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De Oude Gracht

De plaats, waar in de eerste eeuw na Chr. een Romeins castellum stond;
waar Willibrord de zetel aan zijn kerk vestigde; waar in 1304 de democraten
de overwinning behaalden, waar tv/isten tussen Lichtenbergers en Lokhorsters
de macht van de bisschop deden dalen; waar Karel V in 1528 de kerkelijke
staat ophief; waar de Unie van Nederlandse republiekjes werd gesloten; waar
de „Nieuwe Religie" en Leicester hun intrede deden; waar tijdens het Be-
stand democratische woelingen onderdrukt werden; waar zonder ons vrede
met Frankrijk werd gesloten; waar in 1785—87 de patriotten machtig waren;
waar nu jaarlijks de beurs en maandelijks de redactiebijeenkomst van Gens
Nostra gehouden wordt, daar herdenken bestuur en leden het 25-jarig bestaan
van onze vereniging.

Ter gelegenheid hiervan biedt de redactie U een aflevering van „Gens
Nostra" aan met bijdragen die zowel op Stad als Sticht betrekking hebben.

H.
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25 JAAR N.G.V.

Het bestaan van onze vereniging in de afgelopen 25 jaar heeft alle ver-
schijnselen vertoond van een geboorte met veel moeilijkheden, nog daarge-
laten dat de conceptie in de barre oorlogstijd plaats vond. Haar onstuimige
groei heeft de problemen niet geringer gemaakt: Het is als met een watervlak,
waarop, naarmate het groter wordt, de luchtstromingen steeds meer vat krij-
gen, zodat het steeds heftiger in beroering wordt gebracht en de golven steeds
hoger opgezweept worden en soms de veilige oevers in gevaar brengen.

Genealogen lijken rustige mensen, zoals ze daar in de archieven zitten te
zoeken. Maar als haast alle zoekers zijn het individualisten. De meeste leden
zijn op hun best als ze zelfstandig bezig zijn en in groepsverband in de organi-
satie kan het aardig stormen van alle botsende meningen over hoe het het
beste kan en wie het beter zou doen.

Misschien is het tijd bij het bereiken van deze mijlpaal ons te bezinnen of
teveel ongetemd vuur, ook al spruit het uit geestdrift voor onze liefhebberij
voort, het bouwsel, dat zo stevig in de aarde verankerd leek, niet in gevaar
kan brengen.

Levend is onze vereniging wel: haar voorspoedige groei tot ruim 2600 leden
is er het bewijs van. Zij voldoet aan een behoefte door de mogelijkheden, die
vele noeste werkers geschapen hebben en in stand houden en door de voor-
lichting, die zij geeft.

Wat haar organisatie ook beroert, de geest waarin de genealogie praktisch
beoefend wordt, is onveranderd gebleven en wordt door een steeds groeiend
aantal leden met animo verder gedragen.

De oprichters, van wie de heer Nelemans als voorzitter van de Haagse
afdeling en als afgevaardigde nog steeds zeer actief zijn gewaardeerde mede-
werking geeft, kunnen dan ook met voldoening zeggen: het zaad dat wij heb-
ben uitgestrooid, heeft, voor zover het in goede aarde viel, rijkelijk vrucht
gegeven.

Vijf en twintig jaargangen van ons maandblad gevuld met genealogische
en heraldische artikelen over alle lagen van de bevolking; twee jubileumboe-
ken, talrijke familieboeken van leden, afdelingspublicaties, interessante collec-
ties, financiële onafhankelijkheid en ruime reserves zijn o.a. de oogst.

Mogen de komende jaren ons allen de wijsheid schenken in goede harmo-
nie met kracht aan de verdere uitbouw van onze vereniging te werken.

Mr. E. H. Y. VAN HEES,
voorzitter.
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VAN ROS;SUM
(WTJK BIJ DUURSTEDE-UTRECHT)

Quid enim est aetas hominis, nisi
memoria rerum veterum cutn
superiorum aetate contexitur?*

Cicero, Orator XXXIV, 120

INLEIDING

Het Nederlands Repertorium van Familienamen deel 4 (Utrecht) vermeldt
dat in deze provincie de naam Van Rossum 865 maal voorkomt, in 44 ge-
meenten, nog afgezien van de schrijfwijze Van Rossem. Het toponiem (Ros-
sum is een plaats bij Zaltbommel, en er is een gelijknamig dorp in Overijssel
bij Weerselo) maakt dat deze familienaam sterk verbreid is, waarbij opvalt
dat hij in het gebied tussen de grote rivieren en in de provincie Utrecht, vooral
de zuid-west hoek, meer voorkomt dan elders. Het geslacht Van Rossum dat
hier aan de orde is kon ondanks de talloze naamgenoten worden teruggevon-
den tot 1691.

In dat jaar trouwt Hendrick Willemszoon van Rossum te Wijk bij Duur-
stede, stad aan de rivier met een lange historie, die een hoogtepunt kreeg toen
David van Bourgondië, bisschop van Utrecht, in de 15e eeuw heer van Wijk
bij Duurstede werd en op het kasteel een vorstelijke staat ging voeren. Ook
zijn opvolgers hebben hun bisschoppelijke hof daar gehouden, tot 1580 toe.
De luister van toen is nu verbleekt, al ademt het oude stadje met zijn straten
:ond het stadhuis en de St. Janskerk nog iets van het rijke verleden. A. Bos-
BOOM-TOUSSAINT schrijft in Het huis Lauernesse, verschenen in 1840:

Wie Wijk bij Duurstede nu bezoekt, zou er de oude, doodse en vervallen stad
niet op aanzien, dat zij vroeger in kleineren omvang alles had omvat, wat de
luisterrijke bisschopsstad zo verheerlijkte. Vele Utrechtse kerkvoogden, en boven-
al de twee Bourgondische, David en Philips, hadden in dit Wijk meermalen de
wijk genomen, als het hun in hunne hoofdstad te bang werd, als ze grieven had-
den tegen hunne burgers, of om minder kenbare redenen, maar dan ook zag men
er de ganse wemelende stoet van abten, koorheren, kanunnieken, proosten en
adellijke leken, die het gevolg van die prinselijke priesters uitmaakten; en er
werd toenmaals meer aardse weelde en geestelijke hoogmoed langs haar oude
straten omgedragen, dan er nu keurig ooft of frisse moesgroenten wordt langs
getorst.

Wijk bij Duurstede heeft in verschillende periodes het tolrecht gehad. Er
was levendige handel en goederenverkeer, die hun weerslag hebben gevonden
in nering en ambachten. Er is tot op het eind van de 18e eeuw een aantal
gilden geweest, waarin de gildebroeders verenigd waren.

De herkomst van Hendrick Willemszoon is niet duidelijk. In het huwelijks-
register van gecommitteerden tot de huwelijkszaken 1614—1696 (R.A. Utrecht
571a) wordt vermeld dat hij jonckman van Schalkwijk is, terwijl de registratie
van zijn burgereed spreekt van geboortigh van Ass. in Keulslant. Deze plaats-
aanduiding is een mystificatie. Zelfs na jarenlang onderzoek is niet komen vast
te staan welke plaats met „Ass.." in het Keulse land bedoeld is, en wij moeten
dit cryptogram toeschrijven aan de onnauwkeurigheid van de klerk. Voor de

* Wat immers is het menselijk leven waard, als het niet door de herinnering aan het
verleden wordt verweven met het leven van de voorouders?
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Inschrijving van de burgereed van Wijk bij Duurslede van Hendrick Willemszoon van
Rossum, 13 april 1692, geboortig van Ass.. in Keulslanl.

geboorteplaats in Keulslant pleit ook de huwelijksinschrijving door de pastoor,
die kortheidshalve in het liber matrimoniorum van zijn parochie schrijft anno
1691: Hendrick Willemse bij Ceulen.

Het vermoeden bestaat dat Hendricks vader Willem Rijnschipper was, en
dat zijn zoon onderweg tijdens een reis in het duitse stroomgebied van de Rijn
geboren is. Het beroep van de vader ging over op de zoon, die als tijdelijke
woonplaats Schalkwijk gehad moet hebben. Aan wal in Wijk bij Duurstede
zal hij Christientje de Bie ontmoet hebben, en de kennismaking is uitgelopen
op een huwelijk. Het schip wordt aan kant gedaan en Hendrick begint als
tapper-herbergier zijn leven binnen Wijk. Na de dood van zijn eerste vrouw
trouwt hij een jongedochter uit Zutphen, die hij wellicht op zijn vroegere
reizen ontmoet heeft toen hij deze IJsselstad aandeed. Tot zover de hypothese.

De van Rossums zijn tot het eind van de 18e eeuw Wijkenaren geweest. In
1794 belanden zij in Utrecht, waar de 5e generatie zich tot het midden van de
19e eeuw sterk vertakt. Ook in Maarssen ontwikkelt zich een tak. De stam-
reeks vertoont in de overgang van de 6e naar de 7e generatie een opmerkelijke
vernauwing, maar verbreedt zich allengs weer in de 10e en l l e generatie.

Sinds 1830 tot op de huidige dag houden zij zich o.a. onledig met boeken.
Ook zijn er twee generaties stoffenverwers (blaauwverwers) geweest aan de
Oude Gracht, dicht bij het water, een beroep dat tot het verleden is gaan
behoren.
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Wat de godsdienst betreft: deze is in hoofdzaak rooms-katholiek. Afwijkin-
gen staan hieronder met name genoemd. In zijn algemeenheid gaat de stelling
op dat Van Rossum een katholiek, en Van Rossem een protestants geslacht
is, hoewel in deze genealogie beide schrijfwijzen voorkomen.

Volledig kan zij niet genoemd worden, hetgeen onder meer moet worden
toegeschreven aan de omstandigheid dat het oud-archief van Wijk bij Duur-
stede in de 18e eeuw lacunes vertoont. De publicatie betekent een rustpunt,
geen eindpunt. Het stemt de samensteller tot voldoening dat hij van vele
zijden steun heeft ontvangen, en hij prijst zich gelukkig niet ontmoedigd te
zijn geraakt door de opmerking van een archiefambtenaar, toen deze de eerste
aanwijzingen gaf in het gebouw van het Rijksarchief Utrecht op de Drift:
„Meneer, waar begint u aan?". Het begin en het vervolg erop vindt u hier-
onder.

GENEALOGIE

I. Willem van Rossum, gehuwd met N.N. Uit dit huwelijk een zoon Hen-
drick, volgt II.

II. Hendrick Willemszoon van Rossum, geboortig van „Ass.. in Keulslant",
huwt te Wijk bij Duurstede op 28.10.1691 met Christina de Bie, dr. van Jan

Anonieme aquarel, coll. RA. Utrecht.
De Waterpoort te Wijk bij Duurstede anno 1737.
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de Bie en N.N. Hij is tapper, en lid van het Lichtmisgilde, waarin de tappers
verenigd waren. Zij kwamen jaarlijks op 2 februari (feest van Maria Lichtmis)
bijeen. Hij koopt in 1698 van Sr. David Broers, oud-borgemeester van Wijk
bij Duurstede, een huis aan de Waterpoort op de dijk, voor 800 Caroli gulden.
In de jaren 1698 en 1699 was hij pagter van de Staten Impost op de brande-
wijne over dese stad ende de vrijheid van dien. Als tapper heeft hij een her-
berg gehouden genaamd Het Schippershuys, een van de vele die er toenter-
tijd in de stad waren, druk bezocht door de Rijnschippers die de stad aan-
deden.

Hendricks vrouw overlijdt in 1711, waarna hij hertrouwt met Annigje Rob-
bers, jongedochter van Zutphen, op 25.5.1713. Haar echtgenoot zal dan hal-
verwege de veertig zijn en overlijdt omstreeks 1734 op ongeveer 70-jarige
leeftijd. Zijn tweede vrouw overleeft hem en sterft tussen juni en augustus
1751. Als weduwe van Hendrick Willemszoon komt zij voor het eerst op de
presentielijst van het tappersgilde voor op 2.2.1736.

Uit het eerste huwelijk ged. te Wijk bij Duurstede:
1. Jan van Rossum, ged. 16.11.1692, krijgt van zijn vader op 14.4.1716 toe-

stemming te trouwen met Aletta van Asperen. Het huwelijk is echter niet
gevonden.

2. Pieter, ged. 15.4.1695, een achterlijke jongen; in 1751 stelt zijn stiefmoeder
de broers Godert, Anthonie en Joost aan tot voogd over hun onnosele
broer Pieter.

3. Cornelia, ged. 30.10.1696, begr. 21.11 van dat jaar in 't sijdepant van de
St. Janskerk.

4. Willem, volgt lila.
5. Adrianus, ged. 11.1.1700, ongeh. overl. na 1751.
6. Catharina van Rossum, ged. 21.2.1702, huwt Ned. Hervormd te Wijk bij

Duurstede op 18.9.1729 met Lambertus Emans, geboortig van Ede, die op
19.11.1715 werd ingeschreven als nieuwe burger van Utrecht. Het echtpaar
vertrekt daarheen, waar Catharina overlijdt op 9.10.1736.

7. Cornelia van Rossum, ged. 7.2.1705, trouwt Ned. Hervormd met de tapper
Anthony van Ommeren, zn. van Cornelis en Geertruy van Leersum, die
begraven is in de St. Janskerk 26.3.1779.

8. Cornelis, volgt ITIb.
9. Maria, ged. 20.1.1709, ongehuwd gebleven, begr. 13.4.1779.

Uit het tweede huwelijk ged. te Wijk bij Duurstede:
10. Anthonie, ged. 24.9.1713, en begr. in de kerk 27.11.1783. Hij is ongehuwd

gebleven en was meester schilder in Wijk bij Duurstede; in 1747 lid van
het St. Nicolaas- of kramersgilde ald.

11. Christina van Rossum, ged. 14.9.1716, trouwt op oudejaarsdag 1747 met
de Haagse meester horlogiemaker Willem Brunei, ged. 2.3.1722 in de R.K.
kerk aan de Casuariestraat als zn. van Joannis Brunei en Magdalena
Bonts; aan slijmziekte overleden te 's-Gravenhage 23.5.1793. Hij was lid
van het horlogemakersgilde. Zijn vrouw overlijdt aan waterzucht, en werd
op de begraafplaats Eikenduinen begraven 13.2.1783.

12. Lamberta van Rossum, ged. 27.1.1719, trouwt op 22.8.1751 met Johan
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Franciscus Verkerk, ged. te 's-Gravenhage in de R.K. kerk aan de Oude
Molstraat als zn. van Johannes Verkerk en Barbara van Winden. Verkerk
is bakker in Wijk bij Duurstede. Overlijdensdata niet gevonden.

13. Gerard Godert, ged. 24.3.1721, begraven 19.10.1789 en ongehuwd ge-
bleven. Hij wordt in 1747 vermeld als tolknecht, en werd in 1751 — na
de dood van zijn moeder — als tapper lid van het Lichtmisgilde. Zijn
testament doet vermoeden dat hij welgesteld is geweest: onder zijn neven
en nichten wordt na aftrek van de schulden ƒ 2476,— verdeeld. De boedel-
beschrijving roept het beeld op van een 18e-eeuwse herberg, en hoe een
begrafenis werd omgeven met veel eten en drinken.

14. Joost, volgt IIIc.

lila. Willem van Rossum, ged. te Wijk bij Duurstede 20.10.1697, huwt *e
Utrecht op 11.7.1722 met Fijghje Zegers Hoveling en op 5.6.1728 in de R.k.
Statie buiten Wittevrouwen met Evertje Schink, dr. van Stoffel Schenck en
Elisabeth Bessels, ged. te Utrecht 20.2.1702. Uit zijn tweede huwelijk werd een
tweeling geboren: Hendrick en Sophia op 17.2.1729. Het meisje overlijdt jong,
nl. op 29.4.1736. De ouders zijn vóór 1751 overleden.

Illb. Cornelis van Rossum, ged. te Wijk bij Duurstede 7.12.1706; dreef een
kousenwinkel ald., die hij in 1771 overdoet aan zijn zoon. Hij is in 1745 lid
geworden van het St. Nicolaas- of kramersgilde, waarvan hij in 1762 tot
oudste ouwerman wordt gekozen; begraven in de kerk op 30.6.1791, 84 jaar
oud en overleden in behoeftige omstandigheden, want in de notulen van het
kramersgilde van 6 dec. 1791 komt hij op de dodenlijst voor den uytganck
niet kunnende krijgen. Hij huwt ca. 1738 met Barbara Willemse. Zij krijgen
één kind:
1. Hendricus Everardus Franciscus, volgt IVa.

IIIc. Joost van Rossum, ged. te Wijk bij Duurstede 6.2.1724, huwt ald. Ned.
Herv. op 7.11.1751 met Geertruy van der Snel, Herv. ged. ald. op 3.3.1725 als
dr. van Dirk van der Snel en Adriana van Mierlo. Joost wordt in 1764 lid van
het kramersgilde sijnde een Borgers soon. Hij moet een nering gehad hebben
waarvoor hij op 25.10.1765 een lening aanging van 300 Caroli gulden bij
Judonne van Dam. Hij is begraven in de kerk 21.5.1778.

Uit dit huwelijk zes kinderen, op de laatste na hervormd gedoopt te Wijk
bij Duurstede:
1. Hendrick van Rossum (Joostzoon), ged. (Ned. Herv.) 13.1.1752, huwt op

5.5.1773 Maria van Someren, geb. ca. 1747 te Neder Langbroek, dr. van
Willem van Someren en Jannetje van Nellestein, en wordt in 1774 lid van
het kramersgilde, doch niet voor lang. Hij komt nl. in 1781 voor op de
betaalrol van 's lands fregat van oorlog Jason als gewoon matroos. Het is
niet ondenkbaar dat dit schip een rol gespeeld heeft in de 4e Engelse oor-
log (1780—'84). In elk geval is Hendrick op 27.2.1782 plotseling overleden
(„ab intestato"), misschien gesneuveld. Het logboek van de Jason is niet
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bewaard. Zijn weduwe verklaarde dat haar man meer schulden dan goe-
deren nagelaten heeft. Er zijn in 1782 twee onmondige kinderen, over wie
Hendrick van Rossum Corneliszoon voogd wordt. Maria van Someren her-
trouwt met Symen van Straten op 14.6.1786 en overlijdt 85 jaar oud te
Wijk bij Duurstede op 11.4.1832.

Uit dit huwelijk ged. te Wijk bij Duurstede:
a. (Johanna) Geerlruida van Rossum, ged. 19.5.1773, twee weken na de huwe-

lijkssluiting van haar ouders; huwt op 22-jarige leeftijd de veldwachter Guil-
laume Verheugen, een Maastrichtenaar die 21.3.1766 gedoopt werd als zn. van
Christoffel Verheugen en Anna Catharina Burgh. Zij is overleden in het huys
agter de molen 19.11.1831, haar man op 17.6.1830.

b. Joanna (Jannigje) van Rossum, ged. 24.4.1775, die op 16.9.1803 huwt met
Nicolaus Clausman, ca. 1762 geboren te Nieder Ottenrot in de Elzas; hij is
winkelier in Wijk bij Duurstede en sterft 13.5.1817. Jannigje hertrouwt op
4.2.1819, en wel met de schoenmaker Reinier van Nintel, zn. van Arie van
Nintel en Anna Maria Brans, ged. te Wijk bij Duurstede 6.6.1790, en overl.
ald. 27.7.1851. Zelf sterft zij — evenals haar moeder 85 jaar oud — op 30.8.
1860; in de overlijdensakte wordt zij winkelierster genoemd.

c. Willem, ged. 17.1.1777 en 27.11.1779 op het kerkhof begraven.
2. Willem van Rossum, ged. (Ned. Herv.) 16.9.1753, huwt R.K. („in facie

ecclesiae") te Maarssen op 15.9.1777 met Maria (Mietje) Beker, ged. te
Maarssen 16.3.1757 als dr. van Gijsbertus Bekkers en Dorothea Tielmans,
en op het kerkhof te Maarssen begraven 9.6.1802 (kerkrecht betaald: 12
stuivers). Deze Willem was waarschijnlijk schipper; hij overlijdt in het Bin-
nengasthuis te Amsterdam op 18.10.1801.

Uit dit huwelijk geb. te Maarssen:
a. Gijsherlus, ged. 26.9.1778.
b. Doorlie van Rossum, ged. 26.1.1781, gehuwd met Hermanus Egberts, overl.

ald. 26.12.1862.
c. Josephus Willibrordus, ged. 22.9.1783.
d. Adrianus van Rossum, ged. te Maarssen 24.4.1796, huwt ald. 8.5.1824 Johanna

Nagel, dr. van Jan Nagel en Maria Visé, brugvrouw te Maarssen, ged. ald.
15.4.1801. Hij is kaarsenmakersknecht en woont in huis nr. 168, staande op de
Gracht aan de riviere de Vecht, later in de Breestraat nr. 81. Hij overlijdt in
zijn woonplaats 29.11.1848. Er werden uit zijn huwelijk negen kinderen te
Maarssen geboren.

Deze Maarssense tak is tot dusver niet verder onderzocht.
3. Adrianus, ged. 25.4.1756, jong gestorven.
4. Christina van Rossum, ged. 2.11.1758, huwt 2.6.1779 met Hendrik Dijk-

man, geboren ca. 1746 te Harmelen, zn. van Hendrik Dijkman en Maria
van der El. Hij is bakker in Wijk bij Duurstede en ald. overl. 4.3.1819. Op
haar oude dag wordt Christina in het Ewoud- en Elisabethgasthuis ver-
pleegd, waar zij op 30.5.1838 in haar 80ste levensjaar overleden is.

5. Anna Maria van Rossum, ged. 29.10.1761, die ca. 1789 huwt met Johan
Henrik Jansen, geb. ca. 1766 als zn. van Hendricus Jansen en Aletta
Schoenmakers, en in 1790 soldaat in het regiment van Colonel Baron van
Quadt. Jansen is nadien doodgraver geweest. Hij kan het graf voor zijn
eigen vrouw hebben gegraven die overlijdt op 3.1.1840. Zelf sterft hij op
14.5.1843.

6. Adriana Barbara, baptizata (R.K. ged.) 7.9.1767, ongehuwd gebleven,
hield op 11.7.1799 een kind ten doop van haar zuster Anna Maria en J. H.
Jansen. Zij is niet in Wijk bij Duurstede overleden.
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Anonieme gravure, 2e helft 18e eeuw.

De Markt van Wijk bij Duurstede.

[Va. Henricus (Everardus Franciscus) van Rossum, ged. te Wijk bij Duur-
stede 25.3.1739. De pastoor tekent bij deze doop aan: „suscepit pronobilis
dominus Everardus Henricus van Staverde". Deze peetvader moet een aan-
zienlijk heer zijn geweest: pronobilis dominus betekent zoveel als weledele
heer. Er kon echter niet vastgesteld worden wie deze man is geweest. Hendrik
huwt op 30.1.1771 Cornelia van Hazendonk, dr. van de landbouwer Johannes
Crijn van Hasendonk en Adriana Willems van de Leemkolk, ged. te Wijk bij
Duurstede 27.5.1739. Kort voor zijn huwelijk, 11 jan., koopt hij van zijn
vader Cornelis diens winkel van kousen, sayetten en catoenen, met inboedel en
huiscieraad voor 750 Caroli gulden. Later, op 16.11.1773, huurt hij van de
bierbrouwer Jan van Voorst de gewezen bierbrouwerij D'lindenboom, staande
in de Agterstraat. Hij is sinds 1765 lid van het cramersgilde, sijnde een borger
en gildebroers soon. Hij wordt 3.9.1793 begraven in de kerk. Zijn weduwe
vertrekt 11 jaar later met twee zoons, Adrianus en Franciscus, naar Utrecht,
waar zij op 20.8.1804 worden aangenomen als burger. Daar overlijdt zij 29.11.
1812; van haar dood wordt aangifte gedaan door haar schoonzoon Gerhardus
Banning.

Uit dit huwelijk ged. te Wijk bij Duurstede:
1. Barbara van Rossum, ged. 8.11.1771, huwt te Utrecht (R.K. parochie Dor-

stige Hartsteeg) op 23.11.1805 Gerhardus Banning, zn. van Johannes Ban-
ning en Theresia Johanna Angenent, ged. in de R.K. Statie Achter de Wey-
straat 17.4.1779. Hij moet vermoedelijk in 1797 een boekhandel begonnen
zijn in het huis dat al in 1640 bekend stond als „Daer het gouden brocade
uythangt", aan de Korte Minrebroederstraat, oostzijde (Wijk F nr. 2). Het
boekhandelaarsvak omvatte in die tijd het uitgeven en verhandelen van
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boeken. De oudste uitgave met G. Banning als uitgever vermeld dateert
van 1804: Gods kerk en haar opperhoofd verdedigd. Het huwelijk bleef
kinderloos; Banning overlijdt 26.8.1829 en zijn weduwe Barbara hertrouwt
17.8.1831 met Jacobus van Rossum, ged. te Utrecht 28.7.1789, zn. van
Willem van Rossum en Hermina Jacomina Middelweerd. Hij was logement-
houder in de Lange Nieuwstraat en gaat na zijn huwelijk boven de boek-
handel van Banning wonen. Met de boekhandel houdt hij zich niet op, want
zijn vrouw heeft kort voor haar tweede huwelijk de zaak overgedaan aan
haar neef Johannes Richardus (zie VIb) van Rossum. Zij overlijdt 26.11.
1843. De helft van haar bezit vermaakt zij aan de geregtigde erfgenamen,
de andere helft voor % aan de R.K. kerk waartoe haar echtgenoot het
laatste behoort, voor Ve a a n n e t R--C Wees- of kinderhuis en voor V 6

aan de R.C. Armenschool. Haar echtgenoot (rentenier sinds zijn huwelijk)
overlijdt te Utrecht 17.2.1868.

2. Joannes, volgt Va.
3. Cornelius Antonius, ged. 1.8.1776 en 17.11.1776 begraven in de kerk.
4. Adrianus, volgt Vb.
5. Franciscus Xaverius, volgt Vc.

Va. Joannes van Rossum, ged. te Wijk bij Duurstede 30.6.1774, huwt op
29.5.1798 te Utrecht in de R.K. Statie Dorstige Hartsteeg (Dominicanenstatie)
Wilhelmina van Soest, ged. te De Bilt 16.3.1767, dr. van Gerrit van Soest en
Maria van den Hoeve. Hij wordt op 9.3.1796 aangenomen als burger van de
stad Utrecht, en gaat wonen aan de Stadsdam in de buurt van de Leidse weg.
Bij de aangifte van zijn kinderen woont hij wijk B 192, thans Oude Gracht bij
de Voldersbrug, nr. 364. Hij is dan kousenfabrikant, overleden 25.6.1837, zijn
vrouw (winkelierster) overlijdt 5.3.1842.

Uit dit huwelijk geb. te Utrecht, ged. in de R.K. Statie Dorstige Hartsteeg:
1. Maria Cornelia, ged. 13.3.1799.
2. Cornelia Maria van Rossum, ged. 12.4.1801, overl. te Utrecht 26.9.1857,

huwde op 26.6.1827 met Jacobus Verwey, ged. te Utrecht (R.K. Statie
Agter 't Weystr.) 12.10.1800, zn. van Cornelis Verwey en Hendrina Mar-
tens. Hij was wagenmaker in de Ganssteeg, Wijk K 282, en is overleden in
zijn geboortestad op 13.12.1896, 96 jaar oud.

3. Henricus Gerardus, ged. 21.8.1802, overl. op 9-jarige leeftijd 31.1.1812.
4. en 5. Tweeling Gerardus Wilhelmus (volgt Vla) en Maria Barbara van

Rossum, ged. 10.1.1804, huwt te Utrecht 24.6.1829 Henricus Josephus van
den Boogaard, ged. te Wijk bij Duurstede 19.3.1799 als zn. van Wilhelmus
van den Boogaard en Maria Aloysa Vermeulen. Hij was aldaar in 1818
logementhouder, in 1844 burgemeester van Cothen, en later gemeente-
ontvanger in zijn geboorteplaats. Hij overlijdt te Nijmegen 7.2.1862, alwaar
J. F. Kloosterman, koopman in boeken, aangifte doet. Zijn echtgenote
overlijdt te Wijk bij Duurstede op 8.11.1876.

6. Wilhelmina Joanna, ged. 19.2.1806, ongeh. overl. in het ouderlijk huis 15.6.
1850.

7. Johanna Adriana, ged. 27.8.1807, ongeh. overl. vóór 1844.
8. Johannes Richardus, volgt Vlb.
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Vb. Adrianus van Rossum, ged. te Wijk bij Duurstede 17.5.1778, vertrekt
met zijn moeder en zijn broer Franciscus in 1804 naar'Utrecht, waar hij op
9.5.1807 trouwt met Catharina Elisabeth Hooge, dochter van Johannes Hooge
en Anna van der Horst, ged. te Utrecht 20.8.1784. Adrianus was blaauwverver
in De Blauwe Hand aan de Oude Gracht B 42 (Smeebrug). In 1850 staat hij
vermeld in het Patentregister van Utrecht — hij heeft in 1836 zijn oudste zoon
in het bedrijf opgenomen — als volgt: „Firma Adrianus van Rossum en Zoon,
Wijk B 42, stoffenverver, 10 knechts, 6 houten en 4 steenen kuipen". Over-
leden 18.3.1860, zijn vrouw eerder: 7.11.1856. Wijk B 42 is nu Oude Gracht
nr. 285.

Uit dit huwelijk geb. te Utrecht:
1. Johanna Cornelia, ged. 28.3.1808, ongh. overl. te Utrecht 12.4.1885.
2. Henricus Joannes van Rossum, ged. te Utrecht R.K. Statie Dorstige Hart-

steeg op 15.5.1809, huwt te Oudewater 29.6.1842 met Pietronella Cornelia
Putman, geb. te Oudewater op 24.3.1817 als dr. van de koopman Jan Put-
man en Aletta van Dam. Hij werkt in de blaauwververij van zijn vader
Adrianus aan de Oude Gracht, welk bedrijf hij in 1836 overneemt, en later
verplaatst naar het huis B 74, thans Oude Gracht 343. Op kerkelijk gebied
is hij actief geweest; o.a. is hij in 1849 mede-oprichter van de St. Vincen-
tiusvereniging. Uit zijn huwelijk is één zoon geboren die priester is gewor-
den. Op 33-jarige leeftijd verliest hij zijn vrouw, die nl. op 18.12.1844 in
het kraambed van haar tweede kind overlijdt; het kind, een meisje, wordt
levenloos geboren. De weduwnaar is niet hertrouwd. Hij overlijdt 7.7.1880
en wordt in een eigen grafkelder (eerste klas) begraven.

Uit dit huwelijk:
a. Adrianus Anthonius Joannes van Rossum, geb. 14.9.1843 te Utrecht, op 5.8.
1866 tot priester gewijd, samen met 18 andere wijdelingen, een jaar eerder dan
zijn studievriend Herman Schaepman, die een acrostichon dichtte ter gelegenheid
van dit feest.

/Indren kennen slechts deez' aarde als het doeleind van hun baan
/iardsche schatten, aardsche vreugden trekken al hun krachten aan.
yublend bij het kleurig glansen van een zeepbel in de zon
Fragen zij 't geluk aan alles, niet aan Hem, die 't geven kon.
Aan den voet van 's Heeren outer koost Ge U hooger doeleind uit
Afaamt Gij Christus voor uw erfdeel, Christus glorie voor Uw buit;
Tïeiktet Gij Uw kracht en leven vrij en juichend aan hem toe
Om Zijn kruis Hem na te dragen, in dat dragen nimmmer moê;
Stroome dan in breede golven U het heilgenot te moet
Spruitend uit den stam des Kruizes steeds bevrucht door Godd'lijk Bloed;
U zij 't bovenal gegeven, dat Gij eenmaal op moogt treên
Met de priesterlijke krone, 't heerlijk doeleind van uw schreên.

Hij was achtereenvolgens kapelaan te Harmelen, Amersfoort (parochie H.
Franciscus Xaverius, 't Zand, rijksjaarwedde ƒ 100,—) en pastoor te Benschop
(1882), deken van het dekenaat Montfoort, kanunnik van het metropolitaan
kapittel, met emeritaat 1915. Hij overlijdt te Benschop op 20.1.1916, plotseling.
Deken Van Rossum, een zeer zwaarlijvig man (300 pond!) heeft in Benschop de
parochiekerk, toegewijd aan St. Victor, de pastorie en de katholieke school ge-
bouwd. Hij koesterde grote belangstelling voor kerkgeschiedenis en was voor-
zitter van het Archief van het Aartsbisdom Utrecht (A.A.U.). Een priester van
een latere generatie die twee jaar kapelaan bij hem geweest is in Benschop, ge-
tuigde van hem: Hij was gezien, geëerd en gevreesd.
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Deken A. A.J.van Rossum 1843—1916.

3. Johannes Henricus, ged. 6.1.1811, en op 18-jarige leeftijd overl. 12.10.
1829.

4. Barbara Comelia, geb. 14.6.1812, ongeh. overl. 28.4.1844.
5. Catharina Adriana, geb. 15.6.1816, ongeh. overl. 24.1.1883.
6. Adrianus Henricus, geb. 9.10.1817, jong gestorven op 22.5.1825.
7. Franciscus Henricus, geb. 24.1.1819, slechts 5 dagen geleefd.
8. Willemina Francisca, geb. 12.11.1820, ongeh. overl. 31.5.1848.
9. Franciscus Xaverius van Rossum, geb. 17.12.1822, huwt achtereenvolgens

Adriana Maria Bogaard, geb. te Oudewater 25.2.1823, dr. van Martinus
Bogaard en Anna Maria Putman, na een kinderloos huwelijk overl. te
Utrecht 14.4.1859. Het tweede huwelijk ging hij aan op 12.9.1860 met
Geertmida Adriana Suidgeest, dr. van de meester broodbakker Petrus
Laurens Suidgeest te Delft en Petronella Saris, geb. te Delft 8.8.1827. Ook
dit huwelijk bleef kinderloos. Hij was evenals zijn vader blaauwverver en
had een stoffenververij in de Jufferstraat (wijk B 601), nu Springweg nr.
172, met 7 knechts. Hij overlijdt na langdurige ziekte te Utrecht op
23.10.1868. Zijn weduwe trouwt het jaar daarop met Nicolaas Petrus
Heymans.

10. Comelia Barbara, geb. 8.3.1825, ongeh. overl. 13.2.1833.
11. Adriana Catharina, geb. 23.8.1827, op 2-jarige leeftijd overl. 16.10.1829.

Vc. Franciscus Xaverius van Rossum, ged. te Wijk bij Duurstede 2.12.1781,
huwt te Maarssen „in facie ecclesiae" op 11.11.1804 met Johanna van Hulst,
ged. te Utrecht 8.9.1787 als dr. van Johannes van Hulst en Geertruy Heykoop.
Hij is huis- en rijtuigschilder te Utrecht en woont Achter het Weistraat (wijk
B 18), nu Twijnstraat, waar hij overlijdt 12.8.1812.

Uit dit huwelijk geb. te Utrecht:
1. Henricus Cornelis van Rossum, ged. R.K. Statie Dorstige Hartsteeg 14.5.
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1805, op 3.4.1839 gehuwd met de dienstbooi Geertruy Horst huis, geb. te
Schalkwijk 20.12.1804 als dr. van Gerrit Horsthuis en Aartje van den
Broek. Haar man is in zijn trouwjaar huisverwer en schutter bij de mobiele
schutterij, voordien apotheker, wordt later vermeld als kantoorbediende en
zaakwaarnemer. Als jongen is hij in 1819 op het R.K. Seminarie in Culem-
borg geweest. Hij overlijdt kinderloos op 24.3.1856. Zijn weduwe vertrekt
een jaar later naar Oudewater.

2. Cornelis Henricus, ged. Dorstige Hartsteeg 13.11.1807, jong overl. vóór
1844.

3. Franciscus, ged. Dorstige Hartsteeg 11.2.1810, jong overl.
4. Cornelia Barbara, ged. 10.2.1811, overl. te Utrecht 11.2.1826.

Vla. Gerardus Wilhelmus van Rossum, tweelingbroer van Maria Barbara,
ged. te Utrecht 10.1.1804, is tweemaal gehuwd geweest: op 18.5.1831 met
Alida Johanna Saris, ged. te Haarlem in de R.C. Statie De drie Claveren als
dr. van Wouterus Saris en Cornelia Maria van Sprang. Zij overlijdt twee
weken na de geboorte van haar vierde kind op 31.1.1837. Het tweede huwelijk
werd aangegaan met Christina Munnich op 26.6.1839. Zij werd geboren te
Amsterdam als dr. van George Munnich en Anna Meyer en ged. in de Mozes
en Aaronkerk op 9.5.1807, overl. te Utrecht 3.4.1883.

G. W. van Rossum is fabrikant van wollen stoffen en kousenfabrikant, en
als zodanig gevestigd Oude Gracht B 192 (thans nr. 364), het huis waarin zijn
vader Johannes ook een kousenfabriek heeft gehad. Hij overleed te Utrecht
2.5.1869, op het adres Oude Gracht B 202, thans nr. 378.

Uit het eerste huwelijk geb. te Utrecht:
1. Wilhelmina Cornelia van Rossum, geb. 4.4.1832, huwt op 12.6.1862

Machiel Adrianus Hanse, zn. van de schoenmaker Gerard Louis Hanse en
Dina Wilhelmina van Pesch, geb. te Utrecht 15.10.1826. Hanse is dag-
schoolhouder geweest van een school Achter de Twijestraat, en wordt later
vermeld als landmeter en boekhouder. Hij overlijdt 20.4.1899, zijn vrouw
eerder, nl. 16.4.1885, beiden te Utrecht.

2. Wouterus Joannes, geb. 20.9.1833, ongeh. gebleven, is in de fabriek van
zijn vader werkzaam geweest, en zet diens bedrijf na 1869 voort tot zijn
dood (Utrecht, 12.8.1883).

