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van St. Nleol ... s te MAastricht op 2 December 1748. Peter en 
Meter waren Andreas Denys en Anna Maria Steyn •. 
Over zijn Jongen!lJnrt n Is weinig of niets bekend, hU had vier 
zU!'Iters en WAS roeit het. op een na Jongste kind uit het gezin. 
HU glnR' In zUn geboorteplaats op school bU de PaLen Jeluit.en 
en bereidde zich na voltooiing VAn ziJn l.atljnsc.he atudles voor 
ap een IOOpbA.Rn alA gee!'ll.eIlJke. Dit voornemp-n bracht. hU echter 
niet ten uitvoer, daar hiJ na de mlnde~ wIJdingen t.e hebben 
ontvRngen. van phmnen veranderde en aan de Universiteit van 
Leuven nat.uurwdenl'lChappen ging studeertn. Op 24-Jarlgt!n 
leefUJd werd hU benoemd tot professor In de nat.uurkunde en 
Ilhllo.'iOphle aldaar. Oe uitvinding van de luchtballon door de 
gebroeders JOBeph en Fotlenne Montgolrler In 1782. 
met verwarmde lucht, gaven den stoot. tot talrijke POGingen 0111 

een J(oectkonpc ,.IuchL'lOOrt te bf'reldt'n. 
Jn Odnher 1'J84 l'I ll'Il'I~d e Mlnckelers cr reeds In , 7,IJn 

onderzoekingen bekrooIlIl te zien, De result.al,cn van Ileze onder
zoekinGen werden snmengevA.t In de brochure : "Mêmolre sur 
J'ulr InrJAmmnble IIrê !l6 cltrrêrent.es subst,ances", waarin hiJ 
zIJn ontdekking be~chrUrt welke wU hieronder vert:ulld weer
geven : .,Den len Or.tobrr 1784 kreeg - Ik door fIJn r,:est""nJlte 
IIl.ecnkool In een geweerloop droog te desWIeeren, In korten tUd 
een groote hot'Veelhrlrl brandhare lucht; vier ons s teenkool 
gaven een kubieke voet') VAn deze lucht, die. nA weging, v Ier 
Ol n ft I II r. h te r bleek I,e zUn dAn de IlIeht. van onte dAIIlP
krlnlt." 

Nodere bU7.onrlt'rheden over zijn leven en werk kan men 
vinden In het tte8chrUt van P. Hol s I u s: .,Korte levenllSchetll 
VAn J , P. Mln r. kei e r 11, uitvinder van het IIchtgrul". 

Uit dankbaarheid voor de vele bewezen dienIlten werd 
Mln c kei ers In laoe lot lid van de gemeenteraad van Maas
t rl rht. benoemi', wt'lke wAorcllgheld hU gedurende Uen Jaren 
beklt'edde. Nadat de KonlnklUke AcadelUle van Brussel was In
gelIleid , wenl Mln r. kei ers Oll 3 Jult 1816 met. het. Udmallt-
1It'11I'1' deulfvAn venerd, terwijl de Geneeskundige Raad VIln 
l.Imbn~ hem reeds noeRt'l' tot. voorzitter had geko7.cn. Door een 
bt'rot'rtc WAII het. Mln c kei ers echtRr onmO~f!IUk geworden, 
zIJn lIt.udll's voort te zetten Lot. hrL einde van ZUil leven. HU 
overleed onf::elmwd Ol) 7!'i-J3rl~en leertljd te Manst.rleht. den 
4en Juli 1824, In IlUn overIlJdenllar.t.e lltant vermeld, dat hU ge
flrJl slolllleerel heuHlelenL was en profesror. ne stad Maastricht 
eertIl'! zUn r.rooten bnrfl:er .Ioor een standbeeld op de GrooLe 
Mlukl. te plantMln en doopte tevens de Heerenstraat om lot 
Mllickelera!'llrnat. 

liet. geslacht Mlnckelerll komt. reeds In de l!'ie eeuw In 
MlI.alll,rlcht voor. n.l , den lI~ell December 1499 werd tot. burger 

6 

aangenomen : MathUa Myn cke ler; vanwaar Mathlls 
kwam, kon Ik helaas nld achterhalen, wellicht kali lelnand mIJ 
hierin mettertIJd helpen. He~ Is mogelijk, dat de familie ul~ het 
Belgische gehucht Mynckelaer "tatamL. Mat hij s overleed voor 
1539. In het begin der IBe eeuw worden de MI n c kei er 1:1 te 
Maastricht vermeld In de IIChel.enreGlatera tier overdrA.chten als 
grondbezltt.era en eigenaar. van hulzen, wnarhlj bleek. dat zIJ 
verwant waren alln vooraanst.nundc geslachten uil. Maastricht. 
o reeds eerder vermelde Mat. h U s M In c keI ers huwde 
Mar lil van 8 c har 11 ; uit hun huwelijk werd als 2e kind 
hun zoon Jou 11 n e a geboren, welke huwde met Mar 1 a S ij 11 s 
uit het. "Den Vögel" In de Spl14trllaL Le Münstrlcht. lIun oudste 
zoon, L eon a r d genAamd, huwde als weduwnaar van I d a 
Pee rbooJU (dochter van Ja 11 en E li s n lJ e t.h N IJ s ma ns) 
In de St.. Jacobskerk te MnllStrlch~ op 4 Jamlarl 161 I Mar la 
van Nam e n . UIt. zij n Ie en uil. ziJ n 2e ImwelUk werden elk 
zes kinderen geboren, UIt. (Ie 2e echt werd Il is fJtldsle zoon IlJl 
16 December 1013 In de St. JllculJskerk A n L 0 111 ti s ~cdoupt. 

De oude MI 11 c kei e r IJ wm'en leden van het lJekemle 
Maastrlchtsche !:lilde dcr ,,8eoen3r.he Vaderen",', Illlt reeds In 
1391 vermeld werd In een ralldsbcshüL, 

A n to 0 n was koopman eu woonde te WIJk In het huls 
"den OuJden WnJ:lcn" In de CorverllLrl'laL, cic eenc zijde grenzend 
aan het hoekhuis "den Gulden Ajlpel" en ter andel'c zUde RllO 
"den Engel"; hij trouwde met. Mar I a C I a es sen lu de St. 
Maartenskerk te Maastricht Ol' 22 Belltellll.ler 1635. Zij werden 
ouders van acht kinderen, van wie A n t h 0 n I u s, het zevende, 
gedoopt. werd In rie St. Maarlenakerk op 18 Februari 1646. Dezo 
huwde 10 21 Juli 1667 te Luik met. CatharlnA. O l lklo CII 
aUerl aldaar. UU dit huwelUk werden zes kinderen geboren. 
waarvan Fr a n ço I a, hun oud31e zoon, weer naar MaastrlchL 
terugkeerde. HU was 11 October 167'J te Luik In de SL. Adelbert.
kerk gedoopt en oefende hel. beroep VIl II IIpoLhcker ult. HU 
huwde tweemaal, Ie meL Marln Mar ga reLhll 'founs Oll 
9 Augustus 1703 In de St.. NlcolUl\skerk te Maastricht.. In welke 
kerk zijzelve als doehler nn 0 uspe ren 80 I' h I 1\ V n u U els 
gedOOPI. was. zU werd lIegraven 10 Februari 1'J09. lIeL 2e huwe
lIJk van Fan ç 0 la vond op 21 April J'Jt19 In de zelfde kerk 
plaats. ZIJn echt&:enoote, Jo a n n a 'I' h e Cl ti 0 r II P e s ser s 

I) h .. t Ollde ~r ,,!S/loI'It.'ld11 V.tlrl'Clll" .lUl ,prd~ .rrtn~kI 111 l'en "hll'll1dl .... 
ru.d~b"'lltlt "MI 13 ""brll.rl 13'1. en "Itl IPII ,klei d" 11 IIllwIO'r, ,·oc>rn:llndllk 
"In 1 . ~'!I1. nau Bchoolle ll lt. Zweden, In Ins d WCII dit 811de 1:1111 , ,,,,' lIlelI ""ver 
1"" de 6"'d. lUClI1 oo~ dl 81>t'd1Tf:1I In hllen'lIt , /IIllIN v" ... wnrde 'lilt: 

Ie, tie QlId>l11I rOllell dtr dHlhrbblindl 'rrltll heL IIdml"lM:hol' 1'." ,,11' 11 ('("<'11 
en de enntlll"l!lo ... ednwrll 111111 levelI '"il' de vOVtdeden w,'lke nnll heL Ud· 
m .. tllellllil frrooltdl'n WMtll, M IldelI lIenlelrll , 
~. tie rrehthatrlK:llIl~n veq,'kh ~ wan'u Ila Uit 111' 11 . ... lnl ~,llIr. "Ir. I '~IT'HII\ ",n 

het ,Ud~1 bU UWon~n, or, biJ "'ftUIIII \'cthhultr llll'l, ~ICIL te Inten wcrkllen· 
wllUrdlSIIII . 

3e. de ~tftd Jurlll~. dl' f),·n,tblav.n dtelhtbbenl elk ten "St, Ann.kOflI!:" 1011 
d0l!1I tue_olllfn . 
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WM eveneeml dnnr gedoopL op 23 Juni 1685 en werd ook aldaar 
20 Juli 1748 bcjtrnven . Zij was de dochl.er van den militairen 
gene~sheer Pet.rua Peslers en yun Joan na Theodorn 
RuLler • . 

AI. Ge kind VRn Iie J!nen werd uiL diL I.wt'ede huwelijk te 
Mnl\SLrlcht. aldnl\r nll\st.reekl'i 1722 L 0. ure n t. Mie hel MI n
ck e Ier /I Jtebnren; hij oyerl~d 17 December 1800. 011 18 April 
17<40 huwde hij Annn Margarethn Denys look wel 
o en I ~II Gtm::hrevrn) , o'lerlr.den te Mtl astrlehl 24 Jnnuarl 1794. 
uiL wrik huwelijk 'lijf klnd~ren gebor en werdrn, n .i. : 

1. Juannn Cnl.llarlna, gedoopt 5 Juli 1747 en be
Graven 0 JnnUlul 1748. 

2. Joh 11 IJ n e :< Pel. r 11:'1 I de IIIt.vlmlerl . RcdoClll1. 2 Dcccin
IJcr 1718. 

3. J n all)) a Th r o ti ('I r n. gedoopt 1 Noveml)Cf 1750, on)t~
hnwt! overleden ~ Juli 1810. 

4. Maf I n Cat. h 1\ r In a, gedool'~ 22 Oclnber J7!'J2 en IIvel'_ 
IflCIl' 1I 2:! Drcem»rr III:!fl. 7.ij wnll klotl.';terzlI.''!ter In "den Daylml", 

5. A 11 I) a Mar I a, J,:cdollJlt 30 ,Il1nunrl J75D ril overleden 
20 Jnn\Uul If"~ . 

AlIrIl werllrll 1.Ij Ie MnnRl.rkht geburen In het lItl\ lIIhul~ .,dc 
Dry HONen", hel.welk In 17811 111 afgebroken: zU werden In de 
St. NI r.nln Mkerk nlllanr t:r.donpt. Ook '1.ljn allen le Mant'ltrtehl 
overteclen. 

Volgens umlp.r .. ltalltl!t'keningen'l zou het geslncht M I n 
ek e Ier I In mannelijke lijn zijn uitgestorven In 1848, en wel 
loen op 1 Juli te Manst.rI('ht ele Zeeree'rwaarelen Heer oud-neken 
JORl1nea FrRnr.I!lelill Mlneketer5 oyerleed. 

