als aanwezige erfgenamen bij deze rekening tekenden Huych Pieters Cranendonck, 
Pieter Dammys, Dirck Dammisse en Pleun Pieters Cranendonck. ' 50 Op 14 maart 1659 deden de 
erfgenamen van Lijsbetien Willems rekening. Dit waren Pieter Dammis, dijkgraaf van West-IJs
selmonde, Dirck Damis, Huych Pieters en Pluen Pieters. Deze rekening betrof de betalingen die de 
erfgenamen hadden gedaan voor Pouwelis Pieters en in korting werden gebracht op het legaat van 
2000 Carolusgulden dat Lijsebetien bij testament aan (haar grootvader) Pouwelis had vermaakt. 
Het betrof de aflossing van diverse ten laste van Pouwelis opgemaakte schuldbrieven en ook nog 
diens inning in het erfhuis van zaliger Lintie Pietersen van 4 gulden 17 stuivers. Pouwelis' zoon 
Pieter Pouwelis had van het totaal van 1648 gulden 6 stuivers aan voor Pouwelis verrichtte betalin
gen 50 gulden aan Pluen Pieters betaald. Alles bij elkaar bleven de erfgenamen aan Pouwelis nog 
401 gulden 1 stuiver schuldig. ''' 

Op 14 n1 e i 1659 vverd Aryen J~cobs Vinck op las t van de Baljuw van Zuid-Holland gea rresteerd 

en naar Dordrecht gevoerd. Kennelijk was er verdenking dat zijn vader Jacob Adriaens Vinck 
geen natuurlijke dood was gestorven, waardoor niet alleen hij maar ook zijn zwagers en zelfs de 
dienstboden uit zijn ouderlijk huis opgepakt dreigden te worden. ''' In ieder geval moet Vinck al 
weer gauw van alle blaam zijn gezuiverd, want op 2 juli dat jaar werd hij als lidmaat te Ridderkerk 
ingeschreven, waarbij hij arrestatie van IJsselmonde vertoonde.'53 Bovendien zou hij reeds binnen 
enkele jaren later allerlei kerkelijke en wereldlijke ambten gaan vervullen. Op 2 september 1673 
stelde oud-heemraad Vinck zich nog als borg,'54 maar in de loop van dat jaar moer hij zijn gestor
ven, daar zijn weduwe in dat jaar al is aangeslagen in de kohieren der 100' en 200' penning.'" In 
een opgave van de 200' penning over de gegoedheid van Ridderkerkers in het jaar 1671 staat Vinck 
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zelf nog geboekt voor 4000 gulden, 218 maar over 1672 werd hij daadwerkelijk nog maar voor 2000 
gulden aangeslagen.'" Op 20 april 1680 is er sprake van de weeskinderen van hem en zijn tweede 
vrouw.'56 In onder andere de archivalia van Ridderkerk zijn nog talloze akten over hem te vinden. 
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44. GAR, Arch. Ned. Herv. gemeente Barendrecht inv.nr. 129. 
45. Idem, inv.nr. 3. 
46. GAD, ona inv.nr. 66, fol. 436. 
47. NA, ora West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 3, fol. 164vs. e.v. 
48. Idem, fol. 180. 
49. Idem, fol. 182. 
50. Idem, inv.nr. 4, fol. 137 e.v. 
51. K.J. Slijkerman,Duizend jaar voorgeslacht, Rotterdam 1987, pag. 218. 
52. GAD, Arch. Ned. Herv. gemeente Dubbeldam inv.nr. 20. 
53. GAD, ona inv.nr. 60, fol. 331vs. 
54. GAD, ona inv.nr. 86, fol. 59vs. 
55. NA, ora Mijnsheerenland inv. nr. 9, fol. 210 e.v. 
56. Idem, weeskamerarchiefMijnsheerenland inv.nr. 2, akte dd. 19-12-1652. 
57. Idem, akte dd.1-6-1662. 
58. Waterschap De Groote Waard te Klaaswaal, Arch. polder Sint Anthoniepolder inv.nrs. 187 en 188. 
59. GAR, ora Charlois inv.nr. 12, fol. 98 e.v. 
60. NA, ora Heinenoord inv.nr. 2, fol.125vs. e.v. 
61. Idem, inv.nr. 3, fol. svs e.v. 
62. Idem, fol. 6 e.v. 
63. Idem, fol. 21vs. e.v. 
64. Idem, fol. 20 e.v. 
65. Idem, fol.3oe. v. 
66. Idem, fol. 1oovs. e.v. 
67. Idem, fol. 12ovs. e.v. 
68. Idem, fol. 107 e.v. 
69. Idem, fol.i36 e.v. 
70. Idem, fol.i50 e.v. 
71. Idem, fol. 182vs. e.v. 
72. Idem, fol.i93 e.v. 
73. Idem, fol. 207 e.v. 
74. Idem, inv.nr. 4, fol. 41vs. e.v. 
75. Idem, inv.nr. 45, fol.11 e.v. 
76. Idem, inv.nr. 4, fol. 49 e.v. 
77. Idem, d.t.b. Heinenoord inv. nr.1. 
78. Idem, ora Heinenoord inv.nr. 43, fol. 29 e.v. 
79. Idem, fol. 30 e.v. 
80. Idem, inv.nr. 5, fol. 21 e.v. 
81. Idem, fol. 22 e.v., zie ook: idem, inv. nr. 6, akte dd. 22-4-1671. 
82. Idem, inv.nr. 5, fol. 24 e.v. 
83. Idem, fol. 26 e.v. 
84. Idem, inv.nr. 12, fol.128 e.v. 
85. Arch. Ned. Herv. gemeente Sint Anthoniepolder, ongeinventariseerd. 
86. NA, ora 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 34, akte dd. 21-7-1676; idem, ona Strijen inv.nr. 7653, 

akte dd.14-2-1679. 
87. L. W. Hordijk, Geschiedenis en genealogie van derfamilies Hordij'k deel IV (oude serie), Brielle 1982, pag. 103 

e.v. 
88. Idem, pag. 115. Zie ook publikatie Van Driel als in noot 22, pag. 282. 
89. Als noot 43, pag. 469. 
90. GAD, ona inv.nr. 418, akte dd. 5-6-1677. 
91. NA, ora West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 4, fol. 83 e.v. 
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92. Idem, fol. 84. 
93 . GAD, ora Dubbeldam inv.nr.1, fol. 92. 
94. K.J. Slijkerman, Genealogie en geschiedenis van het geslacht Legerstee uit Barendrecht, in: De 

Nederlandsche Leeuw 108 (1991), kolom 304 e.v. De doopdatum van Maeycke diene hierin te worden 
gecorrigeerd. 

95. Als noot43, pag. 467. 
96. A.M. Overwater, Memorieteksten in en om de do1pskerk van Barendrecht, Barendrecht 1987, pag. 36, 91. 

Zie ook als noot 94, kol. 305-306. 
97. NA, ora West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 4, fol. 110. 
98. GAR, Arch. Ned. Herv. gemeente Barendrecht inv.nr. 234. 
99. NA, ora West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 5, fol. 21. 
100. GAR, Arch. Ned. Herv. gemeente Barendrecht inv.nr. 4. 
101. NA. Arch. Heerlijkheden Oost- en West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 114. 
102. Ir. C. Baars, Nakomelingen van Cornelis Leendertsz. in 't Velt, secretaris van Charlois van 1612 tot 

1634, in: Ons Voo1-geslacht14(1959), pag. 55. 
103. Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stam reeksen, z.pl. 1994, pag. 167. 

Idem, Supplement, z.pl. 2000, pag. 1024. 
104. NA, ora West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 4, fol. 83 e.v. 
105. Idem, fol.128 e.v. 
106. Idem,fol.174e.v. 
107. Idem, fol.187 e.v., zie ook: Ons Voo1-geslacht 41 (1986), pag. 545. 
108. Idem, fol. 204 e.v. 
109. Idem, inv.nr. 5, fol. 8vs. 
110. J. Versluijs, Lidmaten te Ridderkerk, in: Ons Voorgeslacht 26 (1971), pag. 63. 
111. NA, ora West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 5, fol. 61. 
112. Idem, inv.nr. 4, fol. 114e.v. 
113. Idem, fol.171vs e.v. 
114. Idem, fol. 209 e.v. 
115. Idem, fol. 208 e.v. 
116. Idem, inv.nr. 5, fol. 15 e.v. 
117. Idem, fol. 76 e.v. 
118 . GAD, ona inv.nr. 61, fol. 684 e.v. 
119. Idem, inv.nr. 60, fol. 75 e.v. 
120. NA, ora Oost-barendrecht inv.nr. 20, fol. 88 e.v. 
121. Idem, weeskamerarchief Oost-Barendrecht inv.nr. 2, akte dd. 4-11-1652. 
122. Idem, ora Oost-Barendrecht inv.nr. 21, fol. 62. 
123. Idem, fol. 62vs. 
124. Idem, fol. 104 e.v. 
125. Idem, ora West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 3, akte dd.1-5-1662. 
126. K.J. Slijkerman, De oudere generaties van de families Leenheer op de eilanden IJsselmonde en De Hoeksche 

Waard, Rotterdam 1983, pag. 35. 
127. L.W. Hordijk, Geschiedenis en genealogie van de families Hordijk deel 1 (nieuwe serie), Brielle 2000, pag. 59 

e.v. 
128. NA, ora 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 38, akte dd. 26-5-1613. 
129. Idem, ora West-Barendrecht en Carnisse inv.nr.1, fol.19. 
130. Idem, fol. 25 e.v. 
131. Idem, ora 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 2, akte dd. 24-6-1620. 
132. Idem, ora West-Barendrecht en Carnisse inv.nr.1, fol. 65vs. e.v. 
133. Idem, ora 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 2, akte dd. 11-1-1624. 
134. Idem, tussen de akten gedateerd 28-6 en 15-9-1627. 
135. Idem, inv.nr. 40, akte dd. 6-5-1632. 
136. Idem, akte dd. 18-5-1634. 
137. Idem, inv.nr. 3, fol. 95vs. e.v. 
138. Idem, ora Oost-Barendrecht inv.nr. 20, fol.15vs e.v. 
139. Zie als noot 127, pag. 57. 
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140. NA, ora 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 40, akte dd. 21-9-1651. 
141. Idem, inv.nr. 4, fol. 67. 
142. Idem, fol. 67vs. e.v. 
143. Idem, foL 92. 
144. Idem, weeskamerarchief's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 1, fol. 68vs. e.v. 
145. Dr. D.W. Gravendeel, Quohier van alle familien op den dorpe van 's-Gravendeel ende Leerambt. 

van dato den 6 maert1680, in: Ons Voorgeslacht24(1969), pag. 27. 
146. NA, ora 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 5, fol. 93vs. e.v. 
147. H.A. Aardoom en N. van der Wulp, Het geslachtAertoom in de 17e en 18e eeuw te 's-Gravendeel, in: 

Gens Nostra 37 (1982), pag. 5-6. 
148. P. Verdonk, Genealogie Verdon(c)k te 's-Gravendeel 1565-1980, in: Gens Nostra 37 (1982), pag. 367. 
149. NA, weeskamerarchief's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 1, fol. 60 e.v. 
150. Idem, fol. 61 e.v. 
151. Idem, fol. 112 e.v. 
152. GAD, ona inv.nr. 342, akte dd. 26-11-1678. 
153. Als noot 145, pag. 28. 
154. NA, ona 's-Gravendeel inv.nr. 4587, akte 152. 
155. Dr. D.W. Gravendeel, Lidmaten van de Ned. Herv. Gemeente van 's-Gravendeel 1706, 1714, 1723, in: 

Ons Voorgeslacht 20 (1965), pag.105. 
156. Als noot 148, pag. 368. 
157. NA, weeskamerarchiefMijnsheerenland inv.nr. 2, akte dd.13-5-1653. 
158. Idem, weeskamerarchief's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr.1, fol. 97 e.v. 
159. Idem, ora 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr.12, akte dd. 27-4-1701. 
160. Idem, ona ' s-Gravendeel inv.nr. 4585, akte dd.1-9-1678. 
161. Als noot 145, pag. 31. 
162. NA, ona 's-Gravendeel inv.nr. 4585, akte dd. 26-5-1680. Zie ook: drs J. MacLean en J. Versluijs, De 

oudere generatiën van het geslacht Dirk de Quartel, schout van Strijen 1752-1772, in: De Nederland
scheLeeuw 88 (1971), kol.100 e.v. 

163. NA, weeskamerarchiefMijnsheerenland inv.nr.1, fol. 414 e.v. 
164. Idem, d.t.b. Westmaas inv.nr.1. 
165. NA, ora Westmaas inv.nr. 36, fol. 86vs. 
166. Idem, ora Cromstrijen inv.nr. 85, akte dd. 25-5-1660. 
167. NA, ora Westmaas inv.nr. 36, fol. 90. 
168. Idem, ora Westmaas inv.nr. 41, fol. 53 e.v. 
169. NA, ora Westmaas inv.nr. 28, fol. 58vs. e.v. 
170. NA, ora Westmaas inv.nr. 28, fol.104e.v. 
171. NA, ora Westmaas inv.nr. 8, akte d.d. 7-12-1680. 
172. NA, ora Westmaas inv.nr. 5, akte d.d. 28-4-1678. 
173. NA, ora Westmaas inv.nr. 5, akte d.d. 23-3-1679. 
174. Arch. Ned. Herv. Gemeente Westmaas inv.nr.14, akte jaar 1682. 
175. NA, ora Westmaas inv.nr. 28, fol. 186 e.v. 
176. NA, ora 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 4, fol.109. 
177. Idem, fol. 159. 
178. Als noot 145, pag. 29. 
179. NA, Arch. Ned. Herv. gemeente 's-Gravendeel. 
180. NA, wccskan1.crarchief's-Gravendeel en Leeratnbacht inv.nr. 1, fol. 115 e.v. 

181. NA, ona 's-Gravendeel inv.nr. 4587, akte 52. 
182. Idem, akte 185. 
183. Idem, ora Oud-Beyerland inv.nr. 6, akte dd.13-11-1639. 
184. Idem, ora Heinenoord inv.nr. 24, akte jaar 1651. 
185. Idem, ora Oud-Beyerland inv.nr. 9, fol. 254 e.v. 
186. Arch. Ned. Herv. Gemeente Oud-Beyerland inv.nr. 8. 
187. NA, ora Oud-Beyerland inv.nr.10, fol. 273 e.v. en fol. 278 e.v. 
188. Idem, ona Oud-Beyerland inv.nr. 537, akte dd. 7-8-1656. 
189. Idem, ora 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr.12, akte dd. 27-4-1701. 
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190. Idem, inv.nr. 4, fol. 15ovs. 
191. GAD, ona inv.nr. 297, fol.149 e.v. 
192. K.J. Slijkerman, Het geslacht Palsrock uit Oost-Barendrecht, in: Ons E,fgoed 13 (2005), pag. 110. 
193. NA, ora Oost-Barendrecht inv.nr. 20, fol. 9vs. e.v. 
194. Idem, fol. 17. 
195. Idem, ora 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 3, fol. 218. 
196. Idem, wees kamerarchief Oost-Barendrecht inv.nr. 6, akte dd.12-12-1643. 
197. Idem, weeskamerarchief 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr.1, fol. 42 e.v. 
198. Idem, ora 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 4, fol. 82. Zie ook inv.nr. 83. 
199. Idem, inv.nr. 4, fol. 82vs. 
200. Idem, fol. 111 vs. 
201. Idem, fol. 112. 
202. Arch. Ned. Herv. Gemeente 's-Gravendeel inv.nr. 101, fol.12 e.v. 
203. NA, ora 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 4, fol. 119. 
204. Idem, inv.nr. 33, akte dd. 21-4-1663. 
205. Idem, inv.nr. 4, akte dd.19-4-1676. 
206. Idem, ona 's-Gravendeel inv.nr. 4588, akte 4. 
207. Idem, ora 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 6, akte dd. 1-6-1717. 
208. Volgens een aantekening in de collectie van Meurs uit het verloren gegane oudere trouwboek van 

's-Gravendeel; aanwezig op het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage. 
209. A.A.F. Kraak e.a., Genealogie van de families Kraak van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Eilanden, Schoorl 

2002, pag. 130. 
210. H. C.J. Looijesteij n, Genealogie van het geslacht Vaandrager, Zoetermeer/Gouda 2001, pag. 17. 
211. Ir. C. Baars, Nakomelingen vanJanJansz. in 't Velt, schout van Oost-IJsselmonde van 1601 tot 1613, 

in: Ons Voorgeslacht 14 (1959), pag. 66. 
212. NA, ora 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 78, akte dd. 18-7-1695. 
213. Mevr. E.R. van Dooremalen, Diakenen te Dubbeldam (1631-1728), in: Ons Voorgeslacht 58 (2003), pag. 

343 e.v. 
214. GAD, ora Dubbeldam inv.nr. 1, fol. 147. 
215. GAD, ora Dubbeldam inv.nr.1, fol. 232. 
216. Idem, inv.nr. 2, fol.170. 
217. NA, ora 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 40, akte dd. 8-1-1643. 
218. Idem, inv.nr. 32, akte dd. 7-5-1648. 
219. Idem, akte dd. 31-3-1654. 
220. GAD, Stadsarchief 1572-1795, inv.nr. 3980. 
221. NA, ora 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 5, fol. 77vs. e.v. 
222. Idem, inv.nr.12, akte dd. 4-5-1701. 
223. Ds. K.H.L. van Selms, Grafschriften in de Hervormde Kerk te Dubbeldam, in: Ons Voorgeslacht 24 

(1967), pag. 88. 
224. GAD, oraDubbeldam inv.nr. 2, fol.109 e.v. 
225. C. Molendijk, Stamreeks Molendijk, in: Zuidhollandse Stam- en Naamreeksen, Rotterdam 1986, pag. 

167. 
226. E.G. Verschoor, Geslachten Verschoor en Van der Schoor in de omgeving van Charlois, Verschoor, 

in: De Nederlandse/ie Leeuw 91 (1974), kol. 334-335. In kolom 334 is als doopdatum van Cornelia Ver
schoor 19-5-1669 vermeld. 

226a. GAD, ona inv.nr. 722, fol.113 e.v. 
227. NA, ora Cromstrijen inv.nr. 27, akte dd. 9-5-1707. 
228. Idem, ora 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr.15, akte dd. 22-3-1724. 
229. Idem, inv.nr. 2, fol. 281 e.v. 
230. Idem, fol. 288vs. 
231. GAD, ora Dubbeldam inv.nr. 1, fol. 122 e.v. 
232. Idem, fol.123vs. 
233. NA, ora 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nrs. 80 en 110, akten dd.10-6-1697. 
234. Idem, weeskamerarchief's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 2, akte dd. 26-4-1710. 
235. NA, ora Strijen inv.nr. 6, akte dd.12-1-1711. 
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236. Idem, ora 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 5, fol. 415vs. e.v. 
237. Idem, ona 's-Gravendeel inv.nr. 4588, akte dd. 25-5-1704. 
238. Idem, ora Goudswaard inv.nr. 34, akte dd. 7-5-1708. 
239. Idem, ora 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 6, fol. 35vs. e.v. 
240. NA, Arch. Ned. Herv. Gemeente Piershil inv.nr.1, fol. 72 e.v. 
241. GAD, ora Dubbeldam inv.nr. 2, fol. 263vs. e.v. 
242. Idem, inv.nr. 7. 
243. GAR, Arch. Ned. Herv. Gemeente IJsselmonde inv.nr. 169. 
244. Ir. C. Sigmond, De oudste generaties van het geslacht Verschoor op het eiland IJsselmonde, in: Ons 

Voorgeslacht 51 (1996), pag. 335. 
245. GAR, ora Oost-IJsselmonde inv.nr. 158, fol. 88 . 
246. Idem, fol. 16vs. e.v. 
247. NA, ora Oost-Barendrecht inv.nr. 20, fol. 85 e.v. 
248. Idem, ora West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 2, fol. 77vs. 
249. GAR, Arch. Ned. Herv. Gemeente IJsselmonde inv.nr. 170. 
250. NA, ora Oost-Barendrecht inv.nr. 2, akte dd.17-2-1656. 
251. Idem, akte dd.14-3-1659. 
252. Meer over deze zaak is te lezen in: K.J. Slijkerman, Het geslacht Baes alias (de) Swaen alias van der Swaen 

alias Man te Ridderkerk, Rijsoord, Cromstrijen en Oud-Beyerland, serie Geslachten van het eiland IJsselmonde 
deel 3, Rotterdam 1990, pag. 34-35. 

253. J. Versluijs, Lidmaten te Ridderkerk, in: Ons Voorgeslacht 26 (1971), pag. 35. 
254. NA, ora Ridderkerk inv.nr.12, fol. 268vs. e.v. 
255. GA Ridderkerk, inv.nr. 53. 
256. NA, ora Ridderkerk inv.nr.13, fol.157vs. e.v. 

uit Antwerpse bron (148) 
xv aprilis 1585; Jan Drumez coopman, ge

mechticht van Glaude Herlin en Jo:[ffrouw] 
Agnes de Fines zynre huysvrouwe (procuratie 
Stadt van Arnemuyden den seste Decembris 

lestleden besegelt ... en waeraf den teneur int 
eynde van desen volgen sal) in dijer quali

teyt, bekende dat hy (by maniere van mange
linge ende in plaetse van huysen, gronden, 

van erven ende anderssints die Jan Hellenberch 
volgende den scriftclickcn contracce van der 

daten den derden decembris lestleden onder 
heurlieder handteecken geexpedieert) den 
voors. Glaude Her/in getransporteert heeft, 
t ware voor schepenen ter Vere alwaer de 
voors. huysen ende goeden gelegen zijn oft 
elders, den selven Jan Hellenberch overgege
ven, gecedeert ende getransporteert heeft, 
Gaf over, cedeerde ende transporteerde mits 

94 

desen sonder eenich weder(r)oepen ghelyck 

hy vuyt crachte der voors. procuratie doen 
mocht dry hoffsteden metten landen, wey
den ende bosschagien daer mede gaende 

ende daeraen volgende ende toebehooren
de, altsamen groot wesende zessentwintich 

buynderen brabants oft badt, deerste hoeve 
genaempt den Oeyenvartsnest, de tweede de 

Nieuwe Hoeve ende de derde daer Henrick 
Celen by pachte plach op te woonen, altsa

men gelegen onder de p[a]rochie van Eecke
ren buyten des er stadt int quartier genaempt 
t Voshol by t Waenken, ende daertoe noch 
dry buynderen heyde daeromtrent gelegen 
[en enkele lasten]. 

[Stadsarchief Antwerpen, 
Schepenregister 384, f. 366verso-367verso] 

Gens Nostra 61 (2006) 



het portret van ... 1 

[Harm Harms Nieboer] 
DOOR H. SCHOLTENS 

Harm Harms Nieboer/Niebuur, geb./ged. Oude Pekela 6/16-12-1792, schipper, over 1. Nieuwe Pe
kela 23-5-1886, zn. van Harm Arents Nieboer/Niebuur, marskramer, en Antje Harmens Stub
ben/Stobbe, tr. (1) Nieuwe Pekela 27-12-1821 Grietje Harms Bosscher/Bosker, geb./ged. Nieuwe 
Pekela 8/9-11-1800, overl.Oude Pekela 12-8-1850, dr. van Harm Gerrits Bosscher/Bosker, schip
per, en Elsien Hendriks; tr. (2) Nieuwe Pekela 28-12-1860 HarminaKarsijns, geb. Nieuwe Pekela 
29-9-1827, overl. Nieuwe Pekela 5-2-1885, dr. van Arent Harms Karsijns, schipper, en Albertje 
Hindriks de Boer. 

Harm Harms Nieboer heeft een zeer bewogen leven gehad, als schippersgezel/schipper in de 
zeevaart! 
Uit het eerste huwelijk zijn vijf kinderen geboren. 
De foto is voor 1887 genomen bij C.A.L. Reinhardt, Hofphotograaf3 te Winschoten. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie Gens Nostra 59 (2004), pag. 14-15. 
2. Ds. B.J. Bennink, predikant te Mussel (gemeente Onstwedde), heeft Harms levensgeschiedenis 

beschreven in: "Gods zorg en liefde blijkbaar in 't leven van H.H. Nieboer', Delfzijl ( ui tg. Jan Haan) 1876. 
3. Van Z.K. H. Prins Frederik der Nederlanden (1797-1881), broer van koning Willem III. 
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De vicarieën van Mr. Matthijs J ansz van Delft 

[slot, vervolg Gens Nostra 61 (2006), pag. 31] 

DR.IR. A.J. VAN DER ZEEUW 

Vila Joris Dircxz van Uytwij'ck, geb. Delft ca. 1565, kuiper, begr. Delft 15-3-1624, tr. Delft SB 2-

10-1588 JannetgeJans 78, leeft nog 12-8-1643. 

Uit dit huwelijk, volgorde onbekend: 

1. Dirck, volgt VIIIa. 

2. AnnitgenJorisdr. van Uytwijck, geb. Delft ca. 1600, tr. Pieter NN. 
Blijkens het testament van haar ouders79 heeft Annitgen Jorisdr. van Uytwijck geruime tijd (wel
licht altijd) na haar huwelijk buitenslands gewoond. 
Uit dit huwelijk, volgorde onbekend: 
1. Lucretia Pieters, over!. voor 15-9-1643 (zie de tekst). 
z. Elisabeth Pieters, over!. na 20-3-1659 en verm. voor 28-12-1666 (zie de tekst). 

Vllb MichielJansz Cuyper, geb. Delft ca. 1540, kuiper in De Steur(!) te Delfts, overl. voor 4-4-

16031, tr. verm. Lysbeth Hendrix, begr. Delft 28-4-1598. 

Uit dit huwelijk bekend, volgorde onbekend 1°: 

1. HeyndrickMichielszCuyper, mog. begr. DelftNK 20-9-1601. 

2. Cornelis, volgtVIIIb. 

3. Frederickge, over 1. tussen 14-3-1634 en 9-4-1638. 
De voor mijn eerdere artikel' geraadpleegde bron10 geeft Frederick Michielsz, een vroegere bron• 
geeft Frederickge Michiels. In deze rangorde van patroon-pretendenten, opgesteld om te zijner 
tijd bij de dood van Cornelis Michielsz van Brontgeestvan kracht te worden, is betrokkene in leven 
en staat op de op een na laatste plaats, tussen de andere vrouwelijke pretendenten en, zoals door de 
voorwaarden van Mr. Matthijs vereist, na de mannen, en werd vertegenwoordigd door een aange
wezen (mannelijke) gemachtigde. Het gaat hier dus kennelijk om een vrouw. 

4. Geertge, volgt VIIIc. 

5. Maertge, over 1. voor 14-3-1634. 

Vllc AdriaenJanszCuyper, tr. NN. 

Uit dit huwelijk bekend: 

1. Trijntje, volgt VIIId. 

Vlld Neeltge Jansdr Cuyper, geb. Delft ca. 1555, over 1. Rotterdam tussen 11-3-161470 en 6-10-

16247', tr. Claes Dircxz Vettekeucken, koopman, kuiper, over 1. Rotterdam voor 11-3-161470. 

Uit dit huwelijk bekend, volgorde onbekend: 

1. Hillegont, volgtVIIIe. 

2. Claes Claesz Vettekeucken, geb. Rotterdam ca. 1580, brouwer83, tr. Trijntje]orisdr (Vlaming 7'). 

Als zij op 6 oktober 1624 hun testament maken, hebben zij kinderen (niet noodzakelijk twee, zoals 
het extract in het Gemeentearchief van Rotterdam meldt: de originele tekst geeft 'heuren beyder 
kinderen'). Een van hen was Claes Claesz de Jonge, een van de medeverkopers met Beliegen Pieters 
van Treslong bij de verkoop van de vicariegoederen behorende tot de vicarie op het St.-Anna-altaar 
in de kerk van Noordwijk,.,60• 

3. Jan, volgt VIIIf. 
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Plattegrond van de Oude ofHippolytuskerk te Delft, met daarop aangegeven 
de locatie van de verschûlende altaren. Nummervijftien is het St-Anna-altaar. 

Vlle Trijntje]ansdr Cuyper, geb. Delft ca. 1555, tr.Jan Clemhuysen 6
'. 

Uit dit huwelijk bekend7' : 

1. Jan]ansz(Clemhuysen), volgtVIIIg. 
2. Dirck]ansz (genaamd Vettekeucken), geb. 157773 • 

Dirck Jansz Vettekeucken, mede optredend namens zijn broer Jan Jansz Clemhuysen, is een van 
de medeverkopers met Belitgen Pieters van Treslong bij de verkoop van de goederen behorende 
tot de vicarie op het St.-Anna-altaar in de kerk van Noordwijk59•60• Dirck was tweede na zijn broer 
Jan Jansz Clemhuysen in de volgorde van de pretendent-erfgenamen van de vicarieën na het over
lijden van Cornelis Michielsz Cuyper/Steur/Brontgeest74 • Jan Jansz Clemhuysen bleef in Delft 
wonen, terwijl Dirck Jansz Vettekeucken in Delfshaven het kuipers vak uitoefende, en daar leefde 
in een uitgebreid netwerk van familieleden (neven, nichten, ooms etc.) Vettekeucken. Wellicht 
heeft DirckJ ansz de naam Vettekeucken aangenomen75, zoals de kinderen van zijn neef Jan Claesz 
Vettekeucken (VIIIf) de naam Vinckesteyn aannamen. Een wat minder voor de hand liggende 
mogelijkheid is, datTrijntjeJansdr in Rotterdam een tweede huwelijk heeft gesloten met een Vet
tekeucken, en dat haar tweede zoon diens toenaam heeft aangenomen. Daarvoor is geen enkele 
aanwijzing. 

Vllf Pietertge]ansdrCuyper, tr. GovertNN. 

Uit dit huwelijk, volgorde onbekend: 

1. Marytge 76, volgtVIIIh. 
2. Ingetge 77/Tri_jntge Goverts, otr./tr. Delft 20-5/4-6-1623 Jacob Jansz, wedn. van Delfshaven, 

scheepstimmerman. 
N.B. de naam Ingetge is ook, mogelijk foutief, gegeven als 'Trijntge''' · 
Uit dit huwelijk bekend77, volgorde onbekend: 
1. Pietertge]acobsdr. 
z. Jannüge]acobsdr. 
3. Soetge]acobsdr. 
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VIiia DirckJoriszvan Uytwijck, geb. Delft ca.1590, begr. ald. 28-1-1632, tr. ald. 28-4-1624 Geert
genArents. 

Uit dit huwelijk, ged. te Delft: 

1. Joris, ged. 5-9-1625. 

2. Aechgen Dircx van Uytwij'ck, ged. 25-1-1628, tr. Delft 4-8-1649 Johannes Smits, chirurgijn, 

overl. Maassluis voor 28-12-166621
• 

Op 28 december 1666 wordt aan Jan Alderts Couwenhoven, administrerend voogd van Aeltie, de 
enige dochter van wijlen Johan Smits, 160 pond terugbetaald 21 . Waarschijnlijk was Aeltie toen het 
enige nog levende kind van Johan Smits. Ook van haar wordt later niets meer vernomen. Met Aech
gen Dircx van Uytwijck sterft deze lijn van het geslacht Van Uytwijck waarschijnlijk uit. Bijna een 
eeuw later duiken in Delft nog wel weer personen met die naam op, maar zij behoren niet tot deze 
lijn en stammen af van een Rotterdamse Van Uytwijck. 
Uit dit huwelijk, ged. te Maassluis: 
1. Jan, ged.17-5-1655. 
2. Jacob, ged. 20-2-1658. 
3. Arent, ged. 11-4-1660. 
4. Aeltie, ged. 10-4-1662. 
5. Isack, ged. 6-4-1664. 

3. Joris, ged. 7-10-1629. 

4. Annitgen, ged. 11-4-1631. 

Vlllb Cornelis Michielsz Cuyper, alias Steur, alias Brontgeest, geb. Delft ca. 1565, kuiper, overl. / 

begr. ald. NK 17/20-9-1644,1 otr. ald. 7-6-1586 AriaentgeAriens, verm. begr. ald. NK ('huysvrouw 

van Cornelis Steur, cuyper') 22-3-1625 . 
Uit de gang van zaken bij enige vicarieverervingen volgt, dat van de kinderen Heyndrick zeker ouder 
was dan Jan'. 

Uit dit huwelijk zeven kinderen,'0 van wie bekend (volgorde onbekend)': 

1. Heyndrick Cornelisz, geb. Delft ca. 1590, kuiper, zeepzieder, overl. voor 16-7-1627, tr. Delft 

23-10-1611 Annetge Cornelis. 
Uit dit huwelijk bekend, volgorde onbekend: 
1. Jacob Heyndrick Corneliszzn (Brontgeest), kuiper, ged. Delft NK 14-4-1619, mog. begr. Delft OK 22-1-

1648. 
2. Ariaentgen Heyndrick Corneliszdr(vanBrontgeest), ged. Delft NK 3-3-1622, otr./tr. Delft SE/Schiplui

den 7/22-10-1656 A1yen Michielsz van der Sijde, plateelbakker, wedr. Jannetge Cornelis Hartevelt. 
Uit dit huwelijk geen kinderen. 

2. Jan, volgt IXa. 

3. Michyel Cornelisz, varensgezel, tr. Delft 11-3-1640 Lysbeth Tomas. 
Uit dit huwelijk, ged. te Delft: 
1. Cornelis, ged. NK 15-4-1644. 
2. Neeltje, ged. NK 6-8-1645. 
3. Tomns, ged. NK 2 4 - 1- 1647. 

4 . J annetgen, volgt rxb. 
5. Annetgen Cornelis vanBrontgeest, tr. Delft 13-7-1630 Jan Gerritsz, kuiper. 

Uit dit huwelijk: 
1. Pieternelle, ged. Delft 10-6-1631. 
2. Michiel, ged. Delft 8-11-1633. 

? 6 . Maertgen. 
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Vlllc Geertge Michiels Cuyper, geb. Delft, begr. ald. NK 
25-9-1661, tr. ald. SB 10-2-1591 Frans Woutersz (van Buyren), 
schipper, houtkoper, begr. ald. NK 6-1-1625. 

Van de directe en latere afstammelingen uit dit huwelijk 
zijn weinig dopen gevonden. De familie is grotendeels 
rooms-katholiek gebleven'. R.-k. doopgegevens uit diepe
riode zijn in Delft niet bewaard, en ook in Den Haag, waar 
veel Delftse katholieken hun kinderen lieten dopen, is niets 
gevonden. Wel zijn enige huwelijken in de NG kerken van 
Delft gesloten, wat zoals bekend ook voor andersdenkenden 
openstond. 

Uit dit huwelijk bekend 8°, volgorde onbekend: 

1. Heyndrick, volgt IXc. 
2. Wouter, volgtIXd. 
3. Grietge Fransdr, otr./tr. Delft SB 19-4/4-5-1625 Arent 

Pietersz Tou, varensgezel, verm. begr. ald. NK 18-4-

1658. 
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden, hoewel die er 
wel waren80• Namen en aantal onbekend. 

4. Maertge, volgt IXe. 
Na de dood van haar tantezegger Jan Cornelisz van Bront
geest is Geertge Michiels, althans volgens haar zoon Wou
ter Fransz van Buyren in 1676'0 , rechtmatig patrones van 
vijf vicarieën gesticht door of namens Mr. Matthijs, nl. 
van de Anna- en Nicasiusvicarieën in de Oude Kerk van 
Delft, de Heilige-Geest- en Annavicarieën in Noordwijk, 
en de Onze-Lieve-Vrouwevicarie in Voorhout. In een pro
ces tegen de weduwe van Pieter Jansz Uyterschout eist 
Wouter Fransz bevestiging van zijn patronaats-rechten 
op de vijf genoemde vicarieën als opvolger van zijn moe
der. Zijn eis wordt toegewezen voor zover het de vicarieën 
van Mr. Matthijs betreft, waarmee het Hof dus impliciet 
het vonnis overneemt in de zaak Geertruyd Pietersdr van 
Treslong versus Uyterschout, namelijk dat het patronaat 

Tekening van de toren van de Nieuwe 
Kerk anno 1536. 

van de Annavicarie in Noordwijk niet berustte bij leden of naaste verwanten van de familie Van 
Brontgeest8' . Toch is er iets vreemds aan het vonnis: al in 1654 was vastgesteld dat de Onze-Lieve
Vrouwevicarie in Voorhout onder geestelijk recht had gestaan'•, en daardoor na de Reformatie 
volledig eigendom van Staten was geworden8

' . 