3. Johannes Hendricus Gijsbertus, geb. 20.11.1834, overl. 23.1.1837.
4. Cornelia Maria van Rossum, geb. 18.1.1837, die 26.4.1860 trouwt met de

Italiaans-Zwitser Pietro Giuseppe Focchetti, ged. 27.12.1833 te Brione
(Ticino, district van Locarno) als zn. van de landbouwer Bernardo Lazzaro
Focchetti en Marianna Gianini. Het jaar vóór dit huwelijk was hij weduw-
naar geworden; zijn eerste vrouw heette Angiola Maria Maini. Hij heeft
een winkel van brillen en barometers, gelanterieën en parfum gehad in de
Lijnmarkt (E 46, nu nr. 42), later gevestigd in de Zuilenstraat 10 en Vaart-
sestraat 12bis. Hij is overleden te Utrecht, 10.7.1911. Zijn vrouw overlijdt
eerder, nl. 27.5.1885, waarna Focchetti ten derde male huwt, en wel met
Maria van Harderwijk.
Uit het tweede huwelijk geb. te Utrecht:
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5. Jacoba Theodora van Rossum, geb. 15.3.1840, huwt 4.11.1875 met Petrus
Josephus Huinck, zn. van Johannes Henricus Huinck en Helena Hoebers,
geb. te Utrecht 26.6.1824. Hij is winkelier in galanterieën op de Oude
Gracht Weerdzijde nr. 13 (Wijk G nr. 17). In het Utrechts provinciaal en
stedelijk dagblad adverteerde hij op 4.5.1869:

VÉLOCIPÈDES
Nieuwe gemakkelijke loopende
twee- en driewielige vélocipèdes voor
Dames, Heeren en Kinderen;
zeer amusant voor kleine uitstapjes en
onmisbaar voor Buitenplaatsen.
Op billijke voorwaarden ook in huur te bekomen.

P. J. Huinck
Bazar Oude Gracht

Huinck overlijdt te Utrecht 11.3.1889. Zijn weduwe („nicht Koosje") woont
daarna tot aan haar dood (14.9.1909) in de Mariahoek, waar nu de Oud-
Katholieke kerk van St. Gertrudis staat.

6. Johannes Theodorus Jacobus, geb. 24.6.1841, ongeh., zonder beroep, overl.
Utrecht 19.2.1877.

7. Christiaan Gerardus, geb. 16.11.1842. In 1860 vermeld als ambtenaar te
's-Gravenhage, ongeh. overl. te Utrecht (zonder beroep) 19.11.1882.

VIb. Johannes Richardus van Rossum, ged. te Utrecht 12.3.1809. Uit de
papieren van de Nationale Militie blijkt dat hij 1,76 m lang is, blond haar
heeft, blauwe ogen, spitse neus, ronde kin. Hij heeft niet gediend (uitgeloot).
Hij huwde 25.8.1831 (des morgens te 8 uur) in Vreeland Maria (Miet) Theo-

Dê Onderijeteekeiide Deen de eer Dare geacbie bégstiaiigcrt bekeod ie makéo," dit «Bficï ultimo Apitl «itMtiiode'•
den BOEKHANDEL en alles daartoe betrekkcIQk. cindigco lal. Onder birlelijke dankbetuiging voor hel geomeno
vertiooweo. neemt lt> tevens de vrfjbeid. aaien Neef J. R. VAN ROSSUM, i l i haren opvolger, gooitig nnttbevc-.
len, in de hoop dat hem llcedi <tic vemouven moge te beurt vallen wat Ik voortdntcod genoito beb. '

Wed, O. BANNING , gtb. V4N RouUM. I
iIngevolge bat vernielde in bovtortuiHr Admientlc . beb ik de eer ier algemcene keooii te bicngen. dat ik meet

i». Mei aaofltaodeo„ «!> opvolger In den BORKHANDRL van wijlen aQnco Oom lal optreden. Miomm beveel .
ik ofrj in het aaodeoke» van vroeüefe begomjlc:ri , ottder betolgion dtt «Hei door ffitj Hl worden aangewend om
de goedkeuring te veHleoco , Tao allen «elke mt) met bonne deeloemlna; willen vereeren , lerwjjl Ik ftccdi bet !
mtjoe zal bOdi'r." om bet vctttomreo , wal vroeger gtnoien ward, door mijne bandellngen woirdlj; ie blDvett, )

Bericht uit de Utrechtsche Provinciale en Stedelijke Courant, maart 1830.

dora Wennekendonk, dr. van de smid Gerardus Wennekendonk en Cornelia
van Schaik, ged. te Vreeland 7.3.1809. Hij is boekbinder, en als zodanig werk-
zaam in de boekhandel van zijn tante Barbara Banning-van Rossum. Op 1.5.
1830 neemt hij deze zaak van haar over en zet de boekhandel onder zijn eigen
naam voort, Agter het Stadhuys, of volgens de etiketjes op het schutblad van
de boeken van zijn winkel J. R. van Rossum — Librairie catholique —- der-
riére l'hotel de ville a Utrecht. Zijn eerste uitgave dateert van 1832 en is ge-
titeld: De katholijke en Protestantsche zendelingen in Indië; uit het Fransch
vertaald. De vertaler was zijn zwager, J. G. Wennekendonk, r.k. priester, die
nadien meer godsdienstige geschriften het licht deed zien. Tot aan zijn dood
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(Utrecht 8.3.1856) heeft hij talrijke brochures en boeken uitgegeven. Zijn
vrouw zet de zaken voort onder de naam Wed. J. R. van Rossum, en zo is
deze boekhandel, later uitgebreid met religieuze artikelen en kerkmuziek,
gebleven tot januari 1971. De weduwe overlijdt te Utrecht 11.4.1884.

1

Weduwe J. R. van Rossum 1809—1884
(M. Th. van Rossum-Wennekendonk).

Er zijn drie zoons uit dit huwelijk geboren, allen te Utrecht:
Johannes Gerardus, geb. 22.5.1832. Over deze Van Rossum is een roman
te schrijven, zo avontuurlijk is zijn — korte — leven geweest (29 jaar). Na
een zwerftocht in het eigen land: Doesburg, Amsterdam en Haarlem, waar
hij apothekersbediende geweest is, vertrekt hij eind maart 1854 als scheeps-
arts op het fregat Johanna Maria (kapitein De Jong) naar Australië vanaf
de rede te Den Helder, om in het nieuwe land zijn geluk te zoeken. Hij
landt na een lange zeereis in Sidney, en trekt de binnenlanden in om als
medicus werkzaam te zijn. Uiteindelijk vestigt hij zich te Mudgee, waar hij

DR. J. G. YAN BOSSUM,
(t\tm\ $ êmlist,

MARKET SQUARE,

Visitekaartje van de „doctor" J. G. van Rossum plm. 1857.

als ,oculist' (oogarts) een grote praktijk opbouwt. Te paard bezoekt hij zijn
patiënten. Dan krijgt de goudkoorts hem te pakken, hij verkoopt zijn hele
hebben en houwen, schaft zich een goudgraversuitrusting aan en trekt naar
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de goudvelden. Goud vindt hij echter nauwelijks. Hij vat zijn oude beroep
weer op, wordt zwaar ziek, en ziet op een kwade dag geen uitkomst meer.
Hij bereidt een gifdrank uit de apotheek die hem ter beschikking stond, en
neemt deze op 16 aug. 1861 tot zich. De meeste bijzonderheden uit zijn
australiaanse periode zijn ontleend aan de brieven die hij aan zijn ouders
en broer Theodoor in Utrecht geschreven heeft. De omstandigheden rond
zijn dood zijn bekend geworden door contact met de „Australian Society
of Genealogists" in Sidney. In de Western Post & Mudgee Newspaper van
21.8.1861 staat het verslag van de lijkschouwer en de jury in extenso ver-
meld.

2. Gerardus Theodorus, geb. 24.4.1834, overl. 10.5.1834.
3. Theodorus Gerardus Johannes, volgt Vila.

(Wordt voortgezet) K. VAN ROSSUM

Aquarel van J. N. van Lokhorst, 1854; coll. G. A. Utrecht.

Regulierenklooster ie Utrecht. Gezicht op de achterpoort van het klooster, later
Burgerweeshuis, aan de Springweg.
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STAMREEKS MULDER

INLEIDING

Tot nog toe vinden we de bakermat van deze stamreeks in het stadje
Sonsbeck (voorm. hertogdom Kleef) bij Kevelaer. In het oudste doopboek
van de r.k. Kerk aldaar worden in het jaar 1667 Peter Muilen en Margaretha

Pantzers genoemd. Met hun aangenomen zoon Herman begint de stamreeks.
In de schrijfwijze van de naam komen in die tijd vele variaties voor, wat zal
blijken uit de hieronder vermelde geboorte-inschrijvingen.

Op 21.5.1717 worden 180 huizen en schuren van het stadje bij een brand
in de as gelegd. Herman Möller, die een smederij bezit en aanzienlijke brand-
schade heeft, krijgt in 1725 uitkering.

Wat de beweegreden geweest is van zoon Hermanus om ca. 1743 naar
Jaarsveld aan de Lek te trekken is ondergetekende onbekend, voor zijn broer
Gerardus, die de stamreeks voortzet, was het ontlopen van de militaire dienst.

Na ongeveer twee jaar in Jaarsveld woonachtig te zijn geweest, verhuist
Gerardus naar het buurtschap Zevender (thans gem. Lopik). De afstand
Sonsbeck-Zevender is in die tijd ook geen belemmering om bij het dopen
van kinderen van Gerardus familieleden uit Sonsbeck getuige te doen zijn.

STAMREEKS

I. Herman Mölder, smid, tr. (1) Sonsbeck 9.10.1701 Johanna Wintgens,
overl. Sonsbeck 8.2.1716; tr. (2) Sonsbeck 27.4.1717 Derisken Ahwater.

Uit het eerste huwelijk geb. te Sonsbeck:
1. Wilhelm Mölders, ged. 16.1.1703, tr. Sonsbeck 24.4.1736 Gerarda Pa-

schens, waarvan nageslacht nog in Sonsbeck woonachtig.
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2. Hermanus Müllers, ged. 6.1.1705.
3. Maria Mölders, geb. 24.10.1706.
4. Theodorus Mölders, ged. 22.4.1711.

Uit het tweede huwelijk geb. te Sonsbeck:
5. Hermanus Mulders, ged. 8.5.1718, tr. Jaarsveld 5.8.1743 Maria de Laat,

overl. Jaarsveld in 1752; Hermanus gaat terug naar Sonsbeck en tr. (2)
ald. 21.10.1754 Elisabeth ten Binsel.

6. Johanna Mölder, ged. 4.10.1719 tr. Sonsbeck 24.2.1743 Hermanus Kuik.
1. Gerardus, volgt II.
8. Johannes Müllers, ged. 5.9.1723, overl. Sonsbeck 7.3.1728.
9. Gertrudis Mulders, ged. 13.9.1725.

10. Johanna Mulders, ged. 1.4.1730.

II. Gerardus Mölders, ged. Sonsbeck 18.2.1721 bouwman, schepen van Ze-
vender vanaf 6.2.1750, overl. Lopik 17.4.1793, tr. (1) Jaarsveld 11.10.1744
Elisabeth de Laat, ged. Lopik 20.3.1721, overl. Zevender 15.10.1757, dr. van
Aart de Laat en Catharina Gerrits; tr. (2) Zevender 8.5.1774 Elisabeth Ver-
heul.

Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Maria Mulders, ged. Jaarsveld 8.7.1745 tr. Cabauw 16.4.1767 Jan

Snoek.
2. Aart, volgt III.
3. Catharina, ged. Zevender 5.5.1749, overl. 17.5.1749.
4. Thomas Cornelis Mulders, ged. Zevender 2.5.1750, overl. Vlist 31.12.1823,

tr. Vlist 31.3.1774 Aalt je de Vos.
5. Catharina Mulder, ged. Zevender 18.1.1752 tr. Cabauw 1787 Bastiaan

van Oostrom.
6. Johanna Maria, ged. Zevender 18.7.1754, overl. 20.4.1757.
7. Johannes Mölder, ged. Zevender 7.3.1756, overl. ald. 23.12.1833 tr. Lopik

16.1.1784 Krijntje Homburg.

III. Aart Mulders, ged. Zevender 3.6.1747, bouwman, schepen van de
heerlijkheid Zevender vanaf 21.1.1785, overl. ald. 13.4.1830, tr. ald. 15.8.1778
Jannigje Hoogenboom, ged. Haastrecht 31.10.1755, overl. Zevender 18.12.1839
dr. van Gerrit Hoogenboom en Mijntje (Willempje) Appeldoorn.

Op 21.8.1811 passeert bij notaris Blanken te Oudewater een akte van Aart
Mulders en Jannigje Hoogenboom wegens inschrijving op een hofstee, bestaande
in een huis 2 bergen en een schuur mitsgaders omtrend 19 morgen land 300
zooden, wei hooi teel, als boomgaardland voor de somma van ƒ 2200,—. Interest
5% per jaar.

Uit dit huwelijk geb. te Zevender:
1. Gerardus, volgt IV,
2. Wilhelmina, ged. 27.9.1782.
3. Willem, geb. 12.12.1784, overl. Polsbroek 1.5.1813.
4. Elisabeth, ged. 20.1.1786.
5. Catharina, ged. 10.8.1787.
6. Geertrudis Mulders, ged. 12.9.1789, tr. Zevender 11.11.1825 Johannes

Broer.
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7. Johanna, ged. 18.8.1791.
8. Cornelia Mulders, ged. 6.5.1794 tr. Zevender 14.11.1828 Anthonius Straver.
9. Petrus Mulders, ged. 7.1.1797, tr. Zevender 18.11.1836 Gerrigje Stolwijk.

ÏV.Gerardus Mulder, ged. Zevender 10.5.1781, overl. Willige Langerak
28.4.1861, landbouwer/veearts tr. 20.11.1818 te Benschop Maria Nieuwersteeg,
ged. Benschop 19.6.1789, overl. Willige Langerak 2.9.1871, dr. van Jacobus
Nieuwersteeg en Gerritje van Baren.

Op 22.5.1828 compareerde voor Sebastiaan van Nooten notaris te Lopik
Matthijs Hoefnagel, schipper (wonende onder de gemeente van Zevender) de
welke verklaart overte dragen aan Gerrit Mulder: een huis erve en schuur staan-
de en gelegen onder de gemeente van Zevender (Zuidzijde) van ouds genaamd
het eiland Sint Helena, waarin de raadkamer der gemeente en een tuintje. Voor
de somma van ƒ 700,-.

Uit dit huwelijk geb. te Zevender:
1. Wilhelmus, volgt V.
2. Gerarda Mulder, geb. 8.3.1826, overl. Schoonhoven 25.4.1879 tr. Anthonius

Moes.
3. Jannigje, geb. 8.3.1828, overl. Schoonhoven 18.4.1908.
4. Wilhelmina, geb. 2.6.1830, overl. Schoonhoven 12.1.1898.

V. Wilhelmus Mulder, geb. Zevender 21.8.1824, watermolenaar, overl.
IJsselstein 13.9.1908, tr. IJsselstein 6.5.1852 Cornelia Koster, geb. Benschop
5.8.1826, overl. IJsselstein 24.1.1895 dr. van Albertus Koster en Elisabeth
Boekraad.

Uit dit huwelijk geb. te IJsselstein:
1. Gerardus, volgt VI.
2. Adrianus Johannes, geb. 29.4.1857, overl. ald. 13.3.1862.
3. Marinus Mulder, geb. 18.6.1859, overl. ald. 21.12.1919 tr. Maria de Haas,

geb. Harmelen 2.4.1867, overl. IJsselstein 22.11.1933.
4. Elisabeth Mulder, geb. 3.8.1861, overl. IJsselstein 19.11.1923, tr. Albertus

Fortuin, geb. Steggerda 1.9.1860, overl. IJsselstein 6.5.1927.
5. Maria Adriana Mulder, geb. 5.6.1864, overl. Utrecht 31.10.1930. tr. Wil-

helmus de Vrankrijker, geb. Harmelen 14.2.1869, over!. Utrecht 13.5.1933.
6. Adrianus Mulder, geb. 3.3.1867, overl. Utrecht 8.6.1938, tr. Catharina

Doesburg, geb. IJsselstein 8.10.1874, overl. ald. 20.8.1937.

VI. Gerardus Mulder, geb. IJsselstein 1.2.1855, bakker, overl. Harmelen
6.10.1921, tr. Zeist 25.1.1894 Arnolda van Ling, geb. Zeist 15.7.1865, overl.
Harmelen 25.10.1949, dr. van Johannes van Ling en Jóhanna van 't Klooster.

Uit dit huwelijk geb. te Harmelen:
1. Cornelia Mulder, geb. 15.11.1894, tr. Johannes van der Heyden, overl. Oos-

terbeek 10.1.1961.
2. Anna Mulder, geb. 14.2.1896,. tr. Johannes van Aarnhem, overl. Drieber-

gen-Rijsenburg 16.6.1960.
3. Wilhelmus Mulder, geb. 9.8.1897, overl. Osaka (Japan) 13.2.1944, tr.

Maria ten Bensel.
4. Johannes, geb. 19.7.1898, overl. Harmelen 31.7.1898.
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5. Maria, geb. 14.7.1899, overl. Harmelen 9.12.1926.
6. Johannes, geb. 16.8.1900, overl. Harmelen 18.11.1900.
7. Johannes Mulder, geb. 16.8.1901, tr. Anthonia van der Weide.
8. Martinus, volgt VII.
9. Petrus Mulder, geb. 11.4.1904, tr. Wilhelmina Jansen.

VII. Martinus Mulder, geb. Harmelen 19.11.1902, electrotechnisch-winke-
lier, illegaal werker 1940—1945 tr. Enschede 9.11.1927 Clara Friesen, geb.
Wisch 24.4.1899, dr. van Bernardus Friesen en Clara Tangelder.

Uit dit huwelijk geb. te Harmelen:
1. Gerardus Mulder, geb. 18.7.1929, ambtenaar tr. Amsterdam 27.6.1957

Margaritha Dirks, geb. 24.7.1933 te Amsterdam dr. van Paul Dirks en Ida
Liphuysen.

Uit dit huwelijk geb. te Wehl:
a. Idi, geb. 18.9.1958.
b. Clarid, geb. 31.5.1960.

2. Bernardus Mulder, geb. 25.12.1930, electrotechnisch winkelier, tr. Zeist
25.6.1958 Johanna Ketelaar, geb. Nibbixwoud 17.4.1933, dr. van Sjoerd
Ketelaar en Johanna Moeskops.

3. Wilhelmus, geb. 12.10.1933, bankemployé.
4. Johannes Mulder, geb. 24.3.1943, TV-technicus, tr. De Meern 31.5.1968

Maria van Oostrom, geb. Oudenrijn 17.9.1944, dr. van Johannes van
Oostrom en Johanna van Lint.

W. MULDER
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/ ; * * •

Gewassen tekening in O.I.-inkt van J. de Beyer, 1753; coll. G. A. Utrecht.

Gezicht van de Bakkerbrug op de gracht uit het noorden, met het huis Groenewoude,
het stadhuis en verschillende trapgevels. „Utregt langs de Oude Graft, op het Stadhuijs

te sien".

Aquarel van J. de Beyer, 1744; coll. G. A. Utrecht.

Bisschopshof te Utrecht. Gezicht op de voorgevel van het gebouw.
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Ds. A. D. MOLSTER VOOROUDERS EN NAGESLACHT*

I. Johannes (Jan, Jannes) Molster, geb. Neurenberg ca. 1711 (ald. niets ge-
vonden), begr. Tiel 12.4.1775, tr. Nijmegen 1.4.1739 Johanna Margaretha
Philippina Petering (Petrin, Petri, Pactrin, Bactrin) geb. Cruytsnag (Bad
Kreuznach?) ca. 1714 (in Kreuznach niets te vinden), overl. tussen 1767 en
1771.

Gem. Arch. Nijmegen: Johannes Molser, geboortig uit Neurenberg, soldaat in
het Regiment van den oversten Leeuwen, in guarnisoen binnen deze stad en
Johanna Margreta Philippina Petering, geboortig bij Cruytsnag, oud volgens ver-
klaring 25 Jaaren en ouderloos, in den Raad staande, hebben te kennen gegeven
voornemens te wezen met malkanderen in den Huwelijken staat te treden, waar-
inne bij den opgemelde colonel Leeuwen en capitain was geconsenteert, dog bij
de predicanten binnen deese stad gedifficulteert de inschrijvinge te doen, ter
saeke niet was blijkende de ouderdom van bovengemelde Johanna Margareta
Philippina Petering, en dat deselve soude ouderloos weesen, versoekende opgem.
soldaat en vrouwspersoon dat haar edele en achtb. de predicanten geliefden te
aucthoriseren om dezelve te mogen inschrijven en de Huwelijcksproclamatien na
gewoonte te laten ergaan, waarop gedelibereert sijnde hebben Haar Edele an
achtb. goedgevonden de predicanten binnen deze stad te aucthoriseren om gem.
Johannes Molser en Johanna Margaretha Philippina Petering te mogen inschrij-
ven en na ergane Huwelijks proclamatien in den echten staat te mogen opneemen
na gewoonte.

Oudste kind (geb. vóór huwelijksvoltrekking):

II. Hendrik Jan Molster, geb. Nijmegen 1738 (doop niet gevonden), gaar-
der te Sloterdijk 10.6.1805 requesteerde hij bij de overheid om employ of pen-
sioen, overl. tussen 1816 en 1820 (overl. niet gevonden), tr. Amsterdam 11.5.
1766 Anna Catharina Dederiks, geb. 's-Gravenhage ca. 1744, overl. Amster-
dam 31.10.1815, dr. van Johannes Abraham Dederiks en Eleonora Ebbink.

Uit dit huwelijk o.a.:

III. Johannes Abraham Molster, ged. Sloterdijk 28.8.1767, notaris (1803-
1843), won. Keizersgracht 72, later 124, te Amsterdam, overl. ald. 10.4.1843,
tr. (1) Sloterdijk 30.10.1804 Elisabeth Catharina Aegidius, geb. Amsterdam
1772, overl. ald. 18.4.1807, wed. Cornelis Bakker, dr. van Johannes Aegidius,
van Flensburg (Holstein), en Johanna Poppen; tr. (2) Amsterdam 6.12.1807
Louiza Catharina Lublink, geb. Amsterdam 2.12.1761, overl. ald. 11.2.1820;
tr. (3) Amsterdam 6.9.1821 Catharina Elisabeth Poppen, geb. Amsterdam 5.5.
1787, overl. ald. 26.2.1874, dr. van Johann Melchior Poppen en Catharina
Berkemeyer. Het tweede huw. was kinderloos, uit het derde drie kinderen.

Uit het eerste huwelijk:

IV. Ds. Johannes Abraham Dederiks Molster, geb./ged. Amsterdam (Wes-
terkerk) 19.1./26.1.1806, studeerde theologie aan het Atheneum Illustre te
Amsterdam en de Universiteit te Utrecht, was een vlotte leerling en zeer ge-
liefd bij mede-studenten en professoren; deed zoals vele collega's in die tijd
vrij veel aan de dichtkunst (een van zijn liederen komt nog voor in de ge-

Bij mijn weten is er over het geslacht Molster nooit iets gepubliceerd. Verwant-
schap met het geslacht Moltzer — zie o.a. Ned. Patr. XIV — heb ik nooit kunnen
vinden, ook al komen beide families tezelfder tijd te Nijmegen voor.
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Tekening F. R. Maltijssen, 1837;
Steendruk van H. J. Backer

zangenbundel van de Remonstr. Broederschap, lied 234); 3.10.1827 toegelaten
tot predikant, 30.8.1828 intrede te Lage Vuursche, 31.7.1831 te Rijswijk, 29.5.
1834 te Leeuwarden en 21.5.1837 te Utrecht. Zijn wankele gezondheid en
ongeneeslijke ziekte hebben hem tenslotte op vrij jeugdige leeftijd geveld,
overl. Utrecht 24.2.1850, tr. Amsterdam 14.8.1828 Adriana Gerritje van Ma-
nen, geb. 's-Hertogenbosch 28.2.1804, overl. Utrecht 22.3.1876, dr. van Wil-
lem Christiaan van Manen en Johanna Catharina Monjé.

Uit dit huwelijk:
1. Johannes Abraham, geb. Vuursche 15.10.1829, overl. Beek bij Nijmegen

15.8.1830.
2. Johanna Catharina, geb. Vuursche 30.10.1830, overl. Rijswijk 20.8.1831.
3. Johannes Abraham, geb. Rijswijk 9.4.1832, overl. Utrecht 14.10.1850.
4. Barbara Wilhelmina, geb. Rijswijk 2.2.1834, overl. Utrecht 8.12.1845.
5. Willem Christiaan, geb. Leeuwarden 11.3.1836, ongeh. overl. 15.3.1855.
6. Elisabeth Catharina Johanna, geb. Utrecht 9.10.1837, ongeh. overl. ald.

25.9.1910.
7. Johanna Catharina Molster, geb. Utrecht 9.7.1841, overl. ald. 7.1.1917, tr.

ald. 8.6.1871 Dr. Albert Govert Reede, predikant, wedn. van S. D. Bodde.
8. Jacobus, volgt V.
9. Wendelina Elisabeth, geb. Utrecht 5.12.1844, ongeh. overl. ald. 19.4.1904.

V. Jacobus Molster, geb. Utrecht 27.10.1842, wijnhandelaar Firma Molster
& Hallo, overl. Haarlem 1904, tr. 23.5.1872 Maria Hendrika Elisabeth Touw,
geb. Amsterdam 1.2.1845, overl. na 1910.

Uit dit huwelijk:
1. Johannes Abraham Dederiks Molster, geb. Amsterdam 20.3.1873, zwak-

zinnig en onder curatele van zijn achterneven prof. mr. F. A. Molster en
H. Molster, overl. Doesburg 27.7.1921.
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Ds. J. A. D. Molster (IV) die heel jong zijn moeder verloren had, maakte
op 5.5.1821, verjaardag van zijn a.s. stiefmoeder C. E. Poppen, als 15-jarige
een gedichtje, waaruit blijkt dat zij een verre nicht was van zijn grootmoeder
Johanna Poppen.

Na enige coupletten gaat het gedicht voort:

En Gij, daar Broeder, zie Uw zuster vaak verjaren!
Zijt gij met ons te zaam er lang getuige van!
Ook gij beid reeds met mij die lang verwachte stonde,
Dat ik den naam van Neef in Oom verandren kan.

En ik die in Uw heil mijn waar geluk aanschouwe!
Ik die op Uwe vreugd als op de mijne roem!
Hoe vurig wenscht mijn hart, zoo 'k weer deez' dag beleve,
Dat ik U, Lieve Belh dan mijne Moeder noem!

J. A. MOLSTER

Aquarel van J. N. van Lokhorst naar A. Rademaker, ca. 1850; coll. G. A. Utrecht.

St. Agnesklooster te Utrecht. Gezicht op het klooster en de kapel uit het oosten.

121



V/l 16
WILLEM
FRANS

GODARD
VAN LYNDEN

Hr. v. Hemmen
zn. v. Mr.

Frans Godard
en Constantia
Isabella v. d.

Muelen
Lid Riddersch.

v. Nijmegen,
Burggf., Richter
en Dijkgf. ald.,
Gecom. t. Stat.-
Gen., Landrent-
mr. v. Gelder-

land, Hoog-
schout v.

's-Hertogen-
bosch. Gouver-
neur d. Prinsen

v. Oranje

» /~ Utrecht
(Jansk.)

11/17.10.1729
t / Q h. Yssel-
monde/Hem-

men
15.6.1787

V/2 17
ANNA

WILHELMINA
d.H.R. Ilksg-vr.

v. IIOGEN-
DORP

dr. v. Rijksgf.
Mr. Diederik

Johan en Maria
Anna du
Peyron

* / ~ Rotterdam
14/22.11.1735

t / a 's-Graven-
hage/Hemmen

31.3.1779
Rotterdam (Wa.k.)

°° 12/26.10.1755

1V/I 8
GIJSBERT CAREL

CORNELIS JAN
BARON VAN LYNDEN
Heer van Sandenburg (1793)
Bij K.B. dd. 2.6.1822, No. 61

erkenning v. d. titel van Baron
Edelman v. Prins Willem V,
Gecom. t. Admir. v. Amster-
dam, Lid v. Landbouwcom-

missies (1805/10), Lid Conseil
Général (1811), Lid prov.

Best. v. Utrecht (1813/14), Lid
Riddersch. v. Utrecht (1814),
Lid. Gedeput. St. v. Utrecht,
Kamerheer des Konings i.b.d.
•/•~ 's-Gravenhage (Wa.k.)

20/22.2.1767
t Utrecht 3.8.1850

V/3 18
Mr. JOACHIM
FERDINAND

DE BEAUFORT

Hr. v. Duiven-
dijke

zn. v. Mr.
Pieter Benja-
min en Benu-

dina v. Amama

Griffier en
Burgemr. v.

Hulst, Raad en
Rekenmr. v. d.
Prins v. Oranje,

Drossaard v.
Ysselstein

• / ~ Hulst
22/24.4.1719

t Zeist
10.5.1807

V/4 19
ANNA DIGNA
VAN GELRE

(GELDER)

dr. v. Mr.
Johan Herman
en Anna Mar-

garetha
Ockerse

V/5 20
Mr. WILLEM

ANNE BARON
v. SPAEN LA

LECQ
Hr. v. Harden-

stein
zn. v. d. H.R.
Rijks Vrijhr.

Alexander
Sweeder en Eli-

sabeth Agnes
Jacoba d. H.
Rijksgvn. v.

Nassau-la Leca

V/6 21
ANNA

BENTINCK

Vr. v. Zalk en
Veecaten

dr. v. Zeno
Arend en
Arnoldina
Emilie v.
Wassenaer

Bij Besl. Souv. Vorst dd.
5.9.1814, No. 29 erkenning

v. d. titel van Baron
Burg.mr. en Schout v. Hattem,

Raad Hof v. Gelderland,
Hoogschout v. M'tricht, Pres.
Kanton v. Kleef, Grootmr. v.

Wapenen v. Holland, Lid Prov.
Stat. v. Gelderland, Lid Ie

Kam. Stat. Gen., Ie Pres. Hoge
Raad v. Adel, Lid Riddersch.

v. Gelderland (1814)

• Zierikzee
14.10.1734

t / a Ysselstein
22/30.4.1779

Zierikzee/Hontenisse
°° 16.9/7.10.1763

IV/2 9
BENUDA MARIA
DE BEAUFORT

V~>. 's-Gravenhage (Kl.k.)
21/27.9.1771

t Utrecht
29.7.1813

oo den Haag/Utrecht 15/31.10.1797

'MT. FREDERIK AUGUST ALEXANDER4

CAREL BARON VAN LYNDEN VAN
SANDENBURG

Heer van Sandenburg
Lid Dubbele Kamer der Stat.-Generaal, Vice-

President v.h. Gerechtshof v. Utrecht, Kamerheer des
Konings ï.D.a.

•Avx. Utrecht (Cath.k/) 18.10/22.11.1801
t Neerlangbroek, k. Sandenburg 30.6.1855

* / ~ s-Oraven-
hage (Wa.k.)

26.12.1750/
3.1.1751

t 's-Gravenhage
29.4.1817

*A~ 's-Graven-
hage (10/4)
13/10.1.1757

t 's-Gravenhage
3.9.1818

Cleve/Zalk
26.9./12.10.1773

IV/3 10
ALEXANDER WILLEM

JACOB
d.H.R. RIJKSVRIJHEER

VAN SPAEN
Bij Keiz. Deer. dd. 14.5.1812

autorisatie v. d. titel v. Baron
Baron de l'Empire (1812)

Brigade-Majoor in Staat. Dienst
(1794) Lt. Kolonel der Cava-

lerie in Bataafse- en Kon. Holl.
Dienst; Brig. Gen. i. Frans.
Dienst; Sta mr. v. Koning

Lodewijk v. Holland, Kamer-
heer v. Keizer Napoleon I

• Cleve
15.5.1775

t Cleve h. Bellevue
26.9.1812

V/7 22
EVERT

JOHAN v.
NEUKIR-

CIIEN trend.
NYVENIIE1M
Hr. v. Eek en

Wiel
zn. v. Jan

Gijsbert Lu-
dolf Adriaan

en Seyna
Margaretha

v. Wijhe
Lid Rid-
dersch. V.

Nijmegen,
Opperkoop-

man te
Cheribon,

Schepen v.
Ned. Betuwe,
(ontzet Ao

1787)

V ~ Tiel
5/8.4.1736

t h. Wiel
17.7.1812

V/8 23
FREDEKIKA
CIIRISTINA
ÜENRIETTA
BENTINCK

dr. v. Goos-
sen Geurt en
Wilhelmina
Jeanne v.

Reede

•w Arnhem
31.5.1753
t Arnhem
27.1.1822 i

„ Arnhem/„buiten"
23.1/8.2.1778

IV/4 11
SEYNA ADRIANA

VAN NEUKIRCHEN
gnd. NYVENHEIM

* / ~ Arnhem
20/26.11.1778

t Cleve
10.11.1801

co Eek en Wiel 22.8/9.9.1800

III/2 5

ANNA WILHELMINA
BARONES VAN SPAEN

Bij Besl. v.d. Souv. Vorst dd. 5.9.1814, No. 29
erkenning v.d. titel van Baron(es)

*/.~ Arnhem 28.6/9.8.1801
t Utrecht 25.8.1836

oo 's-Gravenhage 16.4.1823
II/l 2

Mr. CONSTANTIJN THEODOOR GRAAF VAN LYNDEN VAN SANDENBURG
Heer van Sandenburg. Bij K.B. dd. 24.8.1882, No. 26 Verlening v.d. titel van Graaf

Lid He Kamer en Ie Kamer der Stat.-Generaal, Minister v. Herv. Eeredienst, v. Justitie, v. Buitenlandscne
Zaken en v. Financiën, Minister v. Staat, Lid Prov. Staten v. Utrecht, Kamerheer des Konings i.b.d.
* Utrecht 24.2.1826

1/1

* :s-Gravenhage 17.11.1873

t Neerlangbroek, k. Sandenburg 8.11.1885
co II De Bilt

Mr. Dr. FREDERIK ALEXANDER CAREL GRAAF VAN
Heer v.

Lid Gedep. Staten v. Utrecht, Lid TTe Kamer der Stat.-Generaal, Commissaris der Koningin i.d. Prov.

oo Laren (Gld.) 4.1.1900
Wilhelmina, Grootmr. v.h.

GERARDA CORNELIA BARONES VAN NAGELL, Vrouwe v. beide Ampsen
Koningin Wilhelmina, dr. v. Baron Mr. Assueer

Samenstelling A.R.K.
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V/9 24
CHRISTIAAN

WILLEM
d.II.B. Kks Vr.
Hr. v. BOET-

TW n W A T i n
ZELAER

zn. v. RijksVr. hr. Nico-
laas en Elisa-
beth Dorothea

de Raet

2e Ontv. Gene-
raal v. Holland
en West-Fries-
land, vervolg.
Agent v. d.
Alg. Rijks

Kassier

*/~v Leiden
(Hoogl.k.)

24/28.12.1.1749
t / a Den Haag

(Gr.k.)
8/12.4.1810

V/10 25
ALETTA

JOIIANNA
LE LEU DE
WILIIEM

dr. v. Mr.
Coenraad en
Maria Catha-

rina V.
Schuylenburgh

Nakomelinge
van Michiel

Adriaensz. de
Ruyter

* / ~ 's-Graven-
hage (Kl.k.)
1/3.3.1754

t 's-Gravenhage
14.3.1815

's-Gravenhape (Hoogd.k.)
°° 13/29.5.1770

IV/5 12
COENRAAD CAREL

VINCENT
BARON VAN

BOETZELAER
Hr. van Dubbeldam

Bij K.B. dd. 18.7.1818, no. 4
erkenning v. d. titel van Baron
Ritmr. Gardes du Corps, Adj.
Ontv. Gen. v. Holland, Lid

Riddersch. v. Holland (1814),
Kamerheer des Konings i.b.d.,

Lid Prov. Stat. v. Zd. Holland,
Lid Raad v. 's Hage

•/-~ 's-Gravenhage (Kl.k.)
6/9.6.1776

t 's-Gravenhage
26.12.1845

V/11 26
Mr. NICOLAAS
TIIEODORUS
VAN VOORST

zn. v. Mr. Jan
en Willemina
Aletta Kien

Thesaurier v.
Utrecht

«7~. Utrecht
(Dom)

11/15.11.1758
t Utrecht
9.1.1820

V/12 27
ALIDA

SUSANNA VAN
BRONCK-

HORST

dr. v. Mr.
Adriaan en

Mijnarda Jo-
hanna v. Cleeff

„ Utrecht
(Buurk.)
1.1.1760

t
Utrechl. (Jansk.)

°° 24.1/11.2.1782

IV/6 13
THEODORA CORNELIA

ELSABE
VAN VOORST

*/~- Utrecht (Jansk.)
21/24.10.1782
t Nijmegen

3.9.1840
«> II den Haag/Horssen 2/18.6.1805

111/3 6
CHRISTIAAN WILLEM JOHAN

BARON VAN BOETZELAER
Heer van Dubbeldam

Lid Prov. Staten v. Utrecht, Lid v.d. Raad v. Utrecht,
Kamerheer des Konings i.b.d.

*/„ den Haag (Kl.k.) 8/18.5.1806
t Utrecht 18.4.1872

V/13 28
Mr. JAN

B0T1I HEN-
DRIKSEN

zn. v. Willem
Hendriksen
en Bartha

Hendricksdr.
Both

Raadsheer
i. h. Kon.

Hof v. Justi-
tie, verv.
Keizerl.

Rechtbank te
Utrecht,

Raadsheer
v. h. Prov.
Gerechtshof
v. Utrecht

• Middelburg
1744

t De Bilt
28.8.1817

V/14 29
IIENDRICA
AMESIIOFF

dr. v. Her-
mannus en

Alberta
Hoogenbergh

^ Amsterdam
(N.k.)

31.1.1740
t Utrecht
14.2.1822

Amsterdam (N.k.)
°° 5/24.3.1779

IV/7 14
Mr. WILLEM JAN

BOTH HENDRIKSEN

Lid v. d. Raad en v. d.
Zendingsraad v. Utrecht,
Lid Prov. Stat. v. Utrecht

•^ Amersfoort
11.6.1780

t Utrecht
30.12.1853

V/15 30
JOnANN

WILHELM
WINTER

zn. v. Johann
Ludwigen

Anna Clara
Achenbach

• Siegen
26.6.1751

n Amsterdam
(N.k)

24.3.1796

V/16 31
MARIA
ALETTA
COENEN

dr. v. Johann
Wilhelm

• Gulik
1761

t Amsterdam
9.12.1820

Amsterdam (O.k.)
24.10/11.11.1782

IV/8 15
ELISABETH

CHARLOTTA
WINTER

^v Amsterdam (Z.k.)
5.4.1786

t Utrecht
10.12.1853

co Amsterdam (Stadh.) 1/27.3.1804

I1I/4 7

ELISABETH CHARLOTTA
PETRONELLA BOTH HENDRIKSEN

*/^. Utrecht (Jacobi k.) 28.11/25.12.1809
t Utrecht 11.4.1880

co Utrecht 11.3.1835
U/2 3

WILHELMINA ELISABETH CHARLOTTE BARONES VAN BOETZELAER
Dame du Palais van Koningin

* Utrecht 18.11.1837
4.6.1868

ïmma, d.d. Grootmeesteres

t 's-Gravenhage 12.5.1905

LYNDEN VAN SANDENBURG (C.N.L., C.O.N., G.H.O.) J

Sandenburg t 's-Gravenhage 25.12.1932
Utrecht, Curator v.d. Univers. v. Utrecht, Vice-president v.d. Raad v. State, Opperkamerhr. v. Koningin
Huis v. Prinses Juliana
(E.H.O.), * Laren (Gld.) h. Klein Ampsen 12.8.1878, 1
Jacob en Maria Christina Catharina van Eek

Amersfoort 22.3.1946, Grootmeesteres v.h. Huis v.
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KWARTIERSTAAT HARDERWIJK

De hieronder volgende kwartierstaat betreft Frederica Harderwijk, geboren
1780, behorende tot een familie die gedurende enige generaties te Amersfoort
heeft gewoond. Van haar vier grootouders, die allen in Amersfoort overleden,
waren de eerste twee in die stad geboren en getogen.

