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61J het ee~st€ nUtllmeR 

Het eerste nummer van ons tijdschrift is uitgekomen. 
De eerste woorden hierin neergeschreven mogen een 

getuigenis van diepe dankbaarheid voor de bevrijders van 
ons Vaderland afleggen! 

Deze dank gaat uit naar hen, die ons met hun legers 
ontzetten uit het vijfjarig beleg van onderdrukking en 
ellende. 

De dank gaat uit naar de koppige, hardnekkige verzet
strijders, die hun leven vell hadden voor Nederland. 

De dank gaat in eerbiedige bewondering uit naar H. M. 
onze zoo geliefde Koningin, die even koppig en onvermoeid 
daarginds gestreden heeft voor onze belangen en onze 
uiteindelijke bevrijding. 

En tenslotte gaat deze dank uit naar H. H. K. K H. H. 
Prinses JuUana en Prins Bernhard, die voor ons gewerkt 
en met ons medegeleefd hebben. 

DIt daadwerkelijke medeleven van ons Koninkll.lk Huis 
zal even onvergetelijk blijven als de nagedachtenis van 
hen. die de overweldigende dagen van Mei 1945 niet met 
ons mochten beleven. 

Voor U ligt een nieuw tijdschrift van een nieuwe 
vcreenlglngl De Nederlandsche Genealogische Vereenigillg. 
die In de bezettingstijd tot stand gekomen. eerst nu kan 
publIceeren. 

Genealogie is voor velen geen onbekend onderwerp. 
maar tot nu toe werd het voornamelijk meer als particu
liere liefhebberij of in meer speciale, besloten Itrinr, 
beoerend. Om:e vereeniging wil zoo mln mogelijk besloten 
zijn. ZIJ wil de beoefening van genealogie en heraldiek 
niet alleen in wijderen kring bekendheid geven, maar 
tevens de kans op vruchtbaar resultaat van zelfstudie voor 
talloozen. die tot nu toe op eigen gelegenheid experimen
teerden. vel'grooten. Wanneer deze, opzichzelf werkende 



belangstellenden als leden van onze vereeniging tesP.men 
komen, kunnen wij op deze wijze niet alleen het cp dit 
gebied zoo waardevolle onderlinge contact bevorderen, 
maar tevens die wenschen bevredigen, die den enkeling 
ontzegd werden. Indien bijvoorbeeld leder nieuw aange
nomen lid ons de resultaten van 1.ljn onderzoekingen de 
familienamen van zijn voorouders opgeeft, kunnen wij hem 
of haar In contact brengen met andere leden, bij wie r:le 
zelfde namen in hun kwartierstaat voorkomen, waardoor 
aldus nieuwe mogelljkhedl'n voor het verzamelen van 
verdere gegevens geopen worden. 

Ons maandelijks tijdschrift geeft genealogische gege
vens In de meest uItgebreiden zin, stelt de leden in de 
gelegenheid van elkanders wetenswaardigheden gebruik te 
maken en met elkander van gedachte te wisselen. Het 
houdt hen op de hoogte van de wetenswaardigheden uit 
archieven en van nieuwe publicaties. 

Wij houden ons aanbevolen voor wenken van een leder, 
op elk gebied, dat tot het onderwerp van onze belang
stelling gerekend kan worden. 

Met ern beroep op Uw aller medewerking vertrouwen 
wij dit eerste nummer van ons tijdschrift GENS NOSTRA 
aan U toe. 

HET BESTUUR. 

'----------------_._----------' 
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cont~ct 

Eindelijk werd het ons toegestaan, na zooveel maanden van 
wachten, om met U in contact te treden door middel van ons 
lang verbeide maandblad "Gens Nostra". 

Konden wij tot nu toe onze leden slechts verzoeken wat 
geduld te oefenen, daar het beschikbare papier voor publlcaties 
van meer direct belang bestemd werd, thans is het ook ons 
vergund, het normale vereenigingswerk aan te vangen. Wij ver
wachten, dat alle leden ons hierbij zullen steunen, speciaal door 
toezendingen van bijdragen van allerlei aard, al dan niet direct 
voor publicatie bestemd, waarmede U ons op de hoogte houdt 
van dat gebied van Uw studie, welke de genealogie en de heral
diek betreffen. De redàctie van "Gens Nostra" zal steeds gaarne 
hierover met zijn lezers van gedachte wisselen en hun met 
adviezen terzijde staan. 

Wij hebben reeds in enkele gestencilde en later gedrukte 
mededeelingbladen ons programma en ons doel uit een gezet. 
maar voor hen, die dOOl' bijzondere omstandigheden nog nooit 
een Mededeelingenblad ontvangen hadden, en natuurlijk ook 
voor de nieuwe leden van onze jonge Vereeniging, zullen wij, 
hetzij dan in het kort, nog eens ons program, ons doel en alles 
wat hiermede verband houdt, hieronder laten volgen. Als U 
dit gelezen heeft, weten wij zeker dat U een trouw lid zult 
worden; als U dit nog niet was .. dat U dus steeds zal mede
werken om onze vereeniging te maken tot DE VEREENIGING 
op gebied \'an GENEALOGIE en HERALDIEK. 

Wij gaan nu met ons blad de TOEKOMST in, een geheel 
NIEUWE TOEKOMST, maar wij weten: een gezonde toekomst. 
De redactie, het bestuur en onze vaste medewerkers, zullen alle 
krachten Inspannen, om dit tijdschrift, welk ONS tijdschrift 
immer Is, geheel dienstbaar te maken aan de wetenschap der 
GENEALOGIE en HERALDIEK. Wij vertrouwen op Uw mede
werking en stegen dan nu .... van wal! 

M. D. KILSDONK Jr. 
Secretaris. 

Ooel en pROGRamma OeR 
neOenlanOsche GenealOGische vel~eenl<ilnG 

Voor onze nieuwe lezers laten wij hier nog in het kort een 
. uiteenzetting van het doel en het programma onzer vereeniging 

volgen. 
De Vereeniging heeft ten doel de bevordering, de beoefening 

en de verspreiding van de kennis van de genealogie en aanver-
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wante dlRclplines, onder meer en bepaaldelijk do.or verleenlng 
van hulp en bemiddeling aan leden bij afstammlngsonderzoe
klngát. CArt. 2 der Statuten.i 

Ieder ltd, dat geneigd Is daartoe mee te werken, zal door 
den Archivaris-bibliothecaris van het Hoofdbestuur worden Inge
schreven In een Repertorium, waarin opgenomen worden alle 
llavorschbare achternamen, die in den kwartierstaat van elk 
hiervoren bedoeld lid voorkomen, zulks onder meer ter bevorde
ring van onderling contact, tus.o;chen die leden, wier voorouders 
dezelfde geslachtsnamen zullen blijken te dragen. De grondslag 
!.ot zulk contact zal hebben uit te gaan van den ArchIvarIs
biblIothecaris, die gehollc1en Is ('Ik nieuw IngeRchreven lid casu 
quo van dat Ramenvallen op de hoogte te stellen. (uit de 2e 
alinea van ArL. 1 van het Huishoudelijk Reglement). 

Volgens Art. 6 van het Huishoudelijk Reglement zal de 
Vereenlging zIch ermede belasten, nnast het maandelijks te 
verschijnen orgaan, waarvan de verspreiding aan de leden 
gratis geschiedt., de publicatie van verschlllende drukwerken te 
verzorgen. die voor hen tegen gereduceerden prijs verkrijgbaar 
worden gesteld. 

öe. 1Iltvlnö€R V,\n he.t LichtGas 

J R ti P i {~ I. c r M i 11 (~ k f~ 1 f' r A 

Tot de gemakken van het da- 1 L • .,.,iiimiï 
gelljksche leven. dfe in ons huts- .. . 
gezin tot lets vanzelfsprekends ' 
?lIJn Reworden, "n zonder welke . 
wij ons dit. niet. meer kunnen 
voorl't.ellt'n, behoort Zeer zeker 
het gas. De rl\ntsoeneerlng hier
van doet zich nu wel het sterkst ! 

voelen en stelt ons voor de i 
grootRte problemen. .. 

Het Is slecht.R weinigen van ~. 
ons bekend, dat deze zoo bij uit
stek voor de htilshouding nuttige 
bron van energie zijn ontstaan 
mede te danken heeft. aan de 
experimenten, door onzen land
genoot Jan P let e rMl nek e
Ier 8 ruim anderhalve eeuw ge- . 
leden uitgevoerd. 

Jan P iet e r M In c keI ers. zoon van L a ure n ti u s 
en A n naM a r g are t haD e n :v s, werd gedoopt In de parochie 
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van st. Nlcolaas te Maast,rlcht op 2 December 1748. Peter en 
Meter waren A n d rea s Den y s en A n naM a ria S t e y n s. 
Over zijn jongensjaren Is weinig of niets bekend, hij had vier 
zusters en was zelf het op een na jongste kind uit het gezin. 
Hij ging in zijn geboorteplaats op school bij de Paters Jezuïten 
en bereidde zich na voltooiing van zijn I.atljnsche studies voor 
op een loopbaan als geest.ell.tke. Dit voornemen bracht hij echter 
niet ten uitvoer, daar hij na de mindere wijdingen te hebben 
ontvangen, van plannen veranderde en aan de Universiteit van 
Leuven natuurwetenschappen ging stlldeeren. Op 24-jarigen 
leefti.ld werd hij benoemd tot professor in de natuurkunde en 
philosophte aldaar. De uitvinding van de luchtballon door de 
gebroeders Jo s e p h en Et ie n n e M 0 11 t g o)f ier in 1782, 
met verwarmde lucht, gaven den stoot tot talrijke pogingen om 
een goedkoope "luchtsoort te hpreiden. 

In October 1784 slaagrle Min c keI ers er reeds In, zijn 
onderzoekingen bekroond t.e zien. De resultat.en van deze onder
zoekingen werden samengevat in rle brochure: "Mémolre sur 
I'air Inflammable tlré de dlfférentes subst.ances", waarin hij 
zijn ontdekking beschrijft welke wU hieronder vertaald weer
geven: "Den len Or.t.ober 1784 kreeg - Ik door fijn gestampte 
steenkool In een geweerloop droog te destllleeren, In korten tijd 
een groote hOE'veelhEllrl brandbare lucht; vier ons steenkool 
gaven een kubieke voet') van deze lucht, die, na weging, v ier 
m a a I I i c h te I' bleek te zijn dan de lucht van onze damp
kring." 

Nadere bl.lzonderheden over zijn leven en werk kan men 
vinden in het geschrift van P. Bol s i tt s: "Korte levensschets 
van J. P. Min c kei er 11, uitvinder van het lichtgas", 

Uit dankbaarheid voor de vele bewezen diensten werd 
Mln c keI ers in 1806 tot lid van de gemeenteraad van Maas
t.rkht benoemd, wf!lke waardigheid hij gedurende tien jaren 
beklt'ectcte. Nadat de Konlnkll.tke Academie van Brussel was in
gest,eld, werd M t nek e 1 ers op 3 Juli 1816 met het Udmaat
s(~haJl daarvan vereerct, t.erwl.ll de Geneeskundige Raad van 
I.1mbl1rg hem reeds vroeger tot voorzitter had gekozen. Door een 
beroerte was het Min c k e 1 ers echter onmogeli.lk geworden, 
zijn studies voort t.e zetten tot het einde van zijn leven. Hij 
overleed ongehuwd op 75-jarlgen leertijd te Maastricht den 
4ell Juli 1824. In zijn overll.tdensacte st,aat vermeld, dat hl.1 ge
penslonneerd benificlent was en professor. De stact Maastricht 
eercle zl.ln grooten burger door een standbeeld op de Oroote 
Marld, t.e plaatsen en doopte tevens de Heerenstraat om tot 
Miuckelersstraat. 

Het geslacht Mln c keI ers komt reeds in de 15e eeuw in 
Maast.rlcht voor, n.l. den 15en December 1499 werd tot burger 

') Uier wordt bedoeld een ollde f'rnusebf' maat. 1 voet (PariJs) Is 0.3248 meter, 
1 kubieke vuet, U-'arl.ls) Is 0,0344 ma of :.t4,4 liter. 
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aangenomen: Mathijs Mynckeler; vanwaar Mathijs 
kwam, kon ik helaas niet achterhalen, wellicht kan iemand mij 
hierin mettertijd helpen. Het is mogelijk, dat de familie uit het 
Belgische gehuçht Mynckelaer afstamt. Mat h i.1 s overleed voor 
1539. In het begin der 16e eeuw worden de Min c kei ers te 
Maastricht vermeld in de schellenregisters del' overdrachten als 
grondbezitters en eigenaars van huizen, waarbij bleek, dat zij 
verwant waren aan vooraanstaande geslachten uIL Maastricht. 
D reeds eerder vermelde Mat hijs Min c kei ers huwde 
Maria van Scharn; uit hun huwelijk werd als 2e kind 
hun zoon Jo a 11 nes geboren, welke huwde met M a I' i a S ij P s 
uit het "Den Vögel" in de SpIlstraat te Maastricht. Hun oudste 
zoon, L eon a r d genaamd, huwde als weduwnaar van I d a 
Pee I' b oom (dochter van Jan en E I i s a bet h N 1,1 sm a n s) 
in de st. Jacobskerk te Maastricht op 4 Januari 1611 M a l' i a 
van Nam e n. Uit Zijn le en uit zijn 2e huwelijk werden elk 
zes kinderen geboren. Uit de 2e echt werd als oudste zoon op 
16 December 1613 in de St. Jacobskerk A 11 ton i II S gedoopt .. 

De oude Min c kei ers waren leden van het bekende 
Maastrichtsche gilde der "Scocl1sche Vaderen",', dat reeds in 
1391 vermeld werd in een raadsbesluit. 

A nt 0 0 n was koopman en woonde te Wijk In het huls 
"den Gulden Wagen" in de Corverstraat, de eene zijde gl'enzencl 
aan het hoekhuis "den Gulden Appel" en ter andere zijde aan 
"den Engel"; hij trouwde met Mar i a C I a es sen in de St. 
Maartenskerk te Maastricht op 22 September 1635. ZI,I werden 
ouders van acht kinderen, van wie A 11 t h 0 n i u s, het zevende, 
gedoopt werd in de St. Maartenskerk op 18 Februari 1646. Deze 
huwde in 21 Juli 1667 te Luik met Cat h a I' 1 11 a B 11 kin en 
stierf aldaar. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren, 
waarvan Fr a n ç 0 i s, hun oudste zoon, weer naar Maastricht 
terugkeerde. Hij was 6 October 1677 te Luik in de st. Adclbert
kerk gedoopt en oefende het beroep van apotheker uit. HIJ 
huwde tweemaal, Ie met M a I' i a M a l' g are th a T 0 u n s op 
9 Augustus 1703 in de st. Nicolaaskerk te Maastricht, iJl welke 
kerk zijzelve als dochter van Gas per en Sop h i a va 11 Hei s 
gedoopt was. Zij werd begraven 10 Februari 1709. lIeL 2e huwe
lijk van Fan ç 0 i s vond op 21 April 1709 In de zelfde kerk 
plaats. Zijn echtgenoote, J 0 a n n a '1' h eo ti 0 raP e s ser s 

I) het Ollde der "Seol'lIsche Vaderen" Btllllt 11'(,rl8 VNlIll'ld In een Mall'ltrlehl.q 
rllRd~beslult VRn 13 Februar1 1391, en had ten docl dt'lI uItVal''', \'OOl'II:llllclllk 
van laken. nRar Schoonen 111 Zweden. In 1525 droeg diL gilde zIjn re"hten over 
allll de SLad, Levens ook de goederen ell Interest. onder voul'wallrde «hit: 

1e. de oudste 20nen dl'r declhebbellrle leden het Jldll1Rlllf;Ch/lJl zoudt'l! el'\'ell 
en de eventucele wcduwl'u hlln leven lang de vool'deelell wl'lke IUIIl het IId
IllIIRI ... chRI) verboud.,u waren. lloudcn gen leien. 

2c. de rccbthehllClIlh'l\ VCI'llIII'hL Wllrlm de Mis Ol) U, A1nlsdllg (.Ic l'I\I.moll vlm 
het glIdeI biJ tewonen. of, biJ wettige verhindering, zich te IlIteIl vertegen
w()urdlgell. 

3e. de Rtnd JnarllJka de o\'ergebleven deelhebbers elk een "St. AnnRkoek" zou 
doen toekomen, 
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was eveneens daar gedoopt op 23 Juni 1685 en werd ook aldaal' 
29 .Jull 1748 begraven. ZIJ was lIe dochter van den militairen 
geneesheer Pet rus P e s ser s en van J 0 a n naT h e 0 dor a 
R \l tg ers. 

Als 6e kind van cle zeven werd uit dit tweede huwelijk te 
Maast.richt aldaar omst.reeks 1722 L a ure n t Mie hel Mi n
ckelers geboren; hl.l overleed 17 December 1800. Op 18 April 
1746 huwde hij Anna Mnrgal'ethn Denys (ook wel 
Denles geschreven), overleden te Maastricht 24 .Januarl 1794, 
uit welk huwelijk vijf kinderen geboren werden, n.l.: 

1. Jo a n 11 a Cat har i n a, gedoopt 5 Juli 1747 en be
graven 6 Januari 1748. 

2. Joh a n n e ~ P e \, rus I de uitvinder" gedoopt 2 Decem
hel' 1748. 

3. Jo a n naT h (' (} d () r a, gedoopt 1 November 1750, onge
huwd overleden :1 Juli 1819. 

4. Mar I a Ca\' har I n a, gedoOlJt 22 October 1752 t~n over
leden 23 DccelllhC'r 1838. 7.1.1 was kloosterzuster In "den Bayard". 

5. A 11 naM a r I a, gedoopt 30 .Januarl 1759 en overleden 
20 Januari 1815. 

AIIC'1l werden zij tc Maast.richt geboren In het stamhuis "de 
Dl'y RllSen", hetwelk in 1788 Is afgebroken; zi.i werden In de 
st, Nicoillaskerk aldaar gedoopt.. Ook zl.ln allen te Maastrichl 
overleden. 

Volgens andere aanteekeningen') zou het geslacht M i n
ck e Ier s in manneHike lijn ziJn uitgestorven in 1848, en wel 
toen op 1 Juli te Maast.rkht de Zeeree"rwaarden Heer oud-Deken 
.T 0 a n nes F r anc i El C \1 S Min c kei ers overleed. 

M. O. KILSDONK Jr. 

~, Ja!'(f. (11'1'11'11: Ornl'!llnglp \'all dr Familie Mlnr.kell'll<, MA"~trh'hL 191H. 
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ö€ OI~Ö€ v,\n ö€n n€ö€I~L"nösch€n L€€uw 

Op 29 SeptembCl' 1945 was het 130 juar 
geleden. dat bij K.B. de wet op de Orde van 
den Nederlandschen Leeuw, openhaal' ge
maakt. in het staatsblad No. 47, later gewij
zigd bij de wetten van 15 April 1836 est. BI. 
No. 64' en 10 Febr. 1910 I St. BI. No. 56), t.e 
Brussel afgekondigd werd. Koning Wlllem I 
had aanvankeli.lk het plan, één ridderorde 
te sticht.en, als belooning voor mil1t.ah·e en 
voor burgerlijke I civiele I nlenslscll aau de 
Kroon of het Vaderland bewezen. Uit dit 
plan is als eerste de Militaire Willemso\'!l!.' 
v()(lrgelwmen. Vl.lf maandcn nll cle afkondi
ging ervan wcnl als tweede de Unie van 
nen Nedcrlands(;hen Lceuw ingesteld. 

De Orde van den N. L. is in drie klasscn 
ingeclpf'ld: Grool.kruis, COlllmandeur cn Hld·· 
der, terwijl daarnaast nog het instiLuut van 
Broeder ingesteld werd, aan welke onder·· 
scheiding levenslang een jaargeld vun 
.r 200.- verbonden Is. 

De verslel'selen van het eereLeelcen be
staan uit een door een koninklijke kroon 

gedekt, wit geëmailleerd malthezer kruis, voorzien van gouden 
W's tusschen de armen. In het midden bevindt zich aun de 
eene zijde een blauw geëmailleerde ronde schijf, waarop met 
gouden letters de fraaie spreuk VIRTUS NOBILITAT (Deugd 
adelt). en aan ne andere zi.lde de liebaard, zooals deze op het 
rijkswapen voorkomt, staan. De kleut' van het lint Is Nussau
blauw met twee smalle oranje strepen. 

De onte staat in zeer hoog aanzien. Als eerste werd de orde 
verleend aan de "illegalen van 1813", in de personcn van Oraaf 
vun IIClg('n<lol'» en Gmaf van der Dllyn van Maasdam vnor hllll 
aandcel in het herst.el der 'Nederlalldsche onafhankelijkheid. 
Graaf VRn Limburg Stierum, de laatste van het driemanschap 
was reeds in het· bezit van het grootkl'uis der Milltaire Willems-
orde. N. M. 
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Oe ramltl€ <llene 
JAC. IIEI<:nEN 

De naam G i e bevonden wIJ ook gespeld als Ge y b e In) 
- 0 y ben, en 0 i e ben, doch zal In Oelderland en in Grave 
wel zijn uitgesproken als 0 i e been later aldus geregeld ge
schreven. Mogelijk moet de herkomst van deze familie gezocht 
worden in naventeijn, waar Jan Her man Ge ij ben in 
1548 1) schepen was. 

De oudste vertegenwoordiger dezer familie, waarvan een 
stam reeks Is op te maken, vinden we in Jan G y ben, dIe in 
de eerste helft van de 17e eeuw te Nederasselt geleefd heeft. 

In een acte van Notaris D. Par In g e t te Grave 2) d.d 6 
Dec. 1702, vinden wij twee kinderen van hem genoemd, n.l.: 

1. T h 0 nis ken Jan sen G ij ben en 
2. Her man Jan 0 ij ben. 

Uit genoemde acte bl~lkt, dat Th 0 nis ken vóór genoemd 
jaar reeds was overleden en dat zij de weduwe was van Pet e r 
Wou ter S. Haar ma ntreffen we het eerst aan in een koop
acte uit Grave van 30 September 1689, waarbij "de erfgenaam 
van Lee n der t 1. 0 ure n s en G ri e t j e G er rit s, echte
lieden, voor de eene helfte, en Pet e r Vi 0 u ter s, getrouwd 
geweest zijnde met de voornoemde G ri e t j e G er rit s, voor 
de andere helft, naer voorgaande proclamatie ende in openbare 
parcke aen de meestbiedende op een hooge ende met uytganck 
der brandende keerse van coper seecker huys, holf ende stal
lInghe, staande achter de Maerstall, met d'eene zijde neffens 
huijs ende erve van de weduwe van de procoreur Me y e r, 
d'ander zijde neffens het Magazijn deser stadt, voor ende achter 
uytschietende aen de gemeyne straet, ende "de Corps de Ouar
des", benevens: "de helfte van seeckeren moeshoff, gelegen op 
c1en Ham gE'noemd de Luysbosch, met d'eene zijde neffens erve 
van de erfgenamen van juUr. Cri c q. d'ander zijde d'erve van 
Jan Wou ter s Ver h Po yen, voorschietende op den Ham ende 
acht.erschietende op den Sittert". 

De kooper van het huis wordt. Pet e r Wou ter sen en 
van den moeshof: H \l Y b e r t B \\ d din g h. 

Deze verkooping had plaats "ter huyse van den Rechte'l'bode 
te overstaen van den gesubstitueerden Sc hol t e s, Schepen 
van Grave, 30 September 1689". 

Over dit zelfde huis wordt gesproken in de "staet end~ 
jnvent.arls vàn aIJe goederen, bevonden in den sterfhuyse van 
Ton nis ken Jan sen zaliger, in haer leeven getrout geweest 
met Pee ter W 0 ti ter S, woon ende binnen deze stadt 
Grave", -
---_._ ... _------_._--_ ... _ .. _- .. _._ .. _---_._._--._-----_._---
t) c. n. Jlrrmans: .. Ch~rtN~ 1'11 Hpsclll'ldell hetrpUcnde het, Land \'1111 Ra"l'll-

1'1I'IJIl" 21' dp('l. IJ 170. 36. 
~I t>t'~1' 1'11 RI ,h' I'eldrr ,(chnllklp stukkeu zlln In II1l.1n bP?lt. 
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Dit huis bleek belast met een schuld van f 50.- aan Jan 
Jan sen Cl 0 m pen mak e r of zijn erfgenamen. 

Aan geldswaarden werden genoemd een hypotheek van 
300 gulden op het huls van Jan d e B r u y n; een obligatie 
aen 11 end r i c k Rut ten in de neek, groot 150 gulden en 
"een slegte afrekeninge met Jan Wou ter s Woon ende tot 
Nieuwkuyk, soodat Pet e r Wou ter s nog van hem preten
deert 150.0.0. 

In de stal bevonden zich vier "Koeybeestell" en verder werd 
er het noodige tin, koper-, Ijzer-, hout- en aardewerk, alsmede 
beddegoed en lijnwaad aangetroffen. 

De inventaris is niet gedateerd, doch In de reeds genoemde 
notariëele akte van 6 December 1702, wordt een accoord gesloten 
tusschen de desbetreffende erfgenamen: 

Jan Pet e r Wou ter s, de man van de overledene ten 
eenre, en 11 e r man G yb en, de broer van de vrouw. 

Na verdeellng van de "mobilla in- en uylschulden" kwamen 
de geldswaardige papieren aan . eerstgenoemde en het huis aan 
G y ben. De eerste mocht er echter tot Paaschen eerstkomende 
in blijven woonen, doch dan zou G y ben op zich nemen de 
schuld van den erfgenaam van Jan Win ter s voor Pet e r 
trachten binnen te krijgen. Toen dit na twee jaren nog niet· 
gelukt was, werd er op 10 October 1704 nader over een gekomen. 
dat de schuldbekentenis aan Wou ter s zou worden ter hand 
gesteld, die er naar verkiezing mee kon handelen. 

Her man G y ben, die we hierboven vermeld vonden in 
1702, treffen we voor het eerst aan in een koopact~ van 16 
Januari 1681. Daarin wordt door de erfgenamen van J all 
Der i c x aan Her man G i e ben en Met j e A e r t s "echte
luyden" verkocht een ,-;tuk land "DEN AERSLACH" gehee!;en, 
groot ongeveer twee mergen, twee hondt, gelegen In den kerspel 
van Nederasselt. 

Uit een "vriende-accoort en maagtscheydinge" gesloten 
op 14 Februari 1718, leeren wij zijn familie nader kennen. Wc 
zien daaruit, dat bovcllgenoemde Met jen A er t s reeds is over
leden en dat hl,l nadien is gehuwd met Mar i 1\ Nee li s. Uit. 
het eerste huwelijk zijn drie kinderen gewollnen, llamell.lk: 
Jen nek e, Jan en A r nol dus, doch bij het sluiten van 
het accoord, is alleen de laatstgenoemde nog in leven en is 
hij voogd over de nagelaten kinderen van zijn zuster. Deze was 
gehuwd met Jan Jac 0 b, welke laatste in 1759 te Amsterdam 
woonde. 

Over kinderen uit het twe~de huwelijk wordt wel gerept. 
doch deze worden niet met namen genoemd. 

Het waren: 

1. A n d r i e s G i e ben, die volgt, en 
2. M e c hel G i e ben, die genoemd wordt in het 
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testament van lIJ Vecember 1748 van haar broer A n d r ie s. 
toen blUkbanr ongehuwd was en bij hen Inwoonde. 

A n d r les 0 leb e n was geboren te Overasselt, doch woon
de later te Grave, hiJ huwde aldaar 25 November 1731 met 
Mar I a v a Jl ti er Poe I, weduwe van wijlen Pet e r van 
Ton g ere n, deze was geboren te Grave en woonde toen onder 
Escharen. Uit dit. huwelijk werden geen kinderen geboren. 

Voor notaris Frederlk Hubert Engelen te Grave 
test.eercfen zij op 19 December 1748. Daarin vermaakt hij zijn 
huis benevens 50 gulden aan zi.ln zuster Mee hel, mocht deze 
vóór hem komen te sterven. dan komt dit legaat aan de twee 
zonen van zijn halve zuster met name: .J ac 0 b en Joh a n nes 
van Ham. . 

De tl'st.~t.rice legateert. aan haar broer Cas per van de 
Poe 1 (of Zijn kinderen, bij voor-overlijden) een som van 600 
gulden, en haar zuster Sus a n n e van deP 0 e l( of haar 
kinderen) insgelijk 600 gulden. Verder verklaren de testateuren 
malkander tot universeel erfgenaam. 

Ingevolge art. ]6 van de ordonnancle op de col1at,rale suc
cessie, werd een tlent,al jaren Inter bekend gemaakt. dat op ]0 
December 1756 binnen de stad Grave was overleden Mar i a 
van deP 0 e I, in leven huisvrouw van A n d rl e s G i e ben. 
met een opgave van de nagelaten goederen en kapitalen. 

Deze was op de eerste plaats het reeds meer genoemde 
huis te Grave, dat hier gezegd wordt te zijn gelegen op de hoek 
van de JIaas- en st. Jorisstraat, verder een kamp land, genaamd 
de "Hongercamp" onder Escharen, groot anderhalve morgen; 
de helft van een stukje bouwland genaamd ,,'t Eyercampke" 
te Escharen. groot ongeveer % morgen en een hypotheek van 
300 guicfen op een bouwhof te Beers, genaamd de "Plukwolff". 

Op 19 April 1759 stond A n d r i e s G t e ben opnieuw voor 
not.aris v R. 11 Jt~ n gel e n, vergezeld van zijn aanstaande bruId: 
Mar i a Eli s a bet h van Boe k e l. Zij stelden den notaris 
twee eensluidende instrumenten ter hand. waarin hun huwe
lijksche voorwaarden geschreven waren en die ze wenschten 
notarieel te zien· vastgelegd. 

Belde stukken waren met een groenen zijden draad door
regen en "op ses dlstlncte plaatsen met haere cachetten en dat 
van meyn notaris in root lacq gecachetteert". 

JAC. HEEREN. 

(Slot volgt.) 
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het voolun~LI(je hUIs BoeRLo en ö€ 
hoeve (iRoot-BOeRLo of BoeLöeR te BLeRlck-Boekenö 

Het waR op een mooien lentedag der maand Maart, dat 
wij ons op weg begaven naar den Boekend te Blerlck. Het doel 
van ons uitstapje was een bezoek te brengen aan de aldanr 
gelegen oude hoeve Groot-Boerlo, in den volkRmond meer be
kend als De Boelder . 

Wij volgden den Horsterweg, staken tegenover het st. Anna
kapelke de spoorlijn over, sloegen den tweeden binnenweg aan 
onze linkerhand in, langs een dennenboschje en het aldaar 
gelegen voetbalveld en waren binnen eenige minuten op de 
plaats onzer bestemming. 

Tegenover deze hoeve lag het voormalig huis Boerio, ooit 
wel genaamd de hof Boerle of Buyrle. Het was een ruim, franl 
en sterk gebouw, door grachten omgeven. Het had ook een 
hUiskapel. waarin eertijds het H. Misoffer werd opgedragen. Het 
bevond zich in 1938 in bouwvalllgen staat en werd toen aan
gekocht door notarIs R 0 lil U a I dus C Ier c x van Blerlck, die 
het liet afbreken en er het tegenwoordig aldaar nog gelegen 
landhuisje bouwde. 

1') 
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Het huls Boerio heeft volgens de meenlng van wIJlen den 
heer E d u ar d Ros enk r a n t z, oud-Venlonaar, zIJn naam 
ontleend aan het Oeldersch adellIJk geslacht van B oe rIo, dat 
reeds Jn 't begin der 14de eeuw te BJerlck voorkomt. 
• Dominus Thomas de Boerio was volgens eert cIJns
register, dat In 1327 werd aangelegd, verplicht aan de abdIJ 
Camp bIJ Oelder, die In genoemd Jaar van den edelheer 
Rut g e r van Mer hel m goederen te Blerick had ten ge
schenke gekregen, JaarlIJks te leveren aan JaarcIJns 4 schelUn
gen, en 2 brooden of 1 denaar, 2 hoenders of 1 denaar, 1 sum
meren blèr of 4 denaren en 4 summeren haver of 8 denaren. 

Van het huls of den hof BoerJe (tot Buyrle) vinden wIJ 
eveneens melding gemaakt in het register op de leenakten
boeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen (Over
kwartier), blz. 138, In 1904 door de vereenlging Gelre uitge-
geven. ' 

Zoo komen wIJ te weten, dat in 1430 Fr eet ze (00 d e
fr 1 d a of Fr ede rik a) van B red e (M a a s b ree), huis
vrouw van 0 e r,l ach van Vos s e m, de beleenlng ontving 
met "dat huys tot Boerie, met al BIJn hovereldlnge, seylant 
(zaailand), bosch, broeck, beemde", zooals dat met al zIJn toe· 
behoor In den lande van Kessel gelegen was. ZIJ tochtte I) 
daaraan haar voornoemden man. In 1447 ontving Joh a n van 
B red ede beleenlng ermee; zIJn bovengenoemde tante, die toen 
weduwe was, behield echter den tocht ') eraan. Een kleindochter 
van deze, Hel Wig van B red a, was gehUWd met Go e r t 
van K e s s el, wiens zoon Joh a n In 1553 de beleenlng ontving. 
Een zoon van laatstgenoemde, L 0 e f van K e IJ s e I, verkocht 
In 1577 het goed aan Adolf Bchenk van Nydeggen. 
Verdere eigenaars van huize Boerio waren: diens zoon J 0 a n
nes Ad 0 I f (overl. In 1629) en kleinzoon Ar nol d (overl. In 
1652). Daarna woonde er van 1652-1664 Jo a n nes Wil h e 1-
mus van H ft ere n uit Orubbenvorst, die met J 0 a n n a 
C 0 r n elia, dochter van genoemden A r nol d S c hen c k en 
Oer t r u d Is ,V 0 s c h was gehuwd. 

In 't begin der 18e eeuw was huize Boerio in bezit . van 
T II man n u a A n ton 1 u s van A ers 1'1 e n, advocaat te Venlo, 
(overl. In 1'715) en later van diens weduwe CIa raF r ft n cis c a 
Claessens, (begr. te Venlo 27 Nov. 1728), die Jn het oudste 
begrftfenlsreglater van Venlo, V rou w e van Bie r lek wordt 
genoemd. 

Over deze Vrouwe vonden wIJ In het protoeollenreglster van 
BlerJck 0715-1728 het volgende vermeld, met betrekking op 
Huize Boerio. Den 27 Junt 1718 verscheen nl. voor 0 era r d 
In gen RIJt t, scholtis, Pet e r Jan ss enen A e r t MI c hels, 
schepenen der heerlIJkheid BIerlek, Pet e r B e e c k, bode van 
het hooggerechtBho! te Venlo, die aan den heer Pet erF r a n· 

I) vrucht«ebrulk genieten ol IUfrente ontvangen, 
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c Is van A ers s ti n, namens bovengenoemde weduwe, o.a. 
overdroeg: de helft van ongeveer acht morgen land aaneen ge·
legen zuidwaarts aan de oude leenroerIge erven van het Huls 
Boerio, en voor de rest rondom de gemeente aan den kant van 
den weg naar Sevenum; de helft van den Hoppencamp ongeveer 
1 Y2 morgen, Jiggende aan het begin van het l.aarbroeck, aan 
den linkerkant, "in 't opgaan naar het huis Boerio". Eveneens 
de heUt van een cijnsboekje, voorts al het vermeende recht. 
pretentie of actie, welke de voogden der kinderen van wijlen 
Jon k erG u i I i e I mus A dol p h u s van H a ere n en 
Joannes Baptista Ruys (eh) meenden te hebben. in het 
geheel of ten deele in of op ,,'t Huys van den gansehen Boerio" . 
Alsmede qe helft van zekere perceelen bestaande "in het hul,lR 
den kleljnen Boerlo genaemt, schuijre, backhuijs en dam'bij 
liggende landerijen, groodt ongevehr derthlen morgen". 

Na den dood der weduwe v a n A ers sen kwam Boerlo 
aan F r anc i s c usO era r dus R u Y s, raadsheer aan het 
Hooggerechtshof te Venlo, die met hare dochter Cat har i n a 
Jo s ep h a van A ers sen was gehuwd. Deze echtgenooten 
lieten Boerio na aan hun dochters Cat har i naT her e s i a 
(overl. in 1787 en Clara Francisca Ferdinanda Ruys 
(overl. In 1797). 

Den 16 Maart 1782 liet de Magistraat van Venlo omtrolll
melen, dat hij door de dames Ru y s onderricht was, dat op 
15 Maart 11. aan haar kasteel (I) genaamd "de Bolder", gelegen 
onder Bleriek een brandbrief is gevonden. De schrijver ervan 
dreigde de hoeven van genoemde Juffrouwen in brand te zullen 
steken, wanneer niet op zekere plaats onder de jurisdictie van 
Venlo twaalf kronen werden neergelegd. De Magistraat loofde 
een premie van tOD gulden uit voor het ontdekken Van den 
dader. JAN VERZIJL. 

GERAADPLEEGDE BRONNEN: 
E d u a r d Ros enk r a n t z, Bijdrage tot de geSchiedenis 

der Graven van Kessel in Maasgouw (899), blz. 16. 
Protocollenregister van Bleriek 1715-1728. 
H. 0 p deL a a c k, Brandbrieven In Nieuwe Venlosche Cou

rant dd. 15 Dec. 1924. 

lll€b€b€€lmq€1l van B€stUUR €n R€baC'tl€ 

Op verzoek van vele leden zijn wij besloten om de artikelen 
welke geplaatst waren in de reeds verschenen mededeeUngen
bladen, over te nemen In ons Maandblad "GENS NOSTRA". 
Hierdoor zijn de feden die niet al onze mededeelingenbladen ont
vingen, toch niet ten achter bij onze leden welke reeds van het 
begin af lid waren. WIJ hopen dat U hiermede accoord kunt gaan. 

REDACTIE. 
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vnác;€nnU6RI€k 

Deze rubriek staat ten dienste VBn een ieder, die met zijn 
onderzó~k Is vas~geloopen, dBn wel van diegenen, die met andere 
per8~nen verbinding zoeken op genealogisch en heraldiek gebied. 

De vragen zijn uitsluitend in te zenden Ban het secretariaat 
der N. G. V., Sumatrastraat 230, Amsterdam-O. 

I - 1 Wie bezit er bijzonderheden of historische gegeven~ om
trent de graafschappen "BENTHEIM" en "LINOEN", zoo
nis boeken e.d. Wie Is er op de hoogte met de gesteldheid 
van de "Bentheimsche Archieven", vooral die uit de om
streken van Schüttorf (OHNE). Lectuur gaarne eventueel 
ter inzage gevraagd door: J. Veldman, Scheldestraat 62-11, 
Amsterdam-Z. , 
Antw. Red.: Op de U.B. van Amsterdam bevindt zich wel 
een werk over alle graafschappen, vraagt U daar eens om 
Inllchtlngen. 

2 ";'1 Alle gegevens gevraagd over familie van E c k en van 
Ek, Col1êe, Elberg, Lobag (Lobach) en (van 
Vogelpoel. 
A. P. Vogelpoel, Postbus 4048, Amsterdam. 

3 - I Wie kan mij Inlichtingen verschaffen omtrent de volgen
de families: v. d. Toorn (R'dam, Loosduinen en Voor
schoten), v. Rijn (Wagenlngen-Bennekom), deS 1 egt e 
Rotterdam) en de W lt (Loosduinen)? Is er een wapen 
van de familie 8 tu y of van een dpr voorgenoemde ge
geslachten bekendE 
J. C. v. d. Toorn, ClIostraat 26-1, Amsterdam-Z. 

4 - 1 Alle gegevens gevraagd betreffende het geslacht W a l
pot. Ook adressen van dragers van dezen naam ontving 
gaarne: Drs. Th. G. A. Bos, Bronckhofststr. 44, A'dam-Z. 

5 - 1 Wie kan mij verder helpen met gegevens van Fr a n s 
Adolph Bo (0) nekamp en zijn voorouders? MIJ Is 
alleen bekend, dat hij 19 November 1758 te Gorinchem 
huwde met 0 I g 11 a Ver m 3 u I e n. 
11'. F. A. Nelemanl, 8tadlonweg 204, A'dam-Z. 
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o€ ramltl€ (j1€B€ 11 
JAC. HEEflEN 

Ook de beide getuigen, de heeren Jac 0 b Hen d rik d e 
H a e n, licentiaat in de beide rechten en ádvocaat, woonende 
te Maastricht, en Ar nol d van Boc k hol t, medicinae doctor 
te Grave, hadden deze stukken met hun cachetten bekrachtigd 
en vervolgens, evenals de contractanten, met hun naam onder-
teekend. . 

De bruidegom bepaalt, dat, zoo hij het eerst kwam te ster
ven, zijn zuster Me c hel G i eb e n, welke blijkbaar bij hem 
inwoonde, ook verder onderhouden moest worden. Mocht de a.s. 
echtgenoote zich liever van haar ontdoen, dan moest zij aan 
haar uitkeeren de rente van vier procent van een kapitaal van 
1.000 gulden. Deze duizend gulden zouden na de dood van zijn 
a.s. bruin, door haar erfgenaam moeten worden uitgekeerd aan 
zijn neef Jac 0 b van H am te Amsterdam., of aan diens kin
deren. De bruid van haar kant besliste, dat bij overlijden vóór 
haar a.s. echtgenoot, deze de geheele boedel en het vruchtgebruik 
mag blijven behouden zonder daarvan eenige staat of inventaris 
van op te maKen, "ten waere in cas van hertrouwen". Bij ver
d"êeling van den inboedel na beider dood zouden erfgenamen 
van beider zijden een gelijke helft ten deel vallen. De eene 
heltIt zou dan ten deel vallen aan haar broeder, of diens erf
génamen, en de wederhelft aan de naaste bloedverwanten van 

. den aanstaanden bruidegom. . 
Ten slotte wordt door haar bepaald, dat bij haar overlijden 

al haar kleederen, linnen, goud- en zilverwerk, dat tot haar lijf
goed en sieraad behoort, binnen zes weken aan haar broeders, 
of hun kinderen, moet worden overgegeven. 

Twee dagen later, 21 April 1759, ondertrouwden zij voor den 
predikant te Grave, doch eerst 11 October d.a.v. werd te Escharen 
het huwelijk gesloten voor den pastoor. De bruid, die zich schreef 

. van Boe keI, blijkt uit haar doopinschrijving te Grave op 
30 October 1738, te zijn een dochter van T h e 0 do rus v a :l 
Boc hol t en J 0 a n naM art e n s . 

. In 1778 was Mar i a E I is a bet h weduwe, zij bezat in 1793 
een soldatenkwartier in het Griet jen BiIlderstraatje te Grave. 
Door het bombardement van 1794 werd het geruïneerd en in 1798 
werd tiet gebruikt tot stalling van de buren. Op 12 September 
1806' verkocht haar zoon het aan Pet er van der He y den 
en E I eon 0 r a van der S a n den voor 50 gulden. 

Uit enkele brieven door haar nagelaten, blijkt dat zij meer
malen geld leende aan militairen, te Grave in garnizoen. Zoo 
leende zij op 1 April 1778, voor 1 jaar, aan den Weledelgestrenge 
Heer Juli u s Bar t hol 0 m e u s L u d 0 v i c u s B 0 u q u e t, 
capitein van de grenadiers in het regiment van zijn Vader 
Luitenant-Generaal B 0 u q u e t, een bedrag van 800 gulden, 
waarvoor zijn beide vrienden capitein P e y er. en luitenant 
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I A I der borg bleven. Toen de tijd van aflossing naderde schreef 
de kapitein, 15 Maart 1779, een brief: "den waarde vriendinne", 
vanuit Amsterdam, met het verzoek de obligatie met 6 à 12 
maanden te mogen verlengen. Als reden van dit uitstel gaf hij , 
op, dat de aflossing zeer swaer valt, alsoo ,het eerste jaer wan,· 
neei' men syn huyshouding opset." In een Ongedateerd schrijven 
van eenige m-aanden later schrijft hij, dat hij thans bij den 
"Hoogheyt den Prins van Hessen" is, en dus onmogelijk in de 
gelegenheid is om zijn schuld te voldoen, daarom vraagt hij 
uitstel tot over 5 à 6 weken, uiterlijk tot 1 Juni. Op zeer jeugdige 
leettijdkomt kapitein B 0 u q u e t te overlijden. Direct daarop 
schijnt de weduwe G i e ben zijn borgen te hebben aangezocht 
aan hun vrijWillig op zich genomen verplichting te voldoen. 
In antwoord op haar verzoek van 4 Juli 1779 schrijft kapitein
luitenant P e y e r, welke inmiddels naar Venlo is overgeplaatst: 
"dat de schulden van den overleden capitein Lt. B 0 u q u e t 
sonder tWijfel zullen betaalt worden." 

Uit latere correspondentie blijkt de de beide borgen samen 
100 gulden betaald moeten hebben, het had echter, voor het 
zoovér kwam, nog heel wat voet in de aarde gehad. 

Ruim twee jaar later, toen zij zelf' blijkbaar om geld ver- i 
legen zat, zag de wed. G i e ben zich verplicht opnieuw op be
taling aan te dringen. Wéer schreef kapitein P e y er - 7 Augus
tus 1784 - dat zij "tegenwoordig niet bij cas syn, maar (zij) 
maken geen zwaarigheid om aanstaande february 1785 de, ge~ 
melde 100 gulden op te zenden." Op 23 Februari 1785 wordt door 
Kapitein A I der aan Mej. G i e ben verzocht iemand te willen 
machtigen "om onder behoorlyce kwitantie" de 100 gulden in 
ontvangst te komen nemen. . 

Uit -het huwelijk G i e b e n-B 0 c hol t werden meerdere 
kinderen geboren, waarvan wij er vier kennen: , 

1. Joh a n A n t 0 0 n G i e b e werd med. doctor en was in 
1794 gevestigd te Leeuwarden en komt tusschen 1798 en 1820 te 
Amersfoort als zoodanig voor. Hij was gehuwd met I d a A n n :l 
F e ij e n s, die zeven Mei 1800 als meter bij de doop van haar 
neefjes te Gemert werd aangetroffen. . 

2. Ma ri a A n naG i e b e, welke in Grave geboren werd 
en huwde met den apotheker (1) Wil hel m us Fr an ci s c u s 
van Cri m pen, waarvan thans nog nakomelingen te Nij
megen woonachtig zijn. 

3. Her man Jan G i e b e, geboren in 1760 t,e Grave en 
daar ongehuwd overleden 25' Juni 1820, was substituut ambte- '
'naar over den lande van Cuyk (1798)' voor J. A. Kr i e g erbij 
zijn benoeming tot lid van het verteg&nwoordigend lichaam der ' 
Bataafsche Republiek; Commissaris der VaderlandSche Sociëteit 
te Grave (1798); postmeester (1806; ontvanger der Directe Be
lastingen der. perceptie Ravensteijn, Deursen', Danneburg, Dreu-
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meI, Langel, Dieden, Huisseling en Neerloon (benoemd 28 No
vember 1810) ; vervangend lid ter Provinciale Staatsvergadering ; 
Griffier bij het vredegerecht der Kantons Grave en Burgemees
ter dezer stad. 

Tusschen de jaren 1785 en 1817 maakte hij meerdere ge
le,genheidsverzen, waarvan er enkele, in handschrift, in mijn 
bezit zijn. Voor zoo ver mij bekend, zijn er geen van in druk 
verschenen. Zoo schreef hij een vers "Op de gesloten Vrede", 
gedateerd Grave 23 November 1785. 
. "Gedicht bij de eerste H. Mis van den Eerw. Heer Fr a n
cis cu s Der x s, in het bisdom van Roermond, op 23 Decem
ber 1787". 

"Op het overlijden van den Heer A: J. Ver e ij c k te 
's-Bosch den 24e van Grasmaand MDCCXXXVIII" (27 April 
1788) .t) 

Gelukwensch bij gelegenheid van het Zilveren Klooster
jubileum van Pater J. van 0 mme n O.P., gevierd te Huissen
ling 4 October 1788"") 

, "Op de Sociëteit van Grave" 10 Augustus 1790. 
'. . "Gedicht bij het huwelijk van Mej. Mar i aLo u i s a 
Boe r a c k e r met den Heer Hen r i c k s van I~ rug ten op 
22 November 1791 te Grave". 

Op de Verheffing van Hen d rik u s van Ren s tot koor
deken". 

"Tafelvers ter gelegenheid van het feest van den H. Nicolaas, 
beschermheilige der Kerspelen van de Gemeente van Hafs, op 
den zèsden December MDCCC4VI.":l) 

Tafelvers op 's-Konings Geboorte Feest., 1817." 
4. Mar i a J 0 s e p h a G i e b e, gedoopt 213 September 1762 

te Grave, overleden aldaar 19 December 1851; ondertrouwde 
31 Mei 1783'te Grave en huwde 16 Juni 1783 te Escharen met 
Jan Hen d rik van der Mar c k, zoon van Jan J 0 s e p h 
en van J 0 a n n a U r s u I a van Boc hol t, geboren 26 Juni 
1757 te Grave en overleed aldaar 15 . November 1839. Uit dit 
huwelijk werden 9 kinderen geboren, o.a.: 

1. Jan A n d r i e s van der Mar c k, geboren 9 April 1784 
te Gemert, overleden te 's-Gravenhage 9 September 1858, 
van beroep goudsmid en gehuwd met M ar i a Th e ad 0 r a 
van de Middegael. 
Deze tak is thans uitgestorven. 

2. A n d r i ~ s J 0 s e p h, geboren 29 December 1787 te Gemert, 
overleden 30 October 1846 te Grave, postdirecteur en Secre
taris der Gemeente, te Grave, was gehuwd met C I a r a 
Mar i a van Boc hol t. 
Ook deze tak is uitgestorven. 

3. Th e 0 d oor A n t 00 n van der Mar c k, 'geboren 17 
Maart 1794 te Gemert, overleed 23 April 1849 te Grave. was 
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secr. der Gemeente Grave. Uit zijh huwelijk werden .12 kin
deren geboren, o.m.: 

a. J 0 Z e p h u s Her man u s van der Mar c k, pastoor te 
Ooy en Persingen; 

b. J a c·o bus Hen r i c u s, secretaris der stad Grave, gehuwd 
met E 11 s a bet h Mar i a A n t h 0 n i a Her man s, waar", 
uit de families van der M a l' c k - Ver h a a k - en 
H eer e n afstammen. . 

C. Co r nel i sPa u 1 u s, postdirecteur, was gehuwd met J 0-
a n n a Hu b e r tin a K e yen b erg, waaruit de Roer
mondsche tak der familie van der Mar c kafstamt. 

d. Anna Wilhelmina Theodora, Zr. Theodora, Alge
meen Overste der Zusters van Liefde te Tilburg. 

4. AId ego n dis Cat har i n a van der Mar c k, gehuwd 
met W 11 hel mus SI a n gen, waaruit de Nijmeegsche 
familie stamt. . 

5. L 0 d e wijk A Ie x a n der, ongehuwd overleden als post
directeur te Venlo.4) 

Helmond, Januari 1946. 

1) A r nol dus Jo" e p h u s Ver e y c k. geb. te 's-Bosch, was "coopman 
In winkelwaren aldaar en een der vurigste leden van den Bossche Vaderiandsche 
Sociëteit." HIJ studeerde te Leuven, maakte "rlj goede verzen en muntte ul~ 
door schoonschrijven, zooals blijken kan uit de archieven van Rel n Ier van 
Ark e I. waarvan hij een der regenten was. (5 as se van Y s se I,t: "Voor
name Hulzen-Gebouwen van 's-Hertogenbosch." Deel III 307, noot 2). 

2) Voor het schrijven van dit vers had G leb e biografIsche bijzonderheden 
gevraagd aan den JubIlaris: Deze schreef hem een brief, waarin o.a. voorkomt: . 
Ik heb zijn (Domlnlcus) orde aangenomen Jn het Jaar 1764, binnen Antwerpen, 
mijn proefjaar en studiën geelndlgt zijnde ben Ik priester gewljdt In het Jaar 
1770 de 9 Junlj door zijne Excellentie Th 0 m as Mar I a G h 11 I n I, Aposto
lleke Nuntius en bizonder door Zijne Heiligheid tot het bestier der Hollandsche 
Zending aangesteld, van wlen Ik ook het jaar daarna gezonden ben n&ar 
Amsterdam mijn geboorteplants, alwaar Ik 28 Maart mijn post als deservitor 
hebbe begonnen. Mijn tegenwoordigheid aldaar niet meer noodlg zijnde, ben Ik 
wederom na het verloop van een maand of vIJf, naar Antwerpen vertrokken. 
,Rebbe tot het Jaar 1774, den 22e Maart, alctaar vertoeft en de voornaamste 
predikstoelen betl'eeden, e.1s wanne!'r Ik' op bovengenoemde dag en jaar ben 
geroepen te Rotterdam als capellaan in de statie op den StIjger, alwaar ik 
gebleven ben tot het Jaar 1787 en uit welke stad Ik genoodzaakt ben geweest 
om de omstandigheden des tijds te vertrekken en een schuilplaats te zoeken In 
de vrije Heerlijkheid van Ravell3teln." , 

a) Hierop zijn door den dichter enkele aanteekenlngen gemaakt, dlè de 
kerkgeschiedenis vnn Haps nader toelichten: 

"De eerw. EI z a r I us Cap 111 t vierde op 5 December 1616 als pastoor 
van Haps voor de eerste relze dit feest In het Rls toen gebouwde Kerkenhul3." 
(Dit Is onJuist, zie Schutjes IV, 40)" "Het oude kerkenhuls (door het in bezit 
nemen der aloude Kapel welke sedert der Jare 1810 met vele kosten tot lul3ter 
van den Godsdienst hersteld) Is Rls nu tot een statige zaal verbouwd en dient 
bijzonder ter ontvangst der eerw. Geestelijkheid, welke dit feest komen bij
wonen. (5 c hut Jes geeft hiervan een heel andere lezing dan deze tijdgenoot. 
zie IV, 39). ' 

.) "De Genealogie van de Familie van der Mar c k" samengesteld door 
Jac. J. M. He ere n. (N.V. Drukkerij H. van der Marck en Zn. Roermond 1931), 
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ramilleteekens van het 
Geslacht RuyssenaeRs 1) 

In de heraldiek komt het betrekkelijk weinig voor, dat een 
familie een "sprekend" wapen voert, hoewel het eigenlijk voor 
de hand ligt. Vele namen leenen zich niet goed voor een der
gelijke interpretatie en vaak ook hebben andere gezichtspunten 
van grooter invloed een rol gespeeld bij de keuze van het wapen, 
zooals de wens eh tot het weergeven van zijn beroep of ambt, 
dan wel de voorliefde voor een bepaalde heraldieke figuur. 

Is het wapen echter een symbolische weergave van den 
naam van den bezitter ervan, dan kan men het in het algemeen 

Fig. 1 

Wapen l'an de adellijke tak der 
familie RUYSSENAERS 

FiS. 2 , 

ZegelfiSl/llr 1'0" de !chepen 
JAN DE RUSENERS 

• 

Fig. 3 

Antiek, algemeen 
molenij:er 

'X 
Fig. ol 

Brabant,.ch 
lIIole"ijzer 

meer speciaal als eigendom' van' de familie beschouwen en 
blijft het als zoodanig vaak ook in de loop der tijden onver~ 
anderd. ' 

Bij een sprekend wap~n kan of het object, dat geleid heeft 

1) Nederland's Adel!;boek 14e Jaargang 1916, bI. 436 e.v. 
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tot de naamgeving van de familie, door de wapenfiguur opnieuw 
worden weergegeven, ot wel de wapenfiguur kan ontleend zijn 
aan de klank van de achternaam. Tot dit laatste geval is waar
schijnlijk het wapen van .de familie Ru y s sen a ers te rekenen. ) 
Een tak dier familie, die in de persoon van Mr. L eon ar d 
Hen r i bij K.B. van 20 Januari 1904 tot' 'den Nederlandsehen 
adel w~rd verheven, voert e~n samengesteld wapen, bestaande 
uit een geVierendeeld schild met in I en IV in zilver een molen
ijzer, voorzien van een zespuntige ster tusschen de bovenstè 
armen. In II en III in goud drie boven elkaar geplaatste zwem
mende visschen (zie tig 1). Dit wapen is geheel op grond van de 
historische gegevens van het geslacht R u y s sen a ers samen
gesteld, welke familie reeds vroeg in de acten van het westelijk 
deel van Noordbrabant vermeld wordt. In 1377 werd te Breda 
onder zegel van den schepen Jan deR u sen ers een ver
klaring opgemaakt, op welk zegel in een wa,penschild afgElbeeld 
is een eenvoudig, antiek molenijzer, waarboven het initiaal R. 
Het schild is gevat in een opengewerkte, zesbogige ster, welke 
typeerend voor vele Brabantsche zegel versieringen is (zie fig 2). 
Ook het molenIjzer is hier als wapenmotief inheemseh, en werd 
terecht als familieteeken gekozen, daar de bovengenoemde sche
pen uit een molenaarsgeslacht. stamde.1 ) Een molenijzer is een 
soort kruis uit ijzer vervaardigd en wordt in het spraakgebruik 
van de molenaars rijn e (i. e i n) genoemd. De rijn e is met 
zijn klauwen of rijn eta k ken onderaan de bovenste molen
steen (loop e r) vastgemaakt, zoodat deze zoodoende op de' 
verticale ijzeren drijfas, hier per est a f genaamd, rusten kan. 
Zooals dit uit het Franseh: a n i 11 e en het Latijnsch a n n u li s, 
blijkt, is rij n, rei n (Engelsch· = r y n e), een' bijvorm van 
het woord ring. De oudere (antieke), meer algemeenere vorm 
van het mOlenijzerfiguur, (zie tig 3), welke veel eenvoudiger is, 
werd in het samengestelde wapen omgevormd tot een meer 
moderne, die bijna alleen in Brabant voorkomt, namelijk met 
dwarsst1,lkken aan de vier poten en een ruitvormig hart (zie 
fig. 4). De op de zegelafdruk zeer onduidelijke initiaal R was 
waarschijnlijk niet te ontcijferen en is vervormd tot een zespun
tige ster.') 

In den loop der geSlachten veranderde de naam van de 
familie van Rusenaer, den Russenare, die Ruche
nee r of R u Y sen s in Ru y s sen a ers. De laatste voeren in 
hun wapen in goud drie boven elkaar zwemmende visschen (zie 
tig. 5), welke in tegenstell1ng met de meeste hieraan identieke 
wapens ongekroond zijn. Naar alle waarschijnlijkheid zijn het 
ruischvorens (cyprinus -, leuciscus -, of wel scardinius ery-

(" 

1) W. J. F. Juten: Noordbrabantsche Zegels V. Taxandrla,16e Jaargang 1909. 
~m~ . . . I' 
2) W. J. F. Juten: Noordbrabantsche Schepenzegels IV. Taxandrla 28 Jaargang 

1895 noot 1) bi. 222. :' . 
. '1 
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throphthalmus), een karpersoort, die ook wel rietvoorn ge
noemd wordt en die over geheel Europa verbreid is (zie fig. 6). 
Deze vischsoort heeft tamelijk groote schubben en de kleuren 
zijn zeer fraai. Ook dit wapen is in het samengestelde wapen 
.van de adellijke tak opgenomen. Interessant is, dat deze ruisch-

Fig. 5 

""ap .. n I'an de 
familie RUYSSENAERS 

Fig. 6 

Cyprinu8 erylhrophithalmu. 

I 
I 

voren, voor zoover mij bekend is, in geen der wapens van de 
verschillende takken der families R u i s, R u Y s, R u Y s c h, enz. 
voorkomt. De meeste van deze families voeren gecompliceerde 
wapens. Echter bestaat het wapen van enkele takken van de 

. famme Ru y s uit een enkele figuur: een roos, zood at men aan 
kan nemen, dat ook hier bij het ontwerpen ervan uitgegaan 
is van de klank van den naam. N.M. 
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lanqs een omweq,' 
Dat een onderzoek naar onze voorouders dikwijls dreigt dood 

te loopen, zal U allen wel bekend zijn. 80ms echter kan men 
langs een omweg toch weer op het goede spoor komen. Een 
dergelijk geval is ook mij overkomen en wel bij het onderzoek 
naar de afstamming van het geslacht V A N RIJN. . 

Volgens het bidprentje van mijn grootvader was deze ge ... 
boren te Tiel op 26 September 1860 'en bij een onderzoek ter 
Burgelijke Stand aldaar vond ik al spoedig zijn Vader Joh a n
nes Co r n e li s van Rijn '(1835-1905), zijn grootvader 
Joh a n nes (1809-1866) en overgrootvader (1781-1844). Deze 
laatste: Co r nel i s van Rij'n, ook wel van 'R h ij n geheeten, 
was een zoon van Jan van R h ij n en Hen d tic a C 0 r n e-
1 i s s e, welke te Tiel op 12 Juni 1775 in de echt traden. 

Hoewel ik het geheele doopboek van Tiel doorwerkte kon ik 
daar de naam van R h ij n riiet meer vinden, wel vond ik nog 
drie kinderen uit het h~welijk van Rh ij n - C 0 r nel i s s e, n.l.: 

Hendrina Wilhelminageb. Tiel 19-3-1776 
:M a r i a geb. Tiel 20-11-1777 
Gerardus Bernardus geb."Tiel 21-12-1778, maar ook' 

van deze kinderen vond ik geen verdere gegevens in de trouw
of begraafboeken van Tiel, zoodat het onderzoek in Tiel was. 
vast gelo op en. 

Bij het verder doorzoeken van de huwelijksregisters van den 
Burgerlijken Stand, vond ,ik dat op 12 December 1810 gehuwd 
was A a I b e r t van R h ij n met C I a raS m i t. Deze A a I b e r t 
bleek een zoon te zijn van Jan van Rhijn en Hendrica 
Co r nel i s s e, en was geboren te' Dreumel. In :het doopboek 
van Dreumel vond ik weldra bovengenoemde A a I b e r t, deze 
was gedoopt op 12 April 1787 'en tevens vond ik de ~oopinschrij
ving van een zuster Hen r i c a op 8 Februari 1785. 
. Verdere kinderen uit het huwelijk van Rh ij n-C 0 r n e-
1 i s s e, vond ik daar niet, maar wel kwam ik aan de acte die 
mij het raadsel verder zou oplossen, n.l. 

"12 Febr. 1791 Bapt. est Johannes Henricus, filius 
a e n r i c i van Rh ij n et Mar i a Ben e di c ti eBa a r, 
Conj.' ' 
susp. J 0 a nni s van Rh ij n en Hen r i c a C 0 r n e 11 s s e 
Conj.-" , ' , . 
Misschien kori DIT echtpaar eenig licht brengen, maar van 

Hen d rik vond ik alleen ,dat hij 17-8-1792 te Dreumel over
leed, en dat hij van beroep visscher was. 

Nu werd verde~ gezocht met de nieuw gevonden Jan Hendrik. 
Bij de arrondissementsrechtbank, waar zich de Burgerlijke 

Stand vanaf 1813 bevond, ontdekte ik te Dreumel het huwelijk' 
van Jan Hendrik van Rhij n en Maria van Dij k op 
13 Februari 1819. En deze huwelijksacte he'eft zoo goed als zeker 
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de oplossing gebracht. De officieele bewijzen heb ik nog niet 
kunnen leveren, doch hoop dit nu spoedig te kunnen doen. Dit 
kwam omdat de archiefstukken van, Katwijk aan de Rijn, be
hoorende tot de parochie te Oegstgeest, tijdelijk waren ge
evacueerd naar de Cannenburgh. 

J ä. n Hen d rik was bij zijn huwelijk 28 jaart zijn ouders 
waren toen beiden overleden. Zijn Moeder overleed na te zijn 
hertrouwt geweest te Oss.) Er moest dus een ac te van huwelijks
toestemming van zijn Grootouders bij de officieele ac te zijn, 
doch daar deze ook overleden waren, was er wel een overlijden-
acte van deze grootouders er bij, en wel: ' 

Jan van Rhijn en Margaretha van Kuy'eren. 
beiden te Katwijk aan de Rijn overleden, respectievelijk 8 
December 1760 en 9 December 1754. 

Vermoedelijk is deze Jan van Rh ij n dan ook de Vader 
. van Jan van Rhij n, echtgenoot van Hendrica Corne-

11 s s e. 
. Eenige maanden later vond ik in het Protestantsch onder-
trouwboek van EIst: - . 

"Den 26e May zijn ondertrout Jan v á n Rh ij n j.m., gè
boortig uyt Katwijk aan de Rijn en woonachtig te Tiel, en 
Hendrica Cornelisse j.I. alhier. 

De drie proclamatieën zijn alhier onverhinderd afgelopen". 
Hier dus alweer .een bewijs dat ik nu op het goede spoor 

ben. 
Hopelijk mag dit voorbeeld als bewijs dienen, dat men de 

moed nooit moet laten zakken, daar er meestal wel een weg is, 
zij het dan ook een omweg, die het onderzoek een stap verder 
en zoo uiteindelijk toch nog naar een goed einde zal brengen. 

VAN RIJN. 

LIJst. van pe~sonen wonenbe op Java 111 1823-1825, 
GeBORen In maLakka O~ In VOOR-In~)J€ 

A g ter hof, Hen d rik, Geb. Malakka, Maleische kust. 
D.v.i. 1-8-1823. 27 jaar. Aangekomen te Malakka. Timmerman. 

'A g ter hof, Jan. Geb. Maleische kust, Malakka. D.v.i. 
1-8-1823. 30 jaar. Aal)gekomen te Malakka, Schoenmaker. 

All ers, Fr e d rik. Geb. te Malakka, D.v.i. 1-8-1823. Oud 
31 jaar. Aangekomen te Soerabaja. Opz. bid Munt. 

A 11 ers, Hen d rik. Geb. te Mala~ka. D.v.i. 1-8-1823. Oud 
18 jaar. Aangek. te Soerabaja. Leerling in de consructie-winkel. 

A rak e I, Joh a nni s. Geb. Calcutta, Bengalen. D.v.i. 
1-1-1824. 42 jaar. Armeinsche priester te Chinsurah. Aanm. Den 
27-1-1824 naar Calcutta vertrokken. 

A r r e t h m a h I, A bra ham. GE'.b. te Calcutta, Bengalen. 
D.v.i. 1-1-1824. 61 jaar. Zonder beroep te Chinsurah. 

As, Fr e d rik W i 11 i a m. Geb. Chinsurah, Calcutta. D.v.1. 
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1-1-1824. 21 jaar. Aangek. te Chinsurah. Klerk. Aanm. volgens 
• Jav. Crt. No. 143 van 1830 is de ambt. op wachtgeld F. W. van 

A s uit 's lands dienst. 
As joh e r, S a I i. D.v.n. 1-8-1823. Oud 36 jaar. Aangek. 1817. 

Bazaars Sergeant te Semarang. Aanm. Overk. 30-10-1824, boedel 
Malakka. Visscher. . . 

Be r I a u w t, C or n e lis P ie te r. Madura, Bengalen. 32 
jaar. Passaroean. Burger. 

Bey s ten, Jac 0 b. Jaganopatnam. O.I. D.v.i. 1-8-1823. 52 
jaar ~778?. op Java aangekomen. Geen beroep. 

Bis s c h 0 ft, Joh a n nes <;J u sta a fAn d rea s G. Co":. 
chin O.I. D.v.l. 1-8-1823. 18 jaar. Aangek. te Batavia. Onderwijzer. 

Blo e m, Jan. Malakka. Maleische kust. 31 jaai'. Malakka. 
Visscher. 

B lom, Mr. Ge r a r d Th e 0 dor. G. Bengalen. D.v.1. 1-8-
1823. 39· jaar. Aangek. 1819 te Ba:tavia. Pred. Raad van Justitie. 

B I u m e, C har les C h ris t i a a n.. Chirisurah. Bengalen. 
46 jaar. Semarang. Opz. b. d. Waterstaat. - . 

B 0 g a a r d t, Joh a n A n ton i e. Chinsurah. Bengalen. 29 
jaar. Soerabaja. Opz. der landel. ink. der 2e kl. Bij res. van 
17-7-1824 Nr. 21 ben. tot Ie kommiese der 2e klasse v. d. land
raad te Soerabaja. 

Bo n e, Jam e s Rijn g, :Maleische kust. Malakka: 20 jaar. 
Malakka. Burger. ..' 

.. ' B oog a e r d, A n t h 0 n y Th e 0 dor. Chinsurah. Bengal~n. 
51 jaar. Chinsurah. Geen beroep. f 

B oog a a r d t, F r a n s . Dan iel. Chinsurah. Bengalen. 
\ 20 jaar. Jan. 1824. Chinsurah. Adjunct secretaris. Verlaat Java. 

Bat. adv. blad no. 2 van 1827. N.\Stamboek Df 349. 
Borgern, Jan Andersen, Frankeban. Kust van Kor

mandel. 23 jaar. Riouw i. d. Res. Malakka. Burger. 
B 0 r gen, Mar kus A n t h 0 n y. Frankebar. Kust van Kor

mandel, 24 jaar. Te Riouw i. d. Res. Malakka. Havenmeester. 
B 0 u man, B a I t h a z arC 0 n sta n t ij n Die der i k, 

Trincomalee. Kust Coromandel. 64 jaar. Chinsurah. Pakhuis-
nneester. ) 

B r u y n s, . A n t h 0 n y, Malakka. Maleische kust. 25 jaar. . 
Malakka. Burger. 

B r u y n s, Be rna r dus. Malakka. Maleische kust. 47 jaar. 
Malakka. Burger. .' , 

B r u y n e, Ge 0 r g e, MiLdras. Kust Coromandel. 33 jaar. 
Chinsurah. Geen beroep. . 

Ca n ter V i s s c her, Mr. Co r n e 11 s A d r i a n u s. Nego~ . 
patnam. O.I. 64 Jaar. 1768 in de kol. Landeigennaar te Batavia.· 
Den 23-9-1823 overl. Execut. F. G. Ca n ter v i s s c her. 

(Wordt vervolgd.) 
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In vele protestantsche gezinnen was het de vaste gewoonte, 
alle belangrijke data uit hun familieleven voorin den Bijbel te 
noteeren. In deze oude familie-bijbels komen zeer veel interes
sante en waardevolle authentieke aanteekeningen voor, welke 
echter gewoonlijk binnen de familiekring gehouden, zelden 
anderen onder oogen komen, die er evèneens zeer veel belang 
bij hebben, deze gegevens te leeren kennen. 

, De redactie van GENS NOSTRA meent hiervoor een op
lossing gevonden te hebben, door in haar blad plaats beschik
baar te stellen voor dergelijke genealogische aanteekeningen. 
Stelt derhalve de aanteekeningen uit Uw familiebijbel te onzer 
beschikking en zendt ons een getrouwe copie er van I Mocht U 
zelf het oud-Nederlandsche schrift niet kunnen ontcijferen, dan 
verleenen wij hierbij gaarne onze hulp. 

Wij hopen op Uw aller medewerking en laten hieronder 
reeds een fragment volgen, waarvan helaas de oorsprong on
bekend is. 

1729 den 7 Junij Ben ik Eng e I be r tRa m hor s t getroudt 
. met mijn geliefde vrou Anna van Breevoort, dogter 

van den geleerden Heer En hooggeagten Lub b e r t u s 
van B r e voo r t door dominé Her t man. 

1730 den 17 Junij is ons een zoon, de Eerste geboren. En ge
doopt door dominé Her t m !l n. Sien naam Hen d rik 
Ge lmer. 