Vllld TrijntjeAdriaens Cuyper, geb. Delft ca. 1590, over 1. voor 20-8-163576, tr. (1) Steven NN 76; tr. 
(2)MatthijsHermanszHuysmans 77• 

Uic h e r eerste huwelijk enkele kinderen, van wie ,net zekerheid bekend, volgorde echter on

bekend: 

1. Neeltje Stevensdr, tr. Pieter Jansz Gouwenaer 6'·73 • 

Uit dit huwelijk bekend, ged. te Delfshaven: 
1. Ongenoemd kind, ged. 30-1-1639. 
z. Pieter, ged. 25-8-1641. 
3. Jacob, ged.13-9-1643. 
4. Neeltje, ged. 26-5-1647. 
Bij de dopen van deze kinderen getuigen Neeltje's zusters Claesje en Sytge, bij de doop van het 
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eerste kind tevens Sytge's derde(?) echtgenoot Leendert Engelbrechts, en bij de doop van het laat
ste kind tevens Cornelis Bouwens, de man van Claesje. Van Neeltje's kinderen zijn geen verdere 
gegevens gevonden. 

2. Claesje Stevens, tr. Delft 17-12-1617 Cornelis Bauwens, zeevarentgesel van Delfshaven. 
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden in Delft en Rotterdam. 

3. Sytge Stevens, tr. (1?) Isaack NN; tr. (z?) Aerie Waelinge (Arien Walijnsz), over 1. voor 16-3-1638; tr. 

(3?) Delfshaven 16-3-1638 Leendert Engelbrechts, geb. Delfshaven, overl. voor 29-3-1643; tr. 

(4?) Delfshaven 29-3-1643 Pieter Arentsz. 
De beide laatste echtgenoten waren weduwnaars. 
Tussen 1634 en 1659 treedt Sytge Stevens vele malen op als getuige bij de dopen van kinderen in 
haar familie en daarbuiten. Omdat de naam in Rotterdam en omgeving buiten die periode niet 
voorkomt, betreft het hier duidelijk dezelfde persoon. Het is waarschijnlijk dat het ook in het ver
onderstelde eerste huwelijk om dezelfde Sytge Stevens gaat. Als getuige bij de doop van het eerste 
kind Ariaentje treedt Jannetje Borgers op. Zij was de vrouw van Jan Jansz Clemhuysen (VIIIg) en 
daarmee een aangetrouwde nicht van Sytge's moeder Trijntje Adriaens. 
Uit het eerste(?) huwelijk: 
1. Ariaentje, ged. Delft 4-11-1629. 
Uit het tweede(?) huwelijk: 
2. Geertge, ged. Delfshaven 1-1-1634. 
Van de beide kinderen zijn geen verdere gegevens gevonden. 

4. Dirckge Stevens, tr. Jan Willemsz 77• 

Vllle Hillegont Claesdr (Vettekeucken), geb. Rotterdam ca. 1580, overl. na 3-11-1658, tr. Rotter

dam NG 8-8-1604 SamuelPietersz (Vlaming), over 1. voor 5-5-1667. 

Samuel en Hillegont maken op 19 oktober 1610 hun langstlevenden testament. 

Uit dit huwelijk bekend, volgorde onbekend: 

1. Claes,7° geb. voor 11-3-1614. 

2. Cornelia, volgt IXf. 

3. Catharina Samuels de Vlaming, otr./tr. Rotterdam SB 20-1/5-2-1645 Adriaen Vrancken van der 
Helm, begr. ald. 22-8-1682. 
Uit dit huwelijk, ged. rem. te Rotterdam: 
1. Maria, ged. 9-1-1656. 
2. Cornelia, ged. 3-11-1658. 
3. Lysbeth, ged. 31-10-1660. 

4. Jannetie, ged.18-6-1662. 
5. Catharina, ged. 1-6-1664. 

Het is, gezien de frequentie van de geboortes na 1655, niet erg aannemelijk, dat voor 1656 geen 
kinderen geboren zouden zijn (de huwelijksdatum is correct). Van geen van deze kinderen een 
huwelijk gevonden. 

Vlllf Jan Claesz Vettekeucken, tr. AeltjeJansdr Vinckesteyn 84• 

Uit dit huwelijk bekend, volgorde onbekend: 

1. Nicolaes, volgt IXg. 

2. Jan, volgtIXh. 

3. Ariaentje, volgtIXi. 

4. Aefie, volgt IXj . 
5. NeeltjeJansdr Vinckesteyn, otr. / tr. (1) Rotterdam SB 10/26-3-1651 AbrahamJanszBrouwer, kapi

tein, wedn.; tr. (2) ald. 20-4/7-5-1679JacobJanse de Jong, laatst wedn. van Jacomijntje Huy
brechtse van 'tWedde. 
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Ondanks het feit dat NeeltjeJansdr Vinckesteyn haar eerste huwelijk inging als 'bejaarde dochter', 
kreeg zij toch op kennelijk rijpere leeftijd nog een dochter. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Aeltie, ged. Rotterdam rem. 26-12-1653. 

Van dit kind verder geen gegevens gevonden. 

Vlllg JanJansz Clemhuysen, geb. Delft ca. 157573, vleeshouwer, collecteur van de granen, begr. 

ald. OK 8-3-1643, tr. ald. 27-4-1597 JannetgenBorghersdr, 85 begr. ald. 6-8-1648. 

Uit dit huwelijk: 

1. Marytgen Jans Clemhuysen, begr. Delft NK 14-11-1645, tr. ald. 18-5-1625 Mattheus Jansz Buys, 
begr. ald. NK 7-11-1635. 
Uit dit huwelijk, ged. te Delft: 
1. Trij'ntje, ged. 5-12-1627. 

2. Catryna, ged. 10-3-1630. 

3. Johannis, ged. 20-12-1634. 

2. JanJansz Clemhuysen, geb. Delft ca. 1610, begr. Delft OK 22-6-1640, tr. ald. NG 11-4-1638 Ma
riaAdriaens van Dalen. 
Uit dit huwelijk: 
1. Adriaen, ged. Delft 7-2-1639, begr. ald. NK 23-10-1639. 

2. Jannetgen, ged. Delft 4-9-1640 (postuum), verm. otr./tr. ald. NG 24-11/12-12-1663 Abraham van Bere· 
kel, wedn. 

Geen kinderen gevonden. 
3. EngeltgenJans (van) Clemhuysen, ged. Delft 14-2-1617, otr. ald. NG 27-2-1644JoostFerdenande. 

Uit dit huwelijk geen nakomelingen gevonden. 

Vlllh Marytge Govers, geb. Delft ca. 1590, tr. Delft NG 18-6-1617 Jan Petersz Uyterschout, zich 
ook noemende Veen 73,86, verm. geb. Delft ca. 1590, moutmaker, later kuiper, begr. Rotterdam 

14-9-1664, verm. zn. van Peter Uyterschout, brouwersknecht afkomstig uit Eecloo (Vlaande

ren), en Gertgen Cornelis (huwelijk Delft 20-9-1587). 

Jan Pietersen Uterschout, tr. (2) Lysbeth Teunis, begr. Rotterdam 28-3-1649; otr. /tr. (3) Rotter
dam 3/17-8-1653 Pietertgen Dirks, wed. Isaac Oldenburgh. 

Uit het eerste huwelijk, verm. geb. te Rotterdam, volgorde onbekend: 

1. JannetjeJans Uyterschout, tr. ald. NG 14-4-1653 Cornelis MfrhielszGroenewout. 
Uit dit huwelijk, ged. te Rotterdam: 
1. Machiel, ged. 5-2-1654. 

2. Michiel, ged. 12-8-1656. 

3. Johannis, ged. 12-9-1658. 
4. Pieter, ged. 23-6-1662. 

2. Pieter Jansz Uyterschout, chirurgijn, verm. begr. ald. 14-10-1669, otr. /tr. Rotterdam/Over
schie NG 4/18-7-1654 Catharina Jorisdr de Bye. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan, ged. Rotterdam 16-9-1664. 
Op 14 oktober 1669 wordt begraven 'Pi etter Jansen, barbyer' . Omdat chirurgijns vaak ook barbiers 
waren (en omgekeerd), is het redelijk aan te nemen dat hier Pieter Jansz Uyterschout is bedoeld. 
Na de dood van haar man hertrouwt CatharinaJorisdr de Bye op 15 februari 1671 met Pieter Leend
ertsz Post. In 1686 is haar zoon Johannes Uitterschout klerk bij notaris Joannes van Lodensteyn te 
Rotterdam (mededeling van mevrouw C.E. de Heer). Diens protocollen zijn niet bewaard. Verder 
is van Johannes Uitterschout niets gevonden. 
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IXa Jan Cornelisz van Brontgeest, geb. Delft ca. 1590, suikerbakker, begr. ald. NK 17-8-1652 (als 

Jan Cornelisz Steur), tr. (1) ald. 29-1-1623 Anna Urbanus (ook: Oorbaens), begr. ald. NK 14-5-1634 

('huysvrouw van Jan Cornelisz Steur'); tr. (2) ald. 13-8-1634 Jannetie Jans, overl. na 9-5-1665, 
wed. van Lodewijck Cornelisz, moutmaker. 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Delft: 

1. Ariaentgen, volgtXa. 

2. Urbanus Jansz van Brontgeest, ged. NK 15-2-1626, waagmeester binnen Delft (1690 ), over 1. 
Leerdam 5-10-1693, tr. (1) Delft SB 10-4-1655 Maria Claes van Assendelft, overl./begr. ald./ald. 

NK 7/11-12-1690, dr. van Claes van Assendelft en Aplonia Jacobsdr. van Oudendijcke; otr. 

(2) Delft 10-6-1691 Lydia van Bleyswijck, ged. ald. 11-12-1640, over 1. ald. 25-11-1696, wed. van 
Mr. Johan Laurentius, dr. van Frans Adriaansz van Bleyswijck en Maria van Cranendoncq. 
Uit deze huwelijken zijn geen kinderen bekend•. 

3. Cathalina (I), volgt Xb. 
4. Michiel, volgt Xc. 

Uit het tweede huwelijk: 

5. Annitgen van Brontgeest, ged. NK 22-6-1635, begr. Delft NK 15-9-1680, otr./ tr. Delft/Noord
wijk 20-4/5-5-1669 Michi:el van Sevenhuysen, bakker, begr. Delft NK 10-8-1695. 
Uit dit huwelijk, ged. te Delft: 
1. Jannetge, ged. 29-7-1670. 
2. Michiel, ged. 4-8-1675. 
3. Johanna, ged. 22-2-1678. 

6. Catrina (II), volgt Xd. 
7. LodewijckJanszvan Brontgeest, ged. NK 8-12-1638, koekbakker', begr. Delft NK 24-6-1686, tr. 

ald. 18-2-1665 Hester Pietersdr Wij'tens, ged. ald. NK 4-10-1637, dr. van Pieter Heyndrix Wij

tens en Liedewij Jans. 

Uit dit huwelijk twee zeer jong overleden kinderen'. 
8. Joannes, volgtXe. 
9. MachteldJans van Brontgeest, ged. NK 30-3-1642, begr. Delft NK 31-3-1682, otr. ald. SB 29-9-

1674 Dirck Fransz van der Dorst. 
Uit dit huwelijk, ged. te Delft: 
1. Frans, ged. 3-2-1678. 
2. Pieter, ged.1-8-1680. 
3. Lodewijck, ged. 26-3-1682. 

10. Aryen, ged. NK 7-2-1644, mog. begr. Delft NK 19-12-1645. 

IXb Jannetgen Cornelis van Brontgeest, begr. Delft OK 8-10-1681, tr. ald. 22-2-1626 Tuenis Heyn
drixs (van der Wal/), begr. ald. OK 8-10-1679. 

Uit dit huwelijk, ged. te Delft: 

1. Machiel, ged. 21-4-1626. 
2. Heyndrick, volgt Xf. 

3. Maertge, ged. 29-9-1630. 
4. Michiel, volgt Xg. 
5. Cornelis Teuniszvan der Wal/, ged. 29-3-1635, tr. TrijntgeAlders. 

Uit dit huwelijk, ged. te Delft: 
1. Jannetge, ged. 8-10-1662. 
2. Anna, ged. 20-11-1664. 
3. Aldert, ged.10-4-1667. 
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4. Anthony, ged. 30-3-1671. 

6. Ar,:aentge, ged. 3-9-1637, ongeh. begr. Delft OK 3-9-1688. 

7. Maertge van der Wall, ged. 15-11-1639, tr. mog. Delft 19-10-1658 Huybrecht Cornelisz van der 
Lee. 
Geen kinderen gevonden. 

8. Annetge, ged. 1-3-1643. 

9. Heyltge, ged. 31-5-1646, ongeh. begr. Delft OK 9-10-1675. 

? 10. Teunis. 
Teunis Teunisz van der Wall treedt enige malen op als doopgetuige bij dopen van kinderen van 
zijn broers. Hij is kennelijk ongehuwd gebleven. 

IXc Heyndr,:ck Fransz van Buyren, schippersgezel, overl. voor 2-12-1637, tr. Delft SB 26-1-1631 

Maritge]ans. 

Uit dit huwelijk (zie echter het commentaar onder Geertge Michiels (VIIIc)), volgorde onbe

kend: 

1. Frans Heyndr,:cxz van Buyren. 
Hij testeert op 19 februari 1644 voor zijn vertrek naar Indië met het schip Maes landt. Hij wijst zijn 
moeder MaritgeJans ('tegenwoordig huysvrou vanJ oost Tonisz') aan als zijn algemeen erfgenaam, 
bij haar vooroverlijden op te volgen door zijn broer Heyndrick Heyndricxz. De ongebruikelijk 
jeugdige leeftijd van 12 of 13 jaar om een testament te maken is wellicht te verklaren doordat zijn 
grootmoeder Geertge Michiels hem had bedacht met een legaat van 300 guldens, te incasseren bij 
het bereiken van de twintigjarige leeftijd80• Hij zal wel scheepsjongen of koksmaatje zijn geweest. 
Van hem wordt verder niets vernomen. 

2. Heyndr,:ck Heyndricxz van Buyren, begr. Delft OK 7-11-1677, otr. (1) Delft SB 19-8-1656 Jannit
gen]ans; tr. ald. SB (2) 5-12-1671 Grietge Cornelis Verburch. 
Uit deze huwelijken geen kinderen gevonden. Zie echter het commentaar onder Geertge Michiels 
Cuyper (VIIIc). 
Gezien de huwelijksdatum van de ouders was Frans vrijwel zeker de oudere van beide broers. 

IXd Wouter Fransz van Buyren, varensgezel, begr. Delft 13-11-1679, tr. (1) ald. SB 28-7-1630 

Geertgen Gerrits, begr. ald. 13-1-1643; otr./tr. (2) ald. 3/25-11-1646 Grietgen Cornelis van Sermonde, 
begr. ald. 23-3-1665, wed. Cornelis Roos. 

Uit het eerste huwelijk bekend, volgorde onbekend: 

1. onbekend kind, begr. 11-2-1643. 

2. Frans, volgt Xh. 
3. Freder,:ckge Wouters van Buyren, otr. Delft SB 16-12-1656 Gerrit]acobsz Meerkercken, wedn. 

Geen kinderen gevonden. 

4. Rusgen, volgt Xi. 

IXe Maertge Fransdr, tr. Delft BastiaenAriënsz van der Meer, begr. ald. 13-12-1669. 

Uit dit huwelijk87, volgorde onbekend: 

1. Maria Bastiaens van der Meer, begr. Delft NK 17-12-1689, otr. ald. SB 14-10-1662 Dirck Willemsz 
de Swart, begr. ald. NK 23-1-1690. 
Uit dit huwelijk tenminste een kind, verm. r.-k. ged. en begr. Delft OK 14-10-1670. 

2. Grietje Bastiaens van der Meer, begr. Delft OK 14-11-1689, otr. (1) ald. NK 6-2-1666 Willem 
Wijnantszvan denBerch, begr. NK 3-1-1670; otr./tr. (2) ald. SB/RK 1/16-6-1675 Claes]oriszLeeu
wensteyn. 
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Uit het eerste huwelijk tenminste een kind, verm. r.-k. ged. en begr. Delft 28-5-1667. 

3. AnnitjeBastiaensvan der Meer, otr. Delft NK 21-4-1668 Willem]oosten van Deventer. 
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden. 

4. Rusje. 
5. Arent Bastiaens van der Meer, begr. Delft r.-k. 17-3-1784, otr. Delft SB 2-1-1672 Catharina Ba

rents de Cleyn, begr. ald. OK 3-1-1692. 
Uit dit huwelijk tenminste een kind, verm. ged. r.-k. en begr. Delft NK 16-7-1675. 

6. Cornelia, volgt Xj. 

IXf CorneliaSamuels de Vlaming, begr. Rotterdam 20-5-1668, tr. CornelisHarmensz Verwey, verm. 

begr. ald. 19-9-1699 (als Knelis Verwey; zowel Cornelia als 'Knelis' woonden bij overlijden in 
de Oppert). 

Uit dit huwelijk, ged. NG te Rotterdam: 

1. Henderyck, ged. 8-6-1648, verm begr. ald. 15-8-1649. 
2. Samuel, volgt Xk. 

3. Heinderick, ged. 22-9-1652, verm. begr. ald. 7-11-1655. 

4. ongenoemd kind, ged. 5-1-1655. 
5. Harman, ged.17-6-1656. 

6. Heijndrickie, ged. 5-1-1659. 

IXg Nicolaes]ansz Vettekeucken alias Vinckesteyn, geb. Rotterdam ca. 1610, kruidenier, overl. na 

19-3-1697' 5, tr. NN. 
In 1697 daagt Nicolaes Jansz Vettekeucken anders geseyt Vinckesteyn zijn verre verwant Michiel 
Jansz van Brontgeest (Xc) voor het Hof van Holland met als inzet het patronaat over de Erasmusvi
carie in de NK van Delft. De eis wordt toegewezen, waarmee het doek valt voor de familie Van Bront
geest als patroons van de vicarieën gesticht door of namens Mr. Matthijs' 5• 

Uit dit huwelijk: 

1. Alida, volgt XL 

IXh Jan]ansz Vinckesteyn (wedn.), jenevermaker, wijnbrander, otr./ tr. Rotterdam SB 25-2/13-

3-1644JdaArië11s. 

Uit dit huwelijk, volgorde onbekend: 

1. Jan]ansz Vinckesteyn, otr./ tr. Rotterdam SB 4/22-5-1673 Sara]ansdr Francken. 
Uit dit huwelijk gevonden:Jean, ged. Rotterdam rem. 20-10-1675. 
Een Jan Vinckesteyn wordt begraven op 25 februari 1706, en laat dan een minderjarig en twee 
meerderjarige kinderen na. Hun dopen, op de bovenstaande na, zijn niet gevonden. 

2. Neeltje, volgt Xm. 

IXi Ariaentje]ans Vinckesteyn, geb. Rotterdam ca. 1620, mog. begr. (als weduwe) ald. 22-1-1705, 
tr. ald. SB 3-7-1640DirickHubrechtszvan 't Wedde, over 1. juni 1653. 

Uit dit huwelijk, volgorde onbekend: 

1. Johannes, volgt Xn. 
2. Hubert, volgtXo. 

3. Neeltje, volgt Xp. 
4. Aeltje, volgt Xq. 

104 Gens Nostra 61 (2006) 



NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

MEDEDELINGEN 

Bijlage Gens Nostra 61 (2006) februari 

Correspondentieadres NGV: Postbus 26, 1380 AA Weesp; email: info@ngv.nl 

Nr.307 

Adreswijzigingen en andere mutaties uitsluitend melden aan bovenstaand adres en niet aan de afdelingen. 
Contributie: Gewoon lid: € 35,- (€ 34,- bij automatische afschrijving) per jaar incl. het lidmaatschap van één re
gionale afdeling. Gezimlid: € 8,50 per jaar. Bijkomend lidmaatschap voor een extra regionale afdeling: € 8,50 per 
jaar; voor de functionele afdelingen Computergenealogie, Heraldiek en Familieorganisaties € 8,50 per jaar. Buitenlandse 
leden€ 45,-. per jaar. Contributiebetaling vóór I maart van het lopende kalenderjaar (bij voorkeur door een mach

tiging tot automatisch afschrijven of door gebruikmaking van het jaarlijks toegezonden acceptgiroformulier) 

franco aan de N GV op ING bankrekening 66.63.63.366 of Postbankrekening 547064 beide te Leeuwarden. Opzeg
ging lidmaatschap uitsluitend schriftelijk aan bovengemeld adres vóór 1 november van her lopende kalenderjaar. 
Betalingen aan de Dienst Bestellingen (uitsluitend na ontvangst van rekening) op Postbankrekening 36.39.286 t.n.v. 
Dienst Bestellingen N GV re Amersfoort. Overige betalingen: aan de penningmeester NGV op ING bankrekening 

58.96.19.802 of Postbankrekening 2843032 beide t.n.v. NGV te Bussum. 
Verenigingscentrum (Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, Knipseldienst, Heraldisch Archief en Dienst Microfiches): 
Papelaan 6, 1382 RM Weesp, tel. : 0294-413301. Openingstijden (behalve op feestdagen): iedere donderdag en zater
dag van 10.00-16.00 uur. 
Dienst Bestellingen, Onderzoekruildienst, Contactdienst, Dienst Informatie en Promotie (01 P ), Genealogische Adviesdienst: p/a 

Postbus 26, 1380 AA Weesp. Afd. Computergenealogie: Dorpsstraat 143, 3751 EP Bunschoten. Afd. Familieorganisaties: 
Strawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede.Afd.Heraldiek: Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht. 
NGV website: www.ngv.nl. 

In Memoriam C.P.H.Soetens (1924-2005) 

Met enige weemoed denk ik terug aan de vele hoofdbestuursvergaderingen die ik voorheen, samen met 
Coen Soetens heb meegemaakt. Hij overleed heel plotseling op 9 november 2005, nadat hij de avond te 
voren, komende van een NGV-bijeenkomst van zijn afdeling Betuwe, op de terugweg naar huis onwel 
was geworden. Een spoedopname in het ziekenhuis te Tiel, zijn woonplaats, mocht niet meer baten. 
Soetens werd in 1969 lid van de NGV. Samen met zijn vrouw reisde hij jarenlang langs diverse archie
ven, ook in Frankrijk, en wist hij goede vorderingen te maken bij het terug vinden van vroegere genera
ties. Zijn publicaties, vaak ook weer in samenwerking met zijn echtgenote, o.a. in Gens Nostra, Mensen 
van Vroeger en de jubileumboeken van de afd. Betuwe - Stukken en Brokken - stellen os ook nu nog in 
staat die vorderingen te volgen. 

Bestuurlijk was Coen Soetens binnen de NGV eerst actief in de afdeling Gelderland in de jaren zeven
tig en tachtig. Als de afd. Betuwe in 1985 wordt opgericht wordt hij daarvoorzitter en hij blijft dat tot 
1996. Lid van het hoofdbestuur en ze penningmeester van de NGV was Soetens van 1976 tot 1988. Velen 
hebben hem in die jaren leren kennen als een zeer vriendelijke en enthousiasmerende persoonlijkheid, 
met wie iedere ontmoeting een prettige ervaring was. 

Op 17 december 1994 had ik het genoegen hem op grond van zijn vele verdiensten voor de NGV in een 
feestelijke bijeenkomst in het Vechthuis te Utrecht de gouden erespeld te mogen uitreiken. 
Op dit opgenblik denken we aan zijn vrouw, zijn dochter en verdere familie, die hem erg z ulle n misst:n. 

Zij mogen het weten dat de NGV dit gemis met hen deelt. 
R.F.Vulsma 

Genealogisch-historisch weekend 

Op 18 en 19 maart 2006 organiseert de afdeling Land van Cuijk en Ravenstein een weekend in sa
menwerking met de Heemkundekring "Rieckevorts Heem" uit Rijkevoort.Men kan volop speuren 
naar voorouders uit dit gebied, want de doop-trouw-begraaf gegevens vanaf ca. 1610-1820 van alle 
parochies uit het Land van Cuijk en Ravenstein en zelfsnog enkele aangrenzende parochies, liggen via 
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gezinskaartjes ter inzage en zijn vrij raadpleegbaar, alsmede klapperbestanden van diverse plaatsen uit 
Noord-Limburg. Tevens is de Burg. Stand van de gemeenten Beugen en Rijkevoort (voor zover open
baar) aanwezig, waarbij gegevens digitaal raadpleegbaar zijn. 

Beide dagen zijn toegankelijk van 10.00 tot 17.00 uur. 
Toegangsprijs€ 2,00 volwassenen, kinderen€ 0,50. 

Dorpshuis de Poel, v.d. Bergplein 10, 5447 A W Rijkevoort. ( 0485-371682) 

Nadere info: dhr. C. Ver berk ( 0485-382622) of dhr.A. Wijnen ( 0485-371911) 

Het G.T. O.B. gaat vanaf 2006 digitaal 

Na 20 jaar als gedrukt periodiek op de deurmat te zijn gevallen, gaat het Genealogisch Tijdschrift voor 
Oost-Brabant vanaf 2006 in digitale vorm verschijnen. 
Om een inzicht te krijgen van de mogelijkheden, de abonnementskosten ed., kijk dan eens op hun site: 
www.gtob.nl 

Genealogisch onderzoek naar voorouders in Nederlands-Indië 

Museum Bron beek organiseert op zondag 12 maart 2006 om 14.00 uur i.s.m. de Volksuniversiteit Arn
hem de lezing 'Genealogisch onderzoek naar voorouders in Nederlands-Indië' door de heer G. de Kinkel
der, archivaris bij het Nationaal Archief te Den Haag. 

Genealogisch onderzoek 
In het Nationaal Archief in Den Haag worden archieven bewaard van de centrale rijksoverheid, particu
liere organisaties en bedrijven. Deels zijn deze archieven ook gerelateerd aan bestuur en exploitatie van 
de voormalige kolonie Nederlands-Indië. Een aantal bevat informatie en registraties over personen die 
in Nederlands-Indië werkten als militair, als burgerlijk ambtenaar, of bij particuliere instellingen. 
De heer de Kinkel der zal de mogelijkheden en beperkingen voor genealogisch onderzoek in dergelijke 
bronnen belichten. Ook informeert hij over archiefmateriaal waaruit geïnteresseerden de achtergrond 
en de sfeer van het leven in het vroegere Indië kunnen ontdekken en beleven. Er is beeldmateriaal ter 
inzage en kennismaking aanwezig. 

Toegangsprijs incl. museumentree: € 8,50 

Inschrijving is noodzakelijk: Volksuniversiteit Arnhem, telefoon (026) 4422363 
Adres: Museum Bron beek, Velperweg 147 Arnhem - www.bronbeek.nl 

Tien Generaties in Indië en Indonesië 

Museum Bronbeek organiseert i.s.m. de Volksuniversiteit Arnhem op zondag 26 maart 2006 om 14.00 
uur de lezing 'Tien generaties in Indië en Indonesië' door drs. W. Westerkamp, conservator Zuidoost-Azië 
in het Tropenmuseum te Amsterdam. 

Een familiegeschiedenis 
Waarom trokken onze voorouders naar Indië? Hoe leefden en werkten ze daar? Hoe vonden huwelijken 
in het voormalige Indië plaats? Hoe was het voor de 'verse' Hollanders om in een Indische familie te 
trouwen en in een ander land te gaan wonen? De heer westerkamp beantwoordt deze vragen aan de 
hand van liefdes, verbintenissen en huwelijken uit zijn eigen familie. Hij begint bij een Delftse voorou
der die aan het einde van de 1~' eeuw naar de Oost vertrok en eindigt in de periode vlak na de Tweede 
Wereldoorlog toen zijn ouders zich definitief in Nederland vestigden. Hiermee wordt een periode van 
tweehonderd jaar koloniale geschiedenis belicht .. 

Toegangsprijs incl. museumentree:€ 8,50 
Inschrijving is noodzakelijk: Volksuniversiteit Arnhem, telefoon (026) 4422363 
Adres: Museum Bron beek, Velperweg 147 Arnhem - www. bronbeek.nl 
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JaarverslagNGV 2004 

Als gevolg van een misverstand werd in het jaarverslag over 2004 een verkeerd stukje opgenomen over 
de afdeling Familieorganisaties. 

In dat stukje ontbreken enkele dingen, die wel zijn opgenomen in het onderstaande stukje. 

Familieorganisaties 
Traditiegetrouw werd in Hilversum een tweetal themadagen georganiseerd. In de voorjaarsbijeen
komst werd het tweede lustrum van onze afdeling gevierd. Een open discussie werd gehouden over de 
toekomst van de NGV en de mogelijkheden van het internet en onze afdelingsbladen. In de najaarsbij
eenkomst stond het familie boek centraal. De laatste bijeenkomst kende een recordopkomst van ca. 150 

personen. De boekenmarkt had 48 deelnemers. 
Op 12 juni organiseerde de Familiestichting "Cluyt" een speciale dag over het werven van vrijwilli

gers, speciaal voor bestuursfuncties. Het ledental van onze afdeling was per 31 december 2004132. Ons 
afdelingsblad verscheen vier maal. J.N. Schuit trad na jarenlang de afdeling veel diensten te hebben 
bewezen af als voorzitter. W. van Oudheusden is bereid gevonden om a.i . het voorzitterschap op zich ce 
nemen. H.C. van Wermeskerken trad a.i . coe coc het bestuur. 

Samenvattend verslag van de Algemene Vergadering op 
3 december 2005 in Utrecht 

Mee een hartelijk welkom opende de voorzitter de vergadering, waarna deze na een kort woord een 
moment stilte vroeg voor het gedenken van de plotselinge overleden heren]. de Wie, hoofdbestuurslid, 
C. P. H. Soecens, oud-hoofdbestuurslid en drager van de gouden erespeld en J. Th. Lukassen, oud-hoofd 
van de Biografische Documentiedienst. 

Vervolgens deed de voorzitter mededelingen over de voortgang van het zegel- en handmerken
project, de verworven status als Familie Historisch Centrum van de Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen, de kleine interne verbouwing van het VC en de recent aangerichte vernie
ling van ruiten. Voorts deed de voorzitter mededelingen over het overleg met de VVF aangaande een 
mogelijk gemeenschappelijk uit te voeren project (Belgische vluchtelingen uit de eerste wereldoorlog), 
de ondernomen activiteiten rond de heer W.L. Pince van der Aa, en de kwestie rond de functionele afde
ling Computergenealogie. 

Vervolgens stelde de secretaris de Algemene Vergadering op de hoogte van de verhinderingen en de 
ingekomen stukken. 

Deze laatste betroffen een motie van de afdeling Amsterdam e.o. tot instelling van een commissie 
van goede diensten voor de bemiddeling in het conflict tussen het bestuur van de afdeling Computer
genealogie en het hoofdbestuur, een brief van het bestuur van de afdeling Compucergenealogie inzake 
de problemen in de relatie mee het hoofdbestuur en een bericht van het lid H.C. van Wermeskerken, die 
mede namens de familievereniging Van Wermeskerken het vertrouwen opzegt in het hoofdbestuur, als 
gevolg van onzorgvuldigheid mee betrekking cot een voorstel voor statutenwijziging. 

Na die punt stelde de Algemene Vergadering het verslag van de vorige vergadering vast en werden er 
naar aanleiding van dat verslag nog enkele vragen gesteld. Alvorens de voorzitter overging tot behan
deling van het volgende agendapunt, deed deze eerst mededeling over de aanleiding van het conflict 
met bestuur van de afdeling Com putergenealogie. Deze aanleiding was dat 
- de p assag e " S t e mrecht" in p:.ragraa f 1 van de notiti e Beleidsintenties Hoofdbestuur 2006/ 2008 

moest worden geschrapt; 
- het bestuur van de afdeling Computergenealogie voorafgaande aan de algemene vergadering op 

3 december 2005 overleg met het hoofdbestuur wenste over het laten vervallen van het stemrecht, 
gekoppeld aan het bijkomende lidmaatschap; 

- indien aan deze beide voorwaarden niet zou worden voldaan, de afdeling Computergenealogie de 
algemene vergadering op 3 december zou verzuimen en zich per 1 januari 2006 zou verzelfstandigen 
en zich zodoende van de vereniging afscheiden. 
Daar liet de afdeling Computergenealogie het echter niet bij, want ook werd het wachtwoord voor 

de mailbox info@ngv.nl gewijzigd, zodat de secretaris van het hoofdbestuur de gelegenheid werd 
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ontnomen om e-mail te behandelen. De voorzitter bracht tot uitdrukking de afwezigheid van de af
gevaardigden van de afdeling Computergenealogie ernstig te betreuren. Vervolgens gaven een aantal 
afgevaardigden en individuele leden hun mening over de ontstane situatie. Op een commissie van 
goede diensten werd door het hoofdbestuur geen prijs gesteld, enerzijds omdat dit werd gezien als een 
aantasting van de integriteit van het hoofdbestuur en anderzijds omdat naar het oordeel van het hoofd
bestuur de relatie ernstig en onherstelbaar is verstoord. 

Instelling van de commissie zou tot gevolg hebben, dat een aantal hoofdbestuursleden zich uit hun 
functie zouden terugtrekken. Daarop trok de afdeling Amsterdam de ingediende motie in. 
Met grote meerderheid van stemmen ondersteunde de Algemene Vergadering de door het hoofdbe
stuur voorgestelde aanpak, te weten een dringend verzoek van de Algemene Vergadering aan het be
stuur van de afdeling Computergenealogie om de functies met onmiddellijke ingang neer te leggen en 
ingeval daaraan geen gevolg zou worden gegevens, zou ontzetting uit het lidmaatschap volgen. 

De afdeling Amsterdam e.o. en Den Helder e.o. onthielden zich van stemming en de afdeling Betuwe 
stemde tegen deze aanpak. 

Omdat intussen de tijd niet had stilgestaan, stelde de voorzitter voor om voorafgaand aan de behan
deling van de beleidsnota over te gaan tot vaststelling van de begroting voor het jaar 2006. Voor het 
eerst werd door deze penningmeester een begroting voorgelegd, die eindigde met een negatief saldo. 
Dat leidde tot een groot aantal vragen die echter door de penningmeester bevredigend konden worden 
beantwoord. Uiteindelijk werd de ingediende begroting vastgesteld. 

Omdat er nauwelijks meer vergadertijd resteerde voor de behandeling van de Beleidsintenties, werd 
op verzoek van de secretaris alleen paragraaf 6 behandeld. Met de opheffing van de Genealogische Ad
viesdienst en de Onderzoekruildienst stemde de Algemene Vergadering in. Er komen als gevolg van de 
mogelijkheden die internet biedt, voor deze diensten nauwelijks nog vragen binnen. De behandeling 
van de overige beleidsintenties werd aangehouden. Met de rondvraag, die geen echte bijzonderheden 
opleverde, kwam omstreeks 17.15 uur een eind aan de Najaarsvergadering 2005. 

Overleden leden 
Commercieel gebruik van de gegevens is niet toegestaan. 