Veel gegevens van hierna vermelde personen zijn reeds in de literatuur te
vinden — naar de meest belangrijke is in de noten verwezen — maar met
name in de oudste generaties worden enkele aanvullingen vermeld.

1. Frederica Harderwijk ged. Amersfoort 3.10.1780, overl. ald. 18.2.1857, tr. ald.
14.2.1801 Louis Bousquet.

2. Cornelis Anthony Harderwijk, ged. Amersfoort 8.11.1744, overl. ald. 5.8.1795,
tr. ald. 16.8.1772

3. Wijnanda Kluppel, geb./ged. Amersfoort 17/23.8.1753, overl. Amsterdam 19.
10.1815.

4. Gijsbertus Harderwijk, ged. Amersfoort 15.8.1717, expediteur van Hessegoederen,
raad, schepen, burgemeester, regent Lieve Vrouwe Kapel te Amersfoort, begr.
ald. (St. Joris) 30.3.1793, tr. ald. 19.5.1741

5. Johanna Louisa van Zetten, ged. Amersfoort 20.4.1717, begr. ald. (St. Joris)
8.8.1787.

6. Hermanus Kluppel, ged. Olst 9.2.1721, overl. Amersfoort 12.1.1788, ondertr. (1)
Amersfoort 27.5.1742 Maria van Lochem, j.d. van Amersfoort, begr. ald. (St. Joris)
28.2.1750; tr. (2) Westbroek 14.6.1751

7. Wilhelmina Bosch, ged. Utrecht 23.2.1725 aan de tering, overl./begr. 3O.1O./3.
11.1796.

8. Johan Harderwijk, ged. Amersfoort 23.2.1693, secretaris van Soest (1718-1731),
overl. Amersfoort 20.12.1732, tr. Hoevelaken 12.2.1716

9. Anna Elisabeth Loogen, ged. Amersfoort 11.12.1688.
10. Cornelis van Zetten, ged. Rhenen 24.12.1673, commies van de Convoyen en

Licenten te Amersfoort, begr. ald. (St. Joris) 14.3.1748, tr. Rhenen 1.4.1703
11. Geerlruyd Maas, ged. Zutphen 15.10.1679, begr. Amersfoort (St. Joris) 4.2.1747.
12. Johannes Kluppel, ged. Zutphen 23.12.1694, stud. Deventer (1710), predikant, kand.

te Olst (1716), Amersfoort (1721), werd 23.6.1721 in naam van zijn eerste echtgen.
beleend met onroerend goed te Oen1, pred. te Constantinopel (1745), consul
(-generaal) te Tripolis, overl. ald. 17.6.1753, tr. (2) Amsterdam 27.1.1737 Sara
Maria Lemmers, geb. Amsterdam 1708, dr. van Nicolaas Lemmers en Sara Reinst;
tr. (1) Olst 11.7.1717

13. Aleyda Lucassen, geb. Olst.
14. Johannes Bosch, tr. Utrecht 13.10.1722
15. Wynanda Melder, ged. Utrecht 22.4.1705.

16. Lyvius Harderwijk, ged. Amersfoort 6.11.1662, overl. ald. 1698, tr. ald. 22.5.1688
17. Agethe Morray, ged. Amersfoort 3.5.1663.
18. Anthony Loogen, geb. Amersfoort, schepen, raad ald., overl. ald. 4.9.17072,

ondertr./tr. Nijkerk/Amersfoort 20.1./3.2.1684
19. Judith van Donselaar, ged. Barneveld 3.1.1647.
20. Gerrit van Setten", geb. Rhenen, overl ald. vóór mei 1679, tr. ald. 1.12.1667
21. Wendelken Gerrits, geb. Winterswijk; zij hertr. Jan Aernouts.
22. Theunis Maas, gruitmulder te Zutphen4, tr.

Zie Ned. Leeuw XXVI, k. 279, Vergl. Register op de Lenen der Heerlijkheid Baer,
p. 47: Oen (Veluwe) nr. 80 § 4.
Zie Gens Nostra XIV (1959), p. 124.
Zie Ned. Leeuw 1954, k. 354.
Zie Ned. Leeuw 1953, k. 127.
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23. G reet je Cornelis.
24. Hermanus Kluppel, predikant, ondertr. Gorssel 20.12.1690, Zutphen 21.12.1690

(att. naar Voorst 16.1.1691), Voorst 11.1.1691 (att. van Zutphen en Deventer)
25. Judith Francken, ged. Zutphen 11.6.1662, wed. luitenant Bootsmans.
26. Gosuinus Luyken5, predikant, kand. bev. te Olst (1698), opgevolgd door Joans

Kluppel (12), te Nijkerk (1716), Amersfoort (1718), overl. ald. 10.1.1728, tr. Olst
27. Aleyda Leusink", geb. Olst ca. 1681, overl. Amersfoort 9.1.1723.
28. Joachim Bosch, ged. Utrecht (Luth.) 9.8.1660, begr. ald. (Buurkerk) 5.3.1727,

tr.
29. Margaretha Croese.
30. Johannes Melder, ged. Utrecht (Jacobikerk) 26.3.1663, tr. ald. (Domkerk) 9.4.1690
31. Judith van Bloemendaal8.

32. Gysbertus Harderwijk, met att. van Harlingen te Amersfoort (8.7.1655), raad.
schepen, president burgemeester (1678), burgemeester (1698)°, ondertr. als. j.m.
van Eemnes Amersfoort 8.1.1657

33. Anna van der Meulen, ged. Amersfoort 3.6.1631.
34. Jan Morray, ged. Amersfoort 13.10.1633, ondertr. ald. 29.12.1655
35. Lawyna Catharina Verhoeff, geb. Amersfoort.
36. Arend Loogen van Ruytenbeeck10, brouwer, raad en Itn-Schout te Amersfoort,

tr. (2) Leusden 22.7.1660 Reyntje Thomas, geb. Haarlem; tr. (1) Amersfoort
29.8.1634

37. Elisabeth (de) Vries, geb. Tiel.
38. Dirk van Dompseler, tr. Kootwijk 18.5.1646
39. Anna van Dompseler, geb. 1610.
40. Cornelis van Setten.
44. Jan Maes.
50. Henricus Francke, ged. Zutphen 16.6.1619, stud. Deventer (1641/42), ondertr.

Zutphen 28.8.1648 (att. naar Deventer)
51. Maria Karis.
52. Lucas Luyken, geb. 1626, zilversmid, ondertr./tr. Zutphcn/Amsterdam 23.5./

14.6.1652
53. Maria Mantes, geb. Amsterdam 1623.
54. Hermannus Leusinkn, geb. Deventer 1635, stud. ald. (1650), te Groningen (1654),

predikant, kand. bev. Olst (1669), overl. 1697, tr. Goor 8.8.1680
55. Margaretha Pothoff, overl. na 1723.
56. Vermoedelijk Erasmus Bosch, geb. Dessau (Dld), tr. Utrecht 24.10.1659
57. Vermoedelijk Willemina van Nieuhuysen.

5 Zie Ned. Leeuw 1912, k. 14.
8 Voor haar zoon Luicas Luicen en vele andere leden Leussink zie R.A. Arnhem,

recht. arch. Voorst inv. 950 Kerspel Wilp, copie testament dd. 16.9.1727 van
Jurriana Schevincks, dr. van Aeltjen Varnholts (zie id. f. 66v.).

7 Bij doop (Luth) 12.4.1727 Jacob is get. Margaretha Croese, wed. van Monsr. Joachim
Bosch zaliger, 5.3.1727 werd in Buurkerk begr. Joachim Bosch laat na sijn vrouw
en een mundige soon in de Vinckensteeg, geschonken) f63,--- Bij de doop van
Johanna Jacoba 10.7.1728 wonen de ouders bij de Watersteeg. Huwelijk Bosch-
Croese werd niet gevonden, echter wel tr. 28.4.1692 Margaretha Croese en Cornelis
van Hulschert, en ondertr. 51.4.1694 (att. naar Amsterdam 29.4.1694) Jochem Bos,
j.m. alh. en Sara Haerst van Amsterdam.

8 Haar doop niet gevonden. Bij haar huw. waren zijn ook Wijnand Helder en haar
moeder Hendrikje „van Bloemendaal" getuigen. Zij zal wel een kleindochter zijn van
Judith de Reuver, wed. Gideon van Bloemendaal die overl. Utrecht 17.8.1674.

9 R.A. Amersfoort, Transportreg. inv. 436, f.55, dd. 6.9.1678 en inv. 437, f.216,
dd. 16.5.1698.

»« Zie Ned. Leeuw 1953, k. 223, 285, 334 en 382.
11 Is hij dezelfde die tr. na 1663 Emerentia van Hardenberg, wed. Hendrik de Wolffs

(de Wolff van Westerode), dr. van Johan van Hardenberg en Catharina van Mun-
ster? Zie Herald. Bibl. 1883, p. 84.
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60. Gcrrewijn Melder (Mulner)12, geb. Aalten, tr. Utrecht 1.2.1659
61. Aimechien Uttendaal.
63. Hendrikje van Bloemendaal.

64. Livius Harderwijk13, stud. Franeker (1610), predikant, bev. Hollum en Ballum
(1617), pred. te Blaricum (1619), overl. ald. 1638, zn. van Hendrik Arends en
Bele Livius.

66. Gerrit Hermansz van der Meulen, geb. Dusseldorp (Dld), overl. Amersfoort
8.4.1626, ondertr./tr. Amersfoort/Soest 24.7./8.8.1630

67. Goutjen Vossen, geb. Amersfoort, lidm. ald. 9.7.1631.
68. Huize Morray, lidm. Amersfoort 24.12.163314, tr. Leusden 16.12.1625
69. Lam ben je Dircks van Montfoort, lidm. Amersfoort 27.9.163414.
70. Steven Reyersz Verhoef f, geb. Voorthuizen, lidm. Amersfoort 26.9.1635, tr. ald.

18.12.1625
71. Debora Jans, geb. Amersfoort, lidm. ald. 16.12.1638.
74. Lucas (de) Vries (Fries)15, schepen, burgemeester te Tiel, overl. ald. 9.10.1642, tr.
75. Hadewich Foyert, dr. van Jan Corns Foyert en Ricklant van de Steenhuys.
76. Jan Rycks van Dompseler, tr.
77. Jutgen van Esveld, dr. van Pauwei Reynersz van Esveld en Stijntje Dirks.
78. Evert van Dompseler, zn. van Johan van Dompseler en Jacoba van Dompseler,

tr. Amersfoort 15.3.1601
79. Gerharda van Ommeren, dr. van Wijnand van Ommeren en Aleid van Deelen.

100. Haske Gerrits Francq1", kastelein, herbergier te Gorssel (1632/35), tr. (1) Zutphen
18.9.1605 Janneken Goosens Vriendenborch; tr. (3) Zutphen 22.4.1637 Evertien
Evertsen, wed. Herman Janninck; tr. (2) Zutphen 22.5.1607

101. Aeltien Hendriksdr Heydenrijck.
102. Henric Caris, van Keulen.
104. Gosuinus Luyken", aangesteld als stadstimmerman te Zutphen 29.12.1624, tr.

(1) Mcchteld Mensinck; tr. (2) Borculo 1616
105. Jenneke Jans Volckerinck1^.
110. Alben Pothoff, lidm. te Goor 27.6.1658, burgemeester .ouderling ald. tr.
111. Geerlruy Cuipers, lidm. Goor 27.6.1658.
122. Gerrit Uttendaal.

H. WAGENVOORT

12 Bij zijn huwelijk heet hij „Mulner, j.m. van Aelten, won. i.d. Voorstraat" en zij
„j.d. van Weerden (Woerden?) won. a.d. Plaats. Get. Ambrosius Noothuys en
Neeltie Stam". Op 22.7.1661, als hij ziek is, en zij in het kraambed en daarom thuis
aan de Oude Gracht bij de Viebrug, maken zij hun testament. Als voogd wordt
aangesteld zijn broer Pieter Melder.

13 Dat deze de vader is van Gisbertus (32) is vrijwel zeker. Zijn kleinzoon is naar hem
genoemd. Zie W. M. C. REGT, Naamlijst van Predikanten. Centr. Bureau voor
Geneal, vermeldt de gegevens anno 1617 en 1619 onder aantek., dat deze Livius twee
zoons had: Gisbertus en Hendrik. Album Studiosorum Franeker: 20.1.1610 Livius
Harderwijk, Leovardiensis, phil. en 5.2.1642 Henricus Livius Harderwijc, Hollandus,
Phil. Er waren meer naamgenoten die in deze tijd Friesland verlieten en in het
Sticht of Holland vertoefden of zich vestigden, zo b.v. Aelbrecht Harderwijk, waar-
van niet bekend is of hij familie van Livius was en die ondertr./tr. Leiden/Wasse-
naar 29.9./13.10.1658 als „wedn. van Hillegond Rossenraet, won. te Leeuwarden,
v. ges. met E. Matthijs Willems van Toll, veertich in Rade deser stede, sijn bekende,
op de Langebruggen met Aeltgen van Ringelenbeeck, j.d. van Leyden won. op de
Oude Rijn v. ges. met Geertien Willems van Toll haer moy op de nieuwe Rijn".

14 Lidmatenreg. Amersfoort: 1621 (f. 12): de huysvrou van Hutse Mora Ruyter;
24.12.1633: Hutsche Morren aén Coppelpoort; 27.9.1634 Lammertgen Dirricx h. van
Hutz Morren bij de Coppelpoort.

15 Zie Jaarboek Centr. Bureau voor Genealogie V (1951), p. 63.
10 J. DE GRAAF, Uit Gorsseis Verleden, p. 265 e.v. Waarsch. kleinzn. van Hasken

Vrancken, kerkmeester (1571) (p. 264, n. 3), neef van Tonnis Francken (1598),
kerkmeester.

17 Weeskamer Zutphen, dl. III, f. 232 dd. 9.3.1640 benoeming van mombers over de
onmondige kinderen van wijlen Mr. Goossen Lucassen bij Jenneken Jansen.

18 Volg. Ned. Leeuw 1912, k. 14 heet zij Johanna Vaalhout.
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KWARTIERSTAAT GWIJDE VAN AVESNES
BISSCHOP VAN UTRECHT 1301-1317

Foto's: Gemeentelijk Archief Utrecht.

Zegel en legenzegel vaii de bisschop van Utrecht Cuy van Avesnes, gehecht aan een
charter uit 1305, in welk stuk hij vidimus geeft met betrekking tot een brief van de

Rooms-koning: WUlem dd. 1252 (CA. Utrecht, Stadsarch. 1 nr. 80).

1. Gwijde van Avesnes, geb. ca. 1253, door de kapittels van St. Salvator, St. Pieter,
St. Jan en St. Marie (doch niet door het domkapittel) gekozen tot bisschop van
Utrecht 5.8.1301; noemt zichzelf daarna „gekozen en bevestigd bisschop"; als elect
erkend door paus Bonifatius VTTT vóór 15.3.1302; noemt zich vanaf 15.1.1303
bisschop; door koning Hendrik VII eerst op 25.12.1309 met de regalia van het bis-
dom beleend, gest. (mogelijk vergiftigd) op kasteel „ten Goye" 28.5.1317, begr.
Domkerk te Utrecht.

ouders:
2. Jan van Avesnes, mederegent van Henegouwen, geb. Houffalize april 1218, gest.

Valenciennes 24.12.1257;
huwt sept. 1246

3. Aleida van Holland, regentes voor graaf Floris V (1258—1263), gest. tussen 1.3 en
9.4.1284, begr. Valenciennes.

grootouders:
4. Bouchard van Avesnes, hoogbaljuw van Henegouwen, geb. na 1180, gest. 7.9.1244,

huwt vóór 23.7.1212 (gesch. 1221)

5. Margaretha, gravin van Vlaanderen en Henegouwen (1244—1280), geb. midden
1202, gest. 10.2.1280, begr. Flines.

6. Floris IV, graaf van Holland (1222—1234), geb. 24.6.1210, gest. te Noyon of Corbie
19.7.1234, begr. te Rijnsburg,
huwt (verloofd Antwerpen 5.11.1214) vóór 6.12.1234

7. Machteld van Brabant, gest. 21 of 22.12.1267, begr. Loosduinen.
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overgrootouders:
8. Jacob van Avesnes, heer van Avesnes en Conde, Landrecies en door huwelijk ook

van Guise, geb. ca. 1150, gesneuveld bij Arsoef 7.9.1191,
huwt 1180'.

9. Améline van Guise.
10. Boudewijn IX graaf van Vlaanderen, VI graaf van Henegouwen, Keizer van Con-

stanlinopel (1204), geb. Valenciennes juli 1171, gest. in gevangenschap,
huwt 6.1.1186

11. Maria van Champagne, geb. ca. 1174, gest. nabij Acre 29.8.1204.

12. Willem I graaf van Holland (1203—1222), gest. 4.2.1222, begr. Rijnsburg,
huwt Stavoren 1197 of 1198.

13. Aleid van Gelre, geb. ca. 1187, gest. 4.2.1218, begr. Rijnsburg.
14. Hendrik 1 van Brabant, hertog van Neder-Lotharingen 21.8.1190, geb. 1165, gest.

Keulen 3.9.1235, begr. te Leuven (St. Pieter),
huwt vóór Pasen 1180

15. Mathilde van Boulogne, geb. tussen 1161 en 1165, gest. 1210/11.

bet overgroot ouders:
16. Nicolaas d'Oisy, voogd van Doornik, heer van Avesnes, Landrecies en Condé, gest.

1169/70,
huwt vóór 1150

17. Mathilde de la Roche.
18. Bouchard de Guise, heer van Guise, Lesquielles en St. Germain,

huwt vóór 1155
19. Adelheid.
20. Boudewijn Vil graaf van Vlaanderen, V graaf van Henegouwen, 1 graaf van Na-

men, geb. 1150, gest. 17 of 21.12.1195,
huwt april 1169

21. Margaretha van Vlaanderen, geb. ca. 1140/45, gest. 15.11.1194.
22. Hendrik I van Blois, „Le Libéral", graaf van Champagne 1152, geb. ca. 1126, gest.

16.3.1181,
huwt (verloofd 1153) 1164

23. Maria van Capet, geb. 1145, gest. 11.3.1198.
24. Floris III graaf van Holland, gest. tijdens de Derde Kruistocht aan de Pest An-

tiochië 1.8.1190, begr. te Tyrus,
huwt 1161/2

25. Ada van Schotland, gest. 11.1.1206/12.
26. Otto 1 graaf van Gelre en Zutfen, geb. ca. 1150, gest. na 30.4.1207, begr. Kamp,

huwt ca. 1185
27. Richardis van Scheyern Wittelsbach, gest. 21.9.1231, begr. Munsterabdij te Roer-

mond.
28. Godfried Hl van Brabant, geb. ca. 1140, hertog van Neder-Lotharingen 13.1.1142,

gest. 21.8.1190, begr. Leuven (St. Pieter),
huwt jan. 1155

29. Margaretha van Limburg, geb. ca. 1138, gest. 1172, begr. te Leuven (St. Pieter).

30. Matheus van de Elzas, door zijn huwelijk graaf van Boulogne, gest. bij Driencourt
25.7.1173, begr. Saint-Josse,
huwt vóór 1160 (gescheiden 1169 of 1170)

31. Maria van Boulogne, gest. 1180 of U822.
J. H.M. STRIJBOS

1 Voor dit huwelijk hield ik mij aan Gens Nostra XVT (1961), hoewel BRANDENBURG,
t.a.p., het tijdstip plaatste tussen 1163 en 1168.

2 Zie Gens Nostra XV (1960), p. 206.
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KWARTIERSTAAT HENDRIK VAN BEIEREN
LAATSTE REGERENDE BISSCHOP VAN UTRECHT 1524-1528

1. Paltsgraaf Hendrik van Beieren, geb. Heidelberg 15.2.1487; proost van St. Alban bij
Mainz tot 1506; proost van St. Adalbert te Aken 1518; proost van Straatsburg 1518;
proost van Ellwangen 1521; als Heinrich IV. bisschop van Worms 1523; gekozen
tot bisschop van Utrecht 6.5.1524 (als zodanig: Hendrik II); draagt de temporaliteit
van het bisdom Utrecht over het Oversticht aan Karel V over bij het verdrag van
Dordrecht 12.2.1528, die over het Nedersticht op basis van ditzelfde verdrag op
20.10.1528 (bekrachtigd door paus Clemens VH Rome 20.8.1529); coadjutor van
Freising 27.8.1540; (als: Heinrich III.) bisschop van Freising 5.10.1541; gest. (zonder
ooit de priesterwijding ontvangen te hebben)1 Ladenburg 3.1.1552; begr. Worms
(Dom).

ouders:
2. Philips van de Palts, geb. Heidelberg 14.7.1448; keurvorst van de Palts ter opvolging

van zijn vader onder voogdij van zijn ongehuwde oom Frederik I bgd. „der Streit-
bare" 13.8.1449; door deze bij arrogatie van 8.1.1452 als zoon geadopteerd (waarna
Frederik als werkelijk keurvorst regeert); verlengt deze situatie ook nog na zijn
meerderjarigheid door bevestigingen op 8.1.1467 en 24.1.1472, doch verbreekt wel
de door zijn oom op 17.7.1456 tot stand gebrachte verloving met Ottilie van Kat-
zenelnbogen in sept. 1467; keurvorst van de Palts door de dood van zijn oom 12.12.
1476; bevordert (tegen de nog streng scholastieke universiteit van Heidelberg in) het
humanisme; gest. Germersheim 28.2.1508; begr. Heidelberg (Hl. Geist);

huwt (verloofd 23.2) Amberg 17.4.1474

3. Margaretha van Beieren-Landshut, geb. Amberg 7.11.1456; gest. Heidelberg 24/25.
1.1501; begr. Heidelberg (Hl. Geist).

HAEUTLE, Genealogie des erlauchten Stammhauses Wittelsbach, pag. 41, duidt de
diverse bisschopsfuncties van Hendrik van Beieren telkenmale aan met „admini-
strator", kennelijk teneinde tot uitdrukking te brengen dat het hier een ongewijde
betreft. Ten onrechte, want in de latere Middeleeuwen is „administrator" een van
de aanduidingen voor de wijbisschop. Zie W. NOLET en P. C. BOEREN, Kerkelijke
instellingen in de Middeleeuwen, Amsterdam 1951, pag. 174.
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Foto's: Gemeentelijk Archief Utrecht.

Zegel (links) en tegenzegel (rechts) van de elect van Utrecht. Hendrik van Beieren.
De eerste is gehecht aan een oorkonde van 28.8.1525, waarin uitspraak gedaan wordt in
twisten, die in de stad Utrecht zijn ontstaan. (CA. Utrecht, stadsarch. l, nr. 500) en de
tweede aan een stuk van 1529 (G.A. Utrecht. Bi] stadsarch. bewaarde arch., inv. I

nr. 589').
grootouders:
4. Lodewijk IV van de Palts, geb. Heidelberg 1.1.1424; pallsgraaf ter opvolging van

zijn vader onder voogdij van zijn oom Otto T. von Mosbach 30.12.1436, die hem
(tegen de bepalingen van de Gouden Bul in) met de waardigheid van keurvorst
doet belenen 1437; regeert zelfstandig sinds 31.12.1445; gest. Worms 13.8.1449;
begr. Heidelberg (Hl. Geist);
huwt (verloofd 22.10.1444) Heidelberg 18.10.1445

5. Margaretha van Savoye, geb. Morges ca. 1410; gest. Sruttgart 30.9.1479; begr. Stutt-
gart (Stiftskirche). Zij was eerder gehuwd geweest met Lodewijk III van Anjou,
titulair koning van Napels (gest. 1434) en hertrouwde in 1453 met Ulrich V. graaf
van Wurtemberg.

6. Lodewijk IX van Beieren-Landshut, geb. Burghausen 23.2.1417; hertog van Beieren-
Landshut ter opvolging van zijn vader 30.7.1450; vanwege de van deze geërfde
schatkist eveneens bijgenaamd de Rijke; verwerft enkele gebieden in Schwaben en
Frankenland, alsmede de onafhankelijkheid van zijn landen t.o.v. het landgericht
van de burggraaf van Neurenberg bij de vrede van Praag 24.8.1463; opent als eerste
Beierse universiteit die te Ingolstadt 26.6.1472 (in 1799 voorlopig, in 1802 definitief
verplaatst naar Landshut, in 1826 naar München); doet na het sneuvelen van hertog
Karel de Stoute van Bourgondië (1477) aanspraken op Holland-Zeeland-Henegou-
wen gelden, daar deze graafschappen z.i. geen opvolging in de vrouwelijke lijn zou-
den kennen, doch ontmoet hier te lande geen enkele steun voor zijn streven3; gest.

In tegenstelling tot zijn vader zag hij er bepaald niet tegen op, het geld te doen
rollen: bij zijn huwelijk onderhield hij 22.000 gasten en bij het huwelijk van zijn
zoon Georg in 1475 met de Poolse prinses Hedwig waren de festiviteiten nog groter
van opzet. Deze laatste Landshuter Fürstenhochzeit wordt tegenwoordig eens in de
drie jaar, bij wijze van toeristische attractie, door een maskerade herdacht.
Hij vergat daarbij gemakshalve, dat niet alleen het „Boergondische Huis", maar ook
reeds voordien het „Beierse Huis" alhier door een feitelijke opvolging in vrouwelijke
lijn aan het bewind was gekomen.
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Landshut 18.1.1479; begr. Seligenthal;

huwt (verloofd Landshut 18.4.1450) Landshut 21.1.1452

7. Amalia van Saksen, geb. Meissen 13.4.1435; gest. Rochlitz 18.11.1502; begr. Meissen
(Dom).

overgrootouders:
8. Lodewijk III van de Palts, geb. 23.1.1378; keurvorst van de Palts ter opvolging van

zijn vader 18.5.1410 in de gehele Rhein- en Oberpfalz; behoudt bij de z.g. 3e Pfaï-
zische Landesteilung van 3.10.1410 op grond van het testament van zijn vader de
keurvorstelijke waardigheid, het z.g. Kur-Pracipuum, en aanzienlijke delen van de
Rheinpfalz en de Oberpfalz: protector van het Concilie van Konstanz van 21.7.1415
tot 27.1.1417; moet wegens toenemende blindheid de regering neerleggen 1430;
schenkt zijn boekerij aan de universiteit van Heidelberg, daarmee de basis leggend
van de later zo beroemde Bibliotheca Palatina; gest. Heidelberg 30.12.1436; begr.
aldaar (Hl. Geist);

huwt (2) Pignerol 30.11.1417

9. Mathilde van Savoye, geb. in 1390 (?); gest. Germersheim 4.5.1438; begr. Heidel-
berg (Hl. Geist).

10. Amadeus VIII bgd. „de Vreedzame" van Savoye, geb. Chambéry 4.9.1383; graaf
van Savoye ter opvolging van zijn vader 1.11.1391; dwingt de markgraaf van
Saluzzo tot erkenning van zijn suzereiniteit; ter beloning voor zijn bijstand in de
strijd tegen de Hussieten door koning Sigismund verheven tot hertog van Savoye
Chambéry 19.2.1416; erft na het uitsterven van de oudere linie van het Huis Savoye
ook Piemont 1418; door aankoop ook graaf van Genève 1422; verwerft het ten
noorden van de Po gelegen deel van Montferrat 1432; abdiceert na een mislukte
moordaanslag ten gunste van zijn zoon Lodewijk 8.10.1434 en trekt zich met enkele
metgezellen terug in een door hem bij zijn kasteel Ripaille aan het meer van
Genève gestichte kluizenarij naar de regel van de ridderlijke heremieten-orde van
St.-Mauritius4; doet zich na de afzetting van Eugenius IV door het concilie van
Bazel tot paus kiezen 5.11.1439; aanvaardt dit pontificaat (onder de naam Felix V)
5.1.1440; gekroond Bazel 24.6.1440; resideert te Lausanne en te Genève; gedwongen
tot abdicatie 7.4.1449; door zijn opvolger (paus Nicolaas V) begiftigd met de titel
van kardinaal-bisschop van San Sabina en de functies van apostolisch legaat voor
Savoye, Bazel, enz. en bisschop van Lausanne en Genève; trekt zich andermaal
terug in Ripaille; gest. Genève 7.1.1451; begr. Ripaille (in 1576 in Turijn);

huwt (contract Sluis 1386) Bicêtre mei 1401 I

11. Maria van Bourgondië, geb. Dijon sept. 1386; gest. 2/3.10.1422; begr. Atrecht.

12. Hendrik IV van Beieren-Landshut, geb. in 1386; hertog van Beieren-Landshut ter
opvolging van zijn vader 4.12.1393, onder voogdij van zijn ooms Stephan III. van
Beieren-Ingolstadt en Johann II. van Beieren-München 11.2.1394; zelfstandig 1404;
voert een ijzeren bewind, waardoor echter handel en verkeer in zijn land een voor
die tijden ongekende mate van veiligheid geboden wordt, hetgeen de welvaart ten
goede komt; verwerft grote rijkdom door uiterste zuinigheid en omzichtig bestuur,
hetgeen tot zijn bijnaam de Rijke leidt; koopt zijn in 1443 gevangen genomen,
hoogbejaarde neef Lodewijk van Beieren-Ingolstadt van diens bewaarder Albrecht
Achilles van Brandenburg, blijft hem gevangen houden en lijft bij diens dood op
2.5.1447 de landen van de linie Ingolstadt bij de zijne in; gest. Landshut 30.7.1450;
begr. kl. Seligenthal aldaar;

huwt (verloofd Wenen 14.3.1405) Landshut 25.11.1412

13. Margaretha van Oostenrijk, geb. in 1396; gest. Burghausen 24.12.1447; begr. in
Raitenhaslach (voor het H. Kruisaltaar).

Men stelle zich het leven in die kluizenarij niet al te ascetisch voor. De toen ont-
stane uitdrukking „faire Ripaille" (die ook nog in het hedendaagse Frans voorkomt)
betekent: brassen, slempen.
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14. Frederik II bgd. „de Zachtmoedige" van Saksen, geb. Leipzig 22.8.1412; keurvorst
ter opvolging van zijn vader 1428; regeert aanvankelijk gemeenschappelijk met zijn
broeders over hun landen; verwerft bij het verdrag van Pressburg het feitelijk bezit
van het burggraafschap Meissen en Frauenstein 1439; behoudt dit, alsmede Alten-
burg, bij de delingsverdragen van Altenburg en Halle 1445; verwerft bij het verdrag
van Zerbst Senftenberg en (het in 1448 veroverde) Hoyerswerda 1450; gest.
Leipzig 7.9.1464; begr. Meissen;

huwt 3.6.1431

15. Margaretha van Oostenrijk, geb. na 21.8.1416; gest. 12.2.1486.

bet overgroot ouders:
16. Ruprecht III van de Palts, bgd. „Klem", geb. Amberg 5.5.1352 als zoon van Ru-

precht II keurvorst van de Palts en Beatrix van Sicilië; keurvorst van de Palts ter
opvolging van zijn vader 6.1.1398; door de drie geestelijke keurvorsten en die van
Saksen gekozen tot Duits koning Rense 21.8.1400 tegenover de door dezen voor
afgezet verklaarde koning Wenceslaus; gekroond te Keulen (daar de eigenlijke
kroningsstad, Aken, hem de toegang weigerde) 6.1.1401; onderneemt een vergeefse
tocht naar Italië ter versterking van het Rijksgezag aldaar tegen de groeiende macht
van de door Wenceslaus gesteunde en tot hertog verheven Giangaleazzo Visconti
van Milaan; partijganger van de paus te Rome (Westers Schisma), doch eerst door
Bonifatius IX als koning erkend 1403 nadat Giangaleazzo gestorven is en in Duits-
land Wenceslaus door diens broeder Sigismund (andermaal) gevangen genomen is;
blijft ook na het concilie van Pisa partijganger van de Romeinse paus; gestorven
op het kasteel Landskron bij Oppenheim 18.5.1410; begr. Heidelberg (Hl. Geist);

huwt (verloofd Mergentheim 13.7.1366) Amberg 27.6.1374
17. Elisabeth van Neurenberg, geboren tussen 15.2. en 15.11.1358 als oudste dochter

van Frederik V burggraaf van Neurenberg, graaf van (Hohen) Zollern en Neuren-
berg, rijksvorst, en Elisabeth van Meissen; gest. Heidelberg 26.6.1411; begr. aldaar
(Hl. Geist).

18. Amadeus van Savoye, geb. Pinerolo in 1363 als tweede zoon van Jacobus van
Savoye-Achaja en diens derde gemalin Margaretha van Beaujeu; graaf van Savoye
(in Turijn) ter opvolging van zijn vader 1366 onder regentschap van Amadeus VI
graaf van Savoye bgd. „de Groene Graaf"; zelfstandig 1377; gestorven Pinerolo
7.5.1402; begr. San Francesco aldaar;

huwt na 2.11.1380

19. Catharina van Genève, dochter van Amadeus III graaf van Genève; gest. 1407.

20. Amadeus VII van Savoye, naar de kleur van zijn tournooikleding bijgenaamd de
Rode Graaf (il Conte Rosso), geb. Chambéry 24.2.1360 als oudste zoon van
Amadeus VI graaf van Savoye, bgd. de Groene Graaf (il Conte Verde) en Bonne
van Bourbon; heer van Bresse hetwelk hij van zijn vader als apanage verkrijgt
1379; graaf van Savoye ter opvolging van zijn vader 2.3.1383; zet diens op Frank-
rijk georiënteerde politiek voort; koopt het graafschap Nice, waardoor zijn gebied
een uitweg naar zee krijgt 1388; gest. Ripaille 1.11.1391;

huwt (contract 7.5.1372) Parijs 18.1.1377
21. Bonne de Berry, geb. als dochter van Jean de France (sinds 1356 graaf van Poitiers,

sinds 1360 hertog van Berry en Auvergne, sinds 1381 graaf van Poitou, Etampes en
Boulogne) en diens eerste gemalin Jeanne van Armagnac; gest. 30.12.1435. (Zij her-
trouwde 1393 Bernard VII van Armagnac, gest. 1418).

22. Filips II van Bourgondië, geb. Pontoise 17.1.1342 als vierde zoon van Johan II
bgd. „de Goede", koning van Frankrijk en diens eerste gemalin Judith van Bohe-
men; redt zó moedig het leven van zijn vader in de slag van Poitiers (19.9.1356) dat
hij de bijnaam de Stoute (Ie Hardi) verwerft; wordt samen met hem door de Engel-
sen gevangen genomen, doch weet uit Engeland te ontvluchten; verkrijgt na de
terugkeer van zijn vader (vrede van Brétigny) als apanage het tot hertogdom ver-
heven graafschap Touraine bij lettres patentes, gegeven Boulogne-sur-mer oktober
1360; lieutenant-général van Bourgondië juni 1363; door zijn vader verheven tot
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hertog van Bourgondië en eerste pair van Frankrijk bij (geheim gehouden) lettres
patentes, gegeven Germiny-sur-Marne 6.9.1363; na de dood van zijn vader (doch
tegen inwisseling van Touraine) hierin bevestigd door zijn broeder koning Karel V
op 2.6.1364, die ook zijn huwelijk bewerkt; na diens dood in 1380 lid (na 1382:
leider) van de regentschapsraad gedurende de minderjarigheid van Karel VI (tot
1388); regeert (samen met zijn gemalin) als graaf van Vlaanderen, Artois, Nevers,
Rethel, Etampes en Gien, vrijgraaf van Bourgondië, burggraaf van Antwerpen en
heer van Salins en Mechelen na de dood van zijn schoonvader 1384; gouverneur
van Picardië en Normandiè'; door aankoop graaf van Charollais 1390; verkrijgt
voor zijn Huis het recht van opvolging in Brabant (welke rechten hij in 1393 over-
draagt aan zijn zoon Anton, hetgeen door de Staten van Brabant geratificeerd wordt
in 1403 en in toepassing treedt bij de dood van de hertogin in 1406); wederom
leider van de regentschapsraad voor Karel VI wegens diens krankzinnigheid en
daarmee feitelijk heerser van Frankrijk 1392; verwerft het hertogdom Limburg en
de landen van Overmaze 1396; regent van Bretagne 1400; vergroot zijn macht via
opvallende dynastieke huwelijken van zijn kinderen; gest. in zijn hotel du Cerf te
Halle (bij Brussel) 27.4.1404; begr. in het door hem tot mausoleum voor zijn Huis
gestichte Karthuizerklooster Champmol te Dijon 15.6.1404;
huwt (contract Gent 12.4.1369) Gent (St.-Baafs) 19.6.1369

23. Margaretha van Vlaanderen (uit het Huis Dampierre), geb. 13.4.1350 als dochter
van Lodewijk III bgd. van Male, graaf van Vlaanderen, Artois, Nevers en Rethel
en Margaretha van Brabant; gest. Atrecht 20.3.1405; begr. Rijssel (O.L.V. kapel van
de St.-Pieter). Zij was eerder gehuwd geweest met Filips 1 hertog van Bourgondië,
naar zijn geboortekasteel bijgenaamd de Rouvres, gest. 21.11.1361.