1734 den 14 Augustus is hij over~eden. 
1731 den 27 Junij is onse twede zoon gebooren gedoopt door 

Domine Her t man. 
1733 den 6 Desember is ons een dogter overleeden. 
1732 den 22 Novemb. is ons darde zoon gebooren gedoopt dool' 

Domine En s sijn naam Eng be r t u s. 1733, den 15 Jan-
nuarij is hij overleden. ' 

1733 den 6 Desember is ons een dochter geboren gedoopt door 
door Domine Her t man haar naam Mar g r iet a 

, Ale y d a. 1734 den' 27 jannuarij is sij overleeden. 
1735 den 16 April is ons twee dogter geboren gedoop door Do
, mine Her t man de naam Mar g iet aCh ris tin a 

den 20 Juny overleeden. 
1736 den 30 October is ons een darde dog ter geboren gedoop 

door Do~lne Her t man de naam G e r r 1 din a Ale y d a. 
1741 den 29 Meert in ons een Zoon geboren de naam Lub e r t u s 

door Domine Her tm a n dien den 7 februarij 1797 is over
leden. 
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1744 den 24 Maij is ons een Zoon' geboren, de naam Hen d rik" 
Gel mer door D. Her tm a n gedoopt 1767 is Hendrik 
Gelmar overleden. ' 

1797 Zwolle • 
19 Maart op Zondag: zijn Jan van, D lj k (Junior) en 
G r iet j e van Lee k getrouwt in Mastebroek door Ds. 
. . . . . . . . .. van Bommel. ,"\ I 

1798 den 16 febr. is onse zoon Jan Jac 0 b gebooren (op Vrij-
dagmiddag tusschen vier en vijf uuren. .' 
den 24 do. op Zaterdag Avond om half Fijv uiren is mijn 
vrouw G r iet j e van Lee k overleden aan de gevolgen 
van een flaauwte. 

1799 Zwolle 10 febru. op Zondag is Jan van Dij k (Junior) en 
A n naR a m hor st getrouwt op t Stadhuis alhier door 
Presidinten der Municipaliteit van L i t en van der 
L a a n en Secret. es G. J. Th u es sin k. ' 

1801 den 16 October is suster G era r din a A I e y d a overleden 
oud 65 jaar. ' 

1804 den 18 Mey is suster Mar g are t h aCh ris tin a over
leden oud 65% Jaar. 

1806 den 8 July is onze Moeder' Jac 0 b a E I i z a bet h 1/ a n 
B r e voo r t overleden oud 68 Jaren en bijna 6 maanden. 

1810 Den 3 April is onze Broeder Jan van D 'ij k Junior over
leden in Den ouderdom van 44 Jaaren en 5 Maanden. 

1828 Van Woensdag op donderdag des morgens tusschen h~lf 
drie en drie uuren, zijnde den 10 Januarij is mijn Zuster 
2 Jannuarij 1839 des middags ten half drie uren begraven _ 
in het kapelletje van het heilige kruis. 

1806 29 October zijnde Woensdag, 's morgens om vijf uuren is' 
onze zoon 'J a c 0 b u s'!E I i a s gebooren op Zondagavond. 
den 9 Nov. gedoopt door Ds. F 0 r t u in.:', 

1808 26 January op Dinsdag nademiddag circa drie uuren is 
onze dochter Eli s ab e th Mar g are th a gebooren. Des 
Zondags avonds daaraanvolgende gedoopt door Dom.s. 

1810 Den 3 April is mijn geliefde Man Jan van Dijk Junior 
overleden '8 morgens om Zeven uur in het 45 Jaar Zijnes 
ouderdoms. . ' 

1810 11 April zijnde Woensdag ben ik in de kraam gekomen van 
een zoon '8 morgens ruim half vier uuren, welke maandag 
daaraanvolgende gedoopt is, door Ds. Sm. i t, en genaamd' ,/ 
Jan W e r - Luc a s. ~ ',i 

1812 Den 7 Junij, zijnde Zondag, 's morgens bijna negen uuren,,; ;' 
is ons lief en aanminnig kindje, na een hevige ziekte van 
bijna drie dagen overleden. ' , , .: 

\ ',' ~., 
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, 1828 den 10 Januariy van Woensdag op Donderdag des 's mor
gens tusschen half drie en drie uuren, is onze geliefde 
Moeder Anna Ramhorst weduwe J. van Dij k junior 
overleden, in den ouderdom van 55 Jaren en ruim zes 
maanden. Op Maandagavond den 14 dito des Avonds ten 
10 uuren begraven in de groote kerk. 

1830 Op Vrijdag den 19 November is mijn Broeder Luc as Jan 
Ram hor s t overleden, in den ouderdom van 55 Jaren 
en bijna 5 Maanden. Op Donderdag den 25 dito begraven, 
des morgens ten 8 uuren op het heilige kruis. 

1838 op tweede Kersavond zijnde Woensdag tusschen 8 en half 
negen uuren is mijn behuwdzuster Joh a n n a Nee r
voo r t wed.we L. J. Ram hor st door eene beroerte aan
gevallen, en daarop overleden aan de gevolgen derzelve, 
op Vrijdag den 28 December des morgens ten zes uuren, 
in den ouderdom van bijna b ... Jaaren op Woensdag den 
1839 2 Januari begraven. M. K. 

veRRassmCjen BIJ het afstammmCjsonbeRZO€k 

Bij mijn afstammingsonderzoek stuitte ik reeds bij den aan
vang op een moeilijkheid: het ging om een datum van over-
lijden. , 

Het huwelijk van Hen d rik B 0 0 n, geboren te De Waal, 
(Texel) 30 September 1795, met H i s k eRa b, geboren te Vlie
land op 10 Mei 1799, was gesloten te Texel op 4 Mei 1823. Volgens 
de familiegegevens zou H i s k eRa b te Den Helder zijn over-
leden. " 

Een aanvrage bij den BurgerlIjken Stand te Den Helder 
met opgave van overlijdensdata omstreeks 1850-1860, leverde 
geen resultaat op. Dezelfde aanvraag deed ik nu bij den Bur
gerlijken Stand op de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling. 

De burgemeester van Vlieland, de Heer F. C. Ra b, schreef 
mij, dat hij ook familie was van de gezochte en dat er een 
familieboek moest bestaan; dit boek had in 1940 te Den Helder 
gelegen en was door evacuatie aan het zwerven geraakt. 

Met behulp der posterijen kon ik het boek bij één der 
familieleden, den He'er N. H. S I i n g e r, te Zaandam, achter
halen en hieruit kwamen de gegevens tot 1730 en als overlijdens
datum van H i s k eRa b: het ja.ar 1890. Direct werd de Burge
lijke Stand te Den Helder aangeschreven en omgaand volgde 
eeQ afschrift van de overlijdensacte, gedateerd 4 Januari 1890. 

, I', Door het stellen van een leeftijd van ongeveer 50 jaar bij 

. ) 

overlijden inplaats van 91 jaar, kwam ik onverwachts in het 
bezit der gegevens van het famiUeboek, die ik waarschijnlijk 
anders nooit gevonden zou hebben. 

F. W. v. d. WART Jr. 
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Bo€kB~SPR€kl nCj 

Voor mij ligt een nieuw werkje, het eerste dat ik ontving 
na de bevrijding; "Drentsche Plaatsnamen", uit de bekende 
serie: "TEKSTEN EN STUDIëN op het gebied van Taal, Stijl 
en Letterkunde", in gen. f 3.25,·uitgave van Van Gorcum & Comp. 
N.V. te Assen. . 

Het boekje is geschreven door Dr. Wob bed e V I' i e s, 
vroeger leeraar in de in de Nederlandsche taal en letterkunde 
aan het gymnasium te Groningen, en voor den druk voorbereid 
door Prof. Dr. G: S. 0 ver die p, beiden overleden. 

Diegenen van onze lezers, wier kwartieren hun in het oude 
Drente voeren, zijn wel te benijden. Immérs, zij vinden een ,bui
tengewone rijkdom aan uitgegeven historische documenten en 
andere gegevens, die als voorbeeld mogen strekken en zeker 
tot aanmoediging kunnen dienen om tot publicatie over te gaan 
voor hen, die 1n de historische bronnen der andere provincies 
van ons land thuis zijn. 

De Drentsche toponymica zijn geographisch en etymologisch 
op grond van historische gegevens zoo veel mogelijk verklaard 
en nagegaan, waarbij mede de afkomst van enkele voor- en ge
slachtsnamen afgeleid zijn. 

Het is te betreuren, dat een register, zoowel van de plaats
als van de persoonsnamen ontbreekt, iets wat niet in een modern 
wetenschappelijk werk mankeeren mag eri wat het raadplegen 
omstandig maakt. Er zijn vele afkortingen gebruikt. Hierdoor 
is vermoedelijk het voor een vlot lezen zoo hinderlijke in noten 
verwijzen naar de bronnen vermeden. 

De V I' i e s heeft, zooals ook in deze studie achterin vermeld 
staat, naast de gegevens uit de opgegeven bronnen, zeer veel 
inlichtingen verkregen van de plaatselijke inwoners zelven. ' : 

c\vonbRoob 
M. D. KILSDONK' Jr. 

Stad Friese/Ie Amelandsehe en Bildtsehe letteren 
door ProffeIlllor H. Bllrger 

Uitgegeven door van Oorcum en Comp. N.V., 
(G. A. Hak en H. J. Pra,kke.) 
Prijs f 11,75. Aan den Brink, Assen.' 

Letterkundig en Geschiedkuhdig een boek van 'groot belang. 
Hoewel geen speciaal GenealogisCh werk, zal toch meenige Oe- ' 
nealoog er prijs op stellen dit werk, welk ons een duidelijk beeld 
geeft en, ons zeer veel van de Friesche Taal doet leeren, ,te be-
zitten. ; 

Het boek is geïllustreerd door J. Rot g'a n s en het bevat 
een. namenrijke klapper. 
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Uit be qazet van limBuRCj 
b.b. 27 becemBel~ 1945 . 

Vrijc OI'cTlwmc door K. J. J. van Rij" 

Maastricht, Zaterdagmiddag 22 December 
1945 hield de· Rijksarchivaris van Limburg, 
dr. G. W. A. Panhuysen, een zeer interessante 
lezing over de beteekenis der archieven. 

Spreker verklaarde, dat de dienende taak van den archivaris 
o.a. bestaat uit het ordenen en inventariseeren van archieven 
om deze toegankelijk te maken voor de bezoekers. Eerst als deze 
taak voleind is kan pas met het bewerken en publieeeren van 
de belangrijke stukken begonnen worden. 

Het Rijksarchief in Limburg is een der belangr~jkste archie
ven o.a. door de 600 charters uit de middeleeuwen. Ook bevinden 
zich vele belangrijke bescheiden welke op dit archief betrekking 
hebben op de archieven van Parijs, Brussel, Luik, Hasselt en 

. Munchen. 
. Hierna leidde de Rijksarchivaris het gezelschap (de lezing 

werd gehouden voor het Geschied- en Oudheidkundig Genoot
Sèhap), door het modern ingerichte gebouwencomplex, waar 0.3: 

. een gedeelte der verzameling handschriften en wiegedrukken 
benevens een gouden but ten toon gesteld waren. 

"qeslachtllJst van be neOeRlanbsche 
VORsten en VORstinnen sebeRt 883" 

De leden der Nederlandsche Genealogische Vereeniging zul
leh inmiddels wel bovenstaand werkje ontvangen hebben. 

Bij het secretariaat zijn tegen een geringe vergoeding nog 
eeilige exemplaren te verkrijgen. 

Namens H.M. de Koningin en H.H.K.K.H.H. Prinses Juliana 
en Prins Bernhard, moeten wij aan al de leden en het hoofd
bestuur der Vereeniging hartelijk dank zeggen 'voor de aan Hen 
gezonden exemplaren. 

VRa(j€tl 

Er zijn vele vragen binnengekomen, deze zullen voortaan 
elke maand worden gepubliceerd. Deze keer kon helaas niets 
hleegaan.' RED. 
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GenealoGische snippeRs 
In het doopboek van Rijswijk (G.) vonden· wlJ' de volgende 

gegevens. 1770 - den 3e Februari te Mourik een zoon gedoopt 
van K 1 a e s van T u i 1 en Jan.' n i g j e van T oor n, egtel. 
'De reden daarvan was omdat' te Rijswijk wegens de overstroo
ming van het water niet kon geschieden. Deze zoon genaamt 
Meerten. 

1726 - op dinsdagnamiddags om. 3 uren der 29 January 
Cl a e s van R h ij n b eek ende Mar i a van R a n d teen 
soon geboren, ende op Donderdagh den 7e Febry '26 aen myn 
huis gedoopt W 11 e m, geheft door G r iet jeS u i r m '0 n d t, 
omdat de vloet wel een halve voet door de keuken en kamer ' 
liep en omtrent 2 voet door het agterhuijs en nogh dieper naer 
de kerk, soodat in de kerk niet konde komen om te prediken 
of doopen den 3e febrij 1726. 

een ouöe amst€Röamsche ~amilie 
• 

Tot welke verrassingen het stamboomonderzoek kan leiden. 
blijkt wel uit het volgende: ik kreeg van iemand het verzoek om . 
een genealogie van zijn geslacht samen te stellen onder' de 
mededeeling, 'dat ik wel niet ver zou behoeven te zoeken, daar 
zijn familie vari ouder op ouder in Amsterdam gewoond had. 
Ik zette mij aan het werk en wat was het resultaat?, 

Zijn overgrootvader kwam uit Haarlem;' diens vader uit' 
Lisse. Ook toen ik den kwartierstaat ging opmaken, bleek, dat 
zij heelemaal niet uit een "oud Amsterdamsche familie" sproten. 
Geen der voorouders was in de 18e eeuw in Amsterdam ge
boren, doch zij stamden allen van elders: 

M. D. KILSDONK Jr. 

,IEDEREEN kan bijdragen zenden voor "GENS NOSTRA" • 
U kunt de copy inzenden aan: secretariaat Nedel'la:qdsche 
Genealogische Vereeniging, Sumatrastraat 230, Amsterdam-a, 
Bijdragen echter, die door de redactie niet geschikt worden 
geacht tot plaatsing worden slechts teruggezonden, indien dit 
verzocht is. Binnen een halfjaar niet opgevraagde inzendingen 
blijven het eigendom der Vereeniging. ' 

REDACTIE. 

Leden welke hun contributie nog niet hebben overgemaakt 
aan onzen penningmeester kunnen dit alsnog doèn. Het adres 
is: J. T. v. d. HAM, Rlouwstraat 100, Amsterdam-G. Overschrij
vt'ngen kunnen ook geschieden op Gemeente Giro Amsterdam ~ . 
H. 415 (postrekening Gem. Giro: 13500), 

PENNINGMEESTER.' . 
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r:~yf;(!È: .. \~ VolWAjige. geslachtenrBgistBrs der leden ... 

~~::~f!;:',;:,;'~':!',; .. ' ,GenealogIsche fragmenten. 
~,;\~ - .' ': >1. . ; ~ , P!", . I, . r • ". 

~tt{S~,,:·:~,_;:.::,~_>~.fdr.ukken van kwartierstaten, indien men hiervoor zijn 
~~;t~:;:", ~,<::·.toestemming heeft gegeven aan het bestuur.' ., ' 
î'~~:::~;R~~ '/' ~ . r ~"', • ", '. ,I 

~\;K~';;:;:,'i",'~"'", Artik~ls op gebied van Heraldiek, 

lt~,!!: '~~ave van Bronnen. 

)1;';>;::'::';;;;, ' Boekaankondigingen" Boekbesprekingen. 

~~;:>:'L~::",~:';"E~n vragenbus voor de leden, waarin zij kunnen trachten 
i~:;" :"i ' "die' moeilijkheden op te lossen met anderen, waar zij 

li!""'" ,. i;;;V;~;~~::~~:i/or~ lan~ 
:{,,';', ->:'Artikels over Gilden, haar' ontstaan, hun functie etc., 
I~:~:::::i\\~~'~;'(~ "over, Grafsteenen, Gr,afopschriften, Kerken, -
:~l .. F~:·.fr~r;,~:..... ~ " . . . '. .'. 
~i~t:f~;~/:~,{:,~:~.'; lTlhoudsopga~evan. andere tijdschrifteil op Gen~alogie 
!*;.;~{:,,; '~\",of, aanverwant gebIed. " 
:;l!!.\V;~;:\;" ,. '.: ,'., " .' ' 
~:f~~i{}':'r";. ,Gegevens' uit 40.op-, trouw- of begraafboeken, ,al of niet 
0r'~::!?-;:;:,;':;, op de Rijksarchieven aanwezig. 
[~:~;:L:;:;;'::,i?, : ' ,", , 
~(~i:';i;~ië;\;".'Opgaaf van ingeko""en: kwartierstaten, met vermelding, , 

:', 

~1fr;;';,i\:>:':":"',v~Tl .. de namen welke,: h,erop,voorkomen. " 

liii;)iii~,.·),,:I,f~~i~ii"f~Ji1kh~~is~Jl~ij(,~~~J~~jtE.~:iK~t~I;~\ 
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Ook U 'moet meehelpen! Wetenschappelijk onderzoek naar 

wapens met volledige broD ver· 
Geeft aan het melding. ' 

NEDERLANDSCHE' 
,ROO(JE KRUIS 

G RAT I S ontvangt. U de 
broohure: "GeslachtIijst 
Nederlandsche Vorsten en 
V orstinnen sedert 883" , 
bij opgaaf lidmaatschap der 

NEDERLANDSCHE 
GENEALOGISCHE VEREENIGING , . 

Voor adver,tentie's kunt U 
inlichtinge~ bekomen bij 
het Secretariaat: 

'Sumatrastraat 230 
Amsterdam-Oost 

Uitvoering van lakcachets, gebrand. 
schilderd glla, ex·librie en~.,." 

Ook Stamboom onderzoek. 

Bureau voor 
HERALDISCHE DOCUMENTATIE 

Voorburg 

Genealogisch Bureau 

'K. J. J. VAN RIJN, 
Newtonstraat 24 
A m st e r d a m-O. 

werkt voor U in geheel N ec:ler
la~d en België op alle archieven 

JO,h. 'Ploeg's Teekenstudio 
Ameterdam·Oost ) 

Riouwstraat No: 1001 

ontwerpt Uw ex-librissen, 
geboorte- en trouwkaarten 

'Ook voor al Uw ander, 
teekenwerk kunt U terecht! 

PRIJZEN: VOOR LEDEN DER N.G.V. 
me~ 50% reductie :", . 

I---------------I-~-:-------~-:-~':';: 

Voor inlichtingen op' Genea
logiscb gebied voor België 
is bet adres van' onzen 
correspondent 

's.' J. Willems-LeClerq 
,Avenue d'Auderghem 40 
RRUSSEL 'BELGlE 

>1 ':-'."i", I .• ,' \ 

DE CONTRIBUTIE' '. 
',der Nederlandsche ' 

Genealogische Vereeniging' 

bedraagt per jaar slechts 

/5.-, 
,waarvoor U tevens gratis, 

"GENS,NOSTRA~' ontv~~gt: 
"'" •. ' ,'.:. ,""'J .... ' • :; , • ,"" ',' ': •• \ ," 
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"Bij genealogisch onderzoek ri.lzen vaak twee vragen: 
Indien ik mijn vooro\lclprs kon zien en beschouwen met 

moderne oogen, den gelteelell grooten. ouden stam, gezeten in 
den familieboom, zou ik dan trotsch op hen zijn! en .... zouden 
zij trotsch op mij zijn?" 

MARY SHAW ATWOOD. 

lj€t1€aloljl€ tI€R ~~mlll€ V€llZIJl 

Uoom,.,·/r-K"tlro[jC'/r - (;o"rI" 

Wapen: In blauw drie geënte gouden boomen (2-1), ieder 
staande op f'en groen terras. 

Helmteeken : één boom uit het schild. Dekkleeden : goud en 
blauw. 

INLEIDING. 
De eerste Ver 17, ij I, dien He te Gouda aantref, is Fr anc i s

c U s or Fr a n s Ver z 1.11, uit wiens huwelijk met N. N. drie 
zoons in de huwelijksproclamatie-boeken of -registers van onder
trouw- en huwelijken voor de schepenen van' Gouda voorkomen. 

Behalve deze drie zoons had hij ook nog een zoon Mar t i
n u s, die voor het eerst in 1640 In het doopregister der R.K. Kerk 
"de Brasem" te Gouda wordt aangetroffen. 

Hij had in het geheel 10' kinderen, waarvan de zes eersLe 
vermoedelijk elders zijn geboren. 

Aangezien in de trouwakte van ziJn zoon B a i t h a sar 
staat, dat deze van Antwerpen kwam, vermoedde ik eerst, dat de 
familie Ver z ij 1 uit Antwerpen stamde. Een onderzoek aldaar 
door een kennis van mij ingesteld leverde echter geen resul
taat op. 

Ook kon ik niet met zekerheid vaststellen de ouders van 
J n n Ver z ij I (V), die volgens familie-aullteekeningen in mUil 
bezit 5 Febr. 1696 te Gouda werd geboren, omdat de kerkelijke 
registers van de R.K. Kerk "de Brasem" te Gouda gedurende 
het tijdvak 1673-1703 zijn verloren gegaan. 

Daar uit de doopgetuigen zijner kinderen echter blijkt, dat 
hij o.a. twee broeders Fr anc i s c u s en Mar t i 11 u s heert ge
had, is zijn vader wel met zekerheid ook een Mar tin u s en 
dezelfde als M a e r ten Fr a 11 s Z. Ver z Ij 1, die 20 Jan. 1693 
voor de schepenen van Gouda huwde met Sar n Dir k s d r. 
Hovenaer. 

Deze is trouwens de eenige Ver z UI, die in het bewuste 
tijdperk in de huweUjksproclamatieboeken voorkomt, en als zi.ln 
vader In aanmerking kan komen. 

I. Fr anc i s c u s of Fr a n s V (' r z ij I leefde omstreeks 
1580. tI'. N. N. 
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Uit dit huwelijk: 

1. Leendert Franszn. VerzIj 1, tr. Gouda (voor de 
schepen) 270ct. 1619. Jannltgen Jacobs. 

2. Jac 0 b Fr a n sz n. Ver z ij I, tr. 10. Gouda (voor de 
schepenen) 15 Aug. 1621. Lijs bet h Hen d r i x dr., tr. 20. 
Gouda (voor de schepenen) 2 Juni 1645. CIa r a van der 
E e 1 sb \l r g h, Jac 0 b s cl r. 

3. Mar tin u s Fr a n s z n. Ver z Ij I-volgt II. 
4. Jan Fr a n s z n. Ver z Ij I, tr. Gouda (voor de schepe

nen) 23 Oct. 1639. Helena Thort Jansdr. 
Zij hertr. als weduwe te Rotterdam (voor de schepenen) 

13 Dec. 1649. Hen d ri c k Lis i t 1 a ge weduwnaar, wonende 
op 't Westnleulallt aldaar. 

H. Mar tin u s Fr a n s z n. Ver zijl, tr. olllstr. 1627. 
Mar i a Hu b e r t s d r. E hl b ree 11 t s. 

Uit dit huwelijk: 
1. Bal t 11 a sar Mar ten s z n. Ver zijl, tr. Gouda (ten 

huize zijner vrouw) 15 Juli 1650 en burgerlijk te Reeuweljck bij 
Gouda 17 Juli 1650. Margaretha Gerardsdr. Ouden 
vel t. 

2. Hubertus Martenszn. VerzIjl, tr. 10. Gouda 
(in de huiskapel) 21 Juli 1656. Hel e n aC 0 r ne 11 s d r. W lt t e
kop, tr. 20. Gouda (voor de schepenen) 28 April 1659. E 11 s a
bet h van der sta el, tr. 30. s-Gravenhage 31 Aug. 1661. 
Maria Jansdr. de Kuyter. 

3. Sar a Mar ten s d r. Ver z Ij I, tr. Gouda (in de huis
kapel) 18 Juni 1660. Petrus Petru8z,n. de Jonge. 

4. Mar I a Mar ten 8 d r. Ver z ij I, tr. 10. Gouda (In de 
huiskapel 18 Juni 1660. C 0 r n e 11 \l 8 Th e 0 dor u s z n. de 
Cat t e, tr. 20. Gouda (voor de schepenen) 18 Mei 1682. Al b er t 
Va s s e \l r, geb. te 's-Gravenhage. 

5. Fr anc i 8 C U s Mar ten s z n Ver z Ij I-volgt lIl. 
6. Mar g are t 11 a Mar ten s d r. Ve r zijl, i8 15 Juli 

1650 getuige bij het het kerkelijk huwelijk van haar broeder 
Bal t h a 8 a r; en 16 April 1654 getuige bij den doop van diens 
zoon G era r dus. ' 

7. E 111 mail u el Mar ten s z n. Ver zijl, ged. Gouda 
(kerk "de Brasem") 10 Juni 1640, Jong gestorven. 

8. Jac 0 bus Mar ten 8 z n. Ver z ij I, ged. Gouda (kerk 
,.de Brasem") 24 Oct. 1641. 

9. Agatha Martensdr. Verzijl, ged. Gouda (kerk 
"de Brasem") 1 Maart 1644, tr. Gouda (voor de schepenen) 
12 Febr. 1673. Ge r rit van der Me u 1. 
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10. E 111 111 a n u e I Mar ten s z n. Ver zijl, ged. Gouda 
(kerk "de Brascm") 21 Dec. 1649. 

lIl. Fr anc i s C \1 S Mar ten s z n. Ver z Ij I, tr. 10. Gouda 
I1n de huiskapel) 15 Juni 1665. Mar i a W i 11 ems d r. Don c
k e r R, weduwe van Jac 0 iJ Blo k, tr. 20. Gouda (ten huize 
zijner moeder) 24 Nov. 1669. Mar i a B 0 \l d e wijn s. 

Uit het tweede huwelijk: 
1. Mar tin us Fr a n s z n. Ver z ij I - volgt IV. 
2. B 0 u d e w ij n (B n I cl u in u s) F J' n n g IIn. Ver zijl. 

ged. Gouda (kcrk "de Brasem") 14 Nov. 1671, tI'. Gouda (voor de 
schepenen) 30 April 1697. I s a b e 11 n 1" ra 11 s dr. V 0 r t ij 1. 

3. E JU ln a llU elF r a n s z n. Ve J' z ij I, geb. in of omstr. 
1673, tr, in 1703. Vatharina van den Bergli. 

IV. Mar tin us Fr a n sz n. Ver z ij I, ge<l Gouda (kerk 
"de Brasem") 11 Juli 1670, begr. Gouda 19 Juli 1751, woonde in 
de Keizerstraat. 

tr, Gouda (voor cle schepenen) 20 Jan. 1693. Sar a Dir k s-
dr. Hovenaer. 

Vermoedelijlt waren zijne kinderen: 
1. Jan 0 f Jo a n nes Ver zijl - volgt V. 
2. ' Fr a n s Ver z îj 1, tr. Gouda (voor de schepenen) 

24 Jan. 1730. E mme ren t i a naP 011 si e r. 
3. M a ft r ten of Mar tin u s Ver z ij I, tI'. 10. Gouda 

(voor de schepenen) 22 Me11731. Catharlna Magdalena 
Kern p, begr. Gouda 26 Maart 1760; tr, 20. Gouda (voor de 
schepenen) 26 Juli 1761. All th 0 i net taG esa II t. 

Hij is 9 Juli 1751 te Cuyk met zijne eerste echtgenoote ge
tuige bij den doop vall J 0 a n naT ere s i a Ver z ij 1, oudste 
dochter van zijn broeder Jan. 

4. C h rls t In a Ver zijl, is 3 Maart 1753 te Cuyk getUige 
bij den doop van .J 0 a n nes C h rls t i a n u s Ver zij). zoon 
van haar broeder Jan. 

5. C h l' 1 s t i a 11 u s Ver z ij I, IS eveneens op dien dag te 
Ouyk peter van gPlloemd kind. 

V. Jan (J 0 a n nes) Ver z ij I, geb. Gouda !i Febr. 1696, 
cotnroleur der tollen te Katwijk aid. Maas bij Cuyk, welk ambt 
hij 72 jaren waarnam, t aid. 23 Juni 1796, bcgr. in het koor der 
RK. Groote Kerk te Cuyk 1796. 

tI'. 10. Gouda (voor de schepenen) 2:1 Gd. 1725. Joh a n n a 
van den Be r g h, geb. Gouda omstr. 1700 t Katwijk aid, Maas 
21 Nov. 1745, begr. Cuyk, dr. van Oor II C 11 sen Mar i a Are t s; 
20. Ouyk 29 Nov. 1750. Mar 1 a Gab r i ë 1 R, geb. Mook 15 Aug. 



1720, t Katwijk aid. Maas 26 Oct. 1800, dr. van Gab ri ë I en 
A n n a E I i s a bet h Bra 11 t s. 

Uit het eerste huwelijk: 

Mar j a Jo a n n a E g i d i a Ver z ij I, geb. Katwijk aid. 
Mans, ged. Cuyk 11 Jan. 1743, t Gemert 25 Nov. 1770, begr. aid. 
27 Nov. d.a.v., tr. aId. 21 April 1766. 

Jo a n nes st r ij bos c h, ged. Gemert 9 April 1739, elders 
over!. na 1812, zn. vail Th 0 m a s en Mar i a van EI der e n; 
hij hertr. in 1776. Maria de Haes. 

Uit het tweede huwelijk: 

1. Joh a n 11 a Th ere s i a Ver z Ij J, geb. Katwijk aid. 
Maas 8, ged. Cuyk 9 Juli 1751, t Gemert 14 April 1818, tr. 10. Cuyk 
20 Dec. 1772. Her 111 a 11 n u s F r a 11 cis c u s Dom i n 1 c u S 
E c r e v i s s e, geel. Obbicht '16 April 1749, medicinae doctor en 
drossaard van Gemert, begr. aId. 13 Feb. 1807, zn. van Jo a n nes 
Hen r i c u s en E J i sa bet h Fr anc i s c a K e s s Ier; tr. 20. 
Gemert 24 Aug. 1809. Bar th 0 lom e ii s Th eo dor us 
D 0 u ven', ged. Gemert 9 April 1752, medicinne doctor, t aId. 
30 Nov. 1828, zn. van Philippus Bartholomeüs en 
Mar i a E 11 s a bet h Don c k ers. 

2. Jan C 11 ris ti a a n Ver zij I-volgt VI. 

3. Mar tin u s Ver zij I,-volgt Vlbis. 

4. Eng e 1 be r tu s Gab r i ë I Ver zij I, geb. Katwijk aId 
Maas 2, ged. Cuyk 3 Oct. 1756, t verm. jong. 

5. Mar i a E 11 s a bet h Dor 0 til e a Ver z i jI, geb. Kat
wijk aId. Maas, ged. Cuyk 6 Feb. 1759. 

6. He 11 ri c a Juli a n a Ver zij 1, geb. Katwijk a/do ,Maas 
15, ged. Cuyk 17 Feb. 1761, tGrave 11 Dec. 1835, tr. 10. Cuyk 
21 April 1788. Jo a n nes van Hoog s tra ten, . ged. Raven
stein 5 Juli 1746, maasschipper, t Millingen (Dl.) 7 Febr. 1799, 
begr. Rienderen (Dl.) 11 Feb. d.a.v., zn. van Co r ne 11 u s en 
Jo sin a va 11 Rat i 11 gen; tr. 20. Cuyk 12 Oct. 1800. E v e r
h l\ r dus Jo a 11 11 e s II eng st, geb. en ged. Boxmeer 22 Aug. 
1735, wljllkoopl'r, wedr. van Ge r t r u dis va n Wan r a y, 
t Cuyk 16 Nov. 1800, zn. van W i I hel mus en Mar i a Hel e na 
van den Dij ck;. tr. 30 Cuyk 30 Aug. 1801. Oodefridus 
Her man s, geb. ell ged. Grave 3 Dec. 1764, lid der voormalige 
hooge vierschaar, t aId. 26 Oct. 1845, zn. van Pet rus en 
C 11 ris tin aSe 11 0 0 neb erg. 

7. Mar i a COl' ne 11 a Ver zijl, geb. Katwijk a. d. Maas, 
ged. Cuyk 10 Nov. 1763, rellgieuse in het Carmelitessenklooster 
te Boxmeer sedel·t 19 Jan. 1790, ingekleed 25 Jan. 1790, geprofest 
21 Jan. 1791, t Boxmeer 13 Juli 1850. 
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VI. Jan C h I' 1 s t 1 a a n Ver z ij I, geb. KatwUk a. d. Maas, 
ged. Cuyk 3 Maart 1753, molenaar, w~nt Venloosch burger 20 
Juli 1787, ~oopt het molenaarsgilde 20 Aug. 1787, eerste gilde
meeRt.er rlnarvan 1788-'89, ont.vanger van het personeel, het 
meubHair en de weelde 1798-'99, t Venlo 1 Dcc. 1820. tr. Cuyk 
23 Mei 1779. Wil hel min a Vos s, ged. Middelaer 8 Nov. 
1750, begr. Venlo 22 act. 1795, dr. van Jan en Mar i a van de 
Loo. 

Uit dit huwelijk: 
1. .Joannes Augustinus Verzijl, geb. Katwijk a. d 

Maas, ged. Cuyk 28 Aug. 1780, brouwer, t Venlo 9 Juli 1866. 

2. Francisctls Donatus Verzi.ll, geb. Katwijk a. d. 
Maas, ged. Cuyk 7 Aug. 1783, molenaar 1813, garde d'honneur 
in dienst van keizer Napoleon (24 Mei 1813), rentenier sedert 
1821, raadslid 1830-'38, t Venlo 20 act. 1869. 

3. Mar tin u s Mei c h i 0 r Ver z ijl, geb. Katwi.lk a. d. 
Maas 6, geel. Cuyk 7 Jan. 1786, begr. Venlo 17 Gct. 1795. 

4. Kar e I J 0 s e p h Ver z ~j I-volgt VII. 

5. M a I' i a Eli s a bet h Ver z Ij 1, geb. en ged. Venlo 19 
Dec. 1790, t aId. 7 Nov. 1875, tr. Venlo 21 Jan. 1818. Fr a n s 
A n t 0 0 n de G I' U Y ter, geb. en ged. Venlo 1 Maart 1794, zaak
waarnemer, griffier bij het vredegerecht, houder der bank van 
leening, raadslid 1838-'66, t aId. 18 Jan. 1868, zn. van Co r n e-
1 i s en Mar j a W i 11 ems. 

6. Eng e I i n a Hen r i c a Ver z ij I, geb. Venlo 1, ged. 
" 2 Dec. 1793, t aId. 21 Jan. 1845. 

VI bis. M a I' tin u s Ver z ij I, geb. Katwijk a. d. Maas, ged. 
Cuyk 12 Aug. 1754, t Gouda 26 April 1801, Lr. Gouda (voor de 
schepenen) 23 Jan. 1780. Hel e n a van D r i e s sen, ged. Gouda 
(Mlnderbroederskerkl 22 Juli 1756, t aId. na 1801, dr. van Jan 
en W i I hel min a van ase h. 

Uit dit huwelljk: 
1. Mar i a Co r nel i a Ver zUl, ged. Gouda (Minder

broederskerlt) 11 Nov. 1781, tI'. aid. IMinderbroederskerk) 1 
Febr. 1802. Jo a n nes Rad e 111 a k e r. 

2. Mar tIn u s Ver z ij I, ged. Gouda (Minderbroeders
kerk) 25 Maart 1783, ·1· jong. 

3. Pet ron elIa Th ere s i a Ver z U I, geel. Gouda (Min
derbroederskerk) 21 Aug. 1794. 

4. J 0 a n naT her e s i a Ver z ij 1, geel. Gouda (kerk "de 
Brasem") 30 Aug. 1796. 

JAN VERZIJL. 
tWordt vervolgd.) 
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het (jeslacht öe haen, 
LateR 'haan, Uit xanten 

Dit geslacht is afkomstig uit Xanten. 
een Pruisisch stadje van 5000 inwoners in 
het Düsseldorfsche, gebouwd tusschen de 
13e en 15e eeuwen volgens het Nibelungen
lied de geboorteplaats van Siegfried. 

De verkorte stam reeks luidt als volgt: 

I. A I e x a n der H a e n woonde te Xanten van omstr. 
1600 tot 1650, notaris, secretaris van het Domkapittel en van 'het 
Hof van st. Pantalion te Luitingen. 

Zijn zuster Ge r t ru dis was echtgenoote van Ge ra r d 
deS a n d, burgemeester, dijkgraaf en rechter Hof van Hanselo 
(1602-1675); zijn oud-oom Th e 0 dor u s Ha ne n was Canun
nik aan het altaar van de H. Laurentius omstr. 1530-1591, allen 
te Xanten. 

11. Zijn zoon J 0 a n nes H a en, woonde vóór 1661 in Ooy 
bij Oud-Zevenaar, vertrok in 1661 naar Rheinberg en in 1662 
naar Keulen, waar hij 4 Jan. 1662 het "grosse Bürgerrecht" ver
krijgt tegen betaling van 5 Goltgulden; (Bürgerbuch BI. UO/b, 
RatsprotokolIe 9 BI. 8/a). Hij overleed in 1693. 

111. Een zoon W i I helm Pet e r H a a n was wljnkooper 
in het Huis Langhalz im Goldenen Wagen, (1673-1750). 

IV. Volgen achtereenvolgens Joh a n n W i I hel m H a a n 
0712-1796) en 

V. J. Jo s. Al b. H a a n (1739-1827) beiden senatoren der 
stad en "Bannherren der Ritterzunft Eisenmarkt". J. J. A. 
H a a n huwt E 11 s a i:> e t h P I e u n t s sen, lid van een vermo
gende familie uit de Lijmers bij Zevenaar, o.m. verwant aan de 
W a y 0 p 's, heeren van LoU of Looi onder Didam. 

VI. Jac 0 b H a a n huwt een lid van het geslacht B ü r
ge r s uit den Achterhoek. Hij leefde van 1772 tot 1832 en kocht 
in 1823 het kasteel "Millen" in de Limburgsche gemeente Nieuw
stadt, door de Roode Beek van het Duitsche dorp Millen ge
scheiden. 

Het betreft hier het door de Fransche Republiek verbeurd 
verklaarde domeingoed van de graven van de Paltz-Neuburg. 

Het wapen dezer familie is als volgt: 
In blauw een stappende haan van goud op grasgrond, ge

kamd en geleld van rood, de rechterpoot opgeheven. 
Helmteeken : een goud-blauwe vlucht, waartusschen twee 

zwarte weerhaken. Dekkleeden : goud en blauw, hun wapen
spreuk luidt: "While I Uve, 1 '11 crow" (d.l.: "zoo lang ik leef, 
zal ik kraaien"). 

Dit wapen wordt aangetroffen op een drietal epitop)len 
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met wapens van A I e x a n der H a a n, van (Hens zuster en 
eveneens van zijn oud-oom. Voorts op oude cachetten en zegel
ringen, waarvan de oudste dateeren van omstreeks 1800 en ten 
slotte een oude in het Duitsch gestelde annteekening met be
schrijving van het wapen, allés in famlllebezit. l ) 

De naam Ha e n komt volgens stukken opgelegd in het 
Domarchief van Xanten reeds in 1410 ter plaatse voor. Men 
schreef veel H a e n in gen 0 y, H a e n v u I g usO yen, I n 
gen 0 y die t u s H a e n, ook wel H a n enen zelfs alleen i n 
gen 0 y. Dit beteekent "uit de weiden". 0 y is het DuHsche A u. 
In de lage landen om Xanten lagen vele hoeven, o.a. de lJOeve 
"Haenshof" of "Hof zum Haen" thans door den Rijn verzwol
gen, doch nog voorkomende op de oude kaarten in het Dom
archief. 

Ter plaatse dient alzoo de bakermat of het stamgoed, van 
de in deze bijdrage behandelde familie H a e n te worden ge
zocht, behoorende oorspronkelijk tot de vrl.le, pi generfde boeren
geslachten stammende uit de omgeving van Xanten. 

Wat ten slotte den naam en het wapen dezer familie H a a n 
betreft, is het volmaakt duidelijk, dat we hier te doen hebben 
met een zgn. "sprekend" wapen, zi.inde afgeleid van den naam, 
terwijl de naam op zijn beurt, gelijk herhaaldelijk voorkomt in 
de Saksische gouwen, is afgeleid van de hoeve, het aloude 
famiUebezit; genoemd naar de hoeve of het erf, hetwelk men 
bewoonde en bebouwde. 

Opvallend is echter, dat bij dit geslacht de wapenfiguur 
van goud werd genomen. Jï:en gouden haan. 

Goud, licht, de zon, de dageraad; lIchtsymbool. 
De haan verdrijft het nachtelijk duIster door zijn ochtend

kraaien. Hij Is het beeld van den dageraad, overdrachtelijk van 
het nieuwe leven, de nieuwe geboort, van den dag maar óók 
van het geloof. Deze morgenvogel is een algemeen lichtsymbool, 
uitgezonderd de zwarte haan, welke een vogel der duisternis Is, 
een doodenvogel. 

Onze gouden haan is een verkondiger, volkomen in over
eenstemming met het hulsmerk-helmteeken. de dubbelvlegel of 
dubbelhaak. Evenwel valt hier veel méér uit te lezen. Immers, 
de gebonden dubbelhaak bestaat zoo als de naam reeds aanduidt 
uit twee schuingekruiste haken. waarvan de schuinlInks ge
plaatste haak ook wel afzonderlijk als huismerk optreedt, waar
bij merkwaardig genoeg In dit geval het begrip water aan dit 
teeken verbonden is (wellicht bedoeld als de Rijn (1), de stroom 
welke eens het stamerf van Het H a en-geslacht verzwolg). 
Daarnáást treffen we deze rune aan onder de benaming "laukar" 
dit is huislook. Deze overoude bekende vetplant heette in den 
volksmond bederfwerend, d.W.Z. weerde zij tevens tooverij en 
demonische machten, m.a.w. schutte ook zij tegen onheil. ZIJ 

1) Zie N. F. W. VRn H. Kit!! Nleuwl'llkamp. 
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werd dan ook veelal opzettelijk aangeplant als middel tegen 
blikseminslag en tegen cholera, waarom men het huislook dan 
ook meerdere malen aantreft op de daken van oude boeren
hoeven. We zien hier dan ook een versterking van de gedachte 
van dit haan-wapen uitgedrukt in het huismerk van het helm
teeken! 

We zijn er echter nog niet, want ook de schuinrechtsche 
haak heeft zijn aparte beteekenis, voorkomende onder den naam 
"l1nar". Deze is het teeken voor het landbouwproduct het vlas. 
Het vlas waarvan het onontbeerlijke linnen voor de kleeding 
wordt geweven. Ook weer volkomen in de lijn van dit oude be
teekenisvolle landbouwers-haan-wapen I 

Het een volgt uit het ander en inderdaad e.e.a. grijpt alweer 
als de tanden van tandraderen in elkaar; op het eerste gezicht 
schijnbaar ingewikkeld, doch wànneer meri de' voorstelling ont
leedt en de verschillende figuren naast elkaar plaatst met hun 
beteekenis onderling, groeit als het ware vanzelf de beteekenis 
en de oorspronkelijke bedoeling van het geheel. De bedoeling, 
welke de eerste wapenvoerder blijkbaar ook heeft vóór gehad, 
door zijn bedrijf, waar hij voor voelde, symbolisch vast te leggen 
in zijn familieteeken, zijn wapenschild, waaruit men oorsprong 
en herkomst van de familie kan lezen, gebruik makende van de 
kennis der plaatselijke gesteldheid, de afstamming en de zeden 
en gewoonten. Dit is weer een brok folkloriStische-heraldiek met 
welkè wetenschap men het wezen en de oorspronkelijke betee
kenis van zoo menig familiewapen kan oplossen. 

Ten aanzien van de beide dwarsstreepjes aan den voet van 
het merk "Haan" kan worden opgemerkt, dat we hier naar alle 
waarschijnlijkheid niet met een bijzonder teek en te doen hebben, 
noch daar een bijzondere beteekenis aan hebben toe te kennen, 
doch dat deze slechts ,dienen ter afsluiting van het geheel. Den"; 
kelijk zijn ze dan ook oorspronkelijk als doorgetrokken gedacht, 
zooals bij zoovele merken de ,.afwerking" geschiedt.· 

M. D. KILSDONK Jr. 

mil een paar oUtLe papieren ,tÏ.t een 'JijlJel 
, . 

Den 26 Mei 1621, is getrouwd D a vld Lid del, 1-ijnde Helle-
baardier tot Leeuwarden met Mar i a Kr 1 n en, de Hagenaar. 

Den 24 September 1625, Is geboren onse eerste zoon W 111 e m. 
Den 19 Juni 1628 is geboren onse tweede zoon· W 111 e m. 
Deli 1 November 1631, een dochter Eli s a bet h. 
Den 13 October 1633, ons tweede dochter Cat ha rin a. 
Den 13 April 1635 ons derden zoon W 111 e JU. 
Den 28 Maart is ontslapen in den Here Mar 1 a Cri n e n, 

die begraven is in den Westerkerk tot Leeuwarderi. 
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Den 9 Augustus 1661, is In eten Here gerw;t D a v j d L J d
del, begraven in den Westerkerk tot Leeuwarden. 

Stamouders. 
Den 20 Juli 1662 zijn getrouwd Jo a n del a Fe r t é en 

E 11 s a bet 11 Lid del in het dorp Wilde, een half uyr buiten 
Maestrigt. 

Den 5 Juli 1662 is geboren ons eerste dochter met name 
Mar i a en gestorven. . 

Den 16 September 1664 ons tweede dochter NI col of 
Cl aeske. 

Den 13 December 1666 ons vierde kind een dochter Mar ia. 
Den 29 December 1667 is in den Heere gerust Jo a n de 

I e Fe r t é. 
Den 12 Juni 1668 is geboren Jo a n del a Fe r t é, ons 

vijfde kind, een half jaar omtrent na zijns Vader dood, en ge
doopt tot Wilde. 

Den 3 Februari 1695, 0 stijl zijn in den huwelljkenstaat 
bevestigd J 0 a n del e F e r t é en A n n a L a tl ten b ach, 
van JeJsum door onsen Eerw. Broeeler Wilhelmus Lautenbach. 
Predikant nu tot Wier zijnde sondaghsnamiddags tot Oldeschoot. 

Den 8 May 1695, 0 sl;ljl en den 20 May N.stl.1I is geboren onse 
eerste zoon op den frijdagh naa den middagh, tussen 2 en 3 
uyre en gedoopt d enlO May van my tot Oldeschoot genaamd 
He n dri k. 

Den 9 Juni 1696 de muisels gehad, en de pockjes in Augus
tus 1700. 

Den 6 December 1697 0 stijl is geboren ons twede zoon op 
een maendaghavond, tUl:;sen 8 en 9 uyr, zijnde s. Klaesdagh, ge
doopt den 11 December tot MIldam, .T 0 ha n nes genaemt, doch 
in den Here gerust op een Donderdaghavond te negen uyr zijnde 
den 29 Juni 0 stijl 1699 en begraven in de kerk tot Oldeschoot 
den 31 (30? Juni. 

Den 27 September 0 stijl en den 9 October N stijl 1699 is 
geboren ons derde zoon op een woensdaghavond omtrent 8 uyr, 
gedoopt tot KatJijk den 1 October 0 stijl den 13 dito N. stijl en 
genaamd Jac 0 bus. 

<De pockjes eerst in 't jaar 1707, daarna de muisels Septem-
ber 1709.) " <'t'i"I1~ 

Den 5 Macrt N stijl 1701 is geboren ons vierde soon op een 
saterdagh na de mlddagh tussen 3 en 4 uyr gedoopt op den 6 
Maert N stijl tot Oldeschoot genàemt Joh a n n e 8. 

(Eerst de pockJes, daarna de Jhuisels als Jacobus 1709.) , 

Den 22 Augustus N stijl 1702 is geboren ons vijfde kint, zijn
de een dochter op een dinsdagh voor middagh, omtrent eHef 
uyr tot Mlldam gedoopt den 27 August! gennemt E 11 s'a bet h, 
gestorven den 25 October 1715 en den 29 ter aarde besteld tot 
Sloten In de kerk aan het west van de Predikstoel. 
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(Deselfde tijd als boven eerst de pockjes, daarna de mui
seIs.) 

Den 31 Januari N st. 1705 is geboren ons sesde kint, een 
dochter op saterdaghmorgen tussen 8 en 9 uyr gedoopt tot Olde
schoot den 1 februari genaemt A ure 1 j a. 

Den 15 en 16 Januari N st. 1708 Is geboren ons sevenste 
kint, een dochter tussen de sondaghs en maendaghs·nacht om 
12 uyr, gedoopt op een donderdagh den 19 Januari t.ot Olde· 
schoot, genaemt Mar i a Co mme r en is den 12 Nov. 1709 
dingsdagh in den Here gerust en begraven in den Oldeschoter 
kerk, voor aan dese sijde der predikstoel. 

Den 12 Maert 1717 is gestorven ons oude Moy A n na L a u
te 11 b ach in 't twee en negentigste jaer en in de kerk tot Sloten 
begraven op een vrijdaghmorgen tussen 5 en 6 uyr, gestorven. 
des woensdaghs daarna begraven te 2 uyr na de middaghs. 
1756 den 11 October woensdaghsmorgens (13?) uyr Is In den 
Here gerust Hen d rik u s del a Fe r t é, oud sestig jaren vijf 
maenden dertien dagen en leyt tot Haarig begraven en heeft zijn 
E 't predikampt, bekleed drie en twintig jaaren in het dorp 
Haarig. 

Den 16 Februari 1719 is tot Workum gestorven Maria de 
I a Fe r t é, Huysvrouw van wijlen Albert Taekes en Is tot Wor
kum begraven. 

Den 30 Juni 1728 tussen 2 en 3 I uyr na 's middags is ge
storven tot Leeuwarden onsen soon Jo 11 a n nes del a Fe r t é, 
mr. koekebakker bij de Wirdumer poort en is begraven op den 
5 JuH tot Warre ga in de kerk oud 28 jaar en 5 nmcnden omtrent. 

Den 9 Juli 1728 s morgens te 7 uyr op een woensdagh is 
gestorven mijn oudste suster, N 1 col del a. Fe r t é huysvrouw 
de Meier en den 13 dito begraven op het Jouwster Kerkhof oud 
in 't 64 Jaar. 

Den 11 April 1735 op Paeschmaendagh is in den houwelijken 
staat bevestigcht Jac 0 bus del a F e r t é, raatsman in de 
Stad Sloten, met Joh a n naM 0 n s m a van Sneek dochter van 
de Olde Monsma aldaar en getrouwd van mij Job. de la 'Ferté 
predikant aldaar. 

1 Den 5 April 1736 mijn soons eerste kind een dochter, op 
donderdaghavond omtrent quartIer nae tien uyr en tot Sloten 
den 8 April gedoopt met namen S J <> u k J e 1 a F e r t ê. 

2 Den 17 Maert 1738 Is geboren mijn soons tweede dochter 
op maendaghavond te tien uyr en den 23 tot Sloten gedoopt met 
namen Anna la Ferté. 

3 Den 8 Mal 1741 ons soons derde kind een Boontje op 
maendaghavond quartier voor achten en den 11 dito op Hemel
vaartsdagh tot Sloten gedoopt Joh a n nes I a ,F e r t ê. . 

4 Den 8 December 1743 Is mijn. soons Jacobus zijn twede 
soontje geboren tussen Sondagh en Maendaghnacht circum 
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circa half twee uyr en gedoopt tot Sloten op een donderdagh
avond den 12 December genaemd W ill e m 1 a Fe r t é. 

1 en op den 15 februari 1744 op een satenlaghavond haller 
drie en overleden en den 19 dito tel' aarde en in onsen kerk be
graven t.w. W i 11 e m. 

2 Den 25 December 1744 is overleden Joh a n nes 1 a 
Fe r t é 't tweede soontJe op den Saterdaghavond te ses uyr 
en ter aarde besteld den 9 (29?) december in de kerk tot Sloten 
begraven. 

5 Den 29 Maert 1745 is geboren het vijfde kind. een soontje 
maandagh op den 4 AJ:"j} en genaamd Joh a n nes del a 
Ferté I 

6 Den 22 Januari 1748 is geboren 't sesde kindt een doch
tertje op een maandaghmiddag om vier uyr doch was al rede 
gestorven in 't baren. 

Den 15 Februari 1748 is getrouwd onse jongste dochter 
A ure I i a met den Heer N i col a u s Q u int u s, commandeur 
ter Zee, onder de Admiraliteit te Amsterdam, van mij Joh. de 
la Ferté predt. in de Stad Sloten t.w. bevestight in de houweliken 
staat. 

1751 den 29 September op Woensdag 's morgens tussen 3 en 4 
uyr Is onse Eerw. vader Jó h. del a Fe r t é in den Heere ge
rust, oud st~1l 82 jaren in de bedieninge 's H. Evangelie 30 tot 
Oldeschoot als tot Sloten 59 jaren en leijdt tot Sloten begraven 
tussen de consistorie en het Orgel. 

Den 22 September 1782 op een Woensdagh na de middagh 
is overleden onse Eerwaarde broeder A n ton i u s del a 
Fe r t é en leydt mede in de kerk te Sloten begraven aan de 
sljde van onsen Eerw. vader oud sijnde 80 jaren. 

lIjst v~n peusonen wOtlenbe op J,\V~ In 1823-1820;, 
<i€BOUell lil m~l~kk~ of lil VOOIHnbl€ 

Canter Visscher, Karolus Johannis. Negopat
nam O.I. 61' jaar. 1816. Z.B. te Batavia; bij res. van 14-2-1824 
No. 6 ben. tot Gecomm. van de 2e klasse bij 's lands pakhuizen. 

Ca n ter v I s s c her, Tam er u s Joh anP iet e r, Palia
carta. O.I. 19 jaar. 1820. Klerk b. d. hoofddir. van Financiën te 
Batavia. 

CtHers, Jan Willem Fredrik van, Bengalen. 36 
jaar 1816. Waerfiskaal te Batavla. 13-12-1826 met verlof naar 
Nederland. 

C I a a s sen, Jan. Paliacarta. Kust Kormandel. 43 jaar. 
Semarang. Oepens. kolonel. 

D a V i d S 0 n, P h i 1 i p. Madras, kust van Cormandel. 38 
iaar. Nov. 1815. Koopman te Passaroean. 
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Der 0 s sa, Ph i I i P h, Malakka. Maleische kust. 45 jaar. 
door weeskamer aanvaard. 

Bak k er, Bar I u s Dan i e I. Geb. Cochin, O.I. D.v.1. 1-8-
1823. 26 jaar. Aangek. te Batavia. 

Ba p t 1 s t e, E d u a r d. Madras, Bengalen. 30 jaar. 1811 te 
Soerabaja. Burger. Overl. 15-4-1824. 

Bar b e r, Bar th 0 lom e us. Pindechay. Kust Coromandel. 
69 jaar. Chinsurah. Geen beroep. 

Bar n s, Jo s e ph Eli i 0 t. Bengalen. D.v.t. 1-8-1823. Oud 
27 Jaar. Aangek. te Batavia. Koopman. Aanm. Ovprl. 28-2-1826. 
Zie Bat. adv.bl. nr. 16 van 1821, waarbij aankondiging wordt ge
daan der verkoop van deszelfs goederen. 

Bar n t, Jan. Mal. kust. MaJl1kka. 51 jaar. Semarang. Ge
pens. Kruitmaker. 

Bar ter. Jan u s Fr e man. Madras, Bengalen. 25 jaar. 
1819 te Soerabaja. Koopman. Overl. Zie Bat. adv.blad no. 44 
van 1825. 

B a u m g art ne r, C h ris ti a a n Hen d rIk. Malakka, 
Maleische kust. 17 jaar. Malakka. 3e klerk b. d. Resident. 

Ba u m g art e n, G e r r 1t' Lee n der t. Malakka. Moluk
sche kust. 34 jaar. Malakka. Lid v. d. weeskamer. 

Ba u m g art e 11, Joh a n W 1iI e m. Malakka. Moluksche 
kust. 39 jaar. Malakka. Lid v. d. Raad van Justitie v. d. wees" 
kamer. 

Be e k, A dam v. d., Malakka. Maleische kust. 26 jaar. Ma
lakka. Burger. 

B eek, Joh a nNI col a a s v. d., Malakka. Maielsche kust. 
25 jaar. l~orlogemaker. 

Be e k, MI c hel v. d., Malakka, Maleische kust. 35 jaar. 
Semarang. Burger. 

Der ros f a ir 0 s, I n as si. Goa. Kust Malabar. 23 jaar. 
Semarang. Oppasser i. h. hospitaal. 

D u y, W. A., Patna. Bengalen. 1-1-1824. 23 jaar. Chinsu
rah. Z.B. 

Eli bra c h t, Jan Ph 11 i p, Chinsurah. Bengalen. 1-5-1826. 
55 Jaar. Bat. koopman. Overl. Jav. Crt. 89-1831. Opz. v. d. Week. 
te Bat. 97-1831. 

F a ure t. Hen r y, Carllsch. Engl. 24 Jaar.Chlnsurah. Klerk. 
28-1-1824 naar Calcutta. 

Fen w i c k, Joh n. Calcutta. Bengalen. 1-9-1823. 42 'Jaar. 
Chinsurah. Examinateur. 

F ft z g era I d, H. Calcutta, Bengalen. 1-11-1823. 32 jaar. 
Chinsurah. Indigoplanter. 
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Ga r r a c k, Man u elP e t rus e, Calcutta. Bengalen. 1-1-
1824.39 jaar. Chinsurah. 1-1-'24. Koopman. 3-1-'24 naar Calcutta. 

Ge u k's, Dan i e I, Malakka. Malelsche kust. 27 jaar. Ma
Jakka. Burger. 

Oe u k, J '0 c hem A d l' i a a n. lvIaJakka. Mal. kust. 25 Jaar. 
Malakka. Burger. 

00 e t et' II s, Mar t i u, Manilla, Calcutta. 23 jaar. 1818 te 
Rembang. Scheepstimmerman. ' 

00 n s al v e s, B 0 111 b a y. l.I. 1-12- 24. 27 jaar. Bat. Koop
man. Blijkens Jav. Crt. 87-133 is overleden A. COllsalves. 

00 l' don, Sa m ti el. A'chlln. Ned. 30 jaar. Malakka. Fung. 
onderinspecteur b. d. Alg. ontvanger. 

Oraaff, Frederik Jacob v. d., Sonratte. Bengalen. 
43 jaar. Soerabaja. Overl. Febr. 1826. 

Or a a f f, Mr. Hen d rik I. van cl e, Sm·atte. 0.1. 42 jaar. 
1816 te Batavia. Raad van Indië. 15-2-1824 naar de Moluksche 
eH. 22-10-1824 teruggekomen. 2-11-1826 naar Ned. 

G r a af f , Mr. Se bas t i a a n v. d., Suratte 0.1. 44 jaar. 
1819 te Rembang. Zeevarende. 

G r a n t, L 0 u i s, Calcutta. Bengalen. 17 jaar. 1819 te Relll
bang. 1-8-1823. Zeevarende. 

Or ego r y, Gab l' lel Joe s, Calcutta. Bengalen. 1-1-1824. 
28 jaar Chinsurah. Klerk 1-1-1824. Op 28-1-'24 naar Calcutta. 

G l' e ut e r (0 ru y ter), Jacob Wilhelmus de, Malakka. 
Mal. kust. 25 jaar. Malakka. Burger. 

G roe nes sou, P a u 1 u s, Malakka. Malakka. 28 jaar. Se
marang. 1-8-1823. Z.B. 

G roe nes sou d t, Pet r liS, Malaeea. Malaeea. 28 jaar. 
Klerk b. d. Waterfiseaal. . 

G l' oot, J.I. H. COl' net s de, Bombay. O.I. 1-2-1824. Buiten
zorg. 1-2-'24. Secretaris der Residentie. 

G ros s e, A d l' i a a n. Malakka. Mal. kust. 37 Jaar. Malakka. 
Burger. 

G ros s e, God fr ie d, Malakka. Mal. kust. 19 jaar. Malak
ka. Burger. 

G l' 0 S S e, Jan, Malakka. Mal. kust. 38 jaar. Malakka. Bur
ger. 

G r u y tel', W i 11 e m cl e, Malakka. Mal. kust. 30 Jaar. Ma
lakka. Burger. 

Ha n d sen. F l' a n s, Malakka. Mal. kust. 27 jaar. Malakka. 
Visseher, 
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H a n d s e 11, L 0 u i s, Malakka. Mal. kust. 25 jaar. Malakka. 
Visscher. . 

Har ris, C har les, Madras. Bengalen. 34 jaar. 1816. Koop
man te Soerabaja. Verlaat Java voor eenigen ~ijd. Bat. adv.blad 
10-1827. 

H eer t, Joh n, Bengalen. 44 jaar. 1812. Koopman te Bata
via. 

Hek, L eon ar d Ad r i a e n Jan, Bengalen. 36 jaar. 1800. 
Landbouwer te Batavia. Overl. 9-12-'25 te Tjelietang. 5-12-1825. 
Zie Bat. adb.blad 50. 1825. 

Hoe u e. W i 11 e Ol, Malakka. Mal. kust. 18 jaar. Malakka. 
Burger. 

Hof f, W i I hel mus Ba r t hol 0 m e u r, Ternate. Moluk
ken. 47 jaar. Ternate. Burger. 

Hof 1 a n d, Pet e l' W i 11 e m, Jagernalk. Poram. Kust van 
Cormalldel. 22 jaar. 

20-5-1817. Koopman te Passoeroean. 
Hof I a n d, Th 0 m as Ben jam i n, Jagernaik. Kust van 

Kormandel. Poram. 25 jaar. 20-1-1818. Koopman te Pasleroean. 
H 0 gen dor p, C are I G era r dus W i 11 e m G r a v e 

van, Kaasin Bazaar. O.I. 35 Jaar. 1817. Res. van Batavia. 
Hun t, Joh 11. Ben g a I e n. 44 jaar. 1812. Koopman te 

Soerabaja. Over!. Zie Java Crt. 64. 1835. 
Ja c 0 b s, Joh a n, Bengalen. 37 jaar. 1794. Z.B. Bij res. v. 

17-2-'24 ben. tot opzichter bij de werken te Onrust. 
Ju l' n e 1', Ri c har d, Calcutta. Bengalen. 1-11-1823. 37 jaar. 

Chinsurah. Koopman. 
Keu n, A bra ham. Mnlacca. Mal. kust. 32 jaar. Malaeea. 

Proc. en kamerbew. b. d. R. v. Justitie. 
Keu n, Ad l' i a a 11, Malacca. Mal. kust. 18 jaar. Malaeca. 

Burger. 
Keu n. J a e 0 bus 0 e l' har dus, Malacca. Mal. kust. 16 

jaar. Malakka. Burger te Malacca. 
K I a a s sen, Jan. Malaeea. Mal. kust. 26 jaar. Malaeea. 

Baas metselaar. 
Kie i n. C h l' i s tof fel, Malaeea. Mal. kust. 47 jaar. Ma

laeea. Burger. 
Kie i n, Pi e ter, Malacea. Mal. kust. 21 jaar. Malakka. 

Burger. 
Kie i n, Se w est ri e, Malaeea, MalaeeR. 40 jaar Semarang. 

Burger. 
I Wordt vervolgd. I 
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lllellelleelll1(jE'.n V~11 l\€!öt:mm en ll€ll~ctle 

11It?lIW!ö lilt l\eh.jIË. 

Onze Belgische Medewerker; de genealoog 
J. S. Willems Le Clercq, deelde ons onder 
andere mede: 

"Het is moeilijk zonder zeer lang uit te 
wijden de schade door de beide oorlogen 
welke wij doorleefden, te melden, Oostende, 

Namen, Doornik, Mons, Luik, Nijvel, Hasselt en tal van kleine 
gemeenten, ook in het Noorden van Frankrijk, zagen een 
groot deel, en soms hunne collectle's verloren gaan. In deze 
tijd zijn nog overal archieven opgeborgen. De besturen van 
alle graad zijn overstelpt met bezigheden en tot nu toe is 
het nog zeer moeilijk om te werken." 

In hetzelfde schrijven deelde hij ons nog mede, dat hij In 
April a.s. een bezoek zal brengen aan FRANKRIJK en ZWIT
SERLAND. De leden welke gegevens wenschen te ontvangen, 
kunnen tot 1 April a.s. hun gegevens opzenden aan het adres: 
d' Auderghem 40, Brussel. RED. 

Bo€kB€SPR€kl r}(:; 

"walchellell onlle.R VI~eemlle heE',R!öcheR!ö" 

(/oor L. IV. de Bree, Leiden - E. J. lJril, 1945 

Een interessant geschiedkundig en in zekere zin ook actueel 
boek, waar de schrijver zijn uiterste best heeft op gedaan en 
na een lange studie, juist in een tijd waarin het boek het meest 
tot zijn recht komt, klaar is gekomen met ziJn werk. 

Want, nu wij weten dat de strijd om Walcheren, tegen de 
zee, beslist en dus deze erfvijand weer onschadelijk gemaakt is. 
leert dit boek ons, dat de Zeeuw met recht zijn trotse spreuk 
kan voeren! Het boek laat ons zien hoe de "tuin van Nederland" 
steeds fel' omstreden gebied geweest is, niet alleen door de Zee. 
maor ook door de Spanjaarden, Franschen en Duitschers. 

L. W. de B ree, een bekend historicus, heeft zijn boek ge
schreven als een trouwe weerspiegeling van de gebeurtenissen 
sedert eeuwen op dit eiland, welk ons steeds dieper de groote 
waarde doen gevoelen van dit oude beschavingscentra. 

Het hoofdstuk over de Duitsche overheersching is voor ons 
geschreven, zo(} duidelijk, dat wij el' geheel in op moeten gaan, 
wij beleven als het ware wederom al onze angsten, maar ook de 
vreugde van de bevrijding I Het boek is op zich een standaard
werk en is wetenschappelijk en populair verantwoord, dat het 
voor iedereen die belangstelling heeft voor Walcheren als onmis-
baar beschouwd kan worden. M. D. KILSDONK JR. 
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ln/lOudsoJ>guve van ulIdem tij(lsclzriften op Genealogie 
(~f aanverwunt gebied 

Het .,Nederlandsch Archief voor Genealogie en Heraldiek" 
verschijnt ook nu weer, in het eerste nummer waren .er voor
namelijk beschouwende artikelen, voorwoord, inleiding en een 
artikel over heraldiek. Het tweede is beter uitgevoerd en bevat 
o.a.: Fragment-genealogie Va 11 der Pol (Van der Po 11\ 
te Asperen - Bijdragen tot de geschiedenis van het geslacht 
Sc h i mme I (S c h u urm a n Sc h i mme I) en haar Stich
ting, door H. L. Kr u i mei - verder een interessant artikel van 
J. st e e 11 kam p over Geestelijke Wapens. M. D. K. 

Deze rubriek staat ten dienste van een ieder, die met zijn 
onderzoek is vastgeloopen, dan wel van diegenen, die met andere 
personen verbinding zoeken op genealogisch en heraldiek gebied. 

De vragen zijn uitsluitend in te zenden aan het Correspon
dentie-adres der N. G. V., Sumatrastraat 230, Amsterdam-O. 
6 - 3 Gaarne houd ik mij aanbevolen van opgave van familie

wapens gevoerd door personen, welke de naam dragen: 
van Duijn - van Duin - van Duijne - van 
D u ij n e n .- van D u i n e - van D u 1 n e n -, zoo 
mogelijk met vermelding door wien gevoerd, datum en 
waar getroffen. Tevens gaarne genealogische fragmenten 
van dragers dezer namen, welke aansluiten bij geslachten 
vllll genoemde namen te Katwijk aan Zee. - G. van 
Duijn, Laan· van Meerdervoort 786, Den Haag. 

7 - 3 Gegevens gevraagd over alle geslachten Pal m voor
komende in de Amsterdamsche registers door Ir. J. 11. 
Palm, Noorderwijkweg 3 te Beverwijk. 

8 - 3 Alle gegevens gevraagd en aangeboden omtrent de fa
milies Braaksma - de Co'ck (Bolsward) - van 
H eer In k h u i zen - van der Kol k - Mer k e 1-
bach - Onnes"":" Schilt - ten Tusschedé
U i t ter dijk en W in dh 0 uwe r, door U. M. Draaks
ma, Amstelveenscheweg 1006, Amsterdam-Z. 11. 

9 - 3 Wie kwam bij zijn onderzoek den voornaam ,,8 c hili e
m a nOl tegen? Gegevens gevraagd betreffende de ge
slachten: van Ourijk (Ourlck of Auwerick)
S c 11 0 0 n der h a gen en F rot e r m a. Gaarne bericht 
aan I. 11. A. E. lIarshagen, Turfhoek 19a, Medemblik. 

10 - 3 Gegevens geVl'aagd omtrent de geslachten Ron gen -
E mme 1 s - U 111 111 els uit Zuid-Limburg uit de 16e 
eeuw door M. D. Kilsdonk Jr., Sumatrastraat 230, Am
sterdam-O. 
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JN DJ1' TU USCIIIUFT WOHVEN OPGENOi\II~N: 

Ge"c(ll(1gi.'~dw ji·uglllclliell. 

Aji/rIlMwII ('m. /rW(f,.ticl'.';(ul('II, imfi"l1 111('11 "iel'f'om' Zijll 

(ues({'mlllillg "t~('./(. geget'(m (1(111 Iwt 11('.<;111"1'. 

Opgave "(lil ./I,.OIl11ell. 

Een I.!n'gellllll . ., vuur de ledelI, W(UI,.;II zij 1.-","1e1l 11'«1(;"1('" 
die moeilijl.'hedell op te lo,.,,'ifm. IIwt muien'", "'Wil' zij 

. nUeell 'lUIe/, Ie/oH'" vool'shCUfl. 

GtigP.I)f!IIS, IIp.'u:''rijviugcu. e .• I., ove" . .,tf't'ell, dU"Pf?ll, Iwu/e
,.ij~lI, buen/e,.ijell, stre/wlI, Jll'fw;nc;e',(j cic. 

A,.tilwl,(j (ll)(W GiI(/f'", I"", 0111.,,/(1(111, lu", jillld;(~ ('I('.~ 

over Gl'(iJ~/ec"c", Gn'j'op . .,d'1'Uiell, J(C,./WIl, 

llllwwlsopg(fV(! 1'1111 w"/I!I'e lij.l:,chl'ijtell op G('/I(~flIOIJi,.,d, 
en wmr.'eI1V(IIIt gebied. 

Gegl?(Jtms uit ,100/'-, Inmw- of be~1'fltlfboc/"f.m, ui of "ie( 
op (Je }(ijll'.""I'chicl1eu uUluvezig. 

Opgm'f van i"gelwlllell 1,'ww'l;p,.,.;lfllell, mei t'c/'meltli",Lf 
t'"" "f~ .... '",('11 wel/ac I,;el'''p tloorlWIllf.JII. 



Genealogisch Bu,.eau 

1(. J. J. VAN }tlJN 
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Waarom gene~logie bestudeeren? Omdat zij een manier 
aangeeft om het "eert Uw Vader en Uw Moeder" in de practijk 
te brengen. Zij verwijdt onzen blik, zij verbindt ons met onze 
bloedverwanten, van het heden en het verleden, zij wekt en 
verdiept onze belangstelling in geschiedenis, zij brengt familie
eigenschappen aan het licht, welke weder te voorschijn kunnen 
komen, zij vestigt de aandacht op bijzondere talenten, alleszins 
waard om aangekweekt te worden. Zij vergroot onze Vaderland
sche liefde. FREDERIC ALLISSON TUPPER. 

G€n€c\loGI€ Ö€Q ~c\mlll€ V€QZI)l 11 

Roomsch·Katholiek - Gouda 

VII. Karel Joseph Verzijl, geb. Venlo 21 Juni 1788, 
molenaar, t aId. 2 Maart 1875, tr. Venlo 8 Mei 1821. Cat h a
rina Margaretha Custers, geb. Venlo 7 Sept. 1800, 
t aId. 23 Oct. 1873, dr. van J 0 a n nes L a,u ren t i u s en A n n a 

; G e r t r u dis H a ase n. 