101517 Dhr.mr H. Wagen voort Jan Muschstraat 26 2597 TW Den Haag 
102639 Dhr.H.L. Zwitzer v Alkemadelaanl 350/301 2597 AS Den Haag 
110953 Mw.A. U. M. Vroom-Brok Casparuslaan 41382 KP Weesp 
m694 Dhr.A. va n den Dries Laustraat 33 4453 AV 's-Heerenhoek 
116105 Mw.A.M.M. BritsiaRobertKoumansplein 5 2613 ZP Delft 
120014 Dhr.J.H.R. Bastiaans Fluitekruidstraat 351313 KT Almere 
120335 Mw.A. Vogel-de Waal Irisstraat 2 1511 ET Oostzaan 
120579 Dhr. M.A.J. Kohnen Min Ruysstraat 74 6351 CL Bocholtz 
127835 Dhr.A. Vergouwe Oostelijk Bolwerk 120 4531 GVTerneuzen 
128577 Mw.J. N. Boon-van Trier Zwanen balg 6 8303 NP Emmeloord 
130076 Dhr.F.H.A. Rohde Van Peltlaan 219 6533 ZE Nijmegen 
100740 Dhr.M. van der Velden Rohdenerweg 8-A 0-31840 Hessisch OldendorfBRD 
101376 Dhr. L. Appel Bergkampweg 4 7231 CM Warnsveld 
101674 Dhr.H.R. Zwalve Emmastraat 38b 9722 EZ Groningen 
103360 Dhr.A. D. Kok Fazantlaan 113852 AN Ermelo 
104205 Dhr.E. van Binsbergen Stationsweg 92-app 214 6711 PW Ede GLD 
106331 Mw.M.van der Meide-Chardon PI v Middendorp 8 2271 vc Voorburg 
112524 Dhr. L. Sutherland v Wassenhovestr 19 5613 LJ Eindhoven 
113071 Dhr.N.W. van Eijk Prlrenestraat 213331 GR Zwijndrecht 
116508 Mw.J. Koerts Meyer Kantershof 530 1104 HD Amsterdam Zuidoost 
119545 Dhr. G. W. Nanninga Gelmarusstraat 8 9494 RK Yde 
120437 Dhr.J.C. van Gul ik De Kampen 56 9132 LV Engwierum 
124186 Dhr.G.J.A. DuchateauJ.C. Bloemplein 9 7207 JA Zutphen 
125599 Dhr.ir J. va n Schie Stekelbrem 15 3068 TA Rotterdam 
100342 Dhr.G.P. van Ringelenstijn Goetlijfstraat 5/127 2596 RHDen Haag 
105683 Dhr.F.G.M. Manche Utrechtseweg 100 3818 EP Amersfoort 
105902 Mw.M.V. Ermel Scherer-OuborgLn v Meerdervoort 970 2564 AV Den Haag 

J. F. van der Horst 
1' secretaris 
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112693 
115221 
118035 
120306 
120693 
124916 
126165 
127358 
128462 
129147 
130123 
100048 
101095 
111247 
113765 
117736 

118873 
119314 
119373 
122254 
122928 
103567 
106398 
113978 
114653 
115761 
116061 
123356 
123914 
127151 
127415 
128080 
129887 
104698 
105448 
106502 
111125 
114527 
114814 
117895 
118002 
119814 

119827 
119935 
120840 
122342 
122531 
122946 
123921 
125332 
125602 
128732 
130370 
100039 
104513 
105844 
114913 
120605 
123581 
124795 
124519 
100710 
100891 
103430 

Mw.H.A. Lexmond-Werther Mijndenhof 1661106 GV Amsterdam Zuidoost 
Dhr.J.Huijberts Stationslan 341611 KZ Bovenkarspel 
Dhr.G.D. Opperman Tollenhof 52 4041 BJ Kesteren 
Dhr.B.J. Rigter De Pauwentuin 25 1181 MP Amstelveen 
Dhr.J.Th.M. van Zand beek Koepelstraat 10 5243 se Rosmalen 
Dhr.J.M. Vaessen Hertog Hendrik 1 straat 25 5341 RB Oss 
Dhr. H. Bissecker Spreeuwenplaars 20 2317 WE Leiden 
Dhr.A. D. Roest Heemskerklaan 48 1412 CK Naarden 
Dhr.G. van der Heide Johan Poststraat 40a 7918 AC Nieuwlande Oosterh 
Dhr. F. K. Kieviet Hennisdijk 6 4116 RK Buren GLD 
Dhr.A. baron de Moffarts Burggrachtstraat 20 B-3560 Lummen Belgie 
Dhr.R. de Lange 117-302113thAvenue SE QQ033 Medicine Hat AB TlB 4E2 Canada 
Dhr.G. Heijn van Tuyllaan 38 5481 RB Schijndel 
Dhr.A.H.C. van Wersch Erica park 10 2403 EG ALPHEN aan den Rijn 
Dhr. T. P. Verhoeff Gemeenlandsln 20 1276 AX Huizen 
Dhr.G.H.M. van HoutJulianastraat 14 5451 BP Mill 

Dhr.G. Koeman De Santmark 703 1901 zn Castricum 
Dhr.G.S. Geertsema Ganzenstraat 176 3815 JLAmersfoort 
Dhr.A. Gerverdinck Mient 41 2141 TA Vijfüuizen 
Dhr.J.H. de Rijk Rozengaard 1937 8212 ns Lelystad 
Dhr.A.J. Laffeber Dobbenwal 45 9407 AD Assen 
Mw.A. de Bruin-BierdragerTreilerstraat 116 1503 JL Zaandam 
Dhr.H.K. Voges Wheme 47 7101 Nv Winterswijk 
Dhr.L. Hester PC Hooftlaan 124 9673JE Winschoten 
Dhr.drs P.W.C.van Kessel Poldertocht 24 2353 VE Leiderdorp 
Dhr. G. H. Peschier L. Bernsteinhof 34 1628 TT Hoorn 
Dhr. C. Swart ProfKouwerstraat 1 2035 CA Haarlem 
Mw.A. F.J. van Laer-Palsenbarg Boekweit 2 7261 JE Ruurlo 
Dhr.C. P. Bol huis Bouwerschapsweg 42 9791 TJ Ten Boer 
Dhr. K. P. F. Eibers Kraan vogelstraat 29 5912 XP Venlo 
Dhr.A. Boomkamp Telemannstraat 15 7604 GA Almelo 
Dhr.H. Kok Villa Rosa nr 2, BlairLane QQ1817130 SomersetWestREP.Z.AFRI 
Dhr.J. Timmer Fellinilaan 2541325 TS Almere 
Dhr.A. Timmerman Clarendallaan 2 3841 DG Harderwijk 
Dhr.A.J. Godrie Doornakkerlaan 15 5282 PP Boxtel 
Dhr.G.P.van der Laan Krommenieërweg 2111521 HG Wormerveer 
Dhr.H.J.F. Doorn Nieuw Herlaer 2/8-221083 BD Amsterdam 
Dhr.A.J. Pijnaker Holleweg 78 1851 KJ Heiloo 
Dhr.K. Dekker Kempenaar 31-12 8231 DG Lelystad 
Dhr.J.G. Blijleven Johan Huizingalaan 4731066 TZ Amsterdam 
Dhr.M.J. Horbach Sougnezstraat 13 6369 EH Simpelveld 
Dhr.J. Hootsen Mauritslaan 56 3454 xT De Meern 

Mw. D. Koopmans-vd Helm Stationsweg 32 1621 HZ Hoorn NH 
Dhr.B.H. Regenboog Oranjelaan 38 3844 AB Harderwijk 
Dhr.Th. van Reijn Toon Slurinkhof 79 8264 DH Kampen 
Dhr.G.K.P. Rozen dal Mr van Busselstraat 15 5731 NA Mierlo 
Dhr.J.C.A. Rothengatter De Heufkens 3 5502 RE Veldhoven 
Dhr.J.Th. Melchers Kastelenstraat 151-III 1082 EcAmsterdam 
Dhr.P.N.A.M. Papenburg Benelux laan 30 5251 LE Vlijmen 
D hr.ir H. Jonge Poerink Mesdaglaan 4 1816 v c Alkmaar 
Dhr.J.H. Bijlsma Fluweelplein 24 7553 MG Hengelo ov 
Dhr.A. Lens tra Heerenveenseweg 153 8488 AK Nyeholtwolde 
Dhr.prof.dr H.E. Schutte Van Ommerenlaan 26 2243 CE Wassenaar 
Dhr.J. Veldman Wilhelminalaan 14 5062 JP Oisterwyk 
Mw.C. Frankenhuis-van Scheijen Mezenlaan 5 5301 NW Zaltbommel 
Dhr J.A.den Daas Cornelis Evertsenstraat 5 3572JP Utrecht 
Dhr.ing.A. van DoorenKruiskampsingel 341 5224 KK 's-Hertogenbosch 
Dhr.A. Polderman Koekoekstraat 32 4143 AL Leerdam 
Dhr.A. M. ten Hacken Violenstraat 4 5241 AK Rosmalen 
Dhr.L.H.A.M. van Vlerken Jacob Roelandsstraat 16 5281 CG Boxtel 
Mw. D. H. Zonnenberg-vd Broeke Straat van Magelhaens 20 1183 HC Amstelveen 
Mw.A.J. Callenfels-Woldendorp Dorpstraat 10 7221 BP Steenderen 
Dhr.A.C.Jacobsen StJanstraat 53 5507 NB Veldhoven 
Dhr.J.C.H.E.M. Koopman Lijscerbeslaan 6 5248 BB Rosmalen 
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111239 Mw. R.M. Steenhoff-Schoonbeek Oude Nyvelsebaan 98 B-1652 Alsemberg Belgie 
116422 Dhr.ir S. Tigchelaar Vredehoflaan 155 4383 AD Vlissingen 
117292 Mw.S. C. Waagmeester-HoffVincenc van Goghlaan 51741 JR Schagen 
119388 Dhr.B.VingerlingBernina21186 EGAMStelveen 
120459 Dhr.D. Hiemstra Laan van Rapijnen 243461 GH Linschoten 

127465 Dhr.B.J. Suers Beekstraat 40 6811 DW Arnhem 

Nieuwe leden 
Commercieel gebruik van de gegevens is niet toegestaan. 

130752 Dhr. K. Bibo Grasstraat 4 B-3900 Overpelt Belgie 
130753 Mw. L. Gladon-GladonJ P Sweelincksingel 10 2132 KL Hoofddorp 
130754 Dhr.A.J. Kurvers Delftweg 55 3043 CD Rotterdam 
130755 Dhr.J.B. Ludwig 201, 11561-136 Street QQD3 3 Edmoncon AB T5M 4c3 Canada 
130756 Dhr.W. P. Mulder Thijsselaan 59 6705 AM Wageningen 
130813 Dhr.P.A. Groeneveld Sloep kade 7 2725 Ex Zoetermeer 
130766 Dhr.drs A. de Vries Horscamp 37 8861 TM Harlingen 
130805 Dhr.T.J. van Fulpen Strocamp 85 3992 BTHouten 
130759 Dhr.T. van Beek Rode Baan 3 4841 BZ Prinsenbeek 
130793 Dhr. L.C. Bouwman Hadewijchstraat 22 9752 KX Haren GN 
130770 Dhr.H.A.M. van Bree Schaapsveldje 158 5223 ZT's-Hercogenbosch 
130757 Dhr.H.H.C. Gerits Negenmorgenstraat 116171 LM Stein LB 
130758 Mw. H.J. Ensing De Petten 10 9202 VP Drachten 
130760 Mw. H.J. Sistermans Eisenhowerstraat 243 6153 AN Windraak 
130761 Dhr.G. Hiemstra Roerdomp 37 3641 TG Mijdrecht 
130762 Dhr. E.B. Orsel Kolblei 25 4007 NC Tiel 
130763 Dhr.B.M. Oostendorp Birkenheuvelweg 571215 ES Hilversum 
130764 Dhr.E. de Roover Sr Mattenbiesstraat 45 1087 cc Amsterdam 
130765 Dhr.M.J. Peters Varenkamp 43 3773 CL Barneveld 
130767 Dhr. L.W. F. Harmsen Boomkleverstraat 46 2623 GW Delft 
130768 Dhr.J.H.L. Rijpkema Spechten veld 2 7827 RH Emmen 
130769 Mw.A. de Leeuw-Meercens Gelaarsde Kat 10 5629 KK Eindhoven 
130771 Mw. R. Hoogenbosch-Glas Verbindingsweg 3 1771 BB Wieringerwerf 
130772 Dhr.P. Hovestad Vogel weide 1513941 NH Doorn 
130773 Dhr.J.C.F.H. Smit Neptunus 49 7131 HN Lichtenvoorde 
130774 Dhr.O. Huizinga Varviksingel 66 7512 EP Enschede 
130775 Dhr.mr J. Amirault 8, rue Rose F-78990 Elancourt Frankrijk 
130776 Dhr.A.W. SteenhofKleiweg 141396 HW Baambrugge 
130783 Dhr.H.M. van Bloemen De Kranen poel 19 5511 MC Knegsel 
130777 Dhr.C.J. Schaecken Kompas 8 3961JJ Wijk bij Duurstede 
130778 Mw.M.A. Lens tra Stationsweg 161471 CM Kwadijk 
130779 Dhr.J.A. Chaigneau Vechtstraat 9 3433 AW Nieuwegein 
130780 Dhr. G. F. Spiekhout Engelenstraat 13 8442 HD Heerenveen 
130781 Dhr.B.O.P. Lijp hart IJsselsteinlaan 17 1181 PT Amstelveen 
130782 Dhr. C.S.L. van der Vliet Violenstraat 69 1782 KB Den Helder 
130784 Dhr.W.A. P. van Oostrum Flevoplancsoen 2 7607 LX Almelo 
130785 Mw.A. Eijkelenboom Geulstraat 9 8303 JA Emmeloord 
130786 Dhr.ing.G.W. Faken Heussensstraat 72 2023JS Haarlem 
130788 Mw.M. Bos Papelaan 35 1382 RH Weesp 
130787 Mw.J. KremerHogeweg 54 7582 CH Losser 
130 7 89 Dhr.J, van Loo ij z.cJan. Stccns tJ:aat66- I .107 4 c u.A1nstcrdan, 

130790 Dhr.M.K. de Gans Adriaen v Ostadestraat 8 2981 CB Ridderkerk 
130791 Dhr.P. Hecht Hamsterstraat 23 1338 AL Almere 
130792 Dhr.J.A.A. Nij boer Grace kellyscraat 211325 HcAlmere 
130809 Dhr. T.M. Grandiek Achterstestraat 145 6004 Ax Weert 
130796 Dhr.P.H.Ph. Kranen berg Ledderweg 47 8161 sz Epe 
130796 Mw. R. Kranen berg tgv P. H. Ph. Kraneberg OÓsterlijk halfrond 1131183 EP Amstelveen 
130794 Dhr.J. van Spijk Vlintdreef 20 9403 J v Assen 
130795 Dhr.M. van der Valk Cypreslaan 39 7875 EG Exloo 
130797 Dhr. E. SnierTilmaad 12 8431 TT Oosterwolde FR 
130798 Dhr.E.A. Lantin ga Torckpark 8 6701 ED Wageningen 
130799 Dhr.J.A. Ham Veldkampweg 3 7431 BcDiepenveen 
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130800 Dhr.A.P. Chardon Pietersstraat 18 6372 AS Landgraaf 
130801 Dhr. R. P. de Jongh Albert Cuyplaan 29 3931 LD Woudenberg 
130802 Dhr. H. P. Turk De Ruigehoek 212154 MH Burgerveen 
130803 Dhr. G. H. Slot Kam pakkers 10 9454 PG Ekehaar 
130804 Dhr. P.J. de Bakker Ericastraat 12 4702 BM Roosendaal 
130807 Dhr.N.A.H. Meijer Horst 25-29 8225 MK Lelystad 
130806 Mw.H.J.C. Baars PietHeinstraat 48 5151 MT Drunen 
130808 Dhr.J. P. van der Stelt Rietsingel 12 1441 NL Purmerend 
130810 Dhr.C.P. van het Groenewoud Utrechtlaan 10 7543 BP Enschede 
130811 Dhr.J. H.R. Meeks Esdoorn park 24 6642 co Beuningen GLD 
130812 Dhr. C. Huls hof Leeuwerikstraat 421742 BC Schagen 
130836 Dhr.G. Pet Krenerlaan 8 3214 TD Zuidland 
130868 Dhr.H. van Schijndel Koekoekstraat3 4143 AJLeerdam 
130867 Dhr. R. L.B. Jonker Gentiaan weg 16 8042 GN Zwolle 
130814 Dhr.L.J.M. Outshoven 1e Hogeweg63 3701 HH Zeist 
130815 Dhr.J.J. Schumacher Kerkweg 137 2985 AP Ridderkerk 
130816 Dhr.H.J.M. Princen Rijdtstraat 82 6114 AM Susteren 
130817 Dhr. R. Heijkoop Opijnenhof 72 1106 XT Amsterdam Zuidoost 
130818 Mw. M.A. Alers-Brugman Edisonstraat 62 3817 VP Amersfoort 
130819 Dhr. R.G. W. de Groot Prinses Irenelaan 48 2341 TT Oegstgeest 
130820 Dhr.J. Klaassen Merellaan 105 3145 EC Maassluis 
130821 Mw.P.D.H. van Buchem Postbus 2213720 AE Bilthoven 
130822 Dhr.H. van der Gun Nooit Gedacht 791398 EB Muiden 
130823 Mw. M. Dermitzel JA de Boerstraat 11751 CL Schagerbrug 
108390 Hist Genootsch. Lochem,Laren,Barchum H Postelweg 7 7241 EM Lochem 
108391 Stichting Museum Moffarts Burggrachtstraat 21 B-3560 Lummen Belgie 
130824 Dhr.J. van der Linden Fazantstraat 48 1171 HS Badhoevedorp 
130825 Dhr.A. de KortRuigenweg 531752 HC St Maartensbrug 
130826 Dhr.J.J.Jager JF Kennedylaan 46 9981 KB Uithuizen 
130827 Dhr.Th.G.J. Küppers Spoorstraat 12 5831 CL Boxmeer 
130828 Dhr.F.C. Visser Scheperskamp 7 8381 AP Vledder 
130829 Dhr.P.M.A.L. Hezemans Zoekant 18 5632 PS Eindhoven 
130830 Dhr. F. Blekkenhorst Beethovensingel 15 1901 xc Castricum 
130831 Dhr.P.Th. BunjesJacob Catslaan 57 3852 BV Ermelo 
130832 Dhr. R. Perbal Pastoor Kripsstraat 8 6121 KM Born 
130833 Dhr.J.M. Willemsen Gvd Groep laan 33 1035 TM Amsterdam 
130834 Dhr.J.C. der Nederlanden Hogeweg 20 6961 LTEerbeek 
130835 Dhr.ir H. Pijper Stephensonstraat38 3817 JcAmersfoort 
130837 Mw.G.H.W.M. MeijerWedesteinbroek 11276546 RD Nijmegen 
130838 Dhr.H.J. Mathijssen Burg Philipsenstraat 37 5051 CP Goirle 
130839 Mw. H. Toes Weberstraat 11223 J s Hilversum 
130840 Dhr.W.A.M. Luyten Lijsterbesstraat 20 2371 TH Roelofarendsveen 
130841 Dhr. M.J. Kretzschmar Bataviastraat 9 3531 XA Utrecht 
130842 Dhr.J.A. Hooftman Rozenlaan 19 2771 DB Boskoop 
130843 Mw.M. Rijpert-Stoop Laan van Rasseghem 17 4835 CG Breda 
130844 Dhr.J.G.A. van kesteren Wagnerstraat 341323 CM Almere 
130845 Mw.A. Redder-Postma Smalstraat 417581 HH Losser 
130846 Dhr.P. HillebrinkJoris Ivenslaan 3 1325 LV Almere 
130847 Mw.B. van de Meij-Coes Hammerweg 36 7671 JA Vriezenveen 
130848 Dhr. F. Huisinga Wenckebachplantsoen 325 3431 TK Nieuwegein 
130849 Mw. E. van Wissen Bassecour 77 6701 EC Wageningen 
130850 Dhr.H.J. BootJan van Bergenstraat 30 1962 VK Heemskerk 
130851 Dhr. W. F. H. Viejo u Dr Willem Dreesweg 268 1188 KW Amstelveen 
130852 Dhr.J"W. Clemens Hertogenborch 13 3992 CE Houten 
130853 Mw. P. Kiekens Talmastraat 5 1161 xv Zwanenburg 
130854 Dhr. C.A. Dijkstra Wielenlaan 33 8526 GE Boornzwaag 
130860 Dhr. H.C. van Wermeskerken Archimedeslaan 52 4904 HK Oosterhour 
130855 Dhr. H.M. van Rijn Roland Holstlaan 1060 2624 JR Delft 
130856 Dhr.J.H. Hartman Nertspad 171338 BN Almere 
130857 Dhr.H . ten Care Oude Buurserdijk 55 7546 PS Enschede 
130858 Mw.B.B. Kramer Horn 7741381 HCWeesp 
130859 Mw. P.C. van Eck-van der Maaden Arnhemse Boven weg 16-90 3708 TA Zeist 
130861 Mw.S. Bos-Kruijswijk Vaartweg 64 8243 PP Lelystad 
130862 Mw. C.M. van Velzen-Bleijenberg Dwarsfluitstraat 23 1312 PC Almere 
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130863 Dhr.L. van der Wal Musschenbroekstraat49 5621 EB Eindhoven 
130864 Dhr.J. M. Kurver Pieter Noorwitskwartier 12 3723 AP Bilthoven 
130865 Dhr.A.J. Bliek H Cleijndertweg 4061025 EN Amsterdam 
130866 Dhr. G. van der Veen Dammolen 62 3481 AN Harmelen 
130870 Dhr. C.A. F. Stapel Baronielaan 308 4837 BJ Breda 
130871 Dhr.H.J. Oogink Cliviastraat 17591 XL Denekamp 
130872 Mw.S. Westra Amstelstraat 6 9406 TH Assen 
130869 Dhr.G.J.H. Davids Borgercompagnie 86 9631 TKBorgercompagnie 
130873 Dhr. E. R. H. Mulder Flamingoweg 15 4386 os Vlissingen 
130874 Dhr.Th.J. Hanegraaf Akkerstraat 3 5391 BA Nuland 

Agenda 
1, 15 en 29 mrt 

20.00 uur. Afd. Gmningen 
Groninger Archieven, Cascadeplein 4, Groningen. Lezingencyclus: Groningers in de 
clinch. "Onrust, ongehoorzaamheid en oproer van de 16e t/m wste eeuw in Groningen" 

8 mrt 20.00 uur.Afd. Utrecht. 
Tuindorpkerk, Prof. Suringarlaan 1, Utrecht Spreker: dhr. J.C.Lohmeijer. Onderwerp: "Een 
virtuele wandeling door het NGV-verenigingscentrum in Weesp" 

11 mrt 10.00 uur. Afdeling Familie Organisaties 
Gebouw 'De Akker', Melkpad 12, Hilversum. Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, met 
lezing. 

14 mrt 20.00 uur. Afd.Kempen en Peel/and 
Gemeenschapshuis 't Trefpunt, Belgieplein 20, 5628 XJ Eindhoven. Spreker:René Bastiaan
se. Onderwerp: "Wat doet een archivaris tegenwoordig". Spreker:Albert Koning. Onderwerp: "Het 
malien van een genealogische CD" 

14 mrt 20.00 uur.Afd. 's-Hertogenbosch &Tilburg. 
Café ' t Oude Nest, Jan Lenartzstraat 2, Oisterwijk. Spreker: Dhr. F.C.Kluit. Onderwerp: "Ge
nealogische vondsten in boeken". 

14 mrt 20.00 uur.Afd.WestNoord-Brabant 
De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda. Spreker: Dhr.E.J.Boers. Onderwerp: "Rechtsvorderin
gen uit verbroken verlovingen in de 17e en 18e eeuw" 

14 mrt 19.30 uur Afd.Apeldoorn en omstreken 
De Stolp, Violierenplein 101 (wijk De Maten), Apeldoorn. Spreker: Dhr.J.Cuperus. Onder
werp: "Onderzoek in voormalig Nederlands Oost-Indië, hoe pakje dat aan"? 

18 mrt 13.30 uur.Afd.Fries/and. 
Restaurant Intermezzo, Stationsweg 6, Leeuwarden. Gemeenschappelijke bijeenkomst met het 
Genealogysk Wttrkferbàn 
Spreker: Dhr.G. de Weerd. Onderwerp: "Terschellingers en de Zee" 

20 mrt 20.00 uur.Afd.KwartiervanNijmegen 
Oud Burgeren Gasthuis, Prof.Cornelissenstraat 2, Nijmegen. 
Spreker: Dhr.C.Heijstek. Onderwerp: "Genealogische uitvoerings- mogelijkheden van computerpro
gramma's" 

21 mrt 20.00 uur. Afd. Betuwe 
Streekmuseum, Plein 46-48, Tiel. Spreker: M.Rijkelijkhuizen. Onderwerp: "Vervolginternetle
::.ing" 

23 mrt 20.00 uur.Afd. Delfland. 
Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindseweg 7, Delfgauw. Spreker: Mw.R.Fiedeldij-Dop. 
Onderwerp: "Gebmiken rond geboorte en doop". 

25 mrt 13.30 uur.Afd.Drenthe 
Zaal De Boshof, Boshof 1-3, Odoorn. Spreker: Dhr. R. Dix. Onderwerp: "Vererving van de familie
naam in vrouwelijke lijn." 

25 mrt 13.30 uur.Afd. Zaanstreek-Waterland 
Openbare Basisschool De Zoeker, Fortuinweg 12, Zaandijk Computers en Internet. Onder
werp: Programma Gens Data Pro en Gen-Lias zullen worden getoond. Bespreken: Dhr. 
R. Bont 075-6400634 of: genealogie.bont@hccnet.nl 
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IXj Aefie Jans Vinckesteyn, begr. Rotterdam 

22-11-1678, otr./ tr. Rotterdam SB 25-3/17-4-
1644 Cornelis Hubrechtsz van 't Wedde, overl. 
voor 22-11-1678. 

Bij haar overlijden liet Aefie Jans drie minder
jarige en twee meerderjarige kinderen na, die 
nog niet alle gevonden zijn (N.B. de kinderen 
Maria en Jan waren minderjarig!). 

Uit dit huwelijk, ged. rem. te Rotterdam: 

1. Maria van 't Wedde, ged. 16-10-1657, begr. 

ald. 14-9-1731, tr. ald. SB 10-5-1682 Johan 
van de Pavort, ged. Leerdam 2-7-1656, no
taris, overl./begr. Rotterdam 5/11-3-1713, 
zn. van Jordaan van de Pa vort en Corne
lia van (N)Es. 
Uit dit huwelijk bekend: 
1. Cornelis, ged. Rotterdam rem. 26-2-168388 • 

2. Jan, ged. 1-1-1660. 

Xa AriaentgenJans van Brontgeest, ged. Delft 
NK 4-4-1624, begr. ald. NK 13-1-1702, tr. ald. 
26-5-1647 DirckDircxz (van derCrans), hoeden

maker, mog. begr. OK 4-11-1689. 

Uit dit huwelijk, ged. te Delft: 

1. Anna, ged. 22-3-1648. 

2. Dirc, ged. 29-8-1649. 
3. Dirc, volgt XIa. 

4. Aryen, ged.12-5-1652. 

5. Aryen, ged. 30-9-1658. 
6. Urbanus, volgt XIb. 

7. Willem, ged. 21-1-1665. 
De toren van de Oude ofHippolytuskerk te Delft 

(foto2005). 

• 

Xb CathaUna (I) van Brontgeest, ged. Delft NK 17-10-1627, begr. ald. NK 19-9-1707, otr. ( 1) Delft/ 

Rotterdam 17/25-4-1666 (beide als Catharina van Bronsgeest), tr. Overschie 9-6-1666 Cornelis 
Jonasz Mesdagh, korenmolenaar, wedn. van Leiden; tr. (2) Delft 27-7-1675 DavitAryenszvanEyck. 

Uit het eerste huwelijk, volgorde onbekend: 

1. Salomon CorneliszMesdagh, otr. Delft 21-4-1696Johanna Geertruid Cramer. 
Uit dit huwelijk een levenloos kind, begr. Delft NK 23-4-1704. 
Op 21 juni 1686 begiftigt Urbanus Jansz van Brontgeest zijn neef Salomon Mesdag, oud ongeveer 
15 jaar, met de Nicasiusvicarie in de Oude Kerk van Delft, die vacant is geworden door het overlij
den van zijn halfbroer LodewijckJansz van Brontgeest". 

2. Urbanus Cornelisz Mesdagh, otr. Delft 1-5-1694 Jannetje Cornelis Burgerhout. 
Uit dit huwelijk geen kinderen in Delft en Rotterdam gevonden. 

Xc MichielJansz van Brontgeest, ged. Delft NK 23-5-1631, bierbrouwer, begr. ald. NK 7-9-1706, 
tr. (1) ald. SB 28-12-1653 Pieternel/etje Floris (van Duyn), ged. ald. NK 7-11-1632, begr. ald. NK 27-8-
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1679, dr. van Floris Engelsz en Cornelia Pieters; otr. (2) Delft SB 30-11-1680 Cornelia van Zuylen, 
begr. ald. 11-3-1705. 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Delft: 

1. Joannes, ged. NK 2-5-1655 (jong over!.). 

2. Jan, ged. NK 23-9-1656, mog. begr. ald. NK 16-11-1665. 

3. Floris, volgt Xlc. 

4. Anna, volgtXId. 

Xd Catrina (II) van Brontgeest, ged. Delft NK 26-6-1637, tr. CornelisJacobszvan Os, geb. Leerdam 

augustus 1637, zn. van Jacob van Os en Gerrigje van Os. 
De naam Van Os kwam indertijd in Leerdam veelvuldig voor. Ook Catrina's dochter Geertruid trouwt 
met een Van Os. Hoewel familiebanden tussen de verschillende naamdragers voor de hand liggen, 
zullen die, gezien de tamelijk stringente eisen die de NG kerk stelde ten aanzien van verwantschap
pen bij huwelijk, niet erg 'nabij ' zijn. 

Uit dit huwelijk: 

1. Geertruyd, volgt Xle. 

Xe Jan vanBrontgeest, ged. Delft OK 14-3-1640, begr. Rotterdam 29-9-1671, otr./ tr. ald./Kralin

gen 16/30-4-1662 NeeltgenAriens Boers. 

Uit dit huwelijk, ged. te Rotterdam: 

1. Johannes, volgt Xlf. 

2. Arien, ged. rem. 31-10-1666. 
3. Jannetie, ged. NG 16-9-1670. 

Xf Heyndrick Teunisz van der Wal/, ged. Delft 15-10-1628, begr. ald. OK 26-9-1672, tr. Lysbeth 
Stoffels, begr. ald. NK 28-5-1684. 

Uit dit huwelijk, ged. te Delft: 

1. Stoffel, ged. 23-10-1659. 
2. Christoffel, ged. 20-11-1660. 

3. Anthony van der Wal/, ged. 26-1-1662, tr. Marya Lantmeter. 
Uit dit huwelijk, ged. te Delft: 
1. Marya van der Wal/, ged. 25-1-1685, tr.Jacobus Morie. 
Uit dit huwelijk: Maria Cornelia, ged. Delft 10-2-1723. Geen verdere gegevens gevonden. 
2. Dirck, ged. 8-6-1687. 
3. Hemyckus van der Wal/, ged. 2-3-1689, otr. Delft 10-8-1720 ElisabetDadelbeeq. 
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden. 
4. Anna, gcd. 3 - 6 - 1691. 

5. Antonia, ged.19-5-1693. 
4. Jannetge, ged. 1-8-1664. 
5. A1yaentge, ged. 12-12-1666. 

Xg Michiel Teunisz van der Wal/, ged. Delft 18-2-1633, begr. ald. OK 3-6-1678, tr. ald. 30-4-1656 
Maria Heyndricx de Frenen, begr. ald. OK 19-3-1680. 

Uit dit huwelijk, ged. te Delft: 

1. Johannes, volgt Xlg. 
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2. Hendrick van der Wall, ged. 7-3-1666, tr. Sophya van den Boon. 
Uit dit huwelijk: 
1. Ma1ya, ged. 4-3-1691. 
2. Joanna, ged. 6-5-1694. 
Van deze kinderen geen huwelijken en/of nakomelingschap gevonden. 

3. Maria, ged. 25-12-1668. 

Xh Frans Woutersz van Buyren, overl. voor 29-7-1676, otr. Delft SB 9-11-1652Jannitgen Willems 
van Ring ( ook: van Rijn), begr. ald. 3-8-1713. 

Uit dit huwelijk bekend, volgorde onbekend: 

1. Willem Fransz van Buyren, geb. tussen 9-11-1652 en 3-8-1654', leeft nog 29-7-1676. 

2. Wouter Fransz van Buyren, begr. Delft 1-5-1719, tr. (1) Delft NK 7-11-1700 Helena Pieters Opkui
sen, begr. Delft OK 23-8-1708; otr. (2) Delft OK 22-3-1711 Maria van Ridderslaen, ged. Delft 
r.-k. 16-11-1695, begr. ald. 7-3-1745, dr. van Joannes Barthautse van Ridderslaen en Elijs
abetha Budan. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Franciscus, ged. Delft r.-k. 26-6-1701. 
2. Petronilla, ged. Delft r.-k. 28-9-1702. 

3. GeertruidaFransdrvan Buyren. 
Zij testeert op 2 juni 1719 en wijst als haar algemeen erfgenaam aan Maria Baarthoutsdr Ridder
slaan, weduwe van haar broer Wouter Fransz van Buyren. 

Xi Rusgen Wouters van Buyren, otr. Leiden SB/Delft OK 28-3/5-4-1659, tr. Delft OK 20-4-1659 

JanHarmenszvan de Graeff, alias van Cuyck, alias van de Grave, laken werker, geb. Grave. 
N.B. de kinderen zijn in Leiden te vinden in de r.-k. doopklappers onder Van Cuyck. Op deze 
Leidse connectie werd ik attent gemaakt door de redactie, die mij verwees naar een artikel in 
Gens Nostra 1966 van de heer C.P. Bakker. Daarin vond ik een verdere verwijzing naar een 
kwartierstaat opgemaakt door de heer R. F. Vulsma in Gens N os tra 1960. 

Uit dit huwelijk, ged. r.-k. te Leiden: 

1. Maria, volgt Xlh. 
2. Wouter, ged. 26-3-1662. 

3. Gertrudis, volgt Xli. 
4. Elizabeth, ged. 22-2-1666. 

5. Joannes, volgt Xlj. 
6. Anna van Kuyck, ged. 23-4-1671, otr. /tr. Leiden SB 29-3/14-4-1697 Willem de Couck, ged. ald. 

r.-k. 28-11-1669, laken werker, zn. van Lucas Willemsz en Adriana NN. 
Uit dit huwelijk, ged. r.-k. te Leiden: 
1. Lucas, ged. 5-5-1698. 
2. Rosa, ged. 6-6-1700. 
3. Gulielmus, ged. 13-2-1702. 
4. Rosa, ged. 6-8-1704. 

7. Rosa, volgt Xlk. 
8. Walterus, ged. 25-5-1678. 

Xj Cornelia Bastiaensvan der Meer, begr. Delft OK 8-3-1706, tr. ald. r.-k. 3-11-1675Joannes]acobse 
Prins, overl. voor 8-3-1706. 

Uit dit huwelijk, ged. r.-k. te Delft: 
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1. Agnes Prins, ged. 1-9-1676, tr. verm. Dominicus van der Valck. 
Uit dit huwelijk: Cornelia, ged. Delft r.-k. 22-2-1713. Verder geen informatie. 

2. Jacobus, volgt Xll. 

3. Sebastianus, ged. 12-12-1682. 

Xk Samuel Comelisse Verwey, ged. Rotterdam NG 14-8-1650 otr. ald./ tr. Hillegersberg 19-3/2-

4-1673 Maria Ponsman, ged. Rotterdam ELu 27-5-1657, begr. ald. 7-7-1729, dr. van Jan Claesse 

Pons man en Digna Verwey ( ook wel: Verhey). 

Uit dit huwelijk, ged. Elu te Rotterdam: 

1. Jan Verwey, ged. 29-9-1675, grutter, verm. overl. ald. 7-7-1717, otr./ tr. Rotterdam NG 30-

1/16-2-1701 Helena (Heyltje) de Vries, ged. Rotterdam NG 13-3-1685 (!), dr. van Jacob Sijbrants 

de Vries en Annetie Jans Pot. 
Uit dit huwelijk, ged. te Rotterdam: 
1. Anna, ged. NG 15-11-1701. 
z. Marija, ged. NG 4-9-1703. 
3. Dina, ged. ELu 13-3-1707. 
4. Maria, ged. ELu 5-10-1710. 

2. Digna, ged. 22-6-1679. 

XI Alida Vinckesteyn, geb. Rotterdam 31-7-1645, over!./ begr. ald. 21/26-4-1677, otr./tr. Rotter
dam SB 15-3/4-4-1668 Rutgert van der Heym, ged. Schiedam 23-7-1645, overl. ald. 4-2-1673, zn. 

van Hendrik en van Grietje van Bleyswijck. 

Uit dit huwelijk: 

1. Hendrick van der Heim, geb. Rotterdam 5-1-1669, ongeh. over 1. ald. 12-4-1723. 

2. Margaretha, volgt Xlm. 
De beste bron voor gegevens omtrent het uit Duitsland (Hamm, Westfalen) afäomstige, in Ne
derland geadelde en in 1898 uitgestorven geslacht Van der Heim is niet Nederland's Adelsboek, 
maar het door H.A.M. Roelants geschreven 'Gulden boek van Schiedam', uitgegeven door H.C.A. 
Campagne, Amsterdam 1900, onder andere aanwezig in de bibliotheek van het CBG. Door het 
voortijdig overlijden van Roelanrs in 1901 is de geplande reeks van maximaal zeven delen nooit 
verder gekomen dan het eerste deel. 

Xm Neeltje Jans Wnckesteyn, begr. 9-2-1699, otr./tr. Rotterdam SB 17-2/21-3-1669 Gerard Brui
nis,j.m. van Tiel, begr. ('Gerret Bruynes') Rotterdam 14-4-1676. 