M. n. KUSDONK Jr. 

• 

Op 29 &plellloor UI45 waa hel 130 jllar 
geledt'lI. do.t biJ KB. de wet op de Orde vun 
den Nederhmdsehen Leeuw, ojlE'nh .. ,ar ge
mankt In hel. &la~lsb tad No. 47, Inter gewlj
zl.:c1 lIij de weLlen van 15 AIlrIl 1886 fSt.. BI. 
No. 041 en 10 Febr. 1910 IBt.. 81. No. 501. te 
BrllRl:leI "rgekomUWd werd. Koning Wlllem J 
had :u\I\'Illnkelljk het plan, één ridderorde 
te !lUchten, ala lJelOOlll llg voor militaire en 
voor burgerlijke Iclvlelel IlIenstSCII alm de 
I{toon or hel Vncierlulid lJewe1.en. Uit diL 
pion Is nis eert;le fle Mllltl\lre WIII(,lIlt;l'tI"~ 
vUllq;eknmcli . vlJr mnnnden na de nrkumll
!tIn); el'\lllll wenl UIN tweede de Orde vau 
dell Nellr.I·lnlllhll:hrll Leeuw IngcRl('lI l. 

Dc Ortlo 'IIUI Ilcn N. L. Ia In lll'ie kla~t;en 
JII~mlf'rlll : (Jroo~krulli, COlllmnndeur ell JUel
der, terwijl d nnrnnast nog het Instltllut van 
Broeder JUGclltelcl werd. I\nl'l welke onder
scheidinG levenshlll(l' een Jaargeld vnn 
/200.- verbondl~ n 11. 

De versierselen vnn hel eereteekcn be
s tao.n lilt een door een koninklijke kroon 

gedekt, wil. geëmallleenl mallhezer krull, voorzien 'Ilm gOllden 
W's tUlIlIChen de armen. In hel. IIIldllcn bevllllit zich ann tic 
cene zijde een blauw Reëmalllcerdc runde schijf, waarop met 
gouden leLLers de fraRle I llreuk VJRTUB NOBILITAT IDeugd 
adelt) . en aan de Rlldere Zijde de lIebaBrd, tooa!s deze 011 het 
rljk~wal)Cn voorkom!., slanll. De k ielu' vnn hct IInl. Is Nu~au
blauw mtt. LWE"e smalle oranje slrelH"lI . 

De orde IItno.t. In uer hOOI allllzlcl1. Als eente werd de orde 
verleemt nan de ,.lIIegalen van 1813", In fte l>enwnell vun Oraaf 
'fon IIn~c'llclt)rJl ril (Irnnr V"II der DIIYII vnn MrUI'iCllUn vuor hUil 
aandeel In hel hen\lel der Nedt'rlnndl«':hf! onalhllllkfllUkheld. 
Oraar van LhllllurR Bt.lerum. de Inatale van het driemanschap 
was reeds In hel bezit van het grootkruis der MIUt.ulre WJllems-
orde. N. M . 
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o€ r~mlll€ GI€O€ 
JAC. HElmEN 

De naam 0 leb e vonden wij ook gespeld als Ge y b e In) 
- 0 y b e 11, en 0 leb e n, doch zal In Gelderland en In Grave 
wel zijn uitgesproken als 0 i e be en later aldus gere;teld ge
schreven, Mogelijk moet de herkomst van deze familie gezocht 
worden In RavenlelJn, waar Jan Herman GeUben In 
1548 ') schepen was, 

De oucbte vert.egenwoordlger dezer familie, waarvan een 
stamreeks Is op le maken. vinden we In Jan G y ben, die In 
de eerste heUt van de 17e eeuw te NederasseJt geleefd heelt. 

In een acte van NotarIs D. Par In g e t te Orave ' ) d.d 6 
Dec. 1702. vinden wij t.wee kinderen van hem genoemd, n.l. : 

I. Thonlsken Jnnsen OIJben en 
2, lIerman Jan Oijben. 

UIt. genoemde nr.t.e blijkt., dat Th 0 nis ken vóór genoemd 
Jaar reeds WAS overleden en dat. ziJ de weduwe was van Pet. e r 
Wou ter~, Haar ma ntretfen we hel eerst aan In een koop
act.e uit. Grave van 30 September 1689, waarbij "de erfgenaam 
van Leendert l. o uren s en Orlet.Je Oerrits, echte
lieden, voor de eene heUle, en P e t.e r Wo \t t. ers, getrouwd 
geweest zijnde l11et de vllornoemde 0 r let J eOe r rit. s, voor 
de andere helft, Ill\er voorgaande proclamatie emle In openbare 
parr.ke aen de meestbledcndc op een hooge ende met. uytganck 
der brandende keerse van eoper 8eecker huys, hoH ende stal
IInghe, staande achter de Maerstall, met d'eene zijde neUens 
hu IJs ende erve vnn de weduwe van de procoreur Me y e r, 
d'ander zijde neUens het Magazijn deser stadt., voor ende achter 
uytschletende aen de gerneyne straet. ende "de Corps de Ouar
des", benevens : .. <Ie hellle van seeekeren moellholf, Retegen op 
(len Ham "fOnoemd de Luysboseh, met. d'eene zijde nellens erve 
van de erfgl'llamen van JuUr. Cri c q, d'ander ~IJde d'erve van 
Jan Wou ter s Ver h Po yen, voorschietende op den Ham ende 
:\eht.erm:hlelpnde Ol) den Blt.tert. ... 

De kooper van hel huls wordt Peter Wout.erllen en 
van den moeshnf: lIuybert. Buddlngh. 

Deze verkooplng had plaats "Ler huyse van d!'n Rechterbode 
te nverstaen van den geStlh<>tltueerden 8 c hol t e 8, Schepen 
van Orave, 30 September 1689". 

Over dit zeilde hulll wordt gel'prnken hl de "staet Pond ':! 
Inven\.nrls v!\n olie g~deren. bevonden In den slerfhuyse van 
Ton n 18k e n Jan sen zaliger, In haer lceven getrout. geweest 
met Pee ter Wo 11 ter s, woonende binnen deze IItadt 
Orave", -

I) C, u, "'Tm~., .~ .. Ch,'rlN~ ril R"""h~Ldell h~ tT.rrcn<1e het. L~.,,, ,'Uil R.v .. n · 
""'IJ"" ~r d.~L. I,IK, Ja, 

" I u ..... ril ~I ,It, ,'f,drr Kchrlltkt. ~l"kk." V.tlll In tuLJ" b.~U , 

DIL huls bleek belast. met. een schuld van /50.- aan Jan 
Jansen Clompenmaker ol zijn erfgenamen. 

Aan geldswaarden werden genoemd een hYlmtheek van 
300 gulden op het. huls van Jan d e B r u y n ; een obligatie 
aen Hendrlck Rut.Len Jn de Heek, groot. 150 gulden en 
"een stegte arrekenlnge met Jan Wo It t. ers "'oonende tot 
Nleuwkuyk, soodat. Pet e r Wou L e ril nog van hem preten· 
deert 150.0.0. 

In de 6tal bevonden zich vier "Koeybeesteu" en verder werd 
er het noodlge Un, koper-, Ijzer-, houf.... en aardewerk, alsmede 
beddegoed en lijnwaad aangetrorren. 

De Inventaris Is niet gedateerd, dor.h In de reeds genoemde 
noLarlëele akte van 8 December n02, wordt een accoord gesloten 
tusschen de desbetreffende erfgenamen: 

Jan Peter Wouters, de man van de overledene ten 
eenre, en Her man 0 y ben, de broer van de vrouw. 

Na verdeelhlg van de .. moblIla In- en uy\..schuhlen" kwamen 
de geldswaardige papieren aan eerstGenoemde en het huls aan 
G y ben. De eerste mocht er echter tot Paaschen eerstkomende 
In blijven woonen, doch dan zou 0 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 a zou worden ler hand 
gesteld, die er naar verkiezing mee kon handelen. 

Her man 0 y ben, die we hierboven vermeld vonden In 
1702, treIten we voor het eerst aan In een koopuct~ van IA 
Januari 168t. Daarin wordt door de erfgenamen van J n 11 
Derlcx aan H erma n Gleben en MetJe Aerts .. echte
luyden" verkocht een ,.tuk land "DEN AERBLACI-I" gehee~.en, 
groot ongeveer twee mergen, twee hondl, gelegen In den kerspel 
van Nederassell. 

Uit een "vrlende-accoort en maagtscheydlnge" gesloten 
op 14 Fehruarl 1718, lceren wiJ I'.lJn lamllle nader kennen. We 
zien daaruit, dat bllvcllgenoemde M e t.J e n A er t. s reeds Is over
ledpn en dat. hiJ nndlen Is ~chl1wd met. Mar In Nee 11 s. UU 
het eerste ImwellJk I'.lj n drie khtderen gewollnen. namelijk : 
Jenneke, Jan en Arnoldus, doch bij het sluiten VRn 
het. accoord, Is nlle«:n de laatstgenoemde nog In leven en is 
hij voogd over de nagelaten kinderen van zijn zuster, Deze was 
gehUWd lOet Jan Ja. C 0 b. welke Inatste In 1759 te hmsl.crdam 
woonde. 

Over kinderen uit het. t.wc«:de huwelijk wordt wel gerept. 
doch deze wordf'n niet met namen ((enoemd. 

Het waren: 

1. hndrles Oleben, die VOlgt., en 
2. Meche! Olebcn, die genoemd wordt.Jn het 
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testament van 111 Uecember 1748 van haar broer A n d r les, 
toen blijkbaar ongehuwd was t'n bij hen Inwoonde. 

A n d r le s G I e hen was gel>oren te overnsselt, doch Wooll
de later te Oravfl. hiJ huwde aldaar 25 November 1731 met 
Maria vall der Poel, weduwe van wiJlen Peter vnll 
Tongeren, deze was geboren te Grave en woonde toen onder 
ElIchnren. Uit dit. huwelijk werden gecn kinderen gebnren. 

Voor notaris Frederlk Hubert Engelen te Grave 
tellt.eerden :>lij op 19 December 1748. DaRrin vermaakt hiJ zlju 
huls bem'vens 50 gUlden aan zijn zuster Mee hel, mocht deze 
vMr hem komen te stenen, dan komt dit legaat aan de twee 
zonen van zijn halve 7.uster met name: ,r a c 0 b en Joh a n nes 
van Ham. 

Ol' tt'statrlce legateert. aan haar broer C ft spe I' v ft n de 
Poel (or zijn kinderen, bij voor-overllJdenl een som van 600 
gulden, en haar zUllter Susanne van de Poel( of haar 
kinderen) InsgelIjk GUD gulden. Verder verklaren de testateuren 
malkander tot universeel erfgenaam. 

Ingevolge art. 16 van rte ordollnnncie op de collatrnle suc
cesllle, werd ef!1l tiental Jflren later bekend gemaakt, dat op 10 
Decl>mber 1756 binnen rle st.ad Grave was overleden Mar I a 
van de Poel, In Ip.ven huisvrouw van Andrles Gleben, 
met een opgave van de nagelaten goederen en kapitalen. 