Uit dit huwelijk: 
1. Jan S i x t u s Hu b e r t Ver z ij I-volgt VIII. 
2. G e r t r u d e A n t 0 i net t e H u b e r tin e Ver zijl, 

geb. Venlo 26 Dec. 1823, t aId. 15 Nov. 1824. 
3. G u sta a f Jan Hen d rik Hu b e r t Ver zijl, getto 

Venlo 12 Sept. 1825, priester gewijd te Roermond 22 Sept. 1849, 
professor in de kerk.- en vad. geSChiedenis aan het Klein
Seminarie te Rolduc 1851, professor in de kerk. geschiedenis 
en de H. Liturgie aan het Groot Seminarie, tevens provisor, te 
Roermond 1865, kanunnik van het kath. kapittel 1883, neemt 
ontSlag 1895, t Venlo 28 Aug. 1898. 

4. Antoon Hubert Verzijl, geb. Venlo 19 Oct. 1827, 
brouwer en opperbrandmeester, "I aldaar 27 Juli 1904. 

5. Fr a n s Jan Hu b e r t Ver z ij I-volgt VIII bis. 
6. L e 0 pol dAn t 0 0 n Hu b e r t Ver z ijl, geb. Venlo 

24 Juni 1832, t aId. 12 Sept. 1835. 
7: Ca rel Jan Hu be r t Ver z ij I, geb. Venlo, 7 Juni 

1835, t aId. 6 Aug. 1835 .. 
8. V i r gin i e Mar g are t h a H u b e r tin a Ver z ij I, 

geb. Venlo 21 Jan. 1837, "I aId. 20 Jan. 1924. 
9. Hen r i c a J 0 s e p h a H u be r tin a Ver zijl, geb. 

Venlo 15 Mei 1838, "I Tegelen 21 Jan. 1917, begr. Venlo, tr. aId. 
2 Aug. 1859. Kar e 1 Th e 0 dor L eon ar d DeR ij k, geb. 
Steyl (gem. Tegelen) 23 Dec. 1834, burgemeester van Tegelen en 
Belfeld, t Tegelen 9 Febr. 1915, begr. Venlo, zn. van Ge r ar d 
Jan en Theodora Maria De Koning. 

10. C are 1 Jan L e 0 Ver zijl, geb. Venlo 11 April 1844, 
president der R.K. Godshuizen, 1" aId. 31 Maart 1919. 
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VIII. Jan S i x tu s H u b er t Ver zijl, geb. Venlo 6 
April 1822, molenaar 1852-'78, kerkmeester, regent vän het gast
huis en van de Heutz-stichting, lid der St. Vincentiusvereeni
ging, t aId. 2 Mei 1910, tr. 10. Venlo 27 Sept. 1852. Joh a n n a 
Hel e n a Hu b er tin a Wol ter s, geb. Venlo 19 Sept.' 1828, 
t aId. 27 Nov. 1864, dr. van Frans G,erard en Johanna 
E 11 sa bet hBo u r s, tr. 20. Straelen (Dl.) 17 Febr. 1867. 
A u g u sta C 0 r nel i a H u b e r tin a Kin g h s, geb. aId. 7 
Dec. 1830, t Venlo 27 Dec. 1875, dr. van Pet e r Mie h a ë 1 en 
A n n a E 11 s a bet h Holle n. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. J e a nMa r i e C har 1 e s H u b e r t Ver zijl, geb. 
Venlo 29 Oct. 1853, achtereenvolgens molenaar, agent in granen, 
daarna in zuidvruchten, koopman in platen en staflijsten, en 
postzegelhandelaar, t Leuven (België) 26 Oct. 1913, tr. 10. Crom
ford (Dl.) 3 Sept. 1879. Si b ill a Eli s a bet h J 0 s e p h i n a 
Hu be r -t i naM ü hl ,e n, geb. München-Gladbach (Dl.) 3 Nov. 
1846, t Venlo 9 Mei 1883, dr. van E d u a r d en E 11 s a bet h 
C har 1 e s; tr. 30 ..... 1) (volgens huw. contr. 9 Mei 1891), als 
wedr. van Mat h il daS eh m i t z 2) A u g u sta Pot t hof, 
geb. Remscheid (Dl.) 22 Febr. 1848, t Leuven (België) 17 Nov. 
1909, dr. van Frederik Willem en Augusta Wirths. 

2. Cat har i n a A 1 b e r tin a Mar i a H u b e r tin a 
Ver zijl, geb. Venlo 15 Febr. 1855, t aId. 31 Dec. 1858. 

3. A u g u s t Mar i a Alo y s Hu b e r t Ver z ij I-volgt 
IX.A 

4. V i r gin i e Mar i a C a rol i n a H u b e r tin a V e r
zijl, geb. Venlo 19 Juli 1857, t aId. 4 Aug. 1857. 

5. 'c are 1 Mar i a I g nat i u s Hu b e r t Ver zijl, geb. 
Venlo 31 Juli 1858, t aId. 16 Nov. 1858. 

6. Fr a n s Hen d rik Mar i a Hu b er t Ver zijl, geb. 
Venlo 8,Oct. 1859, t aId. 5 Febr. 1860. 

. 7. Fr a n s Mar i a Hu b e r t Ver zijl, geb. Venlo 9 Sept. 
1860, t aId. 22 Maart 1865. 

8. Jul i a A n ton i a Mar i a Hu b e r tin a Ver zijl. 
geb. Venlo 24 Febr. 1862, t aId. 12 Dec. 1863. 

9. Dom i n i c u s Mar i a Gab r iel H u b e r t Ver zijl, 
geb. Venlo 8 Maart 1863, t aId. 21 Maart 1865. 

Uit het tweede huwelijk: 

1. E li s a Mar i a C a rol i n a H u b e r tin a Ver zijl, 
geb. Venlo 8 April 1868, t Reuver 29 Aug. 1944. 

2. Alo y s Mie h a ë 1 Alp h 0 n s Hu b e r t Ver z ij I-volgt 
IX bis B. 

1) VermoedéliJk. te Leuven. 
~) Nadere gegevens onbekend. 

50 
I 
" 



3. Kar e I Jac 0 b Hu b er t Ver z ij I-volgt IXter C. 
4. 'H end rik Hu b e rt Ver zijl, geb. Venlo 10 April 1872, 

j' aId 11 April 1872. 
5. Her man Hen d rik Hu b er t Ver Z ij 1, geb. Venlo 

21 Dec. 1875, t aId. 13 Mei 1877. 

VIII bis. Fr a n s Jan Hu b er t Ver zijl, geb. Venlo 5 Oct. 
1829, koopman, 'f Brussel 3 Sept. 1862, tr. aId. 13 Jan. 1858. B a r
b a raM a I' i aCe 11 n a Ver z ijl, geb. Brussel 22 Nov. 1840, t 
verm. Ni za ... , hertr. 10. J. E. Be e t z uit Amsterdam; 20. den 
Engelschman Mr. Turner, dr. van Gisbert François 
Jul i enen J e a n nee a t har i n e van den E y n d e. 

Uit dit huwelijk: 

Nap 0 1 é 0 nMa I' i a A n t 0 i n eDe nis Ver zijl, geb. 
Brussel. .. 1860, t aId. 1 Juli 1865.1

) 

A. 

IX. A u g u s t Mar i a Alo Y s Hu b e r t Ver zijl, geb. 
Venlo 26 Mei 1856, koopman, t aId. 29 Juni 1934, tI'. Venlo 1 
Sept. 1896. Mar i a J 0 s e p h i n a H u b e r tin a D e Vol der, 
geb. Venlo 26 Febr. 1861, t aId. 20 Febr. 1930, dr. van Fe r d i
n a n d E d u a r dAn t 0 0 n en A n n aLo u i s a H u b e r tin a 
Wo 1 t ers. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jan J 0 z e f Mar i a Hu b er t Ver z ij 1, geb. Venlo 
25 Maart 1897, genealoog, (Maastricht). 

2. Dr. E d u ar d Jan A n n e Hu bel' t Ver Z ij I-volgt X. 
3. L 0 d e wijk A u g u stA 1 b e r t J 0 Z e f Ver z ij 1, geb. 

Venlo 24 Febr. 1900, t aId. 4 Maart 1901. 
4. F r a n sKa rel A u g u s t Mar i e H u bel' t Ver z ij 1-

volgt X bis. 
5. E 1 z a A n ton i a Joh a n n a H u b e r tin a Ver zijl, 

geb. Venlo 24 Juni 1907, tr. Amsterdam 17 Oct. 1935. Johan 
B e rna r d Mar tin u s C h ris t i a a n R i d den, geb. Roo
sendaal (N.-Br.)' 6 Aug. 1908, koopman, zn. van Joh a n 
E d u a r d Hen r i en Mar i a E 11 s ab e th D r i e s sen (Am
sterdam). 

X. Dr. E d u a r d Jan A n n e Hu b er t Ver zijl, geb. 
Venlo 2 NOV. 1898, apotheker, t Maastricht 10 Oct. 1943, tr. Val
kenburg (Lb.) 5 Juni 1934. P a u 1 a Mar i a A n ton i a C a s
ter man s, geb. Maastricht 29 Juni 1906, dr. van Pet rus 
Hubertus Jose'phus en Maria Eertmans (Maas
tricht). 

J) VOlgens bidprentje met portret, In mijn bezit. 
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Uit dit huwelijk: 

Mar i a HeI e naP a u 1 a A n ton i a Ver z ij 1, geb. Maas-
tricht 13 Sept. 1935. . 

X bis. F l' a n sKa reI A u g u s t Mar ie Ve r z ij 1, geb. 
Venlo 18 Aug. 1901, directeur van het Sportfondsenbad aldaar, 
tr. Herten 24 April 1935, Hu b e r tin a God e f r i d a CIa r a 
Som ers, geb. Vlodrop 10 Febr. 1908, dr. van Wil hel mus 
C h ris t i a a n Ren ier en A n naM a r i a H u b e r tin a 
Alle r s (Venlo), 

Uit dit huwelijk: 

1. G u sta a f Joh a n nes H u b e r tin u s Mar i a V e r
zij 1, geb. Venlo 29 Febr. 1936. 

2. J 0 a n nes Eli s a bet h H u b e r tin a Mar i a V e r
zij 1, geb. Venlo 23 Mei 1937. 

3. Mar i aLo u i s a C 0 r nel i a E d u a r d a Ver z ij 1, 
geb. Venlo 2 Maart 1940. 

4. F r anc i s c a H u b e r tin a Joh a n naM a r i a V e r
zijl, geb. Venlo 17 Maart 1943. 

B. 

IX bis. Alo y S M i c h a ë 1 Alp h 0 n s H u b e r t V e 1'
zij 1, geb. Venlo 21 Juni 1869, tuinder, l' WeU (Lb.) 18 Sept. 1934, 
tr. aId. 21 Febr. 1911. Cornelia Petronelia Francisca 
Sim 0 n s, geb. WeIl (Lb.) 24 Juni 1886, dr. van Mar tin u s 
en Wil hel min a V i s ser (WeIl Lb.). 

Uit dit huwelijk: 
1. Joh a n S i x t u s Hu b er t Mar tin u s Ver z ij 1, geb. 

WeU (Lb.) 27 Dec. 1914. 
2. W 11 helm i n a A u g u s ta C 0 r n elia H u b e r t 1 TI a 

Ver z ijl, geb. WeIl (Lb.) 22 Febr. 1917. . 
3. G era r dus Wil hel mus Hu b e r t us Ver z ij I, geb. 

WeU (Lb.) 17 Febr. 1919. 
4. Kar e 1 Jac 0 b Hu b er t Ver zijl, geb. WeU (Lb.) 

12 Juni 1924. 
5. Pet rus Joh a n nes Hu b e r t u s Ver zijl, geb. WeU 

(Lb.) 6 Jan. 1928. 

IXter. Karel Jacob Hubert Verzijl, geb. Venlo 2 
Nov. 1870, arts, tr. Maastricht 30 Aug. 1904. Me c 11 til d a 
Maria Apollonia Kayser, geb. Venlo 13 Nov. 1880, dr. 
van Jan en Eu 1 a I ie Cr 0 u t e (St. Michiels-Gestel). 

Uit dit huwelijk: 
1. Drs. E c. Mar cel E u 1 a li e J e anC har 1 e s V e r

z ij I~volgt Xter. 
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2. G e rm a i neE 1 i s e J e a n n e Mat h i 1 d e Ver z ij I, 
geb. st. Michiels-Gestel 2 Juli 1908, tr. aId. 17 Mei 1932. Hen,. 
d rik u sPe t rus C 0 r nel i u s Jan sen, geb. Woensel 24 
April 1896, kousenfabrikant, zn. van Mar tin u s en Cat h a
r i n a d e Wit (Schijndel). 

3. eh a r 1 e s Jo s e p h A u g u s teM a r i e V.e r zijl, geb. 
st. Michiels-Gestel 10 April 1911, assuradeur «st. Michiels-Ges
tel) . 

. xter. Drs. E'c. Mar cel E u I a li e J e anC har 1 e s 
Ver zijl, geb. st. Michiels-Gestel 19 Juni 1907, Doctorandus in 
de Economie, bedrijfsleider van de Werkplaatsen voor Invalide 
Mijnarbeiders der Staatsmijnen, tr. Tilburg (burgerlijk) 5 Oct. 
en kerkelijk 7 Oct. 1940 (st. Josephkerk) 7 Oct. 1940. An t 0 i
net teM a r i e Sm i t z, geb. Tilburg 8 Febr. 1918, dr. van 
A n ton i u sPe t rus J 0 s e p h u s Mar i a en C 0 r nel i a 
Fel i c i tas Pro 0 t (Heerlen). 

Uit dit huwelijk: 
1. Me c h til d e A n t 0 i ne t teM a r i e Ver zij 1, geb. 

Heerlen 3 Januari 1942. 
2. Mar c e 11 e C a rol i·n a C 0 r nel i a A n t 0 i net t e 

Mar i e V e rz ij 1, geb. Heerlen 26 Mei 1944. 

Maastricht 12-13 Januari 1946. JAN VERZIJL .. 

vanwaaR kom€n onz€ nam€n? 
C. ROODENBURG 

INLEIDING: 

Wij allen hebben een familienaam. Deze namen zijn van 
zeer verschillende ouderdom en herkomst. Velen zijn z.g. Vaders
namen, zooals Jan sen, P iet ers e n, Hen d rik sen, die 
algemeen als zoodanig bekend zijn, maar er zijn er ook die haar 
oorsprong vinden in tegenwoordig minder bekende doopnamen, 
zooals b.v. B ree n i n g h s, B r u ï nis, B 0 r ren, een ten. 

Het is evenwel niet de bedoeling hierop verder in te gaan, 
daar dit artikel zich wil bepalen tot namen die van aardr'ijks
kundigen oorsprong zijn - dus die familienamen welke naar 
een stad, dorp of buurt of wel naar een boerderij of een stuk 
grond genoemd zijn. - Die namen welke men tot de eerste 
twee soorten kan rekenen zijn gemakkelijk genoeg thuis te 
brengen, hoewel er vele zijn die in de volksmond verkort of 
verbasterd zijn, echter de herkomst der namen die naar buurten 
of hofsteden zijn genoemd is veel minder algemeen bekend; 
toch hebben vele familie's daaraan hun naam ontleend. In dit 
artikel zal getracht worden een zoo volledig mogelijk overzicht 
van dergelijke namen te geven; zooveel mogelijk wordt de ge
meente waar zij zijn gelegen, aangegeven; daar echter de gren-
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zen soms zeer grillig verloop en, kan dat wel eens tot oogen
schijnlijke onjuistheden aanleiding geven, men kan echter zeker 
zijn te toch in ieder geval in den onmiddellijken omtrek der 
genoemde gemeente aan te treffen. Voorloopig zullen wij ons 
bepalen tot het Oosten der provincie Utrecht en het aangren
zend deel van Gelderland, waar bijna alle hoeven vanouds een 
naam dragen. 

Namen die niet geschikt zijn voor familienaam, zooals Wil
lems-hoeve, Oudervrucht, zullen in dit overzicht niet genoemd 
worden, tenzij 'daar een oudere naam van bekend is - want 
sommige parvenu's ontzien zich niet om aloude namen van 
hofsteden te veranderen in een die HUN beter lijkt. Dit moest 
verboden worden! • 

Onder Amersfoort en Omgeving 
Hilhorst, de Koedijk, de Vinkenhoef, de Spijker, Heetkam, 

de Platluis Schutterhoef, Beek en Kamp, de Goren. Knoesthof, 
Zandberg, Middelhoef, Hofslot, Langehuis. 

Ten N. langs de Eem, buurt Coelhorst: 
Krachtwijk, Hoogenhorst, Coelhorst, de Brink, Kouwen

hoven, Weerhorst, de Hoekster, Boelehof, de Groote Weede, Pan
nenhuis, Onstede, 't Hoogje, Sluysdijk, Breevoort, Nuydijk, Lin
deflburg, Winsburg, Lagerhuis, Droevendaal. 

In de buurt Zeldert: 
Sneul, de Hoogekamp, de Hoogehaard, Valkenhoef, de Geer, 

de Wolfschaar, KalkIijst. 
In de buurt Langenoord : 
Hooge Zandkamp, Lage Zandkamp, Breeland, Bieshaar, 

Kalerijst, Bosterdijk. 
In de buurt Lundert: 
Lundert, Schothorst, Kattenbroek, het Gein, Booneland, 

Oude Hoef. 
. In de buurt Den Brand: 

de Klapmuts, Emerclaar, Oude Brand, De Drie Morgen, 
Roode Huisje, Valendries, De Duist, Dombosch, Groot Vathorst, 
Klein Vathorst. 

In de buurt Buurtsdijk : 
Groot Calveen, Klein Calveen, 't Klooster, de Koekoek, 

't Heiveld, de Zwarte Ruiter, de Kneut, de Tempel, de Hoek, 
Veenweg, Hoekveen, Groote Brandheuvel, Klein Brandheuvel, 
Galgengat, Vossenstaart, Houten Veen, de Kooy. 

54 

Bij Soest aan de Eem, de Oude Melm: 
In Eemnes: Drakenburg, Steenvliet. 
Bij Baarn: de Roskam. 
Bij de Vuursche: Kraailoo, de Stulp. 
Bij Station Bildt: Brandenburg, de Hoeve. 
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Onder Leusden: 
Ruitenbeek, Lokhorst, Bavoort, Bieshaar, de Burgwal, de 

Riet, Bruinhorst, Ringeveld, de Kromme star, Roemelaar, de 
Wetering, Laapeers, Langenbeek, Brinkhorst, Bantuin Brinken
stein, de Korvel, Harteveld, Fikkerie, Zandbrink, Hagenouw, 
Wijnöergen, Hakhorst, Krakhorst, Taaijeland, Koudehove. 

Onder Hoevelaken: 
Hoeflust, Rollecoot, de Hoef, Hoogen Wel, Buitenveld, dè 

Keut, Groot Veenhuis, Klein Veenhuis, de Voshaar, de Biezepol, 
Veenwijk. ' 

Langs de Eem: 
Netelenburg, Grimmestein, de Bloemberg. 
In de buurt achterhoek: 
Achter Deust, de Veen, Groote Pol, Kleine Pol, Kouwenhoven, 

Kouswijk, Modder en Bras de Strip, Wullenhoven, Klein Hulke
stein, Groot Veen, Klein Veen, de Nieuwe Laan. 

Buurt de Holk: 
Het Goed den Rijst, Mansgoed, de Vlier, Beekmansgoed, 

Valkengoed, Flatergoed, Blaffershoefje, Groot Steindelaar, Strip
tenbeek, de Peer, de Kuit, de Rijn, de Noord, Hollevoort. 

(Wordt vervolgd.) 

~echte~lIJke- en nota~leele a~chleven 
In den loop der jaren heb ik op het Alg. Rijksarchief alhier 

klappers vervaardigd op de in de rechterlijke,- en in sommige 
gevallen ook op de notarieele-archieven voorkomende 'testamen
ten, boedelscheidingen, boedelbeschrijvingen, huwelijksvoorwaar
den, uitkoopen, enz. Het spreekt vanzelf dat deze papieren voor 
genealogische onderzoekingen van groote waarde kunnen zijn, 
vooral voor degenen die niet tevreden zijn met enkel namen en 
data, doch die een familiegeschiedenis opbouwen. Tegen een 
matig tarief zijn hieruit afschriften, extracten en eventueel foto
copieën der handteekeningen te verkrijgen. 

Tot nu toe zijn bewerkt de volgende plaatsen, terwijl het werk 
regelmatig wordt voortgezet. ter Aar, Aarlanderveen,'Abbenbroek, 
Abstrecht, Achttienhoven, Adriaan Pieters, Akkersdijk, Albrands
waard, Oud-Alblas, Alblasserdam, Alfen, Alkemade, Ameide, 
Ammerstol, st. Anthonyspolder, Arkel en Rietveld, Bergambacht, 
Benthuizen, Berkel en Rodentijs, Berkenwoude, Bleiswijk, Bode
graven, Boekhorst, Boskoop, Brandwijk en Gij beland, Cillars
hoek, Delft, Dirksland, Dubbeldam, Esselijkerwoude, Everdingen, 
Geervliet, Gelkenes, Giessendam, Giessen-Nieuwerkerk, God
schalksoord, Goedereede, Gouderak, Goudriaan, Goudswaard, 
s-'Gravendeel, 's-Gravenzande, Groote Lindt, Haastrecht, Har
dingsveld, Heenvliet, Heerjansdam, Heer Simonshaven, Heinen
oord, Hekelingen, Hekendorp, Hellevoetsluis, Hendrik-Ido-Am-
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bacht, Herkingen, Hilligersberg, Hillegom, Hof van Delft, Hof
wegen, Honderdland, Honsholredijk, Hoogeveen bij Gouda, Hoog
made, Hoog en Laag Blokland, Hoornaar, Kapelle aid IJsel, 
Katwijk, Kethel en Spaland, Klaaswaal, Kleine Lindt, Koude
kerk, Kraaienisse, Krimpen aid Lek, Kromstrijen, Kedichem, 

. Lakerveld, Langerak, Lange Ruige Weide, Leerdam, Leiderdorp, 
Lekkerkerk, de Lier, Maasdam, Maasland, Melissant, Middel
harnis, Nieuwe-Tonge, Ooltgenplaat, Oude-Tonge,· SommeIsdijk, 
Stad a/h Haringvliet, Stellendom, Stompwijk, Voorschoten. 

Mr. G. A. VAN SCHOUWEN. 

kRIJCjt Beek-l. een nieuw wapen? 

De voormalige Schepenbank van 
Beek-L. had in haar "ambtszegel" : 
st. Martinus te paard met den be
delaar. Over het tegenwoordige 
Gemeente-wapen lezen wij in "De 
Limburgsche Gemeente-wapens" 
van M e u 11 ene r s: 

"Geheel onoordeelkundig werd 
aan Beek bij Koninklijk Besluit 
van 12 Maart 1853 het volgende 
wapen verleend: Schild van zilver, 
met een op natuurlijke grond 
staande Themis, in natuurlijke 
kleuren, in blauw boven- en purpe
ren onderkleed, geblindoekt van 
zilver, rechts leunende op een 
zwaard van het zelfde, links een 

lIel./ege/lwoordige wapen !lan Beek-L. gouden weegschaal vasthoudende. 
Bij de toekenning van dit wapen is met de plaatselijke ge

schiedenis volstrekt géén rekening gehouden. Er is nu door 
de Gemeente-raad voor Beek een nieuw en meer historisch 
wapen aangevraagd., M. D. KILSDONK Jr. 

timmeRman 
een overwegend boerengeslacht uit Zuid-Bevelcmd 

Worden vele malen vermeld als: Timmer, .Timmers 
of T u mme r s e. 

1600 Kloetinge. ·M a rin u sAr ent seT i mme r man, 
getr. met M a a ij k e A d r i a a n s. 

1622 Kloetinge. Cor'nelis Marinusse de Jonge 
Timmerman. 

1641 Oudelande. Margreeta Pieters is weduwe van 
C 0 r nel i s Mar i n u s seT i mme r man. 

56 

",;<,. 
-'11,# 
'I t 



1637. Ierseke. W i 11 e m Co r nel i.s seT., getr. met Be r
be rAd r i a e n s, in 1655 geb. hun dochter Jac 0 mijn e. 

Misschien de reeks, voorafgaande aan No. I, die hier volgt. 
Er is echter geen zekerheid van verkregen. 

I. Corne1is Wi11emse T. tr. te Kruiningen 20 Oct. 
1679 G r iet j e Di g nis s e Hoog 1 a n de, beide van Kruinin
gen. Hij stierf in 1686; zij hertr. aldaar 23 Oct. 1688 met 
Jac 0 b L a n g e rak, soldaat onder kap. van der V 0 r s t. 
Haar ouders waren: Din gen i s Jan s z. H oog 1 a n deen 
Mar 'ij n ken J 0 0 s. 

Kinderen uit het Ie huwelijk ged. te Kruiningen: 
17 Jan. 1683 Dingenis. 
24 Dec. 1684. W i 11 e m volgt 11. 
22 Sept. 1686 Co r nel i s en Din gen i s. De Vader is gest. 

11. W i 11 e m Co r nel is seT. tr. te Kruiningen 1 Mei 1709. 
J 0 sin a B a a s gest. aldaar en hertrouwt 3 Juli 1717 

A n ton ij n a van der Ge egt e j. d. van Waarde, Zij hertr. 
Mr. Jan sen Ab el e ven en is gest. vóór 1755. 

Uit het 2e huwelijk te Kruiningen geb.: 
29 Maart 1718 Jac 0 m ij n t je. 
19 Nov. 1719 Cornelis en Grietj e. 
15 Dec. 1720 W i 11 e min a en Fr anc i n a. 
26 Maart 1723 F r anc ij n t j e. 
9 Dec. 1725 F r ä nco ij s, volgt lIL 
5 Jan. 1727 Pieter. 
7 Maart 1728 A n ton ij en W i 11 e min a. 
W i 11 e m T. is schepen in Kruiningen. Co r nel is tr. met 

p. iet e r n e 11 a d € R 0 0 en woont daarna in Kloetinge. 

lIL Fr a n ç 0 ij s T. tr. M a a t j e Mar i n u s Weil e man, 
ged. te Kruiningen 16 Nov. 1727 d. v. Marinus Cornelisse 
W il1 e man en Ge er t r u i d Jan s dr. Pon c e. Deze Ge e r
t r u i d was een dochter van Jan Pon c e en Lee n t j e Lee n
der t s e Mie ras. 

Kinderen ge'd. te Kruiningen: 
12 Sept. 1751 A n ton ij Jo a n, getuige A n ton ij Joh a n 

d e H u y b e r t, Heer van Kruiningen. 
1 April 1752 A n ton i a. 
26 Oct. 1755 Mar i nu s, volgt IV. 
23 April 1758 G eer t r u i d. 
30 Sept. 1759 W i 11 e m. 
21 Dec. 1760 Fr a n ç 0 ij s. 
Fr á n ç 0 ij s T. is schepen en Chirurgijn te Kruiningen, 

Maatje Willeman gest. aldaar 16 Nov. 1727. 

IV. Mar i n u sT.' st. te Kruiningen 28 April 1829; tr. te 
Ierseke 26 April 1781 Hel e n a L a voo ij en 12 Maart 1804 
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Cornelia de Wagter wed. van· Johannes Wille. 
Mar i n u s T. gest. te Kruiningen 28 April 1829. 

Uit het Ie huwelijk ged. te Kruiningen: 
22 Juli 1783 F r a n ç 0 i s. 
5 Febr. 1785 Abraham. 
23 Juni 1787 M a art j e. 
23 Mei 1789 Nee 1 t j e. 
18 Nov. 1790 Jac 0 min a. 
8 Jan. 1792 Ge r a r d, 'volgt V. 
24 Febr. 1793 W 111 e m. 
15 April 1796 Ant'onia Amandia, tr. 27 Jan. 1820 te 

Kruiningen met Joh a nni s Jan s e Pol der man. 
5 Juli 1797 Anna. 

A n ton i a A r JU Uil din Tim· 
JU e r man, geb. 15 April 1796. 
Was gehuwd met Joh a n ne" 
J anse Pol<lerman, die 1853 
overleed. Zij is overleden 8 Jan. 
1880, op 't Hof Zoute in de 
gemeenle Ierseke, als 3e c"hl· 
gcnoole van Willem deJ onge. 
met wien zij 23 Augustus 1864-
gehuwd was. Zij was geboren 
in Kruiningen en woonde na 
haar huwelijk 01' 27 Januari 
1820 te Wemeldingen op de hoev" 
legenover de Pastorie. Zij ver· 
huisde in 1827 naar Kruiningen. 
waar haar man in 1827 de hoeve 
hel Zal\(leke en ééne op Ham· 
weert kocht, waar zij woondi", 
lot 1847, toen zij de Hofstede 
"de Hlauwe Trappen" op 't 
Stroodorp aN Zanddijk te Krui· 
ningen kochlen en <laar gingen 
wonen. De Ie en 3c hoCslede 
zi,jn aCge~roken. ' 

De moeder L a voo y wordt dikwij Is vermeld als: LaR 0 ij. 
Zelfs nog in de 20e eeuw worden bij st. van haar kinderen in 
de acten van den Burgerlijken Stand nu eens de eene en dan 
weer de andere naam genoemd. 

De in Zuid-Beveland niet voorkomende voornaam Amandia 
van het in 1796 gedoopte kind wordt door het volgende ver
klaard. 

58 



Als doopgetuige komen door voor: A n ton y B u r g eren 
Am an di a van der Weyde. 

Antony Burger'is de zoon van Jacobus, getr. met 
Jac 0 m ij nt jeT. dochter uit het huwelijk onder U. Hij 
woont in Goes in de Voorstad. 

In Goes tr. 14 April 1796 Sinjeur A n ton i B u r g er geb. 
en wonende te Goes, wedr. van Joh a n n a de T 0 u w met 
mej. Amandia vaR der Weide geb. te Zierikzee en 
wonende te Baarland, wed. van den WelEd. Heer P. Ge ers sen 
gewezen predikant van Baarland. 

In Baarland tr: 12 April 1781 Pi e ter Ge ers sen uit Am
sterdam wedr. van Ges i n a U din g, emeritus predikant in 
Baarland met A man d i a van der W e y den, geb. te Zie
rikzee en wonende te Baarland. 

De voornaam A man d i a komt tot heden in Zuid-Beveland 
'\ alleen voor bij T i mme r man en aanverwante geslachten. 

Behalve No. UI zijn alle landman = landbouwer. 

V. Ge r a r d T. getr. met Jan net je Wis s e, woont bij 
,zijn st. 20 Jan. 1858 te Goes op een hoeve aan den 's Heer Hen
drinkskinderendijk. 

Uit dit huwelijk te Baarland geboren: 
1 Juli 1830 M a a t j e, tr. Mar i n u s Lee n der tBr a n d t, 

zij st. te Goes 9 Aug. 1905. 
10 Oct. 1832 Jac 0 min a. 
28 Nov. 1833 Ab ra ham, vOlgt VI. 
22 Mrt. 1836 G eer a r d. 
25 Sept. 1837 W i 11 e m. 
17 Jan. 1841 Neeltje, tr. I. Jan Marinus Geense, 

Il. in 1887 P iet e r van den B 1 i e k. 
17 Febr. 1842 A n ton i a A man dia. 
De zoon a eer ar d die te Goes 16 Aug. 1905 st., )Vas getr. 

met Machelina Martina de Wagter, geb. 26 Oct. 1839 
te Hoedekenskerke en st. te Goes 22 Juli 1892. 

Uit dit huwelijk 7 kinderen te Goes geb., waarvan eenigen 
Zeeland verlaten en zich vestigen o.a. in Bloemendaal, den Haag 
en Weesp. 

De zoon W i 11 e m, die te Goes 12 Maart 1891 st., tr. te Goes 
10 Mei 1866 met Kornelia Verburg geb. te Goes 13 Oct. 
1841. . 

Uit dit huwelijk 6 kinderen te Goes geboren, waarvan 2 
zich vestigen resp. in Amsterdam en Hilversum. 

VI. Abraham T. tr. te Goes 17 Mrt. 1870 met Cor
nel i a de D reu, geb. aId. 23 Sept. 1832; hij woont te Goes 
op de hoeve van zijn vader. 

Kinderen te Goes geboren: 
5 Juni 1873 G era ar d Mar i n u s, volgt VII. 
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6 Juli 1875 Eli s ab e th Co r ne li a, tr. te Goes 14 Juli 
1898 met Mar i n u Ei Mag iel s e, fabrikant van de Zuid
Bevelandsche boerenhoeden; woont te Goes. 

VII. Ge r a a r dM a rin u sT., tr. (vermoedelijk te Borsele) 
Martina van Osten, geb. te Borsele 14 Nov. 1873. 

Kinderen te Goes geboren: 
11 April 1898 Co r n e 1i a Cat har i n a. 
10 Juli 1900 Dan i ë I Ab r a ham, volgt VIII. 
Ge r a a r d Mar i n u s is landbouwer te Kattendijke. 

VIII. Daniël Abraham woont op den Munnikenhof te Kat
tendijke als landbouwer; heeft één zoon en twee dochters. 

OUD LEUSDEN, FEBR. 1946. J. J. POLDERMAN. 

LJJst van peRsonen wonenbe op Java 10 1823-1825, 
CjeBORen 10 maLakka O~ 10 vooR-mbJ€ 

Koe k, A d r i a a n, Malacca. Mal. kust. 64 jaar. Malacca. 
Burger. 

Koe k, Dan iel, Malacca. Mal. kust. 36 jaar. Malacca. 
Notaris. 

Koe k, Ge 0 r ge, Malacca. Mal. kust. 25 of 36 jaar. Malacca. 
Assistent boekhouder. . 

Kr a a 1, Ab r a ham, Malacca. Maleische kust. 27 jaar. Ma
lacca. Fung. collecteur der ink. en uitg. regten. 

Kraal, Willem Died (e) rik, Malacca. Mal. kust. 21 
jaar. Malacca. 2e klerk ter gouvernementssecret. 

Kroos, A nt h 0 n ij de, Bandeel. Bengalen, 32 jaar. 1802. 
Burger te Rembang. Overl. Java Crt. 66. 1834. 

Kut ter, W i I i am Joh n, Madras O.I. 21 jaar. 1814 te 
Batavia. Koopman. 

Lam b e r t, Pi et e r, Madras O.I. 37 jaar. 1816. Oppasser 
L h. hospitaal te Batavia .. 

Lee n, Sar a d, Chinsurah. Bengalen. 49 jaar. Chinsurah. 
Z.B. 

Lei n d a art s, Hen d rik, Malakka. Mal. kust. 26 jaar. 
Malakka. Kleermaker. 

Luc a s, N. C., Veld aurah. Suratte. 28 jaar. Chinsurah. 
Koopman. 

Lu nel, Pi et er, Cohin. O.I. 1-9-'26. 29 jaar. Batavia. 
Zeevarende. ! 

Lu nel, W i 11 e m Fe r din a n d, Cochin. O.I. 34 jaar. Sam
bas. Ass.-Res. Ld. bovenlanden van Sambas. 

Ma c don aid. Calcutta. Bengalen. 1-6-1826. 25 jaar. Soe
rabaja. Zeevarende. 

Maidman, John Butter, Benkoelen 0.1.32 jaar. Pa
dang. Handelaar. 
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M a Ie h u s, Is aa c, 1-11-'23. Bengalen. 54 jaar. Chinsurah. 
Indigoplanter . 

Marchilenius, Jan. Malakka O.I. 28 jaar. 1819. Cheribon. Z.B. 
M a ure ver i (t), Antoine, Chandernagor. Bengalen. 25 jaar. 

14-4-1820. Teekenaar te Buitenzorg. Verlaat Java Bat. adv.blad 
37. 1826. 

M a ij n e, Mi c hel Ab r a ham, Malakka O.I. 45 jaar. Soe
rabaja. Zeeman. 

M i c hel, F r a n s P r u dan s. Chinsurah. Bengalen. 23 
jaar. 24-2-1819 te Marud.a en Sumanep. Komm. b. d. Res. 

M i c hel, Joh a n, Die, der i k, Chinsurah. Bengalen. 29 
jaar 1818. Juli. Ie komm. der 2e klasse b. d. Res. van Rembang. 

Mi c hel, Joh a n G u i 11 a u m e, Chinsurah. Bengalen. 
17 jaar. Chinsurah. Klerk b. d. Res. Vertrekt naar Calcutta. Bat. 
Crt. 114. 1827. 

Min jo 0 t, Ad r i a a n, Malakka O.I. 32 jaar. Lid v. d. Wees
kamer te Malakka. 1824 lid v. d. Raad van Justitie. 

Min jo 0 t, Jac 0 b. Malakka O.r. 54 jaar. Malakka. Z.B. 
Min j oot, Jan Jac 0 b s, Malakka O.I. 35 jaar. Malakka. 

Koster. 
Moe sb erg e n, Ab ra ham van, Malakka O.I. 37 jaar~ 

1796 te Soerbaja. Landmeter. 
Moesbergen, Willem van, Malakka O.I. 45 jaar. Tim

merman te Malakka. 
M 0 n t her o. Malakka O.I. 66 jaar: Malacca. Boekbinder. 
Mootry, Richard James Mac .. Madras. Kust Kor

mande!. 29 jaar. 1816. Part. klerk te Semarang. 
N e u b ron n er, F red e rik J 0 s e p h, Malakka O.I. 27 

of 29 jaar. Malakka. Ie kl. b. d. Havenmeester. 
Ne u b ron n er, Joh anC h ris t i a a n, Malakka O.I. 29 

jaar. Mala,kka. Bode b. d. Weeskamer en Venduschrijver. 
Ne u b ron n er, Th 0 ma s, Malakka O.I. 20 jaar. Malakka. 

Ie klerk ter Gouvernementssecretarie. 
Ot t 0, Jan Hen d rik, Chincurah. Bengalen. 45 jaar. Ter

nate. Magistraat en administrateur. 
o ver b eek, Dan iel A nt h 0 n y, Bengalen. Kassem

lozan. 1-1-'24. 59 jaar. Chinsurah. (Res.) 
o ver b eek, Pi e ter Th e 0 dor u s Ge r har dus, Chin

surah . .Bengalen. 26 jaar. Chinsurah. Secretaris. 
o ver zee, Jan Hen d rik, Malakka O.I. 42 jaar. Malakka. 

Lid v. d. Raad v. Just. en v. d. Weeskamer. 
Pal a m, Jan Bar n, Benkoelen O.I. 33 jaar. Palang. Schoen

maker. 
Pat ie wijl, Fr a n s, Makasser O.I. 1-12- 23. 1812 te Ban

jermasin. Burger. 
Pen t z 1 i n, Hen r ic h Jac 0 b, Maharam O.I. 38 jaar. Ba

tavia. Z.B. Overl. Zie opr. v. d. Weeskamer te Batavia. Jav. Crt. 
18. 1831. 
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P I u s k e r, Jac 0 b, Chinsurah. Bengalen, 1.of 10 Jan. 1824. 
37 jaar. Chinsurah. Z.B. 

Ram bet j e, Pi e ter Di der i k del a, Japnapatnam O.I. 
31 jaar. 1807 te Batavia. Z.B. 

Rap a, Hen d rik, Malakka. Mal. kust. 35 jaar. Malakka. 
Gezworen ExplQiteur b. d. Raad van Justitie. 

Ra p p a, Jac 0 b, Malakka. Mal. kust. 18 jaar. Malakka. Se
cretaris. 

Rap pa, Jac 0 b, Malakka. Mal. kust. 75 jaar. Malakka. 
Burger. 

Red I e y, Joh n. Calcutta. Bengalen. 1-1-'24. 26 jaar. Chin
surah. Rijtuigmaker. 

Ri c ket s, Ge 0 r g e, Calcutta. Bengalen. 35 jaar. Padang. 
Koopman. 

Rin ge r s, Her man u s, Jaggernaik Poerag, Kormandel. 
58 jaar. Banjoewangie. Op~. der bannelingen. 

R 0 d r i gos, A n t h 0 n ij T hom a s, Madras Kust van Cor
mandel. 28 jaar. 1812 te Semarang. Z.B. 

(Wordt vervolgd.) 

"Het leidt slechts tot het weten, hoe weinig wij te weten 
kunnen komen." 

~ ffiebeOeeLm(jen van BestuuR en Rebactle 

Bij vragen naar doop, trouw, begraven, bij 
de Rijks- en Gemeentearchieven, altijd de 
plaats vermelden, indien mogelijk godsdienst 
en namen der ouders en eveneens een zoo 
nauwkeurig mogelijke dateering. 

BestuuRsveRanOeRlnqen 

Aangezien de heer Nelemans naar Indië 
vertrokken is, wordt de redactie van "Gens 

Nostra" tijdelijk waargenomen door den heer Kilsdonk. Het 
secretariaat is vereenigd met de Administratie, de heer van der 
Ham is met de werkzaamheden hiervan belast. Onze voorzitter, 
de heer Vogelpoel is wederom in Nederland teruggekeerd en 
zal zich wederom aan het werk onzer vereeniging gaan wijden. 

Secr. 

De Administratie van de Nederlandsche Genealogische Ver
eeniging verzoekt de leden welke hun contributie over het 
jaar 1946 nog niet voldaan hebben dit alsnog te doen, mocht 
op 15 April geen ontvangst van het contributie geld hebben 
plaatsgevonden, dan wordt pel' postkwitantie het bedrag bij U 
thuis geïnd, verhoogd met 15 ct. incassokosten. 
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Inhoudsopgave van andere tijdschriften op Gënealogie 
of aanverwant gebied 

n€ö€Rlanö's patRIciaat 1945, 31€ ]aaRqanq 
Uitgave der Stichting Nederland's Patriciaat, Nassaulaan 18, 
'G-Grav:enhage. -;- Prijs f 9,50. 

Het overbekende blauwe boekje is wederom verschenen, 
evenals de voorafgaande uitgaven is het weer keurig en smaak· 
vol verzorgd. Wel later dan normaal doch dit door de oorlogs· 
omstandigheden, bereikte ons dit werk, waaruit weer velen met 
genoegen hun gegevens kunnen putten en hun bestaande genea· 
logiën kunnen aanvullen. 

Wat de inhoud betreft, wij kunnen hierover wegens de be· 
perkte ruimte, slechts kort zijn, behandeld worden de volgl:'nde 
25 geslachten: Bic h 0 n, Blo m her t, Co u v é e, era m e
r u s, G a 11 a s, van H a s s e 1 t, van H e u ven, van den 
H 0 n e r t, Jon g kin d t, Lom a n, Mer c ken s, Pis tor i u s 
(Thüringen en uit Oberhessen) , van Pre h n, deR 0 0 de 
1 a F a i 11 e, S alt e t, Sen n van Bas el, van S tip r i a a n, 
Th 0 den van Vel zen, U h 1 e n b e c k, Val e ton, van 
V i s v I iet, W est e n b erg, We y n, W i 11 i n g e, terwijl nog 
eenige aanvullingen op de jaargangen 1938, 1943 en 1944 zijn 
aangebracht. 

Ook de heraldische uitvoering is prima en de vele foto's 
maken het tot een prettig overzichtig boekje. 

Voor de redactie en samenstellers een woord van lof voor dit 
werk, dat onder zeer moeilijke omstandigheden is samengesteld 
en in eveneens nog moeilijke tijden is verschenen. 

M. D. KILSDONK Jr. 

soekS€SpR€klnq 
H. J. Moerman: Plaatsnamen op -Ink In het oosten van 

,Nederland. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch 
Aardrijkskundig Genootschap, October 1945 bi. 53-70 met 
bijgevoegde kaart del' erve-namen op -Ink In OverIjsel en 
Gelderland. 

\ 

De -ink uitgang der achternamen, die in de Saksische stre-
ken van ons land, meer speciaal de Overijselsche en Geldersche 
Achterhoek, zijn oorsprong vindt, is ontstaan uit het gebruik, 
dat men aan een geslacht de naam gaf, die deze dan behield, 
van de boerderij, waar het was gevestigd. De hofstede had reeds 
veelal een naam, verkregen door "verinking" of van 'den voor
na.m of van den korten eigennaam van den stichter, resp. oor· 
spronkelijken bewoner, den wel van geografische, sociale of 
andere eigenschappen. De latere bezitters voerden zoodoende 
naast hun oorspronkeli,Jken familienaam een erve- of huisne,am" 
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die op deri duur zoo in den volksmond ging domineeren, dat de 
eigenlijke vergeten werd. 

De studie van dim Heer Moerman geeft naast een op kaart 
gesteld, geografisch overzicht, een indeeling der op -inc eindi
gende achternamen in verschillende groepen, die hij ter ond •. ,,
scheiding naar voor hem typisch vertegenwoordigende species 
noemt. 

Behalve natuurlijk in het aangrenzende Duitsche~ebied, 
bestaan onder Saksische invloed in Engeland ook achternamen 
op -ing, die veel overeenstemming met de continentale VCl'

toonen. 
Een uitvoerige bibliografie is aan het einde van het artikel 

opgenomen. N. M. 

Deze rubriek staat ten dienst, van een ieder, die met zijn 
onderzoek is vastgeloopen, dan wel van diegenen, die met andere 
personen verbinding zoeken op genealogisch en heraldiek gebied. 

De vragen zijn uitsluitend in te zenden aan het Correspon
dentie-adres der N. G. V., Sumatrastraat 230, Amsterdam-O. 

11- 4 In "Trouw" van 1 Juni 1945 komt het bericht voor, dat 
. uit het concentratiekamp bevrijd is: Mevr. A Koster-van 

Grasstek uit Rotterdam. Aangezien deze familienaam 
niet in mijn register voorkomt, wordt verzocht het adres 
van genoemde dame op te geven aan A. B. Wesselo, Leid
scheweg 60 te Voorschoten. 

12 - 4 Wie kan inlichtingen verscha.ffen omtrent de voorouders 
van Willem Willems de Wijs en Mechtelt Jan Jans Spruijt, 
die op 25 Januari 1606 te Utrecht huwden. 
Mij is alleen bekend, dat de moeder van Mechtelt, ge
naamd Catharina Berets, weduwe van Jan Spruijt, op 27 
Juni 1623 nog in lèven was. A. de Wijs, Kolkstraat 20 rood 
Haarlem. 

13 - 4 Gegevens gevraagd over alle geslachten PALM, voor
komende in de Amsterdamsche registers door: Ir. J. H. 
Palm, Noordwijkweg 3, Beverwijk. 

14 ~ 4 Welk wapen voerde Huijbert van Varick, in 1802 Schout, 
1808-1810 notaris te Amsterdam, in 1831 Burgemeester 
der gemeente Bijlemermeer. Hij overleed 22 Januari 1847 
te Amsterdam en was een zoon van Jan Roelof van 
Varick en Sara Margaretha Petit. Waar en wanneer werd 
het huwelijk van zijn ouders gesloten? Gaarne bericht 
aan W. J. van Varick, Duivenvoordestraat 31, Oegstgeest .. 
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· IN DIT TIJDSCHRIFT WORDEN OPGENOMEN: 

Volledige geslachtenregisters der leden. 

Genealogische fragmenten. 

Afdrukken van kwartierstaten, indien men hiervoor zijn 
toestemming heeft gegeven aan het bestuur. 

Artikels op gebied van Heraldiek. 

Opgave van Bronnen. 

Boekaankondigingen, Boekbesprekingen. 

Een vragenbus voor de leden, waarin zij kunnen trachten 
die moeilijkheden op te lossen met anderen, waar zij 
alleen machteloos voorstaan. 

Gegevens, beschrijvingen e.d., over steden, dorpen, lande
rijen, boerderijen, streken, provincie' s etc. 

Artikels over Gilden, hun ontstaan, hun functie etc., 
over Grafsteenen, Grafopschriften, Kerken, 

Inhoudsopgave van andere tijdschriften op Genealogisch 
en aanverwant gebied. 

Gegevens uit doop-, trouw- of begraafboeken, al of niet 
op de Rijksarchieven aanwezig. 

Opgaaf van ingekomen kwartierstaten, met vermelding 
van de namen welke hierop voorJcomen. 
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Uit het booblloek V.\11 B€€kn€ul.;€1l 1759 
Die in dit boek geschreven staan 
zijn na een eeuwigheid gegaan 

. wnnrheell wij allen hoe w'ook wl'Oeten 
tI.fschoon ongaarne, heenen IllOet,efJ. 

CUA'l'lS PE'l'ItUS VAN DELSEN. 

petl~us c~nls 

'l'elkl'll jare herdenkt de Kath. Kerk op 27 April een harer 
grootste mannen dien wij als OJl7.en landgenoot mogen be
groeten: P iet, ere a nis, meer bekend onder den HRam van 
Pet rtl sen n i Il i 11 S, hij stamt uit een oud en aanzienlijk 
gesiadlt. Zijn vader Jac 0 b Ca nIs was Raadgever van 
Kar el, den hertog van Lot ter 1 n gen en Gouverneur van 
diens vier zoons, meermalen ambassadeur. Hij keerde later. na 
van deze nmbten afstand gedaan te hebben, weer naar zijn ge
boorteRtad Nijmegen terug, alwaar hU gedurende 27 jaren het 
burgemeestersambt bekleedde. HIJ huwde met A e g i dJ 1\ V n 11 

Ho ti W J n ge Jl in 1515, van wie onze Pet r \l s. Omstreeks 1524 
huwde hij voor de tweede lUaal met Wen cl eli Jl a v a II ti e 11 
Be r g h. Door Fe r we r d a-K 0 k wordt verkeerd opge
geven dat zijn tweede echtgenoote Jac q u e 11 n e v a 11 

R Y mild y k was. Wen d eli n a was de dochter van den burge
meester Wie h 111 a n v. d. Der g h en G rl e t J e Zeil e f. 
Uit dit tweede huwelijk sproten 8 kinderen, het vierde hiervan 
Oer a r d, huwde omstreeks 1554 met A del hel d van R y s
w y c k; Jac 0 b a, het achtste en laatste kind uit dit tweede 
huwelijk werd de echtgenoote vau Her man van R y 8-
wyck. . 

P e tr \l S C 1\ 11 I s t u s werd gebo
ren te Nijmegen 8 Mei 1521. Op 13 
Jarigen Jeert.ljd zond zijn vader hem 
naar Keulen, waar hij zijn studiën 
moest voltooien. HIJ moest zich bekwa
men In de rechtl'geleerdheld en bezocht 
echter behalve de rechtsgeleerde voor
lezingen ook tIe theologische. Deze laat
ste maakte hU tot zUn hoofdstudie; bij 
toonde "ulk een scherpzinnIgheid In de 
opvatting, zulk een klaarheid en dui
deliJkheid In het denken, zulk een gron
digheid en gelllakkeJlJkhehl om zich uit 
te drukkeu, dat hij 8poedi~ de opmerk
zaamheid der geheele hoogeschool tot 
zich trok. In 1540 verkreeg hU den 
grand vnn doctor der Phllosophle te 
Leuven. 



Uit den sludentenrol der Universiteit van Leuven. blijkt dat 
Canislus -reeds den graad van Meester in de vrije kunsten 
(lnaglster al'tlum) had ontvangen, toen hU zich te Leuven liet 
InschriJven. Volgens Riess (der sellge Petrus Canlslus) werd hU 
te Keulen 2 Nov. 1536 Baccalaureus In de PhUosophie; 3 Febr. 
1538 Jlcentlaat en 23 Mei 1540 Doctor ot Magister })hilosophaiae 
26 Juni 1545 verwierf hU den titel van Baccalaureus theologlae 
en In 1547 gaf dezelfde Universiteit hem, honoris causa, den 
titel van Doctor; den 4den October 1549 ontving hU te BolognB, 
na. afgelegd examen, den graad van Doctor Theologiae. 

Het ult.treksel uit den student.enrol luidt aldus: 
"Auno millesimo qulngeteshno trigeshno llono, In Congre

ga.tlolle allUae Universltatls studll gelleralls opphU Lovanensls 
apult A\lgustinhmos celebrata, electus {uit ex facuitate Jurls 
clvilla In Rectorem eJusdem Ulliversitatls 0 h y s be r tu s, 
L 0 yen a Buscoducls, artlulll magister, et utriusque Juris Ucen
tio.tus, qul praestltus juramentls consuetls, recepit a suo pro.ede
cessore siglllmn, llbros et aUa rectorat.us l11sig11io., sub quo sunt 
intitulati quorum nomina sequuntur .... 

Aprilis. 
XXlo M. Petrus Canis Neomagus. 
Hetgeen vertaald luidt: "In den jare 1539 iR In de Vergade

ring van de Professoren der Universiteit van Leuven, bij de 
paters AuguRtijnen gehouden, uit de faculteit voor het burger
lijk recht gekozen tot rector derzelfde Universiteit: C h y sb e r
tu sLo yen VRn 's-llertogenbosch, Meester In de vrije kunsten 
en Licentiaat in beide rechten, die na den gewonen eed te hebben 
afgelegd, van zijn voorganger het zegel, de boeken en andere 
rectorale onderscheidingsteekenen ontving. Onder hem zijn als 
studenten Ingeschreven degenen, wier namen hier volgen .... 

In de maand April den 21en Mr. Pet rus Ca nis van 
Nijmegen. 

Van toen af besloot hU zich op de godgeleerdheid toe te 
leggen: 5 Mei 1543 wordt bU Jesuiet, In de Sociëteit bekleedde 
hij voorname posten. wU zien hem op den rijksdag te Regens
burg, waarheen hij den Roomschen koning moest vergezellen, 
eveneens woollde bij de conferelltle te Worms bij, welke 
12 September 1557 geopend werden. Door den Paus werd hij 
tevens gezonden naar den rijksdag te PetrlkRu In Polen, en 
daarna op dien te Augsburg. Tijdens zijn verblijf In laatstge· 
noemde stad schreef hij vele onderrichtende en stichtende 
boeken, voltooide zijn geleerde geschiedenis der martelaren en 
verbeterde ook bet A\1gsburgsche brevier, voerde de uitgebreid. 
st.e brlefwlsseUng; uit alle oorden van Dultschland, Bohemen, 
Polen l'n italië schreef men hem. Doctoren, kardinalen, bi&
schoppen, vorst.en, allen wendden zich tot. Canisius. 

Na paschen van het jaar 1562 begaf hij zich naar het door 
den Paus geopende Concllle van Trente, waar hij de raadgever 
was van keizer F e r din a n d. 
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Na een z('(lr w(ll'kzaam leven legde de 76 Jarige prie~l,er het 
hoofd ter eeuwige rust. Hij stierf te Fl'elbmg in Zwitserland 
21 December 1597. 

/Je "(lU lil eu II(·t u'open 

De nlll1ll1 dezer familie wordt versehillpn<l !~eRl'hl'even. lIet 
geslachtRH'gls(,er der familie !{ a :1 i 5 - B a e r k e 11 heeft on
veranderlijk J{ a nis. 

Fel' w e r d a - I{ 0 k en evenerns hiJnn al de gedrukt.e be
Rehpldcll. wplke Sm e ti tl 5, A I' kst e e, I 11 d e Bet () tl W, 

S 11 eh ten hor st. «:'117.. aangeven, spellen Cl a nis. De allHlJUs 

heuben Va 11 i s of Ca nis i 11 S. 

Pet rus Ca nis i tl S zelf s('llt'U ft. vel'sehillencl. nu ePJlS 
Kan y s: "unn mijn lieve Suyster Wen del In J{ a n y s t?o 
Nijmegen"; dan weer Kan i s - zoo het ndrf's vnn twee brie
ven, waarvan de co»lën t.e NljlUl"r.en bewn :tril worden: "den 
ehl'Samell Imll llaemhaffUgen (1 I' r a r ti n, 0 t. h 0 n I 1IIlCi 

o ie s bel' toK a nis, melu('n Immndrell ~{'lIe(fllf'\l hr\1id('l'cn 
unde buergert'1l in der Stadt Nijmegen", Ook schri.lft hU Ca 11 1 11, 

getuige de st,udf'llt,enrol der Universiteit. Van Lellvell, en op een 
adres van e{'1l brief aan zl.ln broeder U era r d: ,,<lem weySf'll 
fiirsichtlgen l1erl'l1 (1 era r dCa n I fI. melnem gellcllLen Bruller 
und burgel'JI1elsLer der stat Nlullllegen." 

Sedert zijn Intrede in de Sqcletcit schrijft hij alt.ijd C 1\ n I
s I u f;, 

Zijn vader noemt zich Jac 0 bus C 1\ nIs se u deC a n l
u u 8. Deze dubbele bennmlng bevestigt de meening. dat hier 
te denken is aan een latllliseel'lng van 0 p - den - 11 0 n d, ti e 
11 0 J1 d. 11 0 n d J eRen pleit tegen de bewering vnn I{ I sten 
R 0 Y a ar d 8 (Arch. v. Kerkgeschied. XV 362) en anderen, dat 
hij Ca 11 0 Y /! of Kan e e s zou geheeten hebben. 

Een ander uewlj/! kunnen we aanlllllell uit het familie
wapen. Op een 17e eeuwsche wapenkaart zl('n we een wapen 
van keel, met elrle palen vnn vair (3 X 3 tongen 0Jl ln?uur); 
een gouden schIldhoofd met loopenden hond VRn snbel, met 
een geoogd en hal8band van goud ('/), wnarho\'cn een baren
steel (teeken van jongeren zoon) van keel, lamfers van goud 
en sabel met een geoogdell halsband VRn keel, voorts gevarieerd 
als het schild, 

Stumlijst VU" ,Ie Fm"i/ip, Cm';s ('U ./p, 
(/uuruun verwm,tp, ge,'ila('hlell. 

Reeds lang bezig zijnde met het geslacht n j BW lek. vond 
ik bovengenoemden stamllJst. HIJ is gemaakt volgens verschU
Iende bronllen 0.1\. I. A. Fe r w e r d a & J. Kok NedcrJand
sche Oeslacht-, St.am- ell Wapenboek, A'dnm 1785, Dl. II In 
voce; vervolgens het Oeslachtreglster der lamllie Ba er k e 11 

67 



Indertijd te den Haag; en eindelijk het Album NovitorhlD\ Tor~ 
nacense en Meehllense MBS, d.I. het boek, waarin de novicen 
der provincie Germaniae iuferlorls, FlaÎldro-Belgl\~!\ en OaUo
Belglca S.J. eigenhandIg de namen hunn('r ouders, de plaats 
en den tijd hunller studiën enz. aanteekenden, hetwelk nog In 
België bewaard wordt. 

Henrleus Canlsius (cfr. D.) en l.lvlnu8 Canl
S i u s (efr. N.) zouden de Ho n d t hebben geheeten. dit wordt 
echter betwijfeld wijl de naam Ca n i R toen de ourspronkelljke 
naam d e H 0 n d t reeds verdrongen had. 

Jac 0 b Ca nis omstreeks 1465 geboren, was 27 Jaar Bur
gemeester van Nijmegen. HIJ Is de schrijver van "J a e 0 b 11 S 
C a 111 s se u deC ani bus, In llbros D. Justlnlanl hl1peratorls 
carmlna" (Padune 1485) en "Jacobus Canls seu de 
Ca nl bus, de modo studendi In jure". (Lugdlnl 1485). HIJ 
overleed In December 1543 en ligt begraven In de groote kerk 
te N~imegell. 

A e g I d I a van Hou wen In gen, van 's lIertogenbosch 
geboortig, ook G e 11 e k e, 0 e 11 e tt e 11 0 vIn g a n a, H u v e
n In g·a, H ö n win g a, Ho nlg h genaamd, had tot moeder 
H I nek e R ou ken s. 

Volgens H. S. B a e r ken had Jac 0 b Ca n Is 12 kinde
ren. Behalve die welke In den stamlIJst zijn opgenomen ook 
nog: H 111 e k e, 0 eer t r u i d, getrouwd met Co r n e 11 s van 
U d e m, T r e s I a en L \l C i a, alle ouder dan Jac 0 b a. 

Th e 0 dor I k, In 1532 te Nijmegen geboren, verwIerf op 
21 Jarigen leeftijd den graad van Doctor In de Wijsbegeerte en 
Godgeleerdheid. HIJ werd Jesuiet en was achtereenvolgens rector 
van de colleges van München, Dillingen en Ingolstadt. Nadat 
hij 30 Jaren deze bediening had waargenomen, werd hij naar 
Lucern gezonden, en op 63 jarigen leeftijd wederom met het 
bestuur van het college te lngolstadt belast. Later ging hij naar 
Lucern ter\1g en stierf aldaar, 27 September 1604. 

A e g 1 d i a, het tweede kind van Jac 0 b C a nis. en 
Wen d e 11n a v. d. Be r g h, wordt door sommigen tot de 
kinderen van het eerste huwelijk gerekend. ZIJ huwde: 

1°, Ruelof van Valckellborgh van Haarlem. 
2". Dir k v a 11 R Y 8 W Y c k, van wien 7 kinderen o.a. 

Dr. Jacobus en Theodorus van Ryswyck belde S. J. 
De eerste overleed te RIJn8berg 7 Jan. 1606 als veldprediker; de 
tweede, bij de verovering van Oocl1, door de staatschen gevan· 
gen genomen en als priester te Nijmegen gekerkerd, overleed 
ten gevolge van allerlei outber1l1gen aldaar 4 Jull 1625. . 

3°. Eli 8 a bet b, die in den echt trad met 0 er 1t • 
Uwe us en daarna JIlet 0 t toE y mer e 11, van wlen 0 eer t 
van E y Ut ere n S. J. 

Oer a r d a werd abdis van het klooster dcr H. Clara te 
Wamel; zIJ ligt begraven te Cleef in de groote kerk. 
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ot toe a nis geboren omstreeks 1530, was in 1572 Burge
meester te Arnhem; doch "vanw~ge die van Arem ten respecte 
va.n de Homs Cal.llolicke religie uitgewesen" ging hij zich vesti
gen te Huissen, waar hij overieed 12 October 1586 en werd be
graven in de parochiale kerk voor het koor. Zijne vrouw, 
C u n era van der Er r e geheeten stierf 13 December 1595 
en ligt te Arnhem in de groote kerk begraven. 

Dir k C a 11 i s van het huis Blo i s - I s E' n cl 0 r n huwt 
omstreeks 1460 met Wen del i n a van V i s ser, dochter van 
Ar nol d, ridder van Jel'usalem (1436) en Ge r t ru d a va 11 

L ent, van wie 5 kinderen. 
1. Mr. Dir k Ca nis, kanunnik. 
2. Mr. Jacob Canis (A). 
3. Joh a 11 Ca 11 i s (B). 
4. 0 tt 0 C a nis (C). 
5. A I e y dCa nis. 

(A) Jac 0 b C a nis, Ridder van Kar e 1, Hertog van Lotte
ringen, Baillu van Verdun, Gouverneur van het Casteel 
van Magiesmes; hij was verscht:Jdene malen Burgemeester 
te Nijmegen, huwt 1515: 
1°. A e g I d a van H 0 ti win gen, van wie 2 kinderen: 

1. Pi e ter Ca nis, geboren te Ni.lmE'gen 8 Mei 1521, 
Doctor in de Theologie en algemeen bekend onder 
den naam van Pet rus C a n t s i u s, hU overleed 
te Freiburg in Zwitserland 21 December 1597. 

2°, Wen del i n a. Deze huwt God fr i e d v 0 n Tri est, 
Burgemeester van Nijmegen, van wie o.a. 
Jacob 
Evert 
Godfried 

2°. omstreeks 1524 We n d e 11 n a van den Be r g h, 
vail wie 8 kinderen: 
1. Dr. 'l'heodorik S.J. 
2. Aegi dia. 
3. G era r d (D). 
4. 0 t t 0 (EL 
5. G ij s b e r t (F). 
6. G erarda. 
7. Elisabeth (0), 
8. Jacoba (H). 

(B) Joh anC a nis, huwt CIa r a van wie 3 kindel'en: 
1. Ar nol d, 
2. Dirk. 
3. Mar g are t 11 a. 

(0) 0 t t 0 0 a nis, Burgemeester van Arnhem. huwt de Wed. 
E g b e r t Bie sm a n, van wie 2 kinderen: 

1. N.N. huwt. Wi chm an van den B ergh. 
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2. Cat har i n a huwt 1°. Jan Ha e r t s, 2'J. Jan 
van R y s w y c k (I): 

(D) Ge r a r dCa nis, huwt omstreeks 1554: 
1°. Adelheid van Ryswyck. 
2"'. A n n aLe yen dec k ers, bij deze 6 kinderen: 

1. Jacobus huwt Allda Pantrlna (K). 
2. Jo a n nes S.J. geb. te Nijmegen 1569, overleden 1613. 
3. 'D r. Hen r 1 c u s. 
4. Mr. Theodorus S.J. (?). 
5. en 6.: dochters. 

(E) 0 t toe a nis huwt 17 AprlI 1560, Cu n era van der 
Arrabe (van der Erre), bij wie 4 kinderen: 

1. Jac 0 b, Burgemeester van Huissen, Stadhouder van 
. den Heer van den Dorenweert, overleed aan den 
Dorenweert 30 Juli 1624 te Huissen en ligt voor het 
koor begraven. Hij huwt 31 Mei 1598 Th e 0 dor 1 c a 
te 11 B erg h e (L).· 

2. Joh a n, Schepen te Huissen, huwt: 1°. eh ris tin a 
Schoensteyn, 2° ....... ? (M). 

3. Fenenna huwt 1596 Herman van Amstel. 
4. Ar nol d a huwt 1596 Ni col a a s S I u Y s ken, 

. beide te Randwijk I;Iegraven. 

(F) Gijs b er t Ca nis (Ecuyer; huwt 1561 Lu tg a r d a 
(Lucia) de Melis (van Melen) bij wie 4 kinderen: 

1. Jo r dan huwt 1596 de voordochter van Are n t 
van der Heyden (N). 

2. Wen del huwt Ar nol d van der He y den, 
Rentmeester van S c hen k van T e u ten b 0 r c b, 
Drossaard van Schulenburg (0). 

3. Th e 0 dor 1 c a huwt Jan van G roe t vel d (P). 
4. G eer tr \1 i d huwt Rl c q u 1 n Moe kin c k, zoon 

van den Burgemeester van Deutecom. 

(G) Ellsabeth Canis huwt 1549 Laurens Uwens, 
zoon van Hen d rik en R 1 c a van Wijn boven, van 
wie 6 kinderen: 

'10 

1. Mr. Hen d rik, Ridder (1619), Raadsheer te Meche
len, Kanselier van Gelderland en Zutphen, huwt 
Clementla Asseliers (Q), 

2. Jac 0 b, Burgemeester te Nijmegen, buwt 1582 
Ar nol d a Den 1 s (Dlonisiu8) en Fr ede r i c a 
Tel man 8 (T 0 u man s) overleden 31 Oct. 1607. 

3. Jo r i8. 
4. M i c 11 i e 1- Jac 0 b. 
5. A n n a - I s a b e 11 a. 
6. Maria. 



(H) Jac 0 b a C ani s huwt Her man van R y s w y c k, van 
wie 3 kinderen: 

1. G e r rit huwt S 1 b i 11 e, dochter van W 111 e m 
Verh eid en. 

2. Rei n 1 e r (Rl. 
3. Dir k huwt Gijs b e r t a van A pelt e r n. 

(1) Cat har i n a C a nis huwt Jan van R y R W Y c k, van 
wie Rel n ier, Advocaat te Brussel, huwt :F. Jac q u e
li n ede Fa cue 8 (S>. 

(K) Jac 0 bus C a nis huwt omstreeks 1580 A li ct a P I a n
tri n a, van wie: 

1. Joh a n huwt omstreeks 1620 Ni e 0 I a ä Ver b 0 1-
ten. 

2. Mr. Jac 0 bus S.J. geboren te Calear 1584, over
leden te Ingolstadt, 27 Mei 1647. 

(L) Jac 0 b C a nis huwt T 11 e 0 dor a ten B erg h e. vah 
wie een dochter een u r a geb. 15 Augustus 1599, huwt 28 
Januari 1619 te Huissen Wil 11 e 1 mBa er ken Jur. Doet. 

(M) Johan Canis huwt: 
10. Christina Schoensteyn, van wie: 

1. Dr. Pet r u 8 Ca nis i u s Jr. S.J. 
2. N.N. huwt J acob van Eymeren te Zevenaar. 

20
• N.N. van wie: 

1. 0 t t 0 S.J. overleden' 8 September 1643. 
2. N.N. huwt Herman Driessen. 

(N) J 0 r dan C a nis huwt de voordochter van Are n t van 
der He y ct e n, van wie misschien L i v i 11 u 81 

(0) Wendel Canis huwt Arnold van der Heyden, 
van wie E ver a r d van H e y den, Ontvanger-Generaal 
van Gelderland, huwt Catharlna Krebl1er (T). 

(P) Th e 0 dor i c a Ca nis huwt Jan van G r oot vel t, 
Rentmeester der domeinen in Gelderland, van wie: 

1.. Wal ter S.J. geb. te Nijmegen 1589 overleden 12 
October 1629. 

2. G ij 8 b e r t o. Cap. 
(Q) Hen d rik Uwe n 8 huwt Cl e men t i a A 8 S e 11 ers, 

dochter van Jan en Mar g are t haD u i s b u r g, van 
wie: 

1. Jan-Baptist S.J. 
2. Jo rls, Ridder, Heer van Berchem, st. Ln.urens en 

I.lnebeke, Raadsheer in den souverein en Raad van 
Brabant, huwt A n n a B 0 u r g e 0 1 s, dochter van 
K ere 1, Ridder. 

3. A n n a huwt 27 November 1611 Kar e 1 L a u v i n, 
Rldder, Heer van den Haag (U). 
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4. I sa b e 11 a, geb. 1592, huwt 1620 U rba i n van 
Ma y e r, Ontvanger van Z. M. domeinen in het 
kwartier van Mechelen, Vilvoorden en Vuerden, over
leed 16 April 1670. 

5. Jac 0 b, Ridder, Raadsheer in het Hof van Brabant, 
huwt Bar b e A s s e 11 ers, dochter van E g b e r t. 

tR S) Rel n ier van R y s w y c k huwt Jac q u e li n e Fr a
c u r v e (F a cue s), van wie Jan, Heer van Miel, Piereux 
en Bollebeke, huwt: 
1°. Mar i a Vit s, dochter van F il i P s, Schepen te Bru

sel, en Lo u i saP e n n e m a ,n s. . 
2°. Maria van Eemsbeeke of van der Haagen, 

dochter van Pi e ter, Secretaris van Brabant. 
(T) E ver a r d van der H e y den huwt' Cat har i n a 

Kr e b b e r, van wie 7 kinderen. 
1. Arn ol d. 
2. Ni col a s. 
3. Gijs b e r t, Ontvanger-Generaal van Gelderland, 

Heer van Langenveld, huwt 1°. Agnes Magtilde 
Be x, 2°. G e'e r t r u i d Ren ge r s. 

4. Hen d rik, Prior van Marlenzande. 
5. Jan, Drossaard van Montfoort, huwt Mar 1 a 

Klara Koek. 
6. G era r d, na den dood van zijn broeder Drossaard 

van Montfoort. 
7. Mar i a - C I ara. 

(U) A n n a Uwe n s huwt Kar e I L a u v i n, van wIe He n
d rik - F lor e n s, Raad-fiscaal van den Rade te Meche
len, overleden 13 September 1677, huwt Je a n n ede 
Bra c I e, dochter van Ge 0 r g, Ridder, Heer van W1lle
comme en van Cat har i naG rut er. s. 

(V) Jan van R y s w y c k huwt: 
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1°. Mar i a V i t s, van wie A n n a - Mar i a huwt Kar e I 
. van Don gel b erg, Vicomte van Schellebeke, Raads
heer in den Rade, zoon van Fr anc 01 s, Heer van 
Herlaar en Zellebeke en van J e a n n e 0 u der t (W). 

2°. Maria van Eemsbeke .(van der Haagen), vah 
wie: 
1. Mar 1 a - Jus tin a huwt N 1 col a a s H a e r t s, 
Schepen te Brussel. 
2. Hen drlk. 
3. Jac q u e II n e. 
4. Mar g are t h a huwt C 11 rls top hor u s - Jac o

b u sDi r 1 x, van wie E In man u e 1- G u 11 e 1 In U S 
S.J. geb. te Roermond 1704. 