24. Frederik van Beieren-Landshut, geb. ca. 1339 als tweede zoon van Stephan II. bgd.
„mit der Hafte", hertog van Beieren te Landshut, en diens eerste gemalin Elisabeth
van Sicilië (Huis Aragon); landvoogd van Oberschwaben 1374; volgt samen met
zijn beide broeders op als hertog van Beieren te Landshut na de dood van hun
vader op 19.5.1375 (sinds 29.9. van dat jaar bovendien in condominium met hun
neef ex-keurvorst Otto V van Brandenburg voor diens gebieden in de Nordgau);
verwerft tevens de landvoogdij van Niederschwaben bij de vrede van Neurenberg
aug. 1378, doch raakt kort daarop in een langdurige strijd met de Zwabische steden-
bond gewikkeld waardoor zijn landen zware schade lijden; moet na beëindiging
daarvan echter op 19.11.1392 op verzoek van zijn jongste broeder tot verdeling van
het tot dusver ongedeelde bezit overgaan, waardoor de drie linies Beieren-Ingol-
stadt, Beieren-Landshut en Beieren-München ontstaan; gest. Budweis 4.12.1393;
begr. Seligenthal;
huwt (2) Landshut 2.9.1381

25. Magdalena Visconti, geb. ca. 1366 (?) als dochter van Barnabo Visconti, heer van
Bergamo, Brescia, Soncino, Cremona, Valcamonte, Guastalla en Lonate, sinds 1356
heer van Milaan, keizerlijk vicaris, en Beatrice bgd. Regina della Scala; gest. Burg-
hausen 24.8.1404; begr. in het Cisterciënserklooster Raitenhaslach.

26. Albrecht IV van Oostenrijk, geb. Wenen 21.9.1377 als zoon van Albrecht III bgd.
„mit der Locke" en „mit dem Zopfe", hertog van Oostenrijk, en diens tweede ge-
malin Beatrix van Neurenberg; hertog van Opper- en Neder-Oostenrijk (österreich
ob und nieder der Enns) 29.8.1395; erkent bij het Hollenburger huisverdrag van
22.11.1395 de eenheid van alle Habsburgse landen en daarmee in feite het senioraat
van zijn neef Wilhelm van de leopoldinische linie; onderneemt in 1398 een pel-
grimstocht naar Jeruzalem welke (later) tot zijn bijnaam Mirabilia mundi leidt;
partijganger van koning Sigismund; voert samen met deze vergeefs strijd tegen
Moravische edelen; gestorven aan de gevolgen van een door dezen uitgelokte ver-
giftigingspoging Klosterneuburg 14.9.1404; begr. Wenen (crypte van de St. Stephan);
huwt (verloofd Linz 25.6.1381) Wenen 24.4.1390

27. Johanna II (Sofia) van Beieren, ged. Le Quesnoy 13.9.1377 als dochter van Albrecht
I van Beieren, hertog van Beieren-Straubing, ruwaard en later graaf van Holland,
Zeeland en Henegouwen, en diens eerste gemalin Margaretha van Brieg; gest. 28.7.
1410; begr. Wenen (crypte van de St. Stephan).

28. Frederik IV bgd. „de Strijdbare" van Meissen, geb. Altenburg (?) 11.4.1370 als
oudste zoon van Frederik III bgd. „de Strenge", markgraaf van Meissen (uit het
Huis Wettin), en Catharina van Henneberg, erfdochter van Coburg; na de dood
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van zijn vader samen met zijn broeders markgraaf van Meissen en (titulair) land-
graaf van Thüringen 1381, zulks onder voogdij van hun ooms Balthasar landgraaf
van Thüringen en Wilhelm I. bgd. „de Eenogige", markgraaf van Meissen; ontvangt
met zijn broeders bij de Chemnitzer Teilung (13.11.1382) de mark Landsberg, het
Pleissenerland en gedeelten van Vogtland en Coburg; neemt als jong ridder met zijn
oom Frederik V van Hohenzollern, burggraaf van Neurenberg, deel aan de Zuid-
duitse stedenoorlog in 1388 en trekt met de Duitse Orde naar Litauen in 1391;
sticht om de door de Hussieten uit Praag verdreven Duitse magisters en studenten
een onderdak te bieden de universiteit van Leipzig 1409; markgraaf van Meissen
na de kinderloze dood van zijn oom Wilhelm I. (1407) door het Naumburger Ver-
trag van 1410; hiermee door koning Sigismund beleend op het concilie van Kon-
stanz 1417; ijverig strijder tegen de Hussieten, waardoor ook met Boheemse lenen
beleend in het veld voor Praag 1420 en na de dood van keurvorst Albrecht III van
Saksen uit het Huis der Askaniërs (1422) door koning Sigismund verheven tot keur-
vorst van Saksen (als zodanig: Frederik l) en dientengevolge ook aartsmaarschalk,
paltsgraaf van Allstadt, graaf van Brehna en burggraaf van Maagdenburg, te Press-
burg 6.1.1423; plechtige investituur te Ofen 1425; gest. Altenburg 4.1.1428; begr.
Meissen (Dom);
huwt 7.2.1402

29. Catharina van Brunswijk, dochter van Hendrik II bgd. „de Milde", hertog van
Brunswijk-Calenberg, en diens eerste gemalin Sofia van Pommeren; gest. Grimma
28.12.1442.

30. Ernst 1 bgd. „de Uzeren" van Oostenrijk, geb. Bruck ca. 1377 als derde zoon van
Leopold III van Oostenrijk, hertog van Stiermarken, Karinthië en Krain, graaf van
Tirol en de Vorlande, en Viridis Visconti; tengevolge van de landsdeling na de
dood van zijn oudste broeder Wilhelm hertog van Stiermarken 14.9.1406; verkrijgt
na de dood van zijn broeder Leopold IV ook diens landen Karinthië (aldaar ge-
introniseerd 25.3.1414 waar hij zich aartshertog noemt), Krain, Triest en het graaf-
schap Istrië; gest. Bruck 10.6.1424; begr. abdij Rain;

huwt (2) Krakau febr. 1412.

31. Cimburga van Masovië, geb. 1394/7 als dochter van Ziemowit IV hertog van
Masovië en Alexandra van Litauen; gest. Dirnitz 28.9.1429; begr. abdij Lilienfeld.

Drs. H. H. W. VAN EIJK
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Cnossens)
en Neeltje

Teunis

^ Buren (Am.)
4.10.1752

t Buren (Am.)
13.8.1835

V/6 21
JELSKE

(JULIANA)
JANS

dr. v. Jan
Jippesz. en

Grietje Ades

• Nes (Am.)
c. 1756 (N.H.)

~ ald. R.K.
10.4.1776

+ Buren (Am.)
30.8.1804

Amdnnd
°° 1.5.1776

IV/3 10
JAN

(JOANNES)
METZ

Landbouwer

^v Buren (Ameland)
29.10'. 1786

t Buren (Ameland)
6.7.1851

V/7 22
TJEERD
(THEO-
DORUS)
METZ

zn. v. Dirk
Ockesz. en

Syne Tjeerts

,~ Buren
(Am.)

2.9.1756
t Buren

(Am.)
14.10.1801

V/8 23
DOEKE

(THEODORA)
ZWART

dr. v. Dirk
Willemsz. en
Margaretha

Auckes

•v* Buren
(Am.)

11.12.1767
t Buren

(Am.)
26.6.1859

Ameland
°° 27.6.1790

IV/4 11
GRIETJE

(MARGARETHA)
METZ

^ Buren (Ameland)
20.9.1793

t Buren (Ameland)
18.12.1838

oo Ameland 2.4.1817

m/2 5
JELSKE METZ

* Buren (Ameland) 21.12.1822
t Nes (Ameland) 3.1.1891

1.12.1850

JONG
Landbouwer en Bakker

* Nes (Ameland) 5.9.1857 t Nes (Ameland) 8.8.1930

oo Nes (Ameland)

i/i

* Nes (Ameiand) io.9.i885 Dr. J O H A N N E S K A R D I N A A L
Priester (1908), stud. te Rome alw. phil.dr. (1910) en theol.dr. (1911), Kapelaan te Amersfoort
Amersfoort (1912/14), Hoogleraar Kerkgeschiedenis a/h Grootseminarie te Rijsenburg (1914),
Aartsbisschop v. Rusio en Coadj. met recht van opvolging v. d. Aartsbisschop van Utrecht

St. Clemens(1946),

Samenstelling A.R.K.
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V/9 24
I J E E N D E R T

MOSTERMAN

zn. v. Jan Piers
en Anke Leen-

ders

Rijksopzichter

• Nes (Am.)
1759 [D.G.]

t Nes (Am.)
15.1.1844

V/10 25
VET.IE
JANS

dr. v. Jan

• Nes (Am.)
1757 [D.G.]
t Nes (Am.)

22.9.1828

Nes (Ameland)
1.6.1776

IV/5
HENDRIK

MOSTERMAN

Landbouwer

12

* Nes (Ameland)
1779 [D.G.]

t Buren (Ameland)
26.3.1853

V/11
PIETEK

(PETRUS)
MEYEB

26

zn. v. Joannes
en Maria Velt-

huysen

. Buren (Am.)
17.11.1767

V/12
TIRT.IE

(THECLA)
HENRIKS

(METZ)

dr. v. Henricus
Metz en Zitske

Jansen

^ Buren (Am.)
6.10.1767

„Posthuma"
t

27 V/13

Ameland
19.6.1784

IV/6
YKE

(IGNATIA)
PIETERS

13

•^ Buren (Ameland)
29.4.1786

t Buren (Ameland)
11.8.1874

oo Ameland 16.12.1810

UI/3
JAN MOSTERMAN

Landbouwer
Kerkmeester R.K. Kerk op Ameland

• Buren (Ameland) 26.5.1816
t Buren (Ameland) 17.2.1901

28
WIEBRANI)
(WYBRAN-

DUS)
DE BOEK

zn. v. Douwe
Tunnis en

Neeltje
Wibrans

•v*. Buren
(Am.)

21.9.1764
t na 1820

V/14
JANKE

(JOIIANNA)
REINERS

(DE WEERT)

dr. v. Reiner
Paulusz. en

Johanna

•/•~ Buren
(Am.)

6/7.10.1768
t Buren

(Am.)
24.8.1820

29 V/15

Ameland
25.7.1790

IV/7
JACOB

(JACOBUS)
DE BOER

14

Buren (Ameland)
9.12.1797
t v. 1859

MEINDERT
(MENAIinUS)

METZ

zn. v. Dirk
Gerbrands en
Janke Jans

Hendriks

Landbouwer te
Ballum en

Buren

„ Ballum (Am.)
7.6.1744

t Buren (Am.)
12.10.1812

30 V/16 31
.IELSKE

(JUlilANA)
WOUTERS

dr. v. Wouter
Foppes en

Trien Wouters

« Ballum (Am.
9.12.1747

t Buren (Am.)
22.6.1833

Ameland
17.7.1772

IV/8
TRYN

(CATHARINA)
METZ

Winkelierster

^ . Buren (Ameland)
16.10.1790

t Buren (Ameland)
9.11.1859

oo Ameland 25.11.1821

m/4
JANKE DE BOER

* Buren (Ameland) 2.5.1822
t Buren (Ameland) 27.11.1881

oo Ameland 26.1.1851

U/2
TRIENTJE (CATHARINA) MOSTERMAN

* Buren (Ameland) 2.10.1857
1.9.1884

t Nes (Ameland) 7.2.1900

DE JONG (G.N.L., O.O.N.) t Amersfoort 8.9.1955
(par. H. Franciscus Xaverius) (1911), Conrector v. h. Moederhuis der Zusters van O.L.V. te
President aldaar (1931/36), Kanunnik poenitentiarus v. h. Metropolitaan Kapittel (1933), tit.
(1935), Aartsbisschop v. Utrecht (1936), Kardinaal (1945/46), Kardinaalpriester met tit. kerk
Kerkhistorieschrijver; emeritus (1951)
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25 JAAR GENS NOSTRA

Bij het 25-jarig bestaan der N.G.V. doet zich de goede gelegenheid voor een
korte beschouwing te wijden aan haar ongeveer gelijktijdig zilver geworden
orgaan Gens Nostra.

Zoals sommigen zullen weten, bestond de vereniging reeds vóór 1 juli 1946,
de officiële datum van haar oprichting. Van 27 december 1944 af leidde zij
een eerst ondergronds, later officieus leven, hetgeen ondanks moeilijkheden in
verband met papierschaarste, o.a. door enige publikaties naar buiten mocht
blijken. Zo verschenen in 1945 enkele gestencilde mededelingenblaadjes, als-
mede de brochure: Geslachtlijst van de Nederlandse Vorsten en Vorstinnen
sedert 883 (de kaft vermeldt: 833), terwijl na het verkrijgen van de in die
dagen nog noodzakelijke perszuiverheidsverklaring in december 1945 de eer-
ste Gens Nostra (deze naam werd gekozen op voorstel van de mede-oprichter
der N.G.V., de heer ir. F. A. Nelemans) uitkwam.

Dat de redactie van Gens Nostra het in de beginperiode moeilijk heeft ge-
had, behoeft niet te worden verbloemd. Allereerst waren er de nodige finan-
ciële problemen. Het nog geringe ledental bracht bij een jaarlijkse contributie
van ƒ 5,— (met ingang van 1 januari 1947 verhoogd tot ƒ 6,50) niet voldoende
geldelijke middelen aan, om de uitgave van een vorstelijk maandblad veilig te
stellen. Daarnaast kon de redactie niet altijd te kritisch zijn bij de beoor-
deling van de haar toegezonden artikelen. Een ruime copie-portefeuille had
Gens Nostra in die dagen nog niet en met datgene, wat de weinige scribenten
onder de eveneens weinige leden aan de redactie inzonden, moest het orgaan
worden ingevuld. Het spreekt vanzelf, dat de kwaliteit van het blad onder
deze moeilijke omstandigheden niet altijd de hoogte kon bereiken, die de
redactie voor ogen stond en dat kritiek, soms terecht misschien, soms ook ten
onrechte, naar het achteraf schijnt, haar niet altijd bespaard bleef. Zo moet er
een stormpje van protest zijn opgestoken, toen de redactie in het december-
nummer van 1948 de afstamming van Carolien Schierbeek van Adam publi-
ceerde. Wie het artikel thans leest, kan zich moeilijk voorstellen, dat dit ken-
nelijk meer als komische bladvulling dan als serieuse publikatie bedoelde
stukje, of liever gezegd: afstammingslijst, zulke reacties heeft teweeg kunnen
brengen.

De groei van de N.G.V. en van het aantal medewerkers hebben de boven-
geschetste omstandigheden allengs verbeterd. Zo mocht Gens Nostra zich van
1951 af verheugen in de medewerking van de heer R. T. Muschart, die regel-
matig zijn waardevolle heraldische bijdragen aan het maandblad afstond. Met
het in hoofdzaak door de heer dr. A. R. Kleyn samengestelde zgn. Elisabeth-
nummer (mei/juni 1953) kwam Gens Nostra in ruimere mate in de publiciteit.
Deze fraaie en veelgevraagde aflevering was toendertijd eigenlijk nog niet ge-
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heel met het budget van de N.G.V. in overeenstemming te brengen, maar ze
toonde toch naar buiten, dat de vereniging bloeide. De — meestal van de hand
van laatstgenoemde — in Gens Nostra in de loop der jaren opgenomen kwar-
tierstaten in staatvorm van bekende Nederlanders, mogen hier niet onvermeld
blijven. Zij hebben mede het gezicht van Gens Nostra bepaald en zijn door
vele lezers met — soms heimelijke — nieuwsgierigheid bestudeerd. Menigeen
wil wel eens wat weten over het voorgeslacht van bekende mensen en . . . wie
weet deelt men nog kwartieren met hen!

Veel succes had in het bijzonder ook in december 1961 de kwartierstaat van
Z.K.H. Prins Bernhard, die zoals bij die publikatie naar voren kwam o.a.
afstamt van de beroemde Spaanse schilder Velasquez.

Onmogelijk kan hier worden stilgestaan bij de talrijke belangwekkende
genealogieën, kwartierstaten en instructieve artikelen, die in Gens Nostra in
25 jaren zijn gepubliceerd. De hulde aan de inzenders moge worden samen-
gevat in de aansporing aan de leden om er, voorzover nodig, alsnog kennis
van te nemen.

In Gens Nostra zijn ook vele boeken gerecenseerd, een enkele keer zelfs
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uiteengerafeld, en vooral ook door het grote aantal ruil-abonnementen heeft
de tijdschriftenrevue een grotere omvang gekregen dan in de genealogische
bladen gebruikelijk is.

Van 1953 tot 1964 hebben in totaal 34 zgn. wapenkaarten zo nu en dan het
maandblad gesierd.

Aan speciale afleveringen heeft het Gens Nostra, zeker de laatste 10 jaren,
ook niet ontbroken. Sinds 1961 leverde de redactie jaarlijks grote krachts-
inspanningen om ter gelegenheid van de Genealogische Dag een bijzonder
nummer uit te brengen, gewijd aan de plaats of de streek, alwaar de dag werd
gehouden. Bij het zgn. Amsterdam-nummer (1966) werd voor het eerst kleu-
rendruk in Gens Nostra toegepast. Het feestelijk effect van kleuren is ook in
de onderhavige jubileum-aflevering — wederom nagestreefd. Als bijzondere
nummers van Gens Nostra mogen nog gelden het Luxemburg-nummer (nov.
1964) en het Karel de Grote-nummer (sept./okt./nov. 1968).

Tot besluit moge nog enige aandacht worden gevraagd voor de redactie
zelf. Nadat de heer M. D. Kilsdonk, mede-oprichter van de N.G.V. het eerste
jaar de aan de redcatie verbonden werkzaamheden had verricht, werd in 1947
de heer W. D. H. Rosier, zulks op verzoek en aandringen van resp. de heren
K. J. J. van Rijn en C. Pama, bereid gevonden de redactie te gaan voeren. Hij
heeft dat — sinds het begin van de jaren vijftig door enige redactieleden bij-
gestaan — tot 1961 kundig en met enthousiasme gedaan, en heeft in die 14
jaren zeer veel tijd aan het maandblad besteed. Niettegenstaande zijn ge-
vorderde leeftijd bleef hij nadien als lid van de redactie actief, en nam nog in
1964 een half jaar als waarnemer het redacteurschap op zich. De algemene
jaarvergadering der N.G.V. had hem op 8 mei 1965 in Delft zeker — en wél-
verdiend — tot erelid van de N.G.V. benoemd, ware hij niet vrij onverwacht
enige maanden tevoren overleden.

Na zijn vertrek als redacteur op 1.1.1961 is de samenstelling en de werk-
wijze van de redactie gewijzigd en sindsdien treedt een eind-redacteur op, die
tevens de vergaderingen van de redactie-commissie voorzit. Als zodanig stond
Gens Nostra achtereenvolgens onder de leiding van de heren H. H. W. van
Eijk (1961—1963), J. M. J. F. A. Sluijters (1963—1964), P. L. H. Crasborn
(1965-1968) en N. A. Hamers (sinds 1.1.1969).

De bij een 25-jarig jubileum behorende gelukwens willen wij de redactie van
Gens Nostra niet graag onthouden. Gens Nostra heeft zich in de afgelopen
kwart eeuw ontwikkeld tot een blad, dat met belangstelling wordt gelezen en
dat een vooraanstaande plaats heeft gekregen in de Nederlandse genealogische
wereld. De redactie moge er in slagen het thans bereikte peil te handhaven en
— geruggesteund door een grote schare vakkundige inzenders — ook in de
toekomst een gevarieerd, aangenaam leesbaar en leerzaam maandblad uit te
brengen.

R. F. VULSMA
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„de hooghte van den Domstoorn "

Aquarel van Herman Saftleven, augustus 1675; coll. G. A. Utrecht.

Domkerk gezien vanuit het oosten, uit het kruis der kerk op de ruines, waarachter
de Domtoren met de daarvoor geplaatste sluitgevel der kerk en de beide westelijke

ramen der zijbeuken.
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STAMREEKS HOOGLAND
(NBDERLANGBROEK)

De onderhavige stamreeks heeft niet de pretentie volledig te zijn. Zij werd
samengesteld uit gegevens verzameld voor het opmaken van een kwartier-
staat. Voor eventuele aanvullingen houden wij ons dan ook aanbevolen.

I. Cornelis Hoogland, tr. Maritge van Bentem.
Uit dit huwelijk:

1. Jan, volgt II.
2. Willem, ged. Cooten 17.7.1746.

Hoogstwaarschijnlijk zullen de volgende kinderen ook van voormeld echt-
paar zijn, hoewel de dopen niet werden gevonden.
3. Geertrui} Hoogland, die te Nederlangbroek 8.9.1776 een zoon Antonie

liet dopen, waarbij door de koster werd aangetekend: Dit kindt is in onecht
geteelt.

4. Maagje Hoogland, tr. Wouter Appel (Appert), waaruit de dochters Elsje,
ged. Nederlangbroek 21.2.1779 (get. Teuntje in het Hof) en Evertje, ged.
ald. 11.5.1784 (get. Cornelia Hoogland).

5. Cornelia Hoogland, tr. Jan van Soest, waaruit een dochter Maria, ged.
Nederlangbroek 23.1.1779 (get. Dirkje Hoogland).

II. Jan Hoogland, ged. Nederlangbroek 21.8.1742, overl. Langbroek (huis
A nr. 3) 26.4.1828, tr. (1) ca. 1775 Dirkje de Ruijter; tr. (2) ca. 1795 Dina
van Ark, overl. vóór 1828.

Uit het eerste huwelijk ged. te Nederlangbroek:
1. Rijk, volgt III.
2. Cornelis, ged. 10.9.1780 (get. Jannigje de Ruijter).
3. Arriaantje, ged. 6.10.1782 (get. Maria van Rheenen).

Uit het tweede huwelijk:
4. Cornelis, geb. ca. 1797, arbeider (1828), overl. Utrecht 16.3.1849.

III. Rijk Jans Hoogland, geb. Nederlangbroek ca. 1778 (doop niet gevon-
den), korenmolenaar, korenmolenaarsknecht, won. te Alkmaar (1800), Utrecht
in de Watersteeg Wijk C nr. 526 (1838/'40), overl. ald. (Kranskade C 972)
18.1.1860, tr. Oostbroek (gem. de Bilt) 3.2.1800 (ondertr. Alkmaar 26.1. met
betoog naar Oostbroek en de Bilt 16.1.) Le(e)na (Helena) Blonk, ged. Woer-
den 16.2.1774 (get. Leysie Smaaling), won. Oostbroek (1800), overl. Utrecht
29.7.1844, dr. van Aart Blonk1 en Annigje Smaal ing.

Certificeerde ik ondergeteekende secretaris van Oostbroek en de Bilt c.s., dat
de drie Huwelijks proclamatiën van Rijk Janze Hogeland j.m. gebooren te

Claas Blonk, tr. (Magda) Lena van der Does, waaruit 1. Aart Blonk, j.m. van
Woerden, won. ald. in de Pannebakkerij, ondertr./tr. 8/24.5.1761 Annigje Sma(a)ling,
j.d. van Woerden, waaruit o.m. ged. Jannigje 1761, en Leena 12.2.1774 (get. Leysie
Smaling). 2. Jan Blonk j.m., tr. Woerden 10.5.1761 Aaltje Pennewert, j.d. beyde
woonende in de Pannebakkerij.
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Nederlangbroek thans woonende te Alkmaar & Leena Blonk j.D. gebooren
te Woerden en woonende alhier, alhier onverhindert zijn gegaan, mogende
dezalven wellijden voor zooveel deese Gemeente aangaat, dat de voornoemde
persoonen in den Echt bevestigd worden.

Actum de Bilt, den 3 February 1800.

Uitgegeven op een zeegel van 10 Stuyvers.
J. Bosman

Uit dit huwelijk:
1. Dirk, volgt IVa.
2. Rijk, volgt IVb.

IVa. Dirk Hoogland (Hogeland), geb./ged. Alkmaar (Grote Kerk) 9/14.4.
1800, korenmolenaarsknecht (1826), korenmolenaar te Utrecht (1838), won.
ald. Watersteeg C 998 (1870), overl. ald. (tot 1892 niet gevonden), tr. (1)
Utrecht 6.12.1826 (get. Anthonie Sakkers, kroeghouder te Utrecht, 55 jaar)
Johanna van Batem (Batum), geb./ged. Utrecht (Buurkerk) 29.9./8.10.1806
(get. Elisabeth van Someren), naaister, overl. ald. 22.4.1838, dr. van Dirk
(Derck) van Batem2 en Hendrica Boumeester; tr. (2) Utrecht 21.11.1838
Elizabeth van Laar, geb. Soest 1795, dienstbode, overl. Utrecht 20.12.1858,
dr. van Klaas van Laar en Neeltje Tesselhoff.

Uit dit huwelijk:
1. Rijk, overl. Utrecht 8.10.1833.
2. Rijk, overl. Utrecht 5.2.1836.
3. Rijke Cornelia Hoogland, geb./ged. Utrecht 4/18.9.1836, overl. Amsterdam

2.8.1919, tr. ald. 12.5.1870 Willem Leonardus Doortmont, geb. Amsterdam
9.2.1843, winkelier (1890), zn. van Willem Doortmont en Johanna Chris-
tina Moinat.

IVb. Rijk Jansen Hoogland, geb. Utrecht 1813 (ald. niet gevonden), mole-
naarsknecht en korenmolenaar te Utrecht Nauwe Watersteeg C 526 (1857),
overl ald. (Tuinstraat C533) 9.4.1873, tr. (1) Utrecht 6.7.1836 Johanna Sak-
kers, geb. ald. 1811, naaister, overl. ald. 18.7.1849, dr. van Anthonie Sakkers
en Jannigje Rijnsewijn; tr. (2) Utrecht 20.3.1850 Gerarda Hendrica van der
Plas (zij tekent de acte als van der Plaats), geb. Utrecht 1813, wed. Jan van
Kalken, dr. van Gerrit Hendrik van der Plas en Geertruij Christan.

Uit dit huwelijk:
1. Dirk, geb. Utrecht apr. 1846, overl. ald. 19.7.1849.
2. Dirk, geb. Utrecht jan. 1857, overl. ald. 31.8.1857.

T. DEN HERDER

I. Johannes van Baten, j.m. van Arnhem, tr. Utrecht (Cath. kerk) 30.11.1706 Maria
van Diest, j.d. beyde op de Spring Wegh.
II. Jan van Baten, tr. Eva Doekmans, waaruit ged. Utrecht (Domkerk): 1. Dirk,
volgt IN, 2. Daniël 10.11.1752, 3. Daniel 4.1.1754.
III. Dirk van Batem, ged. Utrecht (Domkerk) 10.1.1751, schilder in de Watersteeg
ald., tr. ald. (Cath. kerk) 29.10.1782 Hendrica Boumeester, overl. vóór 1826, dr. van
Gerardus Bouwmeester en Catharina Huijsmans. Uit dit huw. ged. te Utrecht Daniel
(Domkerk) 19.10.1783 en Johanna geb./ged. (Buurkerk) 29.9./8.10.1806.
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GESLACHTEN UIT ZUID-WEST UTRECHT
POST

(LOPIK-BEN SCHOP)

I. SebastiaenCornelis, overl. 1611/'12, tr. JudithPancras(?).
R.A. Utrecht, R.A. Lopik en Lopickerkapel, inv.nr. 1033, f. 21: Uitkoop en

scheijdinghe van Judith Pancaraes, weduwe en boedelhoudster van Zaliger Se-
bastiaen Cornelis haeren zaliger man, geass. met haer broeder momber en voight
in deze zake ten eenre — en — Panceraes (Pancras) Bastiaensz. Cor-
nelis Bastiaensz, geass. met haeren neeff en vooght Cornelis Pieters (Vink) in
deze zake voor haer selven en haer sterck maeckende voor Simon Bastiaensz en
Jan Bastiaensz en Barbara Bastiaensz en Maeghgen Bastiaens dochters ten an-
dere sijde. Het handelde hier over grond en huis met hof ter waarde van 1500
gld. Cornelis Bastiaensz erfde o.a. 6 Morgen land in Lopik, Jan Bastiaensz was
de jongste en nog onmondig en men beloofde voor hem te zorgen en wel zo,
dat hij met zijn meerderjarigheid zijn erfdeel zou toebedeeld krijgen. Er werd
gerept over uitbetaling hiervan in komende mei 1612.

Idem, f. 26: Cornelis Bastiaensz, won. te Lopick, koopt 6 Morgen land van de
erfgen. van Bertge Lutvers, dd. 11.5.1612. (Achter in het boek staat hij in de
index vermeld met de naam Post1).

II. Cornelis Sebastiaens Post (zo vermeld in Lijste van alle personen soo
die vervolgens wonen en Lopick ende Capelle).

Kinderen:
1. Bast iaën Cornelis.

R.A. Utrecht, inv. 1037x, Notien van Verkoopingen van Jaarsvelt, Lopik en
Cabauw: Bastiaen Cornelis Post met als borg Gijsbert Cornelis Post; Gijsbert
Cornelis Post, dd. 26.10.1668.

2. Gijsbert Cornelis, volgt III .
3. Aantje, ged. Lopik 20.7.1651 (vader present, get. Dirckske Joosten).
4. Jan, ged. Lopik 2.9.1655.

III. Gijsbert Cornelis Post, verm. 26.10.1668, tr. (1) Merrigje Gerrits; tr. (2)
Lopik 27.11.1670 Baetje (Baligje) Stevens van Die, j.d. van Geldermalsen; tr.
(3) 17.7.1692.

Kinderen:
1. Cornelis, volgt IV.
2. Kind, ged. Lopik 1681 (de vader absent omdat hij papist was; de naam van

het kind schijnt niet de moeite van het schrijven waard te zijn geweest,
want deze werd eenvoudig niet vermeld).

IV. Cornelis Post, begr. Benschop (koor van de kerk, graf 5) 1750, tr (1) als
j.m. van Lopik 4.12.1698 Ariaantje Cornelisse van der Spoor, dr. van Cornelis
Cornelis den Oudsten; tr. (2) Benschop 25.11.1703 Catharina Hendriks Ver-
leurfi, overl. ald. 1738.

In de Ned. Herv. kerk te Benschop ligt een grafsteen waarin de namen zijn
gebijteld van Gijsbert en Cornelis Post.

Uit het eerste huwelijk:
1. Gijsbert.

Was deze soms de vader van I?
Zie voor geslacht Verleun, hierna.
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Uit het tweede huwelijk:
2. Hendrik, volgt V.
3. Aart, vermeld in 1765.

V. Hendrik Post, ged. Benschop 14.12.1704, begr. ald. (koor van de kerk,
graf 5) 17.8.1778, tr. ald. 17.1.1734 Jannigje Willems de Lange3, overl. 1783.

Hendrik Cornelis Post wordt in het jaar 1765 genoemd in het Weesboek van
Benschop, waarin wordt vermeld, dat men in verband met de erfeniszaak van
wijlen zijn ouders en zijn broer Aart Post schappelijk met hem wilde handelen
opdat hij niet geruïneerd zou worden.

Uit dit huwelijk:

VI. Cornelis Post, ged. Benschop 4.8.1743, tr. ald. 27.10.1771 Maria Verlee,
ged. Zoelmond 26.7.1750, dr. van Teunis Cornelis Verlee en Eva Teunis van
den Berg.

Uit dit huwelijk:

VIL Antonie Post, ged. Benschop 4.4.1774, overl. Oud-Loosdrecht 15.3.
1825, tr. ald. 8.3.1807 Lena Hagen*, ged. Oud-Loosdrecht 7.2.1782, dr. van
Johannes Willems Hagen en Geertje Jacobs Pos.

In het trouwboek van Oud-Loosdrecht staat hij abusievelijk vermeld als geb.
en wonende van Ameijde bij Tienhoven; wel kwam hij tijdens zijn trouwen daar
vandaan, omdat zijn ouders ca. 1795 van Benschop naar Ameijde-Tienhoven zijn
verhuisd. Ook wordt hij bij de doop van zijn kinderen te Oud-Loosdrecht vaak
Pos genoemd, welke vergissing te verklaren is, aangezien de naam Pos aldaar
veelvuldig voorkwam.

Uit dit huwelijk:
1. Maria Post, ged. Ameijde 17.9.1807, overl. Nederhorst den Berg 1.2.1868,

tr. ald. 2.11.1833 Willem van Roijen5, geb. 's-Gravenland 4.2.1812, overl.
Nederhorst den Berg 25.2.1877, zn. van Cornelis van Roijen en Maria Fre-
derika Grootgoed.

VERLEUN
(BENSCHOP)

Hendrik Aerts van der Leun (Verleun), geb. ca. 1626, verm. als get. op 3.4.
1672 in een acte van not. Adriaen Leuver te Demmerik bij Vinkeveen, met
enkele anderen komend van Benschop; hij was omtrent ses ende veertig jaer,
heemraad (1676), verm. als oudt-schepen (1680), i.v.m. kerkel, aanslag van
3 gld. (15.3.1680), tr. (1) als j.m. van Benschop 16.2.1662 Marrigje Cornelis
Amersfoorder6, j.d. nu tot Williscop; tr. (2) Maria Meertens, wed. Willem
Dekker, won. tot Ameijde, att. afgegeven tot Ameijde 3.3.1678.

Uit dit huwelijk:

Zie voor geslacht De Lange, hierna.
Zie voor het geslacht Hagen Gens Nostra XV (1960), p. 328 e.v.
Zie voor het geslacht Van Roijen Gens Nostra XIV (1959), p. 138 e.v. en Ned.
Patr. 1924, p. 245.
Zie voor het geslacht Amersj'oorder, hierna.
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1. Catharina Verleun, ged. Benschop 11.12.1670, testeerde 17.3.1738, overl.
1738, tr. Benschop 25.11.1703 Cornelis Gijsberts Posf7.

In 1745 deelden de drie kinderen de inboedel van Catharina Verleun, waar-
onder o.a. was begrepen een stuk land op de grens van Benschop en Lopik met
een waarde van 1400 guld. en 6l/2 Morgen land aan de noordzijde van Benschop
naast de kerk, met een waarde van 900 gld. en een stuk land van 300 gld. tussen
Benschop en Blokland, voorts nog de hofstede met huis, schuur en berg, staande
aan benedeneind van Benschop.

AMERSFOORDER

(BENSCHOP)

I. Adriaen Willems Amersjoorder (Van Amersfoort), tr. Harmtge Frericks
Jans.

Het echtpaar kocht land beneden de kerk te Benschop op 9.3.15938. Adriaen
Willems van Amersfoort ontving in 1602 huur van zijn berg in Polsbroek.

Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt II .
2. Frerick, vermeld in 1630.
3. Jacob, vermeld in 1630.
4. Neeltje Ariens Amersfoorder, tr. (1) Herman Cornelis Hopman; tr (2)

22.4.1655 Gerrit Jansen van Homburg, wedn. van Maertjen Damens.

II. Cornelis Ariens Amersjoorder, overl. vóór 1662, tr. (1) Maijke Hen-
driks de Lange, overl. vóór 1630, dr. van Hendrik Cornelis Lange9 en Annigje
Jans; tr. (2) Teuntje Pieters van der Donck, overl. na 1662.

Weeskamerboek van Benschop, inv.nr. 31: in 1630 wordt Cornelis Ariens
Amersfoorder vermeld als wedn. van Meijken Hendriks, geass. met zijn broer
Frerik Ariens Amersfoorder; in 1630 Jacob Ariens Amersfoorder; in 1636 An-
nigje Jans, wed. Hendrik Vornelis Lange, gesterkt door haar gecoren voogd
Cornelis Adriaens Amersfoorder, tevens als vader en vooght van zijn kinderen
bij Marrichje Hendriks.

In 1661 vond een boedelscheiding plaats tussen Cornelis Ariens Amersfoorder
en Jan Cornelis Amersfoorder. In een acte van het gerecht van Benschop van
1662 wordt als weduwe van Cornelis Ariens Amersfoorder genoemd Teuntje
Pieters van der Donk.

Uit dit huwelijk:

1. Marrigje Cornelis Amersfoorder, overl. vóór 1678, tr. Benschop 16.2.1662
Hendrik Aerts Verleun10.

DE LANGE
(BENSCHOP)

Bron: Zegel van Jan Aertsen Lange, heemraad en schepen
van Benschop, aan een stuk van 9.1.1577, A.R.A. 's-Gravenhage,
Ie afd., Nassausche Domeinen II, inv.nr. 261, reg. 1955, 1956.
Zegels van Franck Aerts, hoogheemraad van Benschop, 10.5.
1562, en gemachtigd schout van Benschop, 4.4.1583, R.A.
Utrecht, Arch. St. Marie, inv.nr. 1583.

7 Zie voor het geslacht Post, hiervoor.
8 R.A. Utrecht, R.A. Benschop, inv.nr. 1123, f. 163.
9 Te Benschop wordt in 1599 een Cornelis Cornelisz Lange vermeld.
10 Zie voor het geslacht Verleun, hiervoor.
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I. Gerrit Lange, geb. ca. 1480.

II. Aert Gerrits Lange, volg. erfenisacte te Benschop overl. vóór 1579.

III. Willem Aerts de Lange, gezworene hoogheemraad van Benschop (13.6.
1593).

Kinderen:
1. Aert Wiüems, volgt IV.
2. Egbert Willems de Lange, wiens erfenis in 1647 werd verdeeld.

IV. Aert Willems de Lange, tr. N.N.
In een erfenisacte van Egbert Willems de Lange worden in 1647 genoemd:

1. Willem Aerts, volgt V.
2. Gerrit Aerts de Lange, tr. N.N. Kinderen.
3. Bart Aerts.

Een dochter:
4. Hillegien de Lange, tr. Benschop 25.1.1645 Cornelis Jansse van Sijl11, uijt

Jaersveld.

V. Willem Aerts de Lange, verm. 17.6.1676 als oudste bloedvoogd over de
kinderen van zijn overl. broer Gerrit Aerts de Lange, tr. N.N.

VI. Jacob Willems de Lange, schepen van Benschop, tr. ald. 21.11.1680
Maria Wouters de Jongh.

VIL Willem Jacobs de Lange, ged. Benschop 6.11.1681, begr. ald. 24.4.
1744, tr. ald. 20.12.1711 Neeltje Aerts van Zijll^, overl./begr. Benschop 24/
30.11.1736.

Uit dit huwelijk:
1. Jannigje de Lange, ged. Benschop 15.10.1713, overl./begr. Benschop (koor

van de kerk) 28.8/2.9.1783, tr. 3.1.1734 Hendrik Cornelisse Post™.