Deze was op de eerste plaats het reeds meer genoemde 
huls te GrAve, dat. hier gezegd wordt te zijn gelegen op de hoek 
van de naa~- en st. Jorlsstrall.t, verdl>r een kamp land, genaamd 
dp. "HongercRmp" onder Escharen, groot anderhalve morgen; 
de helft van een stukje bouwland genaamd ,,'t Eyercampke" 
te &charen, ~root. ongeveer % morgen en een hypot.heek van 
300 ~uhlen op een bouwhof te Beera, genll.lI.md de "Plukwolt'''. 

Op 19 April 1759 stond A n d I' les G l eb e nopnieuw vOQr 
notaris v 11.11 fo~ n gel e lt, vergezeld van ziJn aanstaande bruid : 
Maria Ellsl\beth van Boekel. ZIJ stelden den notaris 
twee eensluidende Instrumenten ter hand, waarin hun huwe
IIjksr.he voorwaarden ~eschl'even waren en die ze wenscllten 
nnlarleel te zien' vastgelegd . 

Belde stukken waren met ecn groenen zijden drnad door
regen en "op ses dillttncte plaatsen met. haere cachetten en dat 
van meyn notaris In root lacq gecnc:hétteert". 

JAC. HEEREN. 

I Slot vnlgt.) 
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hEt voonrn"llC,E IUIIS noeRlo en b€ 
hoeve CjRoot·DO€Rlo of Doelö€A: te ntERlck·noekenö 

Het WIlR op een moolen lentedag der mluUld Maart., dat 
wij on8 op weg begaven naar den Boekend te BIerlek. Het doel 
van ons ultsto.pJe wns een bezoek te brengen aan de flldnRI' 
gelegen oude hoeVE! Oroot-Boerlo, In den volksmond meer be
kend a ls De Boelder . 

Wij volgden den Horsterweg, staken tegenover het St. Anna
kapelke de ~poorlljn over, sloegen den tweeden binnenweg RAil 
onze Unkerhand In, langf! een dennenboschJe en het aldaar 
gelegen voetbalveld en waren binnen tenlge minuten op tie 
plaats onzer bestemming. 

Tegenover de1.e hoeve lag het voormalig huls BOl'rlo. onlt 
wel genaamd de hof Boerle of Buyrle. Het was een ruim, franl 
en sterk gebouw, door grachten omgeven. Het had ook ('Cll 

huiskapel. waarin eertijds bet H. MIcoffer werd opgedragen. Het 
bevond zich In 1938 In bouwvalllgen f!taat en werd !.oen aan
gekocht door notaris Rom u aid u s C 1 ere x vfln BIerlek, die 
het liet afbreken en er het tegenwoordig a1(laar nçg gelegNl 
landhuisje bouwde. 
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Het huls Boerio heeft volgens de meenlng van wUien den 
heer Eduard Rosenkrantz, oud.Venlonaar, zijn naam 
ontleend aal\ het Oeldersch adellijk geslacht van Boe rio, dat 
reeds In 't begin der 14de eeuw te SIerlek voorkomt. 
. DominuIt Thomas de Boerio WAS volgens een cUns· 
register, dat In 1327 werd aangelegd, nrpllcht aan de abdij 
Camp bij Oelder, die In genoemd Jaar van den edelheer 
Rutgel' van Merhe(m goederen te Bterlck had ten ge
schenke gekregen, JaarlUks te leveren aan JaarcIJns 4 schelIIn· 
gen, en 2 brooden of 1 denal\t, 2 hoenders ol 1 denaar, 1 sum· 
meren blèr of 4 denaren en 4 summeren haver of 8 denaren. 

Van het huls of den hof Boerle (tot Buyrle) vinden wU 
eveneens melding gemaakt In het regIster op de leenakten
boeken van het vorstendom Oelre en graafschRp Zutphen (Over. 
kwartier), blz. 13B, In 1904 door de vereeniging Oelre ultge-
leven. . 

Zoo komen wij te weten, dat In 1430 Fr e e tz e lOod e
rrlda of Frederlka) van Brede (Maasbree), huis
vrouw van Oer.lach vRn Vossem, de beleenlng ontving 
met "dat huys tot Boerie, met al slJn hovereldlnge, seylant 
(zaRlland) , bo/lch, broeCk, beemde", zoonis dat met al zijn toe· 
behoor In den lande van KeMel gelegen WBl! . Zij tochtte I) 
daaraan haar voornoemden man. In 1447 ontving Joh a n van 
B red e de beleenlng ermee; zIJn bovengenoemde tante, die toen 
weduwe "'RII, behield echter den tocht 'J eraRn. Een kleindochter 
VRn deze, Heiwig van Breda, was gehuwd met Ooert 
van K e /I /I el, wiens zoon Joh a n In 1553 de beleenlng ontving. 
Een zoon van laatstgenoemde, L 0 e I van K e IJ /I e 1, verkocht 
In 1577 het Roed aan Adolr Schenk van Nydeggen. 
Verdere elgenaar8 van hu"!e Boerio waren : diens zoon Jo a n
ne 8 Ad 0 lI (overl. In 16291 en kleinzoon Ar nol d (over!. In 
J652) . DRRrna ","oonde er van 1652-1664 Joannes Wilhel
mus VR.n lIaeren uit Urubbenvout. die met Joanna 
Cornella, dochter van genoemden Arnold Schenck en 
Oertrudh ,V08Ch was gehuwd. 

In 't begin der IBe eeuw WilS huize Boerio In be:..lt van 
Tllmann U/l Antonluil van Aerllsen, advocaat te Venlo, 
(over1. In 1715) en later van diens weduwe Cl lil raF r anc t IJ C R 
Claellsen8, (begr. te Venlo 27 Nov. 1728), die In het oudate 
begrR.fenlsreglster van Venlo, V rou wel' a n Bie r lek wordt. 
aenoemd. 

Over de!:e Vrouwe vonden wIJ In het prot.ololienreRlster van 
BlerJck 11716-1728 het volgende vermeld, met betrekkIng op 
Huize Boerio. Den 27 Juni 1718 verscheen nl. voor 0 era r d 
In gen R U U, scholtIs, Pet e r Jan sa enen A e r t M I c hel /I, 
schepenen der heerlijkheid I:Uerlck, Pet e r Be e c k, bode van 
het hooBBer«ht.!ho~ te Venlo, die aan den heer Peter Fran· 

'I nuchicebruilr. lIenlet~n of lijfrente ontr.lICen. .. 

c18 van A e r s s. n , nalnE,,"S bovengenoemde weduwe, o.a . 
overdroeg: de helft van ongeveer acht morgen land aaneen ge
legen zuidwaarts aRn de oude leenroerige erven van het Huls 
Boerio, en voor de rest rondom de gemeente aan den knnt vnn 
den weg naar Sevenum; de helft van den Hoppencamp ongeveer 
1 % morgen, liggende aan het begin van het l,aarbroeck, aan 
den linkerkant, "In 't opgaan naar het. huis Boetlo". Eveneens 
de helft van een cijnsboekje, voorts al het vermeende recht, 
pretentie ol actie, welke de voogden der kinderen van wijlen 
Jonker Oulllclmus Adolphu s van naeren en 
JOR n n es BIlptt st R R uys (c hl meenden te h ebben. In het 
geheel or ten deele In of op ,,·t Huys van !I(! ll gallschen BocrIo". 
Alsmede c\e heHt VRn zekere perceelen bestaande " In he~ hulJ!l 
den kleljnen Boerio genaemt, schuljre, backhuijs en dacl'bij 
liggende landerijen, groodt ongevehr derthlen morgen" . 

Na den dood der weduwe van A e r s s en kwam Boerio 
aan Fr a n c ls cus Gerardus Ruys, raadsheer nrm het 
Hooggerecht .. ';hof te Venlo, die met hare doch ter C a I. h a r I n a 
J0 8 e p h a van A ers sen was gehuwd. Deze echtgenooten 
lieten Boerio na aan hun dochters Catharlna Therenla 
(overl.ln 17B7 en Clara Franclsca Ferdlnanda Ruy s 
(overl. In 1797). 

Den 16 Maart J782 Het de Magistraat van Venlo omtrom
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 BIerlek een brRndbrief Is gevonden. De schrUver ervan 
dreigde de hoeven van genoemde JufCrouwen In brand te zullen 
steken, wanneer niet op zekere plaats onder de jurisdictie VRn 
Venlo tWRatr kronen werden neergelegd. De Magistraat loofde 
een premie van 100 gulden uit voor het ontdekken van den 
dader. JAN VERZJJL. 

GERAADPLEEGDE BRONNEN: 
E d u a r d R 0 5 enk r a n t z, Bijdrage tot de geschiedenis 

der Graven van Kessel In MIl8Sg0UW (1899', blz. t6. 
Protocollenregister van BIerlek 1'715-1'128. 
H. 0 p deL a a c k, Brandbrieven In Nieuwe Venlosche Cou

rant dd. 15 Dec. 1924. 

meOeOeelmljen VAn BeStUUR: en Q€O.\C'tl€ 

Op verzoek van vele leden zijn wij besloten om de artikelen 
welke geplaatst waren In de reeds ver8chenen mededeeUngen
bladen, over te nemen In ons Maandblad "OENS NOSTRA". 
Hierdoor zijn de teden die niet al onze mededeellngenbladen ont
vIngen, toch niet ten achter bij onze leden welke reeds van het 
begin af lid waren. WIJ hopen dat U hiermede accoord kuut gaan. 

REDACTIE . 
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vuác,enUlIBUlek 

Dt'2e rubriek staat. ten dienste van een led!!'r, die met zIJn 
onderzo,ek Is vA8~geloopen, dan wel van diegenen, die mf!t andere 
pet~nen verbinding zoeken op genealogisch en heraldiek gebied. 

De vragen zijn uitsluitend In te 2enden aan het secretariaat 
der N. O. V. o SumatrR8traat 230, Amsterdam-Q. 

I - I Wie bezit er bijzonderheden of hhd.orlsche gegevcn!\ om
trent de grllRfschappen "BENTHEIM" en "LINOEN", ZOO
nis boeken e.d. Wie Is er op de hoogte met de gesteldhpld 
van de "Benthelmllche Archieven", vooral die uU. de om
streken van Schüttor( (OHNE) . Lectuur gaarne eventueel 
ter Inzage gevraagd door: J. Veldman, ScheldelltrRat 62-1l, 
Amsterdam-Z. 
Antw. Red.: Op de U.B. VRn Amsterdam bevindt zich wel 
een werk over aHe graafschappen, vtliUlgt U daar eens om 
Inlichtingen. 

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

3 - I Wie kan mU Inlichtingen vetschaHen omt.rent. de 'Yolgen
de (amIlIes! v. d. Toorn (R'dam, Loosduinen en "Voor
schoLen), v. Rijn fWagenlngen-Bennekom), de 81 egt e 
Rot.t.erdam) en de WIt. U..oosdulnen)? Is er een wapen 
van de familie 8 tu Y of van een df'r voorgenoemde ge
geslachten bekendE 
J . C ••. d. Toorn, CII03traat 28-1. Amsterdam-Z. 

4 - I Alle gegevens gevraagd betretrende het geslacht. Wa l
pot. OOk adre!Ulen van dragers van de1.p.n naam ont.vlna: 
gaarne: Urll. Th. G. 1\. BoII, Bronckhoratstr. 44, A'dam-Z. 