5. Reinier. 
6. WilIem. 

7. A n n a huwt Jan van Wa a I 11 e m, Heer van Ter
borgh. overleden 12 October 1666, den laasten mann. 
afstammeling van deze famlUe, begraven te Meche
len. (IJ). 

(W) A n naM a r i a van R y s w y c k huwt Kar e 1 van 
Don gel b erg, van wie: 

1. C 11 a rIo tt e, Vicomtesse van Schellebeke, huwt 
1°. Frederik Joseph de Martelaar, Baron 
de Pare, 2°. Pieter-Ignatius, Vicomte van 
Reym bou tso 

2. A n n a - P h i 11 p pin e Dame van B er c h, huwt 
F r anc 0 is - Eng e 1 b e r t v a u S 1 e e 1 a n d t, 
Kapitein. 

3. Mar i a - Ph i 11 P pin e huwt Kar e 1 van V i 11 e
gas .. 

(IJ) A n n a v R n R y s w y c k huwt Jan van Wan 1 hem, 
van wie: Mar i a - A n n a. Dame van Ter b 0 r g h, huwt 
Fr anc 0 i s God i n, Heer van Baumetz eu Merlicourt. 

(Z) Mar i a Jus tin a van R y s w y c k huwt N i col a a 5, 
van wie Fe r din a n d, Heer van Notebeke, overleden 6 Sep
tember 1710. 

Het nageslacht eerde Pet rus Ca nis door een standbeeld, 
hetwelk geplaatst werd in zijn geboortestad NUmegen. 

p. LECTOR W. TH. RISWICK D.E.S.A. 

Aanvulling op "et arti/wl t'ttll N. M. getiteld: 
"Familieteelrens va", Iwt geslacht Rllijsselwurs" 
in No. 2 vmi "GeIIs Nostm'~ 

N. M. zegt in bovenaangehaald artikel op pag. 22, dat de 
3 vlsschen in de kwartieren 2 en 3 van het gevierendeelde 
wapen van de tot den Nederlandsehen Adel behoorende lamlUe 
R u ij 8 sen a ers "naar alle waarschijnlijkheid ruischvorens 
zijn", zood at de wapenfiguren In deze beide kwartieren in ver
band zullen staan met den famlUenaam. 

In dit verband is het opmerkelijk, dat het zegel Jac 0 bus 
R u IJ ss e n a a r in 1'771 schepen van Weespercarspel aan een 'X charter in een collectie losse charters in het Rijks

archief te Haarlem als wapen vertoont: ,,3 vis
schen, waarvan 2 schuingekruist en de derde ver
en de derde verticaal daarover heen. 

Naar alle waarschijnlijkheid is dus ook dit 
, een een sprekend wapen. 

Verder zegt dezelfde inzender op pag. 22, dat het molen-
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Ijzer door de molenaars "rIjne" genoemd wordt. In dit verband 
is het opmerkelijk, dat het wapen van eene familie van Rij n e 
ook voorkomende met den naam van d e 11 Rijn e, geallieerd 
met eene famlUe va 11 H t I ten, volgens de Fragment gene
alogiën van de Geb r. v a 11 At t e vel d In het Rijksarchief 
te Utrecht (dossier v a 11 H 11 ten) is: "in blauw een groot 
zilveren antiek molenIjzer, waarvan de 4 einden de 4 schtld
hoeken raken, vergezeld boven en beneden van 3 zilveren lig
gende blokjes, rechts en links' van 5 zilveren staande blokjes. 

Het Armodal General beschrijft dit wapen met den onjuis
ten naam van den R e ij neen onjuist met 4 schuinge
kruiste molenwieken in plaats van molenIjzer, terwijl het 
daarentegen het wapen van eene Brugsche famUie van den 
Rijn e juist beschrijft met een antiek molenIjzer op een met 
blokjes bezaaid veld. (Dit is weder een voorbeeld van zeer vele 
onjuistheden in het Armonial Generai!) 

Dat het voorwerp positief een molenIjzer en niet 4 molen
wieken moet zijn, blijkt duidelijk uit de lakafdrukken van 
A 11 ton ij va 11 H i I ten in 1626, 1629 en 1639 Secretaris van 
de staten van Utrecht In het archiet van de Heeren en graven 
van CUlemborg en uit het zegel van J 0 0 s t van H 11 ten 
in 1838 notaris te Scherpenzeel, die een .gevierendeeld wapen 
vertoonen met den vergezelden gOlvenden dwarsbalk van Van 
H 11 t e ri in de kwartieren 1 en 4 en het wapen van d'e n 
Rijn e in 2 en 3. Op deze lakafdrukken en op dit zegel 1n het 
voorwerp 1n de kwartieren 2 en 3 n1 fallor een antiek molenIjzer. 

Uit de Wapenheraut 1902 pag. 189 blijkt, dat voornoemde 
Secretaris A n ton y van H 11 ten geboren 1n 1586 de achter
kleinzoon was van A n ton y van H il ten hoogbaljuw van 
Sluis en A gn eta van den Rij ne Joostdochter. 

Uit de mèdedeeling van -N. M. blijks dus, dat dit wapen 
van Rijn e eveneens een sprekend wapen is. 

Arnhem, Maart 1946. ' R. T. MUSCHART. 

vanwaaR kOlnen onze namen 1" 
C. lWODENBUlfG 

In lIarderwijker Veen: 
Kale lucht, Pannenhuis en Keul. 

In de Nijkerkselle Mheen: 
De Pol, Bontepoort, Mezengoed, Nekkeveld, Ark. 
Onder Lunteren: 
Naarkamp, de Straet, de Voort, Loenshorst, Vaneveld, de 

Nap, de Mispel Zwetselaar, Sprakelaar, Hazendonk, Batelaar, 
Schothorst, Busbroek, Scharenburg, Gemseler, Vossegat, Groote 
en KleIne Kleit, de Spurler, Bakkenes, Butseler. 
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Onder Scherpf'llzeel: 
Kolf schoten, Luurkepol, Holevoet, Wolfswinkel, ( deze naam 

is verbàl'lt.erd tot. Wolleswlnkel!), Ruurwlnkel, Hentjeskamp, 
Breeschoten, Oool'lwiJligen, Veenl'lchoten, flehnlk, Hulgel1bosch, 
Engelaar, Zelder, Renhes, Oud-Wlller, de Haal', 

Onder Woudenberg: 
Donkelaar, Dashorst, Sniddelaar, Roffelaar, Vlastuil1, Hoeve

laar, aunbalgen, Groot Egdom, Davelaar, Landaas, Langemaat, 
(Utr. uitspraak }egemaat), Huisstede, de Stulp, Moors, Dadelaar, 
de Meint. 

Buurtschap Voskuylen: 
In de huurtRchap Gillk('l vindt men: 
Heischoten, Kempers-Lageweij, de Heul. 
Onder Maal'sbcrgcll: 

Meljerhorst, Veenenzigt, Blocmheuvel, Valkelleng. 
Onder Maarll: 
Nleuwenhuizen, Pannenhuls, de Haar, de Birk, EIkelenburg, 

de Teut, Haksvoort, Lammersdam, Ruimelaar, Ringelpoel. 
Onder Barneveld en omgeving: 
Veller, Roozelaar, Raapseler, Esveld~Butseler, de Glashut, 

Borselaar, den Hee, Vaarst, de Ooster, de Biezen, Rennekom, 
Harselaar, de Mink, Uilellgoor, Dronkelaar, Surkt.um, Otelaar, 
Bieler, Burgwal, de Lars, Kraayenkamp, Wambuis, Zandsteeg, 
Kleut, Brlelard, het Kossegat, Pothoven, Emelaar, Heukenhorst, 
Huksveld, Borgstede, BItterschoten, Havikhorst, Schoonderbeek, 
den Tweel, den Aard, Butselaar, de Fliert Malkenhorst, Wes
terveld; Blankenhoeve, Overbeek, Koddelaar, Vinkelaar, 01'00-

tenhof, Kleinenhof, Langelaar, de March-Vinkselaar. Buurten 
zijn o.a. Achterveld, Zeumeren, Wenkop. 

Onder Stoutenburg: 
Emelaar, Kieftepol, (Kievitspol) , Hoolhorst, Roffelaar, De 

Rist (Oud en Nieuw), Strijdhorst, den Eng, Het Vliet, DrUtakker, 
t Schar:n, de Horst, de Ruijf, Hondhorst, Middelaar. 

Onder Rcnswoude: 
Wageveld, Daatselaar-Overeem, Spikhorst, Ravenhorst, Het 

Hof, Wachteldonk, Ubbeschoten, Methorst. 
(VVordt vervolgd. 

UIt h€t OnÖ€RtRoUW- €n tROUWBO€k U€Rust€nÖ€ 
Op b€ pastoRI€ st. Jan t€ waalWijk 

1704 21 Junlus Unuerunt sponsalia Ju do C u s v a 11 cl e 
V 0 n del et Jac 0 bad u B 0 i s cora"m me Wal ter 0 Col e n 
pastore et testibus Hel e n a van M e u 1 w ij c k et Cat 11 a
rlna Co Ie n.' 

1704 Julius 7 Contraxerunt (matrimonium) Ju d 0 cu s van 
V 0 n del Arnsteredarnmensis et Jac 0 bad u Bol s corarn 
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me Wal ter 0 Col e n et testibus Eli z a bet had e Wit t 
et Cat har i n a Col e n. 

Notá: Protestati sunt hi contrahentes coram me et hlsce 
testibus se habere concensum missionarll sui coram me contra
hendi oni non potui scribere cum ei us ecclesia ab offlciaU se 
conclusa et ipse pater nec ipse episcopus inteni Erbus (?) sit, 
vi etiam protestabantur vldi tamen attestionem proclamationum 
Amstelrodami sine impedimento factarum - et ipsa hic usa. 

Bovenstaande ondertrouw - en trouwakten vond ik in het. 
bovengenoemde Trouwboek, berustend niet op het RA te s-Bosch 
doch op de Pastorie der Parochie st. Jan te Waalwijk. 

Betreft het hier een mogelijke nakomeling van onzen dichter 
J 0 0 s t van den V 0 n del? De voornaam J 0 d 0 c u s 
(J 0 0 s tI) en de afkomst uit Amsterdam wijzen in die richting. 

J, v. d. MOER. 

het Geslacht tORtnan 
Tot oosvoorn Is gebooren Jan Tor man 

In den Jaare 1722 Den 1 October 
Alsmede des SeIs Huysvrouw Kr y n a Lu g ten b 0 r g. 
In den Jaare 1725 den 21 January. 
De kinderen Van voornoemde Egtelieden als Vollygt 
Ar y Tor man den 28 January 1748 (overlede den 25 

Augustus 1817 s morgens half 6 uuren). 
W ill e m Tor man den 31 Augustus 1749 (is overleden 

den 23 Mey 1817), 
Dy neT 0 r man den 26 September 1751. 
Dam mes Tor man den 18 Augustus 1754 (overleed den 

26 Novemb. 1795 tot Diemerbrug) . 
To m a s To r man den 20 November 1757. 
Geertje Torman.den 30 April 1760 (overleden den 2 

April 1820 te Brielle). 

DIt syn de Kinderen al Uit deese Egt geSproote 
Die heeden op de es dag het leven nog genooten 
De Vader is gegaan twee maanden Nuy geleede 
Het Eynde Synes wegs Dat wenste wy was Vreede 
Wy hoope Hem te sien naa het eint van On se Reis 
Ver boovent Eyndig Aarts int Eeuwig Paradis 
Octobers Laatsten dag Is dit Papier beschreeve 
In het Jaar 17 hondert en 80 daar beneeve 
Dus is dit Blaatie vol 
Ent véersie dat is pit 
Dan Ist alleen uyt noot 
Da~ ik mijn Reeden sluyt 

Het bovenstaande is geschreven door Ar y T (, r man (geb. 
28 Januari 1748) op een los vel papier. Hetgeen tusschen haak-
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Jes is geplaatst. wf'nl later door Ar y 'J' () r mali f nr. 8. hier
olldf'f gf"lIIemd I tfl(~gevof'r~fl. F.f'rst.gf'l1ofl lllrle A r y Tor 111 n 11 
vervolgt zijn famllie-annteekellingen op ePIl BIjhei - schutblad: 

12 
Anno 17-76. 

9 
Den 9 December. 

1. Is OeBoore Jan l' 0 r lil a n. Op Maamlag Aavont kwar
teil' Over tien Ure. Syn Vader Is Ar y l' 0 I' mali. Syn Moeder 
W 1iI e In y n a '1' i g gel a a r. Die ge'l'l'Ouwt syn Den 24 Octoo
ber Int Jaar 1773. 

Anno 1778. 

2. Den 29sten Allgustus synde Zaterdag Is des Morrygens 
om half Drie Ure Geboore Nee I t je A.r y s e '1' 0 r man. En 
'Is getrouwd df'1l ij October 1806 met Ar y 0 \l dik van Put t e. 

3. Den 18 Janaray 1781 Is OeboOl'e Voor De middag 01Jl 

Elf Ure K r y n a a Tor lil a 11. En Is' Getrouwdt lJlet Lee n der t 
no 0 g we r f dl'n 20 Mey 1805. En Is Gestorve den 13 April 1816 
naalaatende 1 zoon en twee dogters. 

4. Den 16 November Anno 1782 Zaterdag voor de middag 
tien ure Is gebooren Jac 0 baT 0 r In a n. En is overleede 16 
weeken ouwt zynde. 

5. De tweede Jac 0 baT 0 r In a n Is OeRooren op Vrijdag 
Avond ten half twaalf zynde den 9 April 1784. 

6. Willemyua Torman Is geboore Den 11 febrllary 
op Zaterdag voormiddag 10 Ure Int Jaar 1786 (en overleden te 
Rotterdam op den 21 J\tly 18:13). 

7. Ar y '1' 0 r man Is Geboore Den 6 Septemher op Zat.er
daglnorge kwartier over D Ure Int Jaar 1788 en Is overleede den· 
22 Maart 1789 sJllorgens om half zeeven ure. 

8. Ar y 'I' 0 r man de tweede van dien Naam Is lleboore 
den 14 July op woensdag smorgens half neegen Ilre Anno 1790. 

Deze A r y Tor man vervolgt de nanteekenlngen nu met: 
en gehuwd UI!'t C 0 r n e 11 a B e r t r u d a 0 e I I naG ree b e. 
Den 20 Novembber 1823. De vrouw WIlS toen 21 Jllar oud. 

God gaf mij deze lieve vrouw 
Vl'reend In onze Huwlljkslrouw 
Door mijnen waa(r)de vrJend en broeder 
Als eerst ARsessor in den rand 
Voorzitter van de Magistraat 
Gods zegen zij 011S albehoeder 

Augustus A r y Tor m a 11 Is grhol'i'm den 12e Mei 1824 des 
middags om twee tuJl'en, de vader A. 'I' 0 r m n 11, de Moeder 
C. B. D. 0 ree b e, Echtelieden. 

W 111 e m y n a Jac 0 b a is geboren den 15 Mei 1825 des 
middags om twaalf uu\'en. 
Medemblik, 1946 I. H. A. E. HAHSHAOEN. 
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Het welbekende verhaal van den heldendood van .1 all 
van Sc h t\ ( (e 1 a a r, een der toppunten van ons aanvankelijk 
geschiedenis-onderwijS, vindt zijn oorsprong in een anoniem 
krol1iekje. In haar viJftiende-eeuwsche redactie. dus ontdaan 
van al de franje, die latere vertel1ers er aun hebben gehangen. 
luldt. d~ (stellig echt-gebeurde) historie aldus: 

"Item op den XVI dach in JuUus sY" sommige rtlter van 
den Rosendllel geweest ende hebben den toern ende kerck 
\.ot Bernevelt ingenomen; ende hoere wns XIX, die 't deden. 
Ende die van Amersfoert ende die ruters van die Nyekerck: 
toghen voer die kerck ende brochten bussen mede ende 
scoten doel' deu toel'll; eude seoten daer vler of vijf doot. 
Die op den toern waren, gheerden spraeck te houden; alst 
gesciede. Ende diegheel1, die op dell toern wuren, hadden 
geert\ In handen gegartn ende hem gevanghen gegeven. 
Ende die vall Amersfoort antwoerden, dat. sy se niet. in 
IU\Ilc1en uelllen wouden,sy en mosten enen, geheten Jan 
VEln SCRfIe)aer, te gR)mgaten uytwerpe11 van den toern; dat 
dlegheell. die op den toern waren, niet doen en wouden. 

Doe seyde J a Jl v R n S c a ft e I El er: 
.. JJieve geseHen, ie moet umaner sterven, ie en wH ti in 

geenen last brenghen. Ende glllck boven op die tynnen 
van den toern staen ende setten syn handen in syn syde 
ende spl'l\l1ck van boven neder. Mer hy en vleI nlet doot, 
mer doe hij lach, doe wert hy dootgesltlgen, als voers?). staet 
als my gesegt Is'. 

(Bisschop David van Bourgondië en ~IJn stad. Utrechtsch
HollRndsche Jaarboeken 1481-1483. enz. Opnieuw ulLgege
veil door Dr. N. B. 'l'ellhaeCl, bJz. 110). 

tRouW80ek öel~ ljel11€€lIte vlIjmen 

Door den heer J. P. H. Goosens fs een 
chronologische klapper samengesteld 011 het 
trouwboek van de Gereformeerde (thans Ne
derl. Hel·v.) Gemeente ~e Vlijmen, beginnende 
met het jaar 1700. DIt trouwboek berust bij 
den Predikant. Oudere trouwboeken zijn -
VOOl''l.OOler bekend - niet aanwezig. 

Oat de overgroote meerderheid der Beten betrekking heeft 
op RoolJlsch-RnthoUeken moge blIJken uit het lelt, dat van de 
1218 door den heer 0 •. geregistreerde huwelijken er niet minder 
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dan 1181 dnteeren uit het tiJdvak 1700-1795. Vnnn.C 1795 tot 
heden komen in het trouwlloek tdecht.R 37 nd('u voot. 

Ook vonden te Vlijmen vet!;cheldcllp. hmveH,IltN\ v~" mHl
ta{ren p\at\ls, 'Wat, ge'l.\en de nabijhe\\\ v\\\\ d~ v.\'\\·\\\'l'\'~l\'&p\\\\\tse\\ 
's-Hertogenbosch cn Heusdcn, a\lt'II'7.ins begrl.hlclljk Is. 

Gaarne is de heer GOOSCllS bereltl belangstellenden lUet na
dere Inltchtillgcn van dIenst zIJn. 

l\O€kl\C5P'l€kl nq 

.,H" I,m;t;" ,."" ,/,." ","'rldr .... , i"~ "'/If'n/Hf/",,,,,t 
,'"" ,n1J7 tflt 111111". 
l'f'(IPJ..,·',r~1i mil J. /I, I,'. Jll • .I. ,'''', ,/ .. fIInr(f·/. 
Uitg, 'l'"II/ilIRIf - ', •. II"rtllg,."IIf,.,r·I" 

Hoewel de eigenlijke beteekenis op St,aat.sreclttell,lk terrein 
ligt. vind ik. het toch wel de moeite om het nl\ll te bevelen, De 
schrijver, welke ln het bezit is Vnll het huls-ntchief "nn de 
lam\\\e t\ ~ \ a Co \1 rt. behandelt in 70\111 jll'oe{schrHlen het 
ambt van hoofd of J.nnddl'Ost van lJrabnnt, welk Mr. P nul 11 S 
del a Co 11 l' tonder LodewJ)k NlllJOleon beklpf'dde. 

. De7.e pf'rlode welke hIer verhaald WOI'dt heelt veel OVf'I'pell

komst met de ncJJter ons ll~gende lJl'7.et,ttnJt;sti,ld N\ stelde hooge 
ambtenaren voor groote moelll.lkheden. daar de7.e, hl,l gt.'héhlle 
opdracht, urder hadden zuuvcel mogelijk te saboteeren. 

M, D, KII.sDONK Jr. 

,,,'to,uJlwppnVf1 1)UU " .. ,'ere 'ydsd'dj'tt>fl fI/' f;mU'lIlo#;e 
(lf (f(llwe,.wm,t ~dlÎ(,d 

.. De Navorsch('r", n1e ianrgnng, nno 1. - S\o{)p\n~ der Kerk 
te Petten, - Een weinig bekel1l.1 Navotl'lchiugsgebled, - De 
Rivieren RE'gge en SUnge, (le k(\llalen Dolksbeck, SchlJlbeek en 
Buurserbeek. 1, 

All, 2. - Gedcllkwf\ludfge Lhlll",rgf'rs, v 1\ n P 1\ II nno t., 
(loor J R IJ Ver 7. f./ I. - De UlvJerell Hegge en SUnge, etc. Il. -
net WtdbUl~gspleln. - Oude klokken. - Drakensein I. - Vra
genrubrlek, 

Afl. 3. -0, F \I) d n ti er t. - De out.IlHlp,I.!ng vnn K n I' e I 
V !net de Ahdls van Rij 1\ s h \l I' g. - lll'akcllstein 11. - De 
Rlvlerrll Regge t>l\ Slinge. f'tc. lIl. - lIet geslacht, S war t
w () 1 t 1. - Boekaankondigingen, 

Afl. 4. - Bijzonderheden Jn Mhtdelcmuwsche gehr,(\t"llbnftkjt"s. 
- (Je Prinses van Are II be r g, - Pe JUviel'ell R\'g~e l'll Slingc, 
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etc. IV. - De schilderijen van de Admiraals E ver t sen. -
Drakenstein 111. - Een verzonken klok. - Het geslacht S war t-
wol t 11. . 

"Nederlandsch Archief", 4e jaargang, afl. 3. - Wapenkunde. 
Rococostijl I. - Geslacht Dan c k e r t s. - lIeraldlsche 

Kalenders. - Handen. - Mededeellngen. 
Afl. 4. - L in i naM ti ss els. - Genealogie d e W a a 1. 

- Naamlijst Predikanten Ned. Herv. Gemeente te Schiedam. -
Rococostijl 11. - Wapenrecht. - MededeeJlngen. 

M. D. I{, 

Deze rubrIek sLaat ten dienste van een leder. die met zUn 
onderzoek Is vnstgeloopell, dan wel van diegenen, die met andere 
personen verbinding zoeken op genealogisch en heraldiek gebied. 

De vragen zijn uitsluitend in te zenden aan het correspon
denUe-adres der N. O. V., Sumatrastraat 230, Amsterdam-O. 

15 - 5 Vel d man (n) - Vel t man (n I-v. d. Vel d e. 
wie kent een wapen of beeft gegevens over dit geslacht 
dat uit W.-Dultschland stamt? 
J. Veldman, Brederodestraat 77, Zandvoort. 

16 - 5 Gaarne ane gegevens aangaancle d e H a a n, waar 
mogelijk in genealogisch verband. Ik ben reeds eenlge 
jaren bezig met het samenstellen van alle vindbare per
sonen van dezen naam. Ook gaarne bereid Inllchtingen 
uit de klappers te verstrekken. 
A. de liaan, Orlonweg 28, Haarlem. 

17 - 5 Wie kan nadere gegevens verstrekken over de lamllle 
Dus ser d eBa ren n e, dan wel In contact te brengen 
met levende leden dezer lamUle. Ook de geringste gege
vens zijn welkom. 
J. van Dort, Knipstraat 40, Roosendaal (N.-Br.). 

18 - 5 Oegevens gevraagd en aangeboden omtrent de lamlUe 
van H eer I k h u 1z e 11. 
11. 1\1. BraakslIla, Alllstelveenscheweg 1006, A dahl~Z. 

19 - 5 AUe gegevens omtrent de volgende geslacbten worden 
gaarne ontvangen: Hentzepeter, Hensepeter 
Henze-Peter, Hlnzpeter, etc., door A. lIentle~ 
peter, ·Oudewljkertson 3, l!trecht. 
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JlfJllf!,I;gt~ #" . .,'"cllIe"ntgi.~/m· . ., ,I",. Iet/tUI. 

GCIU.',.loMisdw ji·flgmclliell. 

AJflruMwu VH,., Im.!(,rticI'stutcu, iuclieu men ,.iCl"llO()1· :zijn 
t.,c.~te",,,,i,,f.{ "e'~/t. g"gpven ww het. bestuu,.. 

A,.ti/mls Hl) g(!bicli VUil llernltlie/r. 

Opg(H'e IlWf, lJnmnell. 

lJoelmuulw,,,ligÏl'geu, lJoe!tbesl'rekingelt. 

ECIl ",,(fg(''''I11.~ voor (Ic lede", wuu,.;u zij [U"UIeIl tr«clttell 
die IIweilijldwden (11' ie losse .. met (lfI({eren, wm,r zij 
alleen lIIad,telelOs VOOI"S(<UUI. 

Gegevens, beschrijvingen e.(l., OVeI' steden, tlor1Jeu, (ml(le
l'ijen, Il(Icn[cl'ijell, str'c/ .. en, I,rovincie's etc. 

A,.til","'.~ ovel' GildelI, I"m ollislaan, Illm J;uu:tie ctc., 
(W(!I' Gn'Jstceliell, Gn1f01' . .,cI",;perr, [(',.helf, 

l"lwwJ.'iOl'gtwe van wu/el'e tijd.'icll,.iPc·" 0l' Gc"e(flog;~ch 
en (lmW(~"w(mt gebie(l. 

Gegevens uit (/001'-, ("0111(1- of {,('gnwfllOc/wn, ul of ,,;t". 
Ol' de Rijl,s(frdtievcn. fWlHvczig. 

OpgafIj' VUil i"ge!wllleu. I"vtlrtiers(fl(en, met vermeldillg 
van de "ame" wel/.'e lûerlllJ voorlwme". 



Dij N. V. l1if~f',.,!r" I\Illf~I~""III,ij 

A. nUTGEIiS . NAAIWI~N 
i" in \"oofbrrehlillg: 

J. c. P. W. A. S'l'EF.NK,UIl': 

"Heraldisch Vudemecllm" 
Niemn nrmenclerde nieR .• coml,l. I deel 

I'rijll wordt ± /6.50 
Beitelt reed" nu Uw ell.eml,laar 

Vraagl h.1. omlrf'1I1 IIf' lIi"nwf' ""rif' 

"NElJEIlLANlJSÇUE NAl\mNKUN .... ~" 

Voor mlvcrlclllic's kU1l1 U 

inlichtingcn bekomen bij 

het Sccrelariaat: 

llioulVstnmt 10U 
AlIlsterumn -Oost 

Ook U moet meehelpen! 

Geeft aan bct 

NEDERLANDSCHE 
ROODE KRUIS 

J 0/1. l>loeg' s 1eel,'enstudio 
Am"lrrdam·Oo~t 

Iliou".', ••• No. lDDI 

ontltlerl.t UI" (';~-lil.rissen, 
l!~l.oorte- en' trUllllt/murten 
(Jo/e voor (lL UI(! a n ,I e r 
teehenwerlc Imllt U terecll' I 

I'RIJZEN VOOll LJmEN VEil N.G.V. 
n.el 50% reductie 

DE CON1'ltlB U'l'lE 
,Icr N(~tlcrlRn,hwhe 
G('nculugiAt~lw Verccuigillg 

I,ellraagt l'eF jnnr "I"rldl! 

[5.-, 
wallrVOOI' U h~vclls gratis 

"GENS NOSTUA" untvlmgt 

V A C' A N '1' 

Genealogisch Bureau 

1(. J. J. VAN IIIJN 
Ncw tOll8traat 21-
A 111 8 ter d a m-O. 

werkt voor U in gclaccl Neder
)Ilnd en België op alle archicven 

Biedt zich aan, 
energicke jonge ... a" al8 

'vertegel~'woo,.dige,. 
(u8ent) 

\'oor een lIer.ldille" ell ol C;enealo"i.eh 
oure.u. Dr.ouder letter IJ. Adm. 'f. d ...... 1. 

DrukkerU O. A. Spin" Zn. N.V. - Ameterdam. 



me.1 19-1(, I'~ .I.\i\IH,.\lHi Il0. (, 



wat IS "GenealoGle" 1 

I e. Genealogie is de kennis van ons eigen geslacht en dus als 
zoodanig een deel der geschiedenis van ons volk. 

2e. Wij vormen slechts een schakel in den keten der geslachten. 
Het is dus vanzelfsprekend onze plicht tegenover onze nak(lllle
lingen, dat wij de kennis en geschiedenis onzer eigen voorzaten 
verzamelen, om hen later deze gegevens over te kunnen dragen. 

3e. Voor het heoefenen der Genealogie he hoeft lIIen heusch geen 
geleerde te zijn. Gezond verstand en liefde voor eigen familie 
en voll< zijn reeds meer dan voldoende. 

4e. Genealogie is gcen voorrecht van stalld of /!CId, iedereen immers, 
die slechts enkelc uren per weck hestccdt aan de gcnealogic, 
komt met weinig of gcenuitgaven in korten tijd, tot dc door helll 
hij de aanvang niet verwachtte resultaten en hij ziet uit het 
vcrlcden cen nieuwe wcreld van flitsen tot vcrdicping der kcnnis 
van zich zelf en zijn nakomclingen oprijzcn. 

M. I<ILSDONJ<, 

het kasteel van hOIUl naBiJ uoeumonb 
Men hccrt Lilllhurg wel ecns hct land dcr kasteclcn genocmd 

cn tererht, gern provinl'Îc VilnllllS vaderland is zoo rijk aall kélstecJclI 
en é1dellijke huizingen of h"fsteden als Limhurg. 

Wij hrengen thans in gedachten een hezoek aan hct kasteel 
van Hom hij Hoenllond, hct stamhuis der oude heeren, later graven 
van /lom, waarvan dc laatste was de hekende Uraaf van ·lJllrJI, 

PIlili,JS val! MOlltllwrCtlf.l', die met den Graaf toml/mlll VIlIJ ERII",I/d 
oJl 5 Juni 15fi8 op het schavot te Brussel het leven liet. 

liet land van tlllrtJ, dat in de oudste leenregistcrs voorkomt 
oJlder den naam van "Baronie van het land van Eyck (Maeseycl<)" 
of "Baronie vlm Maasland" heeft oorspronkelijk deel uitgemaakt 
van het gr<lafschap Loon, waarvan het in later tijden als cen manlJc
lijk leen znu zijn afgespleten. 

Het hestomi uit het dorp van dicn naalJl, en uit dc gemecntcn 
Haelen, BuggenulIJ, NunhellJ, I~()ggel, Heythuysen, Neer, Geysting'cn, 
Ophoven en Heel, met welke laatste plaats IJlen het aan Heel 
grenzende J3eegden "'oet verstaan. Bovendien hehoorden aan de 
Heeren en later Oravl'n van Hom, de heerlijkheden Weert, Wesse"" 
Breugel, BIIUl'llllut en Cnrtessc"" welke overigens lJIet het land 
van I-(orn in geen rechtstrecksche het rekking stonden. 

Tot de voorrechten van den Heer hchoorden voorts de c .. f
voogdij over Thorn en Neeritler, het recht om in dc Maas te visscheIl 
en om de delicten te straffen op heide oevers dezer rivier, in ZlllI
verre zij het gehied van Horn langs stroomde. 

Over dc oudste Hecren van Hom en 111111 afkOIJlst hcerscht 
onzekerheid. 

De cerste over wielt iets lIJeer bekend is, is \V iIlem I, lIeer 
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van I-Iorn, die 15 Mei 1219, titet toestemming van Ellge/llerl, Aarts
bisschop Vlllt I(eulen, door afstand van den Abt van st. Pantaléon, 
het dorp Wessem, waarover hij voogd was, ",et aanhoorigheden 
in erfpacht ontving, tegen een jaarlijksche rente van veertien 
Keulsche markelt. 

Hij overleed in of omstreeks 1240 en was gehuwd met Marga
rell,a, dochter van Dirk, Heer va" AlIe"a, en van MargarelIlO va" 
etuI· 

Zijn zoun en opvolger W iIIem 11 erfde in 1241 cle heerlijkheid 
Altena van zijlt oom Dirk, I-leer van die plallts. Hij was de eerste 
valt zijn geslacht, die het laltd van Hum lIIet dat valt "ltenll ver
eenigde. l:elt oorkonde valt het jaar 1244 hezegelde hij ",ct de 
wapelts valt Ilortl en "ltena. 

Hij was de eerste onderv()ogd over de rijksahdij Thorn, elt tevens 
de eerste zijner familie, die den titel voerde van opperjagerllleester 
des Oltitschen Wjks. 

In 12(;4 hevund hij zich met de koningelt van Engeland, Schot
laltd en Sicilië (lP het stcckspel van COÎllpiègnc. 

Hij stierf in genoemd jaar en werd in de kerk van het klouster 
Keizcrhosch ()luier Neer hegraven. 

ZijIIe tweede cchtgen()otc !1edll';g;s, erfgename van Wickerade, 
Cranend(lnck en Eindhovelt, schOltk hem vier zonen en een dochter, 
Margl1retllO, die de echtgenoote werd van A/berl vall Voorm, Burg
graaf van Zeeland. 

De oudste zuon Willem 111, I-leer van Hom, hield in den slag 
van Woerinr(en (5 Juni 1288) de zijde van den Hertog van Brabant. 

Bij akte van 12 Febr. 1299 legde hij ",et zijn zonen Dirk, 
Proost van den H. Verl(ls~er te Utrecht, Willem, zijn oudste, Gerard 
zijn jOligste zoon, en zijn zoon E"gelberl van Horll, I(altllnnik van 
St. Lambert te Luik, de verklaring af, niet te hebben deelgenomen 
aan clen moord op F/oris V, Graaf valt Holland. 

I-lij sneuvelde in 1304 met zijn reeds genoemden zoon Engelbf'rt 
in den slag van Zierikzee. Zijn stoffelijk overschot werd in den graf
kelder zijner familie in tie kerk van het klooster Keizerhosch bijgezet. 

Zijn eerste edltgenoote heete Margarell,a va" Loon; de tweede 
Bealrix I'tlll I1ralralll, welke eene dochter was van Hrll/lril, 11, 
Herto~ van Brabant, en van Soplria vall TI,ürillgen. 

ZIjn zoon en opvolger Gerant I, Heer van Horn, voerde in 1307 
een hardnekkige" krijg tegen Ja" va" Arckel, welke oorlog het 
volgend jaar, door tusschenkolllst van Willem vall Aves"es, Graaf 
van Henegouwen, eindigde. . 

Gaard Vtm Hom verbrak alras de overeenkomst van 1 Dec. 
1282 in zake de erfvoogdij over het sticht Thorn en trachtte door 
Illoord en rollf dc oUfle toestanden weer in te voeren. Hij en zijn 
handlanger, zijn IInderV(lllgd, OOtl/ried va" Slaierbecc/(, werden den 
11 Juni I:H4 (1111 die reden in den kerkelijken ban ~edaan door den 
officiaal van Luik. Na een harden strijd van zes Jaren besloot hij 
eindelijk zich aan voormelde overeenkomst te houden. 
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I lij ovcrlecd 3 Mei 1333 en werd hegravell naast zi.ille eerste 
echtgclIClII(e '/(/(//",11 vall 1,1'1H'('II, erfgename van (jacsheek, Ilcr~tal, 
Beilusignics, enz., in heL kllor der Car\llrlictl'lI-kcrk tc Brussel. 

Zijne tweede cchtgcnofltc Ermgl1rdis 1'1111 Claf stichtte in I J:iO, 
lIlet toestelllllling hmer zunen Virk, JIlU en God/ried, in het Idoostl!r 
l3edhurg jaargedachtellissen vonr haar lIIé11~, haar stierwon Wilkm 1 V 
(die volgt) en duchter MargarctJta, echtgeJloote Vélll /-Iel/drik 111, 
I-leer van de Leel< (1339-1342)_ 

Wille", 1 V, lIeer Véln Hom (13:i3-I:J43) errde van zijne IIkht 
Bm/rix I'l1ll LrIlVl'Il (olllstr. 1339 overleden) de mouie en rijke landen 
van üaesheeck, Leeuw, I-Ierstal en Montcornet, en overleed in 1343. 

Zijne cchtgen(lote ()(ia, Vrouwe van Pntten en Strijen, SChIlIl\< 
hcm n.a. een won Gerant 11, Heer van Hum (134:J-1 :J4!l), over wien 
alleen hekenll is, dal hij 21, Sept. I :W) in den slag van Stav(ll'ell 
sncuvelde. 

Hij wenl als lIeer van I-lom opgevolgd door zijn halfbroeder 
Wil/et" V, die tut mneder had Elisa/Jcfll van Cleel. 

IJezc heer was één der getuigen van het huwelijksverdl'élg, dat 
7 Febr. 1357 werd gesluten ttlsschen Dirk /1, Heer van I-Ieinsherg, 
later Graaf Vllll LOOIl, en PI,ilil'l,ilw VIIII (luWc. 

Zijne echt~elltlllte IStl{lrlftl, dllchtcr Vlln Jml, Heer \'(lil /\,.'eel, 
cn 1~"'''/!t1/'(lis Mil l'Iuf, sdlllllk heli! drie kinderen: 

Wille", V I (die vulgt); Dirk, Bisschop van Osnnhriick, ell 
Maria, echtgenoute Véln Uem/rik, I-leer va" Gemcll. 

Wille", V I, I-leer van HOfll, sclwnk 20 Mei 1374 aan zijne 
cchtgenoote Jo/ta/lila V(lIl Loon, genaamd f-feinsberg, dochter van 
Qmf/ricd, ümaf van Loon, I-leer van Heinsherg en lJalenhrocck, 
en Pllilippilla van OuWe, een lijftocht van 800 goudgulden, betaal-
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haar te r~oerlllo"d. en vnstge7.et op het land van HOfl1. Onk richtte 
hij I Mnart J:i78 te Weert het gilde der wollenwevers lip en schonk 
5 Mei 1414 ann die pla~ts .een privilegie!)rief, waarbij dri,e jaar
markten, n\. op St. BOlllfaclllsdag (5 JUIII), St. Jans~Olithoofding 
(29 Aug.) en St. Barbara (4 Dec.) werden verleend, elI eveneens 
een wekelijksche markt op Zaterdag. 

Hij sneuvelde 25 Oet. 1415 in den slag van AzincourL 
Van zijn eenigen zoon en opvolger Willem VII, Heer van '-lom, 

is ons nlleen hekend, dnt hij 20 Jan. 1419 nan de stad Weert bf)sch
recht schonk; en den 10 April 142:1 de verklaring nflegde, dat de hof 
t'Oenloe te Ophoven, in he7.it van Gocllriecl va" Vlollrop, een vrijleen 
was en geen manschnp verschuldigd was aan de heerlijkheid I-lom. 

Hij overleed 21 Juli 1433 te Aken en werd in de LJominicaner-
kerk aldaar hegrnven. 

Zijn echtgenoote .I0lUlIIIltl vall MOl/Ugli)' schonk hem een zoon: 
.IafIJb I, I-leer en sedert 1450 Oranf van I-Iorn. 
OedmelHle zijn minderjarigheid kwam hij (lIllIer voogdij te 

staan van F/'rt(crik, Oraaf van Metlrs, en aanvaardde in 1439 zelf 
het bestuur over het land van I-Iorn. 

In dcn strijd tllsschcn I\dllil. Hertog I'tm Bag, en /\mold "tlll 
Egllllllld, over de erfopvolging in het Herto~dnlll Gelder klJOS hij 
de partij van Inntstgenoemde. 21 Maart 1446 gaf hij aan de stad 
Weert een privileRie van landrecht; 11 Nov. 1447 stichtte hij ver
schillende jaargetijden, voor de zielerust van zijn vader, 11\ de 
kerk van het klfJ(lster der Dominicanen te Aken, aan welk klnoster 
hij ook de grnnte en kleine tienden in de parochiën van Oplwven 
en OrYllIcllsln g:tL Ook heeft hij het zijne hijgedragcn in de her
vOl'llling van hct klooster St. Elisahethsdal, dat 7 April 1435 hij de 
congregatie Villl Windesheim, onder de regels van den 1-1. Aug"st","s 
staande, werd ingelijnt. In 1464 richtte hij te Weert het tilllltler
amhacht Uil. Hij trad omstreeks 1470 in de orde der Minderhmellers 
en wel volgens de overlevering in het klooster te '-Inlst ; hij vestigde 
zich later in het door hem gestichte klooster te Weert, waar hij 
3 Mei 14MB overleden is, en in de kerk hegraven werd. 

!lij wa~ in 1448 gehuwd met j(/Iltllllltl vall Me"rs (flver\. op het 
ka~tecl van Woudrichem bij Workul11 2 April 14(1\ ; hegraven in de 
kerk van hct kluoster St. Elisahethstlal te Nllllhem), dochter van 
Fredrrik en EngrllJerl" va" Clee/. 

Daar zijn ulldsle zoon Wil/em op 29 Mei 1453 Ol) vierjarigen 
leeftijd was overleden (hij werd hegraven il1 de kerk der Benedic
tijnen van AncItin, niet ver van MOlltigny), werd hij als Graaf van 
IllIrtI np~evlIlgd door zijn twe~de zonl1 : 

.lac(/I, 11 (1471-1502), dien wij voor het eerst als regecrclld 
Ormlf vermeld vIIIuien 28 April 1471, toen hij te Weert het kleer
makenmlllhacht oprichtte. 

2:J Feh. 14M2 schllltk hij een privilegie-hrief aan de heerlijkheid 
We,ert, waarhij o.a. de heide tllsschen de inwoners van Weert en 
Nederweert werden verdeeld. 21 Juli 1501 legde hij den eersten 
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steen der nieuwe kerk te Weert; 14 Dec. 1501 hezegelde hij het 
huwelijkscontrad van zijn zoon jacall 1// en 29 M~i 1502 verhief 
hij Bocholt hij Weert, Oll\ het aélll zijn schoonzoon Epcranl PClIl da 
Mard(, Graaf van Arenherg, te schenken. 

Hij overleed 8 Dcc. 1502 en werd hegraven in de Minder
hroederskerk te Weert. 

Zijn in 14110 gesloten huwelijk lIIet PltiliJlf10fc POli Wiirttclllbcrg 
(overl. 4 Juni 1475, hegraven iJl de Minderhroederskerk te Weert) 
hleef kinderloos; terwijl zijne tweede eehtgenoote jolUlIlIIll vlln 
Brugge (overleden 5 Jan. 1502, begraven in de Ohservantenkerk te 
Mechelen) hem de volgende kinderen schonk: jacolJ 111 (die volgt) ; 
Margarctl/(/, gehuwd.l1Iet Everanl vall dcr Marc/c, graaf van Aren
herg; AII/clia, 
p rio ri 11, Viln 
het klooster der 
Augmtinessen 
te Weert; en 
jall (die even
eens volgt). 

jl1coll 111 
(1502-15:! I) 
werd 18 oet. 
1500, geduren
de het leven 
zijns vaders, 
voor het hof 
van Curingen 
lIIet het graflC
schUil Bmi, enz. 
heleend en ver
nieuwde deze 
heleening 5 Mei 
1506. 

In Januari 
1512 werd hij 
dllur de GeItIer
scheIl te Wor
cum gevangen 
genolllen ; eli in 
1519 met een 
7.ending naar ~arel van Egll1ond, hertog van Oelder 

het hof van 
EngelmHI helast. OCschoon hij driemaal gehuwd is geweest, resp. 
met MargflretlUl VI1Il Croy (overl. 17 Febr. 1514, hëgraven in de 
Minderhroederskerk te Weert) ; Clalltlil/a \10" SaJ!o}'c (overl. 2 Mei 
1528) en AI/mI VC/1/ Bo"rgmlC/ië (overl. in 1551), dochter van A(lol!, 
heer vall BCJ'eren, Vere en Vlissingen, en van "mUl pa" Glimes
Berglles, hieven al deze huwelijken kinderloos. 
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lIij overleed 8 Aug. 1531 en werd in de Minderbroederskerk te 
Weert ter aarde besteld. 

Zijn opvolger Jall, Graaf van Horn (1531-1540) was voorheen 
proO!;t van St. Lamhert te Luik geweest, deed afstmHI van de 
f.teestelijke waardigheid en huwde met Anna van Egmond, dochter 
van Floris, Oraaf VllIl Buren, en van Margarel/IO van mimes
Berg/les; weduwe van JOSl"'/1 vall Mmllmorenf}', heer van Nevel!!. 

Op 27 Aug. 1531 werd hij met het graafschap Hom en de 
heerlijkheid Cmtessem beleend; 3 Sept. 1531 verklaarden hij en zijn 
echt~enllote, verkllcht te hehhen vllor duizend overlandsche keur
vllrsterlijke· enkele rijnsche gOlldguldens, aan den eerzmnen Joost #0 
Pllf", van VenIn, hurger der stad l~oermllJ1d, en zijn erven, hun 
~eheele koren tiende, groot ell klein, niets daarvan uitgezllnderd, 
lil hlln kerspel van Ilom ; en eveneens de griend lélllgS de Maas te 
HOI"l1. 

Nadat hij 23 Juni 1538 van den hisschop van Luik toestemming 
had verkregen 0111 over zijn leen~oederen te beschikken, maakte hij 
28 Nov. 1540 zijn testament en liet het vruchtgebruik zijner heer
lijkheden en goederen aan zijn vrouw AIl"a vall Egmolld en den 
elgendnm ervan aan zijn stiefzoon P"i/ips vall MtJllfmorellçy. 

Hij overleed 10 Dec. 1540. 
PIlmi'S I'all MOIlll1wWIO', in 1524 geboren, kwam aan het 

Hof van den I(oning van Spanje en werd er met eeremnbten en 
waardigheden begiftigd. Achtereenvolgens werd hij hopman van de 
lijfwacht vnn den koning, stadhouder van Gelder en ndminll1l der 
Nederlanden. Koning Phili(ls schonk hem de orde van het Gulden 
Vlies en helélstte hem met het opperbevel over de vloot, die hem 
(den koning) naar Spanje W\I voeren. De Graaf verhleef daar van 
1559 tot 1563, keerde toen als lid van den Raad van Stélte naar de 
Nederlanden terug. 

Hij verbond zich met de edelen tegen Grallvelle en was ook 
tegenwoordig bij de vergadering der edelen t.Po Breda en Hooglltraten, 
maar behoorde niet tot de JJlderteekenaars van het verbond. 

Hij bevond zich te Brussel, toen Alva 22 Aug. 1567 deze lltad 
hinnentrok. Hij werd door den Hertoç met de grootste lIlillzéHllIlheid 
ontvangen, en den 9 Sept. van dat Jaar ten eten genomligd ; deze 
liet hem trhter na den maaltijd door Hierollimo de Salil1f1as, burcht
vOI/J!d van PortI/mie, gevnngen nemen. Hij en de Oraaf vall E/!f1Io/l(1 
werden eerst te Brussel in afzonderlijke vertrekken opgesloten, 
daarna onder een aanzienlijke krijgsbedekkillg op 23 Sept. 1567 
naar Oent gevoerd en den :lden Juni 15fiR naar Brussel teruggevoerd, 
lIier werdén fiJ plinten van heschuldigÎllg tegen hem ingebracht 
en twee délgen daarnél het doodvllllnis aan hem voltrokken. 

Zijn stoffelijk (lverschllt werd in de kerk van Weert ter aarde 
hesteld, waar zijn graf 5 Nov. 1839 (IJl last van den Weertse hen 
kerkernad werd geopend ell onderzocht. 

Den 9 Juli 1841 werd up kosten en op last van Koning Willem I 
op zijn graf een nieuwe lijksteen geplaatst. 
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Zijn hnwelijk met Walburgis vall Nieuwcllaer (overl. 25 Mei 
16(0), dochter van Wille", en van AT/na I'all Wied, hleef kinderloos. 

Zijne echtgenoote, die een Calviniste was, liet in 1566 bij 
afwezigheid van haar gemaal oogluikend toe, dat te Weert tweemaal 
werd gebeeldstormd. 

Wijl Floris vall MOllfmorel1çy, Heer van Montigny, de broeder 
en erfgenaam van PI/ilil's, geen kinderen naliet, verklaarde het 
leenhof van Cl/ringen bij vonnis van 18 Dec. 1570, dat het land 
van Horn hij gehrek aan mannelijk oir en hij faute de relief iUlII den 
Bissdlllp van Luik in zijne hoedanigheid van Graaf van Loon was 
vervallen. 

Tegen dit vonnis zijn verschillende helanghebbemlen opge
komen, omdat het geen rekening hield llIet het fidei-collllllissulII 
van Omaf jall l'tlll Hom, waarhij door den Luikschen Bisschop 
COI"I/rlis IIllll Berglles in 1538 was tocgeslélan, dat het leen Hom 
aan den spinrok kon vervallen, waardoor de lecnheer afstélml had 
gedaan véln zijn rechten. 

Wat het kasteel 110111 betreft, dat werd sedert dien door een 
rentmeester van dcn I3isschop van Luik bewoond, en na de hezit
nellling en opheffing van hct Bisdom Luik door de Franse hen in 
1793 .ilCt tochehonren hij de rramehe dOlllcingocderen ingelijfd. 

Op 12 "pril 1798 werd het puhliek verkocht cn aangekocht 

IJr I.· .. erhl~h·lllnr: van F.11"'"lId en /I,mrllr. n"ven: het ~dHlvnt wnnmp (Ic e,lrlrn 
knlcJton I' tie hrul he~"J~t Itelmd hrl 7wa:\II1 ; linl(~ hcnetl"n : 'tpmllet vau "11",,,,,,1, 
.. echl. (at vlln /I" .. r".; In 't midden het tentnon.tellen van de afgehollwcn hoorden. 



voor 5.5 In.OOO francs door eten heer Moreel Gerard Magllée, ten be
hoeve van zijn zoon Mareel josepll. 

Deze laatste was advocaat, aanschouwde 13 April 1756 te Luik 
het levenslicht en overleed te Roermond 3 Dec. 1829. 

Zijne echtgen()()te Rose Pllilippitle Marie de Bellrlroid, die 
ij Nov. 1846 op het kastrel Horn overleed schonk hem een zoon 
!?ollerills Mareelt"s Amoldlls Magllée tie /fom, overiedelI op het 
kasteel Horn 15 Juli 1858, lid der Provinciale Staten van Limhurg 
en hurgemeester van Hurn, echtgenoot van Caflwritla Elisabellt 
josep";tla l?ollerfilll1 de Bellrlm;(I. 

I-IUII zoon UOIl A,.",mul lIyacilltlll' JHagllér (Ir lIom, was achter
eenvolgens lid der Provinciale en der Gedeputeerde Staten van 
Limb .... g en van de eerste J(m1ler der Staten Generaal, en hurge

'meester van IItlrIJ. 
Hij overleed OJl het kasteel 14 April 1902 en was gehuwd met 

jvr. Maria J\mltl Pefrollrlla lI"berfitla Petif !)'()IIt1mI1llrgll, die als 
zijn weduwe 21 Maart 1901i oJl het kasteel !lorn overleed, 

DaarIHl werd hct kasteel hewoond donr hun zu()n Noberl 1'''é/1(lorr 
(klave Allle,.'.l0sepll Uo" Magllée de Hom, die aldaar 28 Juni HI35 
()verleed, en wiens wedllwe Palllim Natlltllie Camlim 1,,,I1('rfille, 
Burggravin VillI, Aelfenlell, lIIet hare zonen, er thans nog woon-
achtig is. ' 

tW€€ SpJHllt€1l V~1l €€Il st~m 
RaymakeRs-JOOROel1S 

JAN VEI~ZIJL. 

Geheel onafhankelijk van elkaar ontving Ik van twee ver
schlllende tamIlIes het verzoek te trachten het onderzoek naar 
den oorsprong hunner familie hooger op te voeren. Het onder
zoek, met behulp van trouw- en doopboeken In het Rijksarchief 
aanwezig, was omstreeks 1650 vastgeloopen. 

Het merkwaardige was, dat belde famllles hun oorsprong 
zochten In het dorpje Bakel (bij Helmond) en dat belden te
recht kwamen bij Ra y mak ers, hoewel de eene famme later 
J oor den s en de andere R a y mak ers heette. 

Reeds meermalen had Ik met succes getracht In de "CIjns
boeken van Peelland", welke berusten In het "Huisarchief van 
de heeren VRn Helmond" en dat sinds 1920 Is ondergebracht In 
het archiefdepot van de gemeente Helmond, de afstammlngs
reeks van een of andere Peellandsche tamllle een paar generaties 
hooger op te voeren. 

Voor een oningewijde Is het vrijwel onmogelijk uit deze regis
ters wijs te worden, doch een Jarenlange ervaring beeft mij 
daarin eenlge routine gegeven, zoodat Ik vrij spoedig succes kon 
boeken en de oorsprong van belde tamllles kon opsporen en 
hun beider samenhang kon bewijzen. 
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Wij vonden daar in het cijnsboek, dat begint in 1621'), als 
eigenaars van een bepaald perceel en dus als cijnspUchtigen 
vermeld: Die twee kinderen J 0 r den Dan iel s. 

Later zijn voor datzelfde perceel als cijnspUchtigen aan
sprakeJijk Gaart Jan Jentien en Claes Jarden 
Dan i els. \ 

Het vermoeden ligt voor de hand, dat eerstgenoemde ge
trouwd was met een zuster van CIa e s Dan iel S.2) Hij koopt 
het deel uit deze erfenis van zijn zwager en is pl.m. 1640 alleen 
cijnsplichtig voor dit perceel. 

Als Gaort kort daarop komt te overJi./den, worelen de wedu
we met haar twee kinderen als eigenaars vermeld. Wellicht 
krijgt zij nog een postuum kind na den dood van haar man, 
want het woord "twee" is doorgehaald en vervangen pl.m. 1642 
door "drije". 

In 1643 werd een nieuw cijnsboek aangelegd.~) Daarin komen 
laatstgenoemde personen opnieuw voor en wel: De weduwe 
Goor tJa n Jen tt e n met 3 kijnderen. 

Na haar dood staan te boek: De drije ki.lnderen (van) 
G oor tJa n Jen tt en: Jo r den, Pet eren Hen d rik. 

De jongste dezer krijgt het perceel (bll.lkbaar bij boedel
scheiding) toegewezen, want nadien staat hiJ alleen vermeld 
en wel als: IIendrick Goort Haymakers alias Jent
ten. 

Na zijn dood (pl.m. 1675) treedt op: De weduwe ende negen 
kl.lnderen van Hendrick Goort Raymakers. 

Uit deze gegevens Is het volgend schema op te maken: 
J 0 r den Dan iel s. 

Mer i c ket na 1678. CIa e s. 
X ± 1625 

o oor tJa n Jen t ten. 
t ± 1640. 

Jorden pe ter Hen d r i c k alias Jen t ten 
-t ± 1675. 

x ........ 
Negen kinderen. 

liet feit, dat de nakomelingen van G oor tJa 11 Jen tie 11 

of Jen tt e n in de doop- en huwelljksre~isters van Bakel wor
den genoemd Ra y mak ers ("" van den ray- of wielenmakerl, 
doet ons vermoeden, dat dit wielmakersvak door G oor t in de 
jaren 1620-1640 is uitgeoefend. 

I) J. 1I1'I'TI'Il. Invrnt.RTllI \'. h. llulRRTchle( vnn Ill'lmond, no. 140, poot 56 
VRII de hoelldl'rcljll!lell. 

!) J. Heeren. lllv. v. h. lIulqarchle( v. Helmond, 110. 140 (2e dl.), poot IlO, 
en poRt 55 van de hoendercljllRen. 

~) 111 1678 wordt ziJ gelloemd, Mnrlke, Wed. Gaort Raymakers. (Inv. 
H. A. Helmond, 110. 571, POIlt ]5). 



De toevoeging "allas Jentten" bij Hen d r 1 c k (pl.m. 1675), 
duldt op een overgang In de naamgeving. 

Om verwarring te voorkomen, heeten de nakomelingen van 
J 0 r den R a y mak ers In de 18e eeuwen later J oor den s. 
HIervan stamt de familie af, waarvan thans nog verschHiende 
afstammelingen leven o.a. te BIerlek (Venlo). 

Van Hen r Ic k stamt de familie R a y mak e r 8, die zich 
pl.m. 1690 te Helmond Vf'stlgde en waarvan o.a. de fabrIkanten
famIlIe van dien naam stamt. 

Van Pet e r 0 oor tRa y mak e r 8 vonden we alleen ver
meld, dat hij In 1662 als burgemeenter van Bakel den verlefbrief 
van de Peel onderteekend'e. Mogelijk was deze ongehuwd. 

HEl,MOND. JAC. J. M. HEEREN. 

COP'" COP'C\€ 

FAMILIE NIF.ROP. 

Den 12 November 1844 savens 9 uure overleed ons Lieve 
klelJndochter Tr Ij nt J eBa k k erin den ouderdom van bijna 
11 Jaar. Den 6 April 1845 snamlddags half 5 uure overleed ons 
dierbare en gellevde zoon P jet erin den ouderdom van 22 
laar en 25 daage. 

Op den 18 April 1845 savens 9 uure overleed ons waarde 
broeder Dir k Jan s NI e rop in den ouderdom van 61 Jaar. 

Op den 9 augustus 1845 smorgens 7 uure overleed ons Oe
l\ .. fde en Dh~rbaare zoon Jac 0 b Sc h u I t N 1 er 0 p In den 
ouderdom van 23 jl\ar 9 maande en 9 dagen. 

Overlr.dCI1 den 13 April 1862 All t Je Bie r h a a I der In 
den ouderdom van 31 Jaaf 36 weken 4 dagen. Echtgenoot van 
Dir k N I El rop nagelaten 5 kinderen teJong om hun verlies 
te kunnen beseffen. 

T rij n t .. 1 e p;eboren den 10 October 1861. 
Overleden den 26 Maart 1862. 
Co r n e II s Oeboren den 5 Februarij 1854. 
Re Ij er Geboren den 20 Augustus 1856 zijn overleden 3 

januari 1929 tn den ouderdom 'l2 jaar. 
J R n Geboren den 12 November 1858. 
DI e \I w e r t Je Oeboren den 12 Maart 1860. 
Oravehage Joubert:ttraat 71 den Haag nalaten 6 kindren 

en ktelnklndren. 
Ovetled4'l1 den 2'1 November 19l1 de heer D. N 1 er 0 p In 

den Ouderdom van 84 Jaar 3 maanden 6 dagen. 
Overleden den 21 Mei 1917 den Heer J. D. NI e rop In den 

Ouderdom van 58 Jaar 5 maanden 9 dagen. 
Den 27 December overleed mijn geliefde man in den ouder

dom van 70 jaar in het Jaar 1931. P. K e m pen, echtgenoot 
van Dl e uwe r t JeN ier 0 p. . 
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Den 21 januari overleed onze gellefde Broeder C. Ni e rop 
Dz. In den ouderdom van bijna 77 jaar 1932. echtgenoot van 
Jan the Bouwer. 

Den 17 Jun 1932 overleed Mevrouw de wed. J. NI e rop, 
geboren E. Sas, 70 jaar. Nalatende 13 kinderen. 

DIEUWERTJE NIEROP, OEB. KEMPEN. 

Lijst Vc\ll pensol1el1 wOl1el1be op J~Vc\ 111 1823-1825, 
qeBonel1 111 m~L~kk~ Or 111 vOOJHnbl€ (sLot) 

Ros a ri zo, L a ure n s de, Malakka. Mal. kust. 27 jaar. 
1805 te Soerabaja. Handelaar. Volgens Jav. Crt. nr. 3 van 1831 
Is overl. de burger L. deR 0 s a i r o. 

Ros s, Pi e ter, M a I a k k a. Mal. kust. 29 jaar. Malakka. 
Smid. 

R 0 w, A ct r e w, Calcutta. Bengalen. 23 jaar. Palembang. 
Klerk. . 

Rut ter, W i II e m Jo s e p h, Madras O.I. 21 jaar. Batavla 
Batavia. Koopman. Overl. zie Java Crt. 90, 1829. 

Schlrcoré, Michael.Zacharias, 1-1-'24. Calcutta. 
Bengalen. 36 jaar. Chinsurah. Z.B. 

Set h, Ph 111 p, Madras. Kust Conmmdel. 40 jaar. 1-1-'24. 
Semarang. Koopman. 

Si e m 0 n, Mar c a r, Calcutta. Bengalen. 22 jaar. Particulier 
te SoerabaJa. 

Sm i t h, Joh a n Fr ede rik, Botunbaith. 56 jaar. 1786. 
Ass. Res. van Toeban. In 1824 gepens. en overl. 

S mi t h, L 0 u 1 s, Chinsurah. Bengalen. 1-1-'24. Chlnsurah. 
Z.B. 

Spanoghe, Jean Baptist, Madras. 28 jaar 2-3-1807. 
Ass. Res. te Lebak Lh. Regentschap Bantam. 

Sp rIn g e vel d, W lil e m, Malakka. Mal. kust 35 jaar. 
Malakka. Visscher. 

SJ> Ij k er man, Jan, Malakka. Mal. kust 55 jaar. Malakka. 
Burger. 

Su k e a s, Joh n, Calcutta. Bengalen. 1-1- 2420. jaar. Chln
surah. Part. klerk. 28-1 naar Calcutta. 

Te s s è n s 0 h n, Hen d rik Ca rel, Malakka. Ie klerk b. d. 
onder-Inspecteur. 1824. Ass. ontvanger der Inkomende en Uit
gaande Rechten te Riouw. 

Te s Ren s 0 h n. N I col a a s Cas per, Malakka. Mal. kust, 
26 Jaar, Malakka. Z.B. 

Th 0 m a Z i u s, Ca reL Malakka, Mal. kust. 26 jaai'. Ma
lakka. Z.B. 
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TI t sin g h, W III e m, Chlnsurah. Bengalen. 31 Jaar. Sema
rang. Waarn. Inspecteur b. d. Waterstaat. 3-2-'24 naar Bat. ver
trokken als seC:retarls f'n Fiscaal b. d. Regtbank van Ommegang. 

Val b erg, W I ] I e m Hen d rik, MalakkB. Mal. kust. 25 
Jaar. Malakka. Klerk en procureur b. d. Raad van Justitie. 

Vee n h u I lil e n, W f II e m van, Jr., Malakka. Mal. kust. 
33 Jaar. Malakka. Burger. 

Veer, Abraham Leonard de, Neganapatnam 0.1.64 
Jaar. Batavla. 7..B. Overl. 26-12-'26. Zie Bat. adv.blad 52. 1826. 

Vel g e. Ab r a ham A n th 0 n 1.1, Malakka. Mal. kust. 54 
Jaar. Malakka. Lid v. d. Raad v. Justitie. 1824 benoemd tot Pre
dikant v. d. Raad. 

Vel g e, C h r IRt la a n Jac 0 bus, Malnkka, Mal. kust. 
24 Jaar. Malakka. stuurman op een pàrt. vaartuig. 

Vel ge, Jan Hen d rik, Malakka, Mal. kURt. 21 jaar. Ge
zagvoerder vlm een part. vaartuig 1824 benoemd tot pakhuis
meester te RIouw. 

Ver b 0 0 n, C har IeR, Chlnsurah. Bengalen. 1-1- 24. 30 
jaar. Chlnsurah. Schoolmeester. 

Ver b 0 0 n, Wil e m Ren d rik, Chlnsurah. Bengalen. 1-1-
'24. 76 jaar Chlmmrah. Z.B. 

Wa a g e, Joh a n nes Hen d rik. Cochln O.I. 1-8-'23. Ba
tavla. Klerk. 

Wal b e e h m, Joh a n IJ end rik, Pera. Ma]. kust. 29 Jaar. 
Malakka. Collecteur v. Rlo\1w. 

Wal mer, Th 0 ma s, Calcutta. J. 29 Jaar. Batavla. Zeeman. 
Wel der ho] d, A bra ham Ju 11 u 8. Malakka. Mal. kust, 

30 Jaar. Malakka. Schipper. 
W est e rh 0 u t, Joh a n n e 8 Bar t hol 0 m e \1 s. Pera. 

Mal. kust. 28 jaar. Malakka. KI~rk b. d. Raad van Justitie. 
W est e r hou t, N 1 co] a a 8 Her man, Malakka. Mal. 

kust. 26 Jaar. Malakka. Burger. 
Wfederhold, John Arnold, Malakka, 29 jaar. Pas

saroean. Koopman. Blijkens Bat./adv.blad 41, 1825 Is 30-5-1825 
te Malakka overledf'n A. J. Wie der hol d, doch blijkens Bat. 
Crt. Nr. 83, 1821 verlaat hij voor korten tijd Java. 

Wil her, God 11 ar d, Malakka. Mal. kust. 30 Jàar. Ma-
lakka. Z.B. ' 

• W f n d, Joh a n nes Bar t hol 0 m e u 8 d e, Malakka. Mal. 
kust. 27 Jaar. Malakka. Koopman. 

W f n ter, Joh n, Sa dra S. Kust van Kormamlel. 1-8-'24. 
26 Jaar. Palembang. Klerk. 

Yo II n g, C har les Bar 1 n g, Calcutta. Bengalen. 1-1-'23. 
21 Jaar. 1823. Koopman te Batavla. 
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Y 0 u n g, Wil i a m, Bengalen. O.I. 35 jaar. Koopman te Ba
tavia. 

Ziegelietsz, Adriaan, Malakka O.I. 38 jaar. Res. 
Kommies der ink. en uitg. rechten te Japara. 

Zou tm a n, Hen d rik, Cochin. W. kust van Indië. 21 jaar. 
Menado. Klerk. K. 

een <;enei\loCjlsche puzzle, onbanks ben 
lum<;€ll)ken stanb 

Dikwijls hoort men beweren, dat het bewerken van een 
stamboom of van een kwartierstaat eerst de moeite waard wordt, 
wanneer men is gekomen tot vóór het jaar 1812, daar men dan 
op de Archieven is aangewezen, terwijl voor gegevens vall 
den tijd ná 1812, men slechts den Burgerli.lken Stand hoeft te 
raadplegen. Even snuffelen in de tienjaarlijksche alphabetische 
klappers, en het is klaar I 

In verreweg de meeste gevallen is dat inderdaad zoo. Ik 
wil U hier echter aantoon en, dat de gegevens van den Burger
lijken Stand alléén soms niet voldoende zijn er dat dan het 
Bevolkingsregister ons langs omwegen misschien, op den goeden 
weg brengt. 

Uitgangspunt van dit onderzoek was de huwei~lksakte van 
J u I i e n Wal pot en A n gen 1 eta Roe r cl i n k hol der, 
den Haag 31-3-1886. Hieruit bll.ikt, dat de bruid 22 jaar oud wns, 
geboren te Texel, wonende te Maurik (Gld.) en dochter van 
Eng e I be r t ti S Roe r din k hol der, wonende te Maurik 
en A n naM a r i a van der· Rijd t, overleden. Bij navmag 
te Texel bleek zij op 23-3-1864 geboren te zijn, het huweli.lk 
van haar ouders was echter niet aldaar gesloten. Het meest voor 
de hand lag n\\, de overlijdensakte van A 11n a M. v. d. Rij d t 
op te sporen. Daarin zou Immers de geboorteplaats van de bruid 
vermeld staan, die in vele gevallen ook de plaats is, waa.. zij 
huwt. 

Bij het huwelijk van A n g e nl eta R. (31-3-1886, den Haag) 
moest, daar A Jl naM. v. d. RiJ dtblIjkens de akte overleden 
was, een afschrift van haar overlijdensakte overgelegd zijn en 
daar dit huwelijk na 1842 plaats vond, moest dit afschrift, met 
de andere bijlagen, berusten bij de Arrondissemel1ts-Rechtbank 
te den Haag. In dit afschrift stond vermeld, dat zi,j 30-3-1877 
te Alkmaar overleden WaS. Ook te Roosendaal werd cle hnw('
lIjksakte Roe r d In k hol der I v. d. RIj d t niet gevondcn. 

Toen volgde ik het spoor Van den bruidegom. Eerst zocht 
Ik zijn geboorteplaats. Hij woonde in 1886, toen zijn dochter 
An gen let a huwde, te Maurlk. Het Bevolklngsl·üglstcr vlln 
deze gemeente vermeldde, dat hij in 1830 te Winterswijk geborcn 
was. Te Winterswijk, in zijn geboorteplaats, vond het huwelijk 
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evenmin plaats. Bovendien kon het Bevolkingsregister omtrent 
ziJn vertrek uit die gem~ent~ slechts opgeven, dat hij tusschen 
1837 en 1852 afgeschreven was. Dit spoor Uep dus doodl 

We troffl'n hem daarna voor het eerst weer aan In 1864, 
op Texel, reeds gehuwd (zie boven). Het BevolklngRreglst'!f van 
Texel bevat omtrent dit gezin slechts de mededeellng, dl\t het 
In 1864 Ingeschreven I~. De kans, dat Ik zou vernemen, "Van
wáár het kwam, was dus weer verkeken I 

Zijn vrouw overleed, zooals boven gezegd, In 1877 te Alkmaar. 
Het Bevolkingsregister van Alkmaar was dus de volgende In
stantie, die Ik raadpleegde. Eerste vraag: waar gehuwd? Ant
woord: "onbekend", Tweede vraag: vanwaar Ingeschreven? Ant
woord: ,,11-8-1876 van Hoogwoud". Derde vraag: geboorteplaats 
van zl.ln eerste kind? Dit vroeg ik, omdat deze geboorteplaats 
misschien de plaats was, waar het huwelijk gesloten was. Ant
woord: "Texel, 8 Ju!l 1865, naam: 0 e rit W I 11 e m". Daar ziJn 
dochter A n gen let a echter reeds 23-3-1864 op Texel geboren 
WAS, sloeg de?e Inlichting blijkbaar slechts op de oudste der In 
IS" te Alkmaar wonende kinderen. Wederom had ik geen 
enkel succes. . 

In Hoogwoud begon het tI' dagen. Van het Bev. Reg. vernam 
ik. dat zijn eerste dochter. Joh a n n R. Ge r din a, op 13-3-1862 
te Bergel.lk, IN.-B., geboren was. Ik was nu vóór den geboorte
datum van A n gen let a gekomen, dus dichter bU het huwe
lUk van haar ouders. In BergeIJk vond ik dan eindelijk hun 
huwelijk OPRf'teekend, 5-10-1861 gellloten. AI deze moeite was 
uoodlg, om een huwelijksakte te vinden van slechts 80 Jaar 
geleden. 

De Ilkten VIlJl den BurgerIiJken Stand zijn dus, van genealo-
gisch standpunt bezien;- onvolledig. Drs. TH. O. A. BOS. 

(jenec\loC;lsche SnlppeQS 
Uit het 11('1'1'. /)/"'1""'('/( C"I'rlle N. Rr. wcnlen door lIIij de 

volgcnde interessante gl'geven~ CII aflllteekeningen gevIIlJdl'n: 
Pdl'ollel/a CIClrtl De Vilder Jml V /I{',.'malls, de moeder /o"alllla de 

Ruijlrr, gelmore den 6 Maert dog dOlir de franse 
ingenomen ell dus niet konlle prediken is het 
kint gedoopt den 24 Maert 1793. 

Co",{'lis zoon van Cornelis van Kampen, die ongelukkig 
in ecn kuijp hij den hrowketel gevallen ensodanig 
~l'I,..mll' WilS, lll1t di\i1gs tJal1rl1il11 stierr. De wed: 
II1ct name 001'0,,11110 de .long baard dit na 's 
vaders dood en is gedoopt den 9 Augustus 1722. 

Uit hel lI('rv. f>oopboek van ",a,~/,ik: 
2 December 1725 Het kint van Marlilllls Acker.wfijrk, predik: 

alhier en Maria (.'ome/ia Sant voort, gcnaamt 
Nicolalls Salltvoorl. W. DOLK. 

94 



ouöe zeGels 
Aan ccn koopactc, verleden voor Schout en Schcpcncn van 

Jaersveld uit het jaar 1650 en aanwezig in hct R A. te Utrecht 
trof ik 3 zcgels aan - één ervan was zoo beschadigd dat dit niet 
mecr te heschrijvcn valt. 