Toen Neeltje Jans Vinckesteyn als weduwe overleed, waren er drie meerderjarige kinderen in leven. 

Uit dit huwelijk bekend, volgorde onbekend: 

1. Cornelia, volgt Xln. 
2. Christina Bruynis 89 (Bruyns), begr. Rotterdam 21-8-1731, tr. Rotterdam 5-2-1692 Cornelis 

JanszSteendyck, geb. Kralingen ca. 1671, koopman/brander, begr. Rotterdam 15-3-1734, zn. 
van Jan Cornelisz Boer en Leentje Jans Brechman. 
Bij dit huwelijk getuigde Christina's moeder juffr. Neeltje Vinckesteyn, wed. Gerrit Bruyns. 
Bij het overlijden van Christina Bruynis waren twee meerderjarige kinderen in leven. Echter geen 
bijzonderheden gevonden. 
Uit dit huwelijk, ged. oud-kath. te Rotterdam: 
1. Leendert, ged. 21-4-1693. 
z. Gerardus, ged.17-6-1697. 
3. Christina, ged. 28-11-1698. 
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4. Joannes, ged. 20-8-1700. 
5. Cornelia Maria, ged. 5-10-1701. 
6. Cornelius, ged. 3-9-1702. 
7. Gerardus Rudolphus, ged.19-1-1704. 
8. Cornelia Maria, ged. 26-6-1706. 
9. Cornelia Maria, ged. 1-12-1707. 

10. Maria Anna, ged. 11-2-1709. 
11. Joannes, ged. 2-6-1711. 
12. oanna Barbara, ged. 15-8-1714. 

3. Catryna, volgt Xlo. 

Xn Jan Dircxz van 't Wedde, koopman, commissaris van zeezaken van Rotterdam, overl./begr. 

ald. 12/17-2-1736, otr./tr. Rotterdam SB 11/27-3-1672 Willemina Paets, dr. van Herman Paets, le
proosmeester te Rotterdam, en Margaretha Paets. 
Bij het overlijden van Jan van 't Wedde was nog een kind in leven. Dit moet Margarita zijn. 

Uit dit huwelijk, ged. rem. te Rotterdam: 

1. Dirk, ged. 28-5-1673. 
2. Harmanus, ged. 25-11-1674. 
3. Adriana, ged. 22-5-1679. 
4. Margarita, volgt Xlp. 
5. Adriana, ged. 27-2-1684. Zie ook onder Xo-2. 

Xo Hubert Dircxz van 't Wedde, ged. Rotterdam rem. 16-7-1651, otr./tr. (1) ald. NG/Schiedam 
15/29-4-1674 Lysbeth van Steenbergen, wonende te Schiedam, verm. ged. Delft 12-1-1651 (als dr. 
van Diert van Steenbergen en Maria Zacharias); tr. ( 2) Maria Lodewijk. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Maritje, ged. Rotterdam rem. 14-7-1678. 

Uit het tweede huwelijk: 

2. Adriana van Twedde, ged. Rotterdam rem. 30-6-1680, otr./tr. ald. NG 24-3/9-4-1715 Simon 
Commenicq, ged. Den Haag 3-3-1677, zn. van dr. Leonard Commenicq en Catarina Bidlo. 
Uit dit huwelijk een zoon: Leonard, ged. Rotterdam 4-7-1715, van wie verder niets vernomen wordt. 
N.B. Het is ook mogelijk dat de vrouw Adriana van 't Wedde (Xn-s) was, dr. van Jan Dircxz van 't 
Wedde. 
Naamgeving van de zoon en doopgetuige geven geen aanknopingspunt. 

Xp Neeltge van 't Wedde, van Rotterdam, begr. ald. 21-12-1722, otr./ tr. Rotterdam SB 3-6/25-6-
1679 Willem van Aken, ged. Dirksland 15-1-1653, over 1. voor 21-12-1722, zn. van Job Jacobsz van 
Aken en MaritgenJacobs. 

Uit dit huwelijk, ged. rem. te Rotterdam: 

1. Aejje, ged. 24-4-1680. 
2. Maria, ged. 1-10-1681. 
3. Job, volgt Xlq. 
4. Cornelis, ged. 14-3-1689. 
5. Cornelis van Aken, ged. 1-10-1693, 'heurder van het makelaersampt', begr. Rotterdam 2-1-

17z3, otr./ tr. Rotterdam SB 1/16-4-1719 Sophia Elizabet Uit den Eekhout, ged. Rotterdam rem. 
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5-6-1698, begr. ald. 24-2-1750 (als vrouw vanJohannis Uytterveer, met wie zij op 31-1-1725 

NG getrouwd was), dr. van Pieter Uiteneekhout en Willemina van der Heul. 
Uit dit huwelijk: CorneUa, ged. Rotterdam rem. 21-1-1720. Van haar geen huwelijk of nakomeling
schap gevonden. 

Xq Aeltge van 't Wedde, otr. /tr. Rotterdam SB 26-2/14-3-1677 Philips Brouwer. 

Uit dit huwelijk, ged. rem. te Rotterdam: 

1. Francina Brouwer, ged. 7-4-1678, otr./tr. Rotterdam 19-1/5-2-1702 Hendrik Cranenburg, j.m. 
van Tiel. 
Een Francina Brouwer trouwt voor het Gerecht op 20 augustus 1698 met Johan Quakel, j.m. van 
Tiel. Onduidelijk is, of het hier dezelfde Francina Brouwer betreft. Bij het huwelijk met Hendrik 
Cranenburg wordt niet vermeld dat zij weduwe of gescheiden was. Van het paar Quakel/Brouwer 
wordt verder niets vernomen. 
Uit dit huwelijk, ged. rem. te Rotterdam: 
1. Alyda, ged. 20-10-1702. 

2. Angenieta, ged. 20-10-1702. 

Van deze kinderen geen verdere informatie gevonden. 
2. Abraham, ged. 6-12-1679. 

3. Aejje, ged. 16-12-1681. 

4. Johannes, ged. 17-1-1689. 
5. Philippus, volgt Xlr. 

Xla Dirck Dircxz van der Crans, ged. Delft 29-9-1650, begr. ald. OK 8-6-1700, tr. ald. 26-1-1675 

Christina Jacobs Corve. 

Uit dit huwelijk, ged. te Delft: 

1. Johannes, ged. 14-7-1675. 

2. Jacobus, ged. 18-3-1677-

3. Dirck, ged. 23-7-1679. 

4. Johanna, volgt Xlla. 
5. JoannisvanderCrans, ged. 30-7-1688, begr. Delft OK 27-3-1759, tr. Delft 10-5-1705 (!?) Gertru

dis van der Burg, begr. ald. OK 27-11-1749. 
Geen kinderen gevonden. 

Xlb Urbanus Dircxz van der Crans, ged. Delft 2-5-1660, otr. Den Haag 22-2-1682 MarytgenJansdr 
van Seghwaert ( ook: Lantsheer), geb. Zoetermeer. 

Uit dit huwelijk: 

1. Annetge, ged. Pijnacker 12-4-1682. 

2. Abraham, volgt Xllb. 
3. Jan, volgt Xllc. 
4. Nijklaas, ged. Delft 11-1-1694. 

5. Willem, ged. Delft 20-9-1696. 

Xlc Floris vanBrontgeest, ged. Delft NK 7-8-1657, burger in Den Haag 22-3-1680, notaris, begr. 
ald. 29-9-1712 (impost f. 15,-), otr. ald. 5-4-1682 Adriana de Bye, geb. ca. 1660, begr. ald. 4-10-1747 

(pro deo, 88 jaar). 

Uit dit huwelijk bekend, ged. te Den Haag: 
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1. Michiel van Brontgeest, ged. 24-2-1683, had een relatie met Sara Saklee, van welk paar met 
zekerheid bekend: 
Machiel, ged. Den Haag 8-1-1713. 

Een Michiel van Brondgeest vertrok op 10 mei 1712 met het VOC-schip 'Wassenaar', behorende tot 
de VOC-kamer Delft, naar Indië. Het is aannemelijk dat het hier Michiel (Florisz) van Brontgeest 
betreft. 

2. Anthoni, ged. 7-5-1684. 
3. AnthoniBronsgeest, ged.10-6-1685, begr. Den Haag 18-12-1738, otr./tr. (1) Den Haag (als An

thony Bronsgeest)/ Stompwijk (pro deo, als Anthony van Bronsgeest) 8/22-5-1718 Maria 
van Ockenburgh, verm. ged. Den Haag r.-k. 22-1-1698 (als dr. van Petrus van Hockenburgh 
en Margareta van Hassel); otr. (z) Delft (als Anthony van Brontgeest)/Den Haag (als An
thony Bronsgeest) 9/10-6-1725 Anna Middelwaart, j.d. van Middelburg in Zeeland, wo
nende Delft. 
Uit deze huwelijken geen kinderen bekend. 

4. JanAdriaen, volgt XIId. 

Xld Anna van Brontgeest, ged. Delft OK 24-3-1661, overl./begr. Delft/Delft NK 17/22-5-17291
, 

otr. ald. 20-4-1686Johannes Middelwaart, begr. ald. NK 6-10-1724. 

Uit dit huwelijk: 

1. Cornelis Middelwaart, ged. Delft 22-8-1687, mog. begr. ald. 29-5-1722, tr. ald. 5-10-1709 
ChristinaRemmery, verm. dr. van Johannes Remmery en Maritie van der Horst. 
Uit dit huwelijk, ged. te Delft: 
1. Anna, ged. 23-10-1710, begr. Delft 29-1-1712. 

2. Anna, ged. 27-4-1712. 

3. Mary tie, ged. 15-2-1714. 

4. Jan, ged. 21-5-1716. 

5. Dirck, ged. 6-4-1719. 
Een kind tussen een en twaalf jaar oud (zgn. 'baar kind') is op 21 maart 1721 begraven. Van geen van 
de andere kinderen zijn verdere gegevens gevonden. 

Xle Geertruyd van Os, ged. Delft 29-11-1672, tr. (1) Leerdam 22-4-1693 Hendrik van Os, ged. ald. 
8-1-1670, zn. van Arie van Os en Nieske Kool; tr. (z) Leerdam 31-8-1707 Klaas Cornelissen Bosch, 
j.m. van Tricht, omlangs wonende te Schoonderwoerd. 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Leerdam: 

1. Arie, volgt XIIe. 
z. Catharina, ged. 27-3-1696. 
3. Cornelis, ged. 4-12-1698. 
4. Jacob, ged. 4-9-1701. 
5. Antony, ged. 13-4-1704. 

Anrhony va n Os liet op 2.5 s eptcn1bc::r 17 33 e e n.jon.ge n. Sander dope n , waa1·v ~u1 de 11.1.oc d c r z ou z ijn 

Neeltje Hoevens. Haar naam is op de doopinschrijving doorgehaald, en een huwelijk Van Os en 
Hoevens is niet gevonden, en een ander huwelijk van Anthony is evenmin bekend. Een Sander 
Hoevens (!) tr. Leerdam 8-6-1757 Neeltje van der Hagen. Zij krijgen elf kinderen, van wie behalve 
de dopen niets bekend is. Een Sander van Os blijkt in diezelfde tijd (waar en wanneer is niet be
kend) gehuwd te zijn met Willemtje Fransse Kortleven. Zij krijgen zeven kinderen, van wie even
min iets meer bekend is dan de dopen. 

Uit het tweede huwelijk, ged. te Leerdam: 

6. Elisabeth, ged. 7-12-1707. 
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7. Katharina, ged. 26-3-1710. 

s. Lysbeth, ged. 22-6-1712. 

9. Cornelis, ged. 23-5-1717. 
Van geen van deze vier kinderen is verdere informatie gevonden. 

Xlf Johannes Brondgeest, ged. Rotterdam NG 9-10-1664, onderwijzer, begr. ald. 14-9-1720, tr. 

ald. NG 26-7-1695 Margrita van Sprankhuysen, ged. Delft 20-9-1667, dr. van Joris Maertensz van 

Spranchuysen en Fytje Jans van der Maes. 

Uit dit huwelijk, ged. te Rotterdam: 

1. Johannes Brondgeest, ged. 15-1-1696, begr. Rotterdam 30-12-1718, tr. ald. 27-4-1717 Jakoba van 
Beusekom, ged. Rotterdam 10-4-1695, begr. ald. 26-5-1724, dr. van Dirck Tonisse van Beuse

kom en Hillegond Havelaer. 
Uit dit huwelijk, ged. te Rotterdam: 
1. Ma1grieta, ged.17-3-1718, begr. Rotterdam 26-11-1718. 
2. HillegondBmndgeest, ged. 3-8-1719 (na de dood van haar vader), ongeh. overl./begr. Rotterdam 30-

12-1782/4-1-1783. 

2. Joris, ged. 2-3-1698. 

3. Sofia Brondgeest, ged. 11-5-1700, tr. Rotterdam 14-4-1737 Theunis van der Laan, ged. ald. 29-8-

1713, begr. ald. 6-3-1784, zn. van Jan J ooste van der Laan en J annetie Teun is. 
Uit dit huwelijk: 
1. Johannes van der Laan, ged. Rotterdam 29-1-1741, wellicht otr./tr. Rotterdam SB 2/11-4-1779 Maria 

Christina Wigand, uit Welle in Waldeck. 

4. Martinus, volgt XIIf. 

5. Joris, ged. 16-3-1704, begr. Rotterdam 15-1-1725. 

6. MargrietaBrondgeest, ged. 28-11-1706, over 1. Rotterdam 14-6-1758, tr. ald. 17-11-1739 Nicolaas 
van Vorde. 
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden. 

7. Abraham, ged. 30-8-1709, begr. Rotterdam 9-10-1709. 

Xlg Johannes van der Wall, ged. Delft 7-9-1662, tr. Maria van der Velde. 

Uit dit huwelijk: 

1. Michiel van der Wall, ged. Delft 8-9-1686, otr. ald. 8-11-1732Jacoba van Bambergen, begr. ald. 

8-8-1758. 
Uit dit huwelijk: 
1. Johannis, ged. 7-3-1734, geen verdere bijzonderheden bekend. 
Michiel van der Wal(!), otr. ver m. (1) Delft 22-4-1713 Catarina de Leeuw, begr. ald. 26-1-1732. 
Uit dit mogelijke eerste huwelijk geen kinderen. 

2. Johanna van der Wall, ged. Delft 1-3-1693, otr. ald. 28-9-1720 Gillis van Santwijck. 
Uit dit huwelijk, ged. te Delft: 
1. Johanna, ged. 28-10-1721. 

2. Johannes, ged. 16-2-1723. 
3. Cristyna, ged. 19-4-1724. 
4. Maria, ged. 5-8-1725. 
5. Christyna, ged.12-1-1727. 
6. Maria, ged. 24-4-1729. 
7. Adryana, ged. 28-3-1731. 
8. Johannes, ged. 15-3-1733. 
Van deze kinderen zijn geen huwelijken en/of nakomelingen gevonden. 
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Xlh Maria Jans van der Graeff, ged. Leiden r.-k. 21-5-1660, over 1. voor 17-3-1690 (hertr. J. W. als 
wedn.), otr./tr. Leiden SB 18-4/10-5-1682Johannes Weerts, geb. voor 1662, lakenwerker, zn. van 

Lucas Weerts en waarschijnlijk Maria Gerrits. 

Uit dit huwelijk, ged. r.-k. te Leiden: 

1. Maria, ged. 21-7-1684, overl. voor 17-3-1690. 
2. Rosa, volgt Xllg. 

Xli Geertruytvan Kuyck, ged. Leiden r.-k. 18-5-1664, begr. ald. 15/22-3-1692, otr./tr. ald. SB 21-
4/12-5-1685 Antony Kegels, geb. Antwerpen, droogscheerder, begr. Leiden tussen 6/13-9-1727. 
Hij otr./tr. (2) ald. 4/27-9-1693 Lysbeth Verbiest, en heeft dan een kind tot zijn last. 

Uit zijn eerste huwelijk, ged. r.-k. te Leiden: 

1. Barbara, volgt XIIh. 
2. Joannes, ged. 3-1-1688, over 1. voor 4-9-1693. 
3. Antonius, ged. 21-2-1690, overl. voor 4-9-1693. 

Xlj Jan van Kuyck, ged. Leiden r.-k. 23-2-1668, lakenbereider, otr./tr. (1) Leiden SB 26-3/12-4-
1693 Angenieta vanHaegh (Agnes van Haeff), geb. Nijmegen, overl. voor 29-12-1703; tr. (2) Leiden 
SB 29-12-1703/19-1-1704Judith Schulvert, ged. 24-1-1671, wed. Gillis Brand, dr. van Jan Gerritsz 
Schulper en Margriet Willems. 

Jan van Kuyck had bij zijn tweede huwelijk twee kinderen tot zijn last,Judith Schulvert een kind. 

Uit het eerste huwelijk, ged. r.-k. te Leiden: 

1. Joannes, ged. 9-12-1694. 
2. Joanna, ged.10-12-1696. 

Uit het tweede huwelijk, ged. r.-k. te Leiden: 

3. Rosa, volgt XIIi. 

4. Henricus, ged. 31-7-1707. 

Xlk Rosa van Cuyck, ged. Leiden r.-k. 13-5-1675, begr. ald. 17/24-1-1756, otr./tr. Leiden SB 23-
12-1701/7-1-1702 Willem Vorster, lakenwerker, overl. voor 17-1-1756, verm. zn. van Walravus Por
ster en Catrina van Sleden. 

Uit dit huwelijk, ged. r.-k. te Leiden: 

1. Walravus, ged. 14-5-1702. 
2. Antonius Voster, ged. 16-8-1704, lakenwerker, otr./tr. Leiden SB 3/18-7-1722 Catharina Pieters 

van Gilze, ged. ald. r.-k. 27-3-1693, dr. van Pieter Janssen Wernaers (Gelro) en Maria Jacobs. 
Uit dit huwelijk: 
1. Antonius, ged. Leiden r.-k. 4-5-1723, begr. ald. russen 3/10-7-1723. 

3. Rosa Voster, ged.13-7-1708, begr. Leiden tussen 11/18-1-1772 (als vrouw van Jacobus van Erc
kel, met wie zij echter mijns inziens niet gehuwd was). 
Buitenechtelijk kind: Anna Voster, ged. Leiden r.-k. 30-7-1732. Vader Jacobus van Erckel. 

4. Joannes, volgt XIIj . 
5. Anna Catharina, ged. 13-5-1717. 

XII Jacobus Prins, ged. Delft r.-k.19-2-1680, mog. begr. ald. 24-1-1742, tr. (1)Joanna van der Sluys; 
tr. (2) Delft r.-k.1-5-1718 Maria van der Hark. 
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Uit het eerste huwelijk, ged. r.-k. te Delft: 

1. zeer jong gestorven kind, begr. Delft 12-10-1704. 

2. Abraham, ged. 18-4-1710, begr. ald. 27-8-1710. 

3. Abraham, ged. 16-6-1712. 

Uit het tweede huwelijk, ged. r.-k. te Delft: 

4. Nicolaus, ged. 24-5-1719. 

5. levenloos kind, begr. ald. 21-8-1720. 

6. Joannes Prins, ged. 25-3-1721, verm. begr. ald. 2-12-1769, tr. (1) Delft 10-8-1749 Clasina van der 
Mast, begr. ald. 9-5-1761; tr. (2) Delft 9-8-1761 Adriana Verbunt, begr. ald. 16-6-1795. 
Uit het eerste huwelijk, ged. r.-k. te Delft: 
1. Jacoba, ged. 26-12-1748. 
2. DorotheaPrins, ged. 28-9-1752, tr. ald. 15-6-1783 (als Theodora Prins)Joannes Rimmelswaen. 

Geen kinderen gevonden. 
3. Jacobus, ged. 26-5-1755. 
4. Aegidius, ged. 15-9-1758. 
5. Joannes, ged. 27-4-1761, begr. ald. 20-5-1761. 
Uit het tweede huwelijk, ged. r.-k. te Delft: 
6.Joannes, ged. 24-4-1763, begr. ald.13-5-1763. 
7. Cornelius, ged. 24-3-1765. 
8. Joannes, ged. 26-11-1766, begr. ald.10-9-1768. 
9.Joannes Nicolaus, ged. 21-5-1769, begr. ald. 29-9-1769. 

7. ElizabethPrins, ged. Delft 5-8-1723, begr. ald. 18-5-1801, tr. ald. 28-3-1761Johannes Toet(e)man, 
verm. begr. ald. 25-10-1775. 
Uit dit huwelijk: 
1. Wilhelmus, ged. Delft r.-k 10-7-1764, begr. ald.19-7-1764. 

8. Henricus Prins, ged. 27-6-1726, leeft nog ( on geh.) 15-9-1758. 

Xlm Margareta van der Heym, ged. Rotterdam rem. 26-5-1671, over 1. 16-1-1706, otr./tr. Rotter

dam SB 29-10/17-11-1688 Adriaen Slegt, ged. Rotterdam ELu 14-4-1669, begr. 19-7-1737, zn. van 

Johannes Slecht en Lydia Hollaarts. 
Adriaan Slegt otr./tr. (2) Rotterdam SB 11-2/3-3-1706 Barbara Edens. 

Uit het eerste huwelijk, ged. rem. te Rotterdam: 

1. Jan, ged. 9-3-1690. 

2. Nicolaas, volgt XIIk. 

3. Henricus, ged.11-1-1697, verm. ongeh. begr.14-6-1760 (impost f. 30,-). 

4. Adam, ged.19-9-1698. 

5. Alida, ged. 29-9-1699. 
6. Meinsje, ged. 15-10-1700. 

7. Johanna, volgt XIII. 
8. Jan, ged. 8-3-1703. 

9. Alida, geb./ged. 8/26-3-1704. 

Xln Cornelia Bruininx (Bruinis), otr./tr. Rotterdam SB 30-3/20-4-1699 Willem van (N)Es de jon

ge, begr. ald. 18-4-1754. 

Uit dit huwelijk, ged. rem. te Rotterdam: 

1. Willem, ged. 20-4-1703 (zn. van Willem van Es en Cornelia Bruyninx). 

2. Neeltje, ged.17-8-1706 (dr. van Willem van Es en Cornelia Bruynis). 
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3. Cornelia van Es, ged. 2-5-1708, otr./tr. (1) Rotterdam SB 6/25-10-1745 Job van Aken (XIq), 

wedn. Johanna uyt den Eekhout; tr. (2) ald. 21-5/11-6-1755 Gerard Sanders, van Wesel. 
Uit deze huwelijken geen kinderen. 

4. Cornelius, ged. 15-11-1711, ongeh. begr. Rotterdam 29-1-1768. 

5. Johanna, volgtXIIm. 

6. Cataryna, ged. 23-12-1715. 

7. Willem, ged. 23-2-1718. 

8. Willemina, geb.(!) 25-4-1721. 

9. Perina, ged. 27-6-1723. 

Xlo CatrynaBruinis, tr. Cornelis (van) Es, begr. Rotterdam 4-1-1726. 
Bij zijn overlijden liet Cornelis van Es één minderjarig en één meerderjarig kind na. 

Uit dit huwelijk, ged. rem. te Rotterdam: 

1. Catharina van Es, ged. 6-11-1695, otr./tr. (1) verm. Rotterdam SB 19-5/4-6-1719Johan van Sim
meren; tr. ( 2) ald. 28-12-1720/12-1-1721Jacob Hûlebrand van der Sman, wedn. van Leiden. 
Geen kinderen gevonden. 

2. Willem, ged. 29-11-1699. 

3. Gerardus, ged. 23-4-1702. 

4/5. Cornelis en Gerardus, ged.17-6-1703 (tweeling). 
6. Cornelia, ged. 5-5-1705. 

7. Sara, ged. 8-7-1706. 

8. Cornelis, ged. 17-4-1708. 

9. Gerard van Es, ged. 7-11-1709, otr./ tr. Rotterdam SB 10/29-11-1730 Maria Post, ged. Rotter

dam 3-11-1712, dr. van Cornelis Post en Catrijna Heemskerck. 
Uit dit huwelijk, ged. rem. te Rotterdam: 
1. Catharina, ged. 10-9-1731. 
2. Catrijna van Es, ged. 16-10-1740, otr. Rotterdam 1-11-1780 Jan Boul-ijn, wedn. Cornelia Voorburg. 
Aantekening: bruid bejaarde dochter. 

10. Adrianus, ged. 18-5-1712. 

Xlp Margareta van 't Wedde, ged. Rotterdam rem. 2-7-1681, begr. ald. 16-4-1751, otr./ tr. Rot

terdam SB 25-5/12-6-1709 Wûlem Snellen, ged. ald. NG 13-8-1683, bewindhebber der VOC, over 1. 
1739, zn. van Johan Snellen, schout-bij-nacht van Holland en West-Friesland, en van Marga

retha van Muyden. 

Uit dit huwelijk, ged. rem. te Rotterdam: 

1/2. Jan en Herman, ged. 25-3-1710 (tweeling), beiden over 1. in juni 171090• 

3. Jan, volgt XIIn. 

4. Wilhelmina, ged. 4-5-1713. 

Xlq Job van Aken, ged. Rotterdam rem. 19-7-1685, begr. ald. 18-7-1746, otr. (1) Rotterdam SB 

19-7-1713Johanna UyttenEeckhout, ged. Rotterdam rem.10-12-1684, begr. ald. 26-6-1741, dr. van 

Pieter Uytten Eechout en Wilhelmina van der Heul; otr./tr. (2) Rotterdam SB 6/25-10-1745 Cor
nelia van Es, ged. ald. rem. 2-5-1708 (Xln-3), over 1. na 1755. 

Job van Aken schrijft op 13 februari 1736 de Erasmusvicarie in de OK van Delft (638 pond) over op 
Cornelis van Es, zn. van Willem van Es en Cornelia Brui nis••. 

Uit het eerste huwelijk, ged. rem. te Rotterdam: 
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1. Kornelia, ged. 24-4-1714. 

2. Pieter, ged. 22-12-1715 . 

3. Willem, ged. 17-1-1718. 

4. Ignatius, ged. 1-1-1723. 

5. Willem, volgt Xllo. 

Xlr Philip pus Brouwer, ged. Rotterdam rem. 31-7-1691, otr. Rotterdam/tr. Culemborg NG 14-

1/21-1-1714Anna vanBeusekom. 

Uit dit huwelijk: 

1. Alida, ged. Rotterdam NG 23-10-1714. 

2. Kornelia, ged. Rotterdam NG 9-4-1716. 

3. Philip pus, volgt XII p. 

Xlla Johanna van der Crans, ged. Delft 14-11-1684, begr. ald. OK 4-8-1772, tr. Delft 12-4-1710 

DirckHarlees, begr. ald. OK 4-11-1746. 

Uit dit huwelijk, ged. te Delft: 

1. Catharina Harlees, ged. 10-2-1711, begr. ald. OK 17-1-1794, otr. Delft 13-7-1765 Jan van der 
Griend, begr. ald. OK 18-1-1797. 
Uit dit huwelijk geen kinderen. 

2. Dirk, ged. 18-9-1712. 

3. Mattijs, ged. 22-4-1715. 

4 . Jacobus Harlees, ged. 6-7-1719, begr. Delft NK 17-3-1786, otr. ald. 19-5-1742 Josina Kastier, 
begr. ald. NK 24-3-1778. 
Uit dit huwelijk vijf kinderen, van wie een overlevende zoon. Deze had uit twee huwelijken vier 
kinderen, echter vermoedelijk geen verder nageslacht. 

5. Christina Harlees, ged. 13-12-1722, begr. Delft NK 6-5-1794, tr. ald. 30-3-1749 Jan Overvest, 
begr. ald. NK 8-4-1774. 
Uit dit huwelijk vier kinderen en verder nageslacht. 

6. Angeniesje, ged. 7-1-1725. 

7. Heinderick, ged. 15-12-1729. 

8. Johanna, ged. 15-12-1729. 

Xllb Abraham Urbanusz ('Bane') van der Crans, ged. Delft 24-11-1689, otr./tr. Delft/Berkel 24-

11/9-12-1714MarietjeAriens Sterrevelt, ged. Berkel 1-10-1690, dr. van Arie Gerritsz en Aaltje Dirx. 

Uit dit huwelijk: 

1/2. Geertje en Willemtje, ged. Berkel 31-3-1715. 

3. Geertje, ged. Berkel 20-9-1716. 
4. Gerrit Abrahams van der Krans, ged. Berkel 11-1-1719, er. ald. 11-10-1739 Jannet:Je Arii!ns van der 

Ende, ged. ald. 29-9-1719, dr. van Arie J ansz van der Ende en Lydia Pieters de Roy. 
Uit dit huwelijk negen kinderen, van wie twee gehuwd. Echter vermoedelijk geen verder nage
slacht. 

5. Dirk, ged. Pijnacker 11-8-1720. 

6. Jan Abrams van der Krans, ged. Pijnacker 5-10-1721, tr. (1) Zevenhuizen 7-6-1745 Neeltje 
Claasdr Verkade; tr. (z) Berkel 29-10-1747 AriaantjeAlderts Schipper, ged. ald. 16-8-1716, over 1. 
voor 15-6-1751, dr. van Alderd Simons Schipper en Annetje Cornelis Bromer; tr. (3) Berkel 
16-5-1751 Antje Willems Rijïaarsdam, wonende Pijnacker, wed. Klaas J ansz J ongeleen. 
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Uit het tweede en derde huwelijk drie kinderen, van wie geen verdere informatie. 

7. Aaltje Abrahams van der Krans, ged. Berkel 23-11-1732, tr. (1) ald. 7-6-1756 Jan Hendrik Poppe, 
ged. Den Haag 18-3-1731, wonende Rotterdam, zn. van Jan Hendrik Poppe en Catrina 

Buskes; tr. (2) Rotterdam SB 16-11-1766 Pieter Langendonk, wedn. van Veerse; tr. (3) Rotter

dam 8-8-1780 Pieter Cantzlaar, ged. Den Haag 15-2-1739 als zn. van Barnardus Kanselaar en 

Johanna Jacoba Lameyteren, of ged. Den Haag 22-5-1740 als zn. van Bernardus Kanselaar 

( niet dezelfde!) en An geniet van der Duyf. 
Uit het eerste en tweede huwelijk elk een kind, van wie een gehuwde dochter met kinderen in Rot
terdam, echter geen verder nageslacht gevonden. 

8. Lysbeth, ged. Nootdorp 7-4-1726. 

9. Willem, ged. Nootdorp 15-1-1731. 

10. Niesje, ged. Nootdorp 5-7-1733. 

Xllc Jan Banevan der Crans, otr. Delft 1-2-1710 AnnetgeDircxvan der Waal. 

Uit dit huwelijk: 

1. Simon, ged. Delft 23-8-1711. 

2. Lysbeth, ged. Delft 4-10-1712. 

3. Marytje, ged. Pijnacker 19-7-1716. 
4. Simon, ged. Pijnacker 3-7-1718. 
5. SimonJansz van der Krans, ged. Pijnacker 7-7-1720, begr. ald. 5-2-1766, tr. (1) Delft OK 14-5-

1747 NeeltjeJansdr. van Oosterveld; tr. (2) Delft Gasthuiskerk 3-11-1748 Gerritje Philipsdr. van 
Es, ged. Pijnacker 17-2-1715, mog. begr. Pijnacker 19-7-1771 of 13-10-1773, dr. van Philippus 
Teunisz van Es en Aaltje Jans Outshooren. 
Uit beide huwelijken elk een kind, geen verdere bijzonderheden. 

6. KlaasjeJansdr. van der Krans, ged. Delft 12-3-1724, begr. ald. 7-3-1791, otr./ tr. Delft 21-9/6-10-

17 48 Pieter Willemsz Slootweg, begr. ald. 17-4-1790. 
Uit dit huwelijk een levenloos kind gevonden, begr.13-3-1750. 

7. WillemJansz van der Krans, ged. Delft 26-9-1726, verm. begr. ald. 14-3-1789, otr. Delft NK 7-
4-1753 Maria Willemsdr Slootweg, verm. begr. Pijnacker 28-12-1803. 
Uit dit huwelijk dertien kinderen, van wie een gehuwde zoon zonder nageslacht en een gehuwde 
dochter. 

Xlld Jan Adriaan Brons geest, ged. Den Haag 26-2-1690, begr. ald. 24-8-1739, otr./tr. ald. NG 20-
12-1722/10-1-1723 LucretiaBorren, ged. ald. r.-k. 20-4-1693, begr. ald.13-11-1761, dr. van Jan Lucas 
Borre en Française Pardesus. 

Kinderen (voor en na sluiting van het huwelijk), ged. te Den Haag: 

1. Anna Bronsgeest, ged. r.-k. 26-7-1712, otr. (1) Den Haag 25-3-1731 Hendrik Jans van den Bergh, 
geb. ca.1710, begr. ald. 11-11-1743 (pro deo, 32 jaar); otr./tr. (2) ald. Hoogdu. 1/15-12-1748 Pie
cerdeLeeuw,j.m. van We(h)l. 
Uit het eerste huwelijk twee kinderen, geen verdere bijzonderheden. 

z. Adriaan, ged. 19-6-1715. 
3. Michiel Bronsgeest, ged. 23-3-1717, otr. Den Haag 9-2-1738 G-ijsbertaJohanna Schoemaker, j.d. 

vanLingen. 
Uit dit huwelijk vier kinderen, van wie een gehuwde dochter. 

4. Adriana Bronsgeest, ged. 23-5-1719, overl. Den Haag 4-4-1788, otr./ tr. (1) ald. Hoogdu. 12-
2/12-3-1741 Fredrick Deynart, geb. ca. 1717, begr. Den Haag 31-12-1742 (pro deo); otr./tr. (2) 
ald. Hoogdu. 29-12-1748/12-1-17 49 Dirk Baerentse, j .m. van Lier. 
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Uit beide huwelijken elk twee kinderen, van wie een gehuwde dochter uit eerste echt. 

5. Anna Mary, ged. 7-3-1721. 
6. Antoni Bronsgeest, ged. 26-12-1722, gerechtsdienaar, overl. Den Haag 4-6-1792, otr./ tr. 

ald. Hoogdu. 30-6/14-7-1748 Catharina van Coert, verm. ged. Den Haag r.-k. 15-3-1728 (als 
dr. van Cornelis van Koert en Helena van Weenen). 
Uit dit huwelijk vier kinderen, onder wie een gehuwde zoon en dochter. 

7. JanAdrianus, ged. 7-9-1725. 
8. Andries Bronsgeest, ged. 23-4-1728, otr./tr. Den Haag Hoogdu. 23-5/6-6-1756 Pieternella van 

Engelen, wed. van Jacob Bodegraven, ged. Den Haag r.-k. 16-10-1720, dr. van Johannis van 

Engelen en Maria Fabius. 
Een voorechtelijke zoon:Johannes, ged. Den Haag 18-5-1750. 

9. Floris Brons geest, ged. 19-3-1730, tuinman, otr. Leiden 27-10-1752 Elisabeth van Lexmond, ged. 

ald. 7-10-1733, begr. ald. 30-6/7-7-1787, dr. van Gerrit van Lexmond en Magdalena de Swa
ger. 
Uit dit huwelijk negen kinderen, van wie slechts een gehuwde zoon met nageslacht tot heden. 

10. Elizabeth Bronsgeest, ged. 1-6-1732, overl. Den Haag (aan koliek) 14-2-1804, otr./ tr. ald. 
Hoogdu. 7/21-5-1752 Pieter Kelder, ged. Den Haag 24-3-1733, begr. ald. 7-6-1808, zn. van 
Harmanus Kelder en Suzanna van der Steen. 
Uit dit huwelijk dertien kinderen, van wie een gehuwde dochter en zoon, echter geen verder nage
slacht in Den Haag gevonden. 

? 11. Magdalena of Helena, ongeh. begr. Leiden tussen 2/9-11-17931
• 

Xlle Arie van Os, ged. Leerdam 28-4-1694, overl. voor13-8-32 (hertr. van zijn wed.), tr. ald. 3-5-
1716 Neeltje Grijns, ged. ald. 29-7-1683, dr. van Johannes Grijns en Peterke Mierlo. 

Uit dit huwelijk: 

1. Hendrik van Os, ged. Leerdam 26-5-1718, tr. ald. 27-5-1753 Ariaantje Verhaal (of Verhaar), ged. 
ald. 30-5-1734, over 1. ald. 24-9-1809, dr. van Aart Verhaal enJenneke Kars. 
Uit dit huwelijk volgt naamdragend nageslacht tot heden onder andere in de VS.9 1 

Xllf Martinus Brondgeest, ged. Rotterdam 29-10-1702, 'schrijfmeester' , overl./begr. ald. 23/28-
10-1784, tr. ald. 28-6-1722 Grietje La Croix, ged. ald. 11-6-1699, dr. van Jacob de la Croix en Neeltje 

van Koperen. 