5-1 Wie kan mU verder helpen met gegevens van Frans 
Adolph Bo(olnekamp en zUn voorouder81 MIJ 18 
alleen bekend, dat. hij 19 November 1158 t.e Gorinchem 
huwde met Digna Verm!ulen. 
11'. F. A. Nelemane. 8t.adlonwel 204, A'dam-Z. 

JO 



'~' J. 

>., neO€lllanÖSChe GenealoGische velleenlGInG 











lanCjS een omweCj 
Dat. een onderzoek naar onze voorouders dikwijls drdgt dood 

te loopen, zal U allen wel bekend zijn. Soms echter kan men 
langs een omweg toch weer. op het. goede spoor komen. Een 
dergelijk gen) la ook mij overkomen en wel bij het. onderzoek 
naar de arst.ammlng van het. geslacht V A N RIJN. 

Volgens het bidprentje van mIJn grootvader was deze ge .. 
boren te Tiel op 26 Beptember 1860 'en bij een ondenoek t.er 
Burgelljke Stand aldaar vond Ik al spoedig zijn Vader Joh a n
nes Cornells van RUn (1835-1905) , zijn grootvader 
Joh a n nes (1809-1866) en overgrootvader (1781-1844). Deze 
laatste : Cor n e li s van RUn, ook wel van 'Rh IJ n geheeten, 
was een zoon van Jan van RhUn en Hendrl ca Corne-
11 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 hUn rilet meer vinden, wel vond Ik nog 
drie kinderen uit het h\lwelijk van Rh ij n - C 0 r nel i s 8 e, n.l.: 

Hendrina Wilheimina geb. Tiel 19-3-1776 
. Maria geb. Tiel 20-11-1777 . 

Oerardus Bernardus geb:'TleI21-12-1778, maar ook ' 
van deze kinderen vond Ik geen verdere gegevens In de trouw
ot belraafboeken van Tiel, roodat het onderzoek In Tiel waa 
vaatleloopen. 

Bij het verder doorzoeken van de huwelijksregiSters van den 
Burgerlijken Stand, vond ik dat op 12 December 1810 gehuwd 
was A al b ert. van Rh ij n met. C I a ra Sm i t . Deze Aal bert. 
bleek een zoon te zijn van J a n van Rh' ijn en Hendrlea 
Co r n e 11 s s e, en wa. leboren te · Dreumel. In 'het doopboek 
van Dreumel vond Ik weldra bovengenoemde A a I b e r t.. deze 
was ledoopt op i2 AprlJ 1787 'en tevens vond ik de doopl.nsehrij~ 

.vinS van een zuster Hen r I c a op 8 Februari 1785. 
Verdere kinderen uit het huwelijk van Rhijn-Corne. 

II s s e, vond Ik daar niet, maar wel kwam ik aan de acte die 
mU het raadsel verder zou oplossen, nJ. 

"12 Febr. 1791 Bapt. est Johannes Henrlcus, tIllus 
Menrlel van Rhijn et Maria Benedictie Baar, 
ConJ. 
susp. Joannls van Rhijn en Henrtea Cornellase 
ConJ.·" • 
Misschien kon DIT echtpaar eenlg licht brengen, maar van 

Hendrik vond Ik alleen dat hU 17·8-1792 te Dreumel over
leed, en dat hij van beroep vlS5Cher was. 

Nu werd verder. gezocht met de nieuw gevonden Jan Hendrik. 
Bij de arrondissementsrechtbank, waar ztch de Burgerlijke 

Stand vanat 1813 bevond, ontdekte Ik te Dreumel het huwelijk ' 
van Jan Hendrik van RhlJn en Maria van Dijk op 
13 Februari 1819. En deze huwelijksaete he'eft zoo goed als zeker 
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de oplossing gebracht. De ortleleele bewijzen heb Ik nog niet 
kunnen levererJ, doch hoop dit nu spoedig te kunnen doen. Dit 
kwam omdat de archiefstukken van Katwijk aan de Rijn, be
hoorende tot. de parochie te 08IStgeest, tijdelijk waren ge
evacueerd naar de Cannenburgh. 

J à ~ Hen d rik was bij zJJn huwelijk 28 Jaar( zijn ouders 
waren toen belden overleden. Zijn Moeder overleed na te zijn 
hertrouwt. geweest. te OSI.) Er moot dus een acte van huwelijks
toestemming van zijn Grootoudera bU de otfleleele acte zIJn, 
doch daar deze ook overleden waren, was er wel een overllJden
acte van deze grootouders er bij, en wel : 

Jan van Rhijn en Margarel.ha v a n Kuy·eren. 
beiden te Katwijk aan de RUn overleden, respectievelUk 8 
December 1760 en 9 December 1'154. 

Vermoedelijk Is deze J an van RhlJn dan ook de Vader 
van Jan van Rhijn, echtgenoot van Hendrlca Corne
lisse . 
. Eenlge maanden later vond Ik Jn het Protestant8ch onder-
trouwboek van Eist: . 

"Den 26e May zijn onderLrout Jan v á n Rh ij n j .m .• ge
boortig uyt Katwijk aan de Rijn en woonachtig te Tiel, cn 
Hendrica CornelJsse J.I. alhier. 

De drie proclamat leën 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 noolL moet laten zakken, daar er meestal wel een weg iS. 
zIJ het. dan ook een omweg. die het onderzoek een slap verder 
en zoo uiteindelijk toch nog naar een goed einde zal brengen. 

VAN RIJN. 

lijst, van peJ2S0nen wonel1oo op Java 111 1823-1825, 
GeSOJ2en In maL\kka O~ lil vOOIHnörê 

Agterhof, Hendrik, Oeb. Malakka. Malelsche kust. 
D .• .!. 1-8-1823. 27 jaar. Aangekomen te Malakka. TImmerman, 

Agterhof, Jan. Deb. Malelsche kust., Malakka. D.d. 
1-8-1823. 30 jaar. Aangekomen te Malakka, Schoenmaker. 

Allers, Fredrlk. Geb. te Malakka, D.v.1. 1-8-1823. Oud 
31 Jaar. Aangekomen te SoerabaJa. Opz. bId Munt. . 

All ers, Hen d rik. Deb. te Malakka. D.v.l. 1-8-1823. Oud 
18 Jaar. Aangek. te Soerabajn. Leerling In de consructle-wlnkel. 

A rak e I, Joh a n n I s. Geb. CRIcutta. Bengalen. D.v.1. 
1-1-1824. 42 Jaar. Armelnsche priester te Chlnsurah. Aanm. Den 
27-1-1824 naar Calcutta vertrokken. 

Ar r e t h m a h 1, Ab r a ham. Ot,b. te Calcutta., Bengalen. 
D.V.!; 1-1-1824. 61 Jaar. Zonder beroep te Chlnsurah. 

As, Fredrlk Wtl1lam. Oeb. Chlnsurah. Calcutta. D.v.1. 
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1-1-1824. 21 Jaar. Aangek. te ChJnsurah. Klerk. Aanm. volgena 
. Jav. Crt. No. 143 van 1830 la de ambt. op wachtgeld F. W. van 

A a uit 'a lands dlenst. 
A a Joh e r, Sa 11. D.v.n. 1-8-1823. Oud 38 Jaar. AangeIt. 1817. 

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

Berlauwt, Cornella Pieter. Madura, Bengalen. 32 
Jaar. Passaroean. Burger. 

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

Bisschoff, Johannes ÇJustaat Andrea a O. co: 
chln O.I. D.v.l. 1-8-1823. 18 Jaar. Aangek. te Batavla. Onderwijzer. 

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

Blom, Mr. Gerard Theodor. O. Bengalen. D.v.1. 1-8-
1823. 39· Jaar. Aangek. 1819 te BlI:tavla. Pred. Raad van Justitie. 

Blume, Charles Chrlstlaan. Chlnsurah. Bengalen. 
46 jaar. Semarang. Opz. b. d. Waterstaat. . 

Bogaardt, Johan Antonie. Chlnsurah. Bengalen.:HI 
jaar. soerabaJa. Opz. der landel. Ink. der 2e kl. BIJ res. van 
17-7-1824 Nr. 21 ben. tot Ie komm1ese der 2e klas.se v. d. land
raad te Soerabaja. 

Ba n e, Jam e a Rijn g, :Malelsche kust. Malakka: 20 Jaar. 
Malakka. Burger. 

. B oog a e r d, A n t h 0 n y Th e 0 dor. ChJnsurah. Bengalen. 
51 jaar. Chlnaurah. Geen beroep. j ' 

Boogaardt, Frans ·Danlel. ChJnsurah. Bengalen. 
20 jaar. Jan. 1824. Chlnsurab. Adjunct secretaris. Verlaat Java. 
Bat. adv.blad no. 2 van 1827. N.<'Stamboek Df 349. 

Borgern, Jan Anderaen. Frankeban. Kust van Kor
mandel. 23 Jaar. Wouw I. d. Rea. Malakka. Burger. 

Bor ge n. Mar k ua A n thony. Frankebar. Kust van Kor
mandel, l4 Jaar. Te Rlouw I. d. Rea. Malakka. Havenmeester. 

Bouman, Balthazar ConatantlJn Dtederlk, 
'frlncomalee. Kust Coromandel. 64 jaar. Chlnaurah. Pakhuis-
Dleester. ) 

Bruyna, .Anthony, Malakka. Malelsche kust. 2~ Jaar. 
Malakka. Burger. 

B r u y n a, Be rna r d u 8. Malakka. Malelsche kust. 47 Jaar. 
Malakka. Burger. .' . 

B r u y n e, 0 e 0 r g e, Madras. Kuste Coromandel. 33 Jaar. 
Chlnsurah. Oeen beroep. 

Canter Visscher, Mr. Cornelts Adrlanua. Nego
patnam. O.I. 64 Jaar. 1768 In de kol. Landeigennaar te Batavla. 
Den 23-9-1823 overl. Execut. F. Q. Cantervlsscher. 

(Wordt vervolsd.) 
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Ult. ou1le \~"m ILleBIJBeLS 

In vele prot'estantsche gezinnen was het de vaste gewoonte, 
alle belangrijke data. uit hun ramlUeleven 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 eveneens 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 aant.eekenlngen. 
Stelt derhalve de aanteekenlngen uit Uw tnmlllebijbel te onzer 
beschikking en zendt ons een getrouwe cople er van' Mocht U 
zelf het oud-Nederlandsche schrUt 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 Engelbert Ramhorst getroudt 
met mijn geHelde vrou Anna van Breevoort, dogter 
van den geleerden Heer En hooggeagten Lub b e r t u s 
van Brevoort door domtné Hertman. 

1730 den 17 Junij Is ons een zoon, de Eerste geboren. En ge
doopt door domlné Her t man. Slen naam Hen d rik 
Oetmer. 

1734 den 14 Augustus Is hij overleden. 
1731 den 27 JunlJ 15 onse twede zoon gebooren gedoopt door 

Domlne Hertman. 
1733 den 6 Desember Is ons een dogter overleeden. 
1732 den 22 Novemb. Is ons darde zoon gebOOren gedoopt dool' 

Domlne En s sijn naam Eng b e r t u a. 1733, den 15 Jan
nuarij Is hij overleden. 

1733 den 6 Desember Is ons een dochter geboren gedoopt door 
door Domlne Hertman haar naam Margrleta 

. Aleyda. 1734 den ' 27 JannuarU Is slJ overleeden. 
1'735 den 16 April Is ona twee dogter geboren gedoop door Do

mine Hertman de naam Margleta Christina 
den 20 Juny overleeden. . 