Het grootste zcgel in roodc lak vcrtoont een schild, W;Jar;J;Jn 
de benedenhelft ontbreckt ; de bovenhclft vcrtoont nog zcer duidelijk 
2 potten elk met 2 ooren aan den buiten rand Cll van onder voorzien 
van 3 pooten, vermocdclijk zullcn er dus 3 stuks op het schild 
gcstaan hchbcn. Helmtcekcn ccn vlucht waartusschclI CCII pot 
van het schild, als deksel daarop ccn kroon; van het randschrift 
was nog hcwaard ST E V. 

Oc schollt in dc aete gcnoemd was SICVC1l .'all Espclt. 
Het andere zegel ill zwarte lak, vertoont een schild zolldcr 

helm. Op het schild cen kruis mct brccd uitloopclldc armcn, los 
van dell schild rand - op dc rand te ontcijferen. Woerd: de hctr. 
schcpcn was V crll'ocrd of vall dcr Woerd. 

Kleurcn van dc wapens zijn niet aangcgcvcn. 
In het trouwbock van de N. H. Kcrk tc Jacrsvclt, aanwczig in 

het kerkarchief, komt de volgcnde acte voor: 
WB, 14 December, attestatie op Bcnschop. 
Stevell vall ESJlclt, Wd.r van Alcda tic Veer, Drossacrt van 

Jaersvelt en CO/ïlclia Hwff, Jongedochter van Burcn, woncnde 
te Bcnschop. 

Mcdc in dit genocmde trouwhock vond ik aangctcckcnd : 
Wil/wim Adriacll vall Nassamv Odijfk cn jof!ro/llll ElisabetIl 

Vllll der Nisse, mct attestatic soo van 's Gravcnhagc als van ti Uocs (?) 
bevestight op Jaersvelt di ï\ February 1664. 

C. RODENBUI~GH. 

een meukwaal~ölGe Guaçsteen 
Op het kerkhof tc LlangaUock, Engeland, bevindt zich een 

grafsteen, met een zeer eigenaardig opschrift, welke hieronder volgt: 
In Memory of 

WILLlAM PUOSSER 
who died Dcc. 4 1888 

Aged 62 years, 
JAN E, his wife 
died Scp. I 1811 
Aged 31 years, 

ANN, thcir Daughtcr 
dicd April 17th 1839 

Agcd 17 yc<irs. 
Zooals U zict is de echtgenootc rccds 15 janr vIiIir dc gel)()orlc 

van Wil/ia", Prosser overledcn, tcrwijl 11 jaar Ila haar lIIoedcrs 
dood en 4 jaar vóór haar geboorte de dochter Am' geborcn werd! 

M. D. J(. 
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vnaG€IlIUmnl€k 
12 - 4 Hi~rin werd door onzen corrector een fout gemaakt, de 

Moeder van Meellielt is Caflmri"a Bere,,'s en niet, zooals 
vermeld werd llrrris. 

20 - 6 Het geslacht Dolk is afkomstig uit Capelle N.Br., en ver
f;preidde zich via Waf;pik, Zevenhergen en Rotterdam over 
een groot drt'! van onf; land. 
In "Omh()"g", parochiehlad voor het Aartshisdom Utrecht 
van 2].2.46 trof ik een artikel aan, waarin enkele gegevens 
uver pater .llIam,l's l>nlck s .. i., pastuor Vflll Ameland. Hij 
werd gehllren te Edam 15.3.1671 als ZOlll1 van ('omrli/ls 
Dolf/i ril (,o"lOr;"11 Clars, studeerde aan het Jezuieten
culh'ge te Mechelen en werd aldaar op 3().9.lIj~JI in de 
Societeit f1pgenolllen door den Provinciaal Pil. 1?I'gul1s. Hij 
werd Jlrit~f;ter gewijd 1.6.1697 en overleed (lP Ameland 
3.~l.I723. 
lilDe Oids, jrg. 1929, pag. 3fi6/403 (prof. Mr. n. vall mom: 
"Ue Amelnndsche tl"llehelen onder Mari.i/c('-Mcui") wordt 
vermeld, dat eell Amelander met een nicht van pater lJolek 
WilS gehuwd (llamen wordel1 lIiet genoemd). 
Hi.i IIIIlh'r7.llek in de rrgisters van Edam werd slechts ge
vl/llllell, dat lip :UO.W71 ondertrouwden ('laas Mt',.,st'll, 
w,,"elHle "I' Oorgaat, geass. met zijn vader Martl'l/ Cluassl'l/, 
en ('ort/rll/sjr Jtms, wonende op het Bagijnelliand, ~easf;. 
met haar IIIlm, ('ort/rlis Pirlf'rse DoleIe. Zij huwden 111 de 
IIcrvIII"mde kerk I RI 0.1 671. 
Oaarne gegevells, welke kunnen leiden tot aanpassing van 
deze fmuilie hij het Brahantsche geslacht. Tevens zal ik 
g:tarnl' In'richt ontvangen van allen, die den naam lJtJlk 
hij hllll flnderzo("k ontmoeten. 
W. Dolk, Arnhemschestraatweg 30, Velp G. 

2r - 6 Dllflp, huwelijk, en overlijden ~e7.ocht van EgfJr,., \Vaaikclls, 
gellllwd met Fij/Jke 1'ellll;s, welke ;n 1723, 1ge April, een 
fOllces!öie verkrijgt van de Stad Groningen om ecn pcl- en 
koren111f1len lip de Blllt, onder Oude-Schans, te houwen. 
J. 11. E. Caek, Noordeinde 39, MOllnikendam. 

22 - 6 Op 19 Pehruari 1749 werden Jall 1(ok en zi.in dllchter 
Elisa'Jr'" vereerd met het hurgerschapsrecht van NijlJle~en, 
hlijkens extract-Haadsignaet he rustend OIuler mijn filnulie
pal1Îeren. Uit extract hreft volgens de daarop aangehrachte 
aanteekeningen in 1713 dienst gedaan als Ja" I(ok (lP het 
ordinair suhsidie gesteld wordt. Wie w:\s deze Jan I(ok? 
Tevens gaarne verklarin~ van de uitdrukking "op het 
ordinair suhsidie gestelcl' . 
J. n. E. Cm:k,. NoortIeinde 39, Monnikenda11l. 
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"Wat heteekent voor een Illall valt goede huize te zijn, wanneer 
het voor zijn vnoromiers een smet is zulk een nakomeling te hebhen." 

het qeslacht van es 
van ovenUakkee 

PH. SIlJNEY. 

Als men eenlgszins bekend is met den vroegeren toestand 
op Overflakkee, de tijden van indijkingen, begrijpt men, dat het 
groote moeilijkheden met zich medebrengt om aldaar een ge
slacht terug te voeren tot het eind van 1500. De boeren of 
"bedijkers" moeten immers 1100fdzakelijk gezocht worden aan 
"den overkant". 

Uit den aard der zaak zullen in de polders welke later be
dijkt zijn, zich ook menschen gevestigd hebben uit de oudere 
polders, doch hieromtrent laten de bronnen ons geheel in den 
steek. Wel is het na te gaan dat: Dirksland, Middelharnis, Oolt
gensplaat, Oude Tonge en Sommeisdijk als eerste eilanden te
midden 'der gorzen en slikken hebben gelegen. 

Dit alles voor oogen houdende, zal men gemakkelijk kunnen 
inzien, dat het boerengeslacht van Es, hetwelk hier behandeld 
zal worden, behoort tot een der oudste familie's op het eiland 
Overflakkee. 

Dikwijls heeft men groot,e llll)('ite om ecn stamboom op een 
paar eeuwen op te voeren, terwijl het ook kan gebeuren, dat 
men er spelendenvijs mee klaarkomt en men dan zich beroept 
op een succes. 

Met het geslacht van Es ging het mij tamelijk gemakkelijk 
af, temeer daar ik een afschrift las, waarschijnlijk uit eeu oude 
familie-bijbel of familie-boek, hetwelk zeer uitgebreid was, hier
onder laat ik de tekst volgen: 

"In het jaar onzes Jezu Chrlstl 1692 ben Ik Cia e s Rut s e 
v allE s getrout met C 0 r n e 11 a DIn gem a n S van .t e r 
Bra eek, den 2(0) April anno 1695 Is geboren mijn dochter 
M a e t 1 e C I a e se v allE 8 op den 27 April s daegs omtrent 
10 uren anno 1967 Is geboren mijn dochter Lijn t j e CIa e 8 

van Es, op den 31 Maert savonds ten 7 uren anno 1698 fs ge
boren mijn dochter W 11 e m t j e CIa e s van E 8 op den 13 
December smorgens omtrent 4 uren anno 1701 is geboren mijn 
dochter PI e ter u e 11 a CIa es va 11 Es op den 5 AprJl savollts 
ten 10 uren anno 1703 Is geboreil mijn dochter C] es ij II t J e 
Cia e s van Es op den 16 April daegs ontrent 10 uren anno 
1'703 Is gestorven mijn dochter Cl e s ij n t j e C I a e s v an E 8, 
op den 9 Mei daegs ontrent 9 uren anno 1704 fs geboren mijn 
soon C 0 r n e li s C I a e s s e v allE s op den 29 Mei snachts 
ontrent den 1 ure anno 1795 is gestorven mUn soon Co r ne J J s 
Cl e s s e va 11 E" den 24 Maert sneehts ontrent 10 uren anne 
1706 is geboren mijn Boon Co r n e 11 s CIa e s s e va 11 Es de 
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twede, den 6 Julius tusschen 12 en den 1 ure. Anno 1706 Is 
gestorven mijn soon Co r n e 11 s Cia e s s e van E 5 de tweede, 
den 7 October smorgens ten 8 ure anno 1708 is geboren mijn 
soon C 0 r nel i s Cia e s e van E s de tweede, den 7 October 
smorgens ten 8 ure anno 1708 is geboren mijn soon Dir c k 
Cia e s van Es, op den 16 Augustus daegs ontrent 11 ure. 
anno 1708 is gestorven mijn soon Dirck Claes van Es op 
den 3 November smorgens ten 3 uren anno 1710 is geboren 
mijn soon C 0 r n e 11 s Cia e s s e van E 8 den derden, 12 
Augustus sovonts ten 9 uren." 

Na een kort onderzoek in de doop- en trouwboeken van Oude 
Tonge en Ooitgensplaat kon ik een kleine stamreeks samen
stellen, welke er als volgt kwam uit te zien: 

1. R ti t s e van E s X C I a e s van der Bra a t, C 0 r
n elia Din g e Jll a n s. 

1I. Claes van Es X Dingeman, Jonker, 
Lee n t je (dochter van Jan Pi e ter s Jon k eren L y d i a 
Gestel) In 1726. 

lil. van Es, Are n d X V. Sc h 0 ti wen, Lee n t je (dr. 
V. Klaas V. Schouwen en Geertrul de Haas) in 1778. 

IV. van Es, Kl a a s X V. Ros s ti m, Kom mer t je, 
(dr. V. H u I b ers V. Ros s u m en Mar i a D r i end 'ij k. 

V. verscheidene kinderen. 

Een verder onderzoek naar den stamvader C I a e s, leverde 
in het begin niets op, wel vond ik een doopacte van Bar bar a 
van Es op 2 Juli 1667 te Ooitgensplaat, waar zij op 32 Jarige 
leeftijd het Doopsel ontving, dit blijkbaar in verband met haar 
huwelijl\: met B a s.t i a anC 0 r n e 11 s z Ha c k e. 

Haar ouders waren J'I118 Jansz. van Es en Annette 
Rut h S. De voornaam Rut h komt In dit gedeelte haast nooit 
voor, wat dus mij speciaal naar deze naam liet verder zoeken, 
echter zonder eenig resultaat. De mogelijkheid bestaat dat beide 
familie s niet tot de gereformeerde kerk behoorde en pas later 
hiertoe zijn overgegaan. 

Door een onderzoek in de boeken van Nieuwe Tonge, vond 
ik de doopacte van Rut h Jan s z. van E s, zoon van Jan 
J lil e s Z. van Es en Nee I t jeT h 0 nis; hij werd 18 April 
1657 aldaar gedoopt, hij huwde 16 Augustus 1680 met Dir k J e' 
Jan s uit Gorinchem en had drie zoons: 

1. GllIls (Ook JI111sll), 25-1-1693, waarbij als getuige 
o.a. Bar bar a v. E 8. 

2. allis. 28-11-1694, getuige Cornelia Dingemans 
v •. der Braak. 
.. 3. Jan, 10-11-1697, getuigen: W 111 e m p Je C I a es en 
a i 11 e s Rut s Z. van E s. 

Voor alles w'ijs ik er echter op, dat het geenszins in de be-
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doeUng ligt een v 0 II e d 1 gestamreeks te geven, doch alleen 
slechts een fragment van het geslacht van deze famllie van E s. 

De namen van de getuigen noem ik dan ook slechts om 
het verband aan te toonen, hetwelk ze bezitten met de overige 
naamgenooten. 

Bij een nader onderzoek in de rechterlijke archieven vond 
ik dat op: 

,,23 October van het jaar 1662, op de woninghe en hofstee 
van Rut h 0 ill t s z. van E s, welk ziek te bedde lag, de 
schout en de schepenen van Ooltgensplaat zijn gekomen." HIJ, 
(Ruth Oilltsz.) wiens vrouw Willemkie Clacs was, 
benoemde in zijn testament tot voogden over zijn kinderen: 
Jan 0 i II i s z. van E s, "syne broeder" en 0 e r rit P 1 e
ter s z K ij g. "blocqmaeker toe Delfshaven" of "haer behouden 
vader Mar c heli s Jan sen. 

Wie waren nu de kinderen? In het testament van W i 11 e m
tie C I a e s worden zij genoemd, uit het testament blijkt 
tevens, dat zij na de vroegtijdige dood van haar man Rut h, 
hertrouwd is met W i 11 e m Dir c k j e 0 c k er. Uit haar Ie 
huwelijk waren. G II els en C I a e s Rut sen van Es, zood at 
ik nu de volgende stamreeks kan opzetten: 

I. JanvanEs(elndi500). 
11. 0 I 11 e s Ie A n nek e· Rut h s 1621, 2e Nee lt j e 

Arends (pl.m. 1640'. 
111. Jan NeeltJe Thonls Ruth, Willemtle N.N. 

Barbara Bastiaan N.N. Hacke 
IV. 0 111 i s 1694, Jan 1697, G i 11 s in 1679 lidmaat en 

in 1697 doopgetuige, C I a e s in 1863 lidmaat, gehuwd in 1692 
met C 0 r n e 11 a van der Bra a k. 

Er blijven omtrent de andere dragers van den naam van 
E s nog een tal van vragen open: 

Is Jan Jansz. vanEs, welke in 1623 huwde met Wil
Ie m p J ePi e ter s een bloedverwant? Immers als men Jan 
van E 8 als vader stelt met deze eveneens omstreeks 1570/5 
geboren zijn. 

Wie is M 1\ l' ten Jan sz. van Es, die in Nieuwe Tonge op 
17 Mei 1686 trouwt? 

In het rechterlijk archief van Nieuwe Tonge bevindt zich 
een aantekening van 8-10-1646, waarin wordt genoemd: Th o
nis T h 0 n i 8 z, dijkgraaf van Oude Tonge, .als voogd van de 
kindskinderen van Hen d rik Jan s z. van E s. 

Volgens eenige andere gegevens moet er ook een wapen 
bestaan hebben van deze "van Es". Waar dit zich echter be
vindt kon ik helaas niet te weten komen, misschien wat een 
der lezers mij hieraan kan helpen? 

M. D. KILSDONK JR. 



Uit het notanJeeLe a~chlef 

Bij het doorsnuffelen van de droge en langdradige nofarieele 
aetcn kan men dikwijls op eCIl document stuiten, dat een interessant 
stIlkie familiegeschiedenis onthult. Dit zijn dan heuselI niet alleen 
tragedies en onverkwikkelijke histories op het gebied van erfe
nissen e.d. 

Dit bewijst de volgende ade betreffende ecn mijncr voorouders, 
welke ik tegenkwam in het lIotarieele archief van het Hijksarctlief 
te Groningen. 

Deze ade spreekt van avonturen, weliswaar niet in sCllsationcele 
bewoordingen, maar in de droge olllslachtige notarisstijl van Illeer 
dan 100 jaar geleden. In weerwil van deze stijl doemden bij het lezen 
van dit document, voor mijn geest verschillende heelden op uit het 
oude verleden. Ik zag in mij" verheelding de" avontuurlijkcn Veen
dammer, een schipper, in toneel en, die zooveel te meer tot 111 ij 
spraken, daar wij zelf in de Duitschc bezettingstijd zoo dikwijls 
slillksche wegelI lIIoesten bewandelen, lIIet al de risico's van dien. 

De ade is een vondst. Zij bevat ecn stukje boeiende familie
geschiedenis voor dengene, die haar op de juiste wijze weet te lezen. 

Procuratie uit de Notarieele Archieven no. 151, anllo 1814 
acte no. 107, dd. 31 Maart. 

"Compareerde voor ons Mr. Mie/wel Villl tier TUlIk openbaar 
Notaris in het kanton van - en resideerende te Vecndam, Arron
dissement Winschoten, Dcpartement van de Wester Eems ell nage
noemde getuigcn,jtl(l Beret/tisjager, schipper van beroep woonachtig 
te Veendam, in het voormalig Groningerland, thans behorende tot 
het Departement van de Wester Eems in na te meldene Jaare op 
cn ondcr dcn naam van Alldries Alberls gevoerd hebbende het 
Tjalkschip genaamd de Jonge Hendrik te I<ennen gevende. -

Dat hij Comparant met het ~emelde schip (aan hem toebeho
rende) in het voorjaar van den Jaare achttien hondcrd en zes in 
Groningcrland belaad en met Haver (cen product uit het voornoemde 
Departcment cn gedestillcerd lIa Londoll) door Middel van gesillJu
Icerde Pruisische Papicren zoo voor schip als lading (eeven als of 
zulks voor Pruisische r~ekening was en hi!! gemelde schip uit een 
Oostfriesche Haven kwam) vandaar is vertrokken, te London is 
gearriveerd en aldaar deszelfs lading heeft gelost. 

'Dat vervolgens gemeld des Comparants schip bcnevcns veele 
andere schecpcn in 't zelve geval zich bevindende te L(lIldon voor
noemd, op ingekomen berichten die het Engelsche Gouvernement 
deed vermoeden dat het Pruisische Gouvernemcnt de zijde der 
Franschen zolltJen I<iezen door of wegcns hetzelfde Engelsch Gouver
nement onder Emhargo is gelegd en eenige tijd daarna (gemerkt 
het vervolgens ouk werkelijk tot een breede breuk tusschen Engeland 
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cn Pruischen kwalII) lIIet eenige andere aldaar leggende schepen is 
geconfiskeenl en tot veel minder prijs als het zelve in Orollingerland 
en ook aan hem Comparant zelf w:1areli!! was, is verlwJ!t ~ewllrden. -

Dat intusschen sOlllmige der alstoen in E.ngeland le~gelllie 
en met hem COlllparant in hetzelfde geval zich hevindende scheepen 
onder borgtocht zijnde vertrokken (ollltrend welke hnrgtogt de horgen 
echter nimmer zijn agterhaald) terwijl mHleren (n:1dat intl1~~chcn 
de vreede tll~schen Engeland en Prtli~schell wetler vrij ~poedig 
was hersteld) van het Emhargo zijn ontslagen geworden zonder dat 
door hll/l rl'nige schaden of kosten zijn betaald, hij Comparant zich 
lIit dien hoofden en veel meer ter zaake van de edelmoedige gezind
heid van het Engelsche Gouvernement ten aanzien van dit land 
zich vermC('nd te mogen vleyen ter oorzaake van dit zijn donr tijd 
en toeval veroorzaakt ongelukkig Lot bescherming en vergoeding 
te zullen erlangen. -

En verklaarde hij C0111parant daarop ter waarneming zi.iner 
helangens in deeze te constitueeren en magtig te maaken den Heer 
Petrus Sd/c/ler koopman en cargadoor te Amsterdam woonachtig 
en ZIllks om uit zijn C01l1parantsnaam alle zoodaenige maatregelen 
waar het ook zijn 111 ()oge te neem en als zijn Edele gepast zaloordeelen, 
IIm hij den zon zeer gewenschte als nu gelukkig herstelde vreede 
tusschen dit land en liet Wjk van (lroot Britéll1nien hij het voormeld 
üouvernement op alle wijze te verzocken en te insisteeren 0111 de 
vergoeding en uitbetaling van het Nettoprovenll van de hovenge
melde verkooppcllningen of zoo veelmeer als het gcmelde GOllverne
ment naar deszelfs bekende Edelmocdigheid mogt gocdvinden -
daartoe de veel vermogende voordrngt, tusschenkolllst ell invloed 
van zijIIe I(oninglijke Hoogheid ollze geeerhiedigde SlIuvereill en alle 
zoodanige andere persoonen of Collegien als hier in van dienst zouden 
kUllnen zijn interoepen voorts 0/11 hij eene gunstige dispositie van 
hetzelve üouvernement de gelden te ontvallgen gratiese quitalltie 
voor dezelve te verleellcn en wijders al datgecne verdcr en meerder 
te doen verrigten, wat nodig is en vereischt worden zal en hij Com
parant zelf praescnt zijnde zouden kunnen of vermogen te doen alles 
met magt Vim Substitutie en de belofte aan aprobatie en verband 
volgens de Wet. 

Aldus gedaan en gepasseerd te Veendam te kantore van voor
noemden Notaris ter praesentie van Arend vall Lil/ge zolHler beroep 
en vall Uge lliddes Stelmaker beide te Veendam w"onachtig welke 
deze als getuigen he nevens de Comparant en ons Nlltaris na voor
lezing hebben verteekend op de een en dertigste Maart adltien
honderd en veertien". 

K VAN DEn BAAf{EN. 
Utrecht, 1946. 
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"het qeslachtnoek smaUeqanqe" 

Het hier volgende "Geslacht boek" rakende de familie Smallcgange 
bevat aanteekeningen van verscheidene anderc geslachten, (}.a~ ook 
van het geslacht SI/oep, waarvan een lid de samensteller van hct 
malluscript is. 

Te Wemcldinge is in 1578 jan jans#! SI/oep Schepen. 
In de volgende eeuw zijn leden van dit geslacht Schepen in het 

naburige Kattcndijke en verscheidene van hen woonden nog in 
Wemeldinge. 

Onder de nog levenden voeren eenigen den naam Persol/I SI/oep, 
afstammelingen van den ecrsten drager van dien Ilaalll jan Persal/I 
SI/oep. Deze was geneesheer te Wolfaartsdijk ; op 25 Maart 1815 
geboren als zoon van TI/omas SI/oep en Maria de Oroot te Ooes. 

Deze Thomas was een kleinzoon van den in het geslachtboek 
genoemden jall Snoep, die met Elisabeth Persant gehuwd was. 

De grootvader van dezen Thomas was vermoedelijk de samen
steller van de geslachtslijst. 

De ollde spelling is hij het afdrukken gevolgd. 
Er zijn kleine gedeelten van het handschrift door vocht onleesbaar 

geworden; het betreft slechts enkele woorden. Deze plaatsen zijn 
door ......... aangegeven. 

Het handscInfit was gepagineerd tot 22 ; tllsschen hl. 14 en 15 
is later vermoedelijk een vel ingevoegd lIIet gegevens van de geslach
ten de Wolf! en S/loep, benevens de MEMORIE betreffende het 
geslacht Brouwerspi/. Na bI. 20 volgt op 4 bladzijden het uittreksel 
uit de Provendenboeken en hierna een bladzijde met gegevens 
omtrent de graven. Deze gegevens staan op de bladzijden 21 en 22 ; 
hier hield die nummering op en er is toen vermoedelijk een blad 
ingenaaid, genummerd 15, 16, 16 en 17. Op de volgende bladzijden 
is een en ander aangeteekend - met een andere hand - betreffende 
de geslachten SI/oep, vall Kogclenberg, vall den Berge en de Voel. 

Oud-Leusden. J. J. POLDERMAN. 

Afschrift van het op het Stadhuis te Goes berustende handschrift : 
GESLACHTBOEI< 

Rakende de Famyli van Smallegallge door my Tomas Snoep ..... 
Anl\o 1736 den 14 Februari. 

MathelIS Willemse Smallegaflge Is getrout geweest met Maria BoolII 
dogter van Comelis Comelisse Boom en Mariekell Pieter Geersetls 
dogter van Wcmeldinge. 

Cornelis Cornelisse Boom ohiït 1527. 
Maryken Pieter Geertsens dogter ohm 1504. 

SmlUenllnle Smallegatlgl'. ClIrnelis Matheellwsen Smallegoflge soon van Mtlilleus 
Willelllse SllIallegallge en van Maria Boolli eygen dogter van de oude 
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heeren van Sr. lIarmfskke gelyk in dc nieuwe Cronyk van Zeeland 
wydloopig te sien is hy was verscheyde 1II11I('n Borgcllleester van der 
Goes en had getrouwt Maria de R}'ke Atlriaans dogter en hebben 
te samen twee sonen en drie dogters nagelaten. 

Boom. syne kinderen waren 
Adriaall SmallegalIge. 
MaillelIs Smallegallge. 
Adriaalla Smallegallge. 
Maeyke SmallegalIge. 
Neellje Smallegallge. Getrout met Fral/co}'s Digllllsse Eversd)'k, 
J~ekel1l11eester van Zeeland en Middelburg 1585. 
Adri/lall Cornelisse SmallegalIge Scht'pen in ter Goes en getrout met 
Maike jakobs Eversd}'k is in t bloeien van syn leven gestorven en 
heeft drie kinderen nagelaten. 

Come/is Adriaallse Smallegallge getront l1Iet Dillgetie Comelisse I'all 
Weele heeft deze kinderen nagelaten 

I. Neelfje SmallegalIge getrout met jan Slemtlart twee kinderen 
Comelis jallse en josyllf{e Steenaart. 

2. Adrioon Smal/egonge getrout met Sara lIubrechls teelde 
1I11}'bregl SmaUegallge, Comelis van wiell 2 SOOIlCII Atlriaall en 
Cortlelis, SlIsallno getront met Joan !sebree l1Iet kinderen, Dina 
Smallegallge sfl/Hler kinderen 

3. Mattheus SmaUt.... getn)ut l1Iet: ...... had 2 dogters 
Jos;llkm en Comelia SmallegalIge. 

4. Willeminje SmallegalIge getrout lIIet David SI/Oei' had een 
dogter Leullje Snoep. 

5. Geerje Smallegll1lge getrout met de norgellleseter Jall Uatel. 

11. I. Jacob Al/riaallse Smallegange getrout lI1et SlIsalIIlo Fransse 
Dillgemallse Eversdijk heeft dese kinderen nagelaten Frallsillkm 

• ) DIt Jaartal is foutief; er moet ~taan: ± 1510. De7.e Cornelis SmallegalIge 
Is 28 Janllarl 1594 overleden te Ooes als oud-l:Jllrgemeester. 
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Oblll 
28 Nov. 1620 
begrav3n den 
3 lJec:ember in 
syn groot
vaders graf. 

teelen 
3 kinderen. 

OI.>IiI den 
30 Oct. 1750. 

jn de JIIeerlllinne getrout lJIet Klaas.... heeft t1ese killlieren na
gelaten lIIet 

Brouwer Fraf/so)'s Close somier oir, jmlllekCfl Brouwer haar alven 
broeder was rentn\. en schepen ter Goes. siet folio 7. 

2. Baldil/km jacobs Smallegal/ge getrout lIJet Philip; . .. " heeft 
nagelaten SusOll11el'e1l Pllilips getrout l11et AI/thol/y WJ'ma heeft 
veel nakomelingen. siet folio 7. 

3. Markel/ Adriaal/se Smullegal/ge getrout lIJet Cornelis Ore 
si et folio 6. 

Mal/Ileus C01'1lelisse S/Ilt1l1e~al/ge Borgelllester ...... en Groot 
Rentmeester der Heeren Staten van Zeeland was Getrullt 111 et 
Oeer'rur' Willemse Eversd)'k voordogter van Wil/Cl" Di/lgen;sse 
Eversdylc en Vl'tI1 COr/lelia Valke eenigste zllster van den Thesorier 
jacob Val/ce en stierf den 28 Jalluary 1594 oud ollltrent 36 jaren 
nalatende 5 kinderen. . 

I. Comelis Sl1ll1l1egange Hentnl. wegens Prins Wil/em eerste 
Baljou van Borsele getrout lIIet Ma.l'(cet! Mllrilllls van ovesallll, 
sterf dcn 3 Mey 1619 en hebben nagelaten siet folio 2. 

2. Ct/melia Smallega/lge getruut JIIet Wil/em Meerlel/se Driewege 
Borgenneester ter Goes, hebben nagelaten siet folio 2. 

3. Meester joal/ Smallegal/ge advocaat en Schepen ter Goes en 
hoogbaljou van Borsele, getrout met Soe/jet! Oosldyle, hebben een 
soon nagelaten. Mattlleus Smallegange Regtsgeleerde, sonder oir. 

4. Doctor /iierol/;mus SmallegalIge, schepen ter Goes, getrout 
17 Februari 1613 l1Iet Bemardil/a Schotte hebben nagelaten siet 
folio 3. 

5. AtfrÏtma Smallegal1ge getruut met Come/is Logierse Noordick 
en uit haar Dogters veel nakomelingen siet folio 5. 

IV. Comelis Matlheusse Smallegal1ge getrout l1Iet Mayken Mari
IlUS van Ovesand hebben 3 kinderen nagelaten. 

I. Mattheus Comelissen SmallegalIge Stadsbode getrout met 
jallliekm No/ets en hebben nagelaten (.'omelia Smallegal1ge getrout 
met WillclII Dtll'idse kleermaker had een S00l1 Matllieus Willemse 
kleermaker Adriaal1je Smalll'gallge getrout met Cml Cornelisse 
Scllipper Dogter jallneken Scllippers. 

3. jan Smaflegange. 
4. Maria SmallegalIge getroul mei Rl'}'nier Ess;l/g. 
5. Hieronymus Smallegange stadsbode getrout lI1et jacomynje 

van Rossum hebben gewonnen Adriaall sonder oir en Jatma Smalle
gallge getrout l11et FrallsoJ's vall Amsleyll geboortig van Dort, 
2 kinderen He/ma en .Iacomilla vall Amsl(l'Il. He/ena getrout met 
jan van der Stelle 1 kint Sara van der Stelle. 

V. Oeert",),t Smallegallge was getrout met jamb Noormllll en 
heeft uagelaten een soon en een dog ter Olivicr Jacobse Noorman 
is getrout met TUlllleke Jans Servaus dogter van Jan Syl1lollse 
Servaas. 
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Markel/ Noorl1/al/ 
.Iacob OIil'ierse Noorl1lt11l 
MaJ'lcen jacobse NoormaIl sonder .oir. 

VI. Comelia Smallegallge getruut lIIet Wille", Essillg heeft 
2 kinderen nagelaten 

I. !?eYllier Essillg getruut geweegt met Mllria Sl1lal/cgallge heeft 
nagelaten 2 dngters Comelia en joa1l1/tl Essi/l/!,. 

2. jOClfllltl Essillg is getrout lIIet IIcr1l1t11ll1S 1'1111 Vo/lm/wl'e met 
l<inderen. jacolllilHl l'G1l A",stc~'11 een;t getrout met Ilu(Ia(us O/saol 
naderhandt h. hd jaar 1753 lIIet .IC/Il tie l(o/lillg, soon Vélll Catarilla 
of C/writas vall Tie/ellburg. 

Comelill Smlllle'gallge getrout lIIet Willem Mccr/sclI DriclI'cgell 
Burgermeester ter Goeg hehben 2 dogtcrg ...... cn sterf op Kerst-
avond des jaars 1618 jal"OlIlilla Dr;clI'cge getruut lIIet Alatll/)'s l'all 
Campen Burgernl. ter Goes en hebben samen gewollllen 

J. Comclia I'all CampelI ~etrout lIIet D() . .JOlllI El'crsd)'/( predikant 
te 's GravenpuitIer hare klllderen Willc/Il El'ersdrl< pnlikant tut 
Hotterdélll1 getrout lIIet ...... spo()rhaar Broeder is Borgel11l. tot 
Uytrècht lHatll/ias El'ersdJ'k Capt. getrout lIIet SusallIla Nocr lIIet 
kinderen Maria El'crsdyk getrout lIIet de I-leer Adria(lII Hoogcl//wetl 
lIIet kinderen Maria Hoogetl/lOed. 
Mr. Pro vall Call/pell baljou van (Joes get~()lIt lI1et Sara Dm'daar. 

2. Mr. Pr. joseflll/ls vall C(I/11/lell getruut met j(/w()(/ tams;l/s. 
Mlld/eUlla Jltlll Call1J1C1l. 

3. getrout lI1et do. Wil/cm No/ct predkant tot Capelle .Iaco(1Cl 
NoM getrout lIIet de BurgerlIleester Al/tllO/l}' Nollel/s met kinueren, 
Muttllias No/ct getruut lI1et 

4. Comelia CaIlemail met kinderen Jsabclla 1'(lIl Campm getrout 
met joall lIuJ'ge cell SO(//l Matthias Huyge. 

5. Willellll'al/ Call1pCll Cap. major getruut met AIlI/Cl W1I/ SlI'aal/s
W.I'" vier dogters Pietemella ongetrouwd gestorven .Iacoba getrout 
met jacobus Hogel//wed LaureIltia getruut met Mr. Joal/ V(lIl Vorill. 

6. Willle/lIlil/a Maria vall CampCll getrout met Het/tlri" I'lIIl 
CoppemoUe 2 dogters .lacollU en SlIsat/lla l'~11/ C0l'pemolle. 

7. Jacollll val/ Caml'ell getruut met A(inaall Lammens Bnrgerm. 
tot Axel heeft nagelaten Adriaall jacoba en Mattllys Lal1lmells. 

jOimeken D,.iell'ege eerst getruut met de secretaris Bom slllllier 
kinderen daarna met Hicrot/J'I1lIlS van der S/rafe Uorgemeester ter 
Goes en heeft van hem 2 dogters nagelaten. 

I. Comelia I'atl der Strote getrout lIIet de I-leer van G)'selil/g 
baliuw tot Vlissingen en by denzelven 2 kinderen gewonnen jall 
G)'selit/g en Comelia G)'selillg getrout met den Capt. jal/ cle la Palm. 

2. joalllla vall der Strote eerst getrout geweest lIIet de Hecr 
Atfriaall Lal1lpsit/s by wien een dogtcr gewonnen heeft jacoba 
Lampsil/s getrollt met de Heer Pro josep/zus vall Campm en by 
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. Obllt 
5 Maart 1820. 

OOSTf)I}K I', OL1'SEl\DE BU}"SEN VALCKE 

hem 2 sOllen gewonnen Pider Dllvelaar vall Call1fJe1l en jacobus 
I'all Cam/Jet/. 

Ten tweede maal met de Heer Adriatlll Ockers nalatende lIyt den 
selven een dogter Levilla Ockers getrout met DigllllS Nollms. 

Doctor 11 icron)'11lus SlIltlllegtlllge Schepen tcr Gocs getruut met 
Rert/ardina Scl/olle dugter van S}'moll Scllolle en van Catarilla 
W iIIebrords syn overleden dcn 29 Novèm bcr 1620, heeft een SOOlt 
nagelaten 

Pieler l/ieron.l'lIllis SmallegalIge getrout den 24 juni 1636 met 
Ca/aUlla 1I0l/aar hebben 2 dogters nagelaten Catarifla Smallegaflge 
- obiït den 21 October 169\ - gctrout tot Middelburg den3 Januari 
\663 met TIlomas de Wolf! - obiït 4 januari 1693 - c1murgijn 
hebben vier kinderen nagelaten 

I. jOtllllie Wolf getrout met Elisabet Ketelaar en hebben 2sOIten 
nagelaten TI/omas Ite Wolf en jacoblls de Wolf waarvan Tllomas 
met syn vader 1702 den 14 january is vertrokken naar oostindien 
en daar overleden sonder uir. 

2. Calarilla de Wolf getruut met jall SlloefJ hebben dry kirtderen 
jatl, jacobus en T1lOmas Slloep 

3. Pieler de Wolf- obiït den 7 Mey 1697 - getrout l1Iet Allna 
Wils hebben dry kinderen nagelaten Calarina, Pieler, TIlomas de 
Wolf· 

4. T1wmas de Wol! getruut lI1et 1I11)'berdilla Gortse hebben een 
kint nagelaten Cafarina de Wolf obiït den 13 Maart 1751. 

Bert/ardilla Smallegange, getrout met jan vall Laren soon van 
joos mil Larell predicant op Mauritsfort hebben een dogter nagelaten 
Catari/la van Laren getrout met jacob Pany. 

Adriaallje Cornelisse SmallegalIge was getrout met AlltiJOny Da
lIie/se Noortl/O/lve en van hem een 50011 nagelaten Dallie/ NoortiJOuve. 

Dalliel AlIt1101lisse Noorthollve getrout met jalllreken Pielers en 
hebben 3 kinderen nagelaten 

I. AIII/JOIl)' Noorl/lOlll'e getrout met Willemijnijl' •••• en hebben 
een soon nagelaten Dal/iel Noorlhouve: 

2. Pieler NoortllOuve getrout met S}'lIlonlje Hermans hebbcn 
4 kinderen nagelaten 

I. Daniel NoortilOuve 
2. Pielemella Noorll/ouve getrout l11et 
3. Herman Noortl/Ouve 
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4. jal/lle{(('/I NoortllOllve getruut met Comt'lis !-IllOgen/lOed Schepen 
ter (joes chyrurgyn hehhen een dogter nagelnten getrout 111 et 
do. Hili/er/lis Pieroom predicant tot Goes en hehhcn 2 kinderen 
Calarillfl Pieroom getrout /tiet d Hr. predikant Teerlillg op Wissekk 
lIIet kilHlcren naderhandt llIet Al'l?illills SIok111111l predikant te Goes. 

5. A(/riaal/ken NoortllOeve getrout met Atlriaan Abelse Wesel 
sonder kinderen. 

Maykell Comelisse Smallegange getrout lIIet Wille", Digl/llsse 
Eversdijk, weduwnaar van Comelia Val/u, Burgemeester ter Goes 
hebben tsaam 3 kinderen nagelaten. . 

Comelis Wi/{cl/lse Evcrsdijk konstig schilder die trouwde Fral/s.I'lIa 
Sagams en heeft n"gelaten Margareta en Maria El'erstl)'/( syll beyde 
ongetrouwt gestorven. . 

jacob Eversd)'k Priester en Pastoor te Goes. 
Willem Eversd)'/c kOllstig schilder getrollt lIIet BEasilla l'a" Osse-

waarcie van welke 3 kinderen syn overgehleven 
I. At/rial/a El'crsd.l'k ~eestelyke dngter 
2. Cf/melis Eversd)'k Jlmk gestorven 
3. Franso)'se Maria Eversdj'k geeste/yke dogter gestorve. 

2. Ma)'kCll Willef/lse Evml)'/( was getront met Adria/lll in lil' 
Bolle en heeft nagelaten Pielcrttella Adriaulls die getruut was lIIet 
Abraham de Visser en hehben 3 kinderen ""gelatcn.lacoblls de Visser 
predikant in 't eyland van Schouwen Adriaa" de Visser getrollt 
met Comelia Nagtcgaal Maria de Visser getrout lIIet Adriaall Haak 
Schepen tot tholen met kinderen 

3. Frallso)'s Eversd)'k sOlider oir. 

IWERsm'CK I_.WRENS SJlf.fI,U;/JANGF: DE RIJCK"; 

Neel;e Comelisse SmallegalIge wa!! ten eerste getruut met IIllgo 
.lobs Goeree Borgermeester en had by hem een dogter Maria Goeree 
getruut met Cr)'" Westerw)'k liet een soon na Geeraerd Westerw)'k 
apotheker tot Vere sonder kinderen 
ten 2e tremde sy lIIet Frans Dillgenisse Eversd}'k Borgermeester en 
had by hem dry sonen gewonnen 

Comelis Frallsse Eversdyk 
Mam,}'s Frallsse Everstl)'k 
Wil/lelrn Frallsse El/ersd)'k 

ten Je trouwde sy nog JUli Clase Dud,er Doergermeester tot Goes 
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getrollt den 
14 J1tey 1670. 

en rekenmecster tot Middelburg en heeft uyt denselvcn nagelaten 
Magdalella jllllse: folio 5. 

Maria jaflse voor dezc beyde siet folio? dese was uyt een andere 
vruuwe. 

Comclis Fral/se El'ersdl'k Gccol11l11iteenle tcr Heken ...... van 
Zeeland binncn Middelburg was getrout met jmll1cke Manl/ee dogter 
van Adriaafl Mannee SchepelI ter Goes en van Margarita van der 
SU'ale hehben tgaalll 3 kimleren gewollnen 

I. Come/ia El1erst/yk getrout lIIet Nicolaas la Grappe cn hebben 
kinderen nagelatcn 

1. joml la VraJlpc l3orgcrlll. getruut met Coml'lia /Jriewege 
hebben kinderen nagelatcn eCII SOOII Nicolaas la ülïlflf1e getruut lIIet 
Cataril/a Everstlijlc cell dogtcr Comelia la ürappe gctrout IIIct den 
Heer Taal'. 

2. Al/ilO la üral'l'l' getrollt met van Door('1/ Schepen tcr Goes 
3. Comelia la Gral'pe gctruut met AI/dries Zomerzee, heeft een 

zoon nagelaten NicoltlllS Zomer'zee. 

2. Maria El'crsd.l'k getrout met dHr. Mr. f'ral/coys /(etcfaar 
hadden ccn zoon Frlll/SOI'S Ketelaar r~aadshcer in 't Hof van Holland 
en Zecland, hebhcII 5 suncn en dogtercn nagelaten. 

3. Mr. Comdis EI'erstl.l'k Schepen tcr Gocs getrout mct Maria 
Weslhoek haddcn Mr. Conu'/is Everst/J'k ballillw tot Goes getrout 
lIIet At/rial/a I'all Trmi hcbbcn kinderen 

jOtllll/a EverstI.l'k getrout met de Hekenllleester Diglllls NollCflS 
met kinderen, jan El'ersd)'k gewesen Secretaris ter Goes getrout 
met ...... Forcflllllllle met kindercn HlIberlus EllCfsd)'k balliuw 
van der Gocs getrout lIIet de Meyer 2 kinderen. 

1. Maria /(etelaar 
2. Nicolaas [(elelaar 
3. DigllllS Ketelaar 
4. jolzarma /(ele/aar 
5. Come/is [(clelaar hebben verscheyde kinderen als d' Borg. 

Fral1co.I's [(delaar CI('lIlcnt en DigllllS COfl/elis J(elelaar 3 dogters 
getrollt met de Borg. dc JOlige tol ZUl' 1 getrout lIIet dHr. Lammetls 
tilt Axel 1 getrout met dhr. )al1 . Wi1lell~ Bodtiarl vertrokken naar 
Demerary in West-Indien. 

Mali/leus Franse EI1erstI.I'k menigmaal Burgermeester ter Goes 
getrout lIIet Comelia Oostti)'k hebhen t saam gewonnen Frallso)'s 
EI'ers/M, getruut lIIet ElisalJet Ce/ossie cu hceft nagelaten 

Jall . El'crstl)'k getrout met Maria Crooll lIIet kinderen 
Alefta Comelia EI'ersti)'/( getrout lI1et Adam Crooll met kinderen 
Mali/leus El'crstl)'k jnlloccnt 
Adrialill El'CI"Sti,l'k getrout mct lHagdalma Masuer met kinderen 
2. Atir;al/tl Eversti)'k getrout met jaqlles Verberg schepen heeft 

nagelaten Geeraarti Verberg getrout lIIet PhiliPl'illtl Lesier heeft 
nagelaten jacoba Verberg getrout lIIet Wulierlls Wiskerke 
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2. }acobus Verberg Doctor getrout met Camelia EJlcrsd.l'k hehhell 
nagelaten Adriallll Verberg gctrout met 00. Vil "'erc}' predicant 
tot shr. Henderiksldmleren 

3. /-Ie/ma VerfJerg getruut l1Iet iHaritllls SoL'feMcr 
}acobus en Cort/dia Vl'r{lcrg 

3. Mr. N ico{aas EI'l'fscf}", Borgertll. getrou t md} (II/IIC{(('// V cr{Ierg 
en Mr. Matthells EI'CfScf)'l, Borgernl. getruut lJIet ...... L/!,I'dckkcr 
met 2 kinderen een soon en een dugter 

Maria El'CrsdJ'k getruut lJIet de I~áadsheer Mr. Frul/so,l's Kc/daar 
met kinderen 

4. de Ileer Malf{ll'us EI'ersd.l'k Schepen getrout lJIet }l/l/llc"e 
Wiskerke hehhen kinderen nagelaten Cart/elia EI'C1"sd.l'k getrout lJIet 
de I-leer Caspar 1?lI1uivis een soon en een dogter J\drial/lls El'ersd,l'k 
schepen getmut met ...... hebhen kinderen een SOOII en eell dogter. 
. MlIttllèus EJll'rsd)'k lJIet Pielemc{{a West/wuJle sonder kinderen 

}oU/l1Ia EJlcrsdy" ollgetrout 
...... El'crstl)'k getruut met de Heer Mr. }oal/ JllIIl Ooslee Schepen 

l1\et kinderen 
5. Maria El'crsdJ''' getruut met dc Professor Nicolaas Blal/kart 
. . . . .. hr. Stl'phmllls Blallkarf getruut met 1\1(/r;a Carpentier 

heeft een sOOlt nagelaten 
Wil/cm Fral/se EI'ersd,l'k Ballinw van Borsele was getruut lJIet 

Maria J(o/( dogter van JUli Pieferse /(ok adllliraliteitshr. tot I<otter~ 
dalll en van }osil/a Borse/aar hehben een soon nagelaten 

00. }o(lIIl/is EI'ersdJ'k predicant tot 's Oravenpolder Getrout lIIet 
. . . . .. Spoor haar broeder is BorgerlIl. tot Uytregt 

Mattlleus EI'CI"sd.1'" Capt. Getruut lIIet .Il1lial/tl Noer lIIet kinderen 
Maria El'crsd,l'k getruut met de Hr. J\tlri/llll/ /loogen/wed Schepen 

ter <loes hehhl'll een SOOlt en een dogter nagelaten 
J\t/riaall HOOf!.clI/lOed 
Morin HOf>gcn/lOcd 
Magdalelltl jUllSdof!,ter van Nee/jm C01'llelissl' SmalIcgalIge en van 

de Borgerll1r . .Iall ClasclI Backer was gctrout lIIet lIierollimus 
Omwaard teelde 5 kindcrcn 

I. Comelia Omwaard Getrout lIJet Lcommi Peulemall sterf 1649 
nalatcnde vier kinderen 

lIict'OlIÎI1lUS PClltClI/all 
Ll'ol/ard PClltl'l1Iall 
Pieter Peutl'll//I/I 
Comelia Pelliemall 
2. Mr. /licf(JIIil/ll/s Omwaard Haadsheer in den HOllgen Haad 

sterf ongct .. out 1075. 
3. MI/ria Omwal/nt trouwde Pieter Zegers ter Vcre sOllller kin

deren 
4. AI/Illl Omwaard froude Lcollard pml Sllll'cI('// ell liet na Maria 

VIII/ Slapelm getruut lIJet J\bra/U/1/I de ('rulle COlllll1ys op t cOlllptoir 
Generaal van Zeelalld hebbell kinderen. 
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Obilt ... 
den 12 Octob. 

Amla voornoemt was ten tweede maal getrout met Do. vall Dorl/l 
sonder oir. 

5. Ferdi/lamills Omll'aard Doctor en Borgernl. tot Goes was 
getrout met PictemaIla WUllelmi dogter van Sr. jOa/mis WiIIlelm; 
en van Petrol/Clia de Meuleflaer en heeft by deselve 5 dogters ge
wonnen. 

Mogadll(ella Omwaard, Comelia Omll'aard getrout met de hr. 
Wil/em I'tlll lV eele Schepen, Anna Maria PeironelIa en joanlla 
OrulI'aard getrout met NOllberg Mllgdalena jans trouwde naderhand 
de Hr. Albertus Foe)'t Schepen ter Goes sonder kinderen 

Atlriana Matillellsse Smallegange dogter van Matlluus Comelisse 
Smallegaflge en van Geertru}'t Willemse Eversd)'k is getrout met 
Cornelis Logierse Noord}'k en hebben te saam 5 dogters nagelaten 

I. Dil/gefltje Noord)'k trout Comelis l(leermaker voor. de 1 e Illaal 
Maalje Noord.l'!c 1640 IlIater over t kint van Dings. Jallse G1asem k. 

en Lecnke Machiels. 
jalllleke Noord)''' obiït den 5 junii 1659 getrout aan de Wilsen 
Geertru)'1 Noord)'!c obiït den 18 Sept. 1709 aan de van de Moeren 
Neellje Noorti)'k trout Klaas de Grave. 
I. Villgell/je Noord}", trouwde met ConlClis MaIlIIel' en hall uyt 

dénselven een soon .Iall Cor. Mal/llée getrout met Sara Snoep kk. 
2. 2e. jall Lel'erillg met nog een SOOII Comclis .ltlllse Leverillg 
2. Maatjm Noord)''' getrout llIet jacob nroulI'ersput hebben 

nagelaten 3 kinderen Cort/eUa Brouwersput getrout 1666 den 7 jamt-
ary met .lall SlIoep hebben 5 kinderen nagelaten 

I. Maria Snoep getrout lIIet Abram Versirale 1 kint nagelaten 
2. jan S1/Oe/J getrout met Catarilla de Wolf hebben 3 kinderen· 

jan, jacobus en Thomas Snoep 
3. Sara Snocp getrollt lIIet Comelis vall Cogelt'lIlJcrg hebben 

3 kinderen t soon en2 dogter!l Obiït Sara Snoep den 28 Augustus 1748 
obm Com. vall CogelelllJerg dcn 2 julii 1754 out 85 jaar en 8 maand 

4. jacomil1a en Comelia Snoep jacomina getrout met ·Pieler de 
Voel hehhen 5 killderen . 

5. Allrialla Comditl Maria tie Voet Comelia gctrollt met Adriaall 
,te Voel "('/lbm 4 Idll/iewl Jall Comelis en .Ias/Jer tie Voel 

2. Adrimlll J3rollll'ersl'/I1 getmut lIIet Hareml Marinisse Blomaarl 
l1Iet kinderen getruut JG72 den 28 jmmar,v 

3. Helma BrOllll'erspllt getrout 1663 den 12 Sept. l1Iet Jall vall 
,te Leelle S()OI! van C/aas I'(m tie teme en Marlyllije BOlme sustCI' 
van den Borgerm. Comelis Boom won Nicolaas vall de Leme getrout 
lJlet Ma";a Hoogesleger met kinderen . 

.Iawlcken Noord)'" getrout lJlet jasl'er Wils ..... . 
I. Pil'ler Wils gctrout mct .loaf/l1ll Marstllli 3 kinderelI jWlIIa 

Wils getmllt met jtm Leerse 2 kil\lleren Pielemella CII Pit'ler van 
til' LCl'rse 

2. .IaslIer Wils getrout lIIet jacoba Versirail' 2 kilJllerell Anna 
en Comelis Wils 
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3. AllIla Wils getrullt IIIct Pietcr de Wolf dric kindcren Catarilla 
Pieter en TllOmas "de Wolf 

2e voor de tweedc maal met Comr/ia /(l'It'1aar daarby ecn llngter 
jacoba Wils getrollt mct Comdis vall cle Hic/(e daarby ccn dogter 
obiït sonder kinderen. 

3e voor dc derde maal met Camelia vall lier Alart 2 kindcrcn 
Camelia en Pil'ter Wils 

2. Come/is Wils getnJllt met Cylltje Oillis lil' Breu heeft nagelaten 
jas/Jer Cam. Wils Rondcr kinderen gestorven 

3. Bmedicttts Wils getrout I1Ict Comelia dl' la S(//lle hehbcn 
2 dogters nagclaten .ImttUl Wils getrollt I1Ict Noc/alld de Kok eH 
AIltOIletta Wils sonder oir 

4. Oeertruyd Noord)'k getruut IIIct Olivier vall de Moere hebbcn 
3 kinderen nagelaten 

I. ComeUs Vall de Moae getruut met Beatris Leylls hcbbcn een 
SOOlI Olivil'r vall Iie Moere getrout lIIet •••••• 

, 2., A"deril's 1'llIl tie Moere gctruut met Maria 1'/111 lIer Sfc)'1/e 
hebben kinderen Alldl'ries vall de Moere Jall l'all de lHoere Cf)'"U 
I'all de Mo('fl'. 

3. Mattheus I'all de 1\1oere slInder oir. 
5. Necltje Noord)'" getruut lIIet Claas de OI'/lPC hcbhcn 2 kindcren 

nagelatcn. 
Comclis Clase de arm'e sonder oir 
Josillken lil' Grave sonder oir. 
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MEMORIE 

1563 is Pieter Mae/liels getrout met Leul/lu Baltens overleden 
tot Uytregt 1607. 

Pieter Mic/lidse Brouwers/mt getrout met Ma)'''ell Ingels dcn 
12 Mey 1596 dog ter van Illgel Vincells. 

1598 den 1 November ouden styl is getrout MacMel Pieterse 
BroulI'l'fsput - obiit 1619 den 17 JUllii - lIIet de dogter van 
Com. Keil/pI' in t stift van Uytregt tot Maarsen met Ne/ma /(empe
obiit 1632 tot Wemeldinge. 

163R dcn 17 Oct"her is }t1cob iHiclliels getrout met dc dogtcr van 
ComeUs Logirrse Noord)'/, genaalllt Maria. 

1642 dcn 26 October een dogter geboren maters Adriaallfje 
Mattheus Smallcgt1l1ge en jamzetje Noord)'k. 

1663 den 12 Sept. is Helmu BrouIVcrspit getrout met jo/wlInis 
I'tlll tie Leel/(' een soon N icolaas 1664 den 30 Mey ; pater borgerlIl. 
Com. Boolle mater Ma)'l\e Com. Noord)'k. 

1666 den 7 January is Comelia Brollll'erspit getrout met jtlll 
}anse Snoep een dogter geboren dcn 6 September 1666 pater }acob 
BroulI'erspif mater Maatje Isacse Snoep; was de sust er van Neeltje 
Bo/berge grootlIl. van jol/allna du Mont huisvrouw van dhr. jacobus 
COlJl1lalls. 

Mar/,ell AdriulUlse SmullegalIge was getrout met Corrzelis Ore 
en hebben gewollnen Atlriaall jacob Ma)'ken Pietemella Comelia 
Willfll/ j UllI/flee" Oye. Adriaa/l Cor 0)'1' getrout met Mayken JHattileus 
die teeldell JHattlleus Oye 

I. getrout lIIet -Comelia Borrmda11lme die teelden Maria 0.1'1' 
getrout met jall Soetelillk 2 kinderen ...... Soetelink en Maria 
SOftelinlc 

2. jacob 0.1'1' getrout met COf/zelia vall der Ert'e hebben nagelaten 
Come/is jacobse 0)'1' getrout lIIet jat'olll)'Iltje- Hol/epo/liers teelden 
do. jacob 0)11' predicant tot L>riewegc sonder ori. 

Mr. MarlÎllus 0)'1' Schepen tot GOES getrout met COf/ulia Westhoek 
hebben kinderen , 

Comelia O.l'e get rout lIIet ai/lis Udemalls Schout en secretaris 
tot S. Hr. kerke met kinderen 

Matt/reus 0)'1' eert!' getruut met acertrtl)'d Verstclle en heeft by 
haar gewonnen jacoblls 0)'1' getrollt lIIet ...... Pippillg een kint 

Atiriallll 0.1'1' getruut met de Hr. Wil/Ie/mils lIoogmlwed hebben 
kinderen Come/ia 0)'1' getruut met Do. Callisius prdicant tot Axel 
hebben een dogter. 

Arll.l'km O.l'e was getruut met Willem HL'Tlderil,sl'1l Iiooge.,,'wed 
en heeft 3 kinderen nagelaten. 

I. aeeraard HoogenllOeti getrout met Maria l'all dell Berge teelden 
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een SOOlt Mr. WilIlelmlls Hoogen/wed getrout met Atlricl/ltl Oye met 
kinderen Willem Jacobus Hoogell/wed. 

2. dhr. Adriooll Hoogefllwêd Schepen ter Goes eerst getrout met 
Cortlelia Be)'aarls hy wien een SOOIt teelde jacobus Hoogen/wed 
getrullt filet Joeoba "tlll Call/pell hebhen kinderen daarna l1Iet Maria 
Eversd)'/( joatl/lis dl/gter 2 kinderen Maria en Adriaall Hoogen/wed. 

3. de hr. Come!is Noogl'fl//Oed schepen ter Goes chirurgyn getruut 
l1Iet Jan11eke Noorl/wUl'e hebben een dugter getrout lIIet l)o. Piroolll 
predicant tot Goes . 

Piclertlella O.l'e getruut lIIet /)c1II1\('/"1 lJlas/! Geytl/Oonl sumier oir. 
Comelia O)'e getmllt l1Iet Uliga BtJrIll hehhen te Séll1len geteelt 

Abralll Boml Alaria Bo,.1/1 getrout lIIet Piele,. W.1'llla teelde Abram 
W)'1110 en een {logtcr. .. 

WillelIl O)'e was getruut lIIet Ja/ll'" Pe.l'ts hehhell vier kimleren 
nagelaten 

I. Come/is Will('mse O.\'e Ie getmllt Il1rt /II'sler Uolti/ls teelden 
JfltliIIl OJ'c getrollt lIIet joallllis LlIrck/ls JIIet l<inderclI JHarill/ls en 
Cort/elis LlIrc/ms lIeslcr O)'c getruut lIIet /I1allll-"s Nalel heeft eell suon 
MaUIl,Vs Natel getrout lIIet Maria va11 Trad '? :J kinderen 

J. Mari11/1s O)'C, 2. CO/"l/elis 0.1'1'. 3. Cowelia U.I'I'. 
2. Aalll/ï'/!,1 0,\'(' getrout met 1\-1aria dogter van 1\'\r. D01ll;lIiCIIs 

sonder kinderelI. 
3. At/riatlll O.l'e Ie getrotlt lIIet Maria Gotills een dog ter jOlll/TIG 

O)'e 2e lIIet Cum elia La1/gsl'Ilo/ 3e met Maria de {(el'('/". 

4. . Willem 0)'(' was getruut met "f1I1OIo1/ia de Sm'('f sonder kin
deren. 

Tall/rekell Brouwers dog ter van Pru/lf)'Iltje JafO/lse S/Il"lIel!allge 
geseyt in dc MeerminIIe was getrout met '/a8J1('r lI/1ysd.l'k hebhen 
te saam geteeld Comelis Htl)'sd)'k getrollt filet Pielrmella tie Mol 
dogter V<ln Do. de Mol predicant tot Baarl<llld sonder killlieren 

Mugtlalelltl Htl)'stlyk getruut mct O/alls \'(111 Friell'llbmg ccn Cau/je 
2e JIlet Atlriaall Klellll'e1/tlamme 1 kint joal/1/a 
Je JIlet Jan Faese 2 kindcrcn 

SIIStmlW PIlilil's dogtcr van Ba/d)'lIlje .!t1l'obse SmallegalIge gctrout 
mct AlltilOIly Wyma, en heeft hy dcnselfden gcwonncn Bald)'l/tje 
W)'ma getrout met C/aas Meerlmse Oldm/eel 2 kinderen 

PlrililJ W)'I/la getruut met V.l'IlU Mmll1er een SOOlt 

AIII/UlII)' W)'ma 2e met Sara Slaril/k een dogter 
SIIStl1lna W)'11ltl 
Pieter W)'lIIa ongehuwd 
SIISOlllltl W)'II/tl 
Geeraart/ Wl'II/O getruut met Pielemrlla NCI/lo! hebben 1 I<illli 

Leemterl W)'ma. 
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lHattllcus Comclisse Smallcgal/ge borgerm. tot Goes die getrout 
was geweest met GeerlruJ'c1 Wil/ems Everscl}'/c dogter van Willem 
Dillget/isse EverscI)'/c en van Comelia Valke sterf den 28 January 1594 
's avonts omtrent 8 uyren nadat hy 22 dagen siek had gelegen en 
werd begraven by 't graf van syn moye Comelia Kobbe daar syn 
Broeder Adriaall en syn susters 2 en nog 2 van sy" kinderen begraven 
warcn. . 

1603 den 2 JlInii is den Thresorier Va/kl' in den Heere ontslapen 
synde Ambassadcur Extraordinair by dcn Koning van Schotlandt 
als hy tot Konillg Vélll Engeland gekroond is. 

Cort/clis CI/mclissc /3l1om sterft 1527 en Mar)'ketl syn huisvrouw 
sterft 1504 sy was Pieter Geertsens dogter van Wemeldinge. 

In de kerke van der Goes syn de graven van 
I. Int Choor vall onsen olldgrootvader Cor"elis Mattllcusse Smulle

gal/ge Borgermecster tot Goes. 
2. eell serk Vélll Mattlleus Comelisse Smullegal/ge Borgermeester 

tot Goes. 
3. een serk van jall Comelisse Vall(e 
4. een serk van den Thresorier jacob Comelisse Val/ce. 

EX TRA CT E N U Y T D E 
PHOVENSBOEI<EN 

AI/tol/is Dal/iclse die gctroud was lJIet Adrial/a Smallegal/ge 
ComeUs dogter heeft gefondecrt een provende in den jare 1545 en 
by afsterven van den selven gesuccedeerd op 

Hugo Atiriaal/s en na syn dood op Slel'etl Adriaal/s voorts op 
Aclriaat/ J-IuJ'ssms voorts op Ac/rialla J-Iu)'ssel/s huysvrouw van 
Hr. Joadli",)' Ambassadeur en van deselve vervallen op Marlil/a 
J-I}'J'IJ'CI/S huysvrouw van H. Balliuw Brauwen na haar overlyden 
op Logiertjen At/riaaus 1I11J'Setl en vermits 't overlyden van Pieler 
Hll.l'Sell op de H . .Iacob de Brauw Heer van Ketel dog word daarvan 
gedisponeerd by den Hr. Wil/cm tie Brt1lllv wegens juffrouw joachim)' 
en IIlI gesuccedcert op den Hr. Mr. Mattheus Smal/egallge uyt syn 
grootmoeder van 's moeder wege Elisabel Hu}'sen fol. I, artikel 2 
en de successie fol. 103 en 115 verso. 

Comelia· Robbreglse heeft gefondeert een provende anno 1550 
geslIccedeert op JUli Adriatllls Blullcx Nom/Uxoris alsdan op H/l)'bregt 
Atlriaalls voorts op Bel/cell Pse Kok oudste van 't geslagte van 
Cf/melis RoMe alsdan Cf/melis At/riaallse Smal/cgauge lIaar hem 
Frtlllso)'s Willcmse El'ersd)'k daarna COrt/elia Matlllcllsse Smallegal/ge 
voorts MaJ'ken Atiritllllls Smal/egal/gc, lIa haar Cort/elis Willemse 
Everstl.l'k délll op Hr. l~ckelll1l. Cort/clis Franse Everst/)'k ell lIa hem 
op syu halve slIster AJagtialena jUflS lIa haar is die getrockell hy 
Mali/leus Smallegallge na syll dood Pielert/ella Oye getrout met 
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/)a"l\('r# Blasl' (I/Tt/lOm IHl ha<lr ovcrlydcn by dcn Hr. BorgeTlIl. 
Nicfllaas Elwsd)'k en na hem hy Pietemella AdrjfHlI/s dogtcr van 
MaJ'km Eversd)'k daar na moct kOlllcn op dc Hr. ell Mr. I\rattllrlls 
Smal/rgal/ge, dc fundatie staat folio 11 cn de successic fnl. 104 cn 111. 

tIc voogdcn V<ln dc kinderen van wylcn ('ort/rUs . ..... Smallcgange 
hehben gcfllndccrt ecn provclldc ...... is .... Bla.': dan lip 
Comelis Adriaal/s Smallrgl11lge en dan lip Frans EI'CfSdJ'1c daarna 
op Comrlia MatlllclIsse Smallegal/ge dan (lP Ala.1'krl/ At/rial/I/s 
Smtll/eglll/ge CII lIa haar dood lip ('ome/is Willcmse Eversd.l'lc IW hem 
(Ir Cort/elis Franse E~'('/"stfyk voorts lip Mal!dall'I,a j//1lS na haar op 
Matfl/l'lIs Smalleg/11Ige lIa hCII! op Pie!ertleill/ Uye daarna op dCII 

Hr. Mr. Nicolaas El'crsd.1'k na hem np P;r!emclla Adr;aalls dllgter 
van Mayl(cn EI'l'rsd)'1c cn van Adriaan in de Bolle dc fundatic is 
fol. 35 verso ell successie fol. 111. 

Adriaa/l!je Malll/rlis SmallegalIge wed. van Cort/rUs LlIgierse Noor
tlyk hccft gctrocken een provende naderhand gctrockcn by jllUr. 
jacolm J)l'icl1'rge wed. van den Hr. [3(1rgerm. Mall/.I's van Call1flCll 
na haar hy JHattllClls Smallegl1/1ge stadsl>oclc cn na hcm hy den Ilr. 
Balliuw l.Jicfcr 1'1111 Call/flell Illaar alsoo Mr. Maltlu'lIs SmallrgalIge 
slIbstineert de olldstc te wesen SIJO wort! die hy hem gctrockcn. 
De fundatie lIergclls en dc successie fol. 114 en 116. 

Op folio I1 staat in margine als volgt 

F\IIulatie van sckcre provenden gefollllccrt by Co melis Nobbertse 
staande in het provcndeboek folio I I. 

Losse aanteekeningen tusschen folio 14 en 15 van het handschrift. 

Betreffende geslacht de Wolf. (aanvulling.) (Zie folio 3 cn 10). 
jocolJUs jallSZOOIl de Wolf is getrout tot Amstcrdam in den jare 

1736 met kinderen 
Cataril/a de Wol{ dllgter is gctrout met dcn Procureur MllrClls 

Dreg! I kint Jan Bregt Secretmis tut 's Ahtskke en Sylloutskke, 
Schout tot 's GravcnpIJlder. Ohiit Ml/rC/ls Dregt in den jare 1749; 
obiit Jan Bregt in 1754 sonder oir. 

Deze jllcobllS de Wolf is in 1740 tot Goes kOlllen wOlJen obHt 
tot Gocs in den jare 1753 alsmede syn. vrouw in 1752. 

Elisabet tie Wolf gctrout met jan /(OIlSe/llllker tot Goes. 
jall de Wolf ;n Octohcr 1758 na oostindien gevaren vuur kuypcr. 
Call/ril/a tie Wolf gctrout met Nit:olalls Paret met kindcren 

jollallllll Pare! cn AI/Ila Parel. jOlllll/l1U Paret getrout llIet Dallicl 
Bll}'S in den jare 1751. 

Oml·Lcusdcn. J. J. POLDEHMAN. 

(Wordt I/m'o/gd.) 
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stlchtsche BOeRenabel 
Het is voor ons een verheugend teeken, dat naast de hewoners 

der groote steden, ook die der provincie-stadjes, dorpen en huurten, 
lI1enschen dus van het platteland, de waarde en de groote betee
kenis der genealogie, meer en meer gaan inzien. 

Reeds zijn er vele boeren en boerenarbeiders, die de afkomst 
van hun geslacht nagaan en tevens de herkomst van de door hun 
gevoerde familie-naam. 

Het is zeer opvallend echter, dat bij het verwerken van de 
gegevc\1s, welke daarvoor noodi~ zijn, door den huitenman zooveel 
mogelijk de "dorre'.' data en feiten vermeden zijn. Stamrceksen, 
stalllboomen en kwartierstaten, zij zijn weliswaar bij het genealo
gische onderzoek ook van groote waarde, doch zij hebben voor 
den boer eerst dan pas zin, wanneer zij zijn eigen familie in hun 
eigen omgeving kunnen doen leven. De genealogie waarmede 
de plattelander zich dus inlaat, heeft daardoor een zeer sterke 
binding met de heemkunde gekregen. 

De practische waarheid blijkt wel zeer duidelijk, wanneer wij 
eens de namen van de boerderijen in Utrecht, en wel speciaal 
in het Oost-Utrechtsche heuvelland nader onder de loupe nemen. 
lij geven aanleiding tot het constateeren van verschillende interes
sante bijzonderheden .. 

Op .de allereerste plaats trekkcn de "Iaer"-cn de aandacht. 
lij zijn er in allerlei verscheidenheid: 

Ahbelaer, Langclaer,. Harselaer, Oud Willaer, Dflllkelaer, r~olll
selaer, Emiclaer, Daatselaar, Prangelaar, ,Snedelaer, Ornot en 
I<lein I<orlaer, Sprokelaer, leggelaer, Hatelaar, Speerlaer, Oe 
I~ofelaer . 

Dan nog: 
J(olfschn(en, Breeschoten, Nusschoten, Heischoten, Veenschoten, 
Bitterschoten en Ubbeschoten. 

en tot slot : 
Leijenhnrst, I-Iavikhorst, Heekenhorst, Daslwrst, Schothorst, 
Schoon horst, Meyenhorst, lielhorst, Hoolhorst. 

Wij hekijken deze namen eens goed, welke de geschiedenis 
weerspiegelen van een oersterk boerenvolk: het Stlchtsche I Een 
geschiedenis, waarvan de dorpen: Barneveld, Hoogland, Maars~ 
bergen, r~enswoude, Woudenberg, Hoevelaken, Scherpenzeel en 
nog enkele anderen, menige "stille" getuige herbergen in dc 
namen van de "horsten" en "Iaeren", welke alleen in deze streek 
van ons land gevonden worden. 

Als ondste inwoners van het Neder-Sticht wonlen de Chall1avt~n 
genoemd, welke tot de franken behoorden. Eerst toen de Sak
sischc bewoners de dichte wOliden en moerassen binnentrokkcn, 
kreeg het land grootere beteekenis. Op 7 Juni 777 schred I(arel 
de Groote aan de deken van de St. Martinllskerl< te Utrecht een 

liG 



brief, waarin o.a. door hem verl<lmml werd, dat hij het woud 
Hengest-schoteJl, iJl de gouwe F1ehite (wat IMer het Sticht werd) 
aan de kerkelijke gemcente ten ~escheJlke gaf. Hct woud "Hcngest
schoten": het een:te "schoten' ! 

Door deze schenking kreeg de Utrechtsrhe hisschop grooten 
invloed in dezc streek. Dit uittc zich lIict 1lllccII door ecn verderc 
kerstening der hevolking, doch voorlll ook op het gebied der 
bodemgesteldheid. Kloosters werden gchouwd en onltl:!t het land 
woest WilS en welhaast bijhelscll ledig, legden de religieuzen zich 
in dc ecrstc plflafs toe op dc ontginning dcr onvruchtbarc gronden. 
Zij kaptelI hoolllcn om, groevcn eeuwenoude wortelstronkcn uit 
en schepten het vcen af, waardoor waardevolle cultuurgrond 
vrijkwalII. 

Dc Utrechtsche hisschop liet van heindc en verre landhouwers 
naar het Stichtschc heuvelland kotllcn tcr kolunisatic van deze 
streek. 