Uit dit huwelijk, ged. te Rotterdam: 

1. Johannis, ged. 13-7-1723, begr. Rotterdam 10-8-1723. 
2. Joseph, ged. 22-7-1725, begr. Rotterdam 7-8-1725. 
3. Margrieta Brondgeest, ged. 25-3-1727, over 1. Rotterdam 23-5-1802, tr. ald. 13-11-1757 Willem 

Maarsman, ged. ald. 15-1-1728, overl./begr. ald. 17/21-7-1791, zn. van Jan Maarsman en 
Anna Klaesse Nieuveen. 
U it dit hu welijk tw·ee kinderen, geen verdere bij z onderhe d e n . 

4. Neeltje Brondgeest, ged. 13-7-1730, on geh. over 1. Rotterdam 3-5-1808. 
5. Johannes Brondgeest, ged. 5-10-1732, poorter van Amsterdam 3-4-1772, koopman, makelaar, 

begr. Amsterdam 23-1-1809, otr. ald. 19-4-1771 Agatha Nagtglas, ged. ald. 14-7-1747, overl. 
ald. 12-3-1812, dr. van Gerardus N agtglas en Cecilia Bosch. 
Stamouders van de Amsterdamse tak. Uit dit huwelijk zes kinderen, en verder nageslacht. 

6. Joseph Brondgeest, ged. 20-1-1735, overl. Rotterdam 15-12-1790, otr./tr. (1) Rotterdam/Zuid
land 9/23-4-1769 Jacoba Maria Jellico, van Bergen op Zoom, begr. Rotterdam (met kind) 
14-5-1770; tr. (2) ald. 13-5-1772 Barbara Kockers, ged. Rotterdam 10-2-1752, dr. van Johannes 
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Cokkers en Barbara Hop. 
Uit het tweede huwelijk vier kinderen, onder wie een gehuwde zoon (stamvader van de Haagse 
tak) en een gehuwde dochter met vier kinderen, echter geen verder nageslacht. 

7. Martinis, ged. 11-7-1737, begr. Rotterdam 3-8-1737. 

8. Johanna, ged. 22-2-1739, begr. Rotterdam 3-5-1740. 

9. JohannaBrondgeest, ged. 29-6-1741, ongeh. overl. Rotterdam 12-8-1815. 
Wel- en niet-naamdragende afstammelingen van Martinus Brondgeest tot op heden', onder wie 
enkele in Canada en Australië. 

Xllg Rosa Weerts, ged. Leiden r.-k. 3-8-1686, over 1. na 1753, otr./ tr. ald. 11/26-12-1705 Joris Har
den of denHarde(n,r), ged. ald. r.-k. 17-11-1685, begr. ald. tussen 10/17-11-1753, zn. van Cornelis en 

Catharina Hans en. 

Uit dit huwelijk, ged. r.-k. te Leiden: 

1. Maria, ged. 26-4-1706. 

2. Cornelis den Harden, ged. 16-4-1708, otr. Leiden NG 24-6-1730 Maria Moene (geassisteerd 

met haar moeder Sara Swanenbergh). 
Uit deze verbintenis twee kinderen, echter geen verdere bijzonderheden. 

3. Lucas, ged. 30-4-1710. 

4. Maria, ged. 31-3-1712. 

5. Petrus den Harden, ged. 27-4-1714, verm. begr. ald. tussen 2/9-6-1759 (als Pieter de Harder), 

tr. verm. Maria deLeurem (de Leur, van de Leur). 
Uit dit huwelijk zes kinderen, van wie een gehuwde zoon met NG (!) nageslacht. 

6. Catharina, ged. 15-8-1716. 

7. Catharina, ged. 16-11-1718. 

8. Joanna, ged. 22-2-1722. 

9. Joannes, ged. 26-11-1724. 

10. Catharina, ged. 2-1-1727. 

Xllh Barbara Kegels, ged. Leiden r.-k. 22-2-1686, begr. ald. tussen 23/30-5-1761, otr./ tr. Leiden 

SB 12/27-7-1709 Jacobus van der Voort, ged. Leiden 13-7-1687, lakenwerker, begr. ald. tussen 

17/24-2-1748, zn. van Jan van der Voort en Marytje de Ree (Dere). 

Uit dit huwelijk, ged. r.-k. te Leiden: 

1. Elisabeth, ged. 26-5-1710. 

2. Geertruytvan der Voort, ged. 12-10-1712, begr. Leiden tussen 1/8-7-1741, otr./ tr. ald. SB 2/18-

5-1738 Pieter Regeer, ged. ald. NG 15-12-1717, spekverkoper, zn. van Isaak en van Catrina 

Sante. 
Hij otr. (2) Leiden 25-8-1741 Johanna Starrevelt. Uit het eerste huwelijk twee kinderen, echter geen 
verdere bijzonderheden. 

3 . Jacobus, gcd. 2 9 - 11- 17 14. 

4. Jan van der Voorden, ged. 16-10-1716, droogscheerder, verm. begr. Oegstgeest 29-10-1777, 

otr./ tr. (1) Leiden SB 2/31-12-1752 SaartgeHendriks Nanning, geb. Borcum (Oostfriesland), be

gr. Leiden tussen 15/22-1-1763; tr. (2) Leiden SB 30-5/14-6-1766 Antje Ro(o)s, geb. Zegwaard 

ca.1735/1736, over 1. Leiden 23-8-1807, dr. van Barent Roos en Antje Casperse Kruyp. 
Uit het eerste huwelijk een kind, uit het tweede vijf kinderen, van wie echter geen verdere infor
matie gevonden. 

5. Maria, ged. 12-1-1719. 

6. Antony van der Voorde, ged. 7-2-1721, droogscheerder, otr./tr. Leiden SB 1-9-1742 Agatha The-
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resiaRidderman, ged. r.-k. 16-10-1705, dr. van Henricus en van Paschalis Enneko. 
Uit dit huwelijk twee kinderen, van wie geen bijzonderheden. 

7. Gerardus, ged. 8-6-1723. 

8. Willie/mus, ged. 12-6-1725. 

9. Maria Magdalena, ged.12-6-1727. 

10. Gulielmus, ged. 13-2-1731. 

11. Theresa Gertruda, ged. 8-2-1733. 

Xlli Rosa van Cuyck, ged. Leiden r.-k. 28-3-1705, begr. ald. tussen 2/9-3-1793, otr./tr. (1) Leiden 
SB 27-4/12-5-1725 Frans de Kloet, geb. Walterop (?), over!. voor 6-8-1735; tr. (2) Leiden SB 6-8-1735 

Gerrit Kuyters, ged. Leiden r.-k. 27-2-1714, begr. ald. tussen 7/14-12-1782, zn. van Johannes en 
Maria van Loonhorst. 

Uit het eerste huwelijk, ged. r.-k. te Leiden: 

1. Catharina, ged. 1-2-1726. 

2. Joannes, ged.11-8-1731, begr. ald. Tussen 20/27-10-1731. 
Uit het tweede huwelijk, ged. r.-k. te Leiden: 

3. Johannes Kuyters, ged. 5-5-1736, lakenwerker, begr. Leiden tussen 8/15-1-1803, otr./tr. SB 

Leiden 22-4/7-5-1768 Johanna Schewijk, ged. ald. r.-k. 20-4-1743, begr. Leiden tussen 19/26-
11-1803, dr. van Anthon Scheewijck en Magdalena van Druning. 
Uit dit huwelijk zeven kinderen, van wie een gehuwde zoon, mogelijk met nageslacht. 

4. Abram, ged. 5-6-1738. 
5. JudithKuyters, ged. 25-9-1740, otr. ald. SB 15-4-1763 Pieter Anthony van der Put, traan brander, 

verm. zn. van Theodorus en Anna Catharina Nobels. 
Uit dit huwelijk drie kinderen, echter geen verdere bijzonderheden gevonden. 

6. Pieter Kuyters, ged. 10-6-1743, wijnkopersknecht, over!. voor 27-4-1809, otr. /tr. Leiden SB 
29-5/13-6-1772 Ariaantje de Bont, ged. Leiden r.-k. 26-9-1731, overl./begr. ald. 27-4/1-5-1809, 

dr. van Antonius en van Els ie van der Pluym. 
Geen kinderen gevonden. 

7. HendrikKuyters, ged. 24-1-1746, lakenwerker, begr. Leiden tussen 16/23-2-1805, otr./tr. Lei

den SB 9/24-8-1776 Pijtje Rijke, ged. ald. r.-k. 14-9-1755, over!. ald. 3-10-1814, dr. van Petrus 

en van Margrita Verkens (Grietje Vergunst). 
Uit dit huwelijk zeven kinderen, van wie twee gehuwde zoons en een gehuwde dochter. Mogelijk 
nageslacht. 

Xllj Johannis Vorster, ged. Leiden r.-k. 5-5-1714, verwersknecht, begr. Leiden tussen 29-7/5-
8-1752, tr. Leiden SB 1-6-1737 MaiytjePassant, ged. ald. r.-k.11-1-1719, dr. van Jan en Pieternella 
van Eymeren. 

Zij tr. (2) Leiden SB 25-5-1754 Pieter van de Grendel, wedn. Hester van Lissinge. 

Uit dit huwelijk, ged. r. -k. te Leiden: 

1. Rosa Catharina Vorster, ged. 28-9-1737, overl./begr. Leiden 28-1/1-2-1814, otr./tr. Leiden SB 
13/28-1-1764 Hendrik Duykers, ged. ald. r.-k. 26-12-1738, schoenmakersknecht, over!. ald. 
10-10-1821, zn. van Pieter en Catharina Albers. 
Uit dit huwelijk twee kinderen, echter geen bijzonderheden. 

2. Maria Vorster, ged. 15-4-1740, overl. /begr. Leiden 7/11-6-1807, otr./ tr. ald. SB 16/31-5-1766 
Hendrik Visser, geb. 'De Graeff' (= verm. Grave), verm. begr. Leiden tussen 6/12-1-1782, zn. 
van Johannes en Maria Canters. 
Uit dit huwelijk vijf kinderen, en verder nageslacht. 
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3. Pieternella Vorster, ged. 5-5-1743, overl. Leiden 29-1-1823, tr. ald. 21-7-1770 Gabriël Gressie de 
Jonge, ged. Leiden r.-k. 7-4-1748, overl./begr. ald. 29-10/3-11-1806, zn. van Gabriël en Hen

drina van Wolden. 
Uit dit huwelijk zes kinderen, en verder nageslacht. 

4. Catharina, ged. 31-3-1746. 

5. Catharina Vorster, ged. 13-1-1748, otr./ tr. Leiden SB 7/22-3-1777 Otto de Graaf, baaywerker, 

ged. Leiden r.-k. 18-11-1755, begr. ald. tussen 31-10/7-11-1801, zn. van Petrus de Grave en 

Marytje Duym (Dom). 
Uit dit huwelijk twee kinderen, echter geen verdere gegevens. 

6. Joannes, ged. 3-12-1750. 

Xllk Nicolaas Slegt, begr. Rotterdam 27-6-1774, otr. Amsterdam/Rotterdam 14/30-3-1721, tr. 

Amsterdam 1-4-1721Josina Edens, geb. Amsterdam ca. 1696/1697 ( doopsgezind), over 1. na 27-6-

1774, dr. van Pieter en Catharina Inses. 

Uit dit huwelijk: 

1. Margaretha Catharina Sleght, ged. Rotterdam rem. 18-6-1726, overl. Leiden 1-3-1804, tr. 

Rotterdam SB 11-5-1746 Mr. Gerard François Meyners, ged. Den Haag 28-10-1711, raad en bur

gemeester van Rotterdam, overl./begr. ald. 19/24-12-1790, zn. van Gerard en van Digna 
Petronella Wendilia Leidekker. 
Uit dit huwelijk drie kinderen. De oudste, dochter Digna Wendilia, werd door haar huwelijk met 
Mr. Dirk Rudolph Wijckerheld Bisdom de stammoeder van het geslacht WijckerheldBisdom 9'•93 • De 
tweede dochter van het paar Wijckerheld Bisdom/Meyners, Margaretha Catharina, trouwde met 
Mr. (later Jhr. Mr.) Abraham Gevers Deynoot en werd daardoor de stammoeder van de adellijke 
tak van het geslacht Gevers Deynoot 94 • De tweede dochter van het paar Meyners/Sleght, Josina Ca
tharina, huwde Samuel van Hoogstraten". De tweede dochter van dit paar, Margaretha Gerardina 
van Hoogstraten, huwde Jhr. Mr. Hendrik] ohan Caan, en dochter Jkvr. Catharina Anna Caan werd 
door haar huwelijk met Mr. Adriaan Jan Cornelis MaasGeesteranus de stammoeder van dit geslacht. 
Behalve de naamgevers zelf zijn derhalve alle dragers en draagsters van de namen Wijckerheld Bis
dom, Gevers Deynoot (adellijk) en Maas Geesteranus in heden en verleden en hun afstammelingen 
in beide lijnen 'verwanten' van Mr. Matthijs. 

XIII Johanna Slegt, ged. Rotterdam rem. 1-12-1701, begr. ald. 22-7-1760, otr./ tr. ald. 11/30-12-

1733Jan van der Hoop, van Arnhem, begr. Rotterdam 6-10-1767. 

Uit dit huwelijk, ged. rem. te Rotterdam: 

1. Jan, ged. 2-3-1734. 

2. Anna Margaretha van der Hoop, ged. 31-1-1738, over 1. Rotterdam 31-10-1803, tr. (1) Rotterdam 

SB 17-4-1756 Johan SteenlakRoos, ged. Rotterdam NG 18-7-1726, makelaar, over 1. ald. 22-10-

1764, zn. van Bernard Martin Roos en Anna Vink; tr. (2) Rotterdam 13-8-1766 Michiel Plemp, 
ged. ald. NG 22-1-1736, overl./begr. ald. 15/20-11-1805, zn. van Paulus Michielsz Plemp en 
Cornelia Boom. 
Uit het eerste huwelijk drie, uit het tweede zes kinderen. 

3. Lydia Johanna van der Hoop, ged. Rotterdam rem. 18-3-1743, overl./begr. ald. 30-4/4-5-1793, 

tr. Rooterdam SB 27-10-1773 Gerrit Beijerman, ged. ald. rem. 13-5-1729, overl./begr. ald. 
23/28-2-1811, wedn. Anna van Oerle, zn. van Jacob en Christina Johanna van der Wallen. 
Uit dit huwelijk vier kinderen, echter geen verder nageslacht. 
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Xllm Johanna van Es, ged. Rotterdam rem. 2-12-1713, overl./begr. ald. 8/12-7-1798, otr./tr. ald. 

SB 16-7/3-8-1755 Commer Burger, ged. Rotterdam 16-9-1716, begr. ald. 22-4-1783 (f. 30,-), wednr. 

Pieternella van Nijmegen, zn. van Commer Burger en Katharina Brammer. 

Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Johanna's moeder Neeltje Bruinis had op 25 januari 1768 de Erasmusvicarie in de OK van Delft (638 
pond) wegens de dood van haar zoon Cornelis overgeschreven op Commer Burger. Nadat Commer 
was overleden, schreef Johanna de vicarie op 12 mei 1783 over op 'haar zoon" (= stiefzoon en dus 
geen verwant!)Johannes, en op 24 augustus 1789 na diens dood op 'haar zoon'(= stiefzoon) Dionys. 
Johanna was tamelijk welgesteld, want voor haar begrafenis werd eerste klas impost betaald. 
Uit het eerste huwelijk van Commer Burger, ged. te Rotterdam: 
1. Johannes, ged. 11-6-1745, over!. voor 24-8-1789. 
2. Dionys, ged.14-3-1751, over!. ald. 17-2-1834. 

Xlln Jan Snellen, ged. Rotterdam rem. 24-11-1711, overl. 10-2-178790, otr./tr. (1) Rotterdam SB 
4/24-2-1740 (met attestatie naar Zoetermeer) Crina Vroombrouk, wed. Jacobus Vermee(r); otr./ tr. 

(2) Rotterdam SB 5/25-7-1753 Jacoba van der Wallen, geb. Rotterdam 31-10-1716, over 1. ald. 27-
8-178490. 

Uit het tweede huwelijk: 

1. Margarita Kornel ia Snellen, ged. Rotterdam rem. 30-3-1757, over 1. ald. 8-2-1848, otr./tr. Rot
terdam 2/28-4-1782 François van Vollen hoven, geb. Rotterdam 28-7-1756, olieslager, zeepfa

brikant, raad, wethouder en vroedschap van Rotterdam, over 1. ald. 22-6-1842. 
Uit dit huwelijk vijf kinderen. De oudste zoon Jan voegde de naam van zijn moeder bij die van 
zijn vader, waardoor alle leden van de parenteel Snellen van Vollenhoven 'verwanten' van Mr. Mat
thijs zijn. De vierde zoon Jacob van Vollenhoven en diens eerste echtgenote Geertruida Merck 
zijn rechtstreekse voorouders van Mr. Pieter van Vollenhoven, waardoor deze en zijn kinderen bij 
Prinses Margriet en hun kleinkinderen tot de 'verwanten' van Mr. Matthijs behoren••. 

Xllo Willem van Aken, ged. Rotterdam rem.17-1-1725, wonende Schoonhoven, oer. (1) Gaarder 

Schoonhoven/SE Rotterdam (beide impost 1< klas) 2/3-4-17 45 Catharina Maria van Wijngaerden, 
ged. Schoonhoven 19-5-1727, overl. voor 29-11-1751, dr. vanJudocus van Wijngaarden en Catha

rina Tijkmaker; otr. ( 2) Schoonhoven 29-11-1751 Filida Tijkmaker, j .d. van Amsterdam. 

Uit het tweede huwelijk, ged. te Schoonhoven: 

1. Johanna Willemina, ged. 4-11-1753. 
2. Filida, ged. 2-11-1755. 
3. Willem van Aken, geb. Schoonhoven, overl. Rotterdam 15-2-1836, otr./tr. SB Rotterdam 30-

11-1788 Elisabeth Bemme, ged. Delft 10-9-1761, over 1. Rotterdam 13-2-1846, dr. van Jan van 

Bemme en Geertruy Haverling. 
Hieruit nageslacht (in de tweede generatie niet meer naamdragend). De voornaam van hun enige 
gehuwde dochter Filida leeft waarschijnlijk nog steeds voort onder hun afstamn,elingen. 

4. Samuel, ged. 6-3-1765. 
5. Ignatius, ged. 8-5-1767. 

Mogelijk was er nog een dochter Elisabeth Joppina van Aken, geb. Gorinchem (waar echter niet 
gevonden), tr. Rotterdam SB 24-9-1798 Theodorus Frets, weduwnaar van Boskoop. Zij getuigde bij 
de doop van enkele van Willems kinderen. 

Xllp Philippus Brouwer, otr./ tr. Rotterdam SB 15/31-7-1740 Barbara van Nijmegen. 

Uit dit huwelijk, ged. rem. te Rotterdam: 
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1. JohannaKatrina, geb./ged. 7-12-1741/7+1742. 

2. Nickolaas Brouwer, geb./ged. 30-8/5-10-1743, otr./ tr. Rotterdam SB 13-9/11-10-1770 Odilia van 
Deventer, wed. Johan van Deventer, afkomstig uit Mannheim. 
Geen kinderen gevonden. 

3. Elias Brouwer, geb./ged. 24-2/4-4-1745, otr./tr. Rotterdam SB 14-9/2-10-1766 Aletta Stier
mans, wed. Andreas de Beurs. 
Geen kinderen gevonden. 

4. Hendrick, ged. 5-3-1747. 

5. Dirk, ged. 27-4-1749. 

6 . Kornelia Elisabeth Brouwer, ged. 28-3-1751, otr./tr. Rotterdam SB 20-1/5-2-1786 Mr. Andries 
van de Laar, j .m. van Breda. Geen kinderen gevonden. 

7. Dionys, geb. 1-3-1753, ged. 1-4-1753. 
8. Sara Pieternella Brouwer, geb./ged. Rotterdam rem. 20-9/20-10-1754, overl. ald. 14-5-1820, 

otr./tr. Rotterdam SB 20-1/7-2-1779 Jakob Hendrik Herrewijn, overl./begr. Cool/Rooterdam 
27-6/1-7-1811. 
Hieruit nageslacht, echter geen kleinkinderen meer. 

Noten (vervolg) 

68. Het is aannemelijk dat voor DirckJorisz zijn vader Joris Dircxz van Uytwijck patroon is geweest. 
Dat Jan Yeffgen Jansdr het patronaat aannam, kan terecht zijn geweest. Een stichter was immers 
vrij, zijn verervingsvoorwaarden te stellen. 

69. A.J. van der Zeeuw, 'Bronsgeest, twee nog bestaande rooms-katholieke geslachten Bronsgeest en 
enkele uitgestorven geslachten Brons geest', in: Gens Nostra 57 (2002), pag. 397-424. 

70. GAR, ONA 35/1 dd. 11-3-1614, testament van Neeltje J ansdr, wed. van Claes Dircxz. 
71. GAR, ONA 80/609 dd. 6-10-1624. Testament van Claes Claesz Vettekeucken en zijn vrouw Trijntje 

Jorisdr (Vlaming). 
72. GAR, ONA, inv.nr. 198, akte 25, folio 33 dd. 9-4-1638. 
73. GAR, ONA 195/144 (folio 258), dd. 20-8-1635. 
74. Uit twee aktes4•7' blijkt dat in het begin van de dertiger jaren van de zeventiende eeuw de opvol

gingsvolgorde na het overlijden van de patroon Cornelis Michielsz Steur zou zijn: 
- 1. Jan Jansz Clemhuysen, geb. 1575, zoon van Trijntje Jansdr Cuyper, kleinzoon van Jan Mi

chielsz Cuyper, achterkleinzoon van Geertruydt Jans. 
- 2. DirckJansz Vettekeucken, volle broer van de vorige, geb. ca.1577. 
- 3. Claes Claesz Vettekeucken, zoon van Neeltje Jansdr Cuyper, halfbroer van de vorigen, klein-

zoon van Jan Michielsz Cuyper, achterkleinzoon van GeertruydtJans. 
- 4. Hillegom Claes, volle zuster van de vorige, vertegenwoordigd door haar man Samuel Pietersz 

Vlaming. 
- 5. Maritge Govers, dochter van wijlen PietertgenJansdr Cuyper, kleindochter van Jan Michielsz 

Cuyper, achterkleindochter van GeertruydtJans. Zij werd vertegenwoordigd door haar man. 
- 6. Trijntje Adriaens, dochter van Adriaen J ansz Cuyper, kleindochter van Jan Michielsz Cuyper, 

achterkleindochter van Geertruydt Jans. Zij was waarschijnlijk overleden, maar van haar was 
een dochter Neeltgen Stevens in leven, en mogelijk nog drie dochters Claes je, Sytge en Dirckge. 

- 7. Frederickge Michiels, zuster van Cornelis Michielsz Steur. 
- 8. Geertge Michiels, zuster van Cornelis Michielsz Steur. 
Het valt op dat dit, op de dochter(s) van Trijntje na, generatiegenoten van Cornelis Michielsz zijn, 
die er dus kennelijk van uitgingen dat het patronaat binnen dezelfde paren teellaag kon blijven. 

75. Toenamen hadden in die tijd bij lange na niet de absolute betekenis van tegenwoordig, en waren 
zeker geen 'afs tammingswaarmerk'. 

76. GAR, ONA 195/144 (folio 258), dd. 20-8-1635. 
77. GAR, ONA 149/445 (folio 775), dd. 6-1-1633. 
78. Dit is de naam zoals gegeven in het trouwboek, en die terugkeert als zij optreedt als getuige bij de 

doop van haar kleinzoon Joris Dircxz van Uytwijck op 5-9-1625. In het testament dat Joris Dircxz 
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van Uytwijck sr. en zijn vrouw op 7 januari 1624, dus enige maanden voor Joris' dood, opmaken 
wordt de vrouw 'Jan Yeffgen Jans dr.' genoemd. Ook haar ondertekening is zonder twijfel zo te 
lezen. Over de identiteit kan echter geen twijfel bestaan. 

79. GAD, ONA, testament van Joris Dircxz van Uytwijck en Jan YeffgenJansdr dd. 7-1-1624. 
80. GAD, ONA 1828, folio 276 dd. 2-12-1637, testament van Geertge Michiels, weduwe Frans Woutersz, 

houtcoper. Geertge was niet ziek, en heeft nog bijna een kwart eeuw geleefd. De reden voor het ma
ken van haar testament kan het overlijden van haar zoon Heyndrick Fransz zijn geweest. Zij wijst 
namelijk ook haar zoon Wouter aan als voogd over de beide nagelaten kinderen van Heyndrick. 

81. Overigens waren de erven Uyterschout niet in staat de bij deze vicarie behorende rentebrief of 
-brieven over te leveren. Zie de tekst betreffende deze vicarie. 

82. Een van de tamelijk talrijke voorbeelden, dat het Hof niet altijd een diepgaand bronnenonderzoek 
verrichtte. Dat ook de Staten niet altijd een grondig onderzoek deden naar de rechtsgronden bij 
een verzoek tot verkoop van vicariegronden of overdracht van het vicariaat bleek ook in 1697'5, 

toen zowel Michiel J ansz van Brontgeest als Nicolaes J ansz Vettekeucken van Staten toestemming 
hadden gekregen voor overdracht van dezelfde rentebrieven. Zie ook de paragraaf over de Eras
musvicarieën. 

83. GAR, ONA 149/451 (folio 784), dd.10-1-1633. 
84. De NederlandscheLeeuw 82 (1965), kol. 118. 
85. Prometheus Kwartierstatenboek XVII, Delft z.j., pag. 87. 
86. GAR, ONA 109/122 (folio 225), dd. 17-12-1632: Jan Pieterse Veen, opperkuiper in de Oranjeboom, 

machtigt zijn vrouw Maritge Goverts om in Delft vicarieën te verkopen. Dit betreft waarschijnlijk 
de vicarieën die uiteindelijk zijn verkocht door Cornelis Michielsz Cuyper/Steur/Brontgeest, die 
daarvoor toestemming moest hebben van zijn 'vicarie-erfgenamen', onder wie dus ook zijn nicht 
Marytge Govers. Merk op, dat in de ruim een jaar later gesloten overeenkomst tussen deze 'erfge
namen' de man van Marytge 'Uyterschout' heette. 

87. GAD, ONA 2217, folio 17, dd. 2-1-1690. Testament Maartje Fransdr. van Buyren, wed. Bastiaen Ari-
ens van der Meer. 

88. De Nederlandsche Leeuw 57 (1939), kol. 227. Verder geen informatie bekend. 
89. De Nederlandsche Leeuw 55 (1937), kol. 456. 
90. De Navorscher 58 (1909), pag. 314e.v. 
91. Zie bijvoorbeeld de kwartierstaat Van Os op de internetsite www.onewest.net/-aartje/vanos.tekst. 

htm, waarop overigens de kwartieren van grootmoeder Catrina van Brontgeest volledig fout zijn 
weergegeven, en kennelijk niet zijn onderzocht. Ook deels vermeld in: C. van Osch, Genealogieën 
Van Os, Oss en Osch, deels: De nazaten uit het Land vanAltena van de families vanaf 1430, Schoorl 1998, met 
name pag. 39, 51 (met fouten) en 65. 

92. De Navorscher 97(1958), pag. 3 e.v. 
93. Zie voor het geslacht Wijckerheld Bisdom: Nederland's Patriciaat 1913. De gegevens daarin zijn 

overigens (voor mijn onderzoek hinderlijk) incompleet. 
94. Zie voor deze en verdere afstammelingen van Jhr. Abraham Gevers Deynoot Nederland's Adels

boek 1920 en 1993. 
95. De Nederlandsche Leeuw 29 (1911), kol.151. 
96. De Nederlandsche Leeuw 82 (1965), kol. 97-192. 

uit Antwerpse bron (149) 
(juny) 1584; Jan Janss zeylmaker, woonende 

tot Ziericxzee, debet Cathrina Corneliss 
weduwe wylen Peeter Boschman, woonende 

alhier t Antwerpen, de somme van zevenent

sestich pond sesse scellingen twee grooten 
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vlaems eens ter cause van den coope van ze

kere canifass by hem van haer gecocht ende te 

dancke ontfangen .. . [betalingsregeling] 

[Satdsarchief Antwerpen, 

Schepenregister 379, f. 242 verso] 
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archiefnieuws 
Nationaal Archief de meest geraadpleegde archieven in 2004 

- Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), 
1602-1811 

- Ministerie van Justitie: Centraal Archief 
van de Bijzondere Rechtspleging (CABR), 
1945-1952 (1983) 

- Stamboeken Onderofficieren en Minderen 
na 1813, 1813-1924 

- Ministerie van Koloniën, 1850-1900 

- Staten-Generaal, 1550-1796 

- Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 
(KNVB), 1889-1996 (1997) 

- Nassause Domeinraad, 1581-1811 

- Ministerie van Koloniën, 1814-1849 

- Ministerie van Justitie: Dossiers Vermiste 

Personen (VP), 1949-1978 

- Ministerie van Justitie, 1876-1914 

-Eerste Algemene Volkstelling Suriname, 
1921 

- Nederlands Beheersinstituut (NBI): Be
heersdossiers, 1945-1967 

- Hof van Holland, 1428-1811 

- Notariële Archieven Zuid-Holland voor 
1843, 1605-1842 

- Tweede Westindische Compagnie (Wie), 
1674-1791 

[Nationaal Archief, jaarverslag 2004, 

pag. 48 (aug. zoos)] 

Het Humanistisch Archief zet honderd jaar vrijdenkers op internet 

In oktober [zoos] was het precies 150 jaar ge
leden dat de eerste aflevering van het tijd
schrift 'De Dageraad' verscheen. Met de start 
van dit blad, dat de 'natuurlijke religie' ver
kondigde, werd de vrijdenkersbeweging in 
Nederland ingeluid. De negentiende-eeuwse 
De Dageraad maakt deel uit van een verza
meling belangrijke vrijdenkerstijdschrif
ten, -brochures en pamfletten uit de periode 
1855-1950, die Het Humanistisch Archief 
'full text' op internet beschikbaar stelt. De 
beelddatabank (te vinden via http://archief. 
uvh.nl) bevat in totaal zo'n honderdduizend 
pagina's tekst. Het Archief wil hiermee een 
impuls geven aan nieuw bronnenonderzoek 

naar de geschiedenis van de Nederlandse 
vrijdenkers beweging. 

Vrijdenkers hebben een maatschappe
lijke betekenis gehad die ver uitging boven 
de numerieke omvang van 'De Dageraad'. 
Er waren duidelijke verbindingen met de 
arbeidersbeweging, het socialisme, de zoge
naamde 'kleine geloven' (zoals anti vivisectie 
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en geheelonthouding); zij liepen voorop bij 
thema's als geboortebeperking, vrouwen
emancipatie, crematie, vegetarisme en de 
vredesbeweging. 

De kern van de digitale collectie vormen 
uitgaven van organisaties als De Dageraad, 
De Weezenkas en de Vrijdenkers Radio Om
roepvereeniging. Daarnaast is er materiaal 
van individuele vrijdenkers dat deel uit
maakt van de vrijdenkersbeweging in bre
dere zin. Ook zijn brochures gedigitaliseerd 
van bestrijders van het vrijdenken, zoals de 
legendarische dominee A.H. de Hartog. In 
totaal gaat het om een kleine veertig tijd
schrifttitels en ongeveer 560 boeken, pam

fletten en brochures. 
De basis van de collectie vormt materiaal 

van de Bibliotheek van de Universiteit voor 
Humanistiek en de bibliotheek van de vrij
denkersvereniging De Vrije Gedachte. Om de 
verzameling zo compleet mogelijk te maken 
werd samengewerkt met het Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis. Ook 

125 



werd geleend van negen andere instellingen 
verspreid over het land, waaronder de Ko
ninklijke Bibliotheek, de Universiteitsbiblio
theek Utrecht en de Universiteitsbibliotheek 
Amsterdam. Het Humanistisch Archief liet 
het geheel verfilmen en digitaliseren als on
derdeel van het door de Koninklijke Bibli-

otheek gecoördineerde nationale conserve
ringsproject Metamorfoze. De online beeld
databank vormt de kroon op het afgelopen 
zomer afgeronde project 'Metamorfoze Vrij
denkers'. 

[Archievenblad, jg. 109, nr. 9, 

nov. 2005, pag. 9] 

Regionieuws van Terebinth (funeraire cultuur) 

Anloo 
Midden op het terrein van Staatsbosbeheer 
bij Anloo ligt de kleine, omsloten familiebe
graafplaats Everts. 

Op het terrein, dat behoorde tot het fami
liebezit, worden de familieleden sedert 1883 

bijgezet. Er liggen/staan negen grafmonu
menten binnen een, met hekken omgeven, 

ruimte in een landelijke setting met rhodo
dendrons, varens en buxusstroken. Het ter
rein wordt goed onderhouden. 

Frans Renssen - regio s (Noord-oost en 
Midden Drenthe) 

[Terebinth, jg. XIX, nr. 4, 
dec. 2005, pag. 54] 

Streekarchief Land van Heusden en Altena: opening nieuw archief. 

Het blijft een beetje tobben met het nieuwe 
depot van het Streekarchief van het Land van 
Heusden en Altena. De klimaatbeheersing is 
nog niet op orde zodat de geplande verhui
zing van de originele archiefstukken op 29 

aug. [zoos] geen doorgang kan vinden. Voor 
de gewone genealogische gegevens, zoals de 
Burgerlijke Stand en de DTB-gegevens gaat 
het archief echter wel open. Op maandag s 
sept. [zoos] om 9.00 uur opent het archief 
zijn deuren voor eenvoudige genealogische 
gegevens zoals hierboven aangegeven. De 
openingstijden zijn: maandag t/m donder-

dag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Voor het raad
plegen van de originele stukken wordt nog 
naar een oplossing gezocht. Hiervoor kan ie
dereen onze website bijhouden: www.salha. 
nl. Daarop zal aangegeven worden hoe en wat 
de ontwikkelingen zijn bij het archief. Ook 
kan men telefonisch contact opnemen: het 
nummer is: 0416-661901. Hopelijk kunnen 
we in het volgende nummer van het 'Plek
bord' een impressie geven van het nieuwe ar
chief van het Land van Heusden en Altena. 

[Plekbord, Heemkundekring Onsenoort, 
26< jg., aug. 2005, pag. s] 

Pamflettencollectie Zeeuws Documentatiecentrum 

Eén van de deelcollecties van het Zeeuws Do
cumentatiecentrum omvat de verzameling 
pamfletten. Het Zeeuws Documentatiecen
trum beschikt over enkele duizenden exem
plaren, voor een groot deel met Zeeuwse on
derwerpen vanaf 1520 tot en met 1795. Zoals 
de Koninklijke Bibliotheek haar vermaarde 
pamflettencollectie onderbracht in de cata
logus van Knuttel, zo heeft het Zeeuws Do
cumentatiecentrum zijn eigen collectie pam
fletten verzameld in 'den Zeusen Beesem', 
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een cataloguswerk van drie kloeke delen, 
samengesteld door W. Zijlstra. U kunt dus 
niet via de (web)catalogus naar pamfletten 
zoeken, maar alleen in deze catalogus die op 
het documentatiecentrum kan worden ge
raadpleegd. 

Pamfletten zijn een bepaald soort litera
tuur. Ze verschenen als gelegenheidsgeschrift 
en kunnen er qua vorm en inhoud divers uit
zien. Zo zijn er de 'praatjes', waarin meerdere 
personen destijds actuele zaken van kritiek 
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voorzagen, pamfletten waarin verslag wordt 
gedaan van belangrijke veldslagen of gebeur
tenissen, traktaten, sententies, ordonnanties 
en resoluties of smaadschriften waarin het 
gedrag van belangrijke personen (vaak nadat 
dezen zich hadden misdragen) publiekelijk 
werden gehekeld. In 1705 is er bijvoorbeeld 
een waar pamflettendebat tussen de Vlissing
se burgemeester Hurgronje en de plaatselij
ke baljuw over de vermeende fraude van de 
eerste. Een dergelijk felle woordenstrijd kom 
je in hedendaagse kranten op die manier niet 
meer tegen. 

Door het unieke karakter van het materiaal 
kan het raadplegen van de pamfletten alleen 

via een medewerker aan de balie bij het docu
mentatiecentrum. 