1736 den 30 October Is ons een darde dogter geboren gedoop 
door Dom.lne Hertman de naam Oerrldlna A l eyda. 

1741 den 29 Meert In ons een Zoon geboren de naam Lub e r t u s 
door Domlne Her tm a n dien den 'J februarij 1797 18 over
leden. 
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GenealoGIsche SnippeRS 
In het doopboek van RljswJjk (Q.) vonden wij - de volgende 

gegevens. 1770 - den 3e Februari te Maurik een zoon gedoopt 
"an Klaes van Tuil en Jannlgje van Toorn, 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 
Claes van Rhljnbeek ende Maria van Randt een 
soon geboren, ende op Donderdagh den 7e Febry '26 aen myn 
huls gedoopt Wllem, geheft door Grietje Sutrmondt, 
omdat de vloet wel een halve voet door de keuken en kamer . 
liep en omtrent 2 voet door het agterhuljs 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 ~aml.lle 
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 
mededeeltng, 'dat Ik wel niet ver zou behoeven te zoeken, daar 
zijn tamme van 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. KlLSDONK Jr. 

. IEDEREEN kan bijdragen zenden voor "GENS NOSTRA" • 
U kunt de copy Inzenden aan: secretariaat Nedet'llUldsche 
Genealogische Vereen!glng, Sumatrastraat 230, Amsterdam-Q. 
Bijdragen echter, die door de redacMe niet geschikt worden 
geacht tot plaatsing worden slechts teruggezonden, Indien dit 
verzocht is. Binnen een halfjaar nIet opgevraagde InzendJngen 
blijven het eigendom der Vereentging, . 

I REDACTIE. 

Leden welke hun contributie nog niet hebben overgemaakt 
aan onzen penningmeester kunnen dit alsnog doen, Het adres 
Is : J. T, v, d. HAM, Rlouwstraat 100, Amsterdam·O, Overschrlj
vingen kunnen ook geschieden op Gemeente Giro Amsterdam: . 
H . 415 (postrekening Gem, Giro: 13500), 

PENNINGMEESTER. ' 
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Uit dit huwelijk: 

1. Leendert Frnnszn. VerzUl, t.r. Gouda (voor de 
schepen) 27 Oct. 1019. Jnllnlt.gen Jacobs. 

2. Jacob Frtll1szn, Verzijl. tr, 10, Gouda (voor de 
schepenen) 15 Aug. 1621. Lijs bet h Hen ti r t x dr., tt. 20. 
Gouda (voor de schepenen) 2 Juni 1045, Clara van der 
Eelsburgh, J acobsdr. 

3. Martillus Franszn. Verzljl-volgt II. 
4. Jan Frnn szn. VerzUl, tr. Gouda (voor de schepe

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

13 Dec. 1049. Hendrlck Lisielage weduwnaar, wonende 
op 't Westnleulaut aldaar. 

11. Mo.rtlnus Franszn. VerztJl, tr. olllst.r. 1027. 
Maria Hubertsdr. Embtechts. 

ua· dit huwelijk: 
1. Balthasar Martenszn. VerzIjl, t.r. Gouda (ten 

huize zijner vrouw) 15 Juli 1050 en burgerlijk te ReeuweUck bU 
Gouda 17 Juli 1050. Margaretha Gerardsdr. Ouden 
veH. 

2. Uubertua Martenazn. VerzUl, tr. 10. Gouda 
Un de huiskapel) 21 Juli 1656. n: e 1 e n a Co r nel lsd r. WIt t e
kop, tr. 20. Gouda {voor de schepenen) 26 April 165'i1. El1sB.
beth van der Stael, tr. 30. s-Gravenhage 31 Aug. 1661. 
Maria Jallsdr, de Kuyter. 

3. Sara Martensdr. VerzIjl, tr. Gouda Un de huis
kapel) 18 Juni 1000. Petrus Petrusz.n . de Jonge. 

4. Maria Mnrtellsdr. VerzIjl, tr. 10. Gouda (In de 
hUiSkapel 18 Juni 1060. Cornellus Theodoruszn. de 
Cat t e, t.r. 20. Gouda (voor de schepenen) 18 Mei 1082. A 1 b e r t 
Va s s e u r, geb. te 's-Gravenhage. 

5. Franclscus Martenszn Verzljl-volgt 111. 
6. Margaretha Martensdr. VerzIjl, la 15 Jull 

1650 getuige bij het het kerkelIJk huwelijk van haar broeder 
Bal t h a s ft r; en 16 AprU 1054 getuige bij den doop van dlellB 
zoon Gerardus, . 

7. Emmanuel Martenszn. VerzIjl, ged. Gouda 
(kerk "de Brasem") 10 Juni 1640, Jong gestorven. 

8. Jacobus Martenszn. VerzUl. ged. Gouda (kerk 
,de Brasem") 24 Oct. 1641. 

9. Agathn. Martensdr. VerzIjl, ged. Gouda (kerk 
.. de Brasem") 1 Maart 1044, tr. Gouda (voor de schepenen) 
12 Febr, 1613. Ge reit. VOon der Meu), 
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10. Emmanuel Marteilszn. VerzIjl. ged. Gouda 
(kerk "de Brnselll", 21 Dec. 1649. 

lIl. FrnnelsclI s Mart.enszn. VerzIj I. tr.lo. Gouda 
tin de huiskapel) 15 Juni 1665. Maria Willemsdr. Donc~ 
k e r R, wedHwe van Jac 0 iJ Blo k, tr. 2u. Gouda (ten huize 
zijner moedcr, 24 Nov. 10G9. Maria Boudewljn 8. 

Uit het tweede hllwelljk: 
1. MartinII s FranszlI. VerzIj I - volgt IV. 
". Douc\ewljn ,naldulnllsl FrnllRZIl . VerzIjl. 

get!. Gouda (kerk "de nrascm", 14 Nn v. 1r.71, Lr. Guuda (V(IOI' tic 
schepenen) 3U April 1097. Is abc 11 n 1 .... rail s d r. <.: 0 r t ij I. 

3. Emmanuel Fran szJl. V('IczlJl , geb. In ol ulIlstr. 
1073, tr. ln 17U3. <':nthnrlna van den Ber g ll. 

IV. Martln\ls Franszn. Verzlll, gcd Gouda (kerk 
.. de Brasem") II Juli 1070, begr. Gouda 19 Juli 1751, woonde in 
de Keizerstrant. 

tr. Gouda (voor de schellenen) 20 Jan. 1693. Sara Dlrks-
dr. Hovenner. 

Vermoedelijk waren ziJne kinderen: 
1. Jan o( Jonnnes V~rzijl- volgt. V. 
2. ' Frans Verz1jl, tr. Gouda (vour tle schepenen) 

24 Jan. 1730. Emlllercnt.lana Pon s ier. 
3. Maarten or Martlnus Verzijl, t.r. Jo. Oouda 

Ivoor de schepenen) 22 Mei 1731. Cathnrlnn Magdalenn 
K e Ol p, begr. Oou(Ia 20 Maart 1760; tr. 20. Gouda Ivour de 
schepenen) 20 Juli 1761. Antholnetta Oellant. 

HIJ Is 9 Juli 1751 te Cuyk met zijne eerste echtgenoote ge
tuige bU den doop van Joalll1R Teresla Verzijl, outlste 
dochter van zijn broeder Jan. 

4. Chrlstlllll VerzIJI,I1I3 Maart 1753 te Cuyk getuige 
bIJ den doop vnn JOllunes Christianuli VerzIjl, zoon 
van haar broeder Jan . 

5. C h rls t In 1\ u S Ver Ir. ij L, IS eveneens Ol) dlell llag te 
Cuyk peter nn g"':!-oemd kind. 

V. Jan (Joannes) VerzIjl. ~cb. GUUlla!i Febr. 1090, 
cot.nroleur der tollen te Katwijk aid. Mnn., hiJ Cuyk, welk ambt 
hiJ 72 Jaren waarnam, t aid. 23 Juni 1700, begr. In het koor der 
R.K. Groote Kerk te <.:uyk 1796. 

tr. 10. Gouda (vour de schepenen) 23 Gd. 1725. Joh a n n a 
van den Dergh, geb. Gouda omstr. 1700 t KatWijk aId. Maas 
21 Nov. 1745, hegr.Cllyk, dr, van Cornc lis en Maria Arets; 
20. Cuyk 29 Nov. 1750. Mar 1 a Gab r 1 ë 1 s. gell. Mook IS Aug. 



1120, t Kat.wljk nfd. Maas 20 Oct. 1800, dr. van 0 a b r i ë I en 
Anno. EIl sabct h Bran t. s. 

Uit. het. eerste huwelijk : 

Mari a. J Olln na Eg ldla Vertljl, geb. KatWijk afd. 
Mans, ged. Cuyk U Jan. 1743. t Gemert 25 Nov. 1770, begr. aid. 
27 Nov. d.a .v., tr. aid. 21 AprJl 1766. 

J Ollnnes St.rUbosc h , ged. Gemert 9 April 1739, elden; 
over!. na 1812. 7.11 . van Thomas e n Maria van Elderen; 
hij hertr. In 1776. Mari a de Haes. 

UU het. tweede huwelijk: 

I . J o hannll There s t a Ver z ljl, geb. Katwijk a Id, 
Maas 8, Ced. Cuyk 9 Juli J751, t Gemert 14 April 1818, tr. 10. Cuyk 
20 Dcc. 1772. llermannus FrancJscus Dotnlnleus 
Eer e v I s 9 e. ged. Obblcht. 10 AprJl 1749, medlel nae doctor en 
drossaard vall Gemert, begr. a id. 13 Feb. 1807, ZU. van Jo a n II e s 
Henrl e u s en EIJsnbet. h Franclsca Ke ss ler ; tr. 20. 
Gemert .24 Aug. 1809. Bartholomeiis Th eo doru s 
Do u v en. ced, Gemert 9 April 1752, medlclnae doctor, t aId. 
30 Nov. 1828, zn , van P hilippu s B a rtholomeUs en 
M nrl a E I I s a be t h Do ne ke r s. 

2. Jan Chrlstlaan Verzljl-volgt VI . 

3. Martinus V erzl Jl ,-volgt Vlbls. 

4. Ellge lb ertus Gab ri ë l Verz ijl , geb, Kat wijk IlId 
Maas 2, ged. Cuyk 3 Oct. 1156, t verm. jong. 

5. Maria E ll s abeth D o roth ea VerziJl, geb. Kat
wijk afd. Maas, ged. Cuyk 6 Feb. 1759. 

O. Heli rl ca Juli a n a Ve r ziJ I, geb. KatwiJk a/d . . Maaa 
15, {ted. Cuyk 17 Feb. 1761 , tGrave 11 Dec. 1835, tr. 10. Cuyk 
21 April 1788. J oallnes van H oogst rat e n, ' ged, Raven~ 
steln 5 Juli 1740, maasschlpper, t Millingen (DJ. ) 7 Febr. 1799, 
begr. Rlenderen (DL) 11 Feb. d.a .v., zn. van Co r n e 11 u s en 
JosJua van RatinRen; tr. 20. Cuyk 12 Dct. 1800. Ever
hnrdu s Joaunes Hen gst, geb. en ged. Boxmeer 22 Aug. 
1735, wUnkoopf'r, wedr. van Oertrudla van Wanr ay, 
t Cu.vk 16 Nov. 1800, zn , vnn W 11 h e I m us en M ar J a He l en a 
VRII den DIJck~ tr, 30 Cuyk 30 Aug, 1801. Oodefrldus 
Herman s, geb. en ged. Grave 3 Dec. 1764, lid der voormalige 
hooge vierschaar. t aid. 20 Oct. 1845, zn. van Pet rus en 
Chrlstlnu Bchooneberg. 