Dc kolunistcn wudcn van 1lllc schatting \Vonlen vrijgesteld cn 
ondcr dc bijzonderc beschcrming van dcn Bisschop wordcn gc
nomcn. Dit werd hcpllald hij een Charte van hct Jallr 1200. 
BisscJwp Diet!ri/c en de kloosterlingcn vondcn in hun streven 
steun bij verschillende vermogcnde gcslachten, die in dit gehicd 
groote uitgestrektheden ImuJs bezatcn. Volgens de tocn geldende 
wetten hadden dcze landcigenarcn, dc vrijcn of cdclgehorencnï 
zooals zij genocmd wcrden, grootcn illvlocd op dc pionicrs, dic 
dc hosschcn en vcncn ontgonnen. Dezc pionicrs iJlllllers waren 
allen, lijfeigenen of hofhoorige lieden, die met hUil huisgenootclI 
deel uitmaakten van het land, wllarop zij woonden. Zij mochten 
den grond, waarop zij gcboren waren, niet vcrlaten zondcr toe
stemming van den landheer. Wcrden de landerijen, waarop zij 
woonden, verkocht of vergeven, dan werden de ontginnings
pitIJliers mede in den verkoop of schenking hegrepen. 

In dc twaalfde eeuw begon hicr verandcring in te komen. Uit 
de kncchten, hofhoorigen, lijfeigenen of hoc dezc luidcn Iwg anders 
wcrden gcnoemd, ontstond de stand van de "huislttiden", dat 
waren mcnschen, welke noch hcllOorden tnt de knechten noch tot 
de landeigcnarcn of edelgeborenen. De huisl"icJcn wclke zich als 
ontginners het ijvcrigst en het kundigst hadden betoon(l, kregen 
de landerijen, welke zij ontçonnen hadden, voor zichzelf en hun 
kinderen in vruchtgehruik, IJldien zij jaarlijks een crfelijke rente 
aan den landhccr hctaalden. 

Velc dezcr hllisillidcn konden door hun arheid, bckwllHIIlheid 
en inzicht, op den duur hun gehcele land vrijkoopelI, waardoor 
een "vrije boercnstand" olltstond .. 

De vrijc hocrcn in hct Sticht bouwden zich in den loop der 
tijden nieuwe boerderijen en woningen. Zij hicldcn hllJl ei~en 
bouwstijl aan, het Saksische, hetwelk ook in Drenthe en Overijsel 
voorkomt. Wanncer een vrije boerenfamilie een nieuwe plaats 
betrok, werd deze met een klank- en zinvolle lIaam gedoopt. 
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De boer bedacht zich een p,assend voorvoegsel bij zijn "horst", 
zijn "Iaer" of zijn "schoten " dan vernoemde hij zijn vrouw, zijn 
moeder, zijn zoon of dochter, dan schoot hem zijn dorpsnaam of 
de naam waaronder een elk hem kende, te binncn en moest zijn 
hoeve "Haselaer" , "Zielhorst" , "Emiclaer" of "Kolfschoten" 
hceten. . 

Wat duidde hij daarmede aan? 
"Horst" wil zeggen: bovcn het water uitkomende grond. -

De betcckenis hiervan wordt o.a. bevestigd in het overbekende 
volksverhaal over den Bisschop A "slriell die in /006 op den 
heuvel J-Io/lOrst - hetgeen heilige berg wil zeggen - een klooster 
had gesticht, dat aan Maria gewijd was. Ansfricd moet een zeer 
bemind man geweest zijn. Voor hij priester werd was hij getrouwd 
geweest en had een dochter, die 111 de jaren, dat hij zijn klooster 
op den HohoFst bewoonde, abdis was van eenzelfde inrichting in 
Tholen. Toen haar Vader gestorven was, kwalII zi.i ter begrafenis. 
Deze ging niet zomler de noodige incidenten voorbij. De geloovigen 
uit Utrecht, bij wie Ansfried eveneens zeer gezien was, wilden zijn 
lijk moven om het in hun stad te begraven. Zij deden dit op 
slinkscllc wijze. "Plotseling", zoo wil de volksmond het, "ontstaat 
aan de eenc zijde van den Hohorst brand in een werkplaats. 
Terwijl de kloostcrlingen en gcloovigcn toesncJlcn om daaraan 
een einde te makcn, pakken die-van-Utrecht zonder gcrucht te 
maken de baar op en dragen deze naar den stroom. Het bootje 
kon slechts weinig menschen bevatten, zoodat de meerderheId 
der lijkenroovers zich al wadende in veiligheid moest stellen." 

De geschiedenis hccft ecn verzoenend verloop, dank zij het 
ingrijpen van Anfried's dochter, de Abdis uit Tholen, die beide 
partijen weet te verzoencn, waarna zij onder het zingen van 
psalmen cn gezangcn den dooden Godsgezant gezamenlijk,in de 
Utrechfschc Sint Martinuskerk ter ruste leggen. 

De hcuvel Hohorst, welk de beteekenis van heilige berg had, 
een bootje met hct lijk van dcn heiligen bisschop, wadende 
Utrechtenaren, voorwaar, aanwijzingen genocg. 0/11 te kl/nllen 
aanncmen, dat de Stichtsche huisluiden en de latcre vrije boeren, 
wanneer zij het over hun "horst" hadden, hiermede hun land 
bedoelde, welk boven het water uitstak. 

Het Utrechtsche heuvelland heeft deze gronden slechts gekend 
in haar moerassen, die ill het midden der zestiende eeuw geheel 
verveend waren. De boeren bouwdell zich daartoe op een "horst" 
een hoeve, om vandaar uit het moeras te bedwingcn ell te over
winnen. 

De boederijclI, wclke eindigcn op "schoten" zijn van jongere 
datum. Typisch is echter, dat de gebouwen ongeveer dezelfden 
bouwstijl hebhen. 

Hct vermoeden bcstaat, dat de "schoten" oorspronkelijk pacht
hoeven waren, welke eigendom waren van dezelfde edclgcborellen, 
wien ook het zoo bekende woud HeIIschotelI behoorde. Vast staat 
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dit echter lIiet, daar het achtervoeg~cl .,l'choten" ook in andere 
decIel! val! het land veelvuldig voorkomt, h. v. iu plaatsnamen 
als Linschoten, Voorschoten, Schoten, BIIIIl'dwten, Winschoten 
enz., waarin het de beteekenis van omheind, omschoten moet 
hebben. 

En tot slot de "Iaer"en. Volgens het boek van l(Uia" heteekent 
"Iaer" : woeste, onhehouwde streek. Dit stemt geheel overeen l11et 
de geschiedenis van het Stichtsclle heuvelland, -dat eens woest en 
onhehouwd was, doch dank zij het werk en dc grol/te krachts
inspanning, die onze boeren-pioniers zich meer dali zeven eeuwcn 
lang hehbcn getroost, werd deze streek wel een der vruchthaarste 
van Neerlalllls zandgronden. In een streek, waarin heden nng de 
traditie zin heeft, en waar de 1l1oderne vervlakking, in vergelijking 
met andere deelen van OIIS land, weinig ingflng vond. 

Het mag dan ook gecn verwolHlering wekken, dat vele hocren
geslachten, welke lIit het Sticht afkomRtig zijn, den naam dragen, 
waarin de drie besproken woonjen in verwerkt zijn. 

Degenen nll, welke zich hezig houden met fillnilie-onderzock, 
heeft dit artikel veel te zeggen, niet alleen dat de familieëll, 
wmuvan de nalllcn eindigen op "Iaer" of "horst"ï met vrij groote 
zekerheid kllnnen aanncmen, dat zij op de een of andere wijze 
met de Saksische land pioniers in Oost-Utrecht in verhand staan, 
doch vooral ook, nu zij weten welke heteekenis hlll\ naam hecf! 
en welk verballll er bestaat tusschen Geneologle en Heemkunde. 

Amsterdam, juni 1946. M. D. I(ILSDONK jr. 

het Gesl~cht RI)ne\'elb 

Als oudste stamvader valt dit geslacht werd door mij gevonden: 
1'11011/(/.'1 Comelisz., die 28 November IMO in de N.H. Kerk te Alfen 
trouwde met AnI/etje Dirx dr. Tllrc/(cllbllrgll. Hij was geboren te 
Bodegraven, ziJ te Alphen. De familie Tllrckmll/lrgll schijnt wel één 
der oudste geslachten lIit Alphen te zijn, want via het Hechterlijk 
Archief van Alphen heb ik nog 5 voorouders van haar kunnen 
identificeeren, allen welgestelde boeren. 

Het interessante van het onderzoek betreffende dezen TllolI/as 
Cort/elisz. was echter, dat het zo mooi weergaf het ontstaan van de 
achternaam Rijlleveld. In de oudste aeten, welke betrekking hebben 
op hem, wordt hij geregeld genoemd: Thomas Cf""elisz., zOIHler 
bijvoeging van een achternaam: zo in aeten van 13 januari 1644, 
25 Februari I G4R en 4 April 1650 (resp. Weeskamer Alphen no. 4, 
acte no. 72; Hecht. Arch. Alphen A-I-15, fol. 34 vo, 105 t/m J08 
en 118). De eerste aanwijzing van de "famiJienaam-iIHvording" 
vinden we in een aete van 16 September 1650, waarbij hij koopt 
"omtrent drie morgen lants met potinge ende plantingc daer op 
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staende, gelegen op 't Rijnevelt in Alphen" (Recht. Arch. Alphen 
A-I-15, fol. 13U vu) 

Enkele jaren later, op 4 Mei 1657, schijnt hij in geldnood te zitten, 
want dan leent" 1'IIo11las Cortlelisz. ll'oonende op 'I Nijml/elt in Alphen" 
een bedrag van I 8UO.-.- van een zekere Getri! Com. Malligen, 
waarvoor hij als zekerheidsstelling opgaf het door hem gekochte 
land op 16 September 1650 benevens "een Iwijs ende erff, barch 
ende schuer" staande op het Rijllevelt. (Recht. Arch. Alphen A-I-I7, 
fol. 78 vo). 

Langzamerhand wordt de plaatsaanduiding beschouwd als een 
persoonsaanduidillg, want in aeten, gedateerd 16 Mei 1663 en 
26 Mei 1664, wordt hij reeds genoemd: ,,1'Of1UlS Come!isz. uil 
RiJnel'clt". (Hecht. Arch. Alphen, A-I-19, fol. fi3 vo, 148 en 149). 
Tot een vulledige ~eslachtsllaam is de oorspronkelijk aardrijkskundige 
naalll geworden 111 een acte van 15 Mei 1682, waarbij "Amlilgen 
Diredr., weduwe ende boedelhoutster van sa. Tomos Comelisz. 
Rijllevett" een stuk land koopt "gelegen op de Rijneveltse polder". 
(Recht. Areh. Alphen, A-I-23, fol. 111). 

G. v. KOERT. 

Dircl, of Derck "atl U)'sll')'ck werd waarschijnlijk in 1596 te 1<leef 
geboren en wordt in 1622 het eerst te Amsterdam als kooper van 
èen graf in de Zuiderkerk (DircIc Claasz "tlll R)'sll'.I'ck) vermeld. 

In 1637 woonde hij in de Beerenstraat (Berenstraat ?), waar hij 
in 1649 nog steeds gehuisvest is. 27 September 1646 doet hij den 
poorterseed. Zijn vrouw jacqlleline Rotiriges schonk hem 3 kinderen: 
1. Anna Maria, gehuwd met JOllOIl"CS Waersegger, later met 
Direk 1'11)'",ells, de jonge koopman der O.l.Comp. te Batavia, 
waar zij kort vóór 1672 stierf. 
2. jamlelce, een dochter. 
3. AntIlOllY in 1651 gehuwd met Fijke Scholplzuizell uit Kampen. 
Deze zoon was plaatsnijder te Amsterdam en is reeds in 166 I over-
leden. . 

Direk vall R)'slI',\'ek was medailleur en goud- en zilversmid te 
Amsterdam, Illaar heeft zich meer naam verworven door zijn fraaie 
toetssteen en tafels, welke hij kunstiç lIIet paarlemoer wist in te leggen 
en die vooral bij zijn tijdgellooten zeer in trek waren en duur werden 
betaald. Twee van deze tafels zijn door Joost vall tien VOlldel bezongen 
in 1654 en 1660. Zijn medailles, welke alle gegoten zijn, zijn verschil
lende op het beleg van Amsterdam in 1650. 

Ruim 83 jaren oud sterft hij in armoe en ellende te Amsterdam 
na 1679. Zijn penningen zijn gedrukt: D. v. Riswyek - T. v. Rys
"'yek - T. D. v. R)'s",yck. 

p. R. 
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pensoonsnalnen, 
voonkomenÖe. m hE'.t "kenkE'.n-I?€'.lIl!;t;,,'.n t.oe.lW.
hoonenöe het ÖOllP V.\ll w.\I1lE'.tL", Se'lUs(;enÖe 
111 het aJ2c'lI€~ öen ne.ö. hE'.llV. (jel1le(-~nte. V.\Il 
wame.l (jlÖ.) v.a. 1604 I) 

De IJIIJlIlllerS geven de 

I WillclII TIlrek. 
I Captcin l<.asslageJl. 
I Hendrik van Duurn. 
I Acrt Evertsc/I. 
I Herman van BrrJ/lck/Jurst. 
I Jan van Wijck. 
I A/crt van Tccfclcn. 
I Aert van Thefc/s. 
1 WillelIl Henrick de Haes. 
I Helldrick Aelbertsz. 
1 Jan Flooren. 
I Gerrit van I3ronckhorst. 
1 jacob jan Heijnen. 
1 Pauwels jansz. 
2 Arendt de Hacs. 
2 Wolter Timlllerlllan. 
2 jan de Best. 
2 Dirck Scheer. 
2 Hendrick ru/pen. 
2 Anna Dierck Scheer. 
2 Seger Brallts. 
2 Fijcken Seegers. 
2 Jelis van Os. 
2 Jan Segersen. 
2 Jan de Muller. 
2 Lysken van Santen. 
2 Jan Hendrkksz Muller. 
3 Jan Jnoste". 
3 Jenneken Posten. 
3 Oirck Pies. 
3 Kees Gerritsz Muller. 
3 Jan Gerritsen. 
3 Pijken Elffkcns. 
3 Jan Aertsz Ballegoy. 
3 Seger Bran tso 
3 Alert van Teeffelen. 
3 I{utger de Veer. 

bladzijden V.h. origineele stuk aan. 

3 FijkclI Sccgers. 
3 Jall Claesz. 
3 SaIllIer val! Bommels. 
3 Jcreplracs van BOllllllel/. '1' 
3 Niwellheym. 
3 I tilleken van Cattcnhurgh. 
:J Ocrrit van WorekllllJ. 
3 WillclII 11011 "vllytten 

3 Jan Ilerherts. 
4 Jut van Eck. 
4 Aert Groes. 

blaesbalek" . 

4 .Jan Ballegoy te Tiel. 
4 J;teoh l\-1cnssen. 
4 Eghen Aertsen. 
4 r~utgcr Hcnnellsen. 
4 Jr. Amt van Brunckhurst. 
4 Jr. van Balveren. 
4 .Joffer vall Brnnckhorst .. 
4 J;tn Hohhertsen. 
4 Jan Hermellsen. 
4 Dries Boeyen. . 
4 Wolfcrt Aertsz. 
4 Mens .lansen. 
4 Jan I-Ieymallsen. 
4 Jacoh MCllsscn. 
5 I-Ierhcren van de Poll. 
5 Aert Lamhcrt. 
5 Aemt Crijnsen. 
5 Ohijsbert de Konren (1). 
5 Acrt Claessens. 
6 Gerrit Tilma/ls. 
6 Metgen van Os. 
6 Victor Gelden. 
6 ThiehlHI/I Iluyhcrts. 
6 l-IentlrickclI SehuHerll. 
6 Jr. Willem Spacll. 

') Inventaris Ned. Herv. Gemeente Walllel en UrelIllIel. Inventarisnummer 
C. PostmR: 61. 
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6 Heymerijck van CattenburgcII. 
6 Jr. Goltsteijn. 
6 Jr. Willem Spaen. 
6 Alert Spaen. 
6 Dirck Lambertsen. 
6 Cornelis van de Poll. 
6 .Ir. Aert van de Pol. 
7 Heer Johan de Haes. 
7 jéln Petersz. 
7 Flipse Hendricksz. 
7 Alijt Micchielen. 
7 TonHls Hcndricksen. 
7 Lulnff. 
7 Gerrit SllIit. 
7 Jan Lamberts. 
7 Swartcn (sic) Jan. 
8 Herbcr (t) Ghijsbcrts. 
8 Wolter Wolterscn. 
/ol Jan jansz Kievit. 
8 Aert Schillllan Jansscn. 
8 Hcndrick van Gelder. 
8 Aert LéI111 berts. 
8 Peter Tijssen. 
8 Ticnthuys. 
8 Thijs Pietersz. 
8 jenneken Posten. 
8 Mr. Evert Roelofsen. 
8 Johan Arntsen. 
8 Rijck Versteeeh. 
9 HelHlrick jaspers. 
9 Langen (sic) Jan Acrtsen. 
9 W ... 11 Ottcn. *) 
9 Guerts Aertsz. 
9 Gcrrit Diercksz. I(oyemiln. 
9 JonghclI (sic) Willem Holl. 
9 Willem SpaelI. 
9 Gerrit Vonk. 
9 Johan Roelofsen. 
10 Her .. , Ghijsberts. *) 
10 Evert Millingen. 
10 Jall Jallsl I(icvit. 
10 Hilleken v. Cattenbruggen. 
JO COfllclis En:ken. 
JO Claes v. CaHenbruggen. 
JO Doctor l3Ianck. 
10 Johan Verwey . 

• ) ••..• . •. onleesbaar. 
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JO Aertgen Spaens. 
10 Joost Verweij. 
JO Aert Crijnsen. 
10 Jan .lansen. 
10 Guer! Aertsz. 
11 .lor. Johan de Hover. 
1I Johan v. Hoeckehllll. 
11 Heer Everts (kempken). 
11 (dic alde) joffcr Millingcn 

Cattenborgcn. 
11 Rocloff v. Ewijcks (t). 
11 johan v. Cattenburgens (t). 
1I johan de Haes - timmerman. 
11 Thijs Pietersz. 
11 swarten (sic) Joh,all v. den. 

Poll Ghijsbertscn. 
12 Pr. v. der Mcrwcn, pred., 

als gewezcne kerckmeyster(sic) 
12 Peter Bosman, borger 

binnen Tiell (sic). 
12 Claes v. de Sants, 

gewesene kerckmeyster (sic) 
12 Ambtman jacob Mom. 
12 jor. Cornelis v. de Poll, 

kerkmeester. 
12 Gerrit de Ruever, kerkm. 
12 Seger Brants. 
12 Jan Robbertzen de jongen. 
12 Anna Deysen, ca. 85 jr. 

huisvrouw v. Floris jansen. 
12 Jac. COllIelis v. de Poll. 
12 Scgcr Brants. 
12 jan Rohhertscn, kerkm. 
12 Anna Dcysen, 85 jaar 

huisvrouw v. Ploris Jansen. 
12 jor. COlllelis van de Poll. 
12 Seger Brants l 
12 jan Rohbertsen ~ kerkm. 
13 Dirck Jacobsen, ca. 78 jaar. 
13 Jor. Cornelis van de Poll. 
13 AIIIHI van Deyscll. 
13 Willem de Haes. 
14 Joffer Heylllans. 
14 Jor. Jost. Vijch ,heer tot 

, Hijscdorn. 
14 Aert Everts. 



14 Herman van Rronckhorst. 
14 Jan vml Wijek. 
14 Aert de Haes. 
14 Herman Evertsen. 
14 Thomas van Hellon. 
14 Mem; .lansen. 
14 Herman v. Brnnckhorst. 
14 Jan van Wijrk. 
15 lIen<lrick Wil! .••.• *) 
15 Weduwe WillelIl Foeyert 

binnen Tiel. 
15 Rocloff Baers. 
15 Joffer van de Poll. 
15 Gasthuis te Maasboll1l1Jel. 
15 Ghijshert Spruyt. 
15 Aemtlt Crijnsen. 
15 Cool11am, hofstad. 
16 Ucnit Tillllans. 
16 .... Bnmts.*) 
J() •••• ell1HIII Hllyhcrts. *) 
16 lIendricJ<s SchIItters. 
1 IJ Hlltgcr HcrllJensen. 
16 (die ald{') Aert Tollllan. 
Hl Baers Willemsen. 
16 Alert van .... *) 
16 Aert JallSz. 
Nov. 1945. 

16 Ofll Peterse. 
16 Dirk de Haes Alhertsen. 
16 Seeger Seeger!'z. 
17 •.•• Claerholts. *) 
17 Jan Lllypen. 
17 Jan PeterselI. 
17 Hlltger de Wever. 
17 fli pits I/end ricl<sz. 
17 .Jan Caerlem. 
17 Aert SchillI11In .lansen. 
17 lIerhercn (ihiJshcrts. 
17 Wolter Wo!tersen. 
17 Jan Jansz I<ievit. 
IR Oerrit TillIlan. 
IR Ja" Gerritsz Snyder. 
IR Vietor J\ertscn. 
18 "sllster Herman". 
18 Bagijnen. 
18 Jenneken, huisvrouw van 

J1In Hobberts. 
18 Lamens Goertsen. 
18 Wolfert AertscIl. 
18 Hendrick Jaspers. 
18 Jan van Heesel. 
18 Nijls Jaspers. 

C. POSTMA. 

BO€kB€SPI~€kl nq 
nebellL.\nb - enfbeeL en "taak 

,Inor ,Ie Iwo1{1""rnr"" J. t>. (;"/,/l'rI'II_ dr. P. (;"J', 
,Ir. 11. Kraf!/11l'r, (Ir. [.'. SI/ .... e" "" ,Ir. A. A. v. Sd,pll'''''. 
Uitgpgel!f!n door ,lp Ir' I'rf'ldM"'iotl'l'f!k N. V. 1940·H 
te Am8terdam. Prij8 gebomlen f 2 .. ')0. 

"Nederland - Erfdcel ell Taak" is nntstaan 0111 te voldoen aan 
de behoefte welke gevoeld wcrd 0111 onze in 1939 gcmobiliseerde 
militairen omtrent de waarden van ons nationaal erfdeel en onze 
nationale taak. Het is, zooals Z.K.H. Prins Bernani in zijn fUlletie 
van Eere-Voorzitter van dcn Centralen naad van Advies inzake 
Ontwikkeling ell Ontspanning der Gemobiliseerde Militairen, in 
het voorwoord zegt, eeu uiting van Ncderlandsche eensgczindheid, 
tla,t vijf hoogleeraren van verschillende geestelijke of staatkundigc 
richting gelllcensclwppelijk tot dit hoek kwamen. Oe lezer krijgt 
een overzicht van de ontwikkeling van de geestesstroomingen cn 

.) •••..••. onleesbaar. 
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van het functionneereu der 'gcmeenschap tijdens hct kristalliseeren 
van ons volk uit het Germaansche rijk. Hieruit wordt ons wellicht 
iets meer bekend omtrent het levcn en de gedachten der individuen 
uit de tijden voor en tijdens de christelijke periode; immers de 
invloed dezer kerk is zoo groot, dat door het verhlimtcnd licht van 
haar beschaving nog steeds alles wat er aan "harbarisllle"in die 
tijd in ons land bestond, vervaagde en op de achtergrond gedrongcn 
y, crd. 

NELEMANS. 
Ö€ k~lltUlZ€ st. ~nl1,\·t€u·WO€stl.ln€ 

tI' Si"t A"dri('~pll lp Ilruggp 1.1.~(I-17q2, nrus~f'I, 
dl' Kinkl/Orpn, door: Stnrrisla.' (I' l'dewnllp. 

Een prarhtig hock ! Het behandelt de gcschiedcnis van het cenige 
I(artuizerinncnklooster in de Nederlanden, dat v;Jnllit (Josnay te 
Sint Andries in 1350 gesticht werd. In 1580 moest het zich binnen 
Brugge vestigen en werd in 17!-l() na de inmenging van Joseph 11 
in 17!-l6 door de Hevolutic definitief gcsupprimeerd. 

Het is ecn opsomming van namen, schenkingen, klcinere inci
denten enz. Over het algemecn genomen is het voor een normale 
lezer niet interessant en erg droog, voor den genealoog of den 
historicus daarentegen een goed boek, en ook aanbevelcnswaardig. 

Enkcle kleine fouten staan er in en ook werd er recds een telegram 
gczondcn voordat de uitvinder hiervan nog geboren moest worden 
(blz. 233)! 

M. D. KILSDONK JH. 

IlIhou.dsopgave van andere tijdschriften op Genealogie 
0) aanverwant gebied 

Voor ons liggen de eerste hllitcnlandsche gencalogische hladen 
en wel "L'Ecusson", Revue mensuelle Beige de Genealogie, d'héral

. diquc et de sigiJIographie. 
Wij laten hieronder de inhoud van de diverse afleveringcn volgen: 

Juni 1945: Frallfois AI/sillon, - I~econstruction d'un 
Hegistre de la Bourgeoisie de la ViJle de Hall, -
Le sang du Facitllrne et celui de Turenue dans 
la familie de W)'kersloot. 

Juli 1945: .Ieal/-AI/toille Locquet, - I~econstitution d'un 
Registre de la Bourgeoisie de la ViJle de Haill. 

Augustus 1945: Les Advocats dans la Société ancienne, -
Reconstitution d'tll1 Registre de la Bourgeoisie 
de la ville de Hal 111, - A I'office Gellealogique 
et Heraldiqlle de Belgiqlle. 

September 1945: Jea" vall der Vorst ou Vorsti/ls dil Oll)'S, -
Les Verdussl'll, - Reco/lstitution d'tll1 Registre 
de la Bourgeoisie de la Ville de Hal IV. 
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october 1945: I~econstitution d'un Hegistre de la Bourgeoisie 
de la Ville de Hal V. 

November 1945: Familie Cardoek I, - Heconstitution d'llII 
Hegistre de la Bourgeoisie de la Ville de Hal VI. 

December 1945: Familie Cardoek 11, - Les Peintres VertillSSetl,
I~econstitution d'uo I~egistre de la Bourgeoisie 
de la Ville de Hal VII, - Les cic Wil/Iers à 
Anvers. . 

Januari. 1946: Familie cill Lall"', - Les ArllJories des ViJles 
Belges, I NieuJlort, - de CIJI/lI'('rbllrc/1 à T;uIJise 
au X Vle siècJe, - Les cie Willicr au Pays de 
Waes, - I~econstit\ltioll d'un Hegistre de la 
Bourgeoisie de la Ville de Hal. 

De overige nUllImers zijn nog niet in ons hezit, zodra wij deze 
ontvangen hehben, zullen wij den inhoud hiervan eveneens puhli-
ceeren. K. 

In het Nederlands Archief, 4e jaargang No. 5, word t onder andere 
behandeld: "De zuivering en eerherstel in de wapenkunde", donr 
den hekenden heraldicus Marlen N. Damsira, ~ Naamlijst der 
Predikanten Ned. Herv. Gemeente te Schiedam (IV), - "Het 
wapen van Amsterdam", - Bijbelsche Heraldiek, - Jeruzalem 
Wdders. K. 

"De Navorscher" No. 5 hiedt den lezer o.a. : 
Vandalisme te Hoogeveen e.o. ill' de IRe en 20e eeuw. - De 
rivieren Hegge en Slinge, de l<analen Holsheek, Schipheek en 
BUllrselheek (vervolg). - De heraldiek der (joudsche Glazen, -
het geslacht. SWllrtll'olt, - Boekaankondiging. 

fonbs VOOR BIOGRafiSche bocumentatle 
M,wrOIlIll C. t"", f'PIlf'IIIa-llp",lrik .• , 

1'rolllJl,tnmt ,1,16, '3-{;rtWelllwlff? 

Het Fonds voor Biografische [)ocumen.tatie is gegroeid uit, wat 
in hct hegin een tijdverdrijf was van wijlen C. H, JI/lll Fel/eflltl. 
Deze Heer, Historicus en Conservator aan de Universiteitshihliothcek 
van GnJllingen verzamelde als liefhebberij krantenuitkllipscls van 
alle m(Jgelijke falllilieherichtcn. Hiervan werd spoedig een druk 
gehruik gemaakt door vrienden en kennissen en naarmate de omvang 
der verzameling toenam, groeide deze helangstelling Z(H;, dat hij 
een tarief moest vaststellen. Door zijn relaties vanwege zijn fllnctie 
hij de Univcrsiteitsbihliothcek was het den Heer Patl F('f/(llIla 
mogelijk oude jaargangen van de courantcn VHIII' zijn collectie 
aan te schaffen. 

Om zijn gehecle tijd voor de langzamerhand tut ecn hcdrijf uit
groeiende verzameling hegchikbaar te krijgen, en mede dour zijn 
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zwakke gezondheid genoodzaakt, nam de Heer vall Fenema zijn' 
ontslag en vestigde zich in een ruime villa te Oosterbeek, waar hem 
naast zijn echtgenoote nog wat personeel ter zijde stond. ' 

Naast het uitknippen vergde vooral het sorteeren heel wat zorg 
en nauwkeurigheid. De knipscls werden alphabetisch gesorteerd 
en daarna weer alphabetisch onderverdeeld en volgens naam in 
enveloppen in sigarenkisten opgeborgcn. Enkele Ictter'i mocsten 
zelfs nog' eens onderverdecld worden, zooals de B, de H, de S. 

Na de dood van haar echtgenoot, in 1933, wordt zijn levenswerk 
met veel toewijding door Mcvrouw vall Fenema-/lendril(s beheerd; 
zij verzorgde het sorteeren verder. Door de groote uithreiding van 
het aantal tijdschriften was het haar niet mogelijk alleen het ver
zalllelen voort te zetten. NII is de geheele collectie ondergebracht 
in het gebouw Nassalliaan 18 in Den Haag. De kantooruren aldaar 
zijn op Maandag en Donderdag van 14 tot 16 ullr. 

Aanwezig zijn de krantenknipsels vanaf 1795, toen het adver
tecren van falllilieberichten hier te lande in de Illode kwam, tot 1933, 

. respectievelijk afschriften van die advertenties, wanneer zij reeds 
uitgegeven zijn, en verder compleet geficheerd: alle kerkelijke 
registers van de stad Groningen. Een dergelijke knipselverzameling 
wordt tot op heden bijgehouden door het Ned. Patriciaat te 's-Graven
hage en door het Genealogisch Heraldisch Bureau W. A. van Rijn 
te Rotterdam. 

In het tarief is het volgende vastgesteld: 
Men is verplicht van iedere naam alle knipsehi, resp. afschriften 
daarvan, tot een aantal van 60 af te nemen. Bedraagt het aantal 
knipsels van dezelfde naam méér dan 60, dan is men verplicht er 
minstens 40 van uit te zoeken. Heeft men reeds een collectie af
genomen, dan kan men speciaal aparte knipsels betrekken à , 0,25 
per stuk. Normaal kosten de knipsels, resp. afschriftcn van na 1850 
'0,10 en van vóór 1850' 0,15 per stuk. 

Het tarief voor de afschriften van de Groningsche boeken bedraagt 
'1.50 voor het eerste en , 0,30 voor de volgende. 

N.M. 

VRaCjetlRUBRlek 

Deze rubriek Atnot ten dienAte VRn een iec1er, (lie met zijn onllerzoek 
ill nAtgf'lool'en, dnn wel ,'011 dif'Jtf'nf'n, die met Rndere per80nen verbinding 
zoekf'n Ol' genenlogipr.h en Iieraldiek gebie(1. 

De \'ragen zijn lIitllluitend in te zf'Dllen aRII het correllilondentie.adres 
der N. G. V., SUl1latrastraat 230, Amsterdam·O. 

23 - 7 Het geslacht Vall He)'sen vanaf 1650 voorkomende op 
enkele dorpen van de Hoekschewaard zooals Mijnsheeren
land, Maasllam, Strijen is voor dien tijd daar niet te vinden. 
Uit gerechterlijke archieven van Mijnsheerenlalld blijkt, 
dat de vader van kinderen met de geslachtsnaam Vall 
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I-Ie}'sm de geslachtsnaam PClltiollaris voert. Van dit laatste 
geslacht, terIIgloopende tot 1550 is heel wat te vinden. 
Heeft een der lezers bij zijn onderzoekingen de n""m 
Va" He)'sell gezien? Gaarne contact lIIet hen wier vonr
geslacht uit de HoekschewlH1rd stam t. Joh. van Eysden, 
van der Dussenstraat 3d, Rotterdam-C. 

24 - 7 Gevraagd Huwelijk van Peter vall der Wart en HCI/{(ri/((l 
vall OcUa, overleden te Zutphen resp. op 2 Jllli 1779 en 
15 Augustus 1795. Uit dit huwelijk zijn gehoren te Zutphen 
johallfles op 6 Decemher 17fi3 en Petrus (Pela) op /l No
vemher 1700. Wie kan lIIij verderc inlichtingen verstrek
ken? F. W. v. der Wart, Dintclstraat ti, Amsterdam-Z. 

28 - 7 Inlichtingcn gevraagd nllltrcnt de voorollders van !lifter 
jtll/SZ. Bakdaar geh. te Goederede 2-12-lti74 met Nec/tje 
Aais. (Doophoek van Goederede gaat niet venier dan 
tot dien tijtl). Gegevens gevraagd omtrent Pider Botll 
de eerste G.G .• van Ned. (ndie en zijn voorgeslacht. I(usten 
worden gaarne vergoed. W. Daketaar, Zandstraat 101, 
Veenendaal. 

29 - 7 Wie kan mij nadere gegevens zenden over de familie 
Dussrr de Bllrcllllc, dan wel in contact brengen lIIet 
levende leden dezer flllllilie. Alle gegevens hoe gedng ook 
zijn welkolll. J. van Dort, I<nipstraat 40, Roosendaal (N.R) 

25 - 7 Alle gegevens, heraldiek of genealogisch, omtrent de 
geslachten Rmsse(ll)ï - Relltze(Il), - Rense(l/) enz., 
worden ter cOlllpletering der genealogie dezer geslachten 
ingewachr door: F. Rensen, Botermakrt 27, Leiden. 

26 - 7 Van het echtpaar joa/lllcs Vollart(s) (link gel~aallld Vol
laers, Volkaerts enz) - Eleollora Sdl}'1l ((I/ Sc/llell) worden 
te 's Bosch vanaf 17 I 6 verschillende kinderen R 1(. gedoopt. 
Zijn afk(llllstig van buiten 's Bosch. Waar en wanneer 
gehuwd en geboren? J. J. Vugs, Kerkstraat 68, Waalwijk. 

27 - 7 vall der Loos. Gegevens gevrllagd heheHende deze familie. 
Gaarne treed ik in briefwisseling met een ieder, die belang 
stelt in deze familie. T. van der Loos, St. Agathastraat 68a, 
HoUerdam (N.). 

30·7 Gegevens gevraagd over de geslachten /lerd(cTlratl, en 
Steills Bisschop te Amsterdam en elders in Holland. Bezit 
reeds grootendeels gegevens over deze families uit Limhurg 
en Amsterdam, maar lIiet volledig. J. J. M. H. Verzijt, 
Van Hasseltkade 7, Maastricht. 
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31 - 7 Gegevens gevraagd (Hutrent de ~eslachten WeUlri of Wijbel 
lIit Zevenbergen. CIl,.;stiallll Welt/el woonde in 1777 aldaar, 
t lissen 1777 en 1799 werden verscheidene kinderen gehoren. 
Na 1799 en voor 1777 zijn geen gegevens te vinden. 
A. ottevallger, Dr. Hermanslaan 5, Oss (N.B.). 

32 - 7 Gaarne alle gegevens aangaande de naam Heij of He)', 
waar mogelijk in genealogisch verband. Ik ben reeds eenige 
jaren bezig met het samenstellen van een register van 
alle vindbare personen van dezen naam. Gaarne bereid 
inlichtingen lIit de klappers te verstrekken. A. J. Hey, 
Harstenhockweg 219, 's-Uravcnhage. 

meöeöeellllc,ell v.\n nestuUll en ueö.\ctlE:. 

Het bestuur verzoekt de leden beleefd om 
steeds bij hun correspoJldentie een postzegel 
voor antwoord in te sluiten, dit wegens de 
enorme hooge porti-kosten. Ook wordt er op 
gewezen géén oude frankeerzcgels te gebruiken, 
aangezien wij dan hicrvoor strafport moeten 
betalen. Wij danken U voor Uw medewerking. 

kwaRtIeRstaten VOOR 16 kwaRtIeRen 

Reeds nu kunt U bij het secretariaat: Riol.lwstraat 100 kwar
tierstaten bestellen voor 16 kwartieren, de prijs bedraagt per stuk 
1 0.\ 0, bij afname van 50 of meerdere exemplaren , 0.07 Y2 per 
stuk. Deze kwartierstaten, welke in Augustus worden afgeleverd, 
zijn speciaal geschikt als werk-kwartierstaten. 

"CjEms IlostRa" 

Wij kunnen onze leden nu reeds mededeelen dat met ingang van 
I Januari 1947 "Gens Nostra" met 32 pags. elke maand zal ver
schijnen. In de loop van het nu nog resterende jaar zullen wij 
eveneens 2 of 3 keer met 32 pagina's verschijnen. 

Om met de verschijndatulll van ons blad gelijk te komen heb
ben wij dit nummer voor 2 maanden uitgegeven. Het Augustus
nummer zal dus begin Augustus reeds in Uw bezit zijn. 

REDACTIE. 
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IN DIT TlJUSGlllUFT WOUDEN OPGENOMEN: 

V QlIedigp. gesluchtenregisters tier lede". 

Gw,eu/og"Î.<;t:he fragmenten. 

AJtlrllldwll vall /I'f.V(lrtier,~t{lf(?", illtlh," mCII hiervoor Zijll 
toestelll1llill,l.J hct?}'t gf'geven wm het b('.';(ll11 r. 

Arlil.'el.~ op ,gebied van lleraltliel.', 

Opgave valJ. lJrolllWIl. 

Boc1wml/wm/igillgen, lloeh1)('spn?1.,i"lJ,P.ll , 

Een vrflgp.llbus voor de leden, WlUlI"i", zij fmrmen trachten 
die lIlOeilijhhedeu, op te lossen met ouderen, waar zij 
allef'1I machtdoos voorstaan. 

Gegel!eflS, ',(?sd,rijvingefl. e.d., over ,<;teden, .lmlJen, lande
rijen, boerderijen, strehen, provincie's etc, 

A,.tiffe{s over Gilden, fum, ontsta,un, Imll functie elc~, 

over Grufsleellen, G ra!op.<;ch,.iP en , Kerlcell, 

IlIhoudsopgave van. wH/ere tijdschriJiell op Gellealogisch 
en aurwerwunt gebied. 

Gegeven,lj lIit doop-, trollW- oj' bl'!!;nwj'boelwIl, al oj' niet 
op de Rijf~\'Ç(lrch.itwen wIllwezig. 

Opgaaf VUil illgelwlIlen kwurtiersÜden, ",et vermelding 
van de lIWllen wel/fe hiet'OIJ voor/wmm,. 



Binn~n"orl "~r,c"iin~n in de ,r,i,. l\'~,'r"",", .. hr 
,"nnl"n/",n" .. : 
A. HaUema, Spo'-, 'Scheld- en Schlmp
nalllen . . • . • • • • • • . . /lel'. I 1.05 
A. lIaUellla, 11111110' en Salyre In de 
Frle~che per •• - en biJnamen. . . Reh. f 1.95 
A. lIalle",a. renoon~",lIl1en en Alla! 
(hne "e bl,h'AIIINl ()1I1~t()lIden). . !leb. f 1.95 
Ur. r. J. Meerlelll, Zeeuw!che FamIlIe-
lIRmen . . . . . . . • . . . . geh. f 2.60 
KI. Slerk!IIIA, Ue Iradltle der vllorn. IIII!. f 1.30 
VAn de IUIII(I VAn Ur. P. J. /IIeerten~ 
i~ IInll Il'vrrh;mr: Ue beleekenl! der 
Nedcrl. FallllllellalllclI. • geb. f 1.!lU 
Sr.'p', n" ,ftl"I. non: 
N.V. Uilll. l\lij. A. HtJ1'GEn~, NAAnlrll 
TclrrOll1l 1387 l'o~llIiro 311313 

Vuur 1l11\'crtl'lIt,ic's kunt U 

inlichtingen "ekolllen hij 

het Seerl'tariant: 

l{i,oUlVs(nwt lOU 

Ams(en/am- Oost 

G R AT I S ontvangt U de 
brochurE': "Gl'slaehtlijst 
Ncc..lcrlalilischc V (} .. slt~1I en 
Vorstiullcn Sl'llcrt UU3" 

hij OPIlAAr Jj.lmAA18chAI' tier 

N 1·;l>Iml.AN USClllo; 
G':N KUO(; I SCIJ"~ Vlo: IUmN WIN (; 

voon 

llemlt/iscli C;(,IW(l/,,~isc" 

H",.ealt 

" 
DE llA.N lElt" 

1\1. 1I0Unl~l\IASTHAAT 20 

nlml\l ST /m 1°; 

l?A.MILIEW APENS 
WetellRdlAl'l,elijk OIuler:llClek naar 
WAI"'IIA lIIet vnlle.lige· brom'er' 
mel,Ji"It. 
Uil vUl"ri,," "AII I"kf'llrl,,~t~,lXr"ralld. 
Rt'hil.lrr.I ,dOlF, l~lI·lihrill 1"11:11. 

Ook StAmboom .,."Ien:ock. 

IJllrrAII voor 
11 EH A LU JSCII J'; UOCU 1\I Jo;NTATllo; 

Voor/mrg 

Joh. J'locg' s 1'ee/f~!IIstlt(lio 
AIIIAteflIAIII·O,,~t 

2~ OOAI('fI'"rk~lr. 87A 

ontwerpt Uw ex-Uln'is!;e", 
/!.(J'worte- en tnm wlwnrtell 
Oo/r voor 0/ Uw (l" Jer 
tee/(e"werl~ lamt U terecht! 

lJnlJZI~l'l voon LEHEN Vlm N.G.V. 
met 50% re.luclie 

Genealogisch Jlu,.emt 

1(. J. J. VAN IIIJN 
Ncwtollfltrulll. 2'~ 

A 111 El t C NI n lil-U. 

DE CONrrUIHUTIE 
dl~r Nf'(ICJ'hllld~chc 

GClwulugischc V Cl'ccuigiug 

h~.lrnn~1 I.er jAnr Rled.t" 

j ' r. 
~.-, 

waurvuol' U tcvells gmtis 

"GE'NS NUSTUA" olltvallgt 

Drukkerij C. A. Spin'" Zn. N.V, - AJ11II~rdllm 
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"Een goede naam is beter dan olie (meer waard dan rijkdolllmen)." 

pRoeve van €€n Onb€RZO€k 
naaR b€n naam 61Jst€Rv€lb 1) 

I. 

amst€llbam 
3. 

I. N. vall Bijsfervelt huwt N.N. 

Uit dit huwelijk: 
1. Vermoedelijk Martin Bijstervelt. 

Spr. 22: I. 

2. Oijsllert JlaTl Bijsfervelt,. Volgt 11. 
11. Oijsbert Ilml Bijstervelt (Bijsterveltf, Beijstervelt) huwt N.N. 
Uit dit huwelijk: 
I. Vermoedelijk Pieter Bijsterl'elt, huwt N. N. 
2. WiI/('m R(isfervelf,. Volgt 111. 
3. Vermoedelijk Martill Bijsierveil. Deze was Peter van MarUIlIIs 

Bijstl'l'velt gedoopt te Amsterdam den 7 Septem her 1728 als zoon 
van de echtelieden GiJsb('rl Bijsiervelt en Gerl,.,,)' Wolf Sleill. 

4. Vermoedelijk N. Bijsterveld huwt N.N. 
Uit dit huwelijk: 
GijslIert vall l3ijstervc1tl. Deze komt in de Poorterboeken van 

Amsterdam niet voor. Gezien het testament van 1I Mei 1735, dat 
hier verder wordt overgenomen, kan men moeilijk veronderstellen 
dat dit een 4de kind zoude wezen van het echtpaar van Bijster"elt
Besselillclc. Hij huwt Alltollia vall Wijk. 

Uit dit huwelijk: 
Eva Biistl'Iwlt (J'an Biislerveltl) gedoopt te Amsterdam in de 

Roolllsch-I(atholieke I<erk, de Posthoorn, den 28 September 1748 
(348/42) Peter: Jocoblls Mispel; Meter: Eva 1ïrelles. 

5. Vermoedelijk Oijsll('rt Bijsierllelt. Deze staat ilJ de Poorter
hoeken van Amsterdam niet vermeld en zijn huwelijk met Geert,.".!' 
Wolf Sfeill (Steijll) komt in de huwelijksregisters van Amsterdam 
niet voor. 

Uit dit huwelijk: 
Martin"s B(istl'lwll gedoopt te Amsterdam in de RoolIIsch-l(atho
lieke Kerk (lJl de Lauriergracht den 7 September 1728 (382/23 vo). 
Peter: Marten BijsierveIl ; Meter: Ujsbetll BlIssdler. 

') liet I~ ~l'Il hrllCllI1 fdt <Int vele ",(hieven ('11 <I"l'lIlJIentntie verdwenell hl 
<Ie oorlolll'll VOII I!H·1 en I!HIJ. "Spaar de kwhllel.l" lJIoet IJleer ,Iall nolt het 
lIIotte, wezen: wnl r.c<lnlll! I~ blijft bewIlaHl. Daarom laten we hier deze lIuln's 
volgen, de mcrstcn ~cpllt 1111 ofllrieele hronncn. . 

Voor lI1ogcllJI<e velueterlngcn cn n3l1vlIllI.lIgen blijven we vooruit danb:11Ir. 
J. S. w. 

129 



111. Wille", (WU"rm Gijsberlsz., Oijsbrechlse, Gijsberlse) Bijslerve/t 
(BijslrrI'l'Id, Bl'ijslrrt'elt, van 8ijslen'rll) vermoedelijk gedoopt te 
Amsterdam, waar in den regel de J~llolll!lch- J<atholieke kinderen 
hij gehrek aan een RI<. Kerk te Watergraafsmeer, over de doop
vont werden gehoudt'n, woolJde volgens de rekeningen van 's Lands 
Recht, reeds in 1717 te Watergraaf~meer, alwaar hij op den 13 
Septemher van dat jaar hetaaide den 40sten penning en lOden 
verll(loging .. wt'gens eelJ Tuijn JlIet zijn IJllijsinge ge transporteert 
aan Wil/em j(1I/sz. voor 411") gulden en jaarlijks belast met 10 
stuijvers := 12.10 samen: 4112. Hl gulde,," 1). 

In 1729, bij zijn derde huwelijk, woonde hij no~ steeds te Water
graafsIlleer. Eene poortersinschrijving waaruit zIjne herkolllst zou 
kunnen hlijkt'll, is te Amsterdam niet gevollden. 

Hij huwde: Ie v(l(ir 1712. Cal"ar;lla (Cairina, Calrijll) Timmer
mans, overleden in 1715. Dit huwelijk werd te Amsterdam en te 
Watergraafsmeer niet gevonden. 

Uit dit huwelijk: 
I. Caroills Oijsbrec"sr Bijs/en'rlt, gedoopt te Amsterdam ilJ de 

Roomsch-J<atholieke I<erk "Mozes en Aaron" den 4. Juli 1712 
(308/33 vo). Peter E'n Mrter niet vermeld. Vermoedelijk overleden 
vClór 11 Mei 1735 daar hij op dezen datum ilJ het hierna vermeld 
testament niet voorkomt. 

2. Martin"s van BijsierveIl, gedoopt Amsterdam in de Roomseh
Katholieke J(erk np de Brollwersgracht den 11. Novemher 1714 
(380/47). Peter: Marle Slip"olll; Meter: Fet",,,etje Stokmans. Hij 
was nog minderjarig op 11.5.1735 znoals blijkt uit het testament 
van zijn vader en pleE'gnlOeder 8ijslervell-vall der Haart, verder 
vermeld. 

2e. Willem 8ijslervelt, wonende te Watergraafsmeer, huwde te 
Amsterdam Stadhuis den 5 Mei 1715 na te zijn aangeteekend te 
Amsterdam op dt Puy, den 12 April 1715 (710/9 vo) ) "als weduw
naar van Ca't itla Timmermans" Anna EIi,';obet" Resselinck (Besse
li"g, BtsseUngh), jonge dnchter wonende te Amsterdam op de 
Heerengracht, overleden vÓfir September 1729. 

Uit dit huwelijk: 
I. IIrrnrmms van Bijsfm'elll; was nng minderjarig op 31.5.1735, 

zooals blijkt in het testament hierna vermeld. 
2. Gls",rl"s (Gijsbrrl) Brijslervelt gedoopt te Amsterdam in de 

Rllomsch-J(alholieke Kerk, "Het Boompje" den 19. Septemher 1717 
(318/122 vo). Peter: Bema"t",'; IJijclmlon i Meter: Geer/ruij Besse
Unck. lIij oVl'rleed vólir februari 172[. 

3. Bemardlts Bijsttfvelt,gedoopt te Amsterdam in de Ronmsch· 
I(atholleke Kerk Mozes en Aaron op 25 februari 1721 (309f29). 
Peter: Bema,.dlls Dijckman i Meter: C"ristitra Geertruij Besselinck. 
Hij overleed vóór 11 Mei 1735. 

I) Oemeente.Archlef Am~lerdnm. 
') Oemernte·Archlef Amsterdam, NolarI5-Prolo~o"en No. 323. 
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4. Gijsbcrflls Al1fol1;lIs Bijsfervelt, gedoopt te Amsterdam in de 
Rool1lsch-Katholieke Kerk "Mozes en Aaron" den 25 Februari 1712 
(309/29). Peter: Bernardus Dijckmofl; Meter: C/lrislillO Geer/ruij 
Besselillck. I-lij overleed vó<ir II Mei 1735. 

Deze beide laatsten (3 en 4) waren tweelingzonelI. 
5. GijsbertIIS Beijstervelt, gedoopt Amsterdam in de Roomsch

Katholieke Kerk "Mozes en Aaron" op 2 Mei 1723 (309150). Peter: 
Pieter Bijstervl'lt; Meter: N.N. Echtgenoote van P;eter Rijsten'dt. 
Hij overleed vflór 1735. 

De 2, 3, 4 en 5 komen niet meer voor in het naverlneld testament. 
Willem Bijs/ervell voor de tweede maal weduwnaar geworden, 

wonende te Watergraafsmeer en na te zijn aangeteekend te Amster
dam den 29 Septemher 1729, huwt aldaar den 18 Octoher 1729 
(Puijregister, 1717/134 vo) AllIla vall der /Jaart, (vall de,. Haer!), 
weduwe van Hendrik LipflWIl, wonende te Amsterdam, Zeedijk, 
dochter van de echtelieden Sr. Gorril lIall der /Iaart, overledeu na 
11 Mei 1735 eu N.N. overleden vIiIir II Mei 1735. /\""/1 vall d('r/lal/,.t 
overleed na 11 Mei 1735 want op dien dag maken zij en haar echt
genoot Wille", vall Rijs/ervelt, te Watergraafsmeer, iu hunne woning, 
"in de herberge Roosendaal", zij "ziek vau lighaame, te bedde 
liggende" en hij "gezond, gaande en staande, beide hun verstand, 
memorie en uitspraak hehhende", hun testament voor Eh/ert de 
/-laan, Notaris te Watergraafsmeer. Zij benoemen tot executeurs 
testamentair en voogden over na te laten kind of kinderen, Jl1et 
uitsluiting der Weesmeesteren, voor nu en later, en bij overlijden 
recht van suhstitutie, Jan /-lazebroek en Barelld DijkfllOll, wonende 
beiden binnen Amsterdam. Getuigen: E. HelldrUc Meulenasse en 
C",.;slollel Woll! 1). 

Uit dit derde huwelijk geen kinderen. 
In het bedoeld testament, dat volgt, komen nog alleen voor 

MarlillllS Bijslerl'eld tweede zoon lIit het eerste huwelijk van Wil/em 
BijsterveIl gesproten en lIermtllllls vall Bijsierveld oudste ZOOlt uit 
het tweede huwelijk. 

J. S. WILLEMS-LECLEIN. 

qenealoCjlsche SnippeRS 

Bij onderzoekingen vmlll ik : op 18.5.1 RR4 overleden in Suriname: 
Immwel Art"",. Mozart, oud 33 j. (Volgens de Sur. Courant 1884, 
110.67). Mogelijk is dit een verwant van Wol/galig Alllatfeus Moz",.t? 

den Bommel 1718: februar 3 gedoopt Ja", een jonge man van 
26 jaren, die de Leere der Doopsgesinden verlatende de Gerefor
meerde Leefe heeft aeugenomen. Hoe Juu verder heette, vermeldt 
het doopboek niet. 

Mej. v. OTTEN. 

') Oemcente-Archlef Am~terdru". Nntnrl~-l'rot()clJliell No. 32:J. 
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"het Geslacht sm~ll€GanG€" 11 