(Wordt voortgezet) E. VAN ALPEN

11 Zie voor het geslacht van Zijll, in een volgende aflevering.
12 Zie voor het geslacht Post, hiervoor.

GRAFZERK

Opschrift van een grote grafzerk, sedert 1913 verborgen onder de houten
vloer van de Hervormde Kerk te De Meern:
„In deze grafstede, die nooit mag geopent, en door den afgeganen Kerkenraad,
met het hierbijstaande gestoelte moet onderhouden worden, zijn begraven de
Heren Jacobus van Stammen, canonik van Oud Munster 't Utrecht ? C ? C, D
ao. 1726 en Cornelis van Loon, Heemraad van de Langevliet ? C ? C, D.D.:
II Juny 1762 oud 63 jaaren".
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JAN
LANGERACK

zn. v. Jan
Dircksz

Coopman

ANNET.IE
OIDIONS

dr. v. Gidion

• c. 1653 • c. 1648
a A'dam • A'dam

(N.k.) (N.k.)
23.8.1690 29.5.1698

| ca A'dam (N.k.) 24.8/8.9.1675 |

GIDION
LANGERAK

JAN
SARVAAS

zn. v. Abraham
Adriaensz. Faes

en Geertruy
Willemsdr.

Goudsmid

.w A'dam (N.k.)
20.5.1659

D A'dam (O.k.)
18.9.1737

1 oo A'dam

1
(JOH)ANNA
SARVAAS

CATHAUINA
CLEM(ME)-

RINCK

dr. v. Jan
Barendsz. en

Anna Faesdr.

„ A'dam (O.k.)
3.1.1649

• A'dam (O.k.)
29.12.1713

(N.k.) 8.1/1.2.1678 |

1
1

ABRAHAM
SARVAAS

Coopman Coopman

Amsterdam
(Wa.k.)

18.5.1678
Amsterdam
(O.k.)

26.6.1715

^. Amsterdam
(O.k.)

25.8.1687
t / a Alphen

a.d. Rijn/
Amsterdam (O.k.)

11/13.3.1761
| oo Amsterdam (Wa.k.) 13/31.12.1709 |

CATHARINA MAGDALENA
LANGERAK

^. Amsterdam
(O.k.)

31.8.1687
• Amsterdam

(O.k.)
7.9.1752

| oo Amsterdam (Wa.k.)

1
JAN

SARVAAS

^ Amsterdam (O.k.) 7.3.1714
• Alphen a.d. Rijn 5.6.1787

Koopman

~ Amsterdam (Z.k.) 23.10.1709
• Amsterdam (O.k.) 7.7.1758

| oo Amsterdam (O.k.) 19.4./9.5.1731 |

I
Mr. ABRAHAM SARVAAS

Schout v. Alphen a. d. Rijn

* / ~ Amsterdam (Z.k.) 19/23.7.1732
t Utrecht 8.2.1815

I oo Amsterdam/Alphen
SARVAAS

• / - Alphen a. d. Rijn 12.4.1761 GIDION JAN LANGERAK
Drossaard, Schout en Dijkgraaf van stad en graafschap Leerdam, Stadhouder

Keizerlijk Frans (1810), Koninklijk Nederlands

bezigende als muntmr.-teken: | \$ (1797-1806),

oo Amsterdam (O.k.) 22.12.1785/9.1.1786 MARIA TUYTE,, ~ Amsterdam
(Teute) en Margaretha

Samenstelling: A.R.K.
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CORNEUS
SCHOUTEN

DIEWEKT.TE
TYMENS

Dr. NICOLAAS
DU MARCHIE

MAUGARETHA
DE VLIEGER

Dr. JACOBUS
VERBERG

J I

t Aarlander-
veen

1.4.1708

Med. dr. te
Goes

GEERTRUY
SCHOUTEN

-v/v Amsterdam (N.k.)
1.4.1687

a Amsterdam (O.k.)
14.6.1755

15.11/3.12.1708 [

I
CATHARINA DEBORA

SARVAAS

•^ Amsterdam (W.k.) 24.8.1714
t / O Amsterdam (O.k.) 25/31.7.1748

Ds NICOLAAS ADRIANA
DU MARCHIE VERBERG

Ned. Herv. Predt.
te Ovezande (1697),
's-Heer Hendriks-
kinderen (1702) en
Arnemuiden (1710)

t Arnemuiden
30.5.1730

I oo 's Heer Hendrikskinderen ? c. 1703 |

Ds JACOBUS
DU MARCHIE

Ned. Herv. Predt. te Hoogvliet
(1730), Oostzaan (1735), Zierik-
zee (1740) en Amsterdam (1742)

* 's-Heer Hendrikskinderen 22.11.1706
t / a Amsterdam (O.k.) 30.12.1748/6.1.1749

|oo 1T Amsterdam (O.k.) 27.9/14.10.17371

i
ADRIANA GEERTRUYDA DU MARCHIE

a. d. Rijn 14.12.1759

Amsterdam (W.k.) 3.1.1744
t 1.1.1785

I
DU MARCHIE

DU MARCHIE SARVAAS t Utrecht 3.5.1834
v. d. Lenen aldaar (1791) Bataafs-Republikeins (1797), Koninklijk-Hollands (1806),
(1814/15) Muntmeester te Utrecht

H (1805-1810), ^ (1810-1814)

(Eil.k.) 27.9.1766, f Utrecht 18.1.1838, dr. v. Johan Peter Adolf Davidszn.
Hermansdr. v. d. Meulen
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V/l 16
IIEIMtlCH
MULLER

zn. v. Christian
en Barbara

Stauffer

Landbouwer,
Ltefdeprediker
der D.G. ge-

meente

• Wallertheim
3.2.1715

t Wallertheim
26.2.1795

V/2 17
MAKGAItETIlK

MAYER

• Klein-Karl-
bach

18.10.1714
t 24.8.1774

15.6.1738

IV/1 8
CHRISTIAN

MULLER

Kleermaker

* Wallertheim (Pf.)
5.12.1752
t Crefeld
12.4.1794

V/3 18
HENRICII
SCHMIDT

V/4 19
CATHARINE

IV/2 9
ELISABETH
SCHMIDT

*/**. Neuwied
5.9/20.10.1752

t Crefeld
11.4.1791

co Crefeld 2.8.1778

III/l 4
Prof. Dr. litt. hc. en Dr. theol. h.c.

SAMUEL MULLER

Leraar Doopsgez. Gemeente v. Zutphen (1806),
Zaandam O.Z. (1809), Amsterdam (1814), Hoog-

leraar a.h. D.G. Seminarie te Amsterdam
(1827-'56)

•Crefeld 18.1.1785
t Amsterdam 25.2.1875

V/5 20
PIETER
MABÉ

zn. v. Claas
Cornelis en
Swaantje
Frederiks

Fabriqueur
v. linten,

Leraar D.G.
gem. v. Haar-

lem

• Haarlem
8.5.1711

t Haarlem
31.10.1779

V/6 21
FEMMETJE
GUEVINGII

dr. v. Jan
Berentz. en

Orseltje
Hendriksz.

Richers

• Haarlem
31.8.1716

t Haarlem
9.10.1785

Kampen
°° 20.6.1738

IV/3 10
FREDERIK

MABÉ

Fabriqueur van Blauwsel

* Haarlem (D.G.)
18.8.1748

t Haarlem
29.11.1817

V/7 22
JAN

v. GRONINGEN

• Wormerveer
t Purmerendf?)

v. 10.9.1773

V/8 23
GEERTJE

HARTMAN

Kampen (Stadh.)
1X1 23.2/28.3.1742

IV/4 11
GRIETJE

VAN GRONINGEN

* Kampen (D.G.)
2.5.1746

t Haarlem
11.3.1821

co Haarlem 21.2.1773

UI/2 5
FEMINA

GEERTRUIDA MABÉ

* Haarlem (D.G.) 25.9.1784
t Amsterdam 4.2.1870

co Haarlem 15.4.1812

II/l 2
FREDERIK MULLER

Boekhandelaar, Uitgever, Bibliograaf en Stichter der Firma Frederik Muller & Co., Veiling-
meesters t

* Amsterdam 22.7.1817

i / i

* Amsterdam 22.1.1848

e Amsterdam

t Amsterdam 4.1.1881

co I Amsterdam

Dr. Mr. SAMUEL
Gemeente-Archivaris en Directeur v. h. Stedelijk Museum v. Utrecht

oo Amsterdam 24.5.1877 MARIA GEERTRUIDA LULOFS, * Amst

Samenstelling: A.R.K.
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V/9 24
INTE

1NTKMA

zn. v. Jacob
Intes

Executeur

V/10
MINKE
TOMAS

25 V/l 1

dr. v. Tomas

• Leeuwarden
c. 1710

Franeker
16.3/1.4.1732

IV/5 12
JACOB

YNTEMA

Koopman

^. Franeker
21.7.1734

t / a Amsterdam (N.k.)
22/27.8.1799

26
Dg. JACOBUS

MOOYEN

zn. v. Jan en
Jacobje
Jacobs

Ned. Herv.
Predikant te

Mastenbroek
(1728)

,~ Harderwijk
25.12.1703

t Mastenbroek
30.10.1765

Harderwijk

V/12
LUCIA

v. EYBEKGEN

27 V/13

dr. v. Ds. Ger-
hardus en

Maria Ravens-
berg

Harderwijk
31.7.1707

12.6/29.7.1729

IV/6 13
GERHARDA

MOOJEN

^v Mastenbroek
9/14.12.1749
t Breukelen

22.9.1819
co Amsterdam (N.k.) 27.11/15.12.1772

IH/3
JACOB WYBRAND

YNTEMA

Boek- en Prentverkoper

* Amsterdam (D.G.) 21.3.1779
t Arnhem, h. „Rijnheuvel" 16.2.1858

28
OEKRIT

IIESLINOA

zn. v. Dr.
med. Foppe

en N.

Koopman

V/14
CLAESKE
BREFO

dr. v. Dirk
en N.

29 V/15

1V/7 14
FOPPE

HESLINGA

* Bolsward (D.G.)
c. 1746

t Almelo
10.6.1822

30
ALLE

MEDENDOBP

zn. v. Pieter
Derks en

Meenje Jansdr.
Modderman

Mennonieten
leraar

t / a Groningen
1/10.7.1756

V/16 31
IIEILTJE

BLAUPOTT

dr. v. Jan
Simonsz.

. II

* Appingedam
c.1715

t / D Groningen
8/16.11.1765

Groningen/Appingedam
1/23.10.1740

1V/8 15
HEILTJE

MEDENDORP

* Groningen (D.G.)
c. 1744

t Almelo
21.10.1820

oo Bolsward 25.7.1773

IH/4
SARA

HESLINGA

•Leeuwarden 7.4.1780
t Haarlem, h. „Land en Duinzigt" 6.6.1838

oo Amsterdam 23.5.1817

H/2

* Amsterdam 13.8.1818

23.12.1846

GERARDA JACOBA YNTEMA

f Arnhem, h. „Mariaburg" 29.8.1863

t Utrecht 5.12.1922

MULLER (R.N.L.)
(1874-1918), Rijksarchivaris i. d. Prov. Utrecht (1879-1920), Historicus

erdam 1.9.1854, f Utrecht 23.1.1954, dr. v. Claas en Bregtje Posthuma
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KWARTIERSTAAT VAN A. W. RUTGERS

De hier beschreven kwartierstaat betreft die van schrijver's grootvader.
Daar in drie opvolgende generaties een huwelijk plaats vond tussen een
Rutgers en een Stichtse boerendochter, heeft de kwartierstaat grotendeels be-
trekking op families uit de provincie Utrecht. Aanvullingen zullen door
schrijver zeer op prijs worden gesteld.

1. Arnoldus Wijnand Rutgers, geb. Wageningen 9.4.1855, molenaar op „de Kat" te
Zaltbommel, overl. ald. 8.5.1941.

2. Reijer Rutgers, geb. Wageningen 18.8.1811, molenaar op „de Ooievaar" te Wagenin-
gen, lid van de Gemeenteraad ald., overl. ald. 5.3.1882, tr. ald. 16.2.1843

3. Cornelia Lagerwey, geb. Leersum 13.1.1814, overl. Wageningen 31.1.1881.

4. Arnoldus Wijnand Rutgers, ged. Wageningen 23.4.1786, stalhouder in „Het Hof van
Gelderland", lid van de Stedelijke Raad te Wageningen, overl. ald. 4.5.1855, tr.
Driebergen 20.1.1805

5. Jannigje van Woudenberg, geb. Driebergen ca. 1779, overl. Wageningen 4.12.1830.
6. Lammert Lagerwey, ged. Leersum 9.2.1777, landbouwer, overl. Leersum 23.6.1837,

tr. Leersum 22.11.1801
7. Hendrikje Huygenbos, ged. Scherpenzeel 23.3.1778, overl. Leersum 15.6.1840.

8. Willem Rutgers, ged. Arnhem 25.3.1753, stalhouder in .,Het Hof van Gelderland",
overl. Wageningen 16.9.1805, tr. ca. 1784

9. Hendrikje van Veenendaal, ged. Woudenberg 16.7.1747, overl. Wageningen 15.1.
1815.

10. Reijer van Woudenberg, ged. Doorn 24.6.1753, landman op „Het Loo", lid van het
Gemeentebestuur van Driebergen, overl. ald. 12.2.1829, tr. (1) Doorn 27.11.1774

11. Judith Lagerwey, ged. Doorn 3.6.1753, overl. Driebergen 1783.
12. Lammert Lagerwey, geb. Woudenberg 29.4.1725, schout van Leersum, overl. Wou-

denberg 28.2.1803, tr. (2) Odijk 2.12.1770
13. Jannigje van Vulpen, geb. Odijk (?), overl. Leersum 8.5.1783.
14. Klaas van Huygenbos, ged. Scherpenzeel 13.1.1743, landbouwer op Klein Wolfs-

winkel, overl. Scherpenzeel 10.1.1809, tr. ald. 31.1.1771
15. Zwaantje Wolfswinkel, ged. Leusden 7.2.1745, overl. Scherpenzeel 28.11.1819.

16. Aart Rutgers, geb. Heteren ca. 1713, stalhouder in de „Constabel" in Arnhem,
overl. ald. 30.10.1794, tr. ald. 5.1.1744

17. Willemijn van Merm, overl. Arnhem 18.2.1762.
18. Claas van Veenendaal, ged. Doorn 1.2.1705, landbouwer, overl. Woudenberg 28.5.

1773, tr. ald. 29.11.1739
19. Weyntje Hendrikse, wed. Lambert Gijsberts.
20. Teunis van Woudenberg, landbouwer op „Het Loo", tr. Driebergen 13.2.1752
21. Jannigje Dorresteyn.
22. Lammert Lagerwey (12), tr. (1) Woudenberg 9.1.1746.
23. Evertje Lagerwey, overl. Leersum 25.8.1767.
24. Anthony van de Lage Wey, landbouwer, schepen van Woudenberg, tr. ald. 7.4.1712
25. Geertje van Blootenburg, ged. Amerongen 5.1.1696, overl. Woudenberg 18.6.1791.
26. Elbertus van Vulpen, landbouwer, overl. Odijk 2.5.1768, tr.
27. Grietje van Eek, begr. Odijk 13.3.1780.
28. Hendrik van Huygenbos, ged. Scherpenzeel 14.8.1707, landbouwer op Klein Oor-

deel, tr. Scherpenzeel 3.11.1737
29. Geurtje Klaasz.
30. Jan van Wolfswinkel, ged. Renswoude 22.6.1715, landb. op Groot Oorle, schepen

van Scherpenzeel, tr. ald. 13.5.1742
31. Hanna Lookhorst, wed. Cornelis van Zoest, ged. Woudenberg 14.2.1717, overl.

Scherpenzeel 23.4.1795.
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32. Ruiger Rulgers, zn. van Steven Rutgersz.1 en Marija Croll, ged. Heteren 11.2.1684,
tapper op de Praats in Arnhem, overl. ald. 23.10.1765, tr. Heteren 19.6.1712

33. Willemina Limferls, dr. van Arnt Lymphers en Jenneke Migharis, overl. Arnhem
24.6.1749.

34. Cornelis van Merm, zn. van ? en Cornelia Cornelissen, tr. Arnhem 9.9.1724
35. Maria van Reemst, dr. van Willem van Reemst en Nayleke van Drissel, ged. Arn-

hem 29.11.1703, overl. ald. 18.2.1762.
36. Hendrik van Veenendaal, zn. van Claes Hendricks en Mary Aerts, ged. Veenendaal

25.5.1682, tr. Doorn 15.3.1704
37. Maagje Elis, j.d. van Leusden.
38. Hendrik Peterse, j.m. van Maarn, tr. Doorn 26.9.1705
39. Kuyntje Dekker, dr. van Hendrik Klaasz. Dekker (Maarn) en Derkje Gerrits, overl.

Woudenberg 9.9.1760.
40. Reyer van Woudenberg, Jansz-, lidm. Driebergen 21.7.1723, landbouwer in de

Odijkse Steeg, schepen van Driebergen, tr. ald. 8.2.1722
41. Hillegien van Dijck, dr. van Willem van Dijck Arisse en Hillegien van Pappelen-

dam Jansd., wed. van Anthony van Daetselaar Cornsz.2

42. Teunis van Dorresleyn, zn. van Jan Teunisse van Dorresteyn en Evertje Egberts
van Sandbrinck, geb. ca. 1680, schepen van Driebergen, tr. Zeist 30.10.1707

43. Willemijntje de Waal, dr. van Jan de Waal Cornsz. en Jannigje Gerritsd., overl.
1770.

44/45 = 24/25.
46. Evert Lagerwey, Teunisz-, tr. Woudenberg 10.3.1720
47. Judith van Bennekom, Jakobsd.
48. Lambert (Lagerwey) Dirksz., landbouwer, is overl. voor of in 1719*.
49. Aalt je Klaass.
50. Jakob van Blootenburg, zn. van Gerrit van Blootenburg Jakobsz. en Geertje Rut-

gers, schepen van Woudenberg3, tr. Leersum 31.3.1695
51. Maria van Woudenberg, dr. van Peter van Woudenberg Dirksz. en Teuntje Cor-

nelisse.
52. Willem van Vulpen, timmerman in Odijk, overl. 28.4.1733, tr.
53. Gerrigje van Ommeren, overl. Odijk 27.7.1745.
54. Waarschijnlijk Gerrit van Eek Thomasz-, j.m. van Kapel Avesaat4, tr. Ravenswaai

28.3.1706
55. Krijntje van Leeuwen, Petersd., j.d. van Ravenswaai.
56. Cornelis Willemse, zn. van Willem Cornelisse op Wagepsveld, landb. op Huygenbos

(1699), tr. Renswoude 11.7.1697
57. Geertje Hendriks van Kleyn Wagensveld.
60. Breunis Swart (Wolfswinkel), zn. van Jan Arisse Swart en Jantje Brunis, ged. Rens-

woude 22.2.1680, landbouwer op Olde Wolfswinkel (1711)5, tr.
61. Swaantje Ruisseveen, dr. van jan Berents Ruysseveen en Gijsbertje Willems, ged.

Veenendaal 8.10.1693.
62. Hendrik Lookhorst, zn. van Willem Rutten Lockhorst en Jannetje Jans van Over-

eem, ged. Scherpenzeel 21.4.1690, landbouwer op de Ringelpoel, schepen van Wou-
denberg, tr. ald. 1.3.1716

63. Willemijntje Jansd. van Leusbroek.

G. A. W. RUTGERS

1 Zie Gens Nostra XVII (1962), p. 109.
2 Zie Ph. J. C. C. VAN HINSBEROEN e.a., Bronnen van de Geschiedenis van Zeist, dl. II,

1968.
3 Zie Ned. Leeuw L1V (1936), k. 205 en LVT (1938), k. 123.
4 Een zoon Thomas woont in Odijk en treedt op als doopgetuige bij k. van Grietje

van Eek, doch doop van d. Grietje niet gevonden.
5 Zie J. W. VAN MAREN, Register op de lenen en tinz.en van het huis Scherpen7.ee!.

1969; zie ook S. LAANSMA, Kerckenboek van Renswoude 1638-1713, Renswoude
1964.

* Vgl. E. van Weel, Een Woudenbergse kwartierstaat, pag. 170 in dit nummer, kw. 84
en 85. (Red.).
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Foto H. H. W. van Eyk

Gevelsteen Fundatie vwi Renswoude aan de Agnielenstraat (1757)

ENKELE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT
VAN VULPEN TE DOORN1

INLEIDING

Bij de samenstelling van een kwartierstaat stuitte ik enkele jaren geleden op
Maeychje Anthonisdr die vóór 1652 gehuwd moet zijn geweest met Jan Jansz
Westenengh, te Doorn. Aangezien het doop- en trouwboek der Herv. Gem.
Doorn in 1672 bij de inval van de Fransen verdwenen was, zocht ik verder
in het Rechterlijk Archief van Doorn waarvan het oudste deel begint in
16332. Inderdaad bleek een Thonis Pelgromss op 12.2.1647 siekelijk te bedde
te liggen en Neeltje Corneüsdr. wed. Thonis Pelgromsz op 18.6.1652 te teste-
teren, onder vermelding van haar kinderen waaronder Maeychje, gehuwd met
Jan Westenengh. Op 22.1.1663 transporteren de erfgenamen van Teunis Pel-
gromsz van Velpen en Neeltje Cornelisdr. land op een mede-erfgenaam,
waarmee de achternaam Van Velpen in het vizier kwam. Zo bleek Neeltje
Cornelisdr. een Van Blanckesteyn te zijn, maar met dit ouderpaar — Van
Velpen/Van Blanckesteyn — leek de zaak toch echt vast te lopen: archivalia
van vóór 1633 waren er immers niet. Hoezeer men zich in een dergelijk geval
kan vergissen moge onderhavige .studie' aantonen.
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Een toevallig bladeren in de klappers op protocollen van enkele notarissen
te Utrecht leverde een redelijk aantal Van Velpen's op, waaronder een Pel-
grom Jansz van Velpen die aan het einde van de 16e eeuw te Wijk Bij Duur-
stede woonde. De belangstelling was gewekt en het probleem geboren! Voor-
al toen uit deze notariële aktes bleek dat de Van Velpen's leenmannen waren
van de heren van Culemborg en Gaasbeek en van het kapittel ten Dom.
De bijzonder rijke archieven van o.a. de Utrechtse kapittelkerken in de mid-
deleeuwen hebben reeds veel aan het licht gebracht over de familie Van Vel-
pen (waarover bij mijn weten nauwelijks iets gepubliceerd is), maar toch
moet van een voorlopige rangschikking van de gegevens gesproken worden.
Daarbij vermelden wij nog uitsluitend de hoofdzaken, omdat anders de om-
vang van dit artikel te groot zou worden. Van de gelegenheid maak ik graag
gebruik ieder die de beschikking heeft of krijgt over gegevens Van Velpen
— uit welke tijd ook — te verzoeken zich met mij in verbinding te stellen:
elk gegeven kan een waardevolle aanvulling zijn!

WAPEN

Bij een pachtovereenkomst tussen Tuenis Pelgromss van Velpen en het
Sint Barbara- en Sint Laurensgasthuis te Utrecht op 25.8.1622, zegelt Tuenis
met een geschakeerd kruis3. Dit bleek het meest voorkomende wapen Van
Velpen te zijn met als kleuren: de blokjes goud en zwart op een zilver veld4.
Met dit wapen zijn thans enkele tientallen zegels bekend, het oudste daterend
van 1440. Frappant is de gelijkenis met het wapen van de ridders Van Broe-

1 De oudere schrijfwijze welke wij in ons artikel dan ook aanhouden is: Van Velpen.
Bronnen en afkortingen
Rijks Archief Utrecht: Gemeente Archief Utrecht:

RAU
BA
SvU
HSS
DOM
OM
SJ
SP
SM
KKK

— rechterlijk archief
— bisschoppelijk archief
— staten van Utrecht:
— verzameling handschriften
— Domkapittel
— Oud Munster
— Sint Jan
— Sint Pieter
— Sint Marie
— kleine kapittelen en

kloosters
NLB
OLB

GAU —
UBA —

NU —

rechterlijk archief
bewaarde archieven
(Te en lle afdeling)
Notarieel Archief

Rijks Archief Arnhem:
CUL —

— Nederlangbroek
— Overlangbroek

Archief van de heren van
Culemborg.

2 RAU 1246 deel I (1633—1668).
3 UBA II 1442 nr. 6.
4 Volgens handschrift ,yan Doorn' in Gens Nostra XX (1965), p. 21 en XXI (1966), p.

210—212. Merkwaardig is in dit verband de mededeling van Belaerts van Blokland in
Ned. Leeuw XLI, k. 35 waar het wapen Van Doorn wordt beschreven naar een
wapenbord uit 1717 als ,een geschaakt kruis van rood en goud op een goud veld
en een gouden schildvoet beladen met een zwart wiel.' Dit wijst op afstamming
van deze Van Doorn's uit de Van Broeckhuysen's. (Cf. ook noot 6 pag. 156).
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chuysen die in de middeleeuwen uitgestrekte goederen te Doorn hadden; alleen
de kleuren zijn anders (rood en goud op een zilver veld). Dit wapen blijkt
in hoofdzaak door leden van de families Van Broeckhuysen en Van Velpen
gebezigd te worden, slechts enkele uitzonderingen zijn ons totnogtoe bekend5.
Overigens zegelen verschillende families Van Velpen/Van Doorn met dit
wapen, zonder dat zij nog met elkaar in verband gebracht konden worden:
zo bv. de uitgestorven familie Van Doorn (beschreven in Gens Nostra
XX (1965), p. 21 en XXI (1966), p. 206 e.v. en de thans adellijke Van
Doorn's (Ned. Adelsboek)6.

Eén familie Van Velpen zegelt met een ander wapen hetgeen een aanwijzing
ervoor kan zijn dat zij geen echte Van Velpen's zijn. In 1592 zegelt Peter
Claesz van Velpen, schout van Werkhoven, met een dwarsbalk en drie lelies
boven en onder (2,1)7. Over zijn kleinzoon en naamgenoot is een merkwaardig
verhaal bekend. Op 11.11.1714 leggen zekere getuigen een verklaring af dat
Maria van Noortdijck heeft gezegd: dat men den ouden koster, dewelcke de
segels van de brieven soude hebben gesnede, wederom uyt de kist soude halen
ende hant af doen hacken en aen de galgh doen hangen.

Een en ander heeft zich afgespeeld te Odijk waar Peter Claesz van Velpen
lange tijd koster-schoolmeester is geweest8. Men vraagt zich af wat dit te
betekenen heeft, vooral als men weet dat een Ghijsbert Claesz omstreeks 1550
schout van Werkhoven was, welke mogelijk de grootvader van eerst genoem-
de Peter van Velpen is. Ghijsbert Claesz zegelde evenwel weer met drie hoef-
ijzers (2,1)9. Hoe dit zij, het lelie-wapen Van Velpen blijkt in feite een der
wapens De Cruyff te zijn. Op 7.12.1499 zegelt Willem Willemsz die Cruve te
Cothen met dit wapen10 en 18.11.1508 een Dirc die Cruve, pander11. Daar-
naast komen te Doorn en Langbroek in de 15e eeuw verschillende personen
voor zonder achternaam, die met dit wapen zegelen. Tussen hen en de Van
Velpen's kan heel goed een nauwe relatie hebben bestaan: de twee wapens
Van Velpen komen vier keer samen voor aan één charter, zodat het vermoe-
den gerechtvaardigd is dat de Werkhovense Van Velpen's in vrouwelijke lijn

5 Behalve genoemde families Van Broeckhuysen en Van Velpen zegelen met een
geschakeerd kruis: Lambrecht van der Cule als landgenoot te Werkhoven in 1391
(UBA TI 1411); dezelfde zegelt voor iemand in het Goy (gemeente Houten) in
20.1.1393. (OM 2298); zo zegelt ook Ghisebrecht van Walenborch kanunnik ten
Dom in 27.9.1356 (DOM 1239).

0 Cf. ook Ned. Leeuw Lll, k. 368. Stamvader is Thonis Jansz van Doorn, rademaker
die omstreeks 1580 geboren zal zijn. Als hij inderdaad een Van Broeckhuysen is
(zie pag. 55 noot 4) zou hij een broer kunnen zijn van Cornelis, Ros en Peter Jans-
zonen van Broeckhuysen die alleen aan het begin van de 17e eeuw voorkomen in

Darthuizen e.o.
7 UBA II 1948; zo ook zijn kleinzoon Peter van Velpen, gesubstitueerd schout van

Werkhoven 5.4.1675 (OM 1640).
8 Ontleend aan .Tussen Rijn en Lek' tijdschrift voor de: geschiedenis van het gebied

tussen Kromme Rijn en Lek I, p. 4. Genoemde akte is te vinden op het R.A. Utrecht
in het Arch. Herv. Gem. Odijk, nr. 81.

» 5.12.1549, SJ 662.
10 DOM 1793.
11 SM 1410.
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van de Doorne afstammen*2. Nog één merkwaardigheid dient in dit verband
vermeld te worden: te Everdingen komt op 17.4.1650 voor een Jan Dirckx
van Vulpen genaamd de Cruyfv. Toevallig13?

NAAM

Volgens mededeling van mej. Th. M. van Dijk te Zeist stonden er in de
tuin van haar grootouders Van Vulpen aan de Utrechtseweg in Zeist indertijd
twee stenen paaltjes met het opschrift VEL-PEN, meegenomen van de oude
boerderij in Doorn. Deze paaltjes, thans helaas verdwenen, waren mogelijk
zeer oud en afkomstig van het oude goet the Velpen zoals dat al wordt ge-
noemd in het oudste register van Proosdijlenen van het kapittel ten Dom
rond 140014. Op 4.11.1514 draagt Jan Claesz van Velpen de vrije tijnsweer
op van eenre hofstat geheten Velpen daertoe behoert een hal]] hoe]] landes
gelegen in der maelscap ende inden tiende tot Velpen inden kerspel tot
Doem aen vele percelen (wij zullen de beschrijving niet vervolgen, vermelden
wel dat als belending o.a. genoemd wordt de nog bestaande Stamerwech) aan
Cornelis Aerntsz die het goed meteen weer aan Jan teruggeeft in een eeuwige
erfpacht15. Het is dus wel zeer aannemelijk dat de familie haar naam ont-
leent aan het kennelijk zeer oude goed Velpen. Tot in de 17e en 18e eeuw
komen de benamingen Velpereng, Velperhorst, Velpertiend en Velpermeent
in Doorn voor; een onderzoek naar de ligging van dit goed is nog niet ver-
richt. Opmerkelijk is dat de naam ook zeer vroeg in Zuid-Nederland voor-
komt: in 1272 worden de gebroeders Arnoldus en Gerardus genoemd, zonen
van een ridder Henricus de Felpe, terwijl een Henricus de Velpe in 1375
in de magistratuur van Leuven zat16. Niet alleen is er het boven besproken
probleem van twee wapens, de familie bediende zich ook nogal eens van an-
dere namen. Hier kon evenwel in het belangrijkste geval aangetoond worden
dat het om een en dezelfde familie gaat. In 1440 zegelt Jan van Wiic met
een geschakeerd kruis voor zijn oom Gerrit Gijsbertsz, als deze verschillende
stukken land in Doorn pacht van het Sint Barbara- en Sint Laurensgasthuis17.
Deze Gerrit komt in verschillende tiendrekeningen van het kapittel ten Dom
voor als Gerrit Gijsbertsz van Velpen, terwijl Jan in 1443 zegelt als Jan van

12 Zo zegelen
geschakeerd kruis:
Jan van Wijc van Velpen
Jacob Claess (vV)
Johan van Wijck
Gheryt van Wijck

inv.:
OM
OM

DOM
OM

1408
1251
1838
1251

lelies:
Jan Gijsbertss

Lambert Janss
Gysbert Janss
Lambert Janss

plaats/dat.:
Maarn 15.3.1443
NLB
NLB
NLB

26.11.1468
27.11.1468
17.12.1487

13 A.R.A. 's-Gravenhage; Rechterlijk Archief Everdingen 17. Deze Jan Dirckx van
Vulpen genaamd de Cruyfv is wschl dezelfde als de in het zelfde register voor-
komende Jan Dirckx van Fulpen x Anna Stichters welke mede-erfgenaam is van
haar vader Jan Cornelisz Stichter.

14 DOM 2368, dl. 1, f. 17/18, waar Jan van Broechuysen Florenss o.a. beleend wordt
met den tiende van vyf merghen daer die oude Ghijsbert van Velpen op woent.

15 DOM 2368, dl. 3, f. 133.
16 J. Th. DE RAADT, Sceaux Armoriés des Pays Bas et des pays avoisinants etc, part IV,

Bruxelles 1901.
17 UBA II 1442, nr 1.
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Wiick van Vel pen. Het meest overtuigend is de toevallige vondst van het af-
schrift van een akte waarbij Johan, Claes en Dirck van Velpen land huren
van het Sint Catharijnenklooster in 1419. Volgens dit afschrift zegelt Johan
van Velpen zelf en doet Jan van Wijc dat als broer voor Dirck en Claes18.
Tot in de 16e, wellicht 17e, eeuw komen personen voor die Van Wijck heten,
maar eigenlijk van Velpen's zijn, hetgeen wellicht ook voor de reeds genoem-
de adellijke familie Van Doorn geldt.

DE VOOROUDERS VAN MAEYCHJE VAN VELPEN

I. Ghijsbert van Velpen, wordt 2.5.1408 door de heer van Gaesbeeck beleend
met een y2 Hoeve aen alrehande stucken te Tuyl (onder Doorn) welk land
ruim tweehonderd jaar in bezit van de familie zal blijven19. In 1410 wanneer
het land overgaat op zijn zoon Claes houdt hij zijn lijftocht aan dit goed.
Op 17.9.1400 wordt Jan van Broechusen Florensz door de Domproost o.a.
beleend met den tiende van 5 merghen daer die oude Ghijsbert van Velpen
op woont20.

Volgens niet te checken mededeling van Booth komt er reeds in 1310 een
Ghiselbertus de Velpe voor21; wij laten thans de voornaamse 14e-eeuwse gege-
vens van Velpen volgen:

26.8.1369 is een Ghisebrecht van Velpen tinsgenoot te Leersum, zo wordt
ook bij een belending in Leersum 5.6.1378, genoemd Jan van Velpen21.

Op 16.4.1387 is Ghisebrecht van Velpen Ghisebrechtsz tinsgenoot te Doorn
bij een landoverdracht aldaar op het al meergenoemde S. Barbaragasthuis te
Utrecht22.

Omstreeks 1396 heeft een Ghijsbert van Velpen een proces met heer Jan van
Zulen, maarschalk van het Overkwartier, wegens het verlenen van huisvesting aan
Ebbert Lubbertsz en de zijnen met de door de laatsten gewelddadig ontvoerde
vrouw Wendelmoet uit Amersfoort23.

In 1399 wordt Ghisebert van Velpen Jansz burger van Utrecht, terwijl in
1414 aan een Ghisebrecht van Velpen, butenborgher, het burgerschap wordt ont-
nomen wegens het niet op tijd betalen van de kameraar. Zo wordt ook in 1389
het burgerschap aan Jan van Velpen ontnomen omdat hij der slat voer Mont-
foerde nyet en diende**.

In de rekeningen over de tienden van het kapittel ten Dom (beginnend in
1410) komt Ghijsbert van Velpen van 1410 tot 1415 voor, éénmaal zelfs als va-
der van Jan van Wijck25.

Van Ghijsbert van Velpen zijn vier zonen bekend:
1. Jan van Wijck van Velpen, volgt II.
2. Claes Ghijsbertss van Velpen, in 1410 (woensdag na H. Kruisdag) beleend

met de l/2 Hoeve te Doorn na opdracht van Ghijsbert van Velpen26;
wordt genoemd in de genoemde tiendrekeningen van de Dom 1417, 1418,

18 HSS 352, f. 104.
10 BA 110, dl. 1, f. 21a.
20 Cf. boven noot 14.
21 U B A I 488 (Cartul . Margare thenhof) , HSS 378, dl. 1.2, no. 1283 in „liber. lat. III

50v."
22 U B A II 1379.
23 BA 198.
24 GAU I, nr. 16 (Buurspraakboeken).
25 DOM 853, dl. 1, e.v.
20 BA 110, dl. 1, f. 21a.
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alsmede in een onder II te noemen akte van 1419; sterft wellicht zonder
mannelijke nakomelingen, want in 1432 wordt Jan van Wijck Jansz de
Jonghe (zijn neef/oomzegger dus, III) met de y2 Hoeve beleend.

3. Dirck Ghijsbertsz van Vel pen, vermeld in de tiendrekeningen van de Dom
over 1417 alsook in de nog te noemen akte van 1419.

4. Gerrit Ghijsbertss van Velpen, vermeld in de tiendrekeningen van de Dom
van 1410 tot 1443; pacht 30,9.1440 van het Sint Barbara- en Sint Laurens-
gasthuis verschillende stukken land te Doorn (waaronder een akker voor
de herberghe de Stoppelenberghe; dit land is overigens hetzelfde als dat
wat in 1622 door Tuenis Pelgromss van Velpen gepacht wordt!) Voor hem
zegelt dan zijn oomzegger Jan van Wiic27.

II. Jan van Wijck van Velpen, pacht volgens genoemde tiendrekeningen in
1415 de tiende van Langbroek waarbij Ghijsbert van Velpen, zijn vader, borg
is. In 1425 pacht een Jan Ghijsbertss van Wijck de wijndtmolen te Doem
voor twee jaar van de heren van de Dom2»; in 1435 ontvangt dezelfde
alsulck lant als hij van de heren huerde toebehorende de cleyne camer2^.
In 1419 huren Johan, Claes en Dirck van Velpen gesamenderhant die bouw-
inghe van Sint Catharinen die ie Jan van Velpen voirss hiertoe gebruuct
hebbe voor tien jaer, waarbij Johan zelf zegelt ende voor Claes ende Dirck
van Velpen heeft gesegelt te hoerder bede Jan van Wijc haren broeder30.

Van hem is één zoon bekend:

III. Jan van Wijck Janss de Jonghe, waarschijnlijk dezelfde als Jan van
Wiick van Velpen die in 1443 een transportbrief te Manderen ( = Maarn)
zegelt samen met Jan Gijsbertsz (met het leliewapen!)31. In de registers
van Oudschildgeld van ca. 144932 en 147033 genoemd als Jan van Wijck te
Doern met land in o.a. Werkhoven; wordt 23.4.1435 beleend met 4 Morgen
in Nederlangbroek na opdracht van Roelof van Walenborch als Johan van
Wijck Johansz te Doern, welk land hij 11.1.1438 weer opdraagt ten behoeve
van Johan van Bemmel34; krijgt 14.5.1432 de leenweer van de halve hoeve
te Doorn eertijds bezeten door Claes Ghijsbertss van Velpen34'. Volgens ge-
noemde registers van Oudschildgeld geland in Doorn en Langbroek. In 1470
bv. gebruikt hij in Doorn ongeveer 40 Morgen waarvoor hij 40% stoter be-
taalt35; in Langbroek heeft hij één hoeve ( = 16 Morgen) en twee keer 4
Morgen3(i, in Werkhoven heeft hij 4 Morgen en één hoeve37. Jan van Wijck
was gehuwd met Gouda Wouter Spronckxdr. afkomstig uit Werkhoven (haar

27 als noo t 17; cf. noo t 3.
28 D O M 1413, dl. 1.
29 D O M 1413, dl. 2.
30 als noot 18.
31 Cf. noot 12.
32 S v U 48 .
33 SvU 49.
34 BA 273, f. 33v.
34aBA 110, dl. 2, f. 65.
35 SvU 49, f. 151 en 152.
36 SvU 49, f. 27, 28 en 31.
37 SvU 49, f. 106 en 107.
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vader komt verscheiden malen als pachter van landen aldaar voorns. Gouda
wordt 13.6.1440 beleend met een hoeve te Werkhoven, geheten Fekerdeys-
hoeve, door de bisschop van Utrecht39. Als zij op 28.3.145740 weer beleend
wordt doet Jan van Wijck haar echtgenoot hulde; zij leeft nog 10.11.147241,
wanneer zij deze hoeve opdraagt aan haar dochter Lijsbecht Jansdr. van Wijck,
dan echtgenote van Deric van der Haer.