7. Mar l n Cornella VerZijl, geb. Katwijk a , d. Maas, 
ged. Cuyk 10 Nov. 1783, r ellgleuse In het Carmelltessenklooster 
te Boxmeer sedert 19 Jan. 1790, ingekleed 25 Jan. 1790, geprolest. 
21 Jan. 1791, t Boxmeer 13 Juli 1850. 
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Vl. JanChrl st.iaan Verzijl, Seb. KatwIJ k a . d . Maas, 
ged. Cl1yk 3 Mnart. 1753, molen nar, werd Venloosch burger 20 
Juli 1787, l\oopt. hel. molennnr!lgilde 20 I\ug. 1787. eerste gilde· 
mee~ter "annnn 1788-'89, onlvnngt'J" van hel. personeel, het. 
meubilair eu de weelde 1798-'99. t Ven lu 1 Dec. 1820. tr, Cuyk 
23 Mei 1779. WJlh e 1utin a Vo as, ged. Mlddelaer 8 Nov. 
1750, begr. Venlo 22 OeI.. 1795. dr. van Ja 11 cn M n r I a van de 
Loo. 

Uit dit huwelijk : 
t. JOnnn e~ Au g u st lnu :; Ve r zij l , Geb. J<nl.wIJka . d 

Maas, ged. Cuyk 28 Au g. 1780, brouwer, t Venlo 9 Juli 180G. 

2. Fran c l :;;cIIs Donat.u s VerzIJ I. geb. Katwijk n. d . 
Maa:;;, ged. Cuyk 7 Aug, 1783, molcunnr 1813, ~ ru'de d 'hollneur 
In dienst van keizer Napoleon (21 Mei 1813), rentenier sedert 
1821, raadsUd 1830-'38, t VenLo 2U Oct. 1869. 

3. Mart.lnu 8 M ele h lor Vertlj l. geb. l{atwijk a . d. 
Maas 0, ged. Cuylc 7 J an. 1780, begr . Venlo 17 Oct. I1DS. 

4. Karel Joseph V e rz~l-voI8t VII. 

5. Maria Ellsabct.h Verzijl , geb. en ged. Venlo 19 
Dec. 1790, t aid . 7 Nov. 1875, tr. Venlo 21 J a n. 1818. Fran s 
Autoon de Or uyter, geb. elll1;cd. Venlo t Maart 1794, zaak· 
waarnemer, «rl Hier bIJ liet vredegerecht, houder der bank vall 
Icenlng, raadslid 1838-'OG, t aid. 18 Jan. 18GB, zn . van Cu r n e· 
li s en M aria WI llem s. 

6. E ng e Jlu n Benrl r. a verzIJ l, geb. Venlo I , ged. 
. 2 Dec. 1'193, t aId. 21 J an . 1845. 

VI bts. M nrt 1 n u 8 Ver z Ij I. geb. KaLwijk 1\. d . Maas. ged. 
Cuyk 12 Aug. 1754, t Oouda 26 April 1801, tr. Gouda IVoor de 
schepenen ) 23 Ja n . 1780. H e l e n a v 1\ nOr 1 e ~ s en, ged. Oouda 
(Mlnderbroederskerk l 22 Juli 1750, t a id. na 1801, tlr. van J a n 
en WiJh e imin a van Osc h, 

Uit dIL huwelUk : 
l. Maria Cornella VerzIjl , ged. Gouda IMlnder

broetlerskerk) 11 Nov . 1781. t.r. nld . tMlmlcrbroederskerk) 1 
Febr. 1802. Joonne s Radernaker. 

2. Mar tin u s V e r z ij I, ced. Oouda IMlnderbroeders· 
kerk) 25 Maart 1783, t Jong. 

3. Petronelia Theresla VerzIjl, ged, Oouda IMln· 
derbroederskerk) 21 Aug. 1794. 

4, JOl\nna Theresla VerzlJJ, getl. Gouda Ikerk "de 
Brasem") 30 Aug. 1798. 

JAN VERZIJL. 
IWordt vervolgd.) 
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h€t G€sLacllt ö€ ha€Il, 
Lat€1l ·ha;o.Il, lilt Xant€1l 

Dit geslacht Is afkomstig uit Xanten. 
een Pruisisch Gladje van 5000 inwoners In 
het DüsseldorfSehe, gebouwd tusschen de 
13e en 15e eeuwen volgens het Nlbelungen
lied de geboorteplaats van Blegfrled. 

De verkorte slamreeks luidt als volgt: 
1. A I e x a n der Ha e n woonde te Xanten van orqstr. 

1000 tot 1650, notaris, secretaris van het Domkapittel en van het 
Hof van St. Pantallon te Lultlngen. 

Zijn r,uster 0 e rtl' U di s was echtgenootc van 0 era r ti 
ti eSa n d, burgemeester, dijkgraaf en rechter Hol vnn Hanselo 
(1602-10'15); ziJn oud-oom Theodorus Hanen wns Canun
nik Aan het altaar van de H. Laurentlus omstr. 1530-1591, allen 
te Xanlen. 

11. Zijn zoon Jo a n nes Ha e n, woonde vóór 1601 In Ooy 
bij Oud-Zevenaar, vertrok In 1661 naar Rhelnberg en ln 1062 
naar Keulen, waar hij 4 Jan. 1662 het "grosse Bürgerrecht." ver
krIJgt tegen beLaling van 6 Ooltgulden; (Bürgerbuch BI. 1l0/b, 
RatsprotokolIe 9 BI. B/al. Hij overleed in 1093. 

111. Een zoon W Ilh e im Peter Haan was wIjnkooper 
In het Huls Langhalz Im Ooldenell Wagen, (1673-1750) , 

IV. Volgen achtereenvolgens Joh a n 11 Wil hel m H a a n 
(1712-1796) en 

V. J. Jos. Alb. Haan 0739-182'1) belden senatoren der 
stad en "Balluherren del' RItteHunrt Elsenmarkt". J. J. A. 
Ho.an huwt Elisabeth Pleunl8sen, lid van een vermo
gende lamUle u1t de Lijmers IJl! Zevenaar, O.IU. verwant. aan de 
W a y 0 p 'St heeren van Loll of Looi onder Didam. 

Vl. Jac 0 b H a a n huwt. een lid van het geslacht Bij r
gers uit den Achterhoek. Hij leefde .... an 1772 tot 1832 en kocht 
In 1823 het knsteel "MUien" in de Llmburgsche gemeente Nieuw
stadt, door de Roode Beek van het Dultsche dorp Mlllen ge
scheiden. 

Het betreft hier het dool' de Fransche Republiek verbeurd 
verklaarde domeingoed van de graven van de Pallz-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 : góud en blauw, hun wapen
spreuk luidt : "WhIIe I Uve, 1 'U crow" {(tl.: "zoo lang ik leef, 
zal ik kraaien"). 

Dit wapen wordt BangetrofIen op een drietal epltopJlen 

38 

met wapen!! van A I e x a n der H a a D, VBn (llens zuster en 
eveneens van r,ljn oud-oom. Voorts op oude cachett.en en zegel
ringen, waarvan de oudste dateeren vnn omstreeks 1800 CII ten 
slotte een oude In het. Dultsch gestelde anntcekcnlng met. be
schrijving van het wapen, alles In famlllebezlt.'J 

De naam Ha e n komt volgens stukken opgelegd In het 
Domarchlet van Xanten reeds In 1410 ter plaatse voor. Men 
schreef veel Haen In gen Oy, Haen vulgus Oyen, In 
gen Oy dlctus Haen, ook wel Hnnen en zelfs alJeen In 
ge n 0 y. Dit beteekent "uit de welden", 0 y Is Ilet Dullsche Au. 
In de lage landen om Xanten lagen vele hoeven , o.a. de llOeve 
"Haenshot" of "HoC zum Haen" t.halls door den RIJn ver1.wol-
81"0. doch nog voorkomende 0)) de oude kaarLen In het Dom~ 
archief. 

Ter plaatse dient alzoo de bakermat ol het slamgoed, van 
de In deze bijdrage behandelde familie Ha e n te worden ge
zocht, behoorende oorspronkelijk tot de vriJe, rl f.!c nerlde boeren
geslachten stammende uit de omgevlnJ\' van Xant.en . 

Wat ten slotte den naam en het wapen dezer familie 11 ft a n 
betreft, Is het volmaakt duidelijk, dat we hlf! r te doen hebben 
met een zgn. "sprekend" wapen, Zijnde afgeleid van den naam. 
terwijl de nRam op zijn beurt, gelijk herhaaldelijk voorkomt In 
de Saksische gouwen, Is afgeleid van de hoeve, het aloude 
familiebezit; genoemd naar de hoeve ol het erf, hetwelk men 
bewoonde en bebouwde. 

Opvallend Is echter, dat bij dit geslacht de wapenfiguur 
van Itoud werd genomen. ~en gouden hunn. 

Doud, licht, de zon, de dageraad; lIchtsymbool. 
De haan verdrUrt het nachtelijk duister door zijn ochtend

kraalen. Hij Is het beeld van den dageraad, overdrachtelijk van 
het nieuwe leven, de nieuwe geboort, van den dag maar Mk 
van het geloo!. Deze morgen vogel fs een algemeen lIchtsymbool, 
uitgezonderd de zwarte haan, welke een vogel der duisternis Is, 
een doodenvOJ\'el. 

Onze gouden haan Is een verkomlll!;er. volkomen In over
eenstemming met het hulsmerk-helmLeeken. de dubbelvieRel ol 
duhbelhaak. Evenwel valt hier veel méér uit te lezen . Immers, 
de gebonden dubbelhnak bestaat zooals de naam reeds aanduidt 
uit twee schulnJ\'ekrulste haken, waarvan de schuinlIn ks ge
plaatste haak ook wel afzonderlijk als huismerk optreedt, waar
bij merkwaardig genoeg tn dit ~eval het begrip water aan dit. 
teeken verbonden ls {wellicht bedoeld nis de Rijn (?l, de stroom 
welke eens het stamer! van net Ha e n~~eslacht verzwolg). 
DAArnt'u\~t treffen we deze rune aan onder de benamlnlt "laukar" 
dit ts huislook. Deze overoude bekende vetplant heette In den 
volksmoml bederfwerend, d.w.z. weerde ziJ tevens tooverl} en 
demonische machten. m,a.w. schutte ook zij tegen onheil, ZIJ 
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werd dan ook veelal opzett.elijk aangeplant als middel tegen 
blikseminslag en tegen cholera. waarom men het huislook dan 
ook meerdere nmlen 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
t.eekenl 

We zijn er eehter nog niet., want. ook de schulnrechlsche 
haak heeft zijn aparte beteekenis, voorKomende onder den naam 
.. lInar". Deze Is het. t.eeken voor het landbouwproduct. het vlas. 
liet vlas waarvan het. onontbeerlijke linnen voor de kleedlng 
wordt geweven. Ook weer volkomen in de lijn van dit. oude be
teekenlsvolle landbouwers-haan-wapen I 

Het een volgt uit het ander en Inderdaad e.e.a. grijpt alweer 
als de tanden vnn tandraderen In elkaar; op het eerste gezicht 
schijnbaar Ingewikkeld, doch wanneer men de" voorstelling ont.
leedt. en de verschllleilde rlguren naast elkaar plaatst met hun 
beleekenls onderling. groeit. als het ware vanzeU de beteekenls 
en de oorspronkelijke bedoeling van het geheel. De bedoeling, 
welke de eerste w'apenvoerder blijkbaar ook heeft vó6r gehad. 
door zijn bedrijf. waar hiJ voor voelde. symboliSCh vast te leggen 
In zijn ramllleteeken. zijn wapenschild, waaruit men oorsprong 
en herkomst vnn de familie kan lezen, gebruik makende van de 
kennis der plo.nt.<;eIlJke gesteldheid, de afstamming en de zeden 
en gewoonten . Dit Is weer een brok folklori'stische-herAldlek met 
welke wetenschap men het wezen en de oorspronkelijke betee
kenis van zoo menig familiewapen kan oplossen. 