VERVOLG UIT DE PROVENSBOEKEN 

~~~~fl~:~r~Rt 1550 den I der maand January naar 't schryven deslelfs Wywegt 
Adr"um~ 1111 heeft Cornelis Robberlse gerondeert een eeuwige provelllie alhier te 
B,elte dPt,eter. deelen hh1l1en de stadt noes welke provelllle men 'sondag!\ deelen 
11 ~ 011 I e van k' . 't lIell'"chte. sal soo men gewoonly IS (he andere provenden te geven van welke 
A
Nlid ,corne"s' I proven de men % Lood hy den H. Oeestbode sal doen dragen aan 

, 1I1I1I~f , ... " -. /1 I t t t d I I I I I" IrR"n\t: Nu Cor- lorne a (es es a eurs moe er laar even an~ gel lieren< e en na 
~ell! d'J~,p':re haren dood sal Oyster wesen.la.'iprr P;rlerse !\ynen !\wa~er wonagtig 
C::~:1I1 M"!~ in Catfendyke en na .Iaspers dood sal gyster wesen (he olld!\te en 
t"ell~se Slnlllle- naaste van des testateurs bloed of maagschap en in gevalIe hier 
~~;~~vk~n niemand in stmlt ('11 WOflIHIe van des Testateurs bloede soo sullen 
A, d""nnllcNsrncal- die H. OeeRhneeRterR in der tyd Rynde die voorRchreven proveIlde 
Pllhllile. 11 or- td' I lt· I . I I lIelil Wlllrrnse me Ie ant ere provem en en eeuwigen (age aan Jemam alH ers 
Ev.er~dYk,,' I fl4f1 van de arme vrinden die se heyeeren, indien daar jemmul iR, voor 
ar. Uitl I . t I I I .. t t I I I' t Na de dfllld van Jemanl Vreelll< s waar voor (en es a eur (en ley Igell gees gegeven 
forne"~ .";:'- 18 E Vlaal11sch welke 18 E Vlaal11sch ontvangen syn lIyt handen 
:~":'r~P;f!kf~! van den Testateur .Ion Adr;aa"s Renhn. van Clnetinge en }asper 
meester ",cnr, P;elerse en hy handen van Pieler .lal/se Wildeman en Mr. Marim,s 
!;:n~:11 ~e~;_ }acobse Chyrurgyn aiR H. Geestmeesters op den 29 Jannuary voor
tober 11149. schreven ter presentie van Marcus AI/loll/sse en Willem Michielse 

1J~~e 2l' pro
\'f.'rule r.IJ" lIe
At!!'! op Mall
dRlenll "all!! 
fol. fil. 

Slei folio 104. 

Schepenen der f:tede Ooes in kennisse mynes h<lndteykens <lIs Notaris 
by de Pau!:elyke en I(eyserlyke autorisatie tnt den notarisschappe 
gecreert en geadmiteert hy den voorf:ienigen Hade der selver 
Majesteyt in Holland 
op het !:elve provelHle Hoek fnl. 104 staat als vnlgt 

De Hr. HekentJl. eOrl/rlis EI'rrsd,'k tn'kt een pnivende staalHle 
fnf. 11 die voor hem syn getrncken gewecf:t hy Comelis lVilfemse 
Eversd.l'k en soo vervolgenR l'n met het afsterven van voorschreve 
nekellflleester Eversdyk gekomen op des selfs halve slIster Magtla
lelltl Jam; 

deselve r~ekenmecster trock nug een prnvende stamlde op 't selve 
nurk ffllin 35 Vl'rsn die vonr hem getrocken syn geweest hy Comelis 
Willemse El'rrsdl'k. 

De lir. Heke"nlllcester Cort/rlis EI'ersd)'/c trekt een provende 
staande fol, I1 die voor hem getrncken is geweest hy Cort/elis 
Willtmse Eversd}'k en soo vervolgens en naar hem gekomen op 
syn halve suster Magdalma }OIIS. 

[)ese twee provenden syn folio I11 gestelt op, Magdall'lla ./ans en 
na haln IIverlyden syn dcse twee proven den J(ctrnckcn hy Malt"erts 
Smallrgallgt en lIa syn nverlydell den 13 Novemher 1677 gekomen 
op Ptlrollella 0,/(' getrout met Dallker Dlas Oe,'"lOrtI. 

0ll folio I Jfi staat 
De IIr. Burgenn. Nicolaas EI'ersd}", heeft hekomen twee proven

den door overlyden van Pelronella O,\'e oJl den 4 Novemher 1679. 
Na syn overlyden op den 8 Novemher 1696 syn die gekomen op 
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Pelronella Adr;aatls welkers moeder was Mayfcm Evers((vlc dogter 
van Mayfcell Cornelisse SmallegalIge en Willem Dillgm;sse Eversd)'Ic. 

jall vall /(ogelellberg getrollt lJIet jam/a Uemstee I kint Sara 
v. I(ogele/lberg ten tweede male met .... Oweel met kinderen. 

I. jall vall /(ogelenberg (zie fol. 5). obiit 15 Februari 1742 met 
kinderen getrout met Adr;alla Abels tot Goes. 

2. CorilClis vall /(ogelenberg getrout 1763 met N. SJ1fll)'1 
- ohiit - voor de tweede Illaal met Maatje Vervmlle op 4 Nov. 1767 
- obiit 1768 in Nov. - 1 kint van Maatje VerveIlIIe 1769 den 1 Feh. 
voor de derde Illaal met jall1/a tie Willter. 

Cort/elia vall /(ogelellilerg obiit I April 1759 sonder oir. 
:J Maria vall I(ogelmllerg getrout met jall /-laaie met kinderen 

Albetus Haale lHaria Haale Sara Haale 
Sara vall I(ogelmllerg - ohiit 14 Mey 17G3 tot Ooes sOIHIer 

kinderen - getrout tot Goes in den jare 1753 met Bert/ard Cruyts. 
4. Albertlls Haak getrout met Catarina ...... gehoortig van 

Breda tot Ureda 1761 lIIet kinderen. Obiit Albertus /-laaie in Novem
ber 1770. 

Fnmco)'s l'all tlell Berge getrollt tot Vlissinge lIIet WillemilIa 
de Leeuw 176\ 2 kinderen, Cornelis Vllll dell Berge - obiit tot Goes 
31 Aug. 1770 G jr. jacobus vall dell Berge. 
Elisabet Vatl den Berge getrout 1766 tot Vere met ..... . 

jacol1l;lIa vall den Berge getrout 1770 tot Vere met ..... Lancaster. 

GESLACHT SNOEP. 
januari 1 W63 is T011las de Wolf! getrout met Catarilla Smalle

gange tot Middelhurg hehben 4 kinderen nagelaten jan, Pieter, 
Catar;lla en Thomas (te Wolf!. 

I. Jan (Ie WollI getrout met ElisabetIl I(etelaar hebben 2 sonen 
nagelaten jacobus en Tomas de WollI jacobus getrout tot Amsterdam 
1736 met kinderen. 

2. P;eter de WollI getruut met AmlU Wils hebben 3 kinderen 
nageJllten Pieter en T"o11/as sOI1(ler oir en Cataril/a getruut met 
Nicolaas Paret - obiit Cataril/a 15 januari 17G3 oud 68 jaar -
en NÉfolaas Paret 2 I juli 1770. Thomas getrout tot Vlissingen lIIet 
Maria Immers. 

3. Catar;lla de Wolf getrout met jt1ll Slloep hebben 3 kinderen 
jan, Jacobus en TI/IIl1Ias - obiit Catar;1lt1 tie Wolf R Octoher 1747 
enJall SI/oep 15 Januari 1747.jan Snoep - obiit 19 Octoher 1741 -
getrout met Jolwl/lla de Reuse - obiit 15 juni 1750 - met kinderen 
Catrilla en Adricma SI/oeI'. 

Calar;na getrout met dhr. Louis MeermalI Breda Luytenllnt in 
het Regiment van van Leyden den 2 Novemher 1751. Obiit Catar;na 
Snoep tot Bergen op Zoom sonder oir in 1756 den 2 junii. 

Atlr;anQ Snoep getruut tot Goes in Mey 1757 met Pieter Be)'dals, 
na Middelburg vertrokken op dellselfden tydt. 

jacob/ls Slloep getrout tot Middelburg met jllltilll Luca - obiit 
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Februari 1738 - Idem getrout met Sara dt Timmerman - obiit 
3 Februari 1762 - in Juni 1739. Een ki nt Pefrfllll'lla Snoep en 

Catarina Sma"na Snofp - 30 October 1764 - getrout tot Middel
burg metjacoblls P)'I, waaruit I kint geboren den 18 Augustus 1766 
het kint genaamd jacoblls. 

Tomas S"Of!! - obiit 13 November 1785 - getrout met Adria"a 
S",aan - ohilt tot Goes den 28 April 1748 - den 27 Maart 1737 
tot Goes: Adr;a"a Swaa" geboren tot Drimmelen hy Geertruidenberg 
den 15 Fehruari 1701. kinderen: 
I. ja" geboren 7 Maart 1738. 
2. Comelis gehoren 11 "pril 1742. 

I. .Ian Snoep getrout met Elisabfl Persa,,' tot Goes den 30 No
vember 177:J. Elisabel Persa,,' geboren tot Wemeldinge den 11 De
cember 1743. kinderen: 
J. 8 Mey 1775 ...... ohiit 
2. 8 Fehruari 1777 ohiit den 2 July 1777. Tll011las. 
:J. 21 Mer. 1778 Adriana ohiit 28 Maart 1864. 
4. 4 April 1780 jozias. 
5. 21 Ocfoher 1782 .IollClfllla tot Goes gedoopt 25 dito - ohiit 
October 1844. 
6. 23 Novemher 1785 T!wmm; gedoopt 30 dito. 
7. I AlIglIsttls 178~ .Ia", gedoopt den 9 dito. 

2. fomeUs S"oep getrout lIIet Franci"a .loei tot Goes den 
5 Novemher 1767 door dOllliné J . .I. 1'Q" Druil('. I(inderen: 
J. Adria"a gehoren 12 Februari 17fl9 gedoopt 17 dito tot Goes. 
2. Pietemell" gehoren 20 Janllari 177 J. 
3. .IollOmra geboren 6 Maart 1712 gedoopt 11 dito tot Goes. 
4. Maria 6 Septemher 1774 tot Goes gedoopt den 1I dito. 
5. Thomas ohiit ...... 6. den ...... 111011/as. 

Thomas dl' Wolf - dat is een hroer van Calari"a - Schepen tot 
Gfles . getrout filet H"herdina Gorlse hehben een dogter nagelaten 
Catarina de Woll getrout met Marms Dregt - obiit in den jare 1749-
secretaris tot 's Oravenpolder. 's Abskk. en Synoutskk. een zoon 
.Ia" Brtgl - ohift 20 Februari 1754 sOl1<ter oir. Calari"a de Woll 
den 15 Maart 1751. 

Martina Bmme - gehoren 24 Octoher 1704 tot Tholen, ohiit 
7 Octoher 1767 mul 6:l jaar - dogter van dhr. BtlOne en Catrina 
S",aall getrollt met dhr. Herckmalls tot Tholen. 

I dugler C. S. Btrckmm/.'; 16 Januari 1768 ondertrout tot Tholen 
lIIet dhr. B",,,,eric,,s de Weerdt. 

Come/is SwamI van Geertruidenberg - ohiit 1712 den I Maart -
en Ida dl' Ur"i" Vf11l Drimmelen -..:. ohiit 30 Augustus 1740 -
vf1der en moeder van Adrial/a SH'OOII zyn tot Drimmelen getrnut. 
kinderen: 
I. Comelis gehore" .. Odoher Hi98 syn peet is MarUIllje Plassius 
en syn peter Lamherl w'''''l!aarl tot Drimlllelen gedoopt. 
2. Adr;a"a geboren 170l) den 15 Februari tot Drimmelen. 
3. Jo"a"Ila ongetrout gestorven tot Ooes 1748. 
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I. COn/elis Swaall getrout met Cm'llelia Vermeule tot 's (Jrave-
11I('~r hehhen 4 kinderen nagelaten, Cort/eUs, Atiricma, Atiriaan en 
ltia SlI'aml. 

Den 4 Septemher 1772 is overleden Elisa/Jet tie Bruill suster van 
ltia tie Bmi/l tot Drilllmelen hy Geertruidenherg oud circa 86 jam. 

2. At/rial/a SlI'aml getruut tot (Joes met TOlllt1s Snoep kinderen 
ja/l en Cort/clis. 

11)35 was kerkmeester tot Wemeldinge. 
I6IR. Cort/cUs jallse Slloep was 00111 van ja/l jallsen S/II/rl'. 

Heert Cort/clis ja/lse Snocp CO/lillck geschoten den 22 Septemher 
tut Wemeldinge. 

lfi41 is getrullt ja/l jallsCll SI/OCI) j.m. van Wemeldinge l1Iet 
Maalje /saafsr Holller~e. 

Den 5 Fehrumi 1769 is ('ort/rlis SI/oep als diaken hevestigt. 

Aanteekeningen betrerrende het geslacht 
de V 0 ET 

Zie folio 5. 

luirialla de Voet getruut met Dm'itl Siel/r l1Iet I kint (]il/is Stelt,. 
ubilt Atir;tll/a dl' Vocl in Mey 1748. 

Vtlvili Slc"r na de Caap gevaren in 1746. 
Gillis woont in Amsterdam. 
Comelia tie Voet getruIlt in den jare 1749 met Dil/~l'Ilis PfOOS 

beyde overleden in den jme 1752 slllHler kinderen. 
Maria tic Vocl - ohiit tut Vlissingen den 22 Maart 17G!1 -

getruut me t Comelis wm tirll BerKe lIIet kinderen 
- Ohiit ('ort/rUs vall dm BerKe in Mamt 1748. 

Voor de tweede maaillIet jt1ll /(/(')'lIllOfSI tot Goes. 
ja" /(/I'.\'/I/",r81 overleden in 17(i2 tilt Cruyninge. 
Jllarill tie \fOt" in het jaar 17fi7 na Vlissingen gaan wonen. 
FfIIllSIJ)'S jal'tllms EIi.wbel jafo/1/i/w l'all tlm /Jergt'. 

HilUs SII'"r getruut in Amsterdam met ...... BOS/1/I1I1, in den 
jélre 17!l5 of 17!l11, kOflrn Illeter aldaar. 

jl111 lIl' Voel getruut lJlet AI/I/tl IIl1)1scr uyt de I(hlllderl lIIet 
kinderen Maria ('omelia en Sara tie Voet. 

Voor de tweede maal getrout lJlet Dil/a /lessels tot Goes. 
Ohiit AIIIW 1I11.1'5el' den 10 Jillluary 1752. 
pif'/fI' tie Voel obiit dcn 15 AI/gllsti 1746 sOIuier kinderen. 
('o,."dis (Ie Vllcl getruut tilt Middelhurg \liet N. Nalel jn Odll-

her 17!l5, Wed. jtlli Ml/III . 
.Iasper de Voel obiit den 29 Mey 17fi7 up reys als olll1erstucrllliln 

(lP het schip l~al11shurg van Iscquebu na St. Eustatius. 

0,,11-Leusden. J. J. POL()EI~MAN. 
1 ~J5 



(jene~lo(jle en kw~ntlen~t~~t v~n öen ~cken 
J. G. lil. "AN DEN ACKEIl 

Wapenbeschrijving: 

Wapcn en familie 1'011 dm Arker, !'bnllllend 
uit Gemert. Stamvader: Teullis VOII dm Acker 
± 1650. 

In zilver een zwarte ploeg, in het schild hoofd vergezeld val! drie 
naa!'t elkaar geplaatste weefspoelen van rood, en een zwart vrij 
kwartier beladen met een gouden korenschonf. 

Helmteken: een vlucht van zilver en rood, waartusschen de 
weefspoel van het schild. 

Dekkleed en : zilver en zwart. Wapenspreuk: "Lahnr Vindt". 

Sedert eenige jaren hen ik hezi~ met het uitzoeken van mijne 
afstamming, ntll na te g:Hln, wie mIjn vonrnuders waren. Mijn dnel 
is geweest; hij het nJlmaken van een kwartierstaat tevens een 
geschiedenis van ll1i.in familie samen te stellen, want het enkel 
verzamelen van naml'n en data, maakt de vonrouders nnI{ dooder 
dan ze zijn ell ik wil ze zooveel mogelijk doell herleven I 't Is echter 
~een werk van een paar dagen, de gegevens komen zeer langzaam 
lil mi,in hezit CII veel I1Inet er gczocht ell npgevraagd wnf(len, veel 
geduld en dnllrzettingsverl1lllgen is hier vonr IlOmlig. Met de ge
gevens van mijn familie van vaders zijde, hen ik gevllnlerd tnt 
en met mijn oergrootouder!' van vadermjde, welke in Hi50 leerden. 
Het laatste Imwelijk,dat ik opgeteekend vond, was dat van .lila/mis 
Tell"issen (Jemerlarms, alias JooII"i.'1 A",o,,(; va" dm Acker, die 
op 4 Mei I fi9R voor pastonr (Jallfills in de R J<. parochiekerk van 
Gemert trouwde met WiII,elma Ifmrix vall der Steell tilt den [)tln
gen. Deze 100"";.'1 Te,,,,issm was weer een zoon van Te""i.'1 mil 
,fm Arker; maar 1111 wordt het zueken heel wat lastiger, omdat 
111 dien tijd, de geslachtsnmllll veelal achterwege werd gelaten en 
van de patronymica gellfnik gemaakt werd. 

Een kwartierstaat met de genealogische gegevens van mijn 
geslacht zijn hierhij afgedmkt. 

Oe naam: van tie" Arker, of van tfm Akker, ollk wel ,'all tlm 
Ecker geschreven, spreekt wel vour zichzelf en !'Iaat op landbezit, 
vandaar de ploeg in het familiewapen. 

De naam zelf komt al voor rond 1I RO. Over het geslacht l'all 
,tm Akker, is al heel wat g('schreven. Van de hand van den Heer 
W. L. vall dm Akker uit VIIorthuizen verschenen, behalve diverse 
artikelen in "De Navnrscher", 1 e het ~eslacht van «(en Aklur 
van 1430-19:l9. 2e Uandschrift 11 Eschauzier, 3e Oorkondenboek 
1413- ·1913 hevattende minstens 1800 oorkonden hetreffende vall 
den Arker uf Akker. In het Annorial Genéral staan ook verschillende 
wapens vall dm Akker of Acker. 

Onze stam is een aillude Oemcrlsche stam en hccft van oudsher 
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dc wecfkunst bcocfend, dic sedcrt menschcnhcugcnis hct voor
I1IHlllIste hedrijf in Oelllert is geweest. Het is ook in dit dorp, 
dat dc hmulwcverij het langst heeft stand gehoudcn cn dic thans, 
evcnals eldcrs, ook hier door fabrieksindustric is vervangen. 

Mijn voorouders warcn allen ecnvoudigc menschen, welke leefden 
van het werk hunner handen. Zij hcbhcn gcwcrkt OIJI met dc 
instandhouding van hcn zelvc, aan hllll nakomclingen dc vruchtcn 
cn ervaring van hun arheid te doen genictcn. Het zijn vooral 
hUil godsdicnstzin, hUil arbeidslust, ijver CII spaarzaamhcid, dic 
hUil soher Icvcn zegendcn, dic zij "'IS hehhcn ovcrgcgcvcn en 
waardllor wij gcestelijk en maatschappclijk zijn vooruitgckolllcn. 

De sprcuk "Labor vlnclt" in het familicwapen is daarop zcer 
tllcpassclijk. I hili glldsdicnstzin: Mccrderc pricsters hceft dit 

geslacht aan de RI(. Kerk geschonkcn. 
Ik nocm hicr alleen die van de laatste 
jaren: Magistcr TIlomas vall dell /lfl<er, 
die hecl zijn priesterleven heeft gewijd, aan 
de vorming van priestcr-studentcn in het 
Oominicancrklooster tc Huisscn. Pastoor 
Petrus l'all dell Arl<e,. tc Cllijk. die jarenlang 
als profcssor wcrkte voor hctzcIFde doel 
aan hct Seminarie Bcekvlid te St. Michil'ls
gestel; /ltplulI/s 1'(/11 dm /lfl<e,., die al Jaren 
I~ectllf is van het RI<. OymnasiulII tc 
Oemcrt cnz. 

IJver cn werk111st: in IR07 richtte 111'1/
dril, vall ([m Aeker, hijgcstarm door zijll 
OOI11S, aJlcn wcvcrs tc Gemcrt, ccnc hont

"'npPIl !'AN ImN AKKER weverij op, dic latcr door zijne zonen. 
((;pfllprl) speciaal door joatll/is \'(11/ dell /lda'r, onder 

dcn firmanaam Gchrncders W1I1 dm /Ic/cr,., 
lllU wonlen lIitgehrcid cn vcrvIIImaakt en door jollall l't11l dm /lel<l'" 
CII dicns zoncn gehecl gelllodcrnisccrd, wcrd omgczet in cen 
machinalc hontweverij en thélllS vol nieuwe kracht lIog vllort
hestflélt ollder den firmallaml1 JoII(1II 1'/111 dm /ldcer. [Je dric weef
spoelcn in hct familiewapen symh"liscercn dit hcdrijf. 

Alln die IUllltwcveriJ werd op verzoek der wevers door den 
nprichter een hakkeriJ verhonden, die echter in HII3 hij het 
"verlijden van Petrus V(lIl ((eli Afker hij gchrek aan opvolging is 
stopgezet. De korenschoof in het familiewapen duidt op dit hedrijf, 
dat een geheel met de hontweverij uitmaélkte. 

lIeeft de familie vall dm Ar/cer te Gemert Wil! oudsher het 
aloude wevershedrijf uitgeoefend, de familie Prtlll[ was leerlouil'r 
en zadelmaker. Als wij spreken van een zadelmélker, van een 
haam maker, hednelen we daarmee een vakman, die toch nog 
heel wat meer kent, dan juist het verva<mligen van zadels cn 
hamen voor de paarden. Ik zal dus dallrbij ook wel aan een meer 
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v 1 

Petrus 
VAN DEN 

ACKER 

Heroep wever 

.. Gemert 2·10-1738 
t Gemert 24-'-1781 

RK. 
" Gemert 29-10·1767 

2 

Antonetta 
VAN DEN 
BROECK 

.. ? 
t G~mp.rt 

]-12·1790 
RK. 

3 

Leonardus 
PENNIr\X 

Beroep wever 

• Gemert 1757 
t Gemert 13·12-1830 

BK. 
" Gemert 1·11·1778 

4 

Petrone))a 
VAN 

ZEELAND 

• Gemert 1751 
t Gemert 

6-12-1814 
BK. 

5 

Peter 
VAN TIEL 

.. ? 

: 6 

Anna Maria 
VAN DER 
SANDEN 

t Beek en Donk I 
11-6-1804 
BK. : BK. 

" 

7 

Joost 
JANSSEN 

Beroep landbouwer 

RK. 
x 

8 

Maria 
VAN BERLO 

t Bakel 
28-2·1799 
RK. 

9 

Joannes 
FRUNT 

Beroep .adelmaker 

.. Gemert 1767 
t Gemert 22-12-1833 

RK. 
I. ± 1787 

10 

Adriana 
VAN DEN 

ELZEN 

.. Boekel 1757 
t Berlicum 

5-8-1817 
BK. 

11 I 12 

Wal rave 
VERHOF. 

STADT 

i 
I 
I 
i 

Beroep landbouwer i 

I 
.. Gemert Ino 
t Gp.mert 16-6-)846 i 

BK. . 
I. :: 1798 \ 

Maria 
FRANKE

VOORT 

.. Yep:hel 1766 
t Gemert 

17-8·1840 
BK. 

13 

Joost 
DE LOUW 

Beroep landbouw~r 

• Nuenen 1777 
t G~merl lj·6-1834 

RK. 
" ::: lH08 

14 

Johanna 
Maria 

JANSSEN 

.. Nuenen 1786 
t Gemert 

15-1·1848 
RK. 

15 

Marceli. 
BERKERS 

Beroep landbouwer 

• Alten 1745 
tAIten 24-8·1820 

BK. . 
I. 

16 

Anna 
VERHEIJEN 

.. Aaten 1764 
t A.ten 

22-9-1842 
RK. 
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Hendrikus VAN DEN ACKER 

Beroep wever 

Oprichter bontweverij en bakkerij 
Gebr.. van den Acker 

• Gemert 4-3-1781 
t Gemert 21-3-1837. RK. 
" Gemert 14-6-1807 

Jobanna PENNINX 

• Gemert 14-10-1781 
t Gemert 17-11-1844. RK. 

Hcndrikus "AN TIEL 

Beroep ·timmerman 

.. Beek en Donk r:S-5-1794 
t Bakel 3-2-1876. m~. 
" Bakel 12-9-1819 

Maria JANSSEN 

.. Bakf'1 26-2-1799 
t Bakel 21-1-1880. BK. 

Hendrik FRUNT 

Beroep .. del· en haammakrr 

• Gemert 19-5-1791 
t Gemert 7-6-1848. BK. 
I. Gemert 6-6-1820 

Godefrieda VERHOFSTADT 

• Gemert 17-12-1?98 
t Gem~rt 13-6-187t1. BK. 

Peter DE LOUW 

Beroep landbouwer 

.. Nuenen 16-3-1809 
t Gemert 4-6-1862. RK. 
I. Nuenen 31-1-1833 

Maria Agnel BERKERS 

.. Alten 8-1-1803 
t Gemert 3-1-1881. RK. 

---------------,--y.-----------------I~--------·--------~-----------------I-----------------~-----------------~'I----------------~----------------~ IIIl 2 3 4 

Johannes VAN DEN ACKER 

Beroep bontfabribnt en bakker 

.. Gemert 13-8-1811 
t Gemert 7-9-1882. RK. 
I. Bake) 25-11-1948 

• Bakel 26-8-1820 
t Gemert 6-7-1896. RK. 

PetronelIa VAN TIEL 

.. Gemert lC-12·1834 
t Gemert 22·5-1917. BK. 

Gij,bertul FRUNT 

Beroep leerlooier 

• Aarle·Rizael 6-1-1836 
t Gemert 6-9·1867. BK. 

Aana Maria DE LOUW 

I " Gemert 8-6-1859 i 
--------------------------------------~-----------------------------------~, .' ----------------------------,--------~---------------------------------------. II 1 2 

I 

• Gemert 6·3-1 B54 
t Gemert 12-3·1913. BK. 
" Gemert 14-11-1883 

.. Gemert 16-1-1886. 11K. 

Thom.s Peetcr Jo.epb VAN DEN ACKER 

Beroep bakker 

Job.nae, Gijsbertu. M.ri. VAN DEN A':KER 

Beroep Commi ... Ier Gemeente Seeretarie 
Onaebnwd 

• Gemert 18-6-1860. RL 

Headric. Gij.bertul FRUNT 

M.ri. PetroaeU. Gertruda VAN DEN ACKER 

Oupbuwd 

• Gemert 14-6-1888. BK. 

v 
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W!V!Il.. 

kunstige lederbewerking mogen 
denken, welke inderdaad daarbij 
ook wordt uitgevoerd. 

Ue naam Fnmt, die in OIlS land 
weinig voorkomt, is zeer waar
schijnlijk een verbastering van den 
Duitschen nllall1 Frü"dt die daar 
vrij veel voorknmt. De oude zadel
makerij van de familie Fr""t 
hestaat nog in Gemert en hreidt 
zich ge!ötadig uit onder de ~tuw
kracht van 11. Frufll-Slrauss. 

Van het gC51ncht Fr"", hrh ik 
ll10menteel gegevens tot ± 1750. 
De norlog heeft verder onderzoek 
tot heden nog onmogelijk ge
maakt. 

J. v. d. ACKElt 

Gemert, 15 April 1946. 

()e heen€n en GRaven van hORn 
€llfeJ I.rke OPP(,:'~J,\(jelUneest€IlS 
v~n h€t bu,tscIH? IlIJk 

Aan de hand van Gor.tlrals) en Wolfers2 ) heh ik in het artikel 
"liet kasteel van Ilnrn nahij Hoerllloncl" in het Mci-III11l1l11er véln 
.. (jens Nostrët" IlIrdl'gedecld, dat Wil/fm 11, fleer 1'(111 1/01'11 in 
J21H zkh hevolld IIJl het steekspel van Cnll1l'ièj.!!H'. 

Nu hlijkt echter lIit het hekende wapenhoek "Beijere,,"~) 4), dat 
dit steekspel in 123R plaats vond, zoodat niet Wil/flll /I vall /lom, 
maar diens vader W iIIem I, er aan deel zal hehht:'n genomen. 

In het clIJder voetnllot 4 aangehaalde hallclschrHt staml de wapens 
van de hij hct tOllrnooi aanwezige k"nillgen, hertogl'II, graven, 
hurggraven enz. allen getrouw geteekend en gekleurd; en wij lezen 
daar: "Ännn 123R in de Maand van Jlllle was de Oroote Tllurnfly 
tot COlllpi~ne in Vrilllckryck waarop sijn verschecncn dese naar 
VIII~l'llCle Cllnill~el1, I-Iartngen, Graven, Burggraven, Banderheerell, 
Wdderen, en knegten, weikers Oetal was 3:l9." 
----------------------

') r. v. Ooethal~, IIIslolre j!;énêaloglql1e de la Maison de lI{1me~ (nrnxelle~ 1848), 
PARt 62. 

') M. J. Wolters, Notlee HI~lorlql1e ~ur I'Rncien Comlio de Homes (Oand 1850), 
page 21. 

') 7./e ~ ./hr. Pr. W. A. Aee/aerb van mok/and, "Be/leren quondolll Oe/re ArmOrt"" 
Re" de Huy,/s." 

') F.en IRlle eellwsrh~ copl~ van dil wapenhoek hev/ndt zIch In hezlt van den 
liter A. A. L. V/é Ie A",~lerdalll-7.. 
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Onder no. 64 !'taat het wapen van "Die Heer van Homes" (van 
goud met drie jachthorens van rood met zilveren beslag). 

Dat de Heeren van Hom steeds drie jachthorens in hun wapen 
gevoerd hehben, werd op afdoende wijze bewezen in de "Maa!'gouw" 
Jaargang 1897, blz. 5.1) 

Dat de Heeren (later Graven) van Hom de waardigheid van erfelijk 
opperjagermeester hebhen hekleed, en dat door hen op dat alllht 
hoogen prijs werd gesteld blijkt wel klaar en duidelijk uit het onder
schrift der graftomhe van Gerard I, Heer van /lom, over!. in 1333, 
en diens eerste echtgenoote, waarop de titel van "grand-vellenr 
héréditahle de l'Empire" wordt vermeld.:) -

[Je zilveren hartsvanger van één der laatste heeren hevindt zich 
thans in het hezit der f:lIlJilie Bloemarls.3) 

Op het hovellgenoemd grafnHlIllllllent, dat lIIet de heeltcnisscn 
der heide overledenen is versierd, is tevens het wapen val! Ilom 
lIitgeheiteld ; de horens zijn erop voorgesteld in den vorm, zoo als 
zij I hans in het nieuwe gemeentewnpen voorkomen. 

Een ander hewijs, lint de Heeren, later Graven vall /lom, illller
daad erfelijk opperjagerllleester des Duitschen I~ijks waren, vinden 
wij nog in eell zeer helangrijk en zeldzaalll werk, tot well<s samen
stelling de erfkwestie tusschen den Prins-Bisschop van Luik ell de 
erfgenmnen van jan, Graaf van Hom aanleiding gaf. [Jit werk 
verscheen in 1754.4) 

lJe wapenheraut "Gelre" heschrijft het wapen van den Heer 
Mil /loni, leenman van den Hertog Mn Brabant, als volgt: lil gOlld 
drie roode jachthoren!;, het I1lllndstuk ell de opcning van groen, 
beslagen van zilver, nvertopt met eell hlauwen laJllhei IIf harensteel. 
Blauwe heltl1. Hellllteeken ; een herlllelijnen honnet, st:lalllle op cen 
kussen, hestnkell l1Iet pauwenveerelI. Hij kent aan den I-leer 1'(/// 

1I0m, leenman van den Graaf vall Holltllut, hetzelfde wapen (oe, 
maar zllJHler lamhel, en met een hermelijnen hoed. Hetzelfde wapen 
geeft hij aan Gerant 11, Heer vall /lom, gesneuveld te Stavoren in 
1345 ; in den tekst zegt hij: "hi droech gout, van kele die horen, 
van zilver waren zi gehonden."5) 11) 

Over WiIIl'IIl I, Heer vall /lom, nog het volgende. Hij volgde zijn 
vader als erfopperjager meester op; ollk nam hij in 1229 of 12:m 
deel aan de kruistocht tegen de als ketters heschouwde Stedingers, 
o.a. met Floris, I-leer van Lijl/llm, Hl'lIdrik, Hertog V/lil Brall/lllt, 
Dirk, Graaf va" 1< lee!, Floris I V, Graaf Vllll HO[(/1l1d, jlltl, fleer 

') .los."'. 11. Eversen, Eenlge ,hl'merklnllrn over (Ie ht'nallllnll van postho,.rn~ 
In plaal~ van Jadllhoren~ In hl't IlIrllwe wapl'1I van II"rIIl'. 

') Deze Ilraltfllllhe lIIet ollderschrift staat I1lllehceh' In "Onethals" oJl cell "l.tat 
tll~~chell p. ~R ell Ril. 

') Mnn~g(lIlW tRII1, h17. 7, voetnoot. 
') Jus. M. 11. Evcl·sen 1'11 .I. L. Mtnlll'ners, Dl' LirllhlHl!~dle 1ll'lncrntewnpen~, 

hlz. 201-2nR. Op blz. 20R wnrdt 111 een voetlloot de litrl van gtnnellHI werl( vermeld. 
') .Ieall vall Mahielchelll. Ln halallie ril' Slaverl'Il 26 Srptelllbrl' 134!i. N"ItIs ('I 

I1rtllolrles lies chévallrrs tll~~ (laIIs !'elle JOllrnée .•.• d'apré~ Ie llIanllscrit orlglnal Ihl 
hérallt lI'nnite~ Uelre. nrllllelle~, La lIaye, 11170 Se . 

• , J. Th. Ilr. Rnmlt. Sceanx, J\rmolrles des Pays-Bas et des pays avol~iIlDlltS. 
TOllle iJ (Bruxelles I9IKI), Jl. 112. 
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vall Ar/cel, cn lVi/lrTll, Heer 1'011 BlifterslI'ijclc l ); in J 233 schonken 
hij en Gerard va" MOllthrrgcn aan de abdij van Averbode het patro
naatsrecht over de kerken van Buggenllm, Halen en noggeJ. In 
1237 bezegelde hij een oorkonde van Ottó, Oranf van Gelder, betrekking 
hebbende op de !lchikking, die genoemde Oraaf had ge!lloten met 
lIendrik, Heer vall 's-Heerenbergh in zake de voogdij van Emmerik. 

Zijn zoon Wille", I I, Heer vall I-Iom, wordt reeds tijdens het leven 
zijns vaders genoemd met zi,'n oom Dirk, I-leer vall Attena, toen 
deze 7 Mei 1230 zijn !llot A tem. en zijn allodiaal goed in Zuid
Holland en de Woudrichemerwaard aan den Graaf van Hollalld 
opdroeg, om het in leen terug te ontvangen. I) 3) 

Diens zoon WUle", I I I, Heer van 1I0m, zegelde in 1282 een akte 
van Mecl,tildis, Vrouwe I/mI 1I0/ll,r, weduwe van Gerard, Bllr~graaf 
1'1111 I(elllen, en I leer van Arenberg. Zijn zegel vertoont drie Jacht
horens. Helmteeken ; een waaier. Rnndschrijft: S. Wilhehni dni 
de Horne militis.4) 

Zijn zoon, Grrant f, lIeer VOl' 1I0m en Altma, had in 1304 on
ecnigheid gekregen met zijn leenman den heer vall Giessen en met den 
Heer val/ Arkel; hij verdred eerstgenoemde lIit zijn bezittingen 
en verwoestte zijn slot. Daarop kwamen heide partijen overeen 
hlln ge!lchillen te onderwerpen aan de tusschenkomst van den Oraaf 
VI/II Hollflll't. De uitspraken van 1301 en 130B waren in het voordeel 
van onzen Gerard,' de Heer val/ Giessen kreeg zijn hezittingen terug, 
en zijn slot zou weer worden opgehollwd, maar hij moest eeil oorlogs
srhntting van :won pond zwarte tOllmois betalen. I) In 1324 ver
strekte Uerard, die zich "dominus de HlIrne, de Perwels et de Herlaer" 
noemt aall nodlriecl, Heer vall Heillsberg 100 ponden tournois jaar
lijks, geve!ltigtl up zijn hoven te Bugghenheym (BlIggenum) en 
Uremhout (Urulllholt) en op zijn muien te Nunheym (Nunhem) 
en ziju tiende van Hoggel en Uremhout, zooals die vroeger hadden 
toebehoord aan U"tt',rr van Wyckerode (WickratIl). Zijn zegel vertoont 
drie jachthorens en als helmteeken : een draak; zijn tegenzegel twee 
ruggelings tegen elknar geplaatst~ visschen (Altena).') 

Zijne weduwe Ermgardis va" Clerl stichtte 7 Sept. 1350 met toe
stellllllirl~ harer zonen Dirk, Heer va" Perweis en Crmlenburg, .Ia" 
en (iodl"ed van Hom, jaargetijden voor haar overleden man, haar 
dochter MargarrtllU en haar stiefzoon Willem va" Hom. Deze jaar
gedachteniRsen werden gehouden in het stift te Bedhllr bij el eer. 
Zij gaf daarvonr aan de kluoster.illffrouwen zevenendehalf Illarke 
Brahantsch jaarlijks te beuren alle jaren op St. MartinlIsdag (I I Nov.) 

') Chr. Blltkell~, Allllnle~ ~élléaloglqlles de la maison de LIjnden (Anvers 1626) 
I, page 8U i F. V. Goethals, Blstolre généaloglque de la Maison de Ilomes. (Bruxelles 
I R<1R), pa~e 42. I' I'l. I • Ern~t. I-II~tolre du I.Imhollrg, t. lil, p. 41P. 

') 1(. N. l(ortewt'l(, Ue heerl11kheld Altena en de Veer en Vlschrechten op het 
boveneinde der Melwtde (proef~c Irlft) (Purmerend 1931), blz. 14 CII 143. 

') al~ voetnoot 10, pRRe 108. 
') als voetnoot 13, blz. 16 en 144. 
') als voetnoot 10, page 111. 
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uit verschillende hovcn en landerijen in de oorkonde aanduid. II:Hlr 
zoons hingen ter bekrachtiging hun zegels eraan. I) 

En hiermede heëindig ik mijn artikel,- hetwelk als een aanvulling 
moet heschouwd worden van dat in het Mei-lItlllllller geplaatste. 

Maastricht. JAN VEHZIJL. 

aallvuUlIlli op he.t antlke.t: 

UIt het onbeutJ~ouw· en tuouwBoek 
B€Ullst€nbe op be pc\stoule st. pn 
te wc\c\LwJ]k 

apmlllumme.I?, 1\1 Z. 75 

Op de vrililg: "Betreft het hier cen mogelijke nakollleling van 
onzen }oost JI/l11 dm VOI1t1c1 7" moet bevestigend geantwoord worden. 

Ik kan hier O.il. verwijzen nilar: 
Ie. Portretten van jOQsf val1 tll'l1 Vomle/, door }os. l\lll. /\blIcrtfil/gk 

Tll)'m, Amsterdam I R76, waarin achteraan afzonderlijk o.a. is 
hij~evoegd de "Genealogie van Baertgl'll Hooll en van V/II/dds 
klemkinderen. " 

2e. ,,joost l't1ll dm V millet en zijn geslacht", door A. A. V nrstcrnlt11l 
v. ()'I'Il. 's-Oravenhage, Genealogisch Heraldisch Archief. 

:Ie. "Tilxm.dria" Re jaargalIg 190 I, waarill o.a. is lIpgellOlllclI eell 
zéér uitvoerig artikel door ./. 1'. ti. /lt","I/('11 Nm, OIlller dell titel : 
"Iets over de VOf/(lets en aanverwante familiën", pag. Hl'" 51i. 

BoekB€Spl1€klnc, 

L. UlSTEIWOSClI. 

, • .Inn IIff'ltf'n U"",,", 7.ijn f,III,ifif' f'n S/",,". 
t:. J. ,... SIOO/",'III, '!/'I'Mt'"ri" /f' /I"'"I{"n "1' 
7.00111. l!i/g. Ari. /}IJI,Ir"r, Ilo/t"rdnlll. 

Verhl1i1sde hct IIIIS niet toelJ wij het werk uit hadden .~ .lil. dc 
heer Slootm;m heeft met dit werk, dat hlijkens het voorhericht een 
resultaat is van voorstudies voor eell grnoter werk. lIIét"r gl'schrevell 
dan illleen een geschiedenis van het geslacht ~'t11l Oli.il/lcs, de Bergen
op-Zollmsche heerelI. liet terrein is hreeder ell dieper dan de titel 
{Ins deed vermoeden I Met een goetl inzicht op de geschiedenis 
van Brahant laat SllIlItJllall ons zien dat in tie BnurgolHlisdl-Ooslen
rijksche-staat het geslacht va" Glijmes een z{Hi sterke posilie inuilllJ, 
dat de historie van Brahant en die van hlln geslacht, nauw lIJet 
elkaar verh;lIId hOllden, vooral in de 15e en We eellw I VIlOI' hellJ die 
hclnll~!\lclt in dc gc!\chicllclli!\ van Bcrgcn-op-Zoom cn l!iC VillI 11l't 
geslaèht I'all Vlijl/Ii's, is dit werk eell goed hock, wnt hct Iczcn 
wmml is I 

M. IJ. I(ILSIJONI( ./r. 

') L.I\.. J. W. Oaroll SInet, liet hoogndcllJI( vrijwereldlIjk ~tiflle Ocdhllr hij 1(leef 
(I\.msterdnm 1879), blz. LlV-LVI. oorkonde 110. 84. 
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P€t.RUS C~nISlliS 

Met hijzondere aandacht las ik in "Gens Nostra" valt April het 
artikel van Pater Lector W. 1'11. Riswick O.E.S.A. betreffende 
"Petrus Catl;s", voornamelijk, daar verschillende verw8'lten van 
dien grooten landgenoot den magistraatszetel van ons stadje hebben 
hezet. 

In de opsomming der persOllalia van Olto Catlis (E, bI. 70) komt 
echter een kleine onjuistheid voor. 

Daar staat vermeldt, dat diens zoon Jacob "overleed aan den 
Dorenweert 30 Juli 1624 te Huissen." 

Onder de gemeente Huissen ligt namelijk geen bnurtschap I)f 
gehucht, dat den na!l111 DIlrenweert dra!lgt. Ollk in de oude stads
archieven ben ik dien naal11 nimmer tegengekomen, terwijl ook op 
de oudste kaarten van het Stad en het Schependom Huissen, welke 
dateeren plm. won, dien naam vergeefs moet wlmlen gezocht. 

Met Dorenweert kan m.i. niet anders bedneld zijn dan het huidige 
Dodellwaard in de Betuwe of wellicht Doorwerth bij Oosterbeek. 

De vraag rijst 1111 nog of gel\oemde }acob ('{mis te Huissen he
graven is, zonals vermeld is: "en ligt voor het koor begraven". 
danwel te "Dorenweert". 

De beschrijving van de grafzerken in de oude stadskerk van 
Huissen (thans geheel door oorlogsgeweld verwoest), welke voor
komt in "De Wapenheraut" (21e jrg. 1917, blz. 456 e.v.) is namelijk 
zeer onvolledig, daar de steen en toen reeds geheel afgesleten waren, 
terwijl hij de huidige opgraving der oude grafzerken, slechts een 
drietal zijn gevonden, waarop nog fragmenten van wapens en 
jaartallen waren te onderscheiden, doch naamsvermeldingen waren 
geheel afgesleten. 

Als hijzonderheid moge ik nog vermelden, dat wijlen de Heer 
W. M. /Ie/mie/I, die in 1934 als Burgemeester van IIlIis!len ontslag 
nam, eveneens aan het geslacht van Petrus Ca1lis verwant was. 

Huissen, Gld. Juli 1946. H. W. J. DERKSEN. 
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mebebe€.Lmc.en v~n BestuuR ell 'lebact.e 

fanlllle-veReemGmG van Gent 
Van deze vereeniging ontvingen wij één dezer 

dagen een circulaire, waarin medegedeeld wordt. 
dat het contact tllsschen de leden en vereellÎging 
weer hersteld is. Verder wordt er o.a. in venneld 
dat de familie-archieven weer te raadplegen zijn. 
Het adres van den secretari!l van "Het Archief 
van Gent" is tijdelijk Geeresteinsche- laan 215c, 
Woudenher~, tot wlen iedere naamdrager van de 
naam van Oent, Gmd, of Gmdt zich kan melden 
voor nadere inlichtingen. K. 



Uit Zevenaar ontvingen wij een bericht dat én de Burgelijke 
Stand én het archief gespaard zijn gebleven door de onrlogshilndc
Iingen llidilar pillatsgevonden en dat bciden weer voor het publiek 
te raadplegen zijn. 

De Amsterdllmsche Universiteits-bibliotheek is al weer geruime 
tijd de geheele dilg en 's avonds van 19.- tot 22.- uur géopcnd, 
behalve in de maand Augustus. Een welkom iets, voor den hcoefe
naar der gcneillogie welke overdag géén vrij heeft. Laten wij hopcn, 
dat er meerdere bihliotheken dit goede voorbeelll zu"en volgcn! 

HEDACTIE. 

n€ctl~lc~tl€ 

betreffende het artikel Til1lllU'rtllllTl. 

BI. 46, (Illder 11 moet in de 3e regel gelezen worden: Antonijnil 
va" der Gug/e. 

Onder 111: Het eerste woord in den derden regel moet zijn: 
Wellemall evenals in den laatsten regel. 

In den 5en regel moet voor Micras gelezen worden Mieras. 
BI. 5R, elfde regel: Alltollia moet zijn, AI/tol/illil, dit eveneens 

in de copie mUlst het portret. 
BI. 59: zevende regel: de Touw, moet zijn de FOllW. 

lJe:r.e rnhrillk ~'nn' .en flien!lte van een ieder, die met :r.ijn omle1'i1:oek 
ill vlllltge)ooplln, dan wel vlln diegenen, die met andere l'er8onlln verbinding 
r.oeken op geneniogiAch en heraldiek gebied. 

He vrnfl:en :r.ijn uitAluitcRlI in te :r.emlen ann hct correAI'0mlen'ie·adrcs 
der N. G. V., SnmntrnAtrRat 230, Amsterdam·U. 

31 - 8 Gaarne alle gegevens over personen, herkomstig van Veenen
daal, over het tijdvak 17e, 18e en hegin Ige eeuw. De doop-, 
trouw- en begraafregisters van Veenendaal, reeds door mij 
geraadpleegd, het gaat dus om gegevens die in registers 
van amfere plaatsen voorkomen. A. K. Ph. Gunderman, 
Tolstraat 41, Amsterdam-Z. 

32 - 8 Wie kan mij helpen aan de familiewapens der onderstmllJde 
geslachten. I. Gllllis .. (oorspronkelijk Gallas in Oeel, België, 
later Gal/is in Antwerpen, Brussel, Den Haag, Amsterdam). 
11. Du Blly,' (Berlijn, Middelburg, Haarlem, Amsterdam). 
111. Micholl" Den Haag. J. H. E. Cock, Noordeinde No. 39, 
Monllikendam. 
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33 - B Alle gegevens gevraagd omtrent de familienaam Rl'Ilsma, 
I?ensmaag, Reitldermall ReYIldermall, vall der /-lam en 
Renli"ck door J. T. van der Ham, Riouwstraat 100, Am
sterdam-O. 

34 - 8 Wie kan inlichtingen verschaffen omtrent de voorouders 
van Jan vall Dijk, Mr. Broodbakker, en Adrialla /-loogop, 
die op 16 April 1741 te 's-Gravenhage in de Juffr.ldasstraat 
Kerk huwden. Gl'noemde./all vall Dijk hertrouwde opl6 No
vember 1755 te 's Gravenluige lIIet Maria, C"rislitla Sc/lcen. 
P. v. DIJck, WeilIlarstraat :i62, 's-Oravenhage. 

35 - 8 Gegevcns gevrililgd hetreffende de tlfklllmt VilJ1 ,/0" topJer, 
kapitein in Statendienst, nam in 1590 deel ailll de vernwarde 
verrassing Viln Bredil 1I1et het turfschip. f. W. Wegener 
Sleeswijk, nembrandtlaan 71, Naarden. 

36 - 8 Rest:t:lt er eenig verwantschap tllsschen todewijlc Oré1<lf 
!'all l.nrll1, echtgenoot VilJ1 Ada vall /-Iollalld (-:I: 12n:J) en 
Maria I'tlll t(J(ItI en llei"sberg? Gailrne bl'richt ailJt f. J. 
Gundiaeh, v. Voorschotenlaan 3, 's-Urtlvenhage. 

37 - 8 Wie kmI JIIij inlichtingen geven over de 1'oorollders van 
/(10"11('.'; I'tlll Banllillg, ililrtspriester vtln Holland, Zeelillul 
'en West-f"rieslillHI (I R24-1831) en pastnor te Zoeterwoude 
tot aan zijn dood op 14 Juni 1840; hij werd gedmlpt te 
Amsterdam (Oe Ponl) 16 Nov. 1766, ills zoon van LamberflIs 
(Vllll) Balllling (ondertr. 8 Mrt 1757 ten ramlhuize te Am
sterdam i waar is deze geboren en gestorven?) en van 
1I1'1r"a Pl1e.~st'1l, ged. Arnhem "St Jan en St Peter" 22 Aug. 
1726, t ald. 23 JUlli 1767. f. J. tt. Weyn Bannlnglt, "Ban
ninghhnf", Oroenln. 

38 - 8 Gegevens gevraagd en aallgebodl'll over: VUil Ottl'll, VUil Dijl' 
(l~tlillerw(Jld), P(lsfma, Faller (Bolsward), Uamlwrsf (Zwolle), 
Wentzei, (Hannover), Sier(t)sema (Oost-Friesland), Bra,,
denlmr#! of l1ramietlllOrc/z etc. (Groningen), Br;lllcmQ", va" 
der I.aars. Mej. M. M. v. Ollen, Archillledesstraat 121, 
's-Uravenhage. 

39 - 8 In dc "Heraldieke Rihliotheek" van RMsfap, Jatlr 1876, 
wordt herhaaldelijk verwezen «()~m. op hladz. 218 en 219) 
lIaar LANNOY-GENEALOUIE DES NOBLES, ecn ms. of 
gedrukt werk dilt minstens 4 deelen zou hebben. Wie i!l dit 
werk bekelltl en waar te vinden? J. S. Wlllems-Le (Iercq, 
Oudergemlaan 40, Brussel. 
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IN DI'1' TIJUSCIIIUJi''l' 'WOUDEN OP(;.ENOl\JEN: 

Volle,lige geslaclltellreg;slel's del' IedelI. 

(;elwalog;sdw .!n'gmelliell. 

A.I;IrIl~'/.'en,'ml Im)"rlierstalell, ilUliell me" hiervoor zijn 
toestemmillg heep gegeven wm /tet bes1111lr. 

A,.tilwls 0l' ge/lie,l Val. ller"ltlieli. 

Opgave "Wt llrolllum. 

l'mdmmr 11'0111 ligi ngell, lloeld,espre/û ngell. 

Een t"'''gelilms voor tie lede", 'WlHlrill zij ~~Ullllen tnw"t,en 
,/ie "wei/ij/dletlell 0l' te lossell ",et ",ule,.e", waal' zij 
ul/eell madlle/oos voo,.stall". 

Gegevells, beschrijvingen e.d., uver steden, ,ImpelI, ltUH/e
I'ijell, bOl~I'del'ijell, stl'elwlI, l'I'ov;m:;e's etc. 

A,.til.e/s ove,. Gilde", /U"" outslw"" '''1Il jillu:tie elt:., 
(wel' GI't~/'s/ee"ell, G,.afops(:"r;j~ell, Ke,./.'ell, 

1"''''IlII.''iopglll'etltUl WH/ere tijc/sdll'i.l'ell Ol' (;elleulogisdl. 
en tUlllVeI'W'lIIt geMetl. 

Gegevells uit t/oo/,-, "'ouw- of ',egl'(u~rlme/,~ell, ol of 11 iet 
0l' de Ilijl,'sm'chieven tUlIIwezig. 

Opgaaf"('" ;lIgelwlllen kWtlI'/iel'Statell, met vel'llieldillg 
t)an ,Ie lIameli wen'e hier0J' voor/wllleu. 
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De liefde van zijn land is ieder aangeboren 

pRoeve van een onOeRzoek naaR 
Oen naam BIJsteRvelO 

AMSTERDAM 

I (Vervolg) 

I. N. Biesterve/d huwt N. N. 
Uit dit huwelijk: 

B 

J. v. d. Vondel 

I. Dirlc BiestervelIl. Volgt 11. 
2. N. Biesterve/d (Zoon). 
11. Dirk Bies/erve/d, (Bisterve/tI), geboren te Blokzijl rond I ROg, 

overleed te Amsterdam Planciusstraat 35, den 13 Decembl'r 1887 
"na een smartelijk lijden van ongeveer drie weken". Getuigen: 
Petrus Biesterveltl, Predikat1t, 24 jaar oud, kleinzoon, wonE'nde te 
Gorinchem, en Willem jubels, aanspreker, 64 jaar oud, wonende te 
Amsterdam. Dit overlijden werd a.angekondigd in de kranten uit 
naam van echtgenoote, broeder en pleegzoon. 

In April 1888 deed de pers een oproep àan de lIehiteuren en credi
teuren van den boedel des overledenen, van wege het kantoor der 
Notarissen vall OIst en Oreeve, Keizersgracht nr. 561. 

Dirk Biesterveld huwde, als weduwnaar, Anlla Maria vall den 
Berg welke overleed te Amsterdam den 11 Januari 1892, 67 jaar 
oud. Dit overlijden werd door de pers bekend gemaakt door haar 
pleegzoon Ds. P. Biesterveld, Predikant te Rotterdam, en eindigt 
met de woorden "Mijne geliefde Groot- en Pleegmoeder. Zij was mij 

,steeds Illeer dan een. Moeder". 
Uit dit huwelijk: 
111. Petrus Biesterveltl geboren te Amsterdam den 24 October 

1841, aldaar overleden op 2U Juli 1864 "lIa een langdurig en smarte
lijk lijden" ; hij huwde te Amsterdam den 30 Juli I ROl Margaretlle 
Rijfkoge/, geboren te Leeuwarden den 6 Decemher 1839, overleden 
te Amsterdam den 24 Juli 1872 als echtgenoote van Frederil, tm 
lIellge/. 

Uit het huwelijk: Biesterve/d-Rijlkogel: 
IV. Petrus Biesterveld, geboren te Amsterdam den 13 April 

1863 en aldaar overleden dcn 14 December 190R (14/69). Getuigen: 
jol/all Coenraad joakke, 55 jaar oud, en Roelof 0110 va" (Ic Pauverl, 
~5 jaar oud, beidt.n aansprekers wonende te Amsterdam. 

Hij was opvolgen lijk Predikant van de Christelijk-Gereformeerde 
Gemeente te Sexbierum, (1883) te Gorinchem (1885) en te I~otter· 
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dam (1890). Daarna was hij eerst Hoogleeraar aan de Theologische 
School te Kampen, belast lIIet het onderwijs in de predikkunde, 
vervolgens aan de Vrije Universiteit te Amsterdam ... De laatste 
"nam een breeder positie in ell wilde aan de christelijke belijdenis 
"invloed verschaffen op alle menscheJijke kennis en wetenschap'! 
,,(Bavillck). "Te I(empen waren hem de ambtelijke vakken toever
"trouwd ; te Amsterdam bovendien het onderwijs in de vakken van 
"het Nieuwe Testament. De laatste waren "in zekeren zin" voor helll 
"nieuwe wetenschappen; in korten tijd werkte hij er zich in; met 
"haar problemen was hi.i spoedig vertrnuwd ; zijn leerlilwen genoten 
"van zijn tegelijk degelijke en stichtelijke studie der Heihge Schrift ; 
"hij stond hoog boven den twist van de kleine partijen en zocht 
"naar éénlleid en !larllIonie" (Bavil/c/(). SI/oec/( Hel//(e/malls heeft 
"hem herdacht als "den mede-Jijt/enden lIIemlch", als voorzitter van 
"de gereformeerde ziekenverpleging te Amsterdam en van het 
"sanatorium "Sollnevélnck", als redacteur van het "Diaconaal 
"Correspondentieblad" en als schrijver van het standaardwerk: 
" "Het diaconaat Handboek" ten dienste der diaconieën (Kampen, 
,,1908; 3de druk, 1923), waarvan de aankondiging hem op zijn 
"ziekbed bereikte. Zijn leuze was: De Allereerste taak van de 
"barmhartigheid is : ieder in staat te stellen zijn roeping voor God 
"te vólbrengen, .... opdat de persoonlijkheid des armen tot haar 
"recht kOllle." Van hem verscheen: "Afscheidsrede van de Christe
"lijk-Gereformeerde Gemeente te Gorinchem, /5 Juni 1890 (Gorin
"ehem, I R90) ; zijn rectorale rede op 20 October 1905; De jongste 
"methode voor de verklaring van hd Nieuwe Testament. Voorts 
"noemen wij De heilige Schrift als Godsopenbaring ...• (Rotterdam 
,,1891); AI/dreas lIJ'perius als homileet, rede op 6 December 1895 
,,(I(ampen /895); Het hooge belang der ambtelijke vakken, rede 
"op 27 September J 894 (Kampen 1894); Zelfzucht en Zelfver
"loochening, rede op 14 Mei 1896 (I(ampen 1896); Calvijn als be
"dienaar des Woords (Kampen 1897); Het huisbezoek (Kampen 
,,1900; herdrukt 1908). De jongste lIIethod.e voor de verklaring 
"van het Nieuwe Testament, rede op 20 October 1905 (I(ampen 
,,1905); Het ohject der ambtelijke vakken, rede op 18 December 
,,1902 (Wageningen 1902); Schets van de symboliek (Kampen 
,,1901); Van l3ethanië naar Golgotha (Utrecht 1907); Van Golgotha 
"naar Jeruzalem (Kampen 1908-10). Met H. H. I(uyper bewerkte 
"hij: "Kerkelijk Handboekje, ... voor de regering der kerken") 
,,(I(ampen, 19(5); lIIet J. va" Lo"k/lIlijze" en R. J. W. Rudo/p/,: 
"Het diaconaat" (zie boven) ~ PosthulIlllS uitgegev.:;n door 
,,8. Wilillga".') .' 

De pers getuigde van hem: "Prof. Biesterveld heeft niet alleen 
"groote verdiensten als kanselredenaar en als geestelijk herder maar 
"ook als redacteur van godsdienstige bladen en als schrijver van 
"belangrijke studiën op historisch-theologisch gebied. Voorts heeft~ 

') DJ. J(nlpscllttr In het "Nieuw Nederlalidsch Blographlsch Woordenboek", -
DI. X - ~o, 65-66,· .... . . . . . 
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Schematische Schets betreffende het geslacht BlJSTERVELD 
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"hij een deel, van zijn krachten aan werken van barmhartigheid 
"gewijd. Zijn heengaan op zoo jeugdigen leeftijd is dus een' zeer 
"groot verlies". 

In April 1909 werd te Amsterdam zijne bibliutheek openbaar 
verkocht. De inleiding van den catalogus zegt: "Dat de boeken
"verzameling waarvan de catalogus hier volgt, onder den hamer 
"komt, vindt zijn ourzaak in het door allen die hem kenden, be
"treurd overlijden van haren eigenaar, Professor Petrus Biesterveld, 
"op den 13den December des vorige jaars. Den 14den juni 1863 te 
"Amsterdam geboren, volbracht hij met groot succes zijne studiën 
"aan het stedelijk Gymnasium alhier en aan de Theologische School 
"te Kampen en kon hij reeds op 20-jarigen leeftijd als dienaar des 
"Woords optreden. In 1894 aan de Theologische School te I<ampen 
"benoemd tot Hoogleeraar in de ambtelijke vakken. In 1902 naar 
"de Vrije Universiteit overgegaan, werd hij bovendien belast met 
"het onderwijs in de exegese van het Nieuwe Testament. In de rich
"ting van beide genoemde studievakken verzamelde hij hoofd
"zakelijk zijn boekenschat. Thans muet, helaas I de met zooveel 
"liefde en zorg bijeengebrachte collectie naar alle zijden worden 
"verstrooid. Moge de verspreide exemplaren er toe bijdnlgen om de 
"herinnering aan hunnen vorigen bezitter levendig te houden." 

Ds. Petrus Biesterveld huwde: 
I e) te Sint-Maarten (Noord-Holland) den 16 November 1883 

Bregtje Nomes, overleden te Gorinchem den 22 juni 1888, op 26-
,iarigen leeftijd. Hare ouders, broeders en zusters melden haar 
overlijden in de krant en voegen er aan toe "Haar lijden was lang
duri~ en smartvol" . 

Uit dit huwelijk: 
Een duchter N. Biesterveld, geboren te Gorinchem den 10 April 

1886 en overleden vÓlir 22 juni 1888. 
2e) zijlllle Predikant te Gorinchem, den 20 Februari 1890, 

M. Zalk Visser die overleed te Amsterdam, Prinsengracht nr. 415 
den 21 Maart 1909,41 jaar oud. Het bericht in de pers luidt: "Onze 
moeder en zuster: A. M. Biesterveill, B. S. DOllma, J. Visser". 

(Wordt vervolgd) j. S. WILLEMS-LE CLERCQ. 

kORte (j€n€c\Lo(jl€ van Oen n€R(jh 

BomleU/ijll I'UII tien Berg". Burgemeester te Muiden. Geboren 
omstreeks 1717. Overleden te Muiden. 3 januari 1788. . . 

Gehuwd met Cortlelia vall der Dussen. Geb ..... Overl. te Muiden 
3 Febr. 1780. 

Kinderen :' Trijlltje, geb. 9 Dec. 1744; Met je, geb. 2 April 1747 '; 
Barend en Aagje, geb. 21 jan. 1753; Barend, geb. IJ Oct. 1754; 
Abrallam, çeb. 24 Febr. 1756; Neeltje, geb. 8 Oct. 1758; Neeltje, 
geb. 4 Apnl 1760; BoudewijlI, geb. ij Juni 1762. 
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BO/l(lell'ijl/ vall cim Berg". Geb. te Muiden () Jllni 1762. Overl. te 
Muiden JU Nov. 1806, (tengev.. van cholera). 

Gehuwd 14 April 1793 l1Iet Breclltje Aloens, geh. te Hansdorp 
24,Juli 1763. 

Kinderen: BO/l(lewijl/, geb. 14 Dec. ISOO. Over!. 30 April 1889 
te Weesp. 

Gehuwd 8 Fehr. 1824,'met Evcrard<l Bis"'('i}er. Oeh. te Amster
dam, 23 Nov. 1803. Overl. te Weesp, 3 Febr. 1874. 

Kinderen: Bowlewijl/, geb. I April 1824; Ellertje, geh. 5 Oct. 
1825; lIel/(lri/{, geh. 16 Dec. IH2fi: /Hachiel, geh. 19 .Maart 1828; 
Breggiël1, geb. 13 Nov. 1829; Pieter, geh. 20 Nov. 1831 ; Comelis, 
geb. 31 Mèi 1833; Comelis, geb. 13 Sept. 1834. Een tweeling (één 
daarvan heert 2 uur en het andere kind 24 uur geleefd). Comelis, 
geh. 21 juni 1836; Leent je, geb. 13 juli 1837, over\. in 't zelfde jaar; 
Lewdert, geb. 24 Mei 1838, overl. 8 juli 1838; Leemiert, geb. 5 juni 
1839, over!. 22 Aug. 1839; Gijsberta, geb. 13 Juli 1840, over!. 26 Oct. 
1840 ;Jal/ Cllristiaal/, geb. 2 jnli 1841 ; Gijsberta, geb. 25 Mei 1842; 
AI/dries, geb. in J 844. .. 

MacMel 1'01/ dm Berg". Geb. te Weesp 19 Maart 1828. Over!. 
te Weesp 26 April 1907. 

Gehuwd 4 Aug. 1853, l1Iet Ma,.ia Claassm. Geb. te Muiden 
30 Maart 1830. Over!. te Weesp 23 Dec. 1909. 

Kinderen: Everarda, geb. 13 Juli 1854; Mali/lijs, geb. 6 Oct. 
1855; BowlclI'ijl/, geb. 5 Nov. 1856; Hwderil/a, geb. 19 April 1863; 
Hendrik, geb. 31 juli 1865; Lella, geb. 16 Febr. 1868; Evertje, 
geb. 10 April 1870, overl. 2 jan. 1872. Een leven\. geb. kind. 

Voorts zijn er nog twee kinderen geweest, in totaal 10, waarvan 
één heette: ComeUs. . . 

Bow/ell'ijll vall dm Bergh. Geb. te WeesJl 5 Nov. 1856. Overl. 
te Weesp 10 Nov. 1920. 

Gehuwd 26 Mei 1887 l1Iet Nerltje de I?ol/(/en. Geb. te Weesp 
29 Aug. 1863. Over!. te Weesp 14 Mei 1939. 

Kinderen: MacMel, geb. 26 Oet. 1888; ComeUs, geb. 21 Maart 
1893, beiden te Weesp. (Ook nog een levenloos geb. kind op 
3 Maart 1892. 

Macl/iel l'a11 den Berg/I. Geb. te Weesp 26 Oct. 1888. 
Gehuwd 13 Nov. 1913, met Gerrigje Mllider, Geb. te Hattem, 

28 Nov. 1888. 

Kinderen: Neeltje, geb. 30 Aug. 1914, over!. 4 Nflv. 1919; Bout/t
wijll, geb. 20 Sept. 1919; .Iall, geh. 9 Sept. 1920; Neeltje, geb. 
2 Mrt 1923; AC/llje, geb. 9 jan. 1928. 

COI{N. VAN DEN BEf WH. 
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lets oveR Gene~loGle, st~,nsoomen 
en st~mReeksen JAC.IlEEREN 

Groot is het aantal tijdschriften, waarin meer of minder uit
gebreide stambooil1en of genealogische brokstukken te vinden zijn. 
Van onschatbare waarde is dan ook het overbekende boek van 
Jhr. Mr. Dr. E. A. vall Beresleyn: "Repertorium van gedrukte 
genealogieën en genealogische fragmenten" 1), waarin van ver
scheidene families wordt aangewezen, waar men over deze geslachten 
iets vinden kan. Zoo groot als het aantal, zoo groot is ook de ver
scheidenheid en de waarde van dergelijke bijdragen. Deels zijn zij 
van de hand van deskundigen, maar meerdere malen is het "amateurs
werk". Want niet alleen historiekenncrs, doch ook tal van, laat ons 
zeggen, liefhebbers, wierpen zich op deze zeer bijzondere wetcnschap. 

Het is te begrijpen. Wie wil er niet graa~ een stamboom of stam
reeks van zijn eigen geslacht hebben? LIefst nor. wel, omdat de 
familie-overlevering beweert, dat men van "adel' is geweest, of, 
omdat men dezelfdc familienaam draagt als de Ruijter, eoe", de Wilt, 
Dedel, of een ander bekend Nederlander uit de historie I Bij velen 
die dan beginnen staat het vast dat zij afstammen, of in ieder 
geval toch verwant zijn aan dien groot en man, en al zijn er nog geen 
bewijzen voorhanden, nee, dat hindert niet. Maar als een genealoog, 
een beroeps- of een jarenlang amateur-vorscher, hem er op wijst 
en ook bewijst, dat zijn theorie fout is, dan gaan pas de oogen open, 
doch ook komt het voor, dat de man met de beroemde naam zegt 
dat hij het wel bij het goede eind heeft I 

Een zeer frappant staaltje laat ik hieronder volgen: Een familie 
beweerde verwant te zijn met een buitcnlandsche beroemdheid 
uit het begin der IBe eeuw. Ofschoon ik de bewijzen van de voor
ouders overlegde, welke opklommen tot het midden der 17e eeuw, 
en het bovendien vast stond dat die familie steeds in Noord Italië en 
de andere in Rome geleefd had, toen het dus vast stond. dat beide 
takken nooit iets met elkaar te maken hadden, toen nog meende 
men, dat het toch best waar kon zijn, als het maar eens "goed" 
werd uitgezocht! 

Is het construeeren van een genealogie en het samenstellen van 
een stamboom dan 200'n kunst? Velen denken van niet. Vrij 
algemeen is de meening verspreid, dat het opzetten van een genealogie 
iets werktuigelijks is, iets dat met l1Iet behulp van registers van den 
Burgelijkcn Stand en de oude kerkelijke boeken, geholpen door een 
paar guldens legeskosten, vanzelf gaat. . 

Hij, die eens op een verloren dag zich zelf er toe zetten zal 
om een stamboom, zijn stamboom, te construeeren, heeft de vaste 
overtuiging, dat hij maar naar de plaats van afkomst van zijn 
grootvader behoeft te gaan, en dat daar dan de ambtenaar van den 

,) Haarlem - H. D. TJeenk WIJlhik & Zoon N.V. 1933. 
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Burg. Stand alle gewenschte gegevens bezit, zooda t alles, als ge-
sneden kliek voor hem klaar ligt! , 
, Wat zijn er van die liefhebbers veel teleurgesteld en hedrogen 
uitgekomen! Oecn wonder ook, de administratie, burgelijke en 
kerkelijke, heeft niet op de eerste plaats gewerkt voor de hehoeften 
van toekomstige genealogen en familie-onderzoekers. Zij hadden 
andere ,belangen te hehartigen en richtten met het oog daarop haar 
registers in. Daardoor zijn deze natuurlijk niet altijd zoo vnlledig 
als wij het wel hebben willen. Er zijn leemten en gapingen en ook 
onvolledigheden. De nwgeJijkheden om vast te loopen en dus de 
koers kwijt te raken, zijli legio. 

Leemten doen zich voor, tus!;cht'lI twee of Illeerdere gelleratie~ 
moeten gapingen overhrugd worden, de verhilHJingslijllen van het 
eene vaste pIJnt naar het andere JJJoeten worden doorgetrokken ... 
is het daarom een wonder dat vele genealogieën fnutief of onver
klaarbaar zijn? Snms zijn de voorhanden zijnde gegevens te over
vloedig en te uitgebreid. Zoo vond ik bij mijn genealogische studiën 
van Hellllondsche geslachten in dezelfde jaren van het begin der 
J7e eeuw drie verschillende personen, welke alle drie de naam 
jall vall LII}lfelaer droegen, zOllller eenige verdere aanduiding. Heeft 
men dan niet de noodige voorzichtigheid leeren beoefenen en wil 
men persé verder, dan doet men een keuze, gist en ... mist. 

Het kost een massa werk 0111 in dergelijke gevallen de juiste 
uitweg te vinden. 

Velen zijn vol moed aan de samenstelling van hlln stamboom 
begonnen en zijn halverwege blijven steken, ja sO"'S hopeloos 
vastgeloopen op de onvolkomenheden in de ollde kerkelijke registers, 
die immers toch wel nooit aan te vullen zijn. 

Het zijn zeker niet altijd de mcnschelijke ijdelheid of weet
gierigheid, die ons tot het construeeren van een genealogie drijven. 
Het gaat om erfeniskwesties, niet die van een rijken oom of neef 
uit Amerika, doclt is een werkelijk bestaande erfenis de aanleiding 
tot de studie der genealogie. Ook gebeurt het, dat een Curator een 
onbeheerde successie toe te wijzen of te verdeelen krijgt; mogelijkc 
rcchthebbenden zijn niet te vinden. Oproepingen in de dagbladen 
hebben gefaald, ofwel enkelen hebben zich gemeld, doch de mo~elijk
heid hestaat, dat er IIII~ meerdere erfgenamen zijn. Dali zijn lIa
sporingen van gcnealoglschcn alUd noodzakelijk. 

Wie geregeld in de groote dagbladen op dergelijke oproepingen 
let, zal moeten toegeven, dat deze gèvallen nog vrij vaak voorkomen. 
Eenige jaren geleden riep een notaris mijn hulp in voor het oplossen 
van een moeilijkheid, doordat een van zijn cliënten een zonderling 
legaat in zijn testament had nagelaten. Eim paar duizend gulden 
moesten verdeeld worde aan erfgenamen van twec zusters van zijn 
overgrootmoeder. Oe erflater had in zijn leven eell Jlaar dezer gekeild 
ell had de bedoeling deze lIa zijn dood te gedenken. Een nauwkeurig 
onderzoek wees echter al spoedig een kleine honderd gegadigden 
aan, zoodat sommigen zich slcchts enkele ccnten zagen toegewezen. 
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Een ander motief voor het vervaardigen van genealogiën is het 
verlan~en om een studiebeurs machtig te worden. Immers tal van 
geestehjke personen en tal van stichtingen hebben testamentair· 
vastgelegd, dat de door hun beschikbaar gestelde fondsen op de 
eerste plaats moeten worden toegewezen om te voorzien in de studie
kosten van familieleden. Voor den onderzoeker bestaat hier de 
moeilijkheid dat hij zijn onderzoek ook zal moeten uitstrekken tot 
de zijlinies, die een heel andere naam dra~en dan de stichter. Dat 
op dit gebied vooral vaak "gebeunhaasd' wordt bewijst o.m. het 
groote werk over "Studiebeurzen" door Jhr. A. van der Does' de 
Willebois en de citieken welke op verschillende daarin opgenomen 
genealogiën geleverd zijn. (Wordt vervolgd). 

Helmond. JAC. HEEREN. 

Wanneer wij den ouderwetschen zandweg van het dorp Barneveld 
naar Apeldoorn inslaan, gaan wij het Kasteel "de Schaffelaer" 
voorbij, waar ten tijde vail "Jan van Schal/elaar" het huis Hackfort 
stond, wat trouwel)s uit de oude kaarten ten overvloede blijkt. 

Jonker /laek/ort, de toenmalige eigenaar van dat Huis en nabe
staande van den Barneveldsche held, gaf "zi/'ne Havesathe den naam 
van Schaffelaer" tot aandenken v~n den he densprong van zijn neef 
Jall. Het oude Hackfort schijnt aan den we~ dien wij volgen te 
hebben gestaan. In 1736 was het nog gedeeltelijk aanwezig, althans 
een teekening van Prol/ek vertoont achter een nieuwerwetsch 
gebouw een oud gebouw in puntbo~enstijl met een rank torentje. 
Jaren lang waren de Hack/orts aanZienlijke edelen en bezitters van 
een groot gedeelte der beste vaste goederen in deze gemeente, 
waaronder Cotelaer, Brielaer enz. behoorden. 

In 1633 gaat Schaffelaer over op het geslacht van Vijgh, genaamd 
HardevlIlIst, door huwelijk met Geertrllid Haek/ort, erfdochter van 
Schaffelaer; het wapen van Vijg/r vertoont twee gekruiste armen 
met gebalde vuisten; dit sprekend wapen had het volgend feit tot 
oorsprong: 

Ecn dapperc Vijglr cn kruisridder ontzette zijn aanvoerder door 
den kop van een aanvallenden Saraceen zóó plat te slaan als "eene 
gezoode koecke". 

Ecn andere minder hcldhaftige Iczinç is, dat het gcslacht Vijg/r, 
zich vroeger nocmende Ha,.devllusl, ruzie krecg mct een Geldersclle 
Hcrtog, die zou gczc~d hebben: "Ik zal die Hardevuuste zoo week 
maken als eene vijgh " vanwaar de bijnaam Vijgh zou zijnoverge- . 
bleven. 

Getrirui Agtles Vijglr brengt Schaffelaar over in het geslacht van 
Essen, door haar huwelijk met Lueas Willem van Essen tol Hels
bergetr in 1678, Landdrost van Veluwe; langer dan een eeuw be
woond~ dat edele geslacht die schoone bezitting. 
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Lucas Wille"" laah.t mannelijk oir, stichtte in 17fi7 een vorstelijk 
verhlijr te midden van den IOfllmer der prachtige eiken en hcuken. 

lJe aanleg van het landgoed, dat met verscheidene hoerderijen 
meer dan honderd hunders hesloeg, wa!1 in tien stijl van Lmlell';jle X I V, 
met hreede waterpllrtijen en allerlei ll1nteillen. IJl' 21 lanen die eell 
sterrenho!lch uitmaken zijn nog élanwezig. 

U/cas W iIIem 1'0" Essm huwlil' in 177" Margriet I'all /I/lf/tm tot 
WOIIdt'Iw,'CII; zij was een vrouw van uitnemende hegaardheid en 
heflefcllIle de dicht kUIlst; hare verzen ademen eenvoudige gnds-' 
dienstige, slims oflk weemoedigen geest en gern wflndrr; haélr 
echigennnt was steeds lijdende en hcZ\\'eek in 11Y I, zij volgde hem 
twee jaren laler. 

Van hare liefde jrgcns harcn Illan heert zij in tie Ned. Iierv. I(erk 
een blijvenlil' gedachtenis ()Jlgericht : een heerlijke Genius uit wit 
marmer, dnor den uitstekende.. bceldhml\ver S;('Zl'I/;S geheiteld" 
versiert zijn gmr. 

Daar Lucas Wille", geen kinderen had, WllS J"nker I'mtf,.;k 
""IIWI/J' ZIl';t'r de Vos I'al/ Steet/"';JIe, genaamd l'lltl ESSCII, als zoon 
door hem allJlgenol11en. 

In 1195 kwam de Scharrelaer door verkIllIp in het he7.it van Mr. 
Mimtte,. het hratulde ar in 1801, terwijl zekere Iloptt",,, het hewoon
de en was een der eerste percee-
len waarvoor de assurantie- , .. ' 
maatschappij van ,Ie Jmry,ll f" 
Co. schadevergoeding hetanllie. 
Bij den hmnd die hliksemsnel 
toenam, Wilden hnllikrullen 
met terpentijn hoordrul hehben 
gespeeld. 

Onze laalste Alllhlsjllnker 
.I. /I. /Jaro" I'a" Zu,'lm 1'011 

Niel'elt, werd in I R07 eigenaar 
en liet de aanzienlijke hciitting 
na aan zijn neef .J. 11. Bamll 
v,,,, ZII)'lm 1'llII N ie velt . LJeze 
stichtte in 1854 het klist baar 
kasteel dat wij thaIIs nllg 
kellnell. 

111 1852 huwde hij IlIctjeatlt 
Comtlit Jlarones I'llll TII)'I vall 
Sml(Jslcer/ml" eCIl ZIIOII cn 
dochter werdelI heil ~cschol1-
ken; helami I de veelbelovende 
stamhouder sticl'f op elr jarige 
leertijd, en daarmede verdween 
het vooruitzicht lip een waar