Uit dit huwelijk zijn als kinderen bekend:
1. Gijsbert van Velpen Jansz van Wijck, volgt IV.
2. Gheryt Jansz van Wijck, huwt (2) Aleyt welke hij 20.6.1508 lijftocht met

8 Mudden Rogge uit 1 Hoeve, 1 vierdel en 1 akkertje te Doorn42; op
24.1.1515 maakt hij Jan Gerritss van Wijck, zijn echte zoon, de nahand
van deze landen, behoudens de lijftocht van Aleyt voornoemd, zij leven
dan dus nog43; op 19.1.1510 verklaren Johan van Wijck Gheritss, Jan van
Zeyst x Weyndelmoet en Gouda Gherytsdr van Wijck dat Gheryt van
Wijk x Aleyt, hun vader en stiefmoeder 4 Morgen hebben opgedragen in
Nederlangbroek aan Johan de Ridder44; 17.12.1487 zegelt Geryt van Wijck,
landgenoot aldaar met het geschakeerde kruis45; in 1512 zegelt Gheryt
van Wijck als schout van Sterkenburg evenzo46. Hun nakomelingen blij-
ven zich Van Wijck noemen en zijn tot begin 17e eeuw na te gaan.

3. Lijsbecht Jansdr. van Wijck, huwt vóór 1472 met Deric van der Haer te
Werkhoven.

Uit hen een vrij talrijk nageslacht Van der Haer/Verhaer te Werkhoven e.o.:
hun kinderen en enkele van hun kleinkinderen te vinden bij Booth47 in een akte
van 1524 in verband met de erfenis van hun oom/oudoom Henrick van der Haer
(onder de kinderen weer een Gouda, gehuwd met Harman Jacobsz te Werk-
hoven). Deze familie Van der Haer komt vanaf 1360 regelmatig voor in Werk-
hoven: in de 4e eeuw bestaat hun zegel uitsluitend uit een schaapscheerders-
schaar (zo Willam van der Hare, schout van Werkhoven, 26.1.135848, in de 15e
eeuw wordt dit uitgebreid met rechts drie ruiten (zo bv. Dirck van der Haer,
landgenoot te Werkhoven 25.4.140940 zodat verwantschap met de elders in het
Sticht zo veelvuldig voorkomende familie van der Haer niet uitgesloten moet
worden geacht.

4. Misschien nog Jan Jansz van Wijck die in 1484 voogd is van de weduwe
van Johan van Velpen Gysbertsz (IV2, zie daar).
38 Zo wordt in 1422 en 1429 Wouter Spronckxsoen genoemd als pachter van 2 hoeven

in Werkhoven met nog 1 Morgen (DOM 1082 deel 3).
39 B A 273 , f. 28 .
40 B A 2 7 5 , f. 11 .
41 BA 275, f. 79:, cf. ook dr. A. JOHANNA MARIS, Repertorium op de Stichtse Leen-

protocollen uit het landsheerlijke tijdvak.
42 DOM 2368, dl. 3, f. 81.
43 D O M 2368, dl. 3, f. 136/137.
44 H S S 1432.
45 zie noot 12.
40 28.2.1512; KKK 1311. Bij deze gelegenheid transporteren Ariaen van Wijck Jansz

x Jacob echtelieden, 2 Morgen te Sterkenburg op het Convent van Wijck; wellicht
is deze Ariaen een zoon van de onder 1ÏT4 genoemde Jan Jansz van Wijck en
daarmee dus een oomzegger van Gheryt. Hij kan echter ook zijn broer zijn.

47 HSS 380, f. 70, waar de volgende kinderen genoemd worden: Jan v.d. Haer x
Dorothea (ki: Dirck en Willem); Willem v.d. Haer x Geertruy; Cornelis v.d. Haer
x Alith; Kunera v.d. Haer x Andries Goyertss; Gouda v.d. Haer x Harmen Jacobss;
NN x Zal. Jan de Ruese; (ki: Willem, Mergriet, Dirck en Jacob); NN x Zal. Aert
Spijcker (ki: Henrick en Geertruy).

48 OM 1249.
40 HSS 1584.
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ÏV.Gijsbert van Velpen Jansz van Wijck, wordt op 23.1.1438 (op erg jonge
leeftijd?) beleend met de y2 Hoeve te Doorn na opdracht van Jan van Wijck
de Jonge Jansz, zijn vader50. Zijn geschonden zegel te vinden aan een char-
ter van 10.8.146851 waarop het geschakeerde kruis te herkennen is. In 1486
mede voogd en grootvader van de kinderen van zaliger Johan van Velpen
en Beatris (zie onder); vernieuwt leeneed met betrekking tot de % Hoeve in
1460 en 149752 en is vóór 1502 overleden, wanneer dit land op zijn zoon
Pelgrum overgaat. Waarschijnlijk was hij met een Sophia/Fy gehuwd, ge-
tuige het feit dat hij twee kleindochters van die naam heeft.

In dit verband is ook de naam van zijn zoon Pelgrum interessant, een naam
immers die weinig voorkomt in deze streek. De enige Pelgrum die we in de
registers van Oudschildgeld van 1470 aantroffen en waarnaar Pelgrum van Vel-
pen genoemd zou kunnen zijn, is Pelgrum Zannesz, landgenoot in Werkhoven
(met als broers wschl Jan, Gelys, Eerst en Jacob waarvan enkele ook geland
waren in Doorn en Cothen53. In Werkhoven blijkt een Fye Sannendr 4 Morgen
te bezitten, terwijl voor dit bezit 4 stoters betaald worden door Gijsbert Jansz!54.
Wsch. zijn Fye, Pelgrum, Jacob, Eerst, Gelys en Jan kinderen van Jacob
Sanness van Catwijck die in 1434 leenman is van de bisschop van Utrecht, te
Werkhoven55.

Als kinderen van Gijsbert zijn ons thans bekend:
1. Pelgrum Gijsbertss van Velpen, volgt V.
2. Johan Gijsbertss van Velpen, was gehuwd met Beatris en is overleden

voor 8.11.1484, wanneer zijn zoon Johan van Velpen Johanss wordt be-
leend met 4 Morgen te Nederlangbroek, waarmede zijn vader Johan zelf
in 1476 was beleend56; koopt 4.2.1475 4 Morgen te Nederlangbroek van
Jacob van der Coppell57 welk land door zijn weduwe Beatris mit haers
mombershant Korsken Peterss en Jan Jansz van Wijck op 29.11.1484 weer
wordt getransporteerd aan Dirck die Groet Hendrickx59. De kinderen be-
vestigen dit transport in het bijzijn van Korsken Peterss en Gijsbert van
Velpen hun oudevader en voogd op 1.2.148660, het zijn Jan, Jacob, Peter
en Henricgen van Velpen.

De drie zoons zorgden voor talrijk nageslacht. Peter van Velpen was in 1522
schout van Doorn 6 1 en zegelt in 1532 een brief van Beernt Hermanss te Neder-
langbroek62 met het geschakeerde kruis. Dat doet ook een waarschijnlijke zoon
van hem, Matthijs Petersz van Vulpen, die merkwaardigerwijs in 1567 Richter
van de dorpen Malsen en Tricht in het land van Bueren blijkt te zijn03. Jacob van
Velpen Jansz is blijkens een in de kerk van Doorn nog aanwezige grafsteen64 op
20.3.1545 gestorven. Zijn erfgenamen transporteren op 16.11.1557 2 Morgen te

50 BA 110, dl. 2, p. 65.
51 Huisarchief Moersbergen, inv. 12.
52 BA 276: 10.1.1460 en BA 279: 26.5.1497.
53 D O M 2368, dl. 3, f. 87/88: San Eerstenss draagt 4 akkers op in de Stroet te

Doorn; hem aangekomen na de dood van zijn broer Gelis Eerstenss; zonen van
Ernst Sanness. Cf. ook het reeds genoemde werk van dr. M A R I S .

54 SvU 49, f. 106 (1470).
55 BA 273, f. 12v.
56 BA 276.
57 59 60 D O M 1838.
" KKK 711.
«2 SM 1457.
63 SP 359.
04 Volgens vriendelijke mededeling van mej. Th. M. van Dijk te Zeist. Er bevinden

zich in de Ned. Herv. kerk waarschijnlijk nog meer grafstenen van leden van de
familie Van Velpen; het wachten is op een grondige restauratie.
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Nederlangbroek65. Het zijn: Cornelis Jacobsz van Velpen, Jan Jansz Vos en
Otto Petersz van Ommeren als voogden van hun huisvrouwen Jacob van Vel-
pensdochteren, alsmede een niet met name genoemde dochter welke gehuwd was
geweest met de toen al overleden Elys Hermenss. Met de afstammelingen van de
derde zoon Jan ligt het moeilijker, aangezien er begin 16e eeuw minstens drie
en misschien nog meer personen die Jan van Velpen heetten, moeten hebben
geleefd. Waarschijnlijk is deze Jan Gijsbertsz naar Leersum getrokken; de 4
Morgen in Nederlangbroek worden in ieder geval in 1594 door een Jan Janss
van Velpen wonende te Leersum opgedragen aan Gillis Daemss van Seijst66;
een Jan van Velpen te Leersum wordt trouwens al in het Oudschildgeldboek
van 1536 genoemd07.

3. Bely Gijsbertsclr. van Velpen, huwt (1) Cornelis Verschuer te Driebergen
die is overleden voor 1512 wanneer zij weer is gehuwd met (2) Lambert
Gerytss. Haar kinderen dragen 17.1.1512 het versterf van hun vader aan
haar op en aan Lambert Gerytss, hun oom en stiefvader^. Het zijn: Hen-
riek en Jan Corneliss Verschuer en Sophia Cornelisdr, gehuwd met Peter
Jans.

(Wordt voortgezet) M. S. F. KEMP

65 UBA I 1516.
00 RAU 1866 (lenen van de heren van Gaasbeek).
67 SvU 143, dl. 2, f. 18; hij heeft te Darthuizen een hofstede met wat land, samen

Morgen, dair een dachhuerre inne woent.
68 HSS 1164.

Foto H. H. W. van Eyk

De Nieuwe Gracht
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HUWELIJKEN GEREF. GEM. OUD-LOOSDRECHT
1808-1811

In het R.A. te Utrecht bevindt zich van de Geref. Gem. van Oud-Loos-
drecht een doopboek dat loopt van 1637 tot apr. 1813, en een trouwboek van
1636 tot 1808. De B.S. der gemeente begint in aug. 1811. Het hiaat van 1808
tot 1811 bevindt zich in het centra trouwboek dat bewaard wordt in de Herv.
Pastorie van oud-Loosdrecht en waarin de navolgende huwelijksmachtigingen
staan genoteerd:

Jacob de Graaf, j.m., en Cornelia Groen, wed. van Jacob Pos, beiden geb. en won.
alh., 17.4.1808, alhier.

Pieter Sol, j.m., en Arijaantje de Vries, j.d., beiden geb. en won. alh., 1.5.1808, alhier.
Dirk Ameschot, j.m., geb. te Hilversum, won. in N.-Loosdrecht en Jannetje Timmer,

j.d., geb. en won. alh., 1.5.1808, alhier.
Adrianus Groenhof, j.m., en Jannetje Pos, wed. van Gerrit Schipper, beiden geb. en

won. alh., 1.5.1808, alhier.
Willem Vonk, j.m., geb. en won. alh., en Jannetje Vermeulen, j.d., geb. en won. te

Vreeland, 29.5.1808 te Vreeland.
Geurt Schipper, j.m., geb. alh. en won. te Naarden, en Trijntje de Graaf, j.d., geb. en

won. te Naarden, 29.5.1808 te Naarden.
Cornelis Post, j.m., geb. te Groningen en won. alh., en Neeltje Post, wed. van Abra-

ham Das, geb. en won. alh., 12.6.1808 te Tienhoven.
Jasper Spijker, wedn. van Evertje van Lunteren, won. alh., en Hendrica Alberts,

meerderj., geb. te Steenderen onder Zutphen en won. te Zaandijk, 16.10.1808, alhier
Ariën Usbrand, j.m. van Baambrug, en Evertje Diesman, j.d., geb. en won. alh.,

30.10.1808, alhier.
Klaas van Wettum, j.m., geb. te Naarden, en Trijntje de Kwant, j.d., geb. en won.

alh., 7.11.1808, alhier.
Dirk Bernard Streefkerk, j.m., geb. en won. te Nieuw-Loosdrecht, en Grietje Otten,

j.d., geb. en won. alh., 1.1.1809 te Nieuw-Loosdrecht.
Hendrik Sol, j.m., en Trijntje Spijker, j.d., beiden geb. en won. alh., 1.1.1809, alhier.
Gerrit Robberse, j.m., en Marretje Vlug, j.d., beiden geb. en won. alh., 22.1.1809,

alhier.
Evert Pos, wedn. van Lammertje Boelhouwer, won. alh., en Barnardina van Leeuwen,

wed. van Rijndert van Rickinga, won. te Amsterdam, 26.2.1809, aan huis (wegens
ziekte).

Jacob Hage, j.m., geb. en won. alh., en Gerritje Bosdam, j.d., geb. en won. te Hilver-
sum, 26.2.1809, alhier.

Jan Evertsz. Lamme, j.m., en Dirkje Gijsen, j.d., beiden geb. en won. alh., 12.3.1809
(alleen burgerlijk), alhier.

Hendrik Verwoerd, j.m., en Marritje Otten, j.d., beiden geb. en won. alh., 23.4.1809,
alhier.

Dries Hendrik Montanacq, j.m. van Amsterdam, en Wijntje Oranjeboom, j.d., geb. en
won. alh., 7.5.1809 te Ouwerkerk a.d. Amstel.

Cornelis Wilhelmus Otten, j.m., geb. en won. alh., en Maartje Houdzager, j.d., geb. en
won. te Ooslzaandam, 14.5.1809 te Oostzaandam.

Hendrik Wienholt, j.m. van Loenen, en Hendrika van Dalsem, j.d. van Mijnden,
14.5.1809, alhier.

Jan Dirksz. Spijker, j.m., en Maria Boelhouwer, j.d., beiden geb. en won. alh., 11.6.
1809, alhier.

Gerrardus Sickel, j.m., geb. en won. te Utrecht, en Aaltje de Vries, j.d., geb. en won.
alh., 18.6.1809.

Gerrit van Schooten, j.m., geb. en won. alh., en Lijsje Steen, j.d., geb. te Tienhoven
en won. alh., 9.7.1809.

Rutger Snel, j.m., geb. alh. won. in Baambrugge, en Maria van den Broek, wed. van
Dirk Das, won. alh., 27.8.1809.

Jan Petersz. Pos, wedn. van Arijaantje Ekelkamp, en Annetje Klijmeij, wed. van Jan
Voogd, beiden won. alh., 1.10.1809.
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Klaas Prince, j.m. won. alh., en Maria van der Vliet, j.d. won. te Heemstede, 17.12.
1809.

Jan Vonk, j.m., geb. en won. alh., en Maria Susanna van Leeuwen, j.d., geb. en won.
te Breukelerveen, 24.12.1809.

Marten Evenblij, j.m., geb. en won. in Nieuw-Loosdrecht, en Elizabeth Selderijk, j.d.,
geb. te Nieuw-Loosdrecht, won. alh., 25.12.1809.

Jan Waterman, wedn. van Willempje de Liefde, en Aaltje Diesman, j.d., beiden won.
alh., 25.3.1810.

Gijsbert Kroon, meerderj., geb. alh., en Marritje Spoor, meerderj., geb. te Amers-
foort, beiden won. alh., 15.4.1810.

Hendrik Johannes Drughorn, j.m., geb. te Amsterdam en won. alh., en Kuijntje Spij-
ker, j.d., geb. en won. alh., 10.6.1810.

Cornelis Vonk, j.m., geb. en won. alh., en Johanna Susanna Landweer, gesepareerde
vrouw van Everhardus ten Bosch, won. te Breukelerveen, 22.7.1810.

Jan Kroon, j.m., geb. en won. alh., en Marritje Koopman, wed. van Jan Karsemeijer,
won. alh., 26.8.1810.

Hendrik Landweer, j.m., geb. in Herfurth in Westphalen en won. alh., en Trijntje
Timmer, j.d., geb. en won. alh. (ondertrouwd 24 aug. 1810) (N.B. De trouwdatum is
niet vermeld).

Jacob Kruiswijk, j.m., won. te Breukelen, en Elisabeth Tietshof, wed. van Carel
Heideken, won. onder de jurisd. van Loosdrecht, 7.10.1810.

Willem Hage, j.m., en Trijntje Spijker, j.d., beiden geb. en won. alh., 9.12.1810.
Harmen Knollenburg, j.m., geb. te Hilversum, en Gerritje Keyser, j.d., geb. te

's-Graveland, beiden won. alh., 16.12.1810.
Hendrik Robberse, j.m., geb. en won. alh., en Geertje van den Heuvel, j.d., geb. te

Ter Aa en won. alh., 25.12.1810.
Maarten van der Starre, j.m., en Sijtje Otten, j.d., geb. alh. en won. te Loenen, 25.12.

25.12.1810.
Harmen Lamme, j.m., geb. en won. alh., en Geertje ten Haake, wed. van Pieter

Kooy, geb. te Wilnis en won. alh., 3.3.1811.
Hendrik Gijsb. Otten, j.m., en Marritje Hendr. Lamme, j.d., beiden geb. en won.

alh., 15.4.1811.
Johannes Bakker, j.m., en Gerritje Groeneveld, j.d., beiden geb. en won. alh., 21.4.

1811.
Hendrik Meyers Adriaansz., j.m., geb. en won. alh., en Dirkje Ockhuisen, j.d., geb. te

Kortenhoef en won. alh., 28.4.1811.
Jan van Wijngaarden, j.m., geb. en won. aan de Diemerbrug onder Diemen, en

Geertje Meyers, j.d., geb. en won. alh., 28.4.1811.
Jan Sijberde, j.m. geb. te Baaren, en Engeltje Meier, j.d., geb. te Vreeland, beiden

won. te Oud-Over, 5.5.1811.
Pieter Sol jr., wedn. van Arijaantje de Vries, geb. en won. alh., en Aaltje van Lint,

meerderj., geb. te Hilversum en won. alh., 12.5.1811.
Gerrit van Waveren,j.m., en Fijtje Otten, j.d., beiden geb. en won. alh., 26.5.1811.
Fredrik Heijneke, j.m., geb. te Nederhorst den Berg en won. alh., en Hendrikie Dul-

man, j.d., geb. en won. alh., 2.6.1811.
Jan Portengen, wedn. van Jannetje Kroon, geb. te Kortenhoef en won. alh., en Mar-

ritje Sijnders, wed. van Christiaan Godfriet Petsolt, geb. te Hilversum en won. alh.,
3.6.1811.

Evert Wieman, j.m., geb. en won. alh., en Aaltje Klijn, j.d., geb. en won. te Breu-
kelerveen, 3.6.1811.

Jacob de Vries, wedn. van Neeltje Boelhouwer, geb. te Nigtevecht en won. alh., en
Geertje Groeneveld, wed. van Dirk Streefkerk, geb. en won. alh., 4.8.1811.

Albert Klijn, j.m., en Marretje Schipper, j.d., beiden geb. en won. alh., ondertr. 11.10.
1811 (N.B. De bruid is vóór de huwelijksdatum overleden).

Adrianus van der Swan, j.m., geb. te Ter Aa en won. te Amsterdam, en Anna Maria
van Gurtzgen, j.d., geb. en won. te Amsterdam, 27.10.1811.

D. MUR
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AANTEKENINGEN IN EEN FAMILIEBIJBEL UIT UTRECHT

Tn het jaar 1782 den 10 October is Hendrik Kanne met Aletta D Haas getrouwt bij
D Seer Eerwaarde Heer pastoor Felingen in De Roomsche Catolijke Kerk in d Jerusa-
lemsteeg.

Tn het jaar 1783 op Vrijdag den 17 October Smorgens om half 6 uuren is mijn vrou
in d kraam bevallen van een zoon En is op Dezelven Dato gedoopt in D roomsche
Catolijke Kerk in d Jeruzalemsteeg met d naam van Johannis Kanne tot peet sijn groot-
moeder Maria C Appelboom, is Gevormt buyten wittevrouwen in het Jaar 1792 d
Vormnaam is Josephus.

In het Jaar 1786 op Donderdag Den 6 July s Avonts ten Half Elf uuren is mijn vrou
in d kraan bevallen van Een Dogter En is Gedoopt den 7 July in d roomsche Catolijke
Kerk In D Jeruzalemsteeg met d Naam van Cornelia Maria Kanne. tot peet Haar
Grootmoeder Cornelia Heykamp, is gevormt buyten d Wittevrouwen in het Jaar 1792
d Vormnaam is Maria.

Tn het Jaar 1789 op Donderdags Smorgens kwartier voor 4 uuren op den 4de Junij is
mijn vrou in d kraam bevallen van Een zoon En is Gedoopt met d naam Van Harmanis
Kanne in d roomsche Catolijke Kerk in d Jeruzalemsteeg bij D Seer Eerwaarde Heer
pastoor telingen tot peet sijn Grootmoeder = Maria C: Appelboom: is gevormt in d
Herestraat in het Jaar 1794 d vormnaam is Josephus.

Tn het Jaar 1791 Dinsdags S avonts kwartier voor 6 uuren op den 3e Mai is mijn
vrou in d Kraam bevallen van Een zoon En is gedoopt Franciscus Kanne in D
roomsche Catolijke kerk in d Jeruzalemsteeg bij De Seer Eerwaarde Heer pastoor
Felingen tot peet sijn Grootmoeder Cornelia Heykamp: is Gevormt in d Herestraat in
het Jaar 1794 d Vormnaam is Josephus.

H. Kanne is gevormt buyten d Wittevrouwen In het jaar 1792 oud 35 Jaar van Sijn
Excelentie den Graaf Cesar Brancadoro Aartsbisschop van Nisibi Mijn Vormnaam is
Josephus.

Aletta dHqas Huijsvrou van Hend. k Kanne is gevormt buyten dWittevrouwen in
het jaar 1792 oud 44 Jaar van Zijn Excelentie den Graaf Cesar Brancadoro Aartsbis-
schop van Nisibi Mijn Vormnaam is Maria.

Mijn Moeder Maria Clasina Kanne Geboren Appelboom is overleden op den 3 April
Ao 1800 Smiddags te half twee uren in den ouderdom van 72 jaren 3 maanden en 28
dagen.

Tn het Jaar 1806 is overleden mijn Moeder Cornelia Heykamp wedwe van Franciscus
de Haas in den ouderdom van 83 Jaaren en 3 maanden en 18 daagen Smorgens ten
half twee uuren op Woensdag den 30 April.

den is mijn Zoon Johannis Kanne getrouwt met Elisabeth Maria van
Vierhouten in r.c. Kerk in de Jerusalemsteeg bij den Zeer Eerwaarde Heer Pater de
Carnen . . .

den 29 November 1812 is mijn Dogter Cornelia Maria Kanne getrouwt met Willem
Gijsbregts in de Heerestraatskerk bij den Eerwaarde Heer Pastoor G. van Bennecom.

den 1814 is mijn Zoon Harmanis Kanne getrouwt met Cornelia Anto-
netta Arman in de r.c. Kerk Agter het Wijstraat bij den Zeer Eerwaarde Heer Pastoor
Weerde.

den 3e May 1820 is mijn Zoon Franciskus Kanne getrouwt met Hendrina Kremers
in de R.C.

K. J. W. VAN ROSSUM

10 Juny 1826. Is ten overstaan van den Ouderling W. Lucassen, na afge-
legde belijdenis des geloofs tot lidmaat der Christelijke Gereformeerde Ge-
meente aangenomen Cornelis van de Liefde, zijnde een Neger, geboren en
opgevoed in de Berbice, aan wien op den volgende dag de H. Doop op de
plegtigste wijze bediend is; oud 21 jaren.

(Lidmatenboek Ned. Herv. Gem. De Meern)
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Grootkoop-
man en Ban-

kier, Dir.
Levant. Han-

del, Kapt.
Burgerij en
Kerkmr. te

A'dam,
Keizerl. Fac-

toor v.h.
Kwikzilver

ald.

•/•~ Amster-
dam (N.k.)
29.11/9.12.

1618
a Amsterdam

(N.k.)
28.6.1673

V/8 23
GEERTRUYD

BICKER

dr. v. Dr.
Johan Ger-

ritsz. en
Agniet

Jacobsdr. de
Graaft

Koopvrouw
en bankierster

^ Amsterdam
CN k 1
^i^ .1*..)

8.1.1634
t / a k. As-
sumburg

(Heemskerk)/
Amsterdam

(N.k.)
7/13.1.1702

Amsterdam (N.k.)
°° 27.11/20.12.1654

IV/4 11
ELISABETH

DEUTZ

* / ^ Amsterdam (N.k.)
11/19.6.1658

• Utrecht (Cath.k.)
19.10.1694

co Amsterdam/Amstelveen 25.1/13.2.1680
m/2 5

ISABELLA AGNETA HOEUFFT

-^ Amsterdam (W.k.) 14.11.1683
! / • Utrecht/Zuilen 24.6.1725

8.6.1704

2

DIEDERIK JACOB VAN TUYLL VAN SEROOSKERCKEN
Heer v. Zuylen

Lid Ridderschap v. Utrecht, Lid Admiral.
en Westbroek
op de Maze, Maarschalk van den Lande

van Montfoort
* / - k. Zuylen/Zuilen 2/7.11.1707

1/1 „BELLE VAN

t / a Amsterdam/Zuilen 1/6.9.1776
oo Amsterdam (N.k.)

ZUYLEN" *
ISABELLA AGNETA ELISABETH VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN

Romancière en Novelliste
*/— k. Zuylen/Zuilen 20/30.10.1740 t / a Colombier (Neuchatel) 27.12.1805

oo Zuilen 17.2.1771 CHARLES EMANUEL de CHARRIERE de PENTHAZ, * c. 1735, t/C2 Colombier
(Neuehatel) 22.4.1808, zn. v. Francois en Marguérite de Muralt

Samenstelling: A.R.K.
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V/9 24
GUELJAM
DE VICQ

zn. v. Mattheus
Jacusz. en

Maria
Guillaumedr.
Mourcourt

Lakenkoper

^ Amsterdam
(O.k.)

18.2.1601
a Amsterdam

(Z.k.)
20.9.1629

V/10 25
MARIA
VAN DE

VOORDE

dr. v. Gerard
en Maria

Matthijsdr. du
Fossé

v̂ Amsterdam
(O.k.)

28.8.1608
a Amsterdam

(Z.k.)
12.6.1680

Amsterdam (N.k.)
10.1/6.2.1629

1V/5 12
Dr. GUILLIAM

DE VICQ

Med. dr.. Heel- en Vroed-
meester

s*. Amsterdam (O.k.)
16.12.1629

O Amsterdam (Z.k.)
29.9.1687

V/11 26
ABRAHAM
VELTERS

zn. v. Reynier
Adriaensz. en

Judith Gerards-
dr. v. (Marien)

Voorde

Grootkoopman
op Frankrijk

en Spanje,
Kunstverzame-

laar

• Calais
22.4.1603

t / a Amster-
dam (W.k.)

30.9/5.10.1690

V/12 27
HELENA YDA

DE HAZE

dr. v. Jeroni-
mus Hendriksz.

en Helena
(Hengst) v.
Juchteren

-^ Amsterdam
(N.k.)

27.8.1621
t / a Amster-
dam (W.k.)

28.1/2.2.1679

Amsterdam (N.k.)
27.1/23.2.1644

IV/6 13
JUDICK ADRIANA

VELTERS

*/~^. Amsterdam (N.k.)
20.2/4.3.1649

t / O Amsterdam (Z.k.)
30.5/4.6.1711

oo Amsterdam (N.k.) 16.3/12.4.1667
1II/3 6

Mr. RENE DE VICQ

Secretaris en Schepen v. Amsterdam, Bewindhbr.
O.T. Comp., Ingeland en Schepen v. 's-Graveland

^ . Amsterdam (W.k.) 26.12.1683
t / O Amsterdam (Z.k.) 10/16.3.1737

V/13 28
CORNEL1S
VAN GOOR

zn. v. Gijs-
bert en N.

Grootkoop-
man op de

Levant

* Bokhoven
c. 1600

a Amsterdam
(W.k.)

22.8.1675

V/14 29
AGNETA

JANS

dr. v. Jan
Arentsz. en
Aagje Roe-

lofsdr.

,~ Amsterdam
(Luth.)

14.4.1609
a Amsterdam

(N.k.)
14.11.1661

Amsterdam (N.k.)
15.10/23.2.1644

IV/7 14
CORNELIS

VAN GOOR

Grootkoopman
Eigenaar van 't Huis

te Manpad (Heemstede)

•N̂ . Amsterdam (O.k.)
30.7.1647

O Amsterdam (W.k.)
13.12.1719

V/15 30
MATTHYS

SCHRIJVER

zn. v. Philips
Thijsz. „de

Bisschop" en
Elisabeth Jans-

dr. Suyderhoeff,
gez. v. Haerlem

Kapt. der
Burgerij, Post-
mr. op Ant-

werpen

•^ Amsterdam
(W.k.)

9.3.1621
t / o Amster-
dam (W.k.)
7/11.4.1675

V/16 31
CATHARINA

ROTGANS

dr. v. Luycas
Jacobsz. en

Trijntje Baltha-
zardtr (de

Gruyter)

^ Amsterdam
(O.k.)

3.2.1626
• Amsterdam

(W.k.)
27.2.1700

Amsterdam (N.k.)
19.12.1647/7.1.1648

IV/8 15
ELISABETH
SCHRIJVER

x̂, Amsterdam (No.k.)
17.11.1652

t / O Amsterdam (W.k.)
13/17.6.1705

co Amsterdam/Sloten 23.9/11.10.1671
m / 4 7

MARIA JACOBA VAN GOOR

^ Amsterdam (Z.k.) 8.10.1687
t / o Amsterdam

oo Amsterdam (Wa.k.) 5/21.1.1720

11/2
JACOBA HELENA DE VICQ

(Z.k.) 17/21.9.1737

3

* /~ Amsterdam (W.k.) 3/7.1.1724 t / ° Amsterdam/Zuilen 4/9.12.1768
13.11/1.12.1739
.1/2 la

WILLEM RENE BARON VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN (R.O.R., C.N.L.)
Heer v. Zuylen en Westbroek

*A~ Utrecht (Dom) 2/3.2.1743 t Utrecht 24.3.1839
Baron de l'Empire (Kz. Deer. 12.9.1812), erkend als Ned. Baron (K.B. 31.3.1822, No. 39), Lid Riddersch.
v. Utrecht (tot 1795), Gedept, t. Stat.-Generaal, Pres.v.h. Keizerl. Rechtbank v.d Eersten Aanleg te Amers-
foort, President v.d. Riddersch. v. Utrecht sedert heroprichting, . (1814), Lid Ie Kam. der Stat.-Generaal
oo 's-Gravenhage (Eng.k.) 7/21.4.1771 JOHANNA CATHARINA FAGEL, */,«, 's-Gravenhage (Kl.k.)

27.11/1.12.1747, t k. Zuylen 10.9.1833, dr. v. Mr. Hendrik en Catharina Anna Sluysken
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EEN WOUDENBERGSE KWARTIERSTAAT

De hierna volgende kwartierstaat toont duidelijk hoe besloten dorpsge-
meenschappen waren in vroeger eeuwen. De personen die de vijfde generatie
vormen woonden alle onder der rechtsgebied van Woudenberg; eerst in de
daaraan voorafgaande generatie komen enige niet Woudenbergers voor.

Typerend voor de kwartierstaat is tevens de grote sociale gelijkheid in
vrijwel alle kwartieren, De Lagerwey's waren in de rechte lijn, voor zover
deze bekend, geen boeren, maar bekleedden vooral functies in dorps- en
waterschapsbestuur. Zij huwden echter geregeld in boerenfamilies.

De Lagerwey's zijn waarschijnlijk afkomstig van de nog bestaande boerderij
Groote Lageweyde. Men vindt verscheidende families Lagerwey in Wouden-
berg van wie niet te bewijzen is, en zelfs onaannemelijk lijkt, dat ze alle van
één stam zijn. Het kwartierverlies is, zoals te verwachten, vrij groot; in de
vijfde generatie komt de naam Lagerwey vier maal voor.

Het onderzoek werd bemoeilijkt door het feit dat nog aan het einde van
de 17e eeuw het gebruik van achternamen in Woudenberg eerder uitzondering
dan regel was, zoals zeer duidelijk blijkt uit de in het kerkelijk archief berus-
tende lijsten van lidmaten uit de jaren 1684 en 1690. Van de 17e eeuwse
archivalia van Woudenberg is zeer weinig overgebleven, terwijl ook de 18e-
eeuwse ver van volledig zijn. Gelukkig is er nog het archief van de herv.
kerk van Woudenberg en berusten in het familiearchief Lagerwey, in het be-
zit van schrijver dezes, een aantal stukken die aanvullingen opleverden. Het
is waarschijnlijk dat vele aanvullingen gevonden kunnen worden in de archie-
ven van Amersfoortse notarissen, want de Woudenbergers gingen vaak naar
Amersfoort om acten te laten opmaken. Mijn onderzoek heeft zich echter
niet tot deze archieven uitgestrekt.

De kwartierstaat is, waar mogelijk, uitgewerkt tot en met de zevende gene-
ratie. Over de oudere generaties bezit ik nog vele gegevens, maar hier en daar
doen zich grote hiaten voor.

1. Hendrik Egbert Eduard Lagerwey (R.N.L.), geb. Westbroek 11.2.1860, admini-
strateur Ministerie van Financiën, overl. 's-Gravenhage 4.9.1938, tr. Rotterdam
12.5.1892 Cornelia Wilhelmina van Vollenhove, geb. ald. 29.9.1864, overl.
s'-Gravenhage 4.2.1954, dr. van Francois van Vollenhove en Ernestina Adriana
Petronella Louise Susanne van Vladeracken.

2. Matthijs Lagerwey, geb. Woudenberg 24.4.1810, burgemeester ald., burgemeester
van Westbroek en Achttienhoven (sinds 1859)1, lid van Prov. Staten van Utrecht,
president van het College van de Slaperdijk, overl. Westbroek 15.1.1881, tr. Wou-
denberg 17.4.1858

3. Neellje Kolfschoten, geb. Woudenberg 19.8.1833, overl. Amersfoort 19.2.1893.

4. Hendrik Lagerwey, geb. Woudenberg 28.12.1776, schout, secretaris, maire, burge-
meester van Woudenberg, gemeenteontvanger en kapitein van de schutterij, gede-
legeerd lid van het College van de Slaperdijk, overl. Woudenberg 24.9.1835, tr. ald.
7.5.1809

5. Aaltje van Maanen, geb. Woudenberg 5.3.1782, overl. ald. 22.4.1851.
6. Elbert Kolfschoten, geb. Woudenberg 29.9.1808, landbouwer, tabaksplanter, overl.

ald. 3.12.1891, ir. ald. 21.8.1828
1 Hij ruilde van burgemeestersambt met zijn broer Willem Jacob Lagerwey (1823-

1890) die tot zijn dood burgemeester van Woudenberg bleef.
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7. Antonia van Wittenberg, geb. Woudenberg 29.1.1806, overl. ald. 8.8.1839.

8. Mallhijs Lagerwey, ged. Utrecht 3.3.1748, geneesheer-chirurgijn te Woudenberg,
gerechtsbode ald., heemraad van de Lekdijk, overl. Woudenberg 11.10.1807,
tr. ald. 10.7.1774

9. Maatje Lagerwey, geb. Woudenberg 10.11.1737, overl. ald. 17.8.1822.
10. Evert van Maanen, ged. Woudenberg 20.12.1752, tabaksplanter, schepen ald.,

overl. ald. 22.1.1802, tr. ald. 20.11.1776
11. Teunisje van der Haer, geb./ged. Leusden/Woudenberg 4/14.1.1753, overl Wou-

denberg 15.9.1843.
12. Jan Kolfschoten, ged. Doorn 28.11.1762, landbouwer, overl. Woudenberg 4.5.1839,

tr. Doorn 22.4.1797
13. Evertje Donkersteeg, geb. Leusden, ged. Woudenberg 15.7.1769, overl ald. 17.12.

1830.
14. Berend van Wittenberg, ged. Woudenberg 23.1.1757, tabaksplanter, overl. Wou-

denberg 26.2.1817, tr. ald 24.4.1789
15. Neeltje Rink, ged. Woudenberg 26.2.1769, overl. ald. 10.8.1831.

16. Hendrik Lagerwey, geb. Woudenberg 11.12.1712, notaris en procureur te Utrecht
en Woudenberg, overl. Woudenberg 26.1.1768, tr. (afk. te Doorn) Utrecht 3.5.1742

17. Judith (de) Vignol, geb. Utrecht 17112, overl. Woudenberg 14.8.1801.
18. Gijsbert Lagerwey, geb. 1706, substituut-schout en gerechtsbode van Woudenberg,

herbergier in het oude Rechtshuis3 ald., overl. ald. 12.12.1783, tr. ald. 17.5.1733
19. Willempje Koudijs, ged. Woudenberg 19.5.1709.
20. Herman van Maanen, waarsch. geb. Ede, schepen van Woudenberg, diaken van

de herv. kerk ald., overl. ald. 17.1.1788, tr. ald. 25.2.1730
21. Aaltje Lagerwey, (van de Wetering)4, geb. Woudenberg 1704, overl. ald. 23.11.