De Zeeuwse Bibliotheek is geopend op 
dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 21.00 
uur, op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur en op 
maandag van 17.30 tot 21.00 uur. 

Voor meer informatie kunt u de website 
bekijken, www.zeeuwsebibliotheek.nl of 
contact opnemen met het Zeeuws Documen
tatiecentrum van de Zeeuwse Bibliotheek, te
lefoon 0118-654285 of een e-mail sturen naar 
zbdoc@zeeuwsebibliotheek.nl 

[Zeeuws Erfgoed, jg. 4, nr. 4, 
dec. 2005, pag. 9] 

Zeeuwse bronnen over België, 175jaar geleden 

175 jaar geleden werd op 4 oktober 1830 de 
Belgische onafhankelijkheid uitgeroepen. 
De maand daarvoor was het zuidelijke deel 
van de Nederlanden in opstand gekomen te
gen koning Willem I. Toen het leger en de 
politie de orde niet meer konden handhaven, 
greep de koning in en in de Staatscourant 
verscheen de oproep 'Te Wapen!'. Voor wie 
historisch onderzoek of stamboomonder
zoek wil doen naar deze tijd heeft het Zeeuws 
Archief een aantal uitstekende bronnen. 

Na de oproep van de koning meldden zich 
in Middelburg veel vrijwilligers aan voor de 
mobiele Schutterij. Dit was een afdeling van 
de gewone schutterij die speciaal was opge
richt om het leger tijdens de onlusten bij te 

staan. Alle leden van de Zeeuwse Mobiele 
Schutterij zijn - met vermelding van hun 
functie - terug te vinden in de genealogische 
databank Zeeuws ArchiefISIS via www.zeeu
wengezocht.nl. Wie vervolgens · in de stu
duezaal te controle- en administratieboeken 
van het archief Zeeuwse Mobiele Schutterij 
(1830-1839) opvraagt, kan de geboortedatum 
en -plaats vinden, de namen van de ouders, 
de laatste woonplaats en vaak ook een sig
nalement. daarnaast zijn er gegevens over 
de 'bewegingen' van de militairen: data van 
aankomst, verlof, overplaatsing, groot verlof, 
enzovoorts.?. 

[ZeeuwsArchiefNieuws, nr. 28, 
dec. 2005, pag.1 en 2] 

Koninklijke Bibliotheek (KB) 

Afronding nationale bibliografie 
vanaf 15e eeuw 

Alle boeken die tot het jaar 1800 in Neder

land gedrukt zijn bij elkaar brengen in één 
betrouwbaar en consistent bestand, dat voor 
iedere wetenschapper en belangstellende 
gratis raadpleegbaar is: dat is het doel van de 
Short-Title Catalogue Netherlands (STCN), 
die door de KB wordt vervaardigd. Via www. 
kb.nl/stcn zijn inmiddels 130.000 titels be
schikbaar. De totale omvang van de Neder-
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landse boekproductie tot 1800, een periode 
waarin ons land grote delen van Europa van 
kennis en lectuur voorzag, wordt geschat op 

ruim 250.000 drukken. De KB heeft op zich 
genomen de STCN in vier jaar te voltooien. 
Medio 2009 beschikt Nederland dus over een 
volledige retrospectieve nationale bibliogra
fie, waarnaar door onderzoekers en binnen
en buitenland verlangend wordt uitgekeken. 
www.kb.nl/stcn ---.:..--

[KB.nl, jg. 4, nr. 4, dec. 2005, pag. 7] 
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Tweede fase voor Het Geheugen van Nederland 
Het Geheugen van Nederland, het nationale 
digitaliseringsprogramma van de KB, kan 
dankzij subsidie van het Ministerie van OCW 
de komende jaren worden voorgezet. 
De eerste fase van Het Geheugen van Neder
land is inmiddels succesvol afgerond. Tus
sen 2001 en 2004 zijn 57 collecties van 42 erf
goedinstellingen, in totaal meer dan 700.000 
beelden, zo'n 250 uur film en 100 uur audio
materiaal, gedigitaliseerd en via internet be
schikbaar gesteld aan een breed publiek. 

Vanaf 2005 richt het programma zich meer 
op een infrastructurele en begeleidende rol bij 
het digitaliseren van Nederlands erfgoed en 
minder op het initiëren en financieren van di
gitaliseringsprojecten. De functionaliteit en 
de presentatie van de website zullen worden 
verbeterd en aangepast aan de nieuwe ontwik
kelingen. Het Geheugen van Nederland blijft 
zoeken naar nieuwe toepassingen op basis van 
het aanwezige beeldmateriaal. Het accent zal 
daarbij liggen op het educatieve gebruik van 
de collecties, veelal in samenwerking met edu
catieve uitgeverijen en onderwijsinstellingen. 
Ook zal er onderzoek worden verricht naar re
gelingen binnen de auteurswet op het gebied 
van hergebruik van bronnenmateriaal in Het 
Geheugen van Nederland. 

De ruim vijftig collecties die zich in Het 
Geheugen bevinden geven een overzicht van 
een belangrijk deel van de Nederlandse cul
tuur en geschiedenis: illegale foto 's uit de 
Tweede Wereldoorlog, zestiende-eeuwse 
prenten, maar bijvoorbeeld ook decoraties 

van Maastrichts aardewerk. In de komende 
jaren wordt er, op beperkte schaal, naar ge
streefd om de leemtes binnen de Geheugen
collectie zoveel mogelijk op te vullen. 

Het Geheugen van Nederland zal de ko
mende jaren ook steeds meer samenwerken 
met het conserveringsprogramma Metamor
foze. Veel van de literaire collecties die in het 
kader van Metamorfoze zijn geconserveerd, 
worden digitaal beschikbaar gesteld via de 
website van Het Geheugen van Nederland. 

www.geheugenvannederland.nl 
[KB.nl,jg. 4, nr. 4, dec. 2005, pag. 10] 

Zoekfunctie KB-website verbeterd 
Wat zit er achter het zoekvenster op de ho
mepage van de KB-website? Uit reacties van 
klanten van de KB is gebleken dat dit lang 
niet voor iedereen duidelijk is. 
Om deze reden is onderzocht of de manier 
waarop de catalogi en bestanden op de web
si te worden aangeboden verbeterd kon wor
den. De conclusie was dat het zoekvenster 
op de homepage tot veel verwarring leidt, 
omdat de bezoeker geen controle heeft over 
welke bestanden doorzocht worden. Daarom 
is besloten het zoekvenster niet meer aan te 
bieden op de homepage. In de nieuwe op
zet wordt nu eerst een keuzepagina met alle 
catalogi en bestanden aangeboden, zodat de 
bezoeker een betere keuze kan maken uit de 
vele zoekmogelijkheden die de KB biedt. 

www.kb.nl 
[KB.nl, jg. 4, nr. 4, dec. 2005, pag. 3] 

Vier eeuwen Nederlands-Australische relaties 

In 1606 zetten de eerste Nederlanders voet op 
Australische bodem. Schipper Willem Jansz. 

is met het schip het Duyfken de eerste Eu
ropeaan die in maart 1606 Australië in zicht 
krijgt. Tot op de dag van vandaag herinne
ren wrakstukken en namen op de kusten van 
Australië aan de activiteiten van de Neder
landers in deze streken. Volgend jaar [ 2006] 
wordt deze 400-jarige relatie tussen Neder
land en Australië uitgebreid gevierd. 
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Het Nationaal Archief houdt daarom op 30 
n1aarc a.s. het sy1nposiu1n 'Vier eeuwen Ne

derlands-Australische relaties'. Drie the
ma's uit de relatie tussen beide landen staan 
daarbij centraal: 'De eerste contacten tussen 
Nederlanders en Aboriginals', 'De relatie Ne
derland en Australië tijdens en na de Tweede 
wereldoorlog' en 'De Nederlandse migratie 
vanuit Nederlands en Australisch perspec
tief'. ? . Aansluitend wordt de tentoonstelling 
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'Inpakken en wegwezen' geopend over de 
naoorlogse emigratiegolf naar Australië [in 
het Tweede Kamergebouw t/m 27 oktober op 
werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur; toegang 
vrij . Deelname symposium op uitnodiging]. 
Meer informatie op: 

www.nederland-australie2oo6.nl 
www.nederland-australie2oo6.nl/ge

schiedenis/html/index.html 

[Nationaal Archief Magazine, 
2005/4, pag. 2] 

StadsarchiefBrugge: Brugs Huizenonderzoek op Internet 

Begin oktober lanceerde de Brugse Erfgoed
cel in samenwerking met het Stadsarchief en 
de Dienst Monumentenzorg de nieuwe web
site www.huizenonderzoekbrugge.be 

Zonder enige vorm van misplaatst chauvi
nisme gezegd: het gaat hier om een primeur 
voor Vlaanderen. Voortaan kan via het Geo
loket van deze site op elk adres van de Brugse 
binnenstad worden ingezoomd op een actu
ele percelenkaart. Van daaruit kunnen vier 
19de-eeuwse kadasterkaarten worden beke
ken. Daar bovenop worden de reeds inge
voerde gegevens van meer dan 2.000 huizen 
uit de registers van de Zes ten delen of het oud 
kadaster (1580-1800) gelinkt aan elk huidig 
adres. Ook de werkgroep Enter heeft dus 
haar steentje bijgedragen. Voor de vele vrij
willigers is het een mooie opsteker dat hun 
'stille' werk wordt opgenomen in de 'grote 
wereld' van het Internet. ? . 

De Website 
Naast de inleiding en toelichting over dit pro
ject is de belangrijkste 'tool' van deze website 
het zoeken via het Geoloket. Dit zoeken en 
consulteren gebeurt vanuit twee invalshoe
ken: hetzij via het huidige adres of via het 
bestand van de Zestendelen. 

Onderaan het scherm bevindt zich het 
zoekscherm voor het huidig adres. Via de 
s tra atna1nenl ij s t e n het opgeven van een 

huisnummer maakt men een keuze, bijv. 
Academiestraat 6. Op de actuele kaart wordt 
dan ingezoomd op deze straat. In de linker 
marge kan dan een keuze worden gemaakt 
uit de zoekresultaten: 
- Indien voor dit huis de gegevens uit de 

Zestendelen beschikbaar zijn, kan deze 
informatie bekeken worden via 'Identifi-
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catiegegevens' (kadasternummer, Oosten
rijks huisnummer, oude straatnaam, enz.) 
en 'Gegevens Zestendelen'. 

- Dit perceel en zijn omgeving kunnen ten
slotte bekeken worden op de bewaard ge
bleven kaartbladen van de kadasterkaar
ten van 1831, 1835, 1865 en 1889. De kaart 
van 1865 is het lithografisch Plan Cadastral 
van P.C. Popp met vermelding van de Oos
tenrijkse huisnummers. Op elke kaart kan 
worden ingezoomd. Ook een afdruk ne
men behoort tot de mogelijkheden. 
Het zoeken in het bestand van de Zesten

delen gebeurt via het 'vrij' zoeken of via het 
oud kadasternummer. In deze databank, die 
meer dan 40.000 records met namen van ko
pers, verkopers, geldschieters, schuldeisers 
enz. bevat, kan gezocht worden op familie
naam of op onderwerp (bijv. herberg). Ver
trekkend vanuit deze historische informatie 
kan gemakkelijk de link worden gelegd met 
het huidig adres en de situering op de actuele 
kaart of op één van de 19de-eeuwse kadaster
kaarten. 

Dit alles maakt dat deze site een enorme 
aanwinst zal zijn voor elke lokale vorser of 
genealoog, bouwhistoricus of archeoloog, ar
chitect of urbanisatieambtenaar, en bovenal 
ook voor elke Brugge-geïnteresseerde. In 
een tweede fase zal worden onderzocht hoe 
o ok het 16de-eeuwse s t a d s plan van Marcus 

Gerards kan worden opgenomen en wordt 
er nagegaan of de informatie m.b.t. bescher
ming, restauraties en bouwfysische toestand 
van elk pand kan worden toegevoegd. 
JanD'hondt 

[ Archief7even, jg. 12, nr. 4, 
okt. 2005, pag.1 en 2] 
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periodieken 
Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek 
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Be
stellingen, p/a Papelaan 6, 1382 RM Weesp (gaarne met vermelding van de volledige referen
tie). De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken 
worden niet uitgeleend. 

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

Nederland 
Archievenblad, jg. 109, nr. 6, juli 2005. In Me
moriam Mevrouw Raden Adjeng Soemartini 
[directeur van het Arsip National 1971-1991]; I. 
Zandhuis: E-depot-Rotterdam. Nieuwe redactio
nele vormen? [aanpak t.a.v. verschillende soorten 
digitale documenten]; H. Mathijssen: Project Regi
onaal-Historische Samenwerking: een balans [sa
menwerking GA Rotterdam met zeven Zuid-Hol
landse gemeenten; acht deelprojecten]; C.Reitsma: 
De Mondriaan Stichting en de archieven [onder
steuningsmogelijkheden van de stichting voor 
archieven]; B. Boender: Alleen Happy users op uw 
archiefsite; Y. Bos-Raps: De Zaak: Over openbare 
burgerlijke stand; Voor het voetlicht: Arnold den 
Teuling. Provinciaal archiefinspecteur Drenthe 
[geb. Koewacht 1944]. 

Idem. nr. 7, sept. 2005. Themanummer archieven 
in Europa. De archiefervaring van Adri van Vliet 
[in de Public Record Office te Londen, waar een 
collectie Nederlandse scheepspapieren en brie
ven berust, ooit buitgemaakt op Nederlandse 
schepen. Deze zgn. 'sailing letters' worden nu ge-
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inventariseerd; als voorbeeld een brief van Mar
ritje Korsten ui t Amsterdam aan haar man Pieter 
Rickersen, bootsgezel onder Michiel de Ruyter]; 
Archief Prins Bernhard Cultuurfonds naar Natio
naal Archief [tot 1980]; Oprichting Restauratoren 
Nederland versterkt restauratiediscipline; J. van 
Albada: Europa en de archivarissen;]. Fernhout: Ar
chivaris in Berlijn, het Oranisches Archiv-project in 
het Gehámes Staatsarchiv Preuflischer Kulturbesitz; R. 
Koops: Zeeuwse ervaringen met Europese samen
werking [o.a. werd een Vlaams-Zeeuwse bronnen
gids in 1999 uitgegeven]; P. Horsman: Tussen ket
terij en doctrine: het archief van het Sant'Ufficio; 
M. Wanner: Registers of Archive Fonds (Archive 
Groups) in the Czech Republic and Information 
Systems in Czech Archives; F. Schot: Kwaliteitszorg 
in Engeland; H. Scheurkogel: Hoe wordt je archiva
ris in Europa; A. Estourgie: Architectuurarchieven 
in Berlijn; P. Nève: Processtukken Rijkshofraad 
grotendeels toegankelijk gemaakt [te Wenen]; 
H. Strijkers: Voor het voetlicht: Frank Keverling 
Huisman [geb. Arnhem 1945, directeur Gelders 
Archief, hoogleraar]. 

Arneklanken, jg. 10, nr. z, juni zoo5. L. van Belzen: 
De familie Ventevogel te Arnemuiden [het be
treft een familie Vogel; de naam uit de titel wordt 
niet verklaard; nageslacht van Joris Vogel tr. (1) 
Arnemuiden 1775 Maatje Adriaense]; J. Adriaanse: 
Arjaan Groenleer, voddenboer en verzetsheld 
(1913-2003); Verv. Aspecten van het economisch en 
maatschappelijk leven van Arnemuiden vanaf cir
ca 1550 (19). Dirck van Delen (1605-1671) (1) [schil
der, burgemeester, ouderling enz., geb. Heusden, 
tr. Middelburg 1625 Maria van der Graft/van der 
Gracht];]. Mesu: De familie Mesu op het Hollands 
Hof (1804-1931); Verv. Uit de kerkekraadsnotulen 
van Arnemuiden (6) [1584]; Genealogische sprok-
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kels [notities uit het Lootjesboek, 1584-89; betreft 
ingekomen zieken]. 

Ameklanken 
kwartaalblad 

vandc 
HiMorischeVcrcniging 

/\memuiilen 

Idem. nr. 3, sept. 2005. L. van Belzen: De familie 
Crucq in Arnemuiden [oudst bekende: Chrétien 
Crucq tr. Aalbeke (B) 1664 Catharine Honoré]; J. 
Adriaanse: Godfried Salomonson (1794-1867) en 
Heinrich Salomonson (1796-1883) [zoons van Mo
ses Salomonson uit Nordhorn, die zich in Almelo 
vestigde; o.a. textielhandelaars; calicotexpor
teurs]; Verv. Dirck van Delen (2) [o.a. boekhouder 
van de Armen, burgemeester, licentmeester]; R. M. 
Rijkse: Tannetje Jobse en Francina de Troije in 
het Koninklijk Huisarchief;]. Adriaanse: Arnemui
den in de bewogen jaren 1820 tot 1840; Een brief 
van Ds. G.J. Gobius du Sart te Arnemuiden aan 
vrienden in Friesland (1861). 

De Brabantse Leeuw, jg. 54 (2005), nr. 3. Verv. Ca
deautjes en familierelaties van Adriaen Wijten 
[Van (den) Gruenendael (te Hilvarenbeek, 14'-15' 
eeuw) met Van Tuide! (15' eeuw)]; A.M. Bosters: 
Een tak Van Balen uit Roosendael en omgeving 
[oudst bekende: Jasper Peetersz van Balen, ver
meld te Antwerpen 1576/77, tr. Elisabeth van Ha
nenberch]; Verv. Familie Albers te Grave; Verv. 
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Familie Moll uit Hooge Mierde; L. Adriaenssen: 
Een onbekende Bossche schilder [Reynier Rog
gen, in 1580 19 of 20 jaar oud]; Verv. Hamers; 
met Eelkens, Vrancken, Glavimans]; Verv. Van 
Tilborgh in de Langstraat. 

Burgerzaken & Recht, 12' jg., nr. 7/8, juli-aug. 
2005. R. van Troost: Naar betrouwbare persoons
gegevens (over de beoordeling van aangehouden 
brondocumenten). Stand van zaken rond legalisa
tie & verificatie; H. Vat: Eendagsvliegen in huwe
lijksland. 'Doe-het-zelf-huwelijken' in Roermond 
(1) [buitengewone ambtenaren van de burgerlijke 
stand (babs) voor één huwelijksvoltrekking of 
voor één dag]. 

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Ge
schiedenis der Nederlanden, deel 120 (2005), afl. 
3. Themanummer 'Parlementen in de Nederlan
den', gastredacteur Henk te Velde. M. Boone: 'In den 
beginne was het woord' : De vroege groei van 'par
lementen' in de middeleeuwse vorstendommen 
der Nederlanden; F. Postma: Het ontstaan van het 
Nederlandse Statenbewind. Monarchomachis
tische import of product van eigen bodem?; J. W. 
Koopmans: De vergadering van de Staten-Generaal 
in de Republiek voor1795 en de publiciteit; N.C.F. 
van Sas: De representatieve fictie. Politieke verte
genwoordiging tussen oude orde en moderniteit; 
H. de Smaele: Eclectisch en toch nieuw. De uitvin
ding van het Belgisch parlement in 1830-1831; J. 
Turpij'n: Het gezag van 'mijnheer de voorzitter' 
in de parlementaire cultuur van de negentiende 
eeuw; R. Röttger: Een rode draad voor een blauw 
verhaal. De links-liberale uitwerking van mime
tische representatie en de opvattingen over demo
cratisch burgerschap in België, 1893-1900; I. van 
den Broek: De taal van het anti-parlementarisme. 
Poëzie en politiek in Nederland 1870-1940; E. Ge
rard: 'Een schadelijke instelling'. Kritiek op het 
parlement in België in het interbellum. 

Caert-Thresoor, 24' jg. (2005), nr. 2. H. Schumacher: 
De kartering van Oost-Friesland door Willem Pie
ter Camp, 1798-1804 fW.P. del Campo genaamd 
Camp, 1761-1855]; @la Carte: Virtuele Atlas van 
Voorne, Putten en Rozenburg [www.streekar
chiefvpr.nl/virtueleatlas ]; P. Mekenkamp(P. Verver
gaert: Klassieke wereldbeelden. Wat scheidt Euro
pa van Azië?; J. Augusteijn: Een kaart van Drenthe 
door Gaspar Bouttats; H. van der Heij'den: De Atlas 
Calenberg: een 18de-eeuwse verzamelatlas van de 
wereld in twintig delen. 

Idem, nr. 3-2005. De titelpagina van het Thea
trum Orbis Terrarum; M. van Egmond: Een nieuw 
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onderdak voor de kaartenverzameling van de 
Utrechtse Faculteit Geowetenschappen [Univer
siteitsbibliotheek, Heidelberglaan 3, Utrecht]; H. 

Kok: Luchtvaartkaarten voor 'long-range naviga
tion' in de periode 1940-1970; E. Heere/M. Storms: 
Kadaster 1832 toegepast; de pilotprojecten van De 
Woonomgeving. 

The Caledonian Society. Med., 29' jg., no. 2, 
jnni 2005. S. Trommelen: Een onderzoek naar de 
afkomst van de familienaam Trommelen en 
Trommels [Panlus Trommel uit Edinburgh, 
poorter van Geertruidenberg 1610, tr. Gouda 1606 
Aryaantgen Jans; Turnbull, Trumball, Triom
mel; Drommel]; R. Vennik: Doctor Livingstone 
I presume? Schotse ontdekkingsreizigers; Verv. 
Geschiedenis van een natie (40). James V (1513-
1542); R.K. Vennik: Schotten in het Poorterboek 
van Brugge [1429-1735]. Idem, no. 3, sept. 2005. 
D. Schijff: Interview met Chief John MacLeod of 
MacLeod; R. Vennik: Schotse zeelui op de oorlogs
schepen van de Admiraliteit van Zeeland in de 17e 
eeuw [gegevens van de betaalrollen]. 

Computergeneaal, 3' jg., nr. 3, juni 2005. H.M. 
Lups: Herman de Wit [bespreking van zijnsite];JW. 
Koten: Internet update; H.M. Lups: Nedstat Basic 
3.0 - Nedstat Basic Top 1000; Digitale Stamboom 
Monitor; Carrago [Digitaal Oorkondenboek Gro
ningen en Drenthe]; Aldfaer en gedcom; GED
Compare; Nieuwe versie GensDataPro; Nieuwe 
versie Transcript. 

Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis 
(red.: Drs. Th.A. Fafié, Zwemmerslaan u, 2036 
KA Haarlem), no. 33 (2005). Levensbericht C.W. 
Mönnich [1915 Amsterdam 1994; tr. 1943 Elisa
beth Maartje Wonder]; E.P. Boon: De Evangelisch
Lutherse gemeente Utrecht in 1912; Th.A. Fafié: 
Leermeester voor Lutherse predikanten: Dr. G.J. 
Thierry (1880-1962) [geb. Leiden, over!. Amster
dam (exm. Wilson), tr. 's-Gravenhage 1908 Geer
truidaJ ohanna Bouman]; A.C. VerwaaljTh.A. Fafié: 
Evangelisch-Lutherse gemeen te Hilversum: Mevr. 
J. van Rossum-Bijlard veertig jaar kosteres (1965-
2005); Wie was Dr. M. van Wichen (1898-1965)? 

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west
Noord-Brabant en de Bommelerwaard. 29e jg., nr. 
3, sept. 2005. R. Boot: Van der Burcht te Drimme
len. Made en Zwaluwe [oudst bekende: Willem 
Jansz van der Burcht. vermeld 1546-62; bronnen 
o.a. Archief Nassausche Domeinraad]; Verv. Kwst. 
Dekkers; B. van Rijswijk: Een nieuwe tak aan de 
genealogie Van Rijswijk [16e-17e eeuw; te Oister-
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wijk]; Aanv./corr. Bouman, uit Wijk; Verv. Genea
logie Branderhorst; H. Maliepaard: Oorsprong en 
betekenis van de familienaam Malie paard; Antw. 
(Van den) Nieuwenhuysen; Stamreeks van Cor
nelia Trommelen [1742-1783]. 

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant, 
jg. 20, nr. 3, juli 2005. Verv. Veroordeelden in de 
Meierijse schoutsrekeningen (2) [deel 1 werd ge
publiceerd in GTOB jan. 2001 (periode 1368-1400); 
de rekeningen van 1401-1428 zijn nu nader uitge
werkt]; Verv. Familie Van Dru(e)nen [18' eeuw]; 
Verv. Kwst. Bressers [o.a. Pijnenburg/-borgh, 
Verbeeck, Legius, Eliens]; Verv. Brabanders op 
het spoor (8) [1602-1607]; Verv. Kwst. Strik [o.a. 
Van der Locht, Pieck, Croeff, Bungelaers, Graet; 
voornl.17' eeuw]. 

Gens Data (afd. Computergenealogie), jg. 22, nr. 
5, sept.-okt. 2005. Uitvoer Contactdienst in Gens
DataPro service-upgrade versie 2.1; Handleiding 
GensDataPro 2.0 ook in drukvorm; Familiestam
boom Expert[' programma met groot bedienings
gemak en fraaie vormgeving'; export in HTML
formaat goed, maar tekst uitvoer zwak, enz.]; Snel 
zoeken in genealogische bronnen [www.genealo
giewerkbalk.nl]; Kwaliteit zoeksites [reactie]; De 
virtuele studiezaal [Den Haag]; Grote bestanden 
snel uitwisselen; Desk Top Publishing; Maak 
USB-keys alleen-lezen; Gens Digit@@l -6; Pro
grammeren in HTML-4. 

Geschiedenis van Ursem in een ringband, 2005. H. 
van Doornum: Drie generaties Langereis [vooraf
gegaan door een stamreeks van zes generaties te 
Scharwoude en Berkhout; 18' -20' eeuw]; A. en J. 
Schaep: Noorddijk en zijn bewoners, deel XI [18e-
2oe eeuw, o.a. Waterdrinker, Koelemeij, Kruit
hof, Rood, Mienis, Plomper, Spijkerman, Dek
ker, Aaij, Pevoet, Van der Linden van Sprankhui
zen; aantrekkelijk geïllustreerd]; Familie Mienis, 
1650-1850, compacte stamboom, voornamelijk al
leen de personen die op Noorddijk gewoond heb
ben; Adam Konijn vertelt [geb. Heiloo 1928, zoon 
van Dirk Konijn en Trijntje Groen]. 

GMkwadraat, nr. 3, herfst 2005. Thema Open Mo
numentendag 2005: Religieus Erfgoed. M. van 
Damme: Bouwen voor het geloof. Bouwmeester 
Tepe in Utrecht [geb. Amsterdam 1840]; E. Maas: 
Funeraire symboliek; M. van der Sterre: Religieus 
erfgoed; T. Wilmer: De getekende stad. Utrecht 
in oude tekeningen 1550-1900; Religieu ze 
(her)beleving ... Interview met Casper Staal, con
servator Museum Catharijneconvent. 
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Heemkunde Hattem, nr. 104, sept. 2005. ].H. 
Harmsen-Kroeze: Het Christelijk Rusthuis aan de 
Kerkhofstraat [1931-1963; A.J. Fiechter, Willem 
Rouw, ds. Karssen; o.a. middelen, inrichting, in
woning; een markante bewoonster Jantje Beek
hof-van Rijssen]; M. van der Leeuw: Enige opmer
kingen bij het Kaartboek en Namen boek van Hat
tem; Opsporing verzocht, Deel II [onderzoek naar 
Gerrit Hulleman (1630); de moeilijke jaren eind 
16°-begin 17' eeuw te Hattem];]. van Vegchel: Het 
benedictijnenconvent 'ten clarenwater', Deel I; 
Verv. Een onderduiker in Hattem (2) [Joseph Ob
stfeld]. 

Heemtijdinghen (Stichts-Hollandse Historische 
Vereniging), 41' jg., nr.1, april 2005.J.Kwantes: Van 
A12 tot A2: het spoorbaanvak Woerden-Harme
len-Vleuten (I); F. de Graaf: Springer in Woerden 
[Cornelis Springer (1817-1891), schilder, tr. 1846 
Geertruy ten Cate]; A.A. Manten: Ons Rampjaar 
1672-1673 en Zwitserland [huursoldaten uit Zwit
serland in het Franse leger]. Idem, nr. 2,juni 2005. 
F. Schlingman: Gouddemonen, sterk water en een 
tuimelzieke schoolmeester, 1647-1700 [S trick 
(van Linschoten), schoolmeester Jan van Lattum 
(alcoholist)]; Verv. Van A12 tot A2 (II). 

Heemtijdinghen 
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Here Nicolaas III (Med. van de Gen. Ver. 'Ruwaard 
van Putten'; secr.: C. Nienoord, Lucretia van Mer
kenstraat 33, 3207 HN Spijkenisse; E-mail: info 
gvrvp-spijkenisse.nl; www.gvrvp-spijkenisse.nl), 
jg. 6, nr. 1-2005. K. Waleboer: Een aangetrouwde 
familie [Anthony Quispel (ged. Rotterdam 1689) 
tr. Goudswaard 1719 Maartje Cornelis Waalboer 
(ged. ald. 1697)]. 

Historische Kring Eemnes, jg. 27, nr. 3, sept. 2005. 
E. van Andel: Wakkerendijk 36. Een onderzoek 
naar de woning, eigenaars en bewoners [gebouwd 
in 1827; 112 jaar eigendom van de familie Perier, 
Sluijter (1939), Van Andel-van der Plaats (1993); 
bewoners o.a. De Ruig, Hagen, Doorn, Alen
brink, Snel]; R. van der Schaaf: Boerderij Wolfsste
de verandert [Wakkerendijk 88; Van Essen (1791-
1935), Roodhart (1935-2004)]; Interview met Teus 
Roodhart [tr.1954 Wil Schotsman]; G. van Ophem: 
Meester Gerardus Johannes Morren (1892-1945). 

Historisch Geografisch Tijdschrift. 23' jg. (2005), 
nr. 2. P. van der Heijde: Het ontstaan van de water
tol en het veer in Megen (1357-1519); P. Minkjan: 
Tiend wegen in Nederland. Inventarisatie en ana
lyse;]. tenHoopen: Twentse kluundellen [kluun of 
kluin: Twents voor turf]. 

Holland. 37' jg. (2005), nr. 2. S. ter Braake: Korte 
biografie van meester Floris Oem van Wijngaar
den (ca. 1467-1527); C. de Wilt: Maaslandse kam
pen in Delfland. De sociaal-economische factor in 
de conflicten over gecentraliceerd waterbeheer in 
de 16de eeuw; De archievenman: Het NIOD [Ne
derlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie]. 

De Indische Navorscher (www.igv.nl), jg. 18 
(2005), nr. 2. Thema: 'Belanda Hitam' [Zwarte 
Hollanders]. I. van Kessel: Inleiding: Van Kwakoe 
tot Klink: de Afrikaanse soldaten van het Oost
Indisch Leger [Nederland wierf tussen 1831 en 
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1872 soldaten aan de West-Afrikaanse Goudkust]; 
A.C. D. Herbig: De Indo-Afrikaanse familie Her big 
[met gezinnen van dochters]; L.M. Janssen: Twee 
Indo-Afrikaanse geslachten Kwakoe; L. M. van der 
Hoeven: Gegevens betreffende enige Kwakoe's uit 
de militaire archieven; L.M. Janssen: Enige Afri
kaanse dopelingen uit de R.K.-doopregiscers van 
de Franciscus Xaverius parochie te Djokjakarta; 
P.A. Christiaans: Het Indo-Afrikaanse geslacht En
koroma Coffie; G.H. de Kinkelder: De Afrikaanse 
Werving: Militairen in dienst van het O.I.L. af
komstig van de Kust van Guinea, 1831-1872; Y.M. 

Prins: De matrilineaire afstamming van Frans 
Peter Gerard van der Heemst [Mallanc, Ha
holy/Hahulij, Nio]; R.A. Wermuth: De matriline
aire afstamming van Cornelia Elisabeth Anna van 
der Meer de Walcheren [Quarles van Ufford, 
Van Hoogenhuyze, Wermuch, Klein, Horbelc, 
Jacobson, Hamer (uit Mainz)]; Verv. Doopboek 
der Protestantse gemeente van Djokjakarta 1906-
1926 [o.a. Souisa de Haas]; Verv. Overleden mili
tairen in Oost-Indië (II) [1836, 1838]; L.M. van der 
Hoeven/P.A. Christiaans: De familieJacometti [afk. 
uit Graubünden/Zwitserland; met de bijzondere 
voornaam Azon; 18' -20' eeuw]; Verv. Grafschrif
ten in de Oost (V). De begraafplaats te Tjilacjap; 
P.A. Christiaans: De familie Schrooijesteijn in In
dië [Zacharias S. (geb. Utrecht 1778) er. Soerabaja 
1840 Sophia H. Stein]; Ambtenaren te Semarang 
in 1817. 

De Kleine Meijerij (heemkunde3o@zonnec.nl; 
www.do.nl/heemkunde), 56' jg. (2005), nr. 2. B. 
Aarts: Udenhout '1006' -2006?; F. Goris: De roerse
len rond de laatste herbenoeming van Everardus 
Maeijer, burgemeester der gemeente Moerge
stel, in 1926 [conflict met Adrianus Ketelaars]; N. 
Smits: Bech Vos, een kordate vrouw, onderschei
den met het verzetsherdenkingskruis [Elisabeth 
van Nunen (geb. Oisterwijk 1898) er. Moergestel 
1919 Lambertus Vos]; De communale weg Hel
voirt-Udenhout. 

Idem, nr. 3/2005.J. van der Loo: Een familiestam
boom van eerste stenen [Cornelis van den Bigge
laar (1790-1857) legde in 1830 met zijn enig kind 
Elisabeth (tr. Van dei· Loo) de eerste s teen van 

een nieuw woonhuis in Biezenmortel waar nog 
vijf generaties Van der Loo zouden wonen; fami
liegeschiedenis]; F. van Ierse/: Een ziekenhuisje in 
Oisterwijk [1866]; Verv. Ledenlijst uit 1806 van het 
Gilde Sc. Joris uit Udenhout [beschreven worden 
Willem J. van Broechoven (1751-1810), Willem 
Ruijs (geb.1777),Johannes Petrus Willems (1756-
1839), Willem van den Nostrum (ca. 1746-1821), 
Jan Laurens Vermeer (1761-1825); verwancschaps-
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schema Van den Abelen - Vermeer met andere 
gilde-leden]. 

Kroniek. Tijdschrift Historisch Amersfoort, jg. 7, 
nr. 3, sept. 2005. F. van Kan: Heraldische wapen
boeken;A. vanEngelenhoven: Middeleeuwse huizen 
in Amersfoort; Nieuwe schilderijen van Matthias 
Withoos (1627-1703); Amersfoortse geveltekens; 
Virtueel kuieren door Amersfoort [www.archie
feemland.nl; aanklikken Straten en wijken]. 

-KRONIEK ... , .... ,., . 

• Mldd1IN11WMhulua 

• Twff ...... Wltltolff 

M._lot, .. pltt 

Vlttattl ttltrtn 

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 33, nr. 
3, sept. 2005. In Memoriam Mr. A.M.A. Maassen 
(1929-2005); I.M.H. Evers: Hee Limburgse contin
gent zoeaven in de strijd om het behoud van de 
Kerkelijke Staat. Bijlage 2: Limburgse zoeaven, 
een alfabetische lijst [voorn!. samenvatting van 
bestaande !iceracuur]; R. de La Haye: Over archie
ven, windvanen en stambomen. Bij de derde 
druk van 'Limburgse Voorouders' [tekst van zijn 
aanbiedingstoespraak met o.a. zijn visie op be
leid t.a.v. en ontwikkelingen in de genealogie; 
speciaal zijn opmerkingen bij 'Het verhaal achter 
Genlias' over het werken met originele bronnen, 
de spanning van de speurtocht, de vreugde van 
de vondst, zijn ware woorden]; Verv. Kerkhoven 
in Zuid-Limburg: Cadier en Keer tot april 1999 
[o.a. Keulen, Lemmens, Lemmerling, Mingels, 
Ne(e)derlands, Nelissen, Pirnay, Van Proemeren, 
Schijns, Schreurs, Spronck, Ubags, Vaassens, 
Vliegen, Weusten]. 