digen opvolger van een edelen 
vader. 

... /r .'irl, .. ff~/ .. ~r" 



De dochter huwde met A",re Willem )aco[' )oost Baron van NagrIl, . 
geb. 25 December 1851, destijds Burgemeester van Barneveld, 
waardoor het kasteel thans nog in het bezit is van de familie vall 
Nagelt. B. 

(Vrij naar een oud boekje over Barneveld). 

GenealoGische 61JzonöeRheöen 
Ult' ouöe almanakken 

C. POSTJtf..f 

Tot de dagelijksche uitrusting van del1 koopman lIit vroeger dagen 
behoorde zeker de almanak, waarin hij de juiste data vall markten, 
vervoersmogelijkhedel1, standen der maan, het weer en Iwg vele 
andere belangrijke wetenswaardighedell kou vinden. Achter de 
tabellen was gewoonlijk een aalltal bladziJdeu gereserveerd v09r 
"eene anecdote" of "een lofdigt", welke uitllJg van proza of poëzie 
in de regel gevolgd werd door de "kroniek". 

De Hotterdamsche almanak-uitgevers Va" ZlI'aalllell & T/lOmpsml 
en hun oJlvolJ!ers vermeldden in deze krolliek gedurende de 18-e.en 
19-e. eeuw voornamelijk de data van krijgshaiHIelingen, geboorten, 
huwelijken en sterft en van vorstelijke personen, met als intermezzo 
berichten over IWlUlenJjarigen, geboorten van 3 el1 4-lingen en wat 
verder als sensationeel op dit gehied mocht gelden. Deze berichten 
zijn hieronder afgedrukt, voorzien van de CClmmelltaar van den 
uitgever. Omtrent de juistheid van de mededeelingen bestaat 
natuurlijk twijfel, doch In vele gevallen zal het Il1flgelijk zijn met 
een meer betrouwbare bron een vergelijking te maken. 

Abralrams, Bou/u. 3-8-1800 "is te Leeuwarden des aVflluls om 9 
uren verlost, de huisvrou)V van Boulc(' Al/ra/mms, van een 
dC/gter, den volgenden dag, smorgens om half 5 van een zoon, 
en snagt, kwartier voor 12 ure, wetlerom van eell dogter ; 
welke kinderen allen in leven wmen". 

Breukelen, )olrlll",a van. st. 21-2-1800 te Leeuwarden; 115 jr. 
Bu~dltr, Maria. st. 30-1-1819 te Schiedam; 101 jr. 11 mml. 19 d~. 

,,10 kinderen, waarvan 5 nog in leven, 16 kleinkinderen, 44 
achter-kelinkinderen, I bed-achter-kleinkind, 12 aangehuwde. 
kinderen, samen 78 afstammelingen". 

Emmers, A. van. zie op Jsaaks, Uac/rel. 
Faas. zie 0ll Maglllmrg/l. . 
/lessillg, A. zie Ol) Mryboom, j. B. 
HoevelI, jacoblls Vall der. st. 21-2-17311 te Dordrecht: 1U2 jr. is tot 

Dordrecht begraven zekere jacobus I'llll der /Joel'tIl, ge horen 
1634, is getrouwt in den jaarc 1662 mct Oril'tjt I'an Wa/slim; 
welke ~eduwe nu 95 jaren berijkt heert en lIIet kinderen, kinds-
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kinderen I~n Idnds-Idnd-kirHlcren lIagehleeven en dit I'aar is 
74 jaar ~etrnllwt geweest". ' 

Isallla;, Uaf"rl, wed. ~'. A. l'. Emmers. st. 21-12-1828 te Meppel; 
102 ,i r. 3 mild. 

1(lIrdol, IIrllllri/c. vierde 10-9- I H2fj zijn IOO-ste verjaardng te Wnnr-
dellhmg. 

I(OIp, )0/1I1I;IIe5. st. 19-rl-IH27 te Hnttenlalll: 102 jr. r. IIlnd. 
I(osler, Wille",. st. Jan. 1755; 112 jr. (plaats niet venneld). 
LOIIlI'sa, P;rler. st. 4-4-1754 op Urk; IO!! jr. en ruilII I mild. 

" ... werd 2 dagen vI",r zijn Iinod ziek". 
Ml1m.~, Si/JiIIll. zie lip mjssr/, Alltml,I'. 
M(lgllb"rg/l, Je/llleI(r. !=ot. 2-2-I17fl te' Zutphen; 113 jr. 7 I1Ind. 

" .. , in hct Unsthl1is" (wed. Faas). 
Mar/ms, Mart/Ulla. st. 2-2-IHm Vries (Dr.); lo:J jr. 
Me)'bool/l, .I. IJ. geh. 17-9-1826, 4 levende kinderen, Illneder -, 

huisvrollw van A. /lessillg, (plaatsnaam lIiet vermeld). 
Nette/IO1'l'II, Frrtler;/(. st. 4-:J-IH2U te Hotterdalll; 104 jr. " ... tut 

zijn 9fl jnnr had hij zijn heroep nis klIyper w'\éIrgenomen". 
Paal', S;",III1 )tlIle. st. 2-12-1828 te Zandvllort ; 4n jr. "Gruot JU~-:I 

duilll IIlIde Amsterdnlllse maat of ± % dllim Ned." 
Plletl'tlf'tlS, Sixt,."s. !=ot. eilld Feh. 1791 te WiJtgaerd (FrsI.) ; 105 jr. 

"lIij was eell liefhehher vall de jagt en sdlOot in September 
lantstledell nog drie endvogels geli,ik in de vlllgt". 
Pelletier, jrall Allto;"e. st. 15-3-1776 te lJen Haag; 101 jr. 10 dg. 

"lJewelk\! zijn bezigheden, be!=otannde in lessen Îlule wiskunde 
te geven, nog veertien dag vllnr zijn (Iontl, ('/1 dat zelfs zlIIHler 
heilIlIl' V:lII een bril, heeft kunnen waart\('lIIen". 

Pielerse, ('"IIIer;lIl1. !=ot. 20-1-1757 te Am!=oterd:un; 115 jr. 
Prill.'i. Aaroll, N"III11tl. st. 2H-I-1764 te [Jen !lang; 105 jr. 
12 dg. 

"Was 20 jnren hlind en JO jaren hedlegerig". ("lloogdllitsche 
Jooel"). 

Wjssel, Alltotl)'. sI. he!{in Mei 1789 te Zwolle; 1011 jr. 14 lig. weel. vnll 
Sil1i1la Muors, die stierf in de ouderdIllIl van WIJ jr. 3 mild. 
Waren 75 jaar getnlllwll. 

SIIIII/, Willell/. st. 13-1-1793 te Vlnardillg(,II; 101 jr. 22 dg. 
Saller, ). a. st. IH-12-18IR te Leitlell; 1116 jr. 
Seullekolll, Uijlc \'11/1. st. 11-7-1736 (plaAts niet IIAIIer aangell"i,I) 

"in 't Oasthuys"; 102 jr. " ... en dIlIIr de r('genten ahlnar in 
den overledellens plaats illgellolllcII Wil/l'Il/ )t1fobsl, welke 0" 
3 byzolltlere vrollwe 33 killderell heert geltnd". 

l'Ilijssm, Oen/je. st. 10-2-1785 te Clllemhnrg; W2 jr. 1 lIIud. 15 dg. 
"weduwe, arkomstig vall Zoelen (Oeld.) sprmlk eu verst cut:: d 
tot het einde héues levelIs volkomen hellfludelt". 

rrolijkllll;ml, jllfoll. st. 18-4-1816 te 's-lIcrtogp.nhosch; 102 jr. 
ZeeuIl', Pelrr Pelerse de. gedateerd 19-7-1827, valt Wm;pik. 

" ... leellléln van bcroeJl deed 0Jl HlI cn celt h .. " jnar, lIIet 3 
zijner vrienden welke den ouderdolll va" 90, 87 Yz cu 80 jarcn 
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bereikten, een plaizier togtje met een bueijer ... Zijnde dit 
gezelschap van 4 persunen 359 jaren oud". 

ZlI'ttrllS, C"melis. st. 23-2-1778 te Amsterdam. "... hehhen in 
zijn leeftijd 7U jaren op zee gevaren, en tot het eillde een goede 
gezondheid gehoudell'. 

8ultenlanO 
Ellillr./wm, .Iosep/I. st: 6-2-1757 te Pernyn (Eng.); 144 jr. 
Gafls(lekr, Elisabelll I'all. st. 26-4-1819 te I(ruishouten (bij Gent); 

104 jr. 
Long/u'r, iHllrgarrflw. st. 11-2-1757 te Munchen. 

2 zw;ters, de olldste genaamd Margarrllla -, ulld 110 jr., de 
andere lIlster (naam niet ver'llleld) J09 jr. Twee dagen lIa elkaar 
gestorven. 

Nuusrtlnr, Mtlrill. st. 30-3-1756 te Dinant; 125 jr. 11 1111Id. 6 dg. 
Sterft "in 't Gasthllys een vrijster". " ... en eenige dagen voor· 
haar dood gcvraagt zijnde, aangaande haar vourige levellswijze, 
had zij gcantwoort, dat zij zig altijd soher gegeneert en huyten 
alle Jramschélp en zware zorge gehouden had". 

RUI'rr;x, . IJ. st. 24-6-1828 te OucJenaardc ; IOn jr. Te Oudenaarde 
ZOII lIIen "het juhelfeest van den JOO-jarigen./. B. 'UtU'crix 
vieren, dc illwuners véln de naburige streken waren in grooten 
getallen toegevloeicJ 0111 dit bij te wonen, en llIen had ter zijner 
eer des tlIl1rgens het geschut gelost, toen de grysaard dood Î1\ 
ziju bed gevIlIlden werd. 0111 echter den dag niet te missen 
hebben tic inwoners door middel van eenig zwart laken aan 
hct feest eene andere kleur gegeven, de praalwagens zijn daar
duor tot lijkkoetsen verancJerd, en zoo aanstonds 's mans 
uitvaarte gevierd". 

Sleet, 71/(1"'tlS. gehuwd 20-11-1756 Engeland (niet nader aangegeven), 
(Iud 88 jr. lIIet el'n jon~e dochter van 19 jr. "De bruydcgoll\ 
had tut speelge/lotjes zijn kints kinderen, waer van cJe eeil in 
het 35-ste jaar gaat". 

NOSlllaa" : het ljeslacht van ben vonbel 
te waalWijk 

Naar aanleidinl! van de lJIedecJeeling van den Heer.l. v, d. Moer 
in het AprilntllJlmer bl'trerrend~ jlldocus VIlII ttm VOlldel, welke te 
Waalwijk oJl 7 Juli 17U4 huwde met ./aL'llbtl tlll 1J0i,'i, moge ik U 
verwijzen naar een artikel van den Ileer j. I/tlll tlrr Htltlllllm NlIl, 
in "Taxamlria", 8e jrg., 1901, pag. 8 e,v, . 

Deze jllcloCl/s of jl10sl I'all dm VOllt/il was een achterkleinzoon 
van onzen dichter (zie hiervour een bijdrage van dcn Beer A. A. 
Vorstt".,mltl \'tll/ U}'l'Il iu Alg. Ned. ram. Blad 1887), en geburen te 
Amsterdam lIls zoon van joosl va" dm Vondel cn Aeltjt va" Rtc'"trm. 
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Zijn vrouw, jacnlJU d" Bois, was dochter van Ba/tferims dil 80;s, 
"FrlInsche kostschoolhouder" te WHaiwijk, en Cort/elia 1'011 Mllij/lI'ijck 

Het gezinl'arl <iell Vmulel had ten minste vijf killllercn : Baltfrr;cus 
(hegr. Waalwijk 3 Juni 1729), jacobus (knstschoolhoudcr te Waal
wijk), Prallrois, Dimzisius (huwde Amsterdam 1739 Maria van. 
Block/antlt) en Catlzar;lla. -

Velp, G., JUlli /946. W. DOLK. 

€€n RO€IUnOnösch€ tak 
Ö€R ralTIlll€ van 1~IJswlJck 

Wapen: In zilver een als linkerschuinbalk geplilatste roode pijl, 
de punt naar beneden, hoven in het schild vergezeld van drie 
zespuntige roode sterren. Helmteeken : een zespuntige roode ster.') 

Oerardlls vall Nijswijck, Advocaat aan het Souverein Hof van 
Gelder te Hoermond, huwde aldaar in 1661 of 1062 met Maria 
TIleresia van Lom, geboren in 1634 of 1635, dochter van Gerart/us 
en Maria Ma/ioIlY. 

Uit dit huwelijk de volgende kinderen: 
I. Wilhelmus vall Rijswijek, ged. Hoerlllond 5 Nov. 1662. 
Doopgetuigen: De Heer Licentiaat HermatllIs Vatl Rijswijek, in 
wiens plaats de Heer Advocaat joamzes Slijm en Vrouwe Maria 
Malion)'. . 

\2. Isabella Margaretlw VUil Rijswijek, get!. Hoermonll 24 Febr. 1664, 
over\. Hldaar 27 Febr. 1733. 
Uoopgetuigen : Ue Heer Gerardus van Lom en Mejuffrouw Dorotlua 
Ketwijc1c in wier plaats Mejuffrouw Elisabet/z 1\1aUo1/;. 
Zij huwde te l~oerl11ond 2 Februari 1686 (onder getuigen van den 
Heer Gerartflls Nllllllem en Mejuffrouw MállWdis TIleres;a vall 
Rijswijek) den Heer jacobus CltristopllOrus Uirix, ged. aldaar 6 Nov. 
1663, en er overl. 6 Aug. 1730, schoft is van Hoerl1lond, aangesteld 
7 oct. 1689, deed als zoodanig den eed 7 Nov. 1689.·' Hij was een 
zoon van Kapitein PII;UPPlls PerdillallC[lIs Vir;x en Mtlr;a ElisabelIl 
tie PrUIlier. 

Uit dit huwelijk werden te Roermond gedilllpt :. 
I. Mario 1'IlC1ï'sill W flllieli/lo Ui,-ix, ged. 16 Nov. 17OJ. Doop
getuigen: De Heer Petrus Bllickmal1s scholt is van Swalmen in 
plaats van den Zeer Eerw. I-leer Victor PUIliIl!!'l, Kanunnik te 
Xanten in het Hertogdom eleef en Vrouwe Maria Elisa/Jetll de 
Prullier in plaats van Mejuffrouw Wemlclilla Plillt. 
2. Emmalluel Wil/lelmus Virix, get!. 24 Dec. 1704, Jesuiet. 
Doopgetuigen: Jonker PIlWppus Fertli1ll1l1dlls Uirix en Mejuffrouw 
Maria ElisabetIl COllstalltia Dir;x. 
3. WilldeUIltl FratlCÎsca vall NijsU'ijfk, ge". Roermond 10 April 1665. 

') Het Nljmeegsehe geslacht van RIJswijek. (Algemeen Nederlandseh FamIlIeblad 
Xl (1894) blz. 32) • 

• ) A. F. van IJeurden, De BandelhIRen van den Malfltraal der stad Roermond 
1596-1696 In Lhnburg', Jaarboek IX (11103), blz. 218. 
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Doopgetuigen: De Zeer Eerw. Heer Frallciscus Maliolli, kanunnik 
van St. Mechtildis te.Mons in Henegouwen, in wiens plaats de Heer 
Petrus vall Lom en Mejuffrouw Wimlelilla vall Reek per Mejuffrouw 
Maria ElisabetIl Kr}'/t. 
4. Tlleodorus van Rijswijek, ged. Roermond 1 Juli 1666. 
Doopgetuigen: De Heer HermaIllIS vall Rijswijek, in wiens plaats 
de Heer Advocaat joatllles Henricus Cox en Mejuffrouw Willdelina 
FUndt per Mejuffrouw Clara Appolollia vall Lom. 
5. Meclltildis Tlleresia vall Rijswijek, ged. Roermond 28 Juni 1668. 
,Doopgetuigen: De Heer Petrus vall Lom en Mejuffrouw T1leresia 
Maliolli. 
6. Bemardlls jO/llllles Henricus vall Rijsll'ijdc, ged. Echt 24 Aug. 
1669.1) Doopgetuigen: De Heer en Mejuffrouw Hermalllis en 
Isaflella vall Rijswijek. 

GerardlIs vall Rijsll'ijek sproot uit- een oude Nijllleegsche familie. 
Hij verkocht 14 Nov. 1674 met zijn vader HermaIl, Licentiaat in 
de Rechten en de voogden zijner klllderen, den I~aadsheer jllStilltlS 
l'all (icr Vekel/C en Petrus van Lom, schepen van Roermond, den hof 
of het Huis Verduynen te Echt aan Domillicus Clallt, Heer van 
Westerdeel, Langevelt en~. en diens echtgenoote AtlIlO Louisa 
de Beall/orl.') . 

HermaIl vall Rijswijck had genoemd goed 21 Juni 1667 aange
kocht van Adam Frallçois, Vrijheer vall Schellardl d'Obbendorp, 
en diens gemalin 1\'1aria CatllOrilla Frallcisca vall Sweembruggen.8) 

Den 25 Nov. 1667 legde de Ma~istraat van Nijmegen ten gunste 
van HermalI vall l?ijswijek, licentiaat in de Rechten, een verklaring 
af over diens familie en de door hen gevoerde w,apens. In dit stuk 
is ook sprake van "Hermken vall Rijswijck ende jacoba Callis sijns 
requirants grootvaders en grootmoeders respective broeder en 
suster." , 

Uit een genealogie Callis') blijkt tevens dat Hertllall's ouders 
waren: Gerrit vall Rijswijek en Meclileit Gijsa, dochter van den 
richter of scholtis van Calcar. 

Laatstgenoemde was een zoon van Dirk of Deriek vall Rijswijek, 
raadsvriend of raadsverwant te Nijmegen 1566-1591, en van Aegidia 
Callis, weduwe van Rodo/ vall Valc/cellborgh, dochter van jaeob 
Callis en diens eerste vrouw Aegidia vall Houwenillgen, en halfzuster 
vali jacoba Callis, de echtgenoote V,an HermaIl vall Rijswijck voor
noemd.l ) 

Zijne ouders waren Gerrit vall Rijswijek, raadsvriend van Nijmegen 
1537-1541 en Margaretlla Haerdt. 

Maastricht, 18 Mei 1946. JAN VERZIJL. 

') Doopakte vermeld door A. F. van Beurden In het maandblad van hef Oen. 
Her. Oenootschap "De Nederlandsche Leeuw" XXX (1!l13), blz. 85. 

') Publlcatlons de Lhnbourg LV (1919), hlz. 133-134. 
. ') Overdrachten Echt 1662-1665 op het Rijksarchief In Limburg. 

') Jos. KleyntJens S.J. Canlslana. Oorsprong van den familienaam Kanis In 
Llmburg's Jaarboek XIV (1908), blz. 193. 

') als voren, blz. 192. ' 
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Uit het l\eGn""~6oek 
van' s-c,navenöeel (1715-1727) 

Dit Begraafboek is destijds niet llilar het r~ijksarchief over
gebracht, doch in het bezit van den Heer N. mil der WIllp, Be
grafenis-bediel1<lar te 's-Oravendeel, die zon vriendelijk was mij 
zijn toestemming te verleenen eenige artikelen daaraa" te wijden. 

Het een;te deel hegint met een inschrijving van 9 Mri 1715 en 
loopt tot en met 20 Augustus 1727. Het hevat 607 inschrijvingen. 

13lijkhaar zijn eenige hladzijden verloren gerilakt, daar het Ie 
en 2e deel niet aansluiten. 

D<I"r de pla<ltsnrimte niet toel<lat alle gegevens te puhliceeren, 
zullen wij O/JS in hoofdzaak beperken tot een aantal geslachten en 
daarmede verwante familie's, waarvan de naall1dragers IJU /Jog ilj 
rie Hoeksche Waard e/J omgeving voorkomen; om te besluiten, 
met een naamlijst van all\! in dit deel genoemde geslachten. Omtrent 
de Hiet in extenso opgenomen geslachten willen wij gaarne nadere 
inlichtingen verschaffen. . 

Tusschen 1715 en 14 Mei 1758 werd het Begraafhoek hijgehouden 
door Dirk \'all Moerkercl<e, Schoolmeester en Doodgraver te 's Gra
vendeel. 

Met zijn geslacht en aanverwante familie's beghll1en wij tie reeks . 

. VAN MOERKERCKE 
1716 - 1 I Mei 

1716 - 3 Juli 

1718 - 17 Sept. 

1719 - 14 febr. 

1720 - 5 Jan. 

1720 - I Juli 

1720 - 24 Aug. 

1721 - 22 Aug. 

1722 - 24 Dec. 

Neeltie Arens cien /-f(/uten schoonmoeder van 
Adriuall vall M(la/(ercke, pro Ueo. 
het kindt van Adr;aall vall Moerkcrclce mijn broer, 
pro Deo. 
Op nr. 110 begraven mijn swager Isack Di,.c/(se 
tie Kreek, /3.- te Strien. 
Op nr. 135 het kindt van mij o;rck I'all Mllerkercke 
Schoolm. ter plaets, alhier. I(illllt genaemt Neeltie, 
/3.-. 
Op nr. 17 het kindt van mijn swager Ar}' Com. 
Boem/er, pro Deo te Strien. 
Op nr. 101 het khult V<ln mijn vrous 00111 Koen 
.Iallse vall Slr;en, dat flverreen is, pro Deo. 
Op nr. 9 Wil", Pielerse Verkerck mijn grootv<lder, 
/3.-. 
Op nr. 17 mijn suster PlcuI/tic v"" lUoe,./(cr('ke, 
/3.- te Strien. 
Op nr. 17 Ar}' Cllrt/dis Boelllicr die lIIijn slIster 
Pleillllie vall Moerkm'ke heeft gehad tIJt een vrouw, 
recht? 

1723 - 2 rebr. Op nr. 19 is hegraven 111 ijn vader silliger III'II/I,.i('/\ 
I'tm Moerkercke in zijn levclI Schoolm .ter van 
Sgravendeel, /3.-. 
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1723 - 20 Apr. Op·nr. 9 mijn grootmoeder van mijn vrouws 
schoonvaders kandt, 13.-. . 

1723 - 22 Juni Op nr. 135 het kindt van mijn Dirck vall Moer
kercke Schoolm.ter alhier en kindt genaemt Wilmpie, 
13.-.· . 

1723 - 28 Dec. Op nr. IJ4 mijn vrouws stiefvader genaemt Pieter 
Wilmse Verkerck, pro Deo. 

1724 - 2J Jan. Op Vnjdag op nr. 101 het kindt van Koen janse 
Vllll Siriell, pro Deo. 

1725 - 14 Juni Op nr. 135 het kindt van mijns vrollws broer 
Hendrick Basliaallse V/asb/om, pro Deo. 

1.726 - 27 Juni Op Donderdag op nr. 135 mijn vrouw za. Maayken 
Bastiaallse V/asb/or", 13.-.-. 

BAREND REGT 
1716 - 11 Nov. L}'lllie Thellllis Barendregt, pro Deo. 
1719 - 27 Nov. het kindt van Ary Bllrendregt, pro Deo. 
1722 - 7 Mrt. . Pieter Pieterse Barelldregt, p~o Deo. 
1722 - 28 Mei Op nr. 26 Ar}' Geer(tse Barendregl, 13.-; (en 

aen Scltolldt Boon oock van Dubbeldam maer niet 
schuldig). 

1723 - 26 Mei Op nr. 97 Lysbefll Korsse Hertogl wed. van Oeerit 
Isbralltse Baremtregt, 16.-. 

1724 - 22 Ja11. het khult van Ary Barelldreg/, pro Deo. .. 
1724 - 7 Mrt. Op I1r. 76 het kindt van jan Ar}'eflse Barelldregt, 

pro Deo. 
1725 - 19 Mrt. het killlit van jacob Pit!lerse Barendregt, pro Deo. 
1725 - 12 Dec. het kindt van Jllgen Pieterse Barendregt, pro Deo. 
1726 - 11 febr. het kindt van jacob Pieterse Barl'lldregt, pro Deo. 
1727· - 1 Mrt. het khult van jacob Pielerse Barendregl, pro Deo. 
1727 - 2 Mei het kindt van Illgm Barmdregt, pro Deo . 

. BOENDER 
1718 - 70ct. 

1719 - 4 Jan. 
1719 - 30ct. 
1719 - 60ct. 

Op nr. 54 Neeltie jalls KII}'per, vrouw van Kerk
meester BastiaelI Aerdse Boender, /3.-. 
Op nr. 54 het kindt van Bastiaen Bomder, /3.-. 
Op nr. 128 Wouter Cortle/is Boender, 13.-. . 
Op nr. 128 Agie Comelis Boender, vrouw van 
Come/is Maerlense Moockhoeck, pro Deo. 

1720 - 5 Jan. Op nr. 17 het kindt van Ar)' Com. Boender, pro 
Deo te Strien. 

1721· 8 Mei Op nr. 54 Maria Maerletls tie Regt, vrouw van 
Bastiaen Boender, /3.- te Wieldregt. 

1721 - 20 Sept. Op nr. 54 het kindt van Bastiaell Boender; /3.-. 
1722 • 24 Dec. Op nr. 17 Ary Com. Bomder; recht? 
1723 - 20 Sept. Op nr. 54 het kindt van BastiaelI Aertse Boender, 

/3.-.· . 
1724 • 16 Sept. Op nf. 143 het kind t van Ar}' Aerlse Bomder, 13.-. 
1726 - 20 Nov. Op nr. 54 het kindt van Bastiaetl Boender, /3.-. 
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VAN VER GIESE 
1715 - 7 Aug. TIleuIlis l(rJ'Ile vall tfer Giese, die dood is gestoken 

int dik van zijn been, pro Deo. 
1717 - 12 Juli het kindt van juw" van der Giese, pro Deo. 
1718 - 17 ·Aug. 'het khldt van jacob vall der Oiese, pro Dell. 
1718 - 23 Aug. het kindt van TIleu"is(?) v. d. Giese, pro Deo 

. te Strien . 
. 1719 - 14 Juli het kiudt van Comelis Pieterse l'all der Viese, 

pro Deo. 
1720 • 30 Jan. liet kindt van jacob Aerlse I'all der Giese, pro Deo. 
1720 - 4 Mei Jacob TIleIlIlisse vall tier Giese, I ].- te Strien. 
1720 - 5 Oet. BasUaen Armse I'all tier Viese, reell t ? 
1720 - 12 Dec. het kindt van Cornelis Arellse vall der Giese, pro 

Veo te Strien. 
1721 - 8 Sept. het kindt van jacob vall der Viest' van de Schenkel

dijck, pro Deo. 
1722 - 20 Juli Jall Cortlelisse vall der Giese, pro Deo te Strien. 
1722 - 23 Dec. het kindt van Cornelis vall der Oiese, pro Veo te 

Strien. 
1723 - 8 Febr. Op nr. 126 TJIt!I1Ilis Ae/bertse JlolI'der Viese, /3.-. 
1723 - 26 Mei het kitHIt van Come/is Arvmse I'all (Ier V,ese in 

de Moockhoeck, pro Deo té Strien. 
1723 - 28 Juli het kindt van Simoll Pieterse VOII der Viese, pro 

Deo te Strien. 
1723 - J 9 Aug. het kindt van TIleullis Pielerse vall dèr Viese, pro 

Deo te Strien. 
1724 - 2 Febr. het kindt van Tiieullis Pieterse vall (Ier Viese, pro 

Deo te Strien. 
1724 - 260et. twee kinderen van TIleullis Pieterse· vall der Oies~, 

pro Deo. te Stricn. 
1725 - 23 jan. het kindt van Jacob Areutse VUil ,Ier Viese, pro Deo. 
1726 - 8 juni het kiJ1<1t van J all /(f)'1le vall der Oiese, pro Deo. 
1726 - 27 Juni het kindt van Ja" KrJ'1le vall (Ier Oiese, pro Deo. 
1726 - 8 Aug. LJ'"tie Ar)'etlse va" der Viese, pro Deo. te Strien. 
1727 - 25 Mrt. Maggellie Tlteu"is vall der Giese, pro Deo. 
KLEINJAN 
1720 - 30 Apr. het khldt van ja" jawbse Kley"jall, pro Deo. 
1723 - 7 Juli het kindt van Ar)' Kley"jall. pro Deo. 
1725 - J jan. Geerillie Veerits, vrOll van Japllel Kle}'"ja/, pro Deo. 

VAN DER LINDE 
1715 - 1I juli 

.1717 - JI jan. 

1717 - 150ct. 

het kindt van Basliaen va" der Uilde gena~nt Ary, 
13.'-:". . 
Ar;aanUe Pieters, tweede vrouw van Re}'" Nen
drickse va" der Uilde, pro Deo. 
op nr. 144 het kindt van Dirck TI,eunisse vall der 
Unde, I J.-. 
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1718 - 7 Sept. op nr. 99 /(om Basliamse I'all der Lillde,/3.-. 
1718 - 14 Sept. op nr. 145 het kindt van Dirck Tileunisse vall der 

Lillde, 13.-. 
1718 - 5 Dec. op nr. 144 de vrou van Ary Moockl/Oek, wed. van 

TIlellIlis Dirckse vall der Lillde, /6.- te Strien. 
1719 - 17 Aug. het kindt van Kors Puulusse VUil der Lillde, pro Deo. 
1720 - 17 juni het killlit van /(O,.s Pall/usse vall der Lillde, pro Deo. 
1720 - 25 Sept. "doen dier tydt is het niewe beenhuys gemaeckt 

van Ar)' K/lI.l'11f 111 etselaar en de eerste heenderen 
dien der in gekf)men zijn die zijn geweest van den 
(lude Bilstiaell Ifelltir;ckse I'all der Lillde . ... ". 

1720 - 11 Oct. op nr. 117 Comelis TIlellIlisse vall der Lillde, pro Deo. 
1720 - 180ct. het kindt van COrTlClis Tileullisse vall der Lillde, 

pro Deo. 
1721 - 3 Mrt. het kindt van Bastiaall Helldrickse vall der Lillde, 

pro Deo te Strien. 
1723 - 9 Febr. het kindt van Reyll Palllusse vall der Lillde, pro Deo. 
1723 - 9 Mrt. het kindt van ComeUs TIleullisse vall der Lillde, 

pro Deo. . 
1723· 6 Apr. Neeltie Dircks Sllyders, vrouw van Bastiaall vall 

tier Limle, pro Deo te Strien. 
1723 - 19 Juni Huybertie Coosse vall Pel, vrouw van Mattheus van 

der Lillde, pro Deo. 
1724 - 5 juli het kindt van Bastiaall vall der Lillde, pro Deo te 

Strien. 
1725 - 18 jan. op nr. 95 l1elldrik Re)'11e vall lier Lillde, pro Deo. 
1726 - 3 Oct. het kindt van Bastiaall Helldrikse vall der Lillde, 

pro Deo te Strien. 

NAAI<TOEBOREN 
1721 - 16 Juli op nr. 21 het zoon tie van Pieter Naackgeborm, dat 

in' Wieldregt voor syn vaders keet verdronken is, 
. pro Deo te Wieldregt. _ 

1722 - 14 Apr. het kindt van Melis Naeckgeboren, pro Deo. 
1724 - 21 Felir. het kindt van Melis Naeckgeboren, pro Deo. 
QUARTEL . ' 
1723 • 18 Mei op nr. 40 het kindt van Helldrick Ar)'ellse Quartel, 

pro Deo te Strien. 
1723 - 16 Nov. op nr. 80 Fitie Dirckse (Juartel, pro Deo. 
1723 • 25 Nov. op nr. 62 Ary Dirckse Quartel, I J.-. . 
1724 - 3 Jan. op nr. 75 Dirck Dirckse oude Quartel, /6.-.. 
1724 - 17 Oct. op nr. 75 het kindt van Dyckgraaf Dirck Ar)'ellse 

Quartel, 13.-. 

VAN TWIST. 
1718 - 16 Mrt. het kiluIt van Pieler Hendrikse vall Twist, pro Deo. 
1722 - 24 oct .. de twee kinderen van' Pieter Helldrikse va" Twist, 

pro Deo. 
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VAN DER WULP 
1715 - JO Dec. h('t kindt vall Cl/melis I'n" ti('/' 1\'1111', pro Deo. 
1719 - 20 Sept. 1...)'l1t;(' Comclis 1'1111 /Ia WIII", f ].-. 
1722 - 26 Nov. het kindt van jall vall der Wui". pro Deo. 
1723 - 9 J<lII. Comelis ArJ'l'ftse vall (fer Wufp, pro Deo te Strien. 
1723 - 30 Dcc. het kimlt van Aat I'all der Wulp, pro Deo. 

De Doodgraver rekende iedere drie maandeIlIlIet tlell I(erkmeegter 
af. Volgend !;taatje geeft een overzicht van deze functionarissen 
gedurende het hehandelde tijdvak. 
I Juli 1715 - 31 Dcc. 1715 jafob SlIajer 

. 171 IJ COfllelis /(rallm(/lIllfk 
1717 Melis NaaclegellOrell 
1718 Bastiam Aerdse Bomdcr 

Jan. 1719 - 30 Juni 1720 Co melis Geervliet 
Juli - 31 Oece\mhcr 1720 jelis jallse BI/stel 

1721 Come/is de Negf 
1722 Hendrik Va'1I Driel 
1723 Ary IJII)'sert 
1724 .loost N)'cklloeck 
1725 /(ors /(orsse vall Nooll 
1726 Ary Aerfse Boem/er 
1727 MaartelI Veryp. 

Lijst vall gesillfhlsllamen, 1'(Jor/wmelllle ill hel Je lieel I'all IIel 
Begraalboek vall 's-Gravendeel (17 Jij - 1727) 

Aard (d)toom Blom Dam Gi/st, vall 
Alblas Boelis Deeleer GlIes, l'llIl der 
A/tolla, l'all Bomder Degms GOlulrl'l1all 
Appel Boer' Dllmelle G(/I/(/si,'aurl 
Baat, de Boe,.ell'aurl DOllgell, "IlII O(/l[(lI 
Baertmall Bol Driet, l'l1l/ Gme/, I'all (Ie 
Barendregl Boffaart Droogm(/ijk Onmdia, vall 
Box Boom [)",ars\\,(IIl,., Oroenevelt 
Beek, vall Brakel Elsl, I'tlll der GmC/ll'lI'eg 
Belders Bravmboer Emoflllt Groenhout 
Beljaert Brilleks Emrik, "lil/ Onwil' 
Beljers Broek, vall dm Eli (d)t, vall da GrtlJ'ler 
Bet/lum, VUil Bru}'Il, de Erckd, Vllll lIam, 1'llIl 
Berg", I'all (/en Bure, vall Es, vall J-IlIIlllappier 
Besemer Bussil/ Geer, de /-larlog 
Beuren, I'llll Bustet Geervliel 1I1l1'el/, vlln der 
BiesllOS By/ Gemert, val/ /-Iaverslat, vall 
Blaede Capelle, }'Ull Gerr}'c/c /Iare, VUil 
BIl')'ck, vall de Coe/l'",ij" , Oells /leeg, VUil 
Block/mult Croos Diese, van der /-IensIJoo11l 
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HertogI" 
Heykoop 
Hol, vall 't 
Holmall 
Hoogelldijk 
Houlen, dell 
Hu)'ser(l) 
Hu)'small 
In 't Houdt 
lil 'I Velt 
jager, tie 
jOllgekrijg 
jOllg/l, de 
jOllght 
jury 
Karsseboolll 
Kle)IfIe 
1(leylljall 
Kloek 
Klu}'t 
J(oomalls 
Koo)'mall 
Koppel, va" den 
Korper 
l(rallendmlCk 
/(reek, de 
l(ruJ'er 
Kllyp 
Kuyper 
/(U)'SIllU)'S 
Ltlilge, de 
Lappers 
Lcelldt, van 
Leenheer 
Leerambagt 

Leeuw, tie Romel'll UI'lerlillde 
Linde, va" der I?moy VerlllJogll 
Lock ROOII, van V mlonck 
LOtfder . Rossum, vall Ver/ragen 
Maes I?ugge, vall Ver110pen 
Maesdall/ Ru)'IIavers . Verkerek 
Maeslrigl Rurler, tlt' V crmaes 
Man, de I?)'eklwt'fk Vermoei 
Mer/dijk Soerloos Vertlleulen 
Merek, van der Salder Vervaren 
MCI'II'etle, vall de Sflflgers Verijp 
Mculenaere SdwPIJe Visser 
Me)' (en)boom SdlOute Vlam;nek, de 
MeJ'tiam Schrijvers Vlaming 
Meyer Smaal Vlasblom 
Moerkercke, va" Sn/Us Vogelaar 
Mol Smout Voogt, de 
Mom Snajer Vrat, de 
MOIl Sneep Vries, tie 
Monsieur _ SIlJ'der Vroegindewe)' 
Moocl,llOeck . Sprollck Vrooman 
MOllriek, vall Spruyt Waasenbeeck 
Nador(s)1 Stam Waelboer 
Nee/(t) Steen, vall der Wassenhoven 
Niellsellepen Stelt, van der We (e)tia 
Noleboom Stiggel, vall der Werde"ier 
Pel (I), vall Stoo(e)ker. Werre 
Pluymert Stralen, vall Wesd)'ck 

. Poelis Strien, vall WildemaIl 
Prins Swanevelt Willige, vall der 
Proe.l'e, vall Taek Woll 
qlwrtel Terwies WUli', I'an der 
(Jll asten iei Tierens W}'ne, vall 
Reed)'ek Trigt, vall Y gel/llOl 
Neg', tie Twist, vall Zeeuw, de. 

Medemblik, Maart 1946. I. H. A. E. HARSHAOE~. 

sekouw vroeger Hackau. Haccart (name) 

Wapen: Zwarte I(OllW (l(raaivo~el) op gouden veld. 
De oudste naamdrager was Coel", Backau van Epperrbrollc,l) die 

te Ronse by acte do. 10 Mei 13591alld verruilt metjall vall tier Biest. 
Daarna vindt men o.a. onder de Schepenen van Ronse tweemaal 
een Hermes Backau. Zy waren grondbezitters en textielbewerkers. 

, 

.) zie: Bannelingen en Vluchtelingen uit nOllse (nenalse) door J. H. Bekouw. 
N.V. Ultg,verl miJ. A. nutgen, Naarden 1941. 
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De naa", ;s wltarsch;jn/ijk afgeleid Va" dcn (1II(/·saks;sl'hclI voornaam 
Baco. 

Ue oudst hekende StamvnMr, WÎ("IIC; VllllflHH,m onhekellli is, 
doch die vermocdelijk C/tles WélS, overleetl vI·u'.r I !Hfi; zijn vrouw 
C"tlwr;II" Nt/cIs hertrouwde met Gelcrll tie Vlamillf!,' zij muesten, 
met kint!rren tlit hrt eerste huwelijk, onder achterlating véln ;tI hUllne 
bezittingen, lIit House, dat (Illder het Spnansche bewind zwaar te 
lijden had duor (j(ld~(liensttwisteu, uitwijken. De familie vestigde 
zich, na rCII kort verhlijf in Middelburg, omstreeks 1578 blijvel/d 
te Ams(erdam, 

l\€kouw ((\.\CCAlI, n~Ck<\ll) 

J. ...•.. , DUffa/l, vermoedelijk: Cia" ... (van HOIIst\ Vlaalllirrell> 
gehoren ....... > over/eden vM.r 1576 i twmvdr te Hnnse Call1,,I,'IIe 
!?ol'is of Noelol/s. Zij hrrtrollwt met (iele}'11 de V'alll;"I! cu uverleed 
Cllllsfrecks 1584 Ic IIarlingen. Zij had verllloede/ijk in Leiden nog 
een hroctlcr, .l1/wl'. 1(0npm;\l\. 

Uit dit Iluwclijk: 
I. Willem /JflrfW 11 , geh. H(lm~e. werd 15fiO hurger te EllIden . 

. Het is lIllIgelijk, dat hij een kind was uit een vorig huwelijk, 
en dat dus ('al/lclylle N(/e1s 7.ijn lIIoeder "iet was. 

2. UC1/lCIlS Bac/wll, geh. l~tJIIse, verJlloedelijk tll~schell 1550·1556. 
Volgt 11. . 

3. Vellllflrtlclijl< Ilflg eell dochter. 
11. r~e",clIs lfC/dwu. Tr. 4 A"ril 1576 te Midlldhurg met Al/l/a 

(Tmlllfkr) j /lCl/lJs vall A,m/mb"". 
I • .fa('o" nadwlI, vll/gt 111. 
2. Collmrillo, gl'h. te Amsterdalll, Illllstrerks 1 57ij. 
3. Mar;a, geh. te Amsterdam, Nov~lIIher 1579. 
111. jocol' lJadwlI, geb. 20 Maart 1577 Ie Middelhurg ; tr ....... . 

met AllIIa Coelt'llMcr vall Haar/cm, duchter Vélll fomeUs jurlS 
Coelenbier en Uvil' StUllI/JCIl. 

Uit dit Huwelijk: . 
r. Jil/i.o; nUllII, volgt IV. 
IV. /illis /Jww, Brucélalwclker, geh. te tiaarlcm, t/llIstrceks 

1615: 'Ilr. te A'déllll. 2 Juni 1640 metSte)'lItje FoclU! of FOluqllier, 
dochter van Martin Focke en ComeUa Ulp/lerts. 

Uit dit IllIwelijk: 
J. j/ICI,IJ IMam volgt V. 
2. Anna ('1'mltlrt,e) DcicolI, geh. AIlISIl'l'flllln IMiI, ged. Nflordcr

kerk, 2:1 fehr. I6G7 als hejaard "ersonII. Olldertr.: 16 Nov. 
Wfi8, filet ./(11'011 vall Loo", M<lke'aé1r, ge". AlIIsterdmll 1643. 

Uit dit 'Iuwc/ijk: 
ISIWC 1'111/ tll/m, jonggestnrven. 

}tlCIIIJ 1' 011 !.MII, get!. Westerkt!rk A'dmlt. 12 Augustus 1614. 
Isatlc 1'(111 L(/on, ged. Westrrkcrk A'déllll .20 Februari 1671. 
M(rrlÎlI I'tlll Loo", ged. Noorderkerk A 'dilI ... 
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3. Afartm Be/am, ged. 23 J\pril 1667 Noorderkerk. 
4. Cnrt/rlia BelenII, verm. ged. J\'dam. Noorderkerk 22 Juni 1672 

als olld persoon, gestorven aldaar waarschijnlijk 28 April 1718. 
V . ./tleob Be/wil, Satynwerker, geb. J\msterdam 1641, ged. 

Westerkerk 14 Juni 1658. Overleden November 1719. 
tr; a) 1 Mei Hi60 te J\'dam, met Margarell/tl Eskes van Zutphen, 

geb. 1636, overleden 1667 te A'dam. 
Uit dit Huwelijk: 
I. ./ ill;s Belwtl volgt VI. 
2. jcal/ctte (jllfllletim) Be/Wil, ged. J\'dam. Westerkerk 26 Dec. 

1662. , 
3. "",111 (1"mlllekm) Be/coII, ged. A'dam. Noorderkerk 11 Febr. 

1665: 
4. A"dries Bekoll, ~ell. J\'dmn. Westerkerk 30 Mei 16G6. 
tr. b) 15 Febr. 1669111 de RI(. I(erk en 17 Febr. 1669 in de Nieuwe 

I(erk te A'dam, lIIet Call1tlrilltl fooslm, geb. 1643 te Vianen. De 
ondertrouw vond plaats 26 Janllari 1669 te A'dam. 

Uit dit Iluwelijk: , 
Maria Bek/lil 11', geb. 1670 te A'dam. Tr. te A'dam 13 April 
1691 met lIerma"us Smitl, van Milligen. 

tr. c) (vermoedelijk) op 7 Nov. 1706 te Haarlem met jll/liII, jmls. 
tr. d) (vermoedelijk) op 16 Aug. 1716 te Haarlem met A"genisse 

jocobs. 
VI. jillis BelenII. Pulpwerker, get!. A'dam. Westerkerk 6 Febr. 

1661, ondertr. 24 J\pril /688 lIIet Mrrr;a jtlflS Groen, ged. te A'dam 
1667, dochter V<lll jml Grom en EIlgeItje Melis. Het huwelijk werd 
in de Nieuwe Kerk voltrokken op 9 Mei 1688. 

Uit dit Hllwelijk: . 
I. een kind, w~rd 6 Januari 1691 begraven te Amsterdam, I(art-

hllizerkerkhllf. 
2. Ctltllar;1l0 Brlwu, ged. Amsterdam, Noorderkerk 21 Maart 1694. 
3. EI/geltje Beko", gel!. Amsterdam, Noorderkerk I Sept. 1697. 
4. 'tlwh Bekoll, volgt VII. . . 
VIi. jacllb /lek,,", get!. Amsterdam, Noorderkerk 24 April 1701, 

werd poorter der stad :m Januari 1728 en Coorllmeter, aangesteld 
door het bestuur van J\lIIstenlam. Ondertr.: I) 22 Juni 1725 te 
A'dam, met A"gm;sse Verbrakel (Weduwe van W"lravetl Abrallal1ls), 
ged. A'dam 1689, dochter van Abrallalll Everls en Rcbecca Walraven. 
De Huwelijksvoltrekking had plaats in de Nieuwe I(erk, 8 Juli 1725. 
A"getlisse Vel·i/m/(el stierf 1748, werd 21 Maart '48 begravell in de 
Noorderkerk. jllcob Be/Wil hertr. 2) 12 Juli '48 te A'dam lIIet JacollQ 
van der /Iegge, weduwe van Allriaall aroell. Hij overlee1l25 Juli 1766. 

Uit dit Hnwelijk: . 
l. Maria DclwII, geh. 1725 te Amsterdam. Zij tr. 11 Oct. 1748 

te A'dam, met jtlll Co",. vall der Hegge. 
Uit dit Huwelijk: 

jef/"ftte van der /Iegge, gClloopt A'dam. Westerkerk, 6 Juni 
174~' ; 
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.1011 Iltm tlrr /lCI'.I!(', gedoopt A'déllll. Noorderkerk 20 Oet. 1751. 
2 . .lil/i ... IIrlwII vulgt VIII. . 
3. C"I//II";III/ Ildalll. ged. Altisten!:,," Wesl«~rk('rk 10 Pehr. 173n, 

onderfr. te A'dam 29 Dec. 1752 \liet Jtlgllcms Mig/,irlse van 
HO!\toek. 

4. Venllucdelijk Nifll/lltls Be/Wil, ged. A'dmll, Lutherschekerk 
:1 Od. 175: .. 

VIII. Jillis /lr/Wil, f)iarnnie-Sehoullllrcstrr, gcd. A'd a 111 , Nnnr· 
derkerk :l5 Fehr. InS, werd 15 Nov. 1749 Ihl tier Kerk, stierf 1783 
en wl'rd Iwgrnvrll 24 April 1783 jn de Eilalldskcrk A 'dam. 

t ... :1) ;\I1Ita Grom (ulldertr. 12 JIlIi '48), gcd. A'dmll, Noorder
kerk :il AlIg. 1721, «Iuchlcr valt Arie Groen CII Jacolltl Jans (deze 
laatsle ,,"derlr. op tlmze/ftleu dag - 12.7.1748 - met den vader 
vall JiIIis, Jamb Be/Wil). I(indcrell lIit dit huwelijk: 

I. .1"1'0/1 Hel((lII, ged. A'dam, Noorderkcrk 8 Maart 1752, jOlig 
g(·slnrvl·II. 

2 . .I"fO{1/1 /MWII, ged. A'dalll, Eilandskerk 26 Dcc. 175J, jOlig 
gl'Slnrvl·". 

3 . .Iafo(Il1/M((I/I, gell. A'dam, O.Z. I(al'el nMaart 1755. Zij trollwt 
te "'dillIl 8 Sept 17\m in 'de Uilde kerk lIIet ;\/r,.,,/1tI1II POll/liS 
Zie"I'. Op Ifi Oet. 1832 verf.rekt zij IlHtll' Aalsmeer. 

Ir. h) Maria 's G"U'elfllld te A'dalll op IH Mei 1755 (ulldertr. 
2 Mei 175!l)', geh. "'dam 1732 CI1 gcstmvell 1 Hili, hcgravcl1 Eilatllis
kcrk 19 M:tart 180 I " duchter vall Claes ('"melisse 5d'''/lI'e/'lIlti (van 
Lmell) l'1l Maria A"riaCIIsc til' Wil. J<illderell uil llit hllweliJk : 

4. Maria He/Wil, ged. Amsterdmll, AlIIslclkerk 25 Juli 1756. 
5. N i,."/,lIIs UI'IWII, vulgl IX. 
6 . .Iactlb IMa"" volgt I X bis. 
7. M"ria, ;\"I!misse IMmll, ged. A'd:llll, Wesll'rkclk 2 Oef. 1761, 

vertJwr,lelijk uverleden I Maart 176:1. 
R. ('atlwrilltl, Maria Heko". gl'd. A'dalll, N.Z. I<aprl, 18 Fehr. 1763. 
9. ('"melis 11('/(1/11, ged. A'lÎé1m, Eilalldskerk 19 Aug. 1764, jUllg 

gestnrvcII. . 
111. Mf,,.ifl, ;\"I!('I/;.<;.<;e nl'lwll, ge\!. 1\'t1i1I\1, Almlclkerk 13 rcbr. 

1 76ri. 
11. Ct/melis /Jekt/II, get!. A't!éllII, Westerkuk :10 Oet. 17H7. 
12. Atlr;tlt"'''' IJrle"", get!. A't1am, Westerkerk W Nov. \768. 
IJ. Dil/a /leko", get!. A'dillll, Nllflulerkerk 20 Fchr. 1771. 
IX. Niwlml.'i Bckull, Oraallfactor, ged. Amsterdam Amstelkerk 

28 Mei !ï!iH, tIlllierfr. 25 Mei 1783 Ic A'.la/ll. Peirollt'lIf1 /"",sl, geh. 
J() F(·hr. 17fiO, live rieden 9 Mei 1814, duchtcr vall Uril/il'r I(IImt 
Cll A",,,, l(rijgt'I'. liet huwelijk werd voltrokkcn JUlli 1783. 111111 
II1l1tlleel t.est illllent werd vcrlcdrn WIM NnI aris E. 51I1l'.,\(11'1, dt!. 
20 Fehr. 17tH. N ;wlllt/s werd 21i Maart 17!II h('graven ill dl' EililIllls
ker, A'dmll. 

Uit dit IIIIwt'lijk: 
I. Nicoilltl.'i nrl",",,', geb. A't1mn 21 Maart 1784, grtl. A'dam 

NoordCl"kerk 24 Maart 17f14, ()Verll~d(~11 ~l Dec. 1784. 
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2. Gerril Bekou"" geb. A'dam 4 Nov. 1785, ged. A'dmn Noorder
kerk 9 Nov. 1785, overleden in Rusland als Jager v. h. J5e 
Infanterie-r~egiment (18121). 

3. Maria Bekou"" geb. A'dam 15 Nov. 1787, gedoopt Wester-
kerk 18 Nov. 1787, overleden 15 Juni 1788. . 

4. jacob Bekollll' volgt X. 
IX bis. Jacoh Bekoll'v, Boekhandelaar, gel!. A'dalll. Amstelkerk 

25 Dec. 1159, overleden A'dam, 3 April 1838. 
Tr. 3 April 1795 te A'dam : Maria Verslralm; 28 April 1797 te 

A'dam: Maria Voom: 21 Oet. 1829 te A'dam: Sara Margarti/la 
Sas, ged. A'dam Nieuwe I<erk, 11- Jan. 1792. • 
. X. ./acob Bekollw, Boekhandelaar, geb. A'dam 23 Mei 1789, 

ged. Westerkerk 29 Mei 1789, tr. JO Aug. 1812 met ./ollal/lla Maria 
Brouwcr, ged. 15 April 1791, dochter van Gref{orius Brouwer en 
W}'I/al/da S",il. JacolJ Bekouw overleed te A'dam 1865. 

Uit dit huwelijk: 
I. Gcrril Nicolaas Be/COlli", volgt XI. 
2. W,,"amla (W}'lIlje) Beko",,,, geb. A'dalll 27 Juni 1871, over~ 

leden 21 Juli 1817. . 
3. JO/lal/ilO, Maria BflcoulV, geb. A'dall1 2 Aug. 1818, overleden 

I Mrt. 1899. . 
4. PetrOlIcIIa, lacoba Bekoull', geb. A'dam I1 Aug. 1820, over

leden 12 .hili 1823. 
5. Jacoba, Maria, W)'I/al/da Bekoull', geb. A'dam 24 Maart 1822, 

overleden 4 Mei 1822. 
6. Prlrol/ella Belwmv, geb. A'dalll I April 1824, overleden 5 Jan. 

1829. . 
7. JacolJa Be/wIIHI, geb. A'dam 20 Mei 1826, overleden 13 Febr. 

1828. 
8. Jacob, JII,.,iaall Bekomv, volgt XI bis. 
9. jO//OflIltI, BarlllOlo",llIa Bekouw, geb. A'dalll 31 Maart 1831, 

overleden 5 Juni 1866. 
10. JO/lOt/lies, W);t/amills Bekou ... , geb. A'dalll 5 juni 1832, over-

leden I Fehr. 1834. . 
11. Jall Beko"'I', ~eb. A'dalll 29 April 1835, overledeu I Sept. 1835. 
XI. Oerrit, Nlcolaas BekofllV, Boekhandelaar, ~eb. A'dam 

27 juli 1815, overleden aldaar 9 Nov. 1853. Tr. te A dam 13 Mei 
1841 met Ei/mUt/a G)'sbers, geb. 18 Jan. 1821, overleden 21 juni 
1889, dochter van Marilllis Gysbers en Lamberta Ooosen. 

Kindercn uit dit lIuweJijk: 
I. JflL'ob Beko",,,, volgt XII. 

. 2. JUt/ria, Lamberta Bekou", geb. A'dam 5 Febr. 1844, overleden 
5 Oet. 1891. 

3. Jo/mmm, JUari" BekollJII, geh. A'dam 9 Scpt. I R46, overleden te 
lehanlJn (Olcgon) 16 Aug. HI::!5. TI'. te lIaarlem 10 Mei 1873 
Jacobus Plaat, geb. 17 Nov. 1837, gestorven te A'dam 17 Dec. 
1884. Kinderen uit di~ Huwelijk: 
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a. EverardllS, jollannes Plaat, geb. A'dam 27 April 1874, 
overleden Portland (Oregon) 16 Maart 1929.· 

b .. jaco/la, jo/wIlIla Plaat, geb. A'dam 23 jan. 1876, overleden 
.. Dec. 1944 in Portland. 

c. Ida Plaat, geb. A'dam 10 Aug. 1871, overleden 12 jan. 1878. 
d. Iletul;;kllS, jollatmes Plaat, geb. A'dam 12 Dec. 1878. 

4. Anlla Everdina BekoulJI, geb. A' dam 30 Dec. 1851, overleden 
te Zaandam 21 Nov. 1936. Tr. 10 April 1881 Albert Kummer, 
Commissaris van Politie te A'dam. (Overleden 7 jan .1932). 
Kinderen lIit dit Huwelijk: 

Everdina /(llmmer, geb. A'dam 17 Febr. 1882, tr. A'dam. 
Hev.: W. Tlwmsoll. 
IJr. Alberflls /(ummer, geb. A'dam21 Sept. 1893, tr. A'dam. 
Stella llille. 

XI bis. jacoll, jllrriaatl Be/wllw, Boekhandelaar, geb. A'dam 
18 Maart 1828, overleden 25 Febr. 1889. 

Tr. I) 29 juli 1857 te rrdamjo/wtlfw, Maria vall Loon, geb. R'dam, 
19 Dec. 1828, overleden te A'dam 22 Nov. 1858 (Kinderloos). 
2) 24 Mei 1860 te A'dam : Allgeniete vall XsentlolJm, Wcd.e H. F. v. ti. 
Sc/leer, geb. A'dam 14 Au~. 1835, overleden 8 April 1863 (Kinder
loos). 3) 16 April 1874 te A damjollUlllla, Mariajallsen, geb. A'dam 
27 Nov. 1842 (Kinderloos). 

XII. jacob Be/lOUW, Assuradeur, geb. A'dam 30 Mei 1842, over
leden Haarlem 9 Maart 1899. Tr. 21 April 1870 te A'dam MOlliëlle 
Josset, geb. A'dam 13 juli 1848, overleden Naarden 7 januari 1938, 
dochter van Or. josep/I OIMer josset en Frallcisca lJuwe. 

Kinderen uit dit Huwelijk: 
I. MOlliqlle Bekollw, geb. Ndam20 Maart 1871, overleden Naarden 

14 Sept. 1940. 
2. El1ertlitw; jaco/Ja BdwllW, geb. R'dam 6 Mei 1872, overleden 

Huizen 8 ·Oec. 1929. 
3. ElisabetII, jaco/Ja Bekollw, geb. R'dalll 12 rebr. 1875. 
4. jacob, Hellri BekOlllJl, volgt XIII. . 
XIII. jacob, lIenri Bekolllv, Assuradeur, geb. R'dmn 11 April 

1880. Tr. Hamburg 18 januari 1905 Emma, AllIla, Friedrieke 
Kieckbllsc!l, geh. Hamburg 15 Maart 1885, dochter van 0110 Kieck
buscll en A. W. Wil/I: MUIlster. 

I(indcrcn uit dit Huwelijk: 
I. HallS, 0110 BeI((Jllw, volgt XIV. 
2. Henri, Evert Willy Bekoll"', volgt XIV bis. 
XIV. HallS, 0110 Bekolllv, Assuradeur, geb. A'dam 23 Aug. 1906. 

Tr. Hilversum 12 Dcc. 1932 Ema Maria MargaretllO jager, geb. 
30 Sept. WOR, dochtcr van J P. jager en Margarellw, ElisabeilI, 
juUe Vogelgesallg. 

I(inderell uit dit Huwelijk: 
I. 0110 Bekolllv, geh. 27 Aug. 1935. 
2. Emmy, Mia Be/lOUW, geb. 5 Juli 1941. 
3. Marguerile, Willy Be/wllw, geb. 5 juli 1941. 
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XIV big. lIenri, EVl'rl, WilI)' Bekolllll, Agsuradeur, gt:ll. A'dam 
20 Dec. 1907. Tr. I) 29 Mei 1941 BlariculII Marguerile, Maria, 
josepira, TI/codora Alberdillgk Tltym, (dochter van 7"lteodorus jose
pll/ls, Alllol/ius, Maria Albmlingk Th,VIII en jo/wl/lla Margarel"a, 
Renildis, Maria lIermaIls) geb. A'dam 15 Maart 1913, overleden 
Huizen 27 Juni 1944. 

Uit dit Huwelijk: Mtlrguerite, Maria, Josepllll, Tlleodora Bekollw, 
27 Juni 1944, geh. te Huizen. ' 

2) 8 Sept. 1945, Apeldoorn Francillll, Maria tie jOlll!.f, geb. Hil
versum 25 April 1912, dochter van GerardlIS, Pctrus de jonge en 
Frol/cina Maria til' Kriek. 

8oek8€SPQ€kl nq 
Dr. M. Niemeyer, Prinses Marielaall 11, Wmlenaar. 
"De noc!." als heraldisch figu/lr." 

In een, voor hedendaagse uitvoering zeker van zeer goede kwaliteit 
gedrukt boekje, toont Dr. Nieme)'er aan dat de heraldische be
naming schaaktoren, of Bemmel met meer deugt, doch voortaan 
Roe" heet. Dr. N. tOOl,It dit aan door aanhalingen uit diverse boeken, 
betrekking hebbende op het schaakspel, echter uit geen (mkel 
heraldisch werk, wat m.i. méér invloed zou hebben" UItgeoefend. 
Immers, een "vakterm" die reeds jaren (misschien reeds eeuwen 1) 
bestaat, plotselinr, omdopen, omdat men er op een ander gebied een 
andere "vakterm' op na houdt is onjuist. Dit zal ook wel de toe
komst uitwijzen. De schaaktoren, ook wel bemmel genaamd, zal, 
ook al komt de benaming bemmel niet in het Ned. woordenboek voor, 
niet door de Roe" verdrongen worden, ook al is de theorie die Dr. N. 
ons laat zien, volgens zijn inzichten wèl juist. 

In Duitschland heeft men op het eind der vorige eeuw eveneens 
getracht een ommekeer in de heraldieke termen te brengen, wat 
niet lukte, daar nu eenmaal de heraldici vasthouden aan de ollde, 
bestaanbare termen, welke, naar hun inzicht. de origineelen zijn. 

K. 

Als geschiedvorscher in de Friesche geschiedenis gaan mijn ge
dachten terug naar een zeer oud populair geslacht. 

En wel naar de Sjaerttema's, ook wel Tjatlrdema. De Sjaerdema's, 
voor zoover na te gaan, komell van Franeker. Een zeer oud adelijk 
geslacht. 

In de woelige dagen in de 14e eeuw maakten zij geschiedenis, 
die OIIS veel verhaalt. Zij bezaten het erfelijk opperbeheer der stad 
Fralleker en van vader op zoon vervulden enkelen de funetie van 
Grietman over Franekeradeel. Buiten Fralleker bezaten zij een 
groot slot. 
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In de oudere kronieken vind men vermeld, dat in 1237 Sicco 
Siarda, lees Sjaerdema, aan het hoofd van de regeering over Friesland 
stond. En wel in zijn kwaliteit als Potestaat. Later werd hij opgevolgd 
door Juro De/(cma. 

. Deze Sicco deed niet aan, wat men noemt, politiek. Ook niet 
aan onderlinge twist, zooals dat onder de Friesche adel helaas 
vaak voor kwam. 

Sicco stond bekend als een nobel menseh. In hart en nieren een 
Fries. En toch, al deed hij /liet aan politiek, was hij een vurig 
pleiter voor vrijheid en onafhankelijkheid van het gewest. Het was 
eens, dat Hollandsche graven zich wisten in te mengen in de Friesclle 
staatshuishouding. Wegens laksheid van den voorganger van Sicco 
was dit mogelijk geweest. 

De onderlinge Friesche grootheden wisten wat voor 'n strijder 
voor de onafhankelijkheid Sicco was en boden hem toen het Potes
taatschap aan. En het bleek ook, dat hij de rechte man op de rechte 
plaats was. 

Graaf Wil/em 11, bekend onder de bijnaam van Rool1lscll 
Koning, graaf over Holland, was heerschzlIchtig van aard. Hij 
wendde alle middelen aan, om zijn heerschzucht uit te vieren, en 
zijn ~ebieden uit te breiden. 

Hij trachtte edellieden van Friesland om te koopen, opdat zij 
hem zouden uitroepen als heerscher over dit gewest. Deze edellieden 
waren echter te veel Fries van geboorte om landverraad te plegen. 

Om echter geen kwade voet met hem te hebhen, verwezen zij 
Graaf Wil/em 11 Illaar naar Sicco Sjaenlcma, om lIlet dien eens 
te onderhandelen. 

Sicco ontving toen brieven vol gunstbewijzen en bevattende 
vele aanbiedingen van weldaden, en wat al meer in 's-Graven kraam 
te pas kwam, om de be~eerde titel te bemachtigen. 

Maar de Oraaf was bitter teleurgesteld, toen hij het volgende 
schrijven van Sicco ontving: 

"Grootmachtige Coninck I En wilt U tevergeefs niet moeijen. 
"Meent Ghij dat ick om mij ende mijn gheslachte te verheffen, 
"een verrader wil zijn, ende den naecomelinghen van die vrijheijt 
"beroven, die onse voorvaders boven alle goedt gheacht hebben? 
"Laet verre een goedt-gieri~en ende oneerlijck harte van mij zijn. 

"Vaert wel, ende wilt nuj met U brieven niet meer begroeten 
"in dier voegen, want ick na desen geen wil ontfangen. 

"Uit onsen huijse Sjaerdema den 9 Augusti duisent twee 
"hondert negen ende dertich." 
Om den Oraaf nog meer aan zijn verstand te brengen, dat men 

Iliet op zijn persoon gesteld is, liet Sjaerdema goudstukken slaan, 
. waarop aan de eene zijde stond: 

"Sixtus Sjaerdema, 
"Potestas Frisiae: 

Met een randschrift: "Libertas praevalet 
vrijheid is meer waard dan goud". 

auro', dat is: "De 
H. DEKEMA Sr. 
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MROennURQ 

meOeOeellJlQeJ1 van BestuuR ell ReOactle 

&\OReSVeRanOeRIJ1Qen 

Bij adresveranderingen gelieven onz~ leden 
zoo wel hun nieuwe als het oude adres volledig 
te vermelden daar alleen dan de wijziging snel en 
goed in onze administratie verwerkt kan worden. 
Ook verzoeken wij de leden 0111 vooral tijdig 
ons hun adresverandering door te geven. Wij 
danken U voor Uw medewerking. 

Ons lid de heer J. J. Rosseel stelt zich beschikbaar voor al de leden 
van onze Vereenigin~ voor het navorschen van gegevens uit Aarden
burg en omgeving. Zijn adres is : J. J. Rosseel, Markt 19, Aardenburg~ 

VRaQell 

, Verscheidene leden verzochten ons om ook de antwoorden op 
de vragen welke in "Gens Nostra" gesteld worden op te nemen. 
De Redactie kan hier echter nog niet op ingaan doch wèl kan reeds 
medegedeeld worden dat vanaf I Januari a.s. ook een "antwoorden
rubriek" zal worden ingesteld, zood at een ieder het antwoord dus 
in ons periodiek kan terugvinden op een gestelde vraag. 

REDACTIE. 
Rectl~u::atles 

In het artikel: "Een genealogische puzzle, ondanks den Bur
gerlijken Stand" (G.N. VI, blz. 93-94) zijn de volgende drukfouten 
niet veranderd: 

Ie. In de 7e regel van onderen af op pag. 93 is tusschen "was',' 
en "Ook" een geheele zin verdwenen, nl. : 

"In Alkmaar vond ik toen, dat zij bijna 43 jaar oud was en ge
boren te Roosendaal". 

2e. Op pag. 94, voorlaatste alinea: de datum 13-3-1862, moet 
zijn: 13-12-1862. 

REDACTIE. 
In mijn artikel het geslacht Timmerman, zie "Gens Nostra" IV 

blz. 57, staat onderaan vermeld: Maatje Willeman, gest. aldaar 
16 Nov. 1727, deze zin is foutief vermeld en kan dus geheel vervallen. 

J. J. POLDERMAN. 

V&\11 het nestlluR 

Verschillende onzer leden vragen of de Nederlandsche Genealo
gische Vereeni~ing reeds brochures of andere drukwerkjes heeft 
.uitgegeven. Wij kunnen helaas hier slechts "neen" op antw90rdel1. 
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Papierschaarschte vooral, is de m:rzaak dat wij hiertoe wel voor
lopig niet toe kunnen overgaan. Zij die echtcr inlichtin~en wcnscllell 
op gebied van Genealogie kunnen zich ten alle tijdcn 111 verhinding 
stellen met 0115 secretariaat. Mocht de papiersitllatie gunstiger 
worden, dan zullen wij zeer zeker niet aarzelen 0111 ook brochures 
uit te gevell en z()odllende de Genealogie en de daarmede verwante 
wetenschappen een ruimere hekendheid te geven. 

liET BESTUUH. 

vl~"(j€n IUlBR I€k 
Ueze ruhriek Rlnnt teil dienste vnn ef'1I iecler. clir met zijn clllcler7.0ek 

is vastgeluopen, dnn wel van diegenen. die JlIet allclerc I'ersonen "er"indin~ 
zoeken 0l' genealogisch en heraldieAch jtchied. 

De vrngen zijn nitAluitend in te zen cl ... " aan het .... rrc~l'ondelltie.acJr"'. 
der N. G. V., Hionw8trnot 100, Amsterdam·"'. 

40-9 Gegevens gevraagd omtrent het geslacht Pistnor, waarvan 
de voorvader Engelbert Pistool'. welke ~ehllwd was met 
AI/na Rlllal/d, uit Duitschland stamt. IllIn zoon Pieter 
Tielemmlll Gerard, werd ± 1755 te Ouisbllrg gehoren. 
J. H. de Groot, Essenburgstraat 10, l~otterdat11-W. 

41 - 9 Gegevens gevraagd van de geslachten: 1I0l'lI'ig. Ifarll'igll, 
Herll'ig(h) etc., Sellil/k, Pctsdli, Okl(l's. Meijeri/ll{, LlIlz, 
Moelillk, MtIOJ' en Woorfnu1Il. Omtrcnt de Oostelijke takkeIl 
der familie /-Iamig zijn mij de gcgevclls hekend, vall die 
uit het Westen des lamls (Amsterdam) van ()lIIstreeks 
1700-1800 niet. B. J. Harwig, Mnrgenzollweg60, Winterswijk. 

42 - H }\1ijn ollderzoek naar de familie Hll)'ssm is vastgel()()Jlen, 
ik bezit twee deelen. Het eerste deel begillt hegin 1500 lIIet 
Mr. lIugo 1I1l)'ssetl vall Kattcmlijke die tusschen 1565-1572 
pensionaris van Rotterdam was, afkHl1Istig van Middelburg; 
deze had elf kinderen, waarvan cr één terecht 1II0et zijn 
gekomen in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen, het is mij speciaal 
0111 deze tak te doen. Het tweede dcel hegint lIIet Jtlll 
Hu)'ssetl, omstreeks 1775 gehuwd lIIet ElisabetIl de Vos 
in welke gemeente de schakel te vinden is tllsschen den 
~ezochten ZO(1I1 van Mr. lIugo f111J'ssetl mil Kattemtijke, die 
111 Oost Zeeuwsch-Vlaanderen tt'recht kwam en tllsschen 
Jan Hu)'sse1l (zonder .van Kattendijke) die huwde met 
Elisabetl, de Vos. Het afvallen van de tlievoeging "van 
Kattendijke" is vermoedelijk te zoeken hij de achteruitgang 
van deze tak. 

Op welke wijze kan ik deze schakel vinden? Het Rijks-
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archief voor leehmd kan mij niet inlichten in verband met 
de brand in 1940, waardoor trouwboeken van verschillende 
Oost leeuwsch-Vlaamsche gemeenten verloren zijn gegaan. 
M. J. HeiJIsdijk, Willemsweg 38, Schoondijke lid. 

43 - 9 Gevraagd: geboorteplaats en geboortedatum van Anna 
\Veferings (ook Waclerillglls), gehuwd HoK. Kerk te Waspik 
2 Mei 1762 met lIuibcrllls de Ruijler. Zij overleed te Raams
donk 28 April 1810. J. H. de Ruljter, Spaarnestraat 46, 
Amersfoort. . 

44 - 9 Maria (iHllrijtje) vall Ba(a)len werd vermoedelijk geboren 
te Maasland en aldaar gedoopt op 15 Maart 1807 (vlg. acte 
van den Burgemeester van 2 April 1838). Ouders: Leeuderl 
.'all Baalel1, begraven te Maaslillld op 10 Dec. 1811 vlg. 
ade van den Uurgemcester val\ 2 Februari 1838) en Elisa
belIl (Lijllje) de Groot, gestorven te Maasland op 8 Februari 
1823 (vlg. aete van den Burgemeester van 2 April 1838). 
In de huwelijksacte (Mei 1838) van Maria van BaaIen wordt 
verklaard, dat er niets van haar grootouders bekend is. 
Zij had een broer I(laas, die twee jaar jonger was. Wie kan 
verdere gegevens verstrekken betreffende Maria vall Baaien, 
haar ouders en grootouders? Mevr. M. Korneehoff-Noorman, , 
Essenburgsingel 36a, Rotterdam-C. 

45 • 9 Wie kan mij nadere inlichtingen verschaffen over het echt
paar: Oijsbert van Zadel/wil (SatielllOfI) - Louise ,Wam
steker. Gijsbert vall Zadel/wil overleed te Beest 17 October 
1799. LOllise Wamslekcr overleed te Rheden 27 September 
1836. D. J. Knoops, Vijverlaan 2, Rotterdal11-0. 

Wie kan mij, nadere inlichtingen verstrekken over het 
echtpaar: Johan vall Proyeu-Maria Magdalena Augsten. 
lij ondertrouwden te 's Herto~cllbosch JO December 1707. 
Jollo" 1'011 Proyell was notans te 's Hertogenbosch ; zijn 
wapen was: een gekuifde vogel (vermoedelijk een kieVIt) 
staande op een strookje grond, als helmteeken : dezelfde 
vogel. D. J. KIiOOpS, Vijverlaan 2, Rotterdam-O. i 

46 • 9 Gegevens gevraagd omtrent Bcmard l'all Meurs geboortig 
van 's I-Iertogcnbosch cn soldaat ondcr den Heer Capt. 
FOllmier. De doop van Bemard van Meurs is te Den Bosch 
noch in de Hervormde, no~h in de Ho K registers aangetrof
fen. Op 28 April 1724 huwt Bemard vall Mmrs te Maastricht 
Rl'gilla Lansman geboortig van Maastricht. Uit hethuwelijks
register blijkt dat B. vall MellTs van 's I-Iertogenbosch 
geboortig is. J. H. E. Coek, Noordeinde No. 39, Monnikendam. 
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47 - 9 In het gemeente-archief van Aardcnburg vond ik het boek 
. "Supplément au Dicfiollnaire Nl)hiliaire" door A. A. Vor
slamatl l'tlll Oijen, in 1889 te 's Oravenh:tge d""r het Gene
alogisch cn Heraldisch Archief uitgegeven. I-lierin klimt o.a. 
de naam Uosseel in voor. In het Supplément staat tevens 
het volgende vermeld: , 

,.In het Oenealr.gisch en Herallli~ch Archief en in de 
Ribliothrek bevinden zich lOo.oon Nederlandsche cn Buiten
landsche FamilicnanH'I1, waamnder zeer vele geslacht~
registcrs, StaJllboolllcn (Hl Fraglllcl1t-gt'l1ealogiën, zoowel in 
handschrift als in gedrukte werken. benevens Portretten, 
Autograven, Charters. Wapengravurcn enz., alsmede een 
uniek Annollcen-archief uit bijna alle Nedcrlalldsche Con
ranten hijeengEbracht, loopcnde vanaf het einde der vorige 
eeuw tot op heden 1889, hetwelk steeds zorgvuldig wordt 
bijgehouden door den Heer j. A. vall Asselt." 

Gevraagd wordt I1U: Wat staat hierin vermeld omtrent 
het geslacht Rosseel en tevens tlf er een wapen van dit 
geslacht bestaat, door: J. J. Rosseel, Markt 19, Aardenburg. 

48 - 9 Sigismulld Willleim van Fallckellberg ell ProscllUtz, geboren 
Nassadcl 13-7-1713, overste en cOllllllandznt van Veere, 
overleden te Vcere 22-1-1780, trouwt Ie Frallçoise jacoba 
Stilde/mij, sterft vMlr 1776. Wapenbcschrijving van de 
familie SIlldelmij komt voor in het Arm. Gen. van UietslalJ. 
Uit dit huwelijk wordt te Veere 22-1-1760 geboren JO/Wil 
Caret Frederik van Franckenberg en Prosc/lIi1z. Gegevens 
gevraagd van bovengenoemde Slllllelmij en haar voorge
slacht door Charles J. J. Le Mlre, Huygensstr. li's Gra
venhage. 

49· 9 Ge~evells gcvraagd omtrent jllr.· Pr. vall dell Bllrc/1 ~'(m 
Spterings/lOek, waarvan mij alTeen bekend is dat hij in 1808 
huwde met: Anna CllirsUna ClIllaeus, die van 1783-1813 
Icefde. L. A. Driessen, Ellschedeschcstraat 107, Hengelo 10). 

50·9 Wie kan inlichtingen verschaffcn omtrent het echtpaar Cllris
liaall van tier Moore eerst bij de koopvaardij, later resident 
van de Preanger en WilllelmilIa CIlr;stilla Grel/ers, beide 
waarschijnlijk omstreeks 1890 te Sockabocmi (Java) over
leden. CIlr;stiaall had een broer jacoblls jo/ulIl gehuwd met 
Marianlle Palilona KoopmQlls). Wie kan inlkhtingen ver
schaffen omtrent de voorouders van jO/IUIlIIIlS A/lier/liS 
lVi/kells, geb. Grissee 29 Juli 1813 gcst. Soerakarta 19 Dec. 
1888 cn Fl'tlllcilla Elisabelll ROlemeier, geh. 16 Aug. 18W 
te ...... , gcst. Grissee 28 Mrt. 1845. C. W. Zeeman, van 
leeuwen hoeksingel 18, Delft. . 

51 ·9 Wie kan inlichtingen verschaffen ollItrentjollllllfles Augllstus 
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52 - 9 

53 - 9 

54 ·9 

55 - 9 

57·9 
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Llmé, geboren 1751, gereformeerd, van beroep varkens
slachter, gehuwd te Amsterdam 4-5-1773 llIet Willempje van 
O.I'en of OO}·tIl. (Ik heb een aanteekening dat Loué van 
Grijsen of Grijsel komt) en van Jan Johannes Borger, geb. 
te Joure ± 1768, overl. te Joure 4-1-1841, N.H. godsd., 
herbergier (waarschijnlijk een broer van den dichter en 
predikant Elias Anlles Borger). Gehuwd ± 1808 met Pop
kjm Holkes. Gegevens gevraagd omtrent de familie van der 
Molen door M. T. van der Molen, Berkelschelaan 5a, 
Rotterdam N. 

Alle voorkomende gegevens gevraagd over het geslacht en 
naam Ten Siroele, of de Siroele; mijn onderzoek is vast
geloopen bij jallnigje Tm Siroele, welke in 1831 te OUoland 
het leven schonk aan Hermallus Ten StroeIe. Vader onbekend. 
Is er familiewapen bekcnd ? M. Hoogenboezem, Kerkweg 48, 
Lekkerkerk. 

Geslacht Deurloo, uit Zierikzee (ZI.). Gaarne zou ik in contact 
treden lIIet hen, die eveneens deze naam in hun kwartier
staat vocren ; tevens (Jok mct personen welke zich intercs
sceren voor het geslacht vall 'I Hol/, Amsterdam of Rotter
dam. L. L. Mulder, Hoekwaterstraat 148 Voorburg. 
Wie kan lIIij inlichtingen over de familie de SeMl/arl ver
schaffen. Bezit reeds verschillende gegevens, doch onvolledig. 
P. N. Boomsma, Pred. nuyschstraat 33, Leeuwarden. 
Gegevens gevraagd. betreffende het geslacht Combrus(s)el, 
in de 17e eeuw voorkomende in het Land van Heusden en 
Altena. Ook inlichtingen van elders zijn welkom. 
J. P. M. Goossens, B 90, Vlijmen N.-Br. . 
Inlichtingen gevraaglt'omtrent de voorouders van de 4 broers: 
I. RodolpllllS (± Roelof) van Court (vall Coert) geh. te 

's-Gravenhage 21-1-1703 met Anna Catlwrilla Baex; 
2. HCllricus Wil Cour, geh. te 's-Gravenhage 14-8-J 712 met 

Lijsbetll lViIlems VUil der Speek. 
3. Martilllls vall Coerl, geh. te 's-Gravenhage 24-1-1723 

met Margarita I'all Wemm; 
4. Comelis vall Cou,.l, geh. te 's-Gravenhage 3-5-1722 met 

He/ma vall lV emetr. 
In de huwelijksaclen staat: "geborell alhier". Zeer vermoe
delijk te Haag-Ambacht; noch te . s-Gravenhage, noch te 
Monster echter ooit de naam vall Court gevonden. 
G. v. Koert, Rubensstraat 170, s-Gravenhage. 
Contact gezocht met een ieder, die zich met de geslachten 
Olttekamp en/of de Roest bezig houdt, of gegevens hierover 
bezit. Tevens gaarne bereid gegevens te verstrekken. 
Jan Oldekamp, Haarstraat 8a, Rijssen (Ov.). 



IN UIT TJJDSCIIIUFT \V()nDJ~N 01'Gl~NOl\JEN: 

Volledige ge,'iiachlellregi.ders lier IedelI. 

Ge"ealogische fi'agmelltell. 

A.lè.lru/d,'cn. l'fUl Invurtierstfllen, ilHli()1I men hiervoor zijn 
toestemmillg Iweft gegfmell fltm Iwt bestllur. 

Arti/,'e{s op gebie(J van llel'flldielî.. 

Opguve van llr01l1WII. 

lJoelwullIWIU/igillgell, Boe/î.besprelrillgen. 

Ecu llrf'ge."lms voor de leden, wU(J,';n zij Imullen tnIChten 
die IIloeilijl,,"eden op te lOo',,',e,, met Uil deren, waar zij 
alleen muchte[oos voorslaan. 

Gegevens, ',eschrijvillgen e.d., ~l'(!r steden, dorpen, [HlIde
rijen, boerderijen, strelwlI, provi"cie's 'etc. 

Artilre[s over Gilden, 11IUf, ontsta(ln, film filllctie etc., 
over GruIsleell ell , Gn'.I.)psch,.ifie,,~ Kerlren, 

, l"lwllfl,ml'gflVf~ VClII. wit/ere tijdschriften 0l' Gell(~fllog;!~dt 

en. flfUltICrwUJ't. gcbiml. 

Ge.gtwell." uit. (/001'-, trouw- of bt.>gnwlboe/lCll, (ll of "iet 
0l' tie nijl,'surd,;cven HUJlwezig. 

0I'MUlIf VIln. ;IIgelwmeu li'If'u,./Ïf~rst(ftml, met 1]t.>l'Il1eldillg 
vun de "umen welhe hier"l) voor/willen. 



lleraldisch Atelier 
JOHN. v. ROSMALEN 
Groen van Prill8tererlnan 39 
Voorburg (Z.H.) Tel. 728120 

Speciaal adres voor /ret gral!ee
ren en sc1lilderen Vtm Fn.llIilie
wapens in Iwulplaat. 
Oal.II,. 11k al,.. ..a I' a.mln f.mlll ••• ,la. 

Welkc il}Slcllillg Op genea
logisch gehiec1, becft pluu(s 
voor ccn 

NETTE JONGEMAN 

der Nedcrlandschc 
Gcncalogiscbe V creclligiJig 

lied raagt I,er jonr "I echts 

/5.-, 
waarvoor U tCYCllS gratis 

"GENS NOSTUA" ontvangt 

VOOR.1lIEES1'IJIEDENIJE 
tc koop: 
AU. kIRI'I.~rA Ol' de teAtnmf!nten, 
Ilfle,lelAchritlingcn, voogdijf!n, 
huw. '· .. .,rwRorflcn elUI. "onrko
lIlellfle ilJ dc rechterlijke en Ilo
tnrieele archieven "an Z. Hollnnd, 
vnnAF ter Aar t/m MaaAlrmtl, 

gehuwd. 31 jaar oud, modernc tesnlllf!n ong. 600 1"tio-pagina'lI. 
talcn? Verzoeke bericht ollder No. 0000' UJ,ieke collectie. 

Voor advcrlclltie's kunt U 
inlichtingcn bekomen bij 

bet Secrctariaat: 

Rioll.wstnr,at 100 

Am sten/tlm. -Oost 

IN DE SI~RlE 

NEDERLANDSCHENAMENKUNDE; 
verscbijnt binnenkort: 

Dr. IJ. J. l\Iccrleus; 

ZEEWSCHE 
FAMILIENAMEN f. 2.60 

Delltelt DIl reeds Uw ex. aan 
N.V. Uitg. Mij. A. nUT<amS, ~aardeD 

Dr. aau aflree: Korte Potf!1l 28, (len IInng. 

Op den 15en Augustus overleed nog 
geheel onverwacht, mijn best. vriend 

Mr. GiJsbert Adrlanus 
van Schouwen 

Oud lid •• n d.n raed .. n JUlIlIl. ,. S.m ... " ... 

in den ouderdom vlln 65 Jaar. 

P. W. P.ludanul 

Uw familiewapen, stamreeks 
of kwartierstaat 
nngezocht en lI.menlte
'leid telten billijke prijzen 

Alle heraldische en 
genealogische zak.an 
verricht voor U 

Heraldisch Genealogisch Bureau 

"DE BANIER" 
Meindert lIobbem •• tr. 28 Ifeem.t.d. 

Drukkprl.t. C. A. Spin k Zn. N.V. - AIMterdAm. 