Ten aanzien vnn de belde dwarsstreepjes aan den voet van 
het merk .. Hnan" kan worden opgemerk~, dat. we hier naar alle 
waarschijnlijkheid niet met een bijzonder t.etken te doen hebben, 
noch daar een bIJzondere bet.eekenls aan hebben toe t.e kennen, 
doch dat deze slechts .dlenen ter afslult.lng van h et geheel. Den
kelijk zUn ze dan ook oorspronkelijk als doorgetrokken g~achlr, 
zooats bij zoovele merken de ,.afwerklng" geschiedt. 

M. D. KILSDONK Jr. 

cop." cop.,,€ 
mil cen puur uude pupieren uit een IJijbel 

Den 26 Mei 1021, Is getrouwd Dav I d Ll d del, ,.ijnde Helle· 
baardlcr tot Leeuwarden met Mar taK rin e n . de Hagenaar. 

Den 24 September 1625, Is geboren onse eerste zoon W I I Iem. 
Den 19 Juni 1628 Is geboren onse ~weede zoon Willem. 
Den I November 1631, een dochter Eli s a bet h. 
Den 13 October 1633, ons tweede dochter Cat har i n a . 
Den 13 April 1635 OIlS derden zoon W i 11 em . 
Den 28 Mnare Is ontslapen Jn den Here Mar I a C I' In e n , 

die begraven Is In den Westerkerk tot Leeuwarden. 

•• 

Df'J1 9 ftUgUBt.UI! 1001 , Is In f1en !Iere gen l.'1t D a v J d L J d~ 
d ~ l. begraven In den Weslerkerk toL Leeuwarden. 

Stamouders. 

Den 20 Juli IOG2 zUn getrouwd Jonn de In Fertê en 
Ellsabeth LIddei In het dorp Wilde, een hal( uyt bulten 
MaestrJgl. 

Den 5 Juli 1602 Is geboren ons eerste dochter met ~ame 
Mar I a en gestorven. 

Den 16 september 1064 ons tweede dochter NI col of 
Claeske. 

Den 13 December 160G ons vierde kind een tlachter Mar la. 
Den 29 December 1667 Is In den Hcere gerust Jo a n de 

Ie Ferté. 
Den 12 Juni 1668 Is geboren Jonn d e l a Ferté, ons 

vijfde kind , een hal! jaar omtrent nn zIJns Vader dood, en ge
doopt tot. Wilde. 

Den 3 Febwarl 1695, 0 s tijl zUn In den huwelIjkenstaat. 
bevestigd Jonn de te Fcrté en Annn La\ltenbach, 
van Jelsum door onsen Eerw. Droeeler WlIhelmWI Lnutenbach. 
Predikant I)U Lot Wier zIJnde sondaghsnnmltld{\~s tot. Qldeschoot. 

Den 8 May lOSl5, 0 sLIJI ril den 20 May N.lltiJI Is geboren onse 
eerste zoon op lIen frJJdn~ h naa den mJtldngh. tus.<;en 2 en J 
uyre en gedoopt d enlO May van my tot OldeschooL genaamd 
Hendrik. 

Den 9 Juni 1096 de mulsels ge.hnd. en de pockJes In Augus
tus 1700. 

Den 6 December 1691 0 stiJl 15 geboren ons twe(1e zoon op 
een maentlaghnvond, LUMen 8 en 9 uyr, zUnde s. Klaemlagh, gl!
doopt den J1 December tot MIldam , ,T 0 h a n n es genaemt, dOCh 
In den Here gerust op een Donderdagllavond te negen uyr zUnde 
den 29 Juni 0 stIJl 1699 en begraven In de kerk lot Oldeschoot. 
den 31 130? JunI. 

Den 27 September 0 I\lUt en den 9 October N stijl 1699 Is 
geboren ons derde won op etn woensdaghnvond omtrent 8 uyr. 
gedoopt. t.ot K.atlUk den J October 0 lItUI den 13 dito N. stijl en 
genaamd Jacobus. 

(De pockJes eerst In 't Jaar 1707, daarna de mulsels Septem-
ber 1709.) .. ..,;;'~ 

Den 5 Macrt N stijl 1701 Is geboren 0118 vierde soon op een 
saterdagh na de mlddagh tussen 3 cn ol lIyr gedoopt op den 6 
MaerL N :<;LUI tot Olde6choot gennemt Joh a n n e 6. 

(Eerst de pockJes, daarna de mulsels als Jacobus 1709.) 
Den 22 Augustus N stijl 1702 Is geboren ons vlJrde klnt, zijn

de een dochter op ecn dlnsdagh voor rnlddagh, omtrent ellel 
uyr tot Mlldam gedoopt den 27 Augul\LI gennemL E IIII' R bet h, 
gestorven den 25 Oct.ober 1715 en den 29 ter aarde besteld tot 
SJoten in de kerk aan het west van de Predikstoel. 
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(DeseIrde tijd als boven eerst de pockJes, daarna de mul
seis.) 

Den 31 JanuarI N st. 1705 Is geboren ons sesde klnt, een 
dochter op saterdaghmorgen tussen 8 en 9 uyr gedoopt tot Olde
schoot den 1 februari genaeme A ure 11 a. 

Den 15 en 16 Januari N st. 1'708 Is geboren ons sevenste 
klnt. een dochter tussen de sondaghs en maendaghs-nacht om 
12 uyr, gedoopt op een donderdagh den 19 Januarl tot Olde
schoot, genaemt Mar I a Co mme r en Is den 12 Nov. 1709 
dlngsdngh In den Here gerust en begraven In den Oldeschowr 
kerk, voor aan dese sljde der prediksLoeI. 

Den 12 Maert. 1717 Is gestorven ons oude Moy A n n a L a u
ten b n. c h In 't twee en negentigste jaer en In de kerk tot Sloten 
begraven op een vrljdn.ghmorgen tussen 5 en ij uyr, gestonen. 
des woensdnghs daarna begraven te 2 uyr na de mIddaghs. 
1750 den 11 Oct.ober woensdaghsmorgens (131) uyr Is In den 
Here gerust Hendrlkus de la Ferté, oud sestlg jRren vijf 
maenden dertien dagen en leyt tot Haarlg begraven en heelt zijn 
E 't predlkampt.. bekleed drie en t.wlntlg Jaaren In het dorp 
Haarlg. 

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

Den 30 Juni 1728 tussen 2 en 3,uyr na 'smlddags ls ge
storven tot Leeuwarden onsen soon Jo 11 a n nes del a Fe r t é, 
mr. koekebakker bU de Wlrdumer poort en Is begraven op den 
5 JulJ tot Warrega In de kerk oud 28 Jaar en 5 maenden omtrent. 

Den 9 Juli 1728 s morgens te 7 uyr op een woensdagh 11; 
gestorven mijn oudste sust.er, N 1 c 0 t 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 Paeschmaendngh Is In den houwelUken 
staat bevestlgcht Jac 0 b ti S del a Fe r t é, raatsman In de 
Stad Sloten, met Joh a n naM 0 nam a van Sneek dochter van 
de Qlde MOnllnlB aldaar en getrouwd van mU Joh. de la ·Ferté 
predikant aldaar. 

1 Den 5 April 1736 mUn aoons eerste kind een dochter, op 
donderdaghavond omtrent QuartIer nae tien uyr en tot Sloten 
den 8 April gedoopt met namen SJoukJe la Ferté. 

2 Den 17 Maert 1738 Is geboren mijn soena tweede dochter 
op maendaghavond te tien uyr en den 23 tot Bloten gedoopt met 
namen Anna.1a Ferté. 

3 Den 8 Mal 1741 ons soens derde kind een aoontJe op 
maendaghavond quartIer voor achLen en den 11 dUo op Hemel~ 
vaart.sdagh tot Sloten gedoopt Joh a n n e 8 1 a .F e r t é. 

4 Den 8 December 1743 Is mUI\ 600n8 Jacobus zUn twede 
soontJe geboren tussen Bondagh en Maendaghnacht clrcum 
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circa haH twee uyr en gedoop~ tot Sloten op een donderdagh
avond den I:>' December genRemd Wlllem In Ferté. 

I ell op den 15 rebrunrl 1744 op een satel'(lnghnvond hallel 
drie en overleden en dcu 19 dito ter aarde cn In onsen kerk be
graven t .W. W 111 e m . 

2 Den 25 Decembcr 1744 Is overleden Jo 11 n n nes I a 
Fe r t e 't twr.ede sO()I1tJe op den Snterdagh:woncl te se.q lIyr 
en ter aarde besteld den 9 (29?) december In de kerk tot Sloten 
begraven. 

5 Den 29 Mnert 1745 is geboren hel vijlde kind, een soontje 
maandagh op den 4 AJ:"Jl en genaamd Joh a n Jl e s del n. 
Ferte I 

6 Den 22 Januari 1748 Is geboren ·t sesde klndt een doch
tertJe op eCIl mnnndnghmiddug om vier uyr doch was al rede 
gestorven In 't baren . 

Den 15 Februrtrl 1748 Is getrouwd onse Jong:<>te dochter 
Aurelfa met den Heer Nlcolaus Quintus, commandeur 
ter Zee, onder de Admiraliteit te Amsterdam, van miJ Joh. de 
la Ferté predt. Jn de Stad Slolell t.w. bevestlght in de houweJlken 
S~Rat. 

1751 den 29 September op Woensdag 's morgens tt.ssen 3 en 4 
uyr Is onse Eerw. vader Jbh. de la Ferté In den lIeere ge
rust, oud stUI 82 jaren In de bedlenln~e '5 H. EvrmgeIle 30 tot 
Oldeschoot nis tot Sloten 59 jaren en lel,Jdt tot Blotcn begravcn 
tussen de con:<>Îstorle en het Orgel. 

Den 22 September 1782 op een Woensdagh na de mlddagh 
Is overledcn oose Eerwaarde broeder A n ton 1 u 5 del n 
Fe r t ê en leydt mcde In de kerk te Sloten begraven aan de 
sUde van onsen Eerw. vader oud sljnde 80 Jaren. 

t'Jst V.\11 peRSOllEn wOllenoo Op J.W.\ In 1823-1820;, 
Cj€60R€n lil m.\t,\kk<\ O~ 111 VOOR-IIli>I€ 

Canter Visscher, Karolus John.nnls. Negopat
nam O.I. 61 ' Jaar. 1816. Z.H. te Batavln; bIJ res. van 14-2~1824 
No. 6 ben. tot Gecomm. van de 2e klasse biJ '5 lands pakhuizen. 