1788.
22. Jacob van der Haer, ged. Woudenberg 9.1.1718, won, onder Leusden, tr. Wouden-

berg 27.10.1743
23. Jacobje (Jacomina) van de Wetering, geb. Woudenberg, begr. ald. 4.12.1780.
24. Evert Kolfschoten (van Altena)5, geb. Kolfschoten, won. te Altena onder Maars-

bergen, tr. Woudenberg 14.3.1745
25. Johanna van Overeem (van Rumelaer)*, geb. Woudenberg.
26. Elbert Donkersteeg, geb. Leusden, ged. Woudenberg 26.12.1723, won. onder

Leusden, begr. Woudenberg 30.9.1784, tr. ald. 14.11.1751
27. Maatje van Ginkel, ged. Woudenberg 15.6.1730, begr. ald. 15.3.1788.

Haar doop werd te Utrecht niet gevonden. Dat zij een dr. is van 34 en 35 lijkt mij
niet aan twijfel onderhevig gezien de voornaam van haar zoon Elias Lagerwey
(1752—1825) en vooral gezien een brief dd. 9.1.1822 (aanwezig in familiearchief)
gericht aan Hendrik Lagerwey, waarin sprake is van diens stokoude neef, de 90-
jarige Francois Ageron te Utrecht (zie 35).
Dr. R. F. P. DE BEAUFORT en Louis H. JANSEN, Over de Geschiedenis en het Volks-
leven van Woudenberg, p. 53 e.v. Tn tegenstelling tot de schrijvers ben ik van
mening dat het oude Rechthuis tot in de vorige eeuw als zodanig dienst heeft ge-
daan. De Lagerwey's die het huis bewoonden tot en met Aaltje van Maanen (5)
worden vermeld als „tapper", hetgeen er volgens mij op duidt, dat er ter gelegen-
heid van het verlijden van acten in het Rechthuis getapt werd. — Gijsbert was bij
zijn overlijden in het bezit van de restanten van het kasteel De Lichtenberg onder
Woudenberg. Of hij ook de heerlijke rechten bezat is mij niet duidelijk, wel had hij
recht op de grote stoel in de kerk te Woudenberg, waarmee wel de stoel van de
Lichtenberg bedoeld zal zijn (onderhandse acte van deling dd. 23.1.1784 aanwezig
in familiearchief).
Zij komt slechts een enkele maal met achternaam voor, of soms als Aaltje van de
Wetering. R.A. Woudenberg, inv. nr. 1209, dd. 11.4.1731 geeft haar afstamming
uit 42 en 43.
Hij komt vrijwel altijd met patronym voor, een enkele maal met de naam Altena.
In het kerkelijk archief van Woudenberg wordt hij in 1763 met de naam Kolf-
schoten vermeld als gerechtigde op het graf, voordien behorend aan Wulfert Jansz
op Rumelaer (kennelijk zijn schoonvader (50)).
Zij komt vrijwel nooit met de achternaam voor, soms met de naam van Rumelaer,
kennelijk naar de boerderij vanwaar zij afkomstig was.
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28. Arie van Wittenberg, ged. Woudenberg 1.1.1721, tabaksplanter, schepen van
Woudenberg, begr. ald. 6.4.1802, tr. ald. 21.9.1749

29. Dirkje van Ede, geb. Woudenberg.
30. Jan Dirk Rink, ged. Tsselburg (Dld)7 26.3.1730, smid, begr. Woudenberg 23.2.

1803, tr. ald. 23.5.1768
31. Dirkje Voskuyl, ged. Woudenberg 5.2.1747, begr. ald. 30.3.1811.

32. Willem Lagerwey, geb. Woudenberg 1681, secr. ald. (sinds 1704), schout van
Overlangbroek (sinds 1724), overl. Woudenberg 22.3.1743, tr. Woudenberg (huw.
voorw. 21.4.) 1707

33. Elisabeth van Geylenbeek, ged. Woudenberg 19.2.1688, overl. ald. 3.2.1772.
34. Elias (de) VignoP, geb. Languedoc (Frankrijk), won. Voorstraat te Utrecht, tr. ald.

17.4.1708
35. Modelene {Helene) Ageron, geb. Utrecht.
36. Gijsbert Lagerwey, geb. Woudenberg 1680, vader van Gijsbert (18), maar niet

gehuwd met diens moeder9, zijn erfenis werd gedeeld tussen zijn broers en zus-
ters10, ongeh. overl. 1732.

37. Aaltje Voskuyl, geb. Woudenberg 1683, na elders verbleven te hebben keert zij in
1712 terug in Woudenberg, waar zij bij haar moeder en stiefvader woonde in het
Rechthuis», overl. ald. 25.9.1765.

38. Jan Willemszn Koudijs, geb. Woudenberg, timmerman, schepen en ouderling ald.,
overl. ald. 25.12.1754, tr. ald. 17.3.1699

39. Marretje van Overeem.
40. Jacob van Maancn, geb. Ede, woonde na het huwelijk enige tijd ald., vestigde

zich te Woudenberg12, diaken ald. (1730), overl. ald. 5.2.1753, tr. ald. 13.10.1700
41. Pietertje Knoppen, geb. Woudenberg.
42. Gijsbert Lamberlsz Lagerwey, won. aan de Wetering te Woudenberg, verkoopt

met zijn zuster Marritje (99) een huisje op de Wetering, afkomstig uit de nalaten-
schap van hun ouders13, tr. Woudenberg 10.11.1700

43. Teuntie Gerritsdr. van Selder.
44. Jan van der Haer, overl. Woudenberg 4.9.1749, tr. ald. 22.7.1714
45. Rijkje Ariensdr van Ravensloot, begr. Woudenberg 1777.
46. Aart Dirksz van de Wetering, won onder Leusbroek, tr. Woudenberg 19.12.1717
47. Teuntje Jacobsdr.
48. Tijs Jansz Kolfschoten, landbouwer aan de Wetering te Woudenberg, tr. ald.

3.5.1711
49. Maatje van Ginkel, ged. Woudenberg 29.1.1697, begr. ald. 11.5.1771.
50. Wulfert van Overeem, won. op de Rumelaer onder Woudenberg, tr. ald. 28.3.170C
51. Rijen je Methorst, geb. Renswoude, overl. tussen 1744 en 174614.
52. Maas Stevensz Donkersteeg, ouderling te Woudenberg (1748), tr.
53. Roelofje van Egdom.
54. Lammert van Ginkel, ged. Woudenberg 22.1.1691, landbouwer op Klein-Landaas,

schepen van Woudenberg, begr. ald. 23.3.1773, tr. ald. 28.1.1720
55. Evertje Hendriksdr.
56. Even van Wittenberg, ged. Renswoude 7.11.1688, overl. ald. 14.2.1766, tr. ald.

31.7.1718
57. Grietje Lagerwey, ged. Woudenberg 4.9.1687, overl. ald. 4.4.1744.
58. Barend Willemsz van Ede, kwam enige jaren na zijn huwelijk naar Woudenberg,

wagenmaker, schepen en diaken ald., overl. ald. 14.7.1749, ondertr. ald. 11.11.1719

7 Aangezien de graven van Rechteren, die Heer waren van Geerestein, tevens Heer
van Isselburg, mag wel aangenomen worden, dat Rink: met zijn „Heer" meekwam.

8 Zie noot 2.
9 In familieaantekeningen die dateren uit de vorige eeuw wordt dit met stelligheid

vermeld. Welke reden er voor Gijsbert geweest kan zijn niet met de moeder van
zijn zoon te trouwen is niet duidelijk geworden.

10 R.A. Woudenberg, inv. nr. 1209. dd. 25.6.1764.
11 Vgl. DE BEAUFORT, t.a.p., p. 62. In het rechterlijk archief vond ik haar herhaaldelijk

vermeld als jonge dochter met haar zoon Gijsbert Lagerwey.
12 Blijkens R.A. Woudenberg, lijst van inwoners uit 1748, woonde hij bij zijn zoon

Herman.
13 Not. Archief Woudenberg, inv. nr. 1838. dd. 30.7.1719.
14 Idem.
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59. Maria van Geyienbeek, ged. Woudenberg 30.1.1698, overl. ald. 1734.
60. Johann Hermann Ring, geb. Isselburg (Dld), begr. ald. 4.4.1746, tr. ald. 14.7.1720
61. Katharina Elisabeth Hesling, geb. Isselburg 1696, overl. ald. 1773.
62. Frans Voskuyl, ged. Woudenberg 9.3.1708, bakker, tabaksplanter en schepen ald.,

begr. ald. 24.10.1772, tr. (huw. voorw. voor not. v. Geytenbeek te Woudenberg
10.4.)1734

63. Dirk)e van der Haer, geb. Woudenberg, winkelierster ald. (1782), begr. ald. 3.1.1784.

64. Mallhijs Gijsberts Lagerwey (van de Leegewey), schepen (1681/'82) koster (1687)
en secretaris (1690-1704) te Woudenberg, onderhandse acte betreff. zijn boedel-
scheiding 15.8.1729, overl. ald. 1729, tr.

65. Maria Willemsdr van Davelaar.
66. Hendrik Gerritsz van Geytenbeek15, schepen van Woudenberg, overl. ald. 1725, tr.
67. Dirkje Gerritsdr van Overeem.
68. Louis (de) Vignol (Vignog)ie, verm. begr. Utrecht 7.1.1726, tr.
69. Judith Hennequin, vermeld als vrouw van 68 bij dopen van een drietal kinderen

te Utrecht in 1693, '94 en '96.
70. Frangois Ageron, soldaat (1706), liet te Utrecht kinderen dopen tussen 1682 en

1700, tr.
71. Marguérithe Gourvez.
72/73 = 64/65.
74. Teunis Teunisz Voskuyl", overl. 1683/'84, tr. (1) Marritje Teunisdr.; tr. (2)
75. Jannetje van Uzendoorn1*, geb. 1645, overl. Woudenberg 4.2.1728.
78. Hendrik Gerritsz van Overeem, broer van 6719.
82. Usbrand Knoppert,29 tr.
83. Niesje Jansdr21.
84. Lambert Dirksz Lagerwey, landbouwer aan de Dwarswetering te Woudenberg,

kerkmeester (1687) ald., overl. vóór 1694*, tr.
85. Aaltje Klaasdr.
88. Jacob Dirksz van der Haer, won. Voorstraat aan de oostzijde naast het Rechthuis

te Woudenberg, tr.
89. Maatje Jansdr.
90. Ary Saarsz van Ravensloot, geb. Heetveld, kerkmeester, schepen (1693) van Wou-

denberg, ondertr. ald. 2.2.1689
91. Adriaantje Jansdr. van Blootenburg22.
98. Jan Tijsz van Ginkel, landbouwer aan de Wetering te Woudenberg, schepen

(1729) ald., tr.

* Vgl. Kwartierstaat A. W. Rutgers, p. 152 in dit nummer onder de kw. 48 en 49
(Red.).

15 Zie voor zijn voorgeslacht Ned. Leeuw 1956, k. 93.
16 Het lijkt aannemelijk dat hij de vader was van 34, want in Utrecht komt geen andere

Vignol voor, terwijl bij het huwelijk van Elias (34) in 1708 diens vader nog in leven
was. Bovendien had Elias een dochter Judith, hetgeen goed overeenkomt met de
gegevens onder 69. Volgens de in noot 2 genoemde brief hadden de vader en
grootvader van Judith Vignol moeten vluchten uit Languedoc, niets kunnende
meenemen dan zij aan hadden. Vermoedelijk is hij identiek met Luis de Vignog
die te Utrecht 7.1.1726 werd begraven.

17 Vgl. Ned. Leeuw 1956, k. 91—93, 160 en 294.
18 Zie Jaarboek Centr. Bureau voor Genealogie XVIII (1964), p. 55 e.v.
10 R.A. Woudenberg, inv. nr. 1209, dd. 11.6.1725.
20 Volgens ms. Knoppert in het Centr. Bureau voor Genealogie, 's-Gravenhage, is

IJsbrand identiek met Usbrand Willemsz Knoppert die 28.2.1666 als wedn. van
Geertruyt Tijssen te Amersfoort hertr. met Neeltje Jansdr. IJsbrand zou een zn. zijn
van Willem Jansz Knoppert die tr. Utrecht 1.5.1635 Elisabeth van Gelder. Willem
Jans Koppert zou uit een Overijsselse familie van die naam stammen. Een en
ander lijkt mij weinig aannemelijk daar deze genealogie geen plaats biedt voor
oudere Knopperts die reeds ca. 1650 in Woudenberg woonden zoals IJsbrand
Gijsbertsz Knoppert, schepen ald. (1655) en Brand Gijsbertsz Knoppert, wiens graf-
steen met het jaartal 1667 in de kerk te Woudenberg aanwezig is.

21 R.A. Woudenberg, inv. nr. 1209, dd. 25.12.1737.
22 Zie voor het geslacht van Blootenburg, Ned. Leeuw 1936, k. 56.

171



99. Mary Lambertsdr Lagerwey, dr. van 84 en 85.
100. Jan van Overeem, tr.
101. Jantje Wulfertsdr.
102. Roelof Methorst23, lidm. herv. gem. Renswoude 23.9.1663, overl. ald. 9.5.1718, tr.
103. Hendrik je Evertsdr.
106. Elberl Jansz van Egdom, ondertr. Woudenberg 21.3.1691
107. Grietje Evertsdr.
108/109 = 98/99.
112. Tijs Ariensz van Wittenberg, overl. tussen 1740 en 1744, tr.
113. Wijntje Evertsdr.
114/115 = 64/65.
118/119 = 66/67.
120. Gerhard Ring.
122. Johann Hesling, begr. Isselburg (Dld) 24.1.1740.
124. Anthony Teunisz Voskuyl, zn. van 74 en dies eerste vrouw, timmerman, schepen

en waarnemend schout te Woudenberg, overl. ald. 15.11.1762, ondertr./tr. Wou-
denberg/Utrecht 24.4./13.5.1695

125. Antonia van Ginkel.
126. Dirk van der Hoer, zn. van 88 en 89, schepen van Woudenberg, tr. ald. 8.11.1699
127. Evertje Jansdr. van Langelaar.

Mr. E. VAN WEEL

23 H. J. METHORST, Genealogie Methorst, 1966.

KWARTIERSTAAT VAN AMERSFOORT

1. Jacobus van Amersfoort, ged. Utrecht 19.9.1776, arbeider, straatwerker, overl.
Steenwijk 26.2.1841.

2. Steven van Amersfoort, ged. Utrecht 22.9.1737, overl. ald. 15.6.1816, tr. ald. (Cath.
kerk) 15.7.1760

3. Martijntje de Groot, ged. Utrecht 13.8.1737.

4. Hendrik van Amersfoort, ged. Utrecht (Domkerk) 27.4.1704, tr. ald. 11.2.1728
5. Stephania (Stefanijtje) van der Ster(re), ged. Utrecht (Kern. kerk) 25.5.1704.
6. Joris de Groot, ged. Utrecht 28.2.1713, tr. ald. (Cath. kerk) 5.12.1732
7. Neeltje Monne (Mone), ged. Utrecht (Cath. kerk) 5.2.1715.

8. Wouter van Amersfoort, [zijn zuster (?) Woutertje, ged. Utrecht 10.3.1680] tr.
Utrecht 25.4.1703

9. Emmerens van Beek, geb. Rijswijk, wed. Anthony van Wilt en eerder van Johannes
van der Meer.

10. lsaak van der Star, ged. Utrecht (Rem. kerk) 21.10.1677, tr. ald. 14.4.1702
11. Beatrix van Walree, j.d. bij 't Claes Kerkhof.
12. Johannes de Groot, ged. Utrecht 1.12.1691, soldaat (1709) in garn. te Geertruiden-

berg onder capt. Marveilla, ondertr./tr. Geertruidenberg/Utrecht 7/29.9.1709
13. Martijntje Watervliet, ged. Delft (Oude kerk) 22.2.1678.
14. Pieter Monne, ged. Utrecht (Cath. kerk) 8.1.1688, tr. ald. 21.5.1714
15. Dorothe Krijgsman.

20. Dirck Pietersz van der Star, tr.
21. Teuntje Fermou(w).
22. Lammert Jansz., van Waalre, tr.
23. Agnietje Dirx.
25. Jacoba de Groot.
26. Joris Watervliet, tr.
27. Maria Anthonisse Herrebau.
28. Hermanus Monne, tr. Utrecht 21.8.1682
29. Neeltje Jans van der Horst.

A. J. ROELOFS
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Foto H. H. W. van Eyk

Toegangsdeur van de Statenkamer aan het Janskerkhof (1643)
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MIDDACH
„De Middach" in het Ridderdorp te Bilthoven, gem. de Bilt, eertijds een boe-

renplaats, daarna een buitenplaats, thans nog een boswachterswoning nabij de
Gezichtslaan te Bilthoven, eigendom van „Het Stichts Landschap".

INLEIDING

Mijn belangstelling voor de Middag te Bilthoven werd gewekt toen ik in de
veertiger jaren, nog slechts kort bezig met de genealogie van mijn geslacht, in
het trouwboek van de Ned. Herv. Kerk van de Vuursche een inschrijving
vond van ene Dirk Roelojse van den Middag. Deze Dirk bleek te wonen op
een boerderij in het Ridderdorp, genaamd de Middag. Aanvankelijk meende ik
hier mijn stamboerderij te hebben ontdekt. Later bleek dat helemaal niet het
geval te zijn.

Uit de rekeningen van het Vrouwenklooster (te citeren als Rek. V.) is de
vroegste geschiedenis van wat later de Middag zou heten te rekonstrueren.
De eerste pachters hebben blijkbaar een harde dobber gehad. In de periode
van 1598 t.m. 1615 hebben niet minder dan zes pachters hun krachten op de
wildernis beproefd. Na 1615 lukte het kennelijk beter want de zesde pachter,
Cornelis Gelisz Middach, hield het uit van 1616 tot 1651 (waarsch. het jaar
van zijn dood) en werd toen opgevolgd door zijn zoon Jan. In 1664 werd het
goed door het Vrouwenklooster verkocht aan Joh. Gerobulus, waarmede
een belangrijke bron voor het onderzoek naar de opeenvolgende pachters
uitviel. Het gevolg was dat niet meer is na te gaan wanneer Jan Cornelis
Middach door een andere pachter werd opgevolgd, temeer daar deze vraag
van belang zou kunnen zijn voor de oplossing van de hierna onder a en b
genoemde vragen.

a. is deze familienaam Middach ontleend aan de hoeve, of is het juist
andersom?

b. stamt het in de 17e-19e eeuw te Hilversum voorkomende geslacht Mid-
dag(h), — R. Kath. resp. Oud-Kath. — af van Cornelis Gelisz Middach,
no I van de hierna volgende genealogie?

ad a. Zeer waarschijnlijk is in dit geval de naam van de hoeve ontleend aan
de familienaam. De hoevenaam duikt voor zover mij bekend eerst op 23.11.
16931, de geslachtsnaam wordt al in 1639 gevoerd2. (In mijn eigen genealo-
gie komt de geslachtsnaam Middach met naam en toenaam voor tot in
1546, zie Ned. Leeuw nov. 1969 is Middach identiek met Van den HUI,
rubriek Vragen en Antwoorden). Cornelis Gelisz Middach kan ik hierbij
(nog) niet aansluiten. Er zijn mij overigens meer boerderijen met de naam
de Middag bekend (zie Gens Nostra XVIII (1963) p. 87 e.v.). Men vraagt zich
af, hoe komen deze boederijen aan hun naam? In het geval de Bilt was de
Middag zelfs een tijdlang, doch niet van de aanvang af, in gezelschap van

1 R.A. Utrecht, Recht. arch. de Bilt, inv. nr. 1351.
2 idem, Hof van Utrecht, inv. nr. 227.
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de A vond en de Morgen. Men zou hier aan georiënteerde ligging ten opzichte
van elkander kunnen denken (Middag-het Zuiden-), doch deze redenering
gaat hier niet op. Zoals uit dit opstel blijkt wordt de Middag al in 1693 ge-
noemd, de Morgen als boerderijnaam ontstaat in 1791 en de Avond waar-
schijnlijk ongeveer gelijk met de Morgen, in elk geval veel later dan de
Middag. Alle drie komen zij voor op een kaart van 1824, hierbij gerepro-
duceerd3. Overigens wordt bij de naamgeving niet altijd nagedacht, zoals mij
onlangs nog bleek in Middelkoop, waar ik tot mijn verrassing een boerderij
de Middag ontdekte. Tot mijn verrassing omdat aan diezelfde dijk in Middel-
koop in 1546 de boerderij stond van Anthonis Gerritsz Middach mijn oudst
bekende stamvader en ik me nog steeds afvraag hoe deze Middach aan zijn
naam kwam. Het volgende relaas bracht de ontknoping: Niet lang geleden
vestigde zich hier een boer uit de omgeving van Barneveld. Aangezien zijn
boerderij daar de Avond heette, gaf hij zijn hofstede in Middelkoop ook
maar diezelfde naam. Buren vonden dit wel interessant en noemden hun
boerderij de Morgen resp. de Middag.

ad b. Jan Cornelis Middach, no II, noch zijn afstammelingen, worden in
de archieven van de Bilt, Oostveen ( = Maartensdijk) en Utrecht ca . na 29.
10.1664 meer genoemd, hoewel hij toch op deese tijt levende blijckende ge-
boorte had. Hij woonde in de Ridderdorp op de grens van Maartensdijk en
deze gemeente grenst weer aan Hilversum. Aangezien ene Jan Cornelis Mid-
dach in Hilversum opduikt, terwijl de naam Middach voor die tijd in Hil-
versum niet voorkwam, en beide Jannen rooms-kath. zijn, neem ik aan dat
zij zeer waarschijnlijk identiek zijn. Daarbij komt dat men in die tijd in de
archieven van Maartensdijk en Hilversum ca. diverse gelijknamige geslach-
ten aantreft, wat op migratie wijst. Het strikte bewijs is evenwel nog niet ge-
leverd, daarom sluit ik dit Hilversumse geslacht aan onder de no's III(?),
IV(?), IVa(?) enz.

GENEALOGIE
a. genealogie Middag.
b. genealogie latere bewoners van de Middag.

a. GENEALOGIE MIDDAG.
I. Cornelis Gelisz Middach, geb. ca. 1590, landbouwer onder de Bilt, overl.

1661/62, tr. N.N.

Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt II.
2. Cornelis, overl. vóór 24.10.1663l — zie onder II.
3. Aeltgen, tr. Utrecht (voor schepenen) 22.5.1641 Teunis Adriaen Adriaensz

(van der Hoeve?)*.

idem, Recht. arch. Oostveen, inv. nr. 830.
G.A. Utrecht, Reg. huw. voor Schepenen, 22.5.1641 Theunis Adriaen Adriaensz
tr. Aeltgen Cornelis Gelisz Middags dr.
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1616—1651. pachter van des Convents hoffslede met huijs ende schaepschot
milsgaders die aengemaeckte bouwlanden vullingen velden ende gronden daer
aen behoorende gelegen int Ridderdorp bijde oude voegelaer inde gerechte vande
Bildt"5. Hij wordt in de rekening 1616 ingeschreven als Cornelis eelijssen Borre-
man. (de reden waarom hij Borreman wordt genoemd is mij niet bekend.). Naar
het gebruik van die tijd wordt de rekening zoveel als mogelijk is van die van
het vorig jaar overgeschreven, zodat hij in 1651 nog steeds als Borreman te
boek staat, hoewel hij evenals de overige leden van zijn geslacht overal elders
Middach heet, getuige de volgende citaten.

1639 juni 2. Cornelis Jelisz Middach en Aert Ghijsbertsz als borgen voor Jan
Thonis voor ƒ200, \- ƒ150,— achterstallige rente, schuldig aan Gerrit Wil-
lemsz de Bondt c.s. te Utrecht, erfgenamen van Elisabeth van Broeckhuijsen
hunne moeder ende schoonmoeder respectievel. Cornelis Jelisz Platten woonende
buijten de witte vrouwenpoort stelt zich borg voor Cornelis Jelisz Middach en
Aert Ghijsbertsz. Cornelis Jelisz Middach tekent rnet een merk6.

7659 aug. 10. hier blijkt dat in vorengenoemde zaak betaald is door Cor-
nelis Jelisz Middach ƒ 87-10-0, door Aert Ghijsbertsz eveneens ƒ 87-10-0, terwijl
Cornelis Jelisz Platten zich verbond ƒ 124-15-0 te zullen betalen. Of Platten
inderdaad betaald heeft is mij niet gebleken0. Al met al een kostbare zaak voor
de heren borgen. Welke zou toch de onderlinge relatie tussen schuldenaar en
borgen zijn geweest?. Rekening Vrouwenklooster 1586/87 vermeld aen den
Steenwech Cornelis peters alias den Platten gebruijekt vier mergen inden oest-
vee/j5. Deze Cornelis Petersz is wellicht een voorvader van Cornelis Jelisz Plat-
ten, terwijl bij Platten en Middach de gelijke voor- en vadersnaam op verwant-
schap zou kunnen wijzen.

1643 aug. 28. Cornelis Jansz Middachman Tmpetrant, Jan en Cornelis Bosch
te Maartensdijk gedaagden, borg Mr. Aernt van West Rhenen Canoniek ten
Dom alhier. Gedaagden willen in beroep gaan. Waaruit de zaak bestaat blijkt
niet7. Van Cornelis Jansz Middach(man) heb ik nooit iets anders gevonden.
Misschien is het een verschrijving voor Cornelis Jelisz Middach, zo niet, zijn
het dan neven?. Op een kaart in de Atlas de Roy van ca. 1695 staat Middach-
man aangegeven naast Vogelaer, dit zijn de benamingen van de hoeven.

1643 dec. 6. Cornelis Jelisz Middach verklaart 2 mergen land te hebben ge-
huurd van Evert Rechtholt wonende te Doorn gelegen aan de Martensdijck bijt
Goijersbosch. Thonis Aerdtsz woonende buiten die weert int haverlant onder de
vrijheijt deser Stadt Utrecht beweert aan dat zelfde land nog 2 jaar huur te
hebben, en maakt deswege tegen den deposant daerover cracheell. Cornelis Jelisz
Middach tekent met het merk als voren8.

II. Jan Cornelis Middach, geb. ca. 1620, landbouwer onder de Bilt, gegoed
onder de Bilt, laatst in de Bilt vermeld 29.10.1664, overl. zeer waarsch. Hil-
versum 1.10.17069 (zie Inleiding ad. b)„ tr. N.N.

Kinderen (zeer waarschijnlijk):
1. Cornelis, volgt lila.
2. Jan, volgt Illb.
3. Dirkje Middach, tr. Jan Gerritsz Lamw.

1652—1664. pachter van des Convents hoffslede als opvolger van zijn vader..
In de rekeningen van Vrouwenklooster wordt hij nog altijd ingeschreven als
„Borreman". (zie opmerking bij no. I). De pachtsom over de jaren 1651 t.m.
1658 wordt hem kwijtgescholden, welke pacht penningen den selven Jan Cor-
nelisz geremitteert ende gratieuslijk quijt gescholden zijn onder een somma van
Twe honderd dertig guldens over acht Jaren also 1651, 52, 53, 54, 55, 56, 57
ende 1658 blijkende bij requeste ende appnte vanden 5en Juun 1661 med annexe

5 R.A. Utrecht, arch. Kleine Kapittelen en Kloosters, inv. nr. 1144.
0 G.A. Utrecht, Prot. not. Henrick Ruijsch, inv. nrs. 204.
7 R.A. Utrecht, Hof van Utrecht, inv. nr. 234.
8 G.A. Utrecht, Prot. not. Bart van Eek, inv. nr. 207.
9 R.A. Haarlem, Doop-, huw-, en overl. reg. R.K. Kerk Hilversum, inv. nr. 261.
10 G.A. Utrecht, Prot. not. R. van Vechoven, inv. nr. 275.
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meme — hier te samen vertoond5. Wat zou de reden van dit gralieuslijk gebaar
zijn?

1664 april 4. wordt de ontvangst van de koopsom van des Convenls hoffstede
geboekt. Koper is Johannes Gerobulus. De pachter heet nu Jan Cornelis Mid-
dachten5. Eerst dan komt men als het ware tot de ontdekking dat hij niet
Borreman doch Middach heet.

1664 juni 11. wordt het transport in het Recht. arch. ingeschreven als volgt:
soo alsl bij Jan Cornelisz Middach man van ouls gebruijckt is1.

1664 okt. 29. Jan Cornelisz Middach wonende int Ridderdorp in deesen
Gerechte voor hem selven ende als man ende voocht van sijn huijsvrouw daer
bij op deese tijt levende, blijckende geboorte bij heeft een meede erffgenaem
van Cornelis Cornelisz Middach sijnen broeder ende Trecht bij maechescheijt
van den 24en October 1663 mette vordere erffgenamen vande voorn sijne
broeder opgerecht, tot het naebeschreven heetvelt, waervan een halff mergen
aengemaeckt is verkregen hebbende. Hij transporteert dit heetvelt (heidegrond)
aan Johannes Gerobulus1. Uit deze akte blijkt dus dat hij nageslacht heeft. Na-
men worden niet genoemd, ook niet van de medeerfgenamen. De magescheid
komt niet voor in Recht.arch. de Bilt. Misschien Notarieel opgemaakt of onder-
hands? Hoelang Jan Cornelis Middach gebruiker is geweest heb ik niet kunnen
vinden. Misschien is dat in het Not. arch. na te gaan? Registers van ongelden en
verponding zijn niet R.A. Utrecht aanwezig.

1697 april 6. Dirkje Jans van de Middach en haar man Jan Gerritsz Lam
kleermaker te Maartensdijk testeren te Utrecht10. Het is een mutueel testament
zonder nadere bizonderheden. Eventuele kinderen worden niet genoemd. Moge-
lijk is Lammert Jansen, overl. vóór 4.5.1725 x Grietje Hendriks, overl. vóór
21.4.1736 een zoon van hen. Hij is pachter van een hofstede in het Ridderdorp,
terwijl zijn weduwe samen met Roelof Harmsen (pachter van de Middach)
een perceel land gebruikt. Een en ander kan op verwantschap wijzen. Als kin-
deren van Lammert Jansen x Grietje Hendriks worden genoemd Hendrik
Lammertsen, Neeltjen Lammertsen x Bartel Rijken Staal, Aart Lammertsen en
Maagjen Lammertsen x Jorden Cornelissen de Vos3. Dirkje Jans van de Middach
woonde in 1697 waarschijnlijk niet op de hofstede de Middach, aangezien reeds in
1693 Harmen Roeien als pachter van Middach wordt genoemd, (zie de volgende
genealogie onder b. no. I).

lila. Cornelis Janse Middagh, geb. ca. 1650, over]. Hilversum (O.K.)
25.7.1706», tr. (1) Wernie Willems; tr. (2) Hilversum (R.K.) 8.6.1689 Jacobie
Anxterfi.

Hij overleed 25.7.1706 (zie boven). In hetzelfde boek is het overlijden op
1.10.1706 opgetekend van Jan Cornelisz Middagh, zeer waarschijnlijk de vader.
M.i. kan het niet een van de zoons zijn, immers de eerste zoon Jan overl.
waarsch. jong, van de tweede wordt niets meer vernomen. Bovendien was het
niet gebruikelijk kleine kinderen voluit te vermelden met naam en toenaam.

Uit het eerste huwelijk R.K. ged. te Hilversum:
1. Annitien, ged. 17.11.1682 (get. Mariken Willems)9.
2. Elbertje Middagh, ged. 6.9.1684 (get. Maritien Willems), tr. Claes Petersz.

Scheepharder; hieruit zijn te Hilversum zes kinderen Oud-Kath. ged. tussen
1713—1719 (get. Jaepje Angsten, Grietje Cornelis Middag).

3. Grietje Middagh, ged. 5.9.1686 (get. Nisie Huijgen), overl. waarsch. Hil-
versum 14.11.1775, tr. Hilversum (O.K.) 1.6.1710 Willem Peters Hopman™.
Hieruit zijn te Hilversum 9 kinderen Oud. Kath. gedoopt tussen 1711—
1729 (get. Elbertje Corn. Middag, Weijmpje Corn. Middag en Annetje de
With).

De impost van begr. 18.11.1775 vermeldt als Grietje Middag, waardoor het
niet duidelijk is of het Grietje Corn. dan wel Grietje Angst Middag betreft".

11 R.A. Haarlem, Impost begr. Hilversum, inv. nr. 264a.
12 idem, Doop- en huw. reg. Oud-Kath. Hilversum, inv. nr. 262.
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Uit het tweede huwelijk ged. te Hilversum:
4. Art, volgt IVa.
5. Joannes (Jan), ged. (O.K.) 16.1.1702 (get. Neeltje Jans)12.
6. Joannes (Jan), ged. (O.K.) 25.8.1704 (get. Jannetje Peters, Merritje Cor-

nelis).
7. Weijtntje, tweeling met voorgaande, gevormd Hilversum (O.K.) 173013,

overl. ald. 16.2.1758.
8. Angs, volgt IVb.

IVa. Aert (Art, Eert) Cornelissen Middagh, ged. Hilversum (R.K.) 28.2.
16999, impost begr. 26.2.1780", tr. Foekien Teunis.

18.1.1780 wordt eveneens een Aart Middag als begraven vermeld, waarschijn-
lijk een verschrijving14.

Uit dit huwelijk R.K. ged. te Laren:
1. Gerritje Middagh, tr. Laren (R.K.) 13.12.1751 Hendrick Jacobsen Decker.

Uit dit huwelijk te Laren 8 kinderen R.K. gedoopt. Hij hertr. 1781 Annetje
Ophuijsen.

2. Jaebjen Middagh ged. 4.3.1727 (get. Lijsbet Cornelis Cruijff), begr. Hil-
versum 16.3.180915 (nalatenschap vrij van belasting16), tr. Laren (R.K.)
11.5.1753 Willem Pieterse Brouwer (van Hilversum)1 -7.

3. Cornelis, ged. 21.7.1731 (get. Lijsbet Cornelis).
4. Cornelis, ged. 16.11.1733 (get. Neeltjen Jans).
5. Cornelis, ged. 28.1.1744 (get. Klaassie Cornelis Decker).

IVb. Angs(t) Cornelisz Middagh, ged. Hilversum (O.K.) 1.4.1706, gevormd
ald. (O.K.) 9.6.1748, overl. ald. 20.3.1762, tr. (1) ald. (O.K.) 3.12.1730 Ma-
retie Peters Smallenburg (get. Hendrik Aerse Bogaert en Geertie Kornelis
Nieuwenhuijze); tr. (2) Hilversum (O.K.) 18.2.1757 Anna Nodrum, wed. (get.
R.A.D. Joachim Bervelingh en R.D. Aristarcho Hillegers).

Uit het eerste huwelijk O.K. ged. te Hilversum:
1. Margareta (Grietje), ged. 1.1.1731 (get. Aertie Jacobs Hopman).
2. Jacoba (Japie), ged. 12.1.1732 (get. Weijnie Kornelis).
3. Kornelis, volgt V.
4. Margareta (Grietie), ged. 28.10.1737 (get. Weijmpie Corn. Middag), overl.

waarsch. Hilversum 14.11.1775, impost begr. 18.11.? (zie opm. bij Grietje
Corn. Middag).

V. Kornelis Angs(t) Middag, ged. Hilversum (O.K.) 25.7.1734, overl. ald.
5.5.1797, impost begr. 8.5., tr. Neeltje Jans de Rode, impost begr. Hilversum
4.9.1782.

13 Arch. Oud-Kath. Kerk Hilversum, Register confirmatie 1695—1878. (Er werd
alleen dan gevormd, wanneer een bisschop de parochie bezocht).

14 R.A. Haarlem, Klapper impost, successie en overlijden Hilversum, inv. nr. 266.
15 idem, Register van overledenen Hilversum, inv. nr. 265a.
16 idem, Register van overl. voor de successie Hilversum, inv. nr. 265.
17 idem, Doop-, huw.- en doodreg. R.K. Kerk Laren (N.H.), inv. nr. 366b.
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Uit dit huwelijk O.K. ged. te Hilversum:
1. Angs, ged. 26.11.1762 (get. Lijsbeth Jans de Rode).
2. Neeltje, ged. 21.7.1764 (get. Lijsbeth Jans de Rode).
3. Marretje, ged. 10.12.1765 (get. Anna Nodrum).
4. Angs. ged. 22.9.1769 (get. Lijsbeth Jans de Rode).
5. Jan, ged. 8.9.1772 (get. Lijsbeth Jans de Rode).
6. Maria, ged. 5.2.1774.

In het register impost begr. worden drie kinderen van Cornelis Middag ver-
meld, resp. 11.3.1771, 21.9.1772 en 18.12.1775, namen worden niet genoemd.

Illb. Jan Jansen Middagh, geb. ca. 1650, overl. Hilversum (R.K.) 8.7.1695,
tr. Aeltie Gerbers.

Uit dit huwelijk R.K. ged. te Hilversum:
1. Jan, volgt IVc.
2. Neeltien, ged. nov. 1678 (get. Geertien Gerbers).
3. Splint, volgt IVd.
4. Cornelia, ged. 23.6.1683 (get. Geertien Gerbers).
5. Jannetien, ged. 12.11.1685 (get. Maria Groen).

IVc. Jan Jansen Middagh, geb. ca. 1675, tr. Hilversum (R.K.) 17.2.1697.
tr. Gerretie Stoffels.

Uit dit huwelijk R.K. ged.:
1. Jannetie, ged. Hilversum 26.12.1698 (get. Aeltie Gerberse).
2. Joannes (Jan), ged. Hilversum 3.7.1701 (get. Neeltie Jans Middagh).
3. Aleidis, ged. Laren 6.3.1705 (get. Neeltje Jans).
4. Gerebrandus, ged. Laren 5.5.1708 (get. Geertje Gerberts).
5. Henrica, ged. Laren 3.11.1709 (get. Gerritjes Hendriks).
6. Jan, ged. Laren 5.5.1713 (get. Neeltien Jans).
7. Jannetie Middagh, ged. Laren 9.8.1714 (get. Neeltien Jans), tr. Willem

Asmes (Assetnis). Uit dit huwelijk te Laren drie kinderen R.K. gedoopt.

IVd. Splint Jansen Middagh, ged. Hilversum (R.K.) 9.6.1681, tr. ald. (O.K.)
14.2. 1706 Jannetje Teunis Bijl.