De Maasgouw, jg. 124 (2005), nr. 2. G. Ackermans: 
De onvermoede zegeningen van de Kulturkampf 
in de geschiedenis van de Zusters Franciscanessen 
van Heythuysen; F. Hovens: De domincanenkerk 
in Maastricht begint aan een nieuw hoofdstuk [als 
onderdak voor een boekhandel; restauratie van 
muurschilderingen]; G.H.A. Venner: De aanlopen 
tot het Provinciaal Museum van Oudheden in 
Limburg; Felix Rutten, Terugblik: 1880-1930. 
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Met Gansen Trou (Onsenoort), 55' jg., juli-aug. 
2005. C. van der Meijden: Heusden, de groene buf
fer tussen 's-Hertogenbosch en Waalwijk [schetst 
de ontwikkeling van het landschap in het Land 
van Heusden, de Drunense Duinen, het rivierklei
gebied van de Maas en het Vlijmens Ven; full-co
lour geïllustreerd]. Idem, nr. 9, sept. 2005. Oude 
beroepen [alfabetische lijst uit een handboek uit 
1851 van fabrieken en werkwinkels]. Plekbord, 26' 
jg., aug. 2005. 

Misjpoge, 18' jg., 2005-3. Verv. Joodse leerlingen 
op een openbare school in Amsterdam in 1823 (5) 
[Ephraim Lion Davids, beëdigd translateur en 
kostschoolhouder, tr. (2) 1829 Nanette Jacob Ber
nard; met gegevens van 57 leerlingen, w.o. Mort
jé, Van Praag, Van Raalte, Vogel, De Vries]; R. van 
het Groenewoud: Bronnen voor joodse genealogie 
en familiegeschiedenis in Nederland in de Bibli
otheca Rosenthaliana (3); N. Mayer-Hirsch: Burger
rechtverleningen te Amersfoort [17'-18' eeuw]; K. 
Hofman/D. Metz: Het Digitaal Monument Joodse 
Gemeenschap in Nederland. 

Idem. 2005-4. Verv. Joodse leerlingen (6). Me
ijer Marcus Binger [geb. Amsterdam ca. 1751; met 
leerlingenlijst]; R.F. Vulsma: Daniël Mozes Belin
fante (1845-1921); N. Mayer-Hirsch: Joden die be
graven liggen op het ereveld van de begraafplaats 
Rusthof te Amersfoort; B. Wal/et: De joodse be
graafplaats te Gorinchem, een kleine afspiegeling 
van joods plattelandsleven. 

MISi!IPOGE 

Nationaal Archief Magazine, 2005/2. J. Dankers/]. 
Verheul: Leve het particuliere initiatief. De cultu
rele missie van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
[archief overgedragen aan het NA]; In onderzoek 
[naar de broers Johan en Cornelis de Witt, door L. 
Panhuysen]; M. Beijering: Zwarte Hollanders [ruim 
drieduizend West-Afrikanen namen tussen 1831 
en 1872 dienst in het leger van 'Oranje'; I. van Kes
sel publiceerde over hun geschiedenis]. Idem, 
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2005/3. A. Welten: De houdgreep. Geschiedenis 
Nederland - Suriname 1974-1982; H. Obdeijn: Het 
verlanglijstje van de sultan. Vier eeuwen Marok
kaans - Nederlandse betrekkingen. 

De Nederlandsche Leeuw, jg. CXXII, No. 3, juni 
2005. F. Muller(t): Verborgen personen in wapen
borden ['een wapenbord is een verzameling van 
wapenschilden die volgens bepaalde principes 
geordend zijn. Betekenis en functie van wapen
borden zijn afhankelijk van plaats, tijd en om
standigheden' ; problemen met de duiding van 
de rangschikking van wapens worden wel toe· 
geschreven aan knoeierijen; systemen van rang
schikking, kwartierverlies (en de oplossing: ho
gere kwartieren er voor in de plaats!), identifica
tie; het wapenbord van Mattheus Smallegange 
(1624-1710); Soetje Jans van Botland en haar zus
ter]; J. Dronkers/H. Schijf: Huwelijken tussen adel 
en patriciaat: een middel om hun elitepositie in 
een moderne samenleving in stand te houden?; 
V.J.M. Koningsberger: De wenselijkheid van ver
dere boekstaving van 'aanzienlijke' geslachten in 
Nederland's Patriciaat [toelatingscriteria, publi
catiecommissie, aanbevelingen]; A.C. Zeven: Het 
wapen Brinkhorst; H.J.J. Vermeulen: Een gemiste 
kans [aanv./corr. Van Berlaer]; E.J. Wolleswinkel: 
Uit de collecties van de Hoge Raad van Adel. De 
wapenboekjes van Joris Sijen Pietersz uit Am
sterdam (midden 17de eeuw) [Bijlage: Lijst van 
rouwborden van adellijke vrouwen, zoals deze in 
het midden van de 17de eeuw zijn getekend door 
Joris Sijen Pietersz naar de originelen, hangende 
in verschillende kerken]. 

Idem. No. 4, aug. 2005. V.J.M. Koningsberger: De 
oudste generaties van het geslacht Konigsber
ger/Koningsberger [te Mainbernheim/Franken
land, 16'-17' eeuw; te Nürnberg 17' eeuw; te 's
Gravenhage 18' eeuw; verbeterde stamreeks t.b.v. 
NP jg. 67]; K. Kuiken: De herkomst van de heren 
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van Ruinen [12' eeuw]; T. Oskam/C.H. van Wijngaar
den: Van Cortenoort, of toch Van Cordenoord? 
[te Oudewater, Zetten, Benschop; 16' -17' eeuw; 
Van Oord; een tak noemde zich Taets]; A.R.Ph. 
Boddaert: Adelsgunst. De tweede Zeeuwse adop
tiezaak [Van Beijma]; M.J. Bok: Bastaarden van de 
Utrechtse bisschop Rudolf van Diepholt? [Anna 
van Diepholt (over!. 1481) tr. Gysbert de Gruter 
(over!. 1459)]; E.]. Wolleswinkel: Het wapenboekje 
van Willem J aco bsz, glasschilder in Den Haag an
no 1565; R.E.O.Ekkart: Een portret van een lid van 
de familie Van Beresteyn in Boedapest. 

Een nieuwe chronyke van het Schermereiland 
(Oudheidkundige vereniging 'Het Schermerei
land' en de Stichting Vrienden van het Museum 
'In 't Houten Huis'; Postbus 21, 1483 ZG De Rijp; 
secr.: d.mantel @planet.nl; contr. € 8,-), jg. 22, nr. 
1, maart 2005. D. Mantel: Bernard Nieuwentijt 
350 jaar geleden geboren in West-Graftdijk [1654-
1718, student te Leiden 1675, te Utrecht 1676, me
dicus, tr. (1) Eva Moens uit Purmerend, er. (2) Eli
sabeth Lams uit Wormer; onenigheid met Leib
nitz, in de politiek 'ongodisme']; A. Blaauw: De 
Doopsgezinde Gemeente Noordeind in de 19de 
eeuw; wel en wee [tijdvak 1824-61; Pieter Bruin 
Willemszoon (1789-1868; exm. Heinis); leraren 
te Noordeind na P.W. Bruin 1862-1934; Adriaan 
Jansz Blaauw (1852-1907) en de Algemene Doops
gezinde Sociëteit] . 

Idem, nr. 2,juni 2005. Speciale uitgave: Groen
land in beeld. Ab Geelhoed: een leven in beton 

[geb. Middelburg 1920, voor NV Schokbeton in 
1954 naar Groenland]; Hans van Berkel, verza
melaar van Inuit-kunst [geb. Stiphout 1946; met 
catalogus van zijn collectie]; L. Hacquebord: Hout 
vrede met de mense en oorlog met de vis. Drie 
walvisvaart journalen en een memoriael van 
Fedde Jansz Visser [zijn manuscripten werden 
getranscribeerd; 1776-78; samenvattingen van de 
drie journalen]. 
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Old Ni-js. nr. 59,jg. 23, maart 2005.E. Zweers: Tus
sen trommelvuur en Tommies. Het dagboek van 
Theet Geurts [uit Stokkum, geb. 1893; sept. 1944-
april 1945; tr. Dina Messing (geb. 1896)];]. Thoben: 
Dominee Anthony Bloemendaal [geb. Drempt 
1909, over!. Doetinchem 1977; met kwst. (vijf 
gen.): -, Garritsen (te Soeren, Ellekom), Brui!, 
Rougoor; met o.a. Ratel band]; Zuster Fré Boon
stra [Gelsenkirchen 1905 - Rheden 2000; familie 
afk. van Smilde, dochter van Sietske Duursma 
(geb. Oosterwolde 1878)]. 

Idem, nr. 60,jg. 23,juli 2005.HetPatersklooster 
te 's-Heerenberg. De Kulturkampf [in Duitsland, 
2' helft 19' eeuw; rechtsmaatregelen van de staat 
tegen de katholieke kerk; katholieke kloosters in 
Duitsland werden van regeringswege opgeheven, 
waardoor priesters en nonnen over de grenzen 
trokken]; Kulturkampfkloosters; DeJezuïten (SJ) 
1910-1937; De architect Max Keuchen [1843-1919, 
kreeg in 1908 opdracht]; De uitvoerder architect 
Johann J. van Aaken; Voorts Bouw en inwijding 
(1910), De Witte Paters van Kardinaal Lavigerie 
(WP) 1937-1958; Slachtoffers van het Kamp Rees 
overleden in Bergh; Drie Witte Paters [Joh.Bern. 
G. Olthof(1918-1993) en zijn oom Franc.Wilh. Ep
pink (1903-1970), Joh.Wilh.H. Rademaker (geb. 
1930; exm. Pruijn)]; De Salesianen van Don Bosco 
(SDB) 1958-1971; Gouden Handen (1972-1999); No
tariële akten en kadaster. 

't Onderschoer, jg. 27, nr. 3, herfst 2005. Nieuwe 
website Heemkunde Denekamp: http://www. 
heemkundedenekamp.nl; Dronkenschap ont
aardde 150 jaar geleden in vechtpartij [1855: Tulk, 
Stevelink, Tharner, Blankenau, Knippers, Goor
huis, Borchert]; Denekamp toen, Denekamp 
nu (11); H. Asma: Drogisterij en schilderszaak 
Mensink te Denekamp [in 1993 verteld door Ma
rietje Remerink-Mensink]; S. Wynia: Het spook 
van Singraven [de gebeurtenissen rond o.a. de 
families Roessingh Udink en Laan]; Inwoners 
gemeente Denekamp medio 19' eeuw voor Kan
tongerecht in Ootmarsum (VI) [1859; o.a. Mid
delhuis, Wezenberg, Luisch, Peezenkamp, Lee
ferink, Warmelink, Frücke, Blokhuis, Heuve, 
Rikhof];J. Gorcemaker: Denekampse barones Sloet 
tot Everlo trouwt in 1878 de broer van priester 
letterkundige en staatsman dr Herman Schaep
man; S. Wynia: Een bijna vergeten groep ' oorlogs
slachtoffers' Rijksduitsers, gedwongen dienst te 
nemen in de Wehrmacht [Athmer, Dierks, Huy]; 
H. Brink: Gezina Brunnikhuis uit Hezingen 150 
jaar geleden betrapt bij oplichterij in Denekamp 
en in Deventer. 
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Ons Erfgoed i.s.m. Gen. Ver. Prometheus, 13' jg., 
nr. 4, juli 2005. Verv. Van rakkers en gemeente
ezels (7) [de politie tijdens het interbellum]; Verv. 
Speurtocht naar de Middeleeuwen (9) [in de re
cognitieboeken van Harderwijk; Helle(n)breker, 
Witte, Van Lynnen]; Het geslacht Palsrock uit 
Oost-Barendrecht (slot); Beroepen van toen: Pol
derwerker - postiljon;JV.'. Koten: Een goed huwe
lijk tussen heemkunde en genealogie; H.M. Lups: 
Armoede, welvaart en bronnen onroerend goed; 
Idem: Oosterse genealogie. 

Ons Voorgeslacht, No. 570, 60' jg., juli-aug. 2005. 
]. Kloosterman: De Sint Elisabethsvloed van 1421 
beschreven in het archief van de St. Laurensab
dij van Oostbroek te De Bilt; K.]. Slijkerman: Huis
lieden en arbeiders met een ploeg en paarden te 
Charlois anno 1660 [en hun redenen om dijkgraaf 
Gerrit Visch niet te helpen]; P.W.C. van Kessel(t): 
Rijnlandse notabelen 1444-1520;].B. Opschoor: Een 
stamreeks Opschoor (aanv./corr.); K.A. Reuvers: 
Genealogie Van der Burgh (Overschie) (aanv./ 
corr.); K.]. Slijkerman: De familiegroepen Cloot-
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wijck op de Zuidhollandse eilanden ca. 1500-1700 
(aanv./corr.); Idem: De oudste generaties van het 
geslacht De Ronde te Zwijndrecht herzien (aanv./ 
corr.); Aanv./corr. Jeuskoot/Jiskoot, Verweel, 
Nout(e); Vraag/Antw. Kwst. Maergie Cornelis van 
Roon [1643-1701]; Trompert, (Van) Bijlant, Kop
pens-de Waard-Baen. 

Idem, No. 571, sept. 2005. T. Oskam: Raadsels 
rond het (echt)paar Bastiaen den Uijl en Willem
tje Hoogendoorn [18e eeuw te Langerak]; A.B. 
de Haan: Kohier van de 1000' penning van Dub
beldam 1626; F.J.A.M. van der Helm: 10e Penning 
Valkenburg en de beide Katwijken 1544; R.A. Mos: 
Antwoord Mosch/Meusch. 

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boer
derijonderzoek, jg. 22, nr. 3, 3' kw. 2005. G.H. 
Luiting: Bewoning van erve Simmelink in Meddo 
tot circa 1800 [Simmeldinck, Simmelink]; H.C. 
Heuvelink(t): Genealogie Heuvelink [te Vorden 
en Warnsveld; 17' -20' eeuw]; J.B. Oudenampsen: 
Kwartierstaat van Hendrik Jan Oudenamp
sen [Warnsveld 1894-Emmen 1988; -, Lebbink, 
Menkveld, Roeterdink]; Verv. Stamhuizen in het 
Gelderse land; H.L. Eenink: De familie Eenink; 
A.J. Hoogeboom: Parenteel Peter op 't Stockhaer [te 
Harfsen; over!. voor 24-1-1619; Stockhaer]; A.J. 
Derking: Kwartierstaat van Gerrit Jan Kruissel
brink [1889 Borculo 1935; -, Schepers, Marke
rink, Holstege]; R.J.J. Weetink: Onderzoek naar 
Boerderij(en) met de naam Wetink (Weetink, We
tinck) in de omgeving van Zelhem; Achterhoekers 
in Nieuw Amsterdam (New York) tot 1700. 

PRO-GEN-eralia, jg. 11, nr. 3, sept. 2005. K. Zwa
nenburg: Kinderen - kleinkinderen opnemen in de 
kwartierstaat; W. Nelis: Programmeren in VTX; R. 
Fransen: Dossierstukken zichtbaarmaken in html
uitvoer; W. Nelis: Het genereren van een UGPC; D. 
Arno/dus: Welke resolutie gebruik ik bij het scan
nen van documenten? 

De Proosdijkoerier, jg. 21, nr. 2, juni 2005. Verv. 
September 1944 ... Mijdrecht; J. Frankenhuizen: 
In het voetspoor van de Maatschappij tot Nut 
van het Algemeen. Een sociale tijdspanne in de 

Mijdrechtse geschiedenis; Verv. Meer dan 700 
jaar proosten van Sint Jan (3); S. Veerhuis: Dorps
genoten van vroeger (1) en (2). Idem, nr. 3, sept. 
2005. S. Veerhuis: Dorpsgenoten van vroeger: de 
Mennonietenbuurt [1901; o.a. een klacht van 35 
eigenaren en huurders over het toenemende en 
snelle (zware) verkeer waar slechts stapvoets mag 
worden gereden]; Verv. Proosten van Sint Jan [Jo
han Albrecht van Solms-Braunfels en zijn zoon 
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Hendrik Trajectinus (1638-1693)];]. Frankenhuizen: 
Een kerkgang anno 1809; De polder Veldzijde; 25 
Jaar geleden begon de herindeling [samenvoe
ging Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wil
nis]; De Bataafse gemeentepagina: Johanna van 
den Boom nieuwe vroedvrouw [weduwe van 
Abraham van Eldik, 1793]. 

Streekarchief Eiland ITsselmonde, Nieuwsbrief 
zomer 2005. Verv. Zwijndrechtse glasblazerij. 

Idem, herfst 2005. De historie van uw huis 
[bronnen voor onderzoek]; Armenzorg in IJssel
monde [bewaard gebleven zijn bedelingslijsten 
van turf en spek over 1761-1772; originelen in GA 
Rotterdam]; Uit het familiearchief Rolloos te 
Krimpen a/d IJssel [kwestie tussen W. Snijders, 
med.dr. en Cornelis de Lijster, 1791]. 

Traditie, jg. 11, nr. 1, voorjaar 2005. Valuas als 
stichter van Venlo; Reuzen en lokale identiteit; 
Drinkwater. Pas als er geen water meer is kent 
men de waarde van de put; Palmpaas in Borne; 
Jongerentaal; Gapers; Paasgebruiken in kinder
boeken. Idem, nr. 2, zomer 2005. Koekhappen; De 
paardenmarkt van Voorschoten; Het boerenleven 
in kinderboeken; Hanen en hennen. Pronken met 
eigen veren; P. Roggeveen/P. de Boer: Men neme wat 
zwavelarsenicum. Goeie Mie strooide met gif om 
verzekeringspenningen te innen [Maria Catha
rina Swanenburg te Leiden; de auteurs geven de 
lezer de keus uit drie geboortejaren: trouw in 1839 
(29 jaar), overleden 1915 (75 jaar) en in 1881 was 
ze 47 jaar oud]; Elektriciteit, een uitvinding die 
een technologische ontwikkeling opgang bracht; 
Dakloos, maar niet nutteloos. Straatnieuws be
staat tien jaar. 

Urker Volksleven, 32' jg., nr. 4, sept. 2005 . Ter 
gedachtenis 1883-1908, deel II [het Weduwen en 
Weezenfonds]; Een wonderlijk verhaal uit de Eer
ste Wereldoorlog (of: Hoe de Botermarkt aan zijn 
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naam kwam); K. van Urk: Denkend aan Bessien 
[Mariap (Marretje Iedes) van Urk-Koffeman, 
1898-1966]; In gevaren op de zee (17). De onder
gang van de zeilbotter UK6o [schipper Evert Aart 
Bruinink, 1870-1920, tr. 1894 Jacobje Koffeman]. 
Idem, nr. 5, nov. 2005.J. Visser: De punter van ds. 
Van Wieringen [Everinus van Wieringen, 1907-
1992]. 

Van Zeeuwse Stam, nr. 130, sept. 2005. C. Griep: 
Genealogie Griep [oudst bekende: Jan Adriae
nsen Griep, 1666 Hoedekenskerke 1726, tr. ald. 
1694 Cornelia Abrahamse Verschure]; M.P. Neu
teboom-Dieleman: Onwettige kinderen, een ver
schil in benadering tussen de 15' en de 19' eeuw 
[Gielis van den Boogaerde en zijn natuurlijke 
zoon Willem, te Antwerpen, 15e eeuw; Cornelia 
van Nagelkerke (geb. Yerseke 1856), nat. dochter 
van Onco H.J. Steenberg en Maria Nagelkerke]; 
M. Malco1ps-Streejkerk: Voorouders in vrouwelijke 
lijn [van Tamara Brussee, geb. Eindhoven 1982; 
Malcorps, Streefkerk, Mullié, Glerum, Maat, 
Verburg(te Kloetinge), Sinke]; Verv. Parenteel van 
Pieter Maelcote [Dekker, Pennij, Moerdijk, Van 
den Berge, Pikkaart, Spijk, Mallekote, Remijn, 
De Raad]; Antw. Van Zweden [Voortrap(pe)]. 

Veluwse Geslachten, jg. 30 (2005), nr. 3. Verv. Van 
Dompseler: een aanzet voor een complete ge
nealogie; P. Bouw: Berekening data Aswoensdag, 
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren 1583-1811 [tabel; 
'vertaalde' data in kolommen]; Kwartierstaat 
Hendrik Plakmeijer [geb. Emst 1961; -, Riet
berg, Pannekoek, Koller/Collert, Montizaan, 
Mouw, Jansen (te Vriezenveen en Apeldoorn)]; 
Aanv. Kwst. Antje Brouwer; Aanv. Kwst. Gerrie 
Denekamp [o.a. Bredenoord, (Van) Westendorp, 
Bloemink, Van Neck/(ten) Nacke/Nagge]; Vraag 
Van Heerde [fragment te Zwolle, 17' eeuw]. 

Orgaan van de Vereniging 
Veluwse Geslachten 

Jaargang 30 - nr. 3 - 2005 
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Vittepraetje {Harderwijk-Hierden), 9' jg., nr. 3, 
sept. 2005. N.C.R. de Jong: Het panoramabehang 
in Bruggestraat 49 [behangfabrikant Jean Zuber 
(geb. Mühlhausen/Elzas 1763) en ontwerper Pierre 
Antoine Mongin ( 1762-1826}]; Het ontstaan en de 
naamgeving van Harderwijk (2); R. Uittien-Jacobs: 
Harderwiekers en/ofHierders (24) [Wipkink; 18' -
20' eeuw]; Wat Harderwijkse kranten precies 100 
jaar geleden schreven. 

Waardeel.jg. 25, nr.1-2005.J.Kok: 'Liever dood dan 
getrouwd'. Verbroken verkeringen en verboden 
verhoudingen in Drenthe, 1909-1940; V. Stedema: 
Het maatboek van Westerbork [opmetingen t.b.v. 
de verponding, een belasting op alle gebouwde 
en ongebouwde eigendommen; vanaf 1805]; E.J. 
Krajenbrink: Crisis in Hollandscheveld. Verzet te
gen het Landbouwschap; E. Brink: Ridder in het 
armenhuis. Anthon van Rappard in Drenthe [ te
kenaar-schilder, 1858-1892]. 

Westerwolde (http://members.tripod.com/-wes
terwolde ), jg. 26, nr.1 + 2, maart/juni 2005. G.Luth: 
Leem. Ter Apeler meiers tegen Sellinger boeren 
[over hun gewoonterecht leem te mogen graven 
in Sellingen; 1759]; E.Roelfsema: De nakomelingen 
van Harmannus Tammes Tammes [geb. Vlagt
wedde 1804, tr. ald. 1838 MargaretaJans Eefsting; 
Tammes, Ter Horst]; J. W. Kok: Waterbeheer in 
Westerwolde [samenvatting van een lezing]; H.R. 
Aiking: Het klooster Ter Apel na dezen; H.J. Vers
felt: De Huguenin-kaarten van Groningen. 

Westfriese families, 46' jg., no. 2, juni 2005. S. Mes
schaert-Heering: Kwartierstaat Langedijk [Koen
raad Langedijk, geb. Enkhuizen 1913; -, Van der 
Deure, Appel, Watses]; H. van den Broek: Genea
logie Molenaar/Koster uit Wervershoof [17' -19' 
eeuw]; G. Mantel-Visser: Bijna gelijk maar net niet 
helemaal. Stammis/Stammes [18'-20' eeuw]; 
Corr./aanv. families Jonker, Sluis, Dekker. Idem, 

Westl'riese l'l:lmilies 

' =-...:..-________ ... _ ....... ,.,,. 
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no. 3, sept. 2005. P. Nan: De familie Nan, immi
granten uit West-Friesland [19' -20' eeuw]; Verv. 
Stammis/Stammes. 

Zeeuwse familiepraet, 20' jg., nr. 1, juni 2005. 
Verv. Levendal pakt uit ... {Bewerkte extracten 
uit RAZE 2041) [1598: o.a. Vitu met Vlasman, De 
Ridder, Van de Perre, Cock, Rijn, Manneef (te 
Purmerend), Van Oosten x Kempe, Moncke, 
Copboort]; Verv. Genealogische aantekeningen. 9. 
Een familie Priester te Ovezande [16' -begin 18' 
eeuw]. 

Zeeuwse Kwartierstaten, nr. 74, maart 2004. Vijf 
kwartierstaten {63 kwn.) waarvan de proband (nr. 
1) trouwde met een zoon van Cornelis Sinke x 
Johanna Staal, doorJ.H.W. Margés: Kwst. Ida Phi
lipse [geb. Yerseke 1899; Philipse (te Grijpskerke), 
Kosten ( te Wemeldinge), Blok ( te Baarland, Krui
ningen), Timmerman (te Kruiningen)]. Kwst. 
Adriana Jacomina van Liere [geb. Yerseke 1909; 
Van Liere ( te Kloetinge), Kriekaard, Van der Maas 
(te Kruiningen), Glerum]. Kwst. Jacoba Johanna 
Rottier [geb. Nieuwdorp 1893; -, Van Overbeke 
(o.a. te Groede), Van Duijne (te Waarde), Hart
hoorn]. Kwst. Elizabeth Johanna Wisse [geb. 
Yerseke 1905; -, Scheele, De Dreu, Wisse]. Kwst. 
Wilhelmina de Koeijer [geb. Yerseke 1887; -, De 
Bruijne/De Bruin (te Axel), Mol (te Oudelande), 
Braamse]; F. Inniger: Kwartierstaat van Janna 't 
Gilde [1857 Axel 1887, tr. ald. 1881 Frederik van 
Tatenhove; - , De Kramer (te Schoondijke), Ha
melink (te Zaamslag), De Pooter]; Aanv. Kwst. 
Maria Timmerman [Van de Pas v/h Van de Loo, 
Van Woensel]; J.Ch. Jansen-van der Waals: Kwar
tierstaat Beverwijk [Cornelia Geertruida van 
Beverwijk, ged. Bergeijk 1734, otr. Raamsdonk 
1755 Jan de Leeuw; Van Beverwijk (te Dordrecht, 
Arnemuiden, Eindhoven), DeJongh (te Drunen), 
Van Luijnen. 

Zijper Historie Bladen, 23' jg., nr. 3, sept. 2005. 
G.].H. van Nes/L. F. van Looi: Het Kaerius-Pitt kaart
je van de Zijpe (1631/1682). De collectie van het 
Zij per Museum [Pieter van den Keere (geb. Gent 
157 1); Gerrit Dirks c Langedijk (15 6 1- 162 3 , land

meter, lakenkoopman)]; Schagerbrug tussen 1915 
en 1930, deel 2: Dubbele Buurt noordzijde; K. Ot
ter: De Amerikaanse windmolen van polder I in 
de Zijpe. 

Uit onze afdelingsbladen: 
Amersfoort e.o., jg. 14, nr. 3, sept. 2005. H. Bouse
ma: De excursie naar Schokland; P. van Beek: On
derzoek naar Veluwse voorouders [ verslag van een 
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lezing]; J. van Eekelen: De Bokkenrijders en hun 
afstammelingen [o.a. Hubert Schouteten en Eli
sabeth Ramakers trokken ca. 1790 van Klimmen 
naar Sittard]; Uit de werkgroep Notariële Aktes 
[o.a. De Goyer - Calff (1627), De Haen (1628), De 
Moor/de Morée (1628), Botter (1628), Wes/Wis en 
Wallis (1630 )]; A. van Nostrum: Vermoord in Amers
foort [Dirck Martens de Gruijter uit Boxtel; Cor
nelis de Wijs,Jan Verschuur; 1551]. 
Aqua Vitae, 8' jg. (2005), nr. 2b.A. T.M.Ruygt: Knip
pen en Plakken in de genealogie [vier mannen van 
het verzet in Tiel, doodgeschoten in Fort Rhynau
wen 1943: Blijdenstein, Van Hesteren, Laagwa
ter, Van Veenendaal]. 
Delfland. jg.14, no. 3, sept. 2005. P.H. H. Scha,p: Van 
verre of nabij? [schema o.a. Halberstadt-Scharp 
- Andressen]. 
!3AQ (Rotterdam), jg. 19, no. z, najaar 2005. Aanv. 
Kwst. Van der Lecq - Kretz; E.R. van Dooremalen: 
Aanvullingen Van de Nadort en Pierre. 
!U:.!1..3.9 (Friesland), afl . 40, jg. 10, nr. 4, okt. 2005. 
G. Boeijinga: De geschiedenis van een grafmonu
ment [van Berend Tobia Boeijinga (1886-1969), 
architect; beeld gemaakt door Eduard van Kui
lenburg (1922-1960)]; G. Zomer: Kwartierstaat 
van Gaele Visser [1921-1945; zes gen.: Visser (te 
Idskenhuizen en Langweer), Annema, Miede
ma, Bakker (te Hindeloopen)]; S.J. Schaafsma: Een 
treurige Amerikaanse herfst in 1866 [lotgevallen 
families Lienesch en Hunt]; Geneagram Slof 
- Van der Berg [gemeenschappelijk voorouder
paar Jurjen Martens Heijdanus tr. Dokkum 1687 
Geeske Jurjens]; F. Inniger m.m.v. K.H. Beintema
Meijer: Kwartierstaat van Jantje Knol [1918-1992, 
tr. Amsterdam 1946 Marinus F. Inniger; Knol (te 
Giethoorn, Oudehaske), Van Dijk (te Nijehaske), 
De Jong (te Bolsward), De Boer (te Workum)]. 
Genealogica (Flevoland), 21' jg., no. 3, sept. 2005. 
H. de Vries: Wat is heraldiek?; B. van Lier: Graven
project Lelystad. 
Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch-Tilburg), nr. 27, 
jg. 7, sept. 2005. Verv. Kwst. Trommelen [kwn. 
o.a. te Loon op Zand, Baardwijk, Drunen]; Verv. 
Naar Indië. Hoe pak ik dit aan? (deel 4). De Admi
nistratieve rapportage en organisatie. Een andere 
benadering van ondcrzocl<: naa1· Militairen (11.1.ct 

schema organisatie overheidsapparaat in N.-1.];J. 
Boeren: Voorvader gezocht ... en gevonden [familie 
Jansen te Loon op Zand, hun bijnaam de Zuut
venneke's en het familieverhaal over kozakken; 
de vader van het kind (geb. Voorst 1793) van Maria 
Jansen bleek een kurassier te Zutphen, Cornelis 
Dankers]. 
Gens Propria (Kennemerland), nr. 43, okt. 2005-3. 
H. van Felius: Wijntje Vogelaar - een onderzoek in 
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de database van het Gemeentearchief Amsterdam 
[ged. 1724, tr. Andries Cornelisz Hartman]; J.A. 
Vemout: Het (ontbonden) Gilde van Loodgieters te 
Haarlem in 1801 [ArentVemout (175-1842)]; H. van 
Felius: Die lastige namen toch! ['+lander'= Cruijs
lander]; K. Heymam: De familienaam Heymans, 
oorsprong en betekenis; D. F. Goudriaan: De oudste 
generatie van de Spaarnwouder familie Dijkzeul 
[ oorspr. Van Dijk]. 
Hollands Noorderkwartier. afl. 63, jg. 19, nr. 3, 
sept. 2005. M. Luken: 40 jaar genealogisch en his
torisch onderzoek [interview met S.P.A. Zuur
bier]; G. Kalverdijk: Een dam te ver- Hooglopende 
burenruzie in Broek (1772) [dam gelegd door Wil
lem Boogert, waartegen Pieter Langereis, Jan 
Willemsz Slot en Arie Nierop bezwaar maakten]; 
40 Brouwers uit het bestand van Marianne Teu
nis; R. Waalewijn: Familie van ... [Hendrik Willem 
Waalewijn, leraar HBS te Alkmaar (geb. Haarlem 
1849); met verwantschapsschema]; A. Stierp: Een 
rooms-katholiek kerkhof in wording te Oudorp 
[17'-19' eeuw; o.a. geldschieters; eigen graven 
1862-1880-1885]. 
Horizontaal (Familieorganisaties), nr. 37, 12' jg. 
(2005), no. 3. Samenvattingen van lezingen over 
het onderwerp 'Hoe ga je om met een familie
archief?, gehouden door W. Veerman en H.C. van 
Wermeskerken. 
HuppelDePup (Groningen), jg. 12, nr. 3, sept. 
2005. W.G. Doornbos: Naamslijsten IX. Kerspel
luiden te Ematil en Midwolde, 1681; P.J.C. Elema: 
Raveling( s) [ te O bergum; 18'-19' eeuw]; M. Glas/H. 
Hartog: Verstorvenen Huizinge 1767-1811 [trans
criptie]; J. Feringa: Toevalsvondsten in de Urbar 
van klooster Wietmarschen [Urbar = grondboek; 
16' eeuw]; R. Remkes: Berend Alberts Scholtens en 
Tecla Stevens. Een katholiek echtpaar uit Sap
pemeer [tr. 1755; notariële acte uit 1771 bevatte 
een verrassing; Kwst. Tecla Stevens (ged. Lathen 
1731): Stevens, N.N., Bürschen gen. Haskamp, 
Reiners]; J. Kaldenbach: Groningers te vinden in 
het Verenigingscentrum te Weesp; Idem: Sara 
Jans, van Texel, de vrouw van Albert Winsemius 
[tr. Groningen 1633; 1659 mede-erfgenaam van 
Sijtjen Montanus te Enkhuizen]. 
Kc1npcn- en Pcçlland. jg. 13 , nr. 3, sept, 2005. T. 

van Reeken: Een honkvaste matriarchale lijn [van 
Maria Hubertina van Bakel (geb. Weert 1889); 
Janssen, Stals, Vestiens, Truijen, Vr(e)ijcken, 
Thonen, Ver(r)eicken, Berckmans, allen gebo
ren te Weert]; Uit het jaar 1688 van Heeze, Leende 
en Zesgehuchten [gedupeerde huiseigenaren ver
zochten vermindering van kwartierbelasting]; E. 

Ba/vers: Moederslijn van Marieke Balvers [geb. 
Eindhoven 1978; Taphorn, Vrijsen, Van Hoof, 
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Van Tilburg, Van Rooij, Van der Hansvoordt, Van 
Gils, Van de Laek]; H.J.M. Houtepen: Houtepen in 
de zeventiende eeuw te Eindhoven [naamsverkla
ring, herkomst]; Moederslijn van Nicole Klein
bergen [geb. Eindhoven 1967; Visser (te Huizen), 
Snel, Van Amstel, Visser, Jongerden, Prins, Vol
kerden; allen te Huizen]. 
Koggenland, jg. zo, zoo5/3. Verv. Overleden in 
gevangenschap (slot) [Louis Schrander, Haarlem 
1913 - Leusden 1943 ]; C. Stroop: Genealogie van Ba
rend Hendrik Weiman [over!. (Amsterdam?) 1818, 
tr. Maria Heyte; nageslacht te Amsterdam]; H. van 
den Broek: Verrassende genealogische ontmoetin
gen, deel 3 [Wortel, Entius]; C.E. Plug-Höhne-Spar
borth: Kaag van de koffie is familie van 'me'! Lijn 
Plug naar KAAG (v.v.) [o.a. Lambooy]. 
Kwartier van Nijmegen, jg. 14, nr. 3, sept. 2005. 
Kwst. Hendrika Geurts [1916 Nijmegen 1998; -, 
Alders, Link, Van de List]. 
NoordKOPstukken (Den Helder e.o.), 19' jg., nr. 
4, sept. 2005. Verv. Julianadorp rond 1900; Verv. 
Heeft u dat nou ook wel eens? 
Rijnland, afl. 29, 10' jg., nr. 3, sept. 2005. A. van 
't Riet: Turfwinning in Rijnland [verslag van een 
lezing]; Zoeterwoudse kerkelijke archieven in Re
gionaal Archief Leiden. 
Stichtse Heraut, 17' jg., nr. 4, nov. 2005.J. vanKlein
wee-van den Dijssel: De archieven van de Spoorwe
gen [samenvatting van een lezing]; Verv. Register 
van bedeelden (1747-94). 
Threant (Drenthe), 16' jg. (2005), nr. 4. G. Mulder: 
Wespering, een verdwenen naam uit Pesse [Hen
drik Berends Coerts en Arendje Arends Mulder 
hadden vier zoons, genaamd Arend Mulder (1741 
Dwingeloo 1800), Roelof en Meeuwes Hulzebos 
en Albert Wespering (ged. Dwingeloo 1745)]; 
0. Brunsting: Genealogie Jan Luites Beninge 
[te Westerbork ca. 1660, tr. Trijntien Johannes 
Grootejans; nageslacht te Beilen en Wijster; w.o. 
Tijmes]; G. Klomparends: Matriarchale stamreeks 
Jantje Fischer [geb. Emmen 1970; Klomparends, 
Oortwijn, Lomulder, Meijering, Epping, Kerk
hof, Bults, Steen]; G.H.J. Kolker: Kwartierstaat 
Lohues [Johan Theodoor Lohues (1898-1981); Lo
huis (te Emlichheim), Bosman (v/h Roeberink, 
te Geesteren), Anbergen (Ambergen, te Laar/DJ, 
Roth]; Idem: Stamreeks Lohues. 
Twente Genealogisch, 21' jaar, no. 4, okt. 2005. 
D. Schliiter: Misdaad en straf in Twente [verslag 
van een lezing]; Verv. Genealogie Ypkemeule; H. 
Boom: Kwartierstaat van Anna Meijer - Zij kwam 
van 'net over 'n poal' [graafschap Bentheim; ge
kerkt werd in Uelsen, Velthausen en Neuenhaus; 
daarom waren 'doop- en begraafplaats vaak een 
andere dan het dorp of gehucht waar men werd 
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geboren of overleed' ; Anna Meijer (1826-1907) 
tr. Enschede 1850 Gerrit Kempers; Laman (later 
Meijer; te Haftenkamp, Picardie), Harger(s), Van 
Almelo, Gosselink]. 
ITsseldelta, 19' jg., nr. 4, nov. 2005. Verv. Kwst. Van 
der Horst [o.a. Riezebos(ch)/Riesebos, Van der 
Vegte, Teune, Podt] . 
Wij van Zeeland, 7' jg., nr. 4, nov. 2005.J. W. Zonder
van: Naam- en vernoemkunde [samenvatting van 
een lezing]. 