Cantervl ssc her, TamerU8 Johan Pleter, Pnlla~ 
carla. O.I. 19 jaar. 1820. Klerk b. d. hoofddir. van Financiën te 
Batavla. 

Ciliers, Jan Wlllem Freclrlk vnn, Bengalen. 36 
Jaar 1816. WaerJlskaal te Balavla. 13-12-1826 met verlol naar 
Nederland. 

C I a as se n , Jan. Pnllacarta. Kust Kormandcl. 43 Jaar. 
Semarang. Oepcns. kolonel. 

D a v I d s 0 n, Ph 1I1 p. Madras, kust van Ccrmandel. 38 
faar. Nov. 1815. Koopman te Passarocnn. 
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Der 0 aa a, Ph III ph, Malakka. Malelsche kust. 45 , tlar. 
door weeskamer a"nvaard. 

B akker. Darlua Danlel. Oeb. Cochln, O.I. 0 .• .1. 1-8-
1823. 26 Jo.a.r, Aaugek. te Batavia. 

Bapl.lsl.e. Eduard. Madras, Bengalen. 30 Jaar. 1811 te 
Soerabaja. Burger. Over!. 1~4-1824 . 

Bar b e r , B ft. r I. hol om e u IL Pindechay. Kust Corornandel. 
69 Jaar. Chlnsurah. Geen beroep. 

Barn s, J oseph EJ Il ol.. Bengalen. D.v.1. 1-8-1823. Oud 
27 JRllt. Aangek. te BoLavin. Koopman. Aanrn . Ovrrl. 28-2-1826. 
Zie Bat. atlv.bl. nr. 18 van 1821, wanrblj aankondiging wordl. ge
daan der verkoop 1'8 11 deszelfs goederen. 

B a r 11~, J ti. n. Mal. kust.. Mnlnkka. 51 Jaar. Bemaro.ng. Oe
pens. KrultlUaker. 

Bar I. e r. Jan us Fr e man. Madras, Bengalen. 25 Jaar. 
IBI9 te BoernbnJn. Koopman. Overl. Zie Bat.. adv.blad no. 44 
yan IB25. 

Baumgllrt.l1er. C hrJst.l aa n Hendrik. Mnlakka. 
Malelsche kust. 17 Jaa r. Mnlakka. 3e klerk b. d. Resident. 

Baurngarten, Oe rri t. Leendert. MalakkR. Moluk
ache kUI t.. 3" jaar. Malakka. Lid Y. d. weeskamer. 

8n uilig nrt e 11 , Joh n 11 W III e m. MaiRkkR. Molu k~che 
kust.. 39 Jaar. Malakka. Lid v. d. Raad van Justitie 1'. d. wees~ 
kamer. 

Se e k, A dam Y. d ., Malakka. Malelsche kust. 26 jaa r. Ma
lakka. Durger. 

Beek, Johlln Nlcolaas v. d., Malakka. Malelsehe kust.. 
25 Jaar. l!.orlogemaker. 

Be e k. MI c hel • . d .. Malakka. Malelsche kust.. 35 Jaar. 
Semarang. Burget. 

Derto , fnltos. InRsst. Goa. Kust. Malabar. 23 jaar. 
Bematang. Oppasaer I. h. lIospUaa1. 

Duy. W. 1\ .. Patna. Bengalen. 1-1- 1824. 23 Jaar. Chlnsu
rail. Z.D. 

Eli b ra c h t, J R n Ph 111 p, Chlnsurah. Benlalen. 1-5-1B26. 
55 Jaar. Bat. koopman. Oyerl. Jav. ert. B9- 1831. Opz. v. d. Week. 
te Bat.. 91- 1831. 

F a ti rel.. Hen r y, Co.tllsch. Engl. 24 Jaat . Chlnsurah. Klerk. 
28- 1- 182" nnnr Calcutta. 

Fen w I c k. Joh Il. Calcutta. Bengalen. 1-9-1823. 42 Jaar. 
Chlnsurah. Exnlll lnnteur. 

F IL z g e r al d, H. Calcutta, Bengalen. 1-11-1823. 32 jaar. 
Chlnl urBh. Indigoplanter. .. 

O a rr l1ck, Manu e ! Pet.ruse, Calcutta. Bengalen. 1-1-
182".39 Jaar. Chlnsurah. 1-1-'24. Koopman. 3-1-'24 nallr Calcutta. 

Q e uk'". 0 a n I e I. MalBkka. Malelsche kust.. 27 Jaar. Ma
lakka. Burger . 

Q e u k, Jo c h e 11\ 1\ d r I (\ R n . Mrdakka. MnJ. kliSt.. 25 Jaar. 
Malakka.. Burger. 

Q 0 e t. e r 11 s. Mil r I. I n. ManUIa. Ca)culLa. 23 Janr. 1818 te 
Rembang. BcheepsUmmerlllan. 

Oonsalv ell. Bombay. J.I . 1-12-24. 27 jnnr. Bat.. Koop
man. Blijkens Jnv. CrI.. 87- J33 Is oyerleden A. COllsalves. 

Gord OIl . Bnmllel. A'c iAtn. Ned. 30 jnnr. Malnkka. Fung. 
onderluspecteur b. d. Alg. ontvanger. 

Oro.a ff, Frcc1erlk Jac o b v. d ., Sou raLte. Bell(:"nlcu. 
43 j aar. Boerabaja. Overl. Febr. 1820. 

Oraafr. Mr. Hendrik 1. van de. Surntle. O.I . 42 Jaar. 
1816 te BatRyln. naad VRn lncUë. 15-2-1824 IlnRr de Muluksche 
eH. 22-10-1824 teruggekomen. 2-11-182G Il tUlr Ned. 

Oraalf. Mr. Sebnstlann v. ti .. SurnLte O.I. 44 Jaar. 
1819 te Rembang. Zeevarende. 

Or a n t, L 0 u I s. Calcutta. Bengalen. 17 Jnar . 1819 te n em
bang. 1-8-1823. Zeevarende. 

Oreg!)ry, Oabrle) J oel!, Calcutta. Bengalen. 1-1-1824. 
28 Jaar Chillsura h. Klerk 1- 1-1824. Op 28-1-'24 naar Caleut.tn. 

are u ter (a r u y t e r J, Jncob WJllielmus de, Malllkka. 
Mal. kust.. 25 Jaar. Malakka. Burler. 

n r oe ne s so u. P a u I u s, Ma lakka. Malakka. 28 jaar. Se
marang. 1-8-1823. Z.B. 

Oroenellsoudt, Petrus, Malaccn. Malncca. 2B Jaar . 
Klerk b. d. Waterllseaal. 

Or 00 t, J.J. H . Co r n e ti de, Bombay. O.I. 1-2-1824. BuIten
zorg. 1-2-'2". Secretaris der ResldenLle. 

G ros 11 e, A ti r I a a n . Mlllllkka. Mal. kust.. 37 jaar. Malnkka. 
Burger. 

Grosse, Oo d rrl ed, Mnlnkka. Mal . kUilt. 19 Jaar. Mnlak
ka. Burger. 

G r os ~ e, J l\ n, Mo.lakkn. Mnl. kust. 38 Jnnr. Malo.kka. Bur
ger. 

Or u y tel', W 111 e In cl e, Mnlnkka. Mnl. kU!lt . 30 jaal'. Ma
lakka. Burger. 

Ha n d s e 11 . Fr n n 11, Malnkka. Mal. kust. 27 Jnnr. l\lnlnkka. 
V1sscher . 
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In/lUuchoJ)RUUe VUil IUlllere tijtl&cllriften Op Genealogie 
uf uOUlI(!rrvuut pcbied 

Het "Nederlllntlsch ArchIef voor Genealogie en HeraldIek" 
yerschlJnt ook nu weer, In het eerste nunlluer waren er voor
namelijk beschouwende arllkelen, voorwoord, Inleiding en een 
artikel over heraldiek. Hel. tweede Is beter ultgevoenJ en bevnt 
U.a.: Fragment.-RenealQ&le Van der Pol (Van der PollI 
te Mperen - BUdragen tot de gesch.lcdenls van het geslncht 
Schimme l ,Schuurman SchlmmeH en hnnr SUch
tlng, door H. L. Kr u I mei - verder een Inl.eressant artikel van 
J . B tee n k a In p over Geestelijke Wapens. M. D. K. 

Deze rubriek staat ten dienste van een leder, dIe meL zUn 
onderzoek Is vl\Rtgeloopen, dan wel vo.l\ diegenen, die met Rudere 
personen verbinding zoeken op genealogisch en heraldiek gebied. 

De 'Vragen zIJn ultsluUelld In Le zelldell aan het Correspon
dentie-adres der N. G. V .. Sumatrastraat 230, Amsterdam-O. 
0-3 Onorue hOlld Ik mIJ Ranbevolen van opgave vau familie 

wapens gevoen.l door personen, welke de Ilnmll dragen: 
van Duljn - vo.n Duin - van Duljne - 'fRn 
Duljnen .- van Dulne - van Duinen -, zoo 
mogelijk llIet ~ermeldln~ door wlen gevoerd. daLum en 
waar getroffen. Tevens gao.rne genealogische fragmenten 
'Van dragen deozer namen, welke aansluiten bU geslAChten 
'fkn Benoemde namen Le Katwijk aan Zee. - O. UH 
VuUn, Laan vRn Meerdervoort 780, Den Haag. 

'1 _ 3 OeKenDs Kevraagd onr alle geslachLen P 0.1 m 'foor· 
komende In de Amsterdamsehe registers door Jr. J . ... 
Palm, Noorderwijkweg 3 te BenrwUk. 

8.3 Alle gegevens Revraagd en aangeboden omtrent de fa· 
mllles Braaksma - de Co'ek (Bolsward) - van 
Heerlnkhulzen - van der Kolk - Merkel· 
baeh -On n es-Bch IU- tenTuuehed6-
U1UerdUk en WIndhouwer, door 11. ",. Draalu
rua, Am!l~eIYeensc:heweg 1006, Amsterdam-Z. 11. 

g.3 Wie kwam bij zIJn onderwek den voornaam • .8 chili t
m n n" tegen? Gegevens gevraagd beLreHende de ge
slnchten : vall Ourljk tOurlek of Auwerlck) -
Bchoontlerhagen en Froterma. Gaarne berlcht 
aan I. 11. A. E. lIarsha,en, Turlhock t9a, Medemblik. 

10 ~ 3 Oegeveull gcvl'l\agd omtrent de geslachten Ro n gen -
E 111 hl e t 11 - U mille I S uit Zuid-Limburg uit de 10e 
eeuw door 1\1. V . KllsdDuk Jr., Sumatrastraat 230, Am· 
sLerdam·O. 
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AJflru/dwlI 1''''' !rwu,.ûer.'ilult'II , ;",Ii"11 IIIt' II hit" "'fJfW Zijll 
luestemmillg Iu!''.li. gl"l;('I.'C'II H/UI IH'I t'f·Mllllr. 

OJlguvc 111111 lI,.ollllcu. 

Ecu t'l'fIgC>IIIIII.'f vuur Je ledelI, wllt".ill zij IIIIIIIWII 1.l'm:hlt'lI 
Jie mueilijMlCflcII 0l' te Imw'" /lwl fI",.Icn·II, II'fmr zij 
ullecu /luU; /rtC/UWi VOOl'ShHIII. 

Grgp.Vf'!ll.'f, ó