Uit dit huwelijk O.K. ged. te Hilversum:
1. (naam niet vermeld) ged. 20.4.1707 (get. niet vermeld).
2. Theunis, ged. 19.3.1709 (get. Neeltje Teunis).
3. Wijgje, ged. 20.7.1711 (get. Jaepje Querinus Bijl).
4. Wijgje, ged. 18.4.1714 (get. Jaepje Teunis Bijl), gevormd (als volwassene)

in 173013.
5. Jan, ged. 4.8.1715 (get. Jaepje Teunis).
6. Jan, ged. 20.10.1716 (get. Jaapje Teunis).
7. Jan, ged. 4.5.1718 (get. Jaapje Teunis Bijl).

16.9.1773 wordt te Hilversum begraven 't kind van Jannes Middag, waarvan
hij de vader zou kunnen zijn, hoewel geen enkel spoor van hem is gevonden.

Hetzelfde kan ook worden gezegd van Jan IVc, 6.
8. Jannetje, ged. 2.8.1719 (get. Jaapje Teunis).
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In de registers van de Burgerl. Stand van Hilversum is geen enkele afstam-
meling van deze Middag's gevonden. Dit geslacht is blijkbaar, althans in Hil-
versum, uitgestorven. Zoals reeds eerder opgemerkt behoren zij waarschijn-
lijk niet tot mijn geslacht. Terzijde zij vermeld dat mijn grootvader zich eerst
in 1861 te Hilversum vestigde.

Het zal de aandachtige lezer opgevallen zijn dat leden van één familie
trouwden en doopten in verschillende kerken niet alleen, maar een deel
daarvan, hoewel eveneens in Hilversum wonende, daarvoor zelfs naar Laren
ging. Een en ander houdt verband met het ontstaan van de Oud Katholieke
Kerk omstreeks 1700. Wie hierover meer wil weten raadplege o.a. Gedenk-
boek Hilversum 1424—1924; L. J. v. d. HEIJDEN, Katholiek Hilversum, Hil-
versum 1917; De Oud Katholiek van 15.11.1969, blad voor de Oud-Kath.
Kerk van Nederland.

(Wordt voortgezet) E. G. MIDDAG

BOEKEN

Jaarboekje van „Oud Utrecht", 1969, 199 blz., 10 afb.
Dr. W. van Iterson, De merkwaardige geschiedenis van een Kleefs leen onder Wou-

denberg. Dr. A. J. van de Ven, Aardbevingsverschijnselen te Utrecht in 1755. E. P.
Polak-de Booy, Dorpsscholen, bevat een lijst van de namen en doopdata van 140
schoolkinderen te Oudloosdrecht in 1735. Mr. P. H. Damsté, Een gedwarsboomd koord-
danser Sr. Pieter Magito in 1754. Drs. R. C. J. van Maanen, De relatie tussen Zuilen
en de abdij van Oostbroek. Dr. A. J. S. van Lier, Een bijzonder geval van bedrog,
gepleegd door de overheid. Dr. J. E. A. L. Struick, „Een vorstelijk stukgoet" over
Willem Adriaan van Nassau-Odijk. A. Graaf huis en A. B. R. de Vries, Kroniek van
de stad Utrecht in 1968.

JAARBOEK OUD-UTRECHT 1970
(Uitg. Vereniging Oud-Utrecht), 253 blz., 35 afb., registers op zaak- en persoonsnamen.

Mcta A. Schimmel, De Nederlandse Hervormde kerk te Maarssen. De bouwgeschie-
denis; de restauratie werd in 1970 voltooid. K. Potjewijd, Utrecht en de Stadhouders.
Enige episoden uit de 17e en 18e eeuw. Behandelt de variaties in de macht der stad-
houders. De schrijver deed eindexamen aan het gymnasium te Winschoten, (leerling
2638 in Gedenkboek 1957). Mr. P. H. Damsté, „De Hoeve" te Bilthoven. Dr. A. J. van
de Ven, Nogmaals de brooduitdeling in 1575 ingesteld krachtens beschikking van Eg-
bertus Luessink. E. P. Polak-de Booy, Examen in Abcoude. Om de geschiktste kan-
didaat tot koster/schoolmeester te benoemen in 1740. Overzicht van 30 kandidaten.
Cornelis de Ridder uit Amerongen werd benoemd. H. J. H. Knoester, Uit het leven van
de Portugees Joodse natie te Maarssen, gezien door de ogen van notaris Jacobus van
Someren. A. J. A. M. Lisman, Van riddermatige rijschool tot Utrechtse manege (1641—
1791). Dr. M. K. E. Gotschalk, Historisch-geografische ontwikkelingen in en om Soest;,
met een fragment van een topografische kaart. W. Grapendaal, Fragmenten uit de
geschiedenis van de buurtschap Austerlitz. Het kasboek van Mr. Carel Martens (1602—
1649). Een werkstuk van een groep leerlingen van een paleografische cursus van het
Utrechtse gemeentelijk Archief. Kroniek over 1969. Naamlijst der ruim 1100 leden.
Een keurig uitgevoerd boekwerk, waarmee de vereniging, waarvan ons vrouwelijk
hoofdbestuurslid mevr. A. M. Beauchampet-Lorwa in het bestuur zitting heeft, alle lof
toekomt.

Th. P. E. DE KLERCK
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V/ l 16
NICOLAAS

VAN
ZUTPHEN

zn. v. Paulus
Sutphen en
Johanna v.
Boshuisen

^ Utrecht
(Achter

Clarenburg)
10.12.1708

t / a Utrecht
(Nicolai k.)

1.7.1774

V/2 17
WYNANDA

OBETS

dr. v. Johannes
en Annigje
Jansdr. v.
Bunnik

^. Utrecht
(o. d. Linden)

. ..1.1712
t / a Utrecht
(Jacobi k.)

24.5.1799

Utrecht (S.)
°° 22.4/7.5.1735

IV/I 8
BERNARDUS

VAN ZUTPHEN

^ Utrecht (R.K., o.d.
Linden)
2.3.1745

t Utrecht
18.3.1802

V/3 18
CASPER

SCHEPENS

zn. v. Johannes
en Gerarda

Haven

V/4 19
JOHANNA
VAN DER
WOLCKE

dr. v. Johannes
en Johanna van

der Horst

.v- Utrecht
(Soli Deo
Gloria)
1.4.1718

t / a Utrecht
(Nicolai k.)

j 26.8.1785
Utrecht (S.)

°° 23.11.1748

1V/2 9
HENDRINA
SCHEPENS

-^ Utrecht (R.K., o.d.
Linden)
18.5.1749
t Utrecht
7.8.1826

oo Utrecht (S.) 4.7.1772

IIl/l 4
ANDRIES VAN ZUTPHEN

Metselaar

^.Utrecht 26.1.1794
t Utrecht 18.7.1849

V/5 20 V/6 21

IV/3 10
JOHANN JAKOB

FISSCHER
Kleermaker

* Xanten (Luth.)
c. 1760

t Utrecht
1.2.1802

V/7 22
FRANCISCUS

VAN DER
EL(LE)

• Uitvelt
C1730

V/8 23
JOANNA

VAN AOHT

• Gorcum
C1733

Gorinchem (R.K.)
°° 4/24.11.1756

IV/4 11
CORNELIA

VAN DER EL

~v Gorinchem (R.K.)
24.10.1760
t Utrecht
3.9.1839

oo Utrecht (S.) 24.11.1787

III/2 5
JOHANNA FISSCHER

^.Utrecht 5.10.1792
t 's-Gravenhage 27.8.1859

co Utrecht 7.5.1817

II/l 2

JOHANNES ANTONIUS VAN ZUTPHEN

Meesterknecht in een Wijnhandel

* Utrecht 19.8.1831 f Amsterdam 20.7.1895

°° Utrecht

i / i

* utrecht 7.io.i863 JOHANNES ANDRIES VAN
Timmerman, verv. diamantslijper, Vice-voorz. en Secretaris Alg. Diamantbewerkers Bond, Lid

tuberculose bestrijder, Stichter

°° Amsterdam 19.12.1919 BERNARDINE JOHANNA GREGER,

Samenstelling A.R.K.
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V/9 24
JACOB

GROSZEN-
IIACH

Corporaal der
Infanterie

V/10 25
M Alt IA
CLOOT

dr. v. Johannes
en Geertruyd

Schijff

•w Wijk b.
Duurstede
7.11.1723

Wijk b. Duurstede
°° 16/31.12.1747

IV/5 12
JOHANNES

GROSSENBACH
Visser

^ Wijk b. Duurstede
(Geref.)
28.4.1754

t Wijk b. Duurstede
7.7.1831

V/11 26 V/12 27

IV/6 13
ELISABETH MARIA

(MARTHA) KERKHOFF

* Ruhrort
c. 1765

t Wijk b. Duurstede
28.2.1819

oo Wijk b. Duurstede 29.4.1787

m/3 6
GOOSEN GROSSENBACH

Schipper

-^ Wijk b. Duurstede 27.8.1797
t Utrecht 13.3.1861

oo Utrecht 29

H/2

V/13 28
CORNELIS
VOEHMAN

• Utrecht
((Buurk.)
25.9.1802

V/14 29
CORNEUA
VAN BUN

dr. v. Cor-
nelis en Lena

N.

~ Utrecht
(Oud-R.,

Drakenburg-
str.) 3.9.1743

_ Utrecht (Cath. k.)
2/25.2.1766

IV/7 14
ANTHONIE
JACOBUS

VOERMAN
Ofpasser

^ . Utrecht (Jacobi k.)
23.8.1778
t Utrecht
15.8.1815

V/15 30
JOHANNES

KAMI'EUDIJK

zn. v. Herman-
nus en Maria

van Es

~ Utrecht
(Cath.steeg)

26.5.1744

V/16 31
ELISABETH
DE IIEO Kit

dr. v. Jan en
Elisabeth

Broekhuizen

•w Utrecht
(Dom)

24.8.1749

t Utrecht
15.4.1819

Utrecht (Cath. k.)
°° 5.11.1771

IV/8 15
ELISABETH

KAMPERDIJK

-^ Utrecht (Dom)
12.6.1776
t Utrecht
24.8.1856

co Utrecht (Cath.k.) 20.11.1798

UI/4 7
ELISABETH VOERMAN

^ Utrecht (Cath.k.) 1.8.1802

11.1826

3

ELISABETH MARIE GROSSENBACH

* Utrecht 4.6.1828

14.5.1856

t Amsterdam 18.2.1874

Z U T P H E N (R.N.L., O.O.N.) f Hilversum 7.6.1958
Gemeenteraad van Amsterdam, Lid Prov. Staten
en Voorzitter van „Zonnestraal"

van Noord-Holland, bekend philantroop en

* Amsterdam 4.10.1895, dr. van Jcremias Aldert en Bernardina Blok
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VELE ARME BEDROEFFDE VERJAEGHDE GOEDE
LUYDEN WT DE NEDERPFALTZ

Wie de resoluties van de Gedeputeerde Staten van Utrecht leest, komt in de
kantlijn soms de woorden pro viatico tegen, gevolgd door de vermelding van
een bedrag in geld, meestal tussen de twee en de zes gulden. Een viaticum, of
reisgeld, werd gegeven aan mensen die in Utrecht gestrand waren om hun in
de gelegenheid te stellen verder te reizen. Niet altijd lette men er op of de
aldus bedeelde inderdaad de stad verliet. Zo kon het gebeuren dat één en
dezelfde persoon meermalen voor zijn reis een viaticum ontving.

Tenminste, zo was het met Thomas Nachtegael, de oude baas, die aan-
leiding is geworden tot dit stukje. Hij was op 4.1.1637 volgens zijn zeggen 101
jaar oud, had 60 jaar in het Staatse leger gediend en wilde nu terug naar
Engeland, zijn vaderland. Men gaf hem daarvoor vijf gulden. Op het eind van
het jaar stond hij weer voor de deur, met hetzelfde verhaal, alleen was hij nu
iets ouder: 102 jaar en vijf maanden. Wederom kreeg hij vijf gulden los. Het
is de vraag of hij ooit zijn geboorteland heeft weergezien, maar die tien gulden
zijn hem van harte gegund.

Deze geschiedenis wekte mijn belangstelling en ik speelde met het idee om
een overzicht te maken van alle personen die in de loop van een jaar een
viaticum ontvingen: beroofde kooplieden, soldatenweduwen, ontvluchte kloos-
terlingen, een kleurrijke verzameling van hard-luck-stories. Toen ik met die
gedachte in het hoofd het resolutieboek van 1637 nader bekeek verging mij al
spoedig de lust om een lijst van alle bedeelden te maken. Zelden zullen zoveel
mensen een viaticum hebben ontvangen als juist in dat jaar. Het waren er
meer dan duizend en ruim 600 zijn met name genoemd.

Een korte vergelijking met resolutieboeken uit andere jaren, vooral van
1635—1640, gaf mij de overtuiging dat we hier te maken hadden met een
uitzonderlijk verschijnsel. Er kwamen altijd wel vluchtelingen hier, per slot
van rekening was er al bijna twintig jaar lang oorlog in Duitsland. Dat waren
echter geïsoleerde gevallen, de grote stroom vluchtelingen was tot dusver ons
land voorbijgegaan. Nog in 1635 werd er geld ingezameld voor geloofsgenoten
die uit Duitsland naar Polen waren uitgeweken, helemaal de andere kant op
dus. Ook kwamen er wel afgezanten van een of andere duitse stad een bij-
drage vragen voor verdreven of door de oorlog geruïneerde geloofsgenoten.
Nu, in 1637, kwamen de slachtoffers zelf hier.

Aanvankelijk wilde ik niet meer doen dan de aandacht op deze bron vesti-
gen: een lijst van meer dan 600 namen van vreemdelingen, vooral duitsers,
vaak met beroep en plaats van herkomst er bij. De heer G. L. Meesters ver-
klaarde zich echter bereid het tijdrovende werk van het transscriberen der
namen op zich te nemen en bovendien voor zover mogelijk na te gaan waar
de plaatsen lagen, die vaak op enigszins verbasterde wijze in het resolutieboek
zijn geschreven. Daardoor kunnen wij nu de lezers van Gens Nostra de vol-
ledige lijst van deze vluchtelingen voorleggen, althans van diegenen, wier
namen in Utrecht zijn opgetekend.
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Al direkt bleek dat de meesten uit één en dezelfde streek afkomstig waren.
Zij kwamen uit de Palts, en wel uit een gebied van ongeveer 50 bij 50 kilo-
meter, dat bestond uit het stroomgebied van de Nahe en een stuk ten oosten
daarvan, tot aan de Rijn. Altzey en Kreuznach worden vaak als plaats van
herkomst genoemd.

Wat was er in de Palts gebeurd? Vanaf 1635, het jaar waarin Frankrijk
aan de oorlog ging deelnemen, was de linkerrijnoever het belangrijkste toneel
van de strijd geworden. Franse troepen onder hertog Bernhard van Saxen
Weimar, keizerlijken onder Johan von Werth vochten en plunderden daar en
vele plaatsen wisselden meermalen van bezetting. Reizigers uit die tijd deden
ontstellende verhalen over kannibalisme, gras etende en stervende mensen en
door Kroaten bedreven gruweldaden. Beide aanvoerders pasten een ver-
schroeide aarde politiek toe. Verwonderd hoeven wij dus niet te zijn dat de
mensen vluchtten, hoogstens kunnen wij ons afvragen waarom ze juist uit die
ene streek kwamen.

Een poging tot verklaring: Te midden van nogal onvruchtbaar bergland was
het een bloeiende wijn- en landbouwstreek, aantrekkelijk voor troepen als
winterkwartier. Dat moeten dan de keizerlijken (de Kroaten) geweest zijn, die
vooral de gereformeerden niet spaarden. Gereformeerde vluchtelingen konden
rekenen op steun bij hun geestverwanten in de Nederlanden, die langs de Rijn
wel te bereiken waren.

Hoe dat precies in zijn werk is gegaan, daarnaar kunnen we slechts gissen;
evenmin weten we hoe lang het duurde voordat de mensen na het verlaten van
hun woonplaats Utrecht bereikten en wat zij in de tussentijd te verduren had-
den. Een enkele keer geeft een datum op een attestatie een aanwijzing (op
17.1.1637 wordt aantekening gemaakt van een attestatie van okt. 1636; op
28.2.1638 van een uit aug. 1637). Doorgaans blijft het bij een vermelding dat
de mensen van attestaties en andere papieren voorzien waren, en de détails
blijven verborgen.

De eerste vluchtelingen kwamen al in het najaar van 1636. Begin 1637 lijkt
het even of sommigen naar hun land terug willen gaan, maar in april is daar
geen sprake meer van. In groten getale komen de arme verdrevene luyden
hier, eerst in groepjes van vijf tot tien, later met vele tientallen tegelijk. Op
7 juni waren het er negentig. De daaropvolgende dag worden nog enkele
namen genoemd, maar daarna liet de griffier het afweten en noteerde alleen
nog maar de aantallen, in de kantlijn herhaald in dik geschreven cijfers. Het
waren er vaak meer dan honderd. De spoeling werd dun, en de oorspronke-
lijke toelage van een rijksdaalder per persoon werd teruggebracht tot 12 stui-
ver (kinderen half geld). In juli was zelfs dat te veel, toen kreeg iedereen
6 stuiver. Of men van deze mensen nog de papieren controleerde is niet na te
gaan. In de eerste maanden van 1637 gebeurde dat zeker wel, zoals uit de
resoluties blijkt.

Niet alleen van de Staten ontvingen de vluchtelingen ondersteuning, zij
vroegen ook hulp bij de kerken en op het stadhuis. De stad ging daar wat aan
doen en het resultaat was onmiddellijk merkbaar. Eind juli was het afgelopen
met de grote aantallen bedeelden en op 17 augustus voteerden de Staten 250

185



gulden voor de stad Utrecht, omdat het sluiten van de poorten en het opvan-
gen van de vluchtelingen door de stad geldbesparend had gewerkt. Amers-
foort, waar blijkbaar ook vluchtelingen waren, kreeg 100 gulden.

Toch waren de door de stad genomen maatregelen niet afdoende. Ook het
ontslag van de opzichter van de Catharijnepoort die tegen de instructies in
af en toe in de herberg ging zitten drinken en de poort zonder toezicht liet,
hielp niet genoeg; op 18 september constateerde de vroedschap dat het in de
stad weer wemelde van arme luyden uyt Duitschlandt die langs de straten, bij
de Statenkamer en de kerken liepen te bedelen. De opzichter van de poort bij
Lepelenburg, de veerman achter Sint Marie en de portiers van de stadpoorten
mochten nu niemand meer toelaten tenzij door de Tolsteegpoort. Daar kon-

Tekening van J. P. W. Hoevenaar naar een schilderij van J. Meerhout; foto Gem. Arch. Utrecht

Controlepost voor arme passanten: Tolsteegpoort ca. 1640.

den de arme passanten naar binnen, om vandaar naar het tuchthuis verwezen
te worden waar een commissie uit de vroedschap hun papieren controleerde
en beschikte over al of niet toelaten in de stad. Men wilde kaf van koren
scheiden en in een ordonnantie van 27 november 1637 tegen het bedelen
maakte de stad duidelijk onderscheid tussen de duitse vluchtelingen haar
tot wercken ende arbeyden willende begeven en de overige bedelaars1.

We vragen ons af waar en hoe zij de winter doorbrachten. Enkele gegevens
uit 1638 geven een aanwijzing: Pieter Spiess die op 12. jan. wegens de heer-
sende kou de metselaars niet meer met opperen kon dienen (vorstverlet); de
vrouwen uit Hanau die in Leiden met wolspinnen de kost hadden verdiend
maar op 17.8.1638 door hun familie ontboden waren om met de wijn te
helpen; twee gezinnen die op 22.3.1638 door de heer van Nederhorst waren
aangenomen om op het land te werken. Dit waren geluksvogels die door de

Groot Utrechts Placaatboek Hl, p. 555.

186



zeef bij de Tolsteegpoort waren gekomen. Hoeveel zijn er afgewezen? Ook
hier een groot vraagteken. We kunnen rustig aannemen dat er in de Neder-
landen een veelvoud was van de in Utrecht gesignaleerde vluchtelingen. We
zouden wel willen weten welke gegevens hierover nog elders berusten en ook,
of die vluchtelingen in andere steden ook allen uit de hierboven beschreven
streek kwamen. Wellicht is deze publikatie voor sommigen een aanleiding
om ook in andere archieven een onderzoek te doen. Dat er uit Utrecht zo-
veel namen van vluchtelingen bekend zijn komt doordat zij aanvankelijk
in het resolutieboek geregistreerd werden. Van aparte registraties, die er on-
getwijfeld waren (men denke aan de commissie in het tuchthuis) hebben wij
niets meer kunnen vinden.

Daardoor weten we ook niet precies hoe het in 1638 verder ging; op 17
april besloten de Staten om de duitse passanten voortaan naar het stadhuis
te verwijzen voor bedeling, waartoe de stad ditmaal een subsidie van 200
gulden ontving. Er kwamen nog wel wat geïsoleerde gevallen bij de Staten
terecht, maar het totale aantal was natuurlijk veel groter. Toch ebde de
stroom wat; op 11 juni hield de (stads)commissie van onderzoek met haar
werk op en er werd alleen iemand aangewezen om elke middag om 2 uur
precies op het stadhuis te komen om de passanten voort te helpen.

Een klein jaar later stelde de vroedschap opnieuw voor korte een commissie
in, ditmaal om de verblijfsvergunningen van de arme personen uit de Palts
en andere kwartieren van Duitsland de controleren. Na een onderzoek op
gezindheid, naarstigheid en beswaernissen zou de commissie beschikken over
al of niet verlenging van de vergunning, (vroedschapsresoluties van 8 en 22.
4. 1639).

Wij zullen de lotgevallen der vluchtelingen niet verder volgen en willen
eindigen met een lijst van diegenen die vanaf eind augustus 1636 in het reso-
lutieboek zijn aangetekend, tot aan 17 april 1638, toen de Staten besloten
de passanten naar het stadhuis te verwijzen. In deze lijst zijn alleen zij op-
genomen, die beschouwd konden worden als slachtoffer van de oorlog in
Duitsland; de soldatenweduwen, schipbreukelingen, ontslagen soldaten enz.
zijn dus weggelaten. Bij aarzeling beslisten wij ten gunste van opname in de
lijst.

E. P. POLAK—DE BOOY

In de navolgende lijst zijn de plaatsnamen zoveel mogelijk geïdentificeerd aan de
hand van: GRASSOLD, Ortlexikon für die Deutsche Bundesrupublik, 2. Aufl. Regensburg
1955.

Indien daarin de naam meermalen voorkwam, is gekozen voor de plaatsen in de
Rheinpfalz.

In het ms. is niet altijd goed te onderscheiden tussen (s)heim en (s)tein, terwijl
ook de a en o en e niet immer duidelijk zijn te onderscheiden. Toevoegingen in de
tekst staan cursief afgedrukt.

G. L. MEESTERS
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LIJST VAN VERDREVENEN

23 aug. 1636:
Op de requestc van Samuel Heroldus zijnde met zijne huijsvrouwe ende kinderen

verdrevn wt Duijtschlandt van Beeckenheim bij Francfoort, versouckende hare Edel
Mogende assistentie (Bechenheim ü. Alzey)2 5 gl

26 aug. 1636:
Henricus Adami Mamendariensis filius defuncti mercatoris zijnde verdreven door de

oorlogen in Duijtschlandt 5 sch

20 sept. 1636:
Grietgen Jans weduwe van Jacob Donckel die in de furie tot Maeghdenburch

vermoort is met haer soonken derwaerts keerende 5 sch
4 okt. 1636:

Eenige verdrevene uijt den Nederpfaltz: Op de requeste van Erasmus Minderer
schoolmeester tot Gentzingen (Gensingen ü. Bingen/Rh) in den Nederpfaltz, Anthonius
Mintzer tot Wonsheim (ü. Sprendlingen/Rheinhessen) ende Philips Stoltzen aldaer tot
Wonsheim woonende mede gelegen in den Nederpfaltz int Over-ampt Altzeij, die
door den langhdurigen oorlogh verjaeght ende van alle hare middelen berooft zijn

ieder 1 rijcxdaler
8 nov. 1636:

Wilhelmus Georgij Schel, gewesen predicant tot Brienen (Brienen über Kleve? in de
kantlijn staal: Bremen) van daer verdreven ende met eene geraecktheydt van Godt de
Heere besocht 36 gl. eens daarvoor de leste mael

10 nov. 1636:
Gelet ende gedelibereert wesende op de drouve klachten hare Ed:Mo: gerepresen-

teert bij de Gecommitteerden der Gereformeerde Kercken der respective Furstendommen
zoo van Twee Brugghe, als van Anhalt, vermidts deselve door de langhdurige schrickel.
oorlogen in Duijtschlandt 't eenenmael verdorven ende geruyneert zijn waromme de
voorss Gecommitteerden versochten in desen haren ellendigen staet met eenigh subsidie
van penninghen geassisteert te mogen worden tot sustentatie, ende onderhoudt van
hare verjaeghde ende verdorvene Ghemeijnten Twee Brugghe ƒ 800,- en Anhalt ƒ 400,-

23 nov. 1636:
Gillis Durant koopman van linnenlakens van Vitré in Bretaignen, commende wt

Duijtschlandt alwaer hij tweemael van de Keijsersche is berooft geweest, keerende
nae Vranckrijck 5 sch

Henricus Beldichius Marchiacus Scholae Minister Exulans 1 rdl

16 dec. 1636:
Antonius Pelagus, gewesen schoolmr. in de Graeffschap van Solms, tot Schwalbach,

zynde van alles berooft 5 gl
Brasmus Munderer, gewesen scholtis tot Gentzingen (Gensingen/Bingen/Rh) in de

Graeffschap Spanheim onder Creutzenachs Over-Ampt gehoorende, aldaer mede van
alles berooft ende verdreven wesende 5 gl
12 jan. 1637:

Abel Millendunck Johannes Hermanni Colbius, ballingen, indertijd schoolmeesters
te Sieffersheijm (ii. Kreuznach) en Laubenheim (Nahe) onder het Cruytsenacher ambt
onder de Paltz. Willen terug naar hun land. Elk een rijksdaalder.
17 jan. 1637:

Gesien de attestatie van Peter Wagner, Nickel Womrodt ende Johannes Reijsggerber
verleendt aen deselven bij die van de Stadt Montzingen (M onzingen/Nahe) int ampt
Beckelheim in het onder Furstendom Simmeren onder den Pfaltz gehoorende dd.
18/28 Octob. 1636 -hoe dat zijlieden zijn berooft en verjaeght elk 3 gl

Coenraedt Vielhardt verdreven wt het dorp Groelsheijm int ampt Stromberch van
alles mede berooft (Grolsheim ü. Bingen) 1 gl

Elisabeth Arentssen huijsfrouwe van Osswalt Croes verdreven wt den Pfaltz commen-
de soucken haren man gecomen zynde in slands dienst 1 gl

Anneken Henrycx wed. van Peter Janssen in zynen leven soldaat onder de Capitein
Dirck Scheij in garnisoen tot Rhees, alwaer haren man aen de pestsieckte overleden
is 1 gl
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27 jan. 1637:
Johannes Demelius, verdreven predikant uit het land van den Berghe 5 gl

9 febr. 1637:
jan Arnouts zynde van de gereformeerde religie tot Vrijburch in het land van Kaeden

(Oberwesterwaldkreis), berooft door de Keiserlijke troepen, neffens dien geaffligeert
met een breuke als oock beswaert met zijn huijsfrouwe ende twee kinderen hebbende
in Zeelandt cranck gelegen, keerende nu weer naer Duijtschlandt dewijlen zijne vrien-
den die hem in Zeelandt hadden ontboden door de drouve pestsieckte overleden zijn

1 rdl
Anna Maria Julia van Bouckwalt weduwe van Augustinus Graboffsky uit Pruisen,

aan gene zijde van Conincxberge. Na vergeefse speurtocht naar haar zoon, een jonge
student, van wie zij sinds zijn vertrek van de universiteit van Regensburg niets meer
had vernomen, gaat nu onverrichter zake terug, hebbende de reispenningen verteerd.

6 gl
1 maart 1637:

Franciscus Matthaei en Michael Imbault, verdreven uit Duitsland, elk 1 rdl
Joris Meelsen, borduurwerker uit Frankrijk gekomen om in Utrecht zijn handwerk

uitteoefenen, doorreizend naar Leeuwarden 1 rdl
2 maart 1637:

Jaecques Boere, luitenant van een compagnie franse ruiters in Zweden geweest,
terugkeerend naar Frankrijk bij zijn overste 15 gl

Daniel Cloeck van Danswijk (Dantzig), negen jaar lang soldaat in het Regiment van
Hertog Bernt van Weijmeren (Sachsen-Weymar), wegens ziekte de dienst verlaten,
door troepen bij 's Gravenweerd van alles beroofd, terugkerend naar vaderland 1 rdl
7 maart 1637:

Margarethe Remack en Barbe Thomas, kerende naar Groeninghem, hun vaderland
elk 5 schellingen, makende samen 3 gl
10 maart 1637:

Melchior Ykermannus, gewezen predikant en schoolmeester van de Evangelische
Kerk tot Bierstadt, ambt Wisbaden (Wiesbaden) met vrouw en kinderen verjaagd 10 gl
10 maart 1637:

Taene Lubberts weduwe van Wessel van Booren, soldaat, wil terug naar vaderland
4 gl

31 maart 1637:
Hans en Thewaldt Schneideren gebroeders, Hans Wolff en Thewalt Tngel, verdreven

uit Wirtzwiler, ambt Aeltzen (Würzweiler ü. Rockenhausen, ambt Alsenz), Onderpfaltz
elk 5 sch

Desiderius Prez, student, gecomen wesende wt Vranckrijck versouckende viatico om
weder daar nae toe te keeren (zie 7.6.) 1 rdl

Henricus Adami, student, berooft door de keizerlijke troepen 1 gl
Abraham Gauch en Peter Fast uit het ambt Altzey., Hans Schickart schneider,

Nicolaus Lauwer en Johannes Gerbach uit het ambt Blanckenheym in de onder
Pfaltz elk 1 gl
5 apr. 1637:

Lenaert Fuchs, Hans Heckmen, Johan Gude, Jan Peter Rauch, Clara Marcx Sartaris,
Barbara weduwe van Hans Jacob Cunen ende Fijtert Diderich van Gontersblom bij
Oppenheym (Guntersblum) elk 1 rdl
5 apr. 1637:

De Heere van Hasteville alias Bellefontaine docteur in Theologie ende Medicine,
voor desen Bisschop van Coutance, Abt, Baron du Valede Saincte Croix, Prieur de
Beaulieu, Generael van de Ordre Benedictin in Vranckrijck en predicateur van de
Coninginne moeder, ende lest van de Conninginne van Groot Bretaignen sijn de ge-
weken van de Roomsche Religie- op zee van de Duijnkerckers genomen, berooft, acht
maenden gevangen in Vranckrijck- voor hem en arm huijsgesin 30 gl

Johan Conrad Harlingh verdreven wesende door de Keyserl. soldaten uijt der
Stadt Creutznach 1 rdl
6 apr. 1637:

Johannes Haset, gewezen scholtus te Mauchenheym, in ambt Altzey, Hans Bossen
unterfaut, uit Wolsteyn (Wöllslein) ambt Kreuznach elk 1 rdl
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18 apr. 1637:
1. Rudolpus Carolus Baron van Grunstein verdreven door de drouve oorloghen

wt Duijtschlandt 10 gld
2. Joost Guntrum van Crohfelbach int Ampt Braunfels gewesene schoolmr. tot

Ogersheim bij Franckendael (Kröffelbach-Oggersheim bij Ludwigshafen) 3 gld
3. Johannes Fischer gewesen schoolmr. tot Mahrheijm 5 sch
4. Matthias Braun van Creutzenach (Kreuznach) 5 sch
5. Andries Sletman van Hindesheijm 5 sch
6. 7. Johannes Dexheimer met zijn wijff2 en twee kinderen 3 gld.
8. Sebastiaen Beijer 5 sch
9. Peter Herman van Westhowen (Westhofen/Rheinhessen) 5 sch

10. 11. Lenaert Engel m.z.w. 5 sch
12. Hans Seipel uijt het Furstendom Hessen 5 sch
13. Hans Pauls Haffner 5 sch
14. Hans Kremer van Moschel onder Landsheren (Obermoschel bij Schloss Lands-

berg) 5 sch
15. Matthias Creef van Over Engelheijm (Ober Ingelheim) 5 sch
16. De weduwe van Adam Minsma van Fisbach (bij Idar-Oberstein?)
17. Anna Margaretha van Altzeij weduwe 5 sch
18. Barbara van Freijmarsum bij Altzeij (Freimersheim) 5 sch
19. Githarina van Spijck weduwe 5 sch
20. Anna Maria Steijn weduwe 5 sch
21. Jonas Seits wt Twee Bruggen (Zweibriicken) 5 sch
22. Jochum Lauterbachs wijff 5 sch
23. Hans Jacob Mans wijff 5 sch

20 apr. 1637:
1. Christophorus Wilhelmus Faber gewesen predicant in den Onderpfaltz 6 gld
2. Johannes Schnuet Gericht Schrijver tot Sprencklingen in den onder Pflatz,

gehoorende onder 't Over-Ampt Creutzenach (Sprendlingen/Rheinhessen) 1 rdl
3. Nicolaus Gerhardi, schoolmr. tot Seharruheim (Schnrrau ü. Roxheim/Pfallz?)

in den Onderpfaltz, gehoorich in 't ampt Neustadt 1 rdl
25 apr. 1637:

Op de Requesten ende Attestatien van vele arme bedroeffde verjaeghde goede
luyden wt de Nederpfaltz en andere plaetsen wt Duijtschlandt3:
de litmaeten van der kereke van St. Lambert (Sankt Lampert, Oberpfalz) 25 gld
Joncker Gerard Jurrien van Fitenhove 3 rdl

1. Jacob Blasius van Bomboden, Solms
2. Philips Hoffman van Freijlautersheijm (Frei-Laubershcim ü. Kreuznach)

|
5. Abraham Gauch, van Alsentz
6. Lenaert Monoach van Bachumb
7. Cunigunda Barben, van Crutzenach (Kreuznach)
8. Johannes Gerloch y a n C m t z e n a c h
9. Casparus Freundt

10. Hans Jacob Coopman van Fendersheim (Vendersheim ü. Wörrstadt/Rheinhessen)
11. Johan Agness, Borger van Franckendael (Frankenthal)
12. Kiliaen Bender van Stadeken w i l t c n b . (Sladecken ü. Ingelsheim/Rhein??)
13. Peter Wolff van Stadeken ' s

14. Philips George Kohl van Creutzenach
15. Jacob Fickel van Neersteijn
16. Jeremias Uber van Cudelsheijm
17. Paul Schart van Sprecklinghen (Sprendlingen)
!o ee, ter ? C h m ï u van Pferdtsveldt (Pferdsfeld, Hunsrück)
19. Sebastiaen Fuchs '
20. Trijntghen Willems weduwe van Caspar Jelis van Dueren allen een rijksdaalder,

hetgeen zo blijft tot 8 juni 1637 tenzij anders vermeld.
(Wordt voortgezet)

Verder afgekort tot m.z.w.
Deze aanhef blijft zo tot 8.6.1637.
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HET KROMME-RIJN-GEBIED VÓÓR 1650

Sinds enige jaren verzamel ik gegevens van genealogische en topografische
aard in het Kromme Rijn gebied (met af en toe de direkte omgeving; zie
onderstaande lijst). Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van de charters in
de verschillende kapittelarchieven te Utrecht die successievelijk bewerkt wor-
den (er zijn nu ongeveer 1800 charters bewerkt en in regestvorm geficheerd.
Daarnaast zijn er een flink aantal andere archieven waaruit geput kan worden:
de registers van Oudschildgeld van 1449, 1470 en 1536 zijn op onderstaande
plaatsen geheel overgenomen. Registers van Criminele Sententiën (en Civiele)
zijn eveneens op Kromme Rijners nagekeken etc. Aparte vermelding ver-
dienen nog de leenregisters van Vianen uit den Haag: de heren aldaar bezaten
nogal wat goederen in bv. Schalkwijk en Houten. De meeste gegevens dateren
van vóór 1600, maar er zijn ook zo'n kleine 200 fiches met jongere gegevens
bij. Wanneer er leden zijn die met een onderzoek in een van onderstaande
plaatsen zijn vastgelopen, kunnen zij kontakt met mij opnemen. Tevens zou
ik graag zien dat allen die op onverwachte plaatsen charters of gegevens ouder
dan 1650 aantreffen, zich eveneens met mij in verbinding stellen. Vaak zijn de
Rechterlijke Archieven van deze plaatsen treurig wat inhoud en ouderdom
betreft, zodat ik er van uit ga dat elk gegeven waardevol is.

Amerongen (50x) Leersum (25x)
Bunnik (75x) Odijk (80x)
Doom/Darthuizen (lOOx) Schalkwijk (425x)
Honswijk (50x) Tull en 't Waal (60x)
Houten/'t Goy (500x; tot 1500 gealfabe- Vreeswijk (150x)

tiseerd: 1200 fiches) . Werkhoven (150x)
Cothen (150x) Wijk bij Duurstede (150x)
Langbroek (35Ox)

De getallen geven het aantal gegevens vóór 1600 aan; tenslotte zijn er zo'n
kleine 1000 wapens nagetekend aan de hand van zegels, gevonden aan char-
ters uit genoemd gebied. Ook déze verzameling wordt natuurlijk gestadig uit-
gebreid.

M. S. F. KEMP

21 May 1775. Sijn Jan Pardoc Jongman, geboren te Leidendorp en wonende
te Lopikercapel en Grietje Reukeloos Jongedochter, geboren te Weesp en
wonende te Maarssen, na vertoning van attestatie dat hunne 3 huwelijkse uit-
roepingen in de kerken te Lopikercapel en Maarssen gehad hadden, alhier
in den Huwelijken staat bevestigt.

(Doopboek Ned. Herv. Gem. De Meern)
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De eindredacteur voelt zich gedrongen op deze pagina uiting te geven van zijn dank-

baarheid aan allen die medegewerkt hebben aan de tot standkoming van dit jubileum-
nummer. Allereerst gaat deze naar medehoofdbestuursleden en afgevaardigden die de
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E. Ci. Middag, Bussumergrintweg 3, Hilversum.
J. A. Molster, De Lairessestraat 15, Amsterdam-Z.
W. Mulder, Mariahoek 3, Utrecht.
D. Mur, Abel Tasmanstraat 1, Hilversum.
A. .F. Roelofs, Curacaostraat 85-111, Amsterdam-W.
K. van Rossum, Dingostraat 58, Nijmegen.
Prof. dr. G. A. W. Rutgers, Marislaan 15, Utrecht.
J. H. M. Strijbos, van Anrooylaan 7, Ede.
R. F. Vulsma, Sarphatipark 94, Amsterdam-Z.
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