België 
Genealogie & Heraldiek in Vlaanderen, 3' jg., nr. 
3, mei-juni 2005. Idem, nr. 4, juli-aug. 2005. D. 
Vandecandelaere: Inventaris van de parochieregis
ters en klappers (microfiches) van het VCGH te 
Handzame [ook op internet via de webstek van 
het SVVF: www.svvf.be; bezoek evt. aanmelden, 
tel.: 051.56. 7 4. 79 of vcgh@scarlet.be; in deze afle
vering het schaduwarchief van de parochieregis
ters, die op het moment van verfilming bewaard 
werden in het Rijksarchief te Brugge]. Idem, nr. 
5, sept.-okt. 2005. Tips voor opzoekingen in het 
Nationaal VVF Centrum; VCGH-Schaduwarchief 
van de parochieregisters op moment van verfil
ming bewaard in het Rijksarchief te Ronse [per 
plaats opgave van doop, huwelijk en begraven 
met jaartallen]. 

11 
L'Intermédiaire/De Middelaar, No. 358, Ao. LX, 
juillet-août, 4/2005. J. Evariste: Les Delvaux, 
hommes de fief d'Omezée [oudere spellingen: 
del(le) Vaux, delle Waux, de Vael, de Wael, de 
Vaulx, del Vau(l)z; 16'-19' eeuw; in de voetnoten 
fragmenten of uitvoerige notities Ie Prela(r)t, 
Bodart/Baudart, Gabriel, Jamar, Nize(t)/Niso, 
Coliche/Colliche, Andry/Audry, Nolet/Nollet/ 
Nouleit, Pyken/Pi(c)quin, Fry/Frij, (le) Che(s)nu, 
Martinel(le)]; Ph. Zimmer: Mariages de Belges et 
de Luxembourgeois relevés aux Archieves Muni
cipales de Metz (Moselle) 1566-1729; Verv. Mari-
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ages à Bruxelles antérieurs à 1696 [L t/m S]; Verv. 
Dispenses matrimoniales pour l'archidiaconé de 
Hainaut (XVIIIe siècle). 

De Mechelse Genealoog (VVF-Mechelen), XXIXe 
jg., sept.-okt. 2005. Chr. Verreet: Was het nu Ver
reet of Van Riet of Van den Bosch? [Rosa, geb./ 
over!. 1825, ill. dochter van Isabella Verreet]; Hu
welijksakten in doopregister te Mechelen [Coels 
x Dielkens, Frans x Van Hove, Ceulemans x Raes; 
1590]; F. van der]eught: Notarisakten als aanvullen
de bron voor gegevens uit de weeskamerregisters. 
Een verhaal uit 1604 als voorbeeld [Peeter Baecx, 
wedr. van Margriete de Coninck]; Zoekwijzer: 
Het Rijksarchief te Anderlecht. 

Le Parchemin, No. 357, 7oe année, mai-juin 2005. 
R. Harmignies: Les armoiries du pape Benoît XVI; 
Ch.-A . de Diesbach Belleroche: Les Suisses confrontés 
aux guerres de Charles de Bourgogne 1475-1477 
[familie von/de Diesbach]; I. London: La familie 
Gobart. Maîtres de forges et seigneurs de Bies
merée aux XVIe et XVIIe siècles [Goba, Gobault, 
Gobart; 16'-17' eeuw]; D. de Kerckhove dit van der Va
rent: Les Rechem dies vicomtes d' Audenaerde [van 
Rechem alias de Atrio de Rechem, Seigneurs 
de Kerchove; 13'-15' eeuw]; Verv. Généalogie de la 
familie de Herlenvaulx [16'-17' eeuw]. La familie 
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de Herlenval à Herlinval [16'-17' eeuw]; Héral
dique vivante: De Boeck; Antw. Bernard [17'-20' 
eeuw]. 

Idem, No. 358, juillet-août 2005. 0.-G. Poswick: 
Notice biographique sur la familie Poswick et 
plus spécialement sur la branche dite 'de Neder
canne' [de oudste generaties van de familie ex
ploiteerden molens in de Outre-Meuse-streek; 
eind 15'-21' eeuw; de 'Hollandse' tak (20' eeuw) 
te Valkenburg en Heerlen]; I. London: L'entrée 
des maîtres de forges dans la noblesse: la familie 
Tournon-Gobart, bourgeois de Dinant aux XVIe 
et XVIIe siècles; Idem: La familie Rouffe, alliée 
aux Gobart, bourgeois de Florennes, et propriétai
res fonciers à Biesmerée aux XVIIe siècle; Héral
dique vivante: De Corte; M. Belvaux: Philippe de 
la Ruelle. Sa familie, sa vie et ses voyages d'après 
ses notes manuscrites [16'-17' eeuw]; Antw. Blon
deau. 

Van Mensen en Dingen. Tijdschrift voor volkscul
tuur in Vlaanderen, jg. III (2005), nr. 1. Thema
nummer: Wielersport. Idem, 2005-2. M. Debac
kere: Rozebeke (Zwalm) en zijn ruiterprocessie: 
ontstaan en evolutie [met beschrijving uit 1783 
van het grondgebied Rozebeke; evolutie van 
wildpaard tot huisdier en werkdier]; W. van Hoof: 
Museum in de kijker. Het Taxandriamuseum van 
Turnhout; V. De Tier: Paarden in de Vlaamse dia
lecten; J. Martens: Paarden van eigen bodem. Een 
korte historiek van de evolutie van de trekpaar
denrassen in Vlaanderen en Wallonië; ].I. Bouc
kaert: Negentiende-eeuws manuscript over de be
handeling van dierenziekten uit het archief van 
de familie Bouckaert van Waregem (België) [fa
milie van paardenfokkers, hoefsmeden, slagers, 
dierenartsen; oudst bekende: Pierre Bouckaert 
(1330-1411) te Izegem; beknopte stamreeks]. 

Vlaamse Stam, 41' jg., nr. 4, juli-aug. 2005. Deze 
aflevering is geheel gewijd aan het onderwerp 
'Psychogenealogie' . Auteur René Declercq licht ná 
een inleiding met een aantal historische typerin
gen de inhoud van het begrip psychogenealogie 
toe. Ontdaan van de - voor waarschijnlijk meeste 
lezers - moeilijk te begrijpen vaktaal, komt het er 
op neer dat gebeurtenissen in het verleden langs 
de wegen van on(der)bewuste vererving gevolgen 
hebben (soms ook materiële gevolgen) voor latere 
generaties. Bij de samenhang van de gebeurtenis
sen in de vele weergegeven voorbeelden zijn o.i. 
grote vraagtekens te plaatsen. Een nader ingaan 
hierop echter kan bezwaarlijk in een beknopte be
spreking geschieden. In elk geval kan gezegd, dat 
het artikel binnen het geheel van de genealogi-
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sche literatuur een bijzondere plaats inneem tl 
Idem, nr. 5, sept.-okt. 2005. Het eerste voor

komen van honderdjarigen (2). Vermeende hon
derdjarigen in Vlaanderen (1700-1849); Marie 
Verstraete weduwe Coene, een Deinse honderd
jarige anno 1823; W. Devoldere: Onze kwartier
staat: Lieven Spyckerelle - dokter en bibliofiel 
[1922 Roeselare zoos; -, De Keuwer, Verstraete 
(te Rumbeke), Vanfleteren]; Verv. Soldaten van 
Napoleon, overleden ... te Vlierbeek; W. Alenus: Jo
hannes Alenus, jr. Raadsheer (1623-1628) van de 
Palts ... Heer van Stevoort (1638) ... ; E. Das: De fa
milie Das uit Molenstede en Zelem ( deel 1) [ 18'-20' 
eeuw]; Geregistreerde familiewapens : Vanpol, 
D"Haese, Schoonjans, D'Haese; L. Lindemans: 
Genealogie Claris (te Antwerpen) [stamreeks 15' -
18' eeuw]; P. Huys: Deinse dossiers in het archief 
van het oude 'Gasthuis' te Leuven (ca. 1890) [De 
Cock, Depoortere, Mortier, Verburght]; L. Car
lens: Parochieregisters Alken [transcriptie dopen 
1797-1799, 1802]; Verv. 'Antwerpenaren' van waar 
kwamen zij en waar gingen zij heen?; Gentse bui
tenpoorters uit Hulst [1477-1488]. 

Duitsland 
Archiv für Familiengeschichtsforschung. 9. Jg., 
Heft 2/2005. A. Maercker: Meine Vorfahren urn 
1800 und urn 1700 im Querschnitt: Auf der Su
che nach einigen nord- und mitteldeutschen Fa
milien [Maercker, Zarnow, Drepper, Ganz zu 
Putlitz, Flügger, Telge]; L. von Lehsten: Die Fami
lie Reiling in Auerbach, Bensheim und Mainz 
[joodse familie; 18' -19' eeuw]; J. Heinzelmann: Der 
Geburtstag: Alterswissen und Altersgrenzen im 
Mittelalter; Verv. Adelige aus den katholischen 
Matrikeln der Verstorbenen in Karlsbad/Karlovy 
Vary, Tschechien (Teil 2) [1862-1925]; Aktuelle 
Genealogie. L. von Lehsten: Prinz Charles heiratet 
am 8. April 2005 Camilla Parker Bowles [Camilla 
Rosemary Shand (geb. 1947) stamt af van Arnold 
Joost van Keppel (over!. 1718), o.a. Earl of Albe
marie (1696)]. 

Gens Nostra 61 (2006) 

Archiv Ostdeutscher Familienforscher, 16. Band, 
Lieferung 7, Mai 2005. Bij dr. betr. Bleek (Kreis Fla
tow), Raddatz (Pommeren), Brunschlik (te Mies/ 
Egerland), Bürger (Schöningswalde/Pommeren), 
Langner (Prov. Posen), Müllenheim (Kreis Brom
berg), aanv. Röthke. Idem, Lief. 8, Aug. 2005. 
Bijdr. betr. Schönemann [Schünemann, Schoe
nemann, Schiemann; met o.a. Drügert/Driegert, 
Grunewald/Grünwald, Krempin, Kuhlmann, 
Liebrentz, Michaelis, Mödbeck, Schulz, Westfal], 
Bauch, Kutil, Kaasik, Klemp, Wenda. Arbeitsbe
richt, 2005, Heft 2. Kommission für die Geschichte 
der Deutschen in Polen e.V.; Aus den Forschungs
gebieten: Staatsarchiv Breslau [inleiding, adres
sen;wroclaw@ap.wroc.pl;www.ap.wroc.pl]; Per
sonenstands- und Personenstandsreformgesetz; 
Digitales Klosterarchiv. 

Blätter für fränkische Familienkunde, Band 28 
(2005). Chronik der Familie Gulden. Vorfahren 
im östlichen Vorland von Nürnberg [Schmidt/ 
Schmied (te Entenberg), Schmidt (te Beerbach), 
Preu, Krauser, Weydner/Weidner, Wagner (te 
Offenhausen), Buchner, Ruppert]; Genealogie 
der Familie Brückner in Hof im 16. Jahrhundert 
[parenteel van Hans Brückner (over!. Hof 1456), 
met o.a. Elbe!, Schedner, Feiltzscher, Göring, 
Königsdörfer, Streitberger, Greslein; 15' -17' 
eeuw, te Hof en Plauen]; Auszüge aus den Kir
chenbüchern der röm.-kath. Pfarrei Pretzfeld/ 
Ofr. [huwelijken 1631-81, 1681-1724, 1778-79, do
pen 1681-1719, 1728-65, begraven 1690-1716]; Das 
Leben des Pappenheimer Stammvaters Heinrich 
Haupt. Ein Beitrag zur Geschichte Mittelfran
kens [Heinricus Caput, ministeriaal in het gevolg 
van koning Hendrik V; 12' eeuw]; Curio, Curia(n), 
Curien: Spuren eines latinisierten Namens aus 
Franken. Anmerkungen zu den Namensträ
gern und ihren Biographien [Hofmann, Klein
schmidt, Taschner, Grauser, Höffer; 16' eeuw]; 
Exulanten aus Niederösterreich stiften Vasa sacra 
für fränkische Kirchen; Exulierte evangelische 
Pfarrer und ihre Familien aus Oberösterreich, 
besonders während des Jahres 1624; Prof.D. Dr. 
Friedrich Ulmer 1877-1946; Noch in keinem Pfar
rerbuch enthalten (An1n1.on, Feuerlein/Feirlein, 

Fürst, Haberkern, Kraft, Nürnberger, Preu, 
Rehm, Seitz, Wernlein, Alpiarius, Stann]; Ent
stehung, Vorgeschichte und Frühzeit der evan
gelischen Pfarrei Unterrodach; Aus dem Mäger
lein-Familienbuch Segnitz: 'Fremde aus der Zeit 
des 3ojährigen Krieges'; Nicht Furtenbach son
dern Burtenbach - ein Hör- oder Schreibfehler? 
[plaatsnaam]. 
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Computergenealogie, 20. Jg., 2/2005. Titelthema: 
60 Jahre Kriegsende. Suche im 'Ersatz-Einwoh
nermeldeamt'. 60 Jahre nach Kriegsende hillft der 
Kirchliche Suchdienst auch bei der Familienfor
schung; in seiner Heimatsortskartei sind mehr als 
17 Millionen Menschen verzeichnet [http://www. 
kirchlicher-suchdienst.de]; Streiflichter aus Hin
terpommern. Polen und Deutsche erforschen ge
meinsam die Geschichte von Orten und Familien; 
Aus Namen werden Schicksale. Der Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge betreut nicht nur 
Soldatenfriedhöfe - seine Internet-Datenbanken 
bergen eine Fülle von Familiendaten, und täglich 
kommen neue hinzu [http://www.volksbund.de]; 
Erkennungsmarken und Meldungen; Die Anfän
ge der Computergenealogie - Teil 2; Test Legacy 5.0 
Family Tree; Digitales Fotoalbum mit Personen
register; Totenzettel oder Sterbebilder sind inte
ressante genealogische Nebenquellen -jetzt auch 
online [http://wiki.genealogy.net/index. php/To
tenzettel]; jEsto me pare ce chino! [internet-adres
sen voor Spaans onderzoek]. 

Deutsches Familienarchiv, Band 145 (2005). M. 
Stiibbe: Die Manns-Genealogie einer deutschen 
Schriftstellerfamilie [nageslacht van Johann 
Mourer Mann (ca. 1611-1656), koopman en burger 
te Parchim, tr. ald. 1632 Anna N.N.; behandeld 
worden twee takken te Rostock, één tak te Wis mar 
en één te Lübeck, waartoe de auteur en Nobel
prijswinnaar Thomas Mann (1875-1955) behoort. 
Aangegeven is welke familieleden model stonden 
voor personages uit de Buddenbrooks]; M. Bauer: 

Idalina Haesbaerts Ahnen in Brasilien, Deutsch
land, der Schweiz, Belgien und den Niederlan
den [Haesbaert (o.a. te Neuls, Keulen, Kleef; afk. 
van Gent); voorts o.a. Van Lier (te Rotterdam), 
Rappard, Hofstede, ter Schmitten alias von 
Fabritius, Meesters (te Rotterdam), Vonck van 
Lienden, Elsevier]; H. Breübart: Die Breitbart(h)s 
[genealogie te Oberdorla, 15'-20' eeuw; Kwst. van 
Christiane Breitbart, geb. Niederbeisheim 1966: 
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- , Rosenstock, Reuter, Heiderich, Pfeffer, Weber 
(te Obersuhl), Keilmann, Wolters (o.a. te Emme
rik en Zevenaar); kw. 63. Maria van Romunde 
(Kampen 1823 - Holten 1853)]. 

Familienforschung in Mitteldeutschland, 46. Jg., 
Heft 3, Juli-Sept. 2005. Th. Enge/hardt: Adlige Vor
fahren - Forschungsmöchlichkeiten, Methoden 
und Quellen. Teil I: Geschichtlicher Abriss. Teil II: 
Methode und Quellen; W. Reichertz: Verstärkung 
für die Königlich Sächsische Armee. Abiturienten 
aus Dresden-Neustadt als Offiziersnachwuchs; K. 

Schöndorf Huldigungsliste des Amtes Domburg 
a.d. Saaie aus dem Jahre 1591 [veel voorkomen
de namen: Van der Ginna, Schorcht/Schurcht, 
Krippendorff, Ferber, Hutterauch, Wundt
scher, Thonndorff, Liebeskindt, Drebner, Wo
cha, Hoffell, Prengel, Kotzscha(u), Prendell]; V.F. 
Hahn: Das älteste Trauregister der evang. Kirche 
Dossow 1657-1780 Kreis Ostprignitz/Branden
burg; W.G.C. Smidt: Eine b;sher unerschlossene 
genealogische Quelle des Fürstentums Anhalt 
- die Stipendiatenlisten des Küchmeister- und 
Lietzo'schen Familienstipendiums in Zerbst -(1. 
Teil) [t.b.v. deze familiestichtingen werden regis
ters bijgehouden; de oudste stichting stamt uit ca. 
1635; Ferchland, Küchmeister, Schröter/Schrö
der; lijst van stipendiaten A t/m G]. 

Familie und Geschichte, lfd.Nr. 54, Band V, 14.Jg., 
Heft 3, Juli-Sept. 2005. M. Wilde: Die wechselnde 
landesherrliche Zugehörigkeit als Problem für 
die archivalische Forschung in Nordsachsen [door 
besluit van het Wener Congres in 1815 verloor het 
koninkrijk Saksen de helft van zijn territorium 
aan het koninkrijk Pruissen, w.o. de Ämter Tor
gau en Delitzsch; opgave in welke archieven zich 
voor regionaal- en familie-onderzoek belang
rijke bronnen bevinden]; S. Oppitz: Andreas Hor
lemann - Schneeberger Kirchner in den Jahren 
1584 bis 1633 [met (klein)kinderen Horlemann, 
Blümel, Hoffmann]; B. Haube: Postbaurat Gehei
mer Postrat Zopff; H.-J. Härting: Die Kürschner
Familie Härting zu Borna [bij Leipzig]; K. Weiden
bruch: Die Familie Ahner im südlichen Altenbur
ger Land (16e-20e eeuw]; Die Kühns in Greiz im 
17. Jahrhundert; Übliches und Besonderes in den 
Traubüchern von Ehrenfriedersdorf; Archive im 
Internet- eine übersicht [adressen]. 

Genealogie, Band XXVII, 54. Jg., Heft 7-9, Juli
Sept. 2005. H. Metzke: Schäfer und Hirten in der 
frühen Neuzeit. Viewirtschaft im 17. und 18. Jah
rhundert; K. Kollmann: Schäfer im nordhessischen 
Schemmergrund im 17. und 18.Jahrhundert; Mie-
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teldeutsche Schäfer- und Hirtenfamilien. Ein
führung [mobile beroepsgroepen]; P. Hermann/H. 
Metzke: Mitteldeutsche Schäfer- und Hirtenfami
lien: 1. Die Schäferfamilie Herrmann (Hermann) 
aus Anhalt-Köthen [16' -19' eeuw]. 2. Die Schäfer
familie Haring aus ci.em Saalkreis [17'-19' eeuw]; 
I. Schumann: Scharfrichter und Abdecker in Ber
lin. Zur Geschichte der Berliner Sc:iarfrichterei 
bis urn 1850 [16' -19' eeuw; o.a. Spiegel, Müller, 
Götze, Eichenfeld, Klein, Meyer, Brandt, Krafft]; 
M. Klapper: Abwanderung in die Städte zur Zeit 
der Industriellen Revolution [te Glatz en Habel
schwerdt in Silezië]. 

Tahrbuch des Emsländischen Heimatbundes. 
Band 51 (2005). Die Links emsische Kanalgenos
senschaft; A. Kreienbrink: Kirchliche Archive in 
Lingen - Zur Bedeutung von Pfarrarchieven für 
die O rts- und Regionalforsch ung [ de parochies St. 
Bonifatius, St. Gertrud, St. Alexander (te Scheps
dorf)]; Meisterwerke münsterischer Goldschmie
dekunst im Emsland; H. Spiekermann: Typische 
Familiennamen des Emslandes [op kaartjes de ge
ografische verspreiding van diverse namen]; Das 
Kriegesvereinswesen im Emsland zur Zeit des Ka
iserreiches (1871-1918); D. Simon: Die Bauern von 
Hofe und der alte Kirchweg nach Aschendorf. 

Osnabrücker Familienforschung. Nr. 63/64, Jan.
Juni 2005. H. Schuckmann: Hollensteder Höfe. Ein 
Beitrag zur Siedlungsgeschichte [Hollenstede be
hoorde met Hagenbeck vroeger als Bauernschaft 
tot de parochie Schwagstorf; eerste vermelding 
van boeren op tien boerderijen in 1458; ligging, 
vol/half-erven, kotten, eigenaren sinds 1700 o.a. 
Meyer, Middendorf, West, Bockeren, Umme
thun, Hoppe, Imhof, Pott, Mencke(n), Wessel, 
Wellinghof, Losekamp, (zur/von der) Haar, (von 
der) Ahe, Brink, Achelbrock, Pohl, Hummeler, 
Torborg]; A. Himmermann: Das ' tolopen' Volk 
von Oesede [van elders afkomstige personen, 
o.a. Avermann, Beermann, Brinkmann, Bud
delmeyer, Frankenberg, Haunert, Lauxter
mann, Obermeyer, Plogmann, Stavermann]; M. 
Heilmann: Alte Meiler Bürgerfamilien {II. Teil). 
Die Familie Schröder (1r -1s · eeuw] ; K. N iebe1g: 

Familien unserer Heimat. 1. Gronefeld; Ahnen
liste für Karl Dortelmann [-, Kramer (te Anten), 
Brockhaus, Gramann]; Briefe aus Amerika; Verv. 
Aufgebote von Artländern in Amsterdam, Teil III. 
Emigranten aus dem Kirchspiel Gehrde; Walter 
Pohlsander-ein Freund des Artlands [1897-1988]; 
H.Jäger: Von 'Ostereiern' und 'Hochzeitsopfern'. 
Die Pfarrarchive des Bistums Osnabrück und ihr 
Wert für die Familienforschung. 
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Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, 
Bo. Jg., Heft 2, 2. Quartal 2005. F. Hassenstein: Be
gegnung mit den Familien Schlözer und Cur
tius [18' -19' eeuw]; Ortsfremde aus Hamburg (in 
den Grenzen von heute) in den Kirchenbüchern 
von Hittfeld. Trauungen 1652-1784; Nachtrag zur 
Familie Ulrichs; H.G. Triiper/E. Triiper: Wie zu
verlässig sind Kirchenbücher als Quellen für die 
genealogische Forschung? Eine Untersuchung 
anhand der Kirchenbücher der evangelisch-re
formierten Kirche in Neuenkirchen/Unterweser, 
heute Ortsteil von Schwanewede, Kr. Osterholz, 
Niedersachsen; Nachrichten aus den Familien 
Vahlbruch Niedersachsen/Hamburg. 

Frankrijk 
Nord Généalogie. No. 190, 2005/1. Les de 
Senlecque(s), familie féodale, branche 
d' Audinghen [aanv. op NG nos. 175-177, 181; 15'-
17' eeuw; met du Saultoir, 16'-17' eeuw]; Relevé 
des mariages de Marquette de 1665 à 1725; Étude 
d'une familie Lefebvre, originaire des Weppes; 
C1641- Registres Flandre Wallonne [leenmannen 
van de heerlijkheid Santes, 1603; o.a. Burette, 
Hazebroucq, Duriez, Lefebvre, Buisine, Ron-,on, 
Wambe, Heddebault]; Fonds Regis Période 1903 
[de in dit fonds voorkomende huwelijken van 
Fransen]; Contrats de Mariages passés devant Me 
Pierre Desmadril notaire à Lille 1671 à 1686; Les 
Delimal et Denimal, d' Abancourt, Paillencourt 
et autres lieux [de Limal, de Lymalle, de Nimal]; 
Filiations Armentieroises. Tabellions 1615-1618; 
Antw. o.a. Kwst. Castel. 

Groot-Brittannië 
Computers in Genealogy, Vol. 8, Nr. 7, Sept. 2004. 
1837online.cm. Working with Civil Registrati
ondata [www.1837online.com]. Idem, Vol. 8, Nr. 
9, March 2005. The Oxford English Dictionary 
[CD-rom; www.AskOxford.com]; Family Tree 
Maker 2005 [bespreking van het programma]; 
The Reform Act 1832; The Imperia! Dictionary of 
Universel Biography [CD; sales @genealogysup
plies.com]; 1851 Census of Cheshire, Vol. 13 [www. 
fhsc.org.uk]; Ascendant Tree Design [www.jben
ding.ctemon.eo.uk/ descril.hrm] ; Irish Memorial 

Inscriptions, Vol. 1 [www.eneclann.ie]; Passport 
Applications - National Archives of Malta [CD; 
customercare.archives@gov.mt]; BBC Domesday 
Rescue Project [verslag van een lezing]. Idem, 
Vol. 8, Nr. 10, June 2005. BBC History Trials 
[www.bbc.eo.uk/history/trail] ; Discovering li
ving relatives - a new approach; Searching the 
UK Census. 

M. Vulsma-Kappers 
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Jaarverslag van de hoofdredacteur Gens Nostra over 2005 

Gens Nostra telt in 2005 - zonder register- 768 (2004: 632) pagina's. Hoogtepunt vormde in 
april/mei het Steenwijk-nummer. Gens Nostra verschijnt in een oplage van ruim 10.000. 

Sinds mei 2003 is de samenstelling van de redactie: L.F. van der Linden (hoofdredacteur) 
(LvdL), C.H. van Wijngaarden (eindredacteur) (CvW), mevrouw drs. J. Bos-Bliek (ABB), B. van 
Dooren (BvD), drs. C. de Graaf (CdG), A.P. Hoeks tra (AH} en mevrouw M. Vulsma-Kappers (M.V
K). Sinds begin 2005 ondersteunt S.J. Lems de redactie. De eindredacteur heeft aangegeven 
per ultimo 2005 te stoppen. De redactie streeft naar extra ondersteuning en is daartoe met een 
kandidaat in gesprek. 

De hoofdredacteur is het diensthoofd, het aanspreekpunt voor de lezers en vertegenwoordi
ger van Gens Nostra naar het hoofdbestuur en "naar buiten toe". De eindredacteur draagt zorg 
voor de techniek van Gens Nostra (maakt artikelen zetklaar en verzorgt de layout) en onder
houdt de contacten met de drukker en zetter. 

Naast de normale redactionele werkzaamheden verzorgt mevrouw Bos-Bliek de Vragenru
briek inclusief de onderdelen "Gezocht: naamgenoten en/of ... " en "Alleen voor emigranten 
... ". Samen met De Graaf neemt zij de boekbesprekingen op zich. Hoeks tra verzorgt de rubriek 
"Het portret van" en Van Dooren zorgt voor een deel van het register. Verder verzorgt mevrouw 
Vulsma-Kappers de rubriek Periodieken, het archiefnieuws in de rubriek Wegwijs en de con
trole van het jaarlijkse register. 

Onmisbare hulp verlenen ook trouwe medewerkers als ing. C.QC.M. Walschots te Rijswijk 
(ZH}, heraldisch tekenaar, P.M. op den Brouw te Potomac (MD, USA}, bij het samenstellen van 
het register, mevrouw W.H. van der Horst-Harkema te Vianen, voor het onderdeel Aanwinsten 
in de rubriek Boeken, A.J. Stasse te Utrecht, voor een deel van de voorbereiding van het num
mer in het kader van de genealogische dag en R.F. Vulsma te Amsterdam, contactpersoon voor 
de rubriek "van de afdelingen". De hoofdredacteur is bovendien ondersteund door diverse 
andere medewerkers van de NGV. 

Het register over 2004 is in december 2005 verschenen. Doel blijft om het register zo spoedig 
mogelijk in het erop volgende jaar beschikbaar te hebben. 

Het uitgeven van Gens Nostra is niet mogelijk zonder de goede samenwerking met de firma's 
Perfect Service te Schoonhoven (voor het zetwerk), Krips te Meppel (voor het drukken en vou
wen) en Presikhaaf te Arnhem (voor het snijden, nieten en verzenden). In 2005 zijn de financiën 
voor Gens Nostra iets boven de begroting uitgekomen. 

Gens Nostra streeft binnen de genealogie naar een zo groot mogelijke diversiteit aan bijdragen, 
in soort, in tijd en in geografische spreiding. Behalve aandacht voor genealogieën, kwartiersta
ten, biografieën, bijdragen over bronnen, naamkunde of heraldiek zijn in 2005: 32 (in 2004: 38) 
vragen, in de rubriek Wegwijs elf verschillende bijdragen over onderzoeks,nogelijkheden en 

discussieonderwerpen geplaatst (met name archiefnieuws), zijn in de rubriek Boeken in totaal 
84 (in 2004: 101) recensies verschenen en is het aandeel van de periodieken evenals in 2004: 20%. 

De korte beschrijvingen van talloze periodieken in Gens Nostra geeft de lezer inzicht in wat 
waar nieuw is verschenen. 

De redactie van Gens Nostra streeft naar kwaliteit. De presentatie en leesbaarheid van Gens 
Nostra blijven punt van aandacht. Na de introductie van de nieuwe lay-out sinds 2004 en de 
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nieuwe rubriek "Het portret van" is in 2005 gestart met de Handwijzer Antwerpen om een 
handvat voor onderzoek in Antwerpen te bieden. 

De redactie staat open voor ideeën. Het drukken in kleur is kostbaar en full-co lor vergt meer 
financiële ruimte dan thans beschikbaar. 

Aan inzendingen kunnen bepaalde kwaliteitseisen gesteld worden. De inzendingen worden 
zoveel mogelijk chronologisch opgenomen. De wachttijden tussen indiening en plaatsing van 
bijdragen zijn in het verslagjaar iets toegenomen (door een toename in het aanbod) en zijn voor 
sommige auteurs lang. Toch zou dit niemand mogen ontmoedigen een artikel voor Gens No
stra in te zenden. Immers met het publiceren van uw artikel in Gens N os tra, wordt het resultaat 
van uw onderzoek voor andere belangstellenden ontsloten en blijft dit op vele plaatsen voor 
lang bewaard. De redactie nodigt auteurs graag uit om een manuscript in te zenden. 

L. F. van der Linden, hoofdredacteur Gens Nostra 

vragen 
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 antwoord porto en met vermelding van uw lidmaatschapsnummer) en ant
woorden dienen op één zijde beschreven papier te worden ingezonden aan: 
mevr. drs. J. Bos-Bliek, Weegbree 7, 2771 LH Boskoop. 

Vragen 

541.GERVER 
Johann Christoph de Witte, 34 jr., geb. in Lüdinghausen (Münsterland, D), zn. van Johan Henrik de 
Witte en Catharina Gerver, tr. IJsselstein 7-7-1815 Maria Leifeith. Gevraagd: geboortegegevens en ou
ders van Catharina Gerver. 
Johannes ter Huurne tr. Haaksbergen 2-10-1847 Anna Adelheid Elisabeth Rolver, 27 jr., geb. in Alstätte 
(Pruissen, D), dr. van Johann Heinrich Rol ver en Maria Gerver. Gevraagd: geboortegegevens en ouders 
van Maria Gerver. 

H.J.M. Gerver, Den Haag 

542. BOSBOOM 
Wesselina Bosboom, over!. Utrecht 28-2-1797, tr. (1) Utrecht 3-5-1747 Jacob(us) Smit; tr. (2) Utrecht 15-1-
1760 Leendert Spiering. Haar zuster Lamberta Bos boom, overl./begr. Utrecht 28-1/1-2-1806, tr. Utrecht 
9-5-1758 Jurrien van Olst. In een testament van Lamberta d.d. 19-11-1777 wordt onder andere een neef 
Hendrik Bos boom te Nijmegen benoemd tot executeur en voogd. In de Utrechtse archieven is geen in
schrijving gevonden van (de familie) Bos boom als de stad binnenkomende en ook geen enkele doopin
schrijving 1700-1742. Gevraagd: nadere informatie over Wesselina en haar(voor)ouders. 

J. Hofstee, Listowel, Ontario 
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Gezocht: naamgenoten en/of ... 
(zie Gens Nostra 55 (2000), pag. 535) 

(VAN)HO(O)GENDORP 
Gerrit Cornelisz van Hogendorp, geb. ca. 1560, timmerman, tr. Trijntje Adriaensdr (van Nijerop?), 
woonde in 1622 met zijn gezin in Voorschoten. Gevraagd: herkomst en voorouders van Gerrit. Is er 
een familierelatie met de bekende Gijsbert Karel van Hogendorp? Graag gegevens van gevonden Van 
Hogendorpen van vóór 1625. 

J.D. Mulder, Van Renesseborch 54, 3341 RD H.I.Ambacht,j.d.mulder@wanadoo.nl 

MÜLLER-CARP 
Op de bodemplaat van een opengewerkte zilveren of verzilverde broodmand is gegraveerd: Meinen 
lieben Kindern, den Eheleuten Bernh. Müller und Charlotte Carp Am heutigen Fes te ihrer silbernen Hochzeit Wesel, 1 

Februar1851.J.C. In N.P. 1927 bevindt zich een genealogie Carp. Bovengenoemd echtpaar: Bernhard Frie
drich Müller, koopman, voorzitter K.v. K. Wezel, ged. ald. 13-12-1790, over 1. 13-3-1880, en Charlotte W.J. 
Carp, geb. 4-1-1804, overl. Utrecht 13-4-1880, dr. van J.C. Godfried Carp en Helena Henriëtte Jung. De 
eigenaresse van deze broodmand wil hem gaarne geven aan een nakomeling(e) van deze personen. 

mevr. M.J. Platt-de Kiewit, Hallincqlaan 14, 3311 SC Dordrecht 

PERQUIN 
De nazaten in Nederland van Jean Perquin zijn goed gedocumenteerd. Hij vestigde zich met zijn vrouw 
Catharine Pipay en (tenminste) drie kinderen in 1627 als 'mineur' in dienst van de Spaanse koning 
Philips IV in Breda, waar hij in 1663 stierf. Zijn herkomst is in Wallonië niet gevonden. In dorpen ten 
Oosten van het Franse Thionville echter zijn zo'n 70 Perquins aangetroffen in de periode 1650-1850, 
maar er zijn daar geen DTB-boeken van voor 1650 behouden gebleven. Mogelijk kan onderzoek in de 
notariële archieven 1590-1650 uitkomst bieden. Wie heeft ervaring? Wie kent een stamboom? Elk frag
ment is welkom. 

drs. F. Buijs, Nonnen veld 553, 4811 DT Breda, L.Buijs@NSM.KUN.nl 

Hoofdredacteur L. F. van der Linden, postbus 26, 1380 AA Weesp, info@ngv.nl 

Aan dit nummer werkten mee: 

H. Scholtens, Zijpe 146, 8032 HX Zwolle 
K.J. Slijkerman, Emanuelpolder 1, 4414 R v Waarde 
dr.ir. A.J. van der Zeeuw, Op de Klucht 16, 1422 KT Uithoorn 

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken. 
Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan, is toestemming nodig van de redactie. 
Correspondentieadres van redactie en Nederlandse Genealogische Vereniging: 
Postbus 2.6, 1380 AA Weesp, info@ngv.nl. 

De genealogische software van de NG vis GensDataPro, verkrijgbaar via: info@nvg.nl. 
ISSN 0016-6936 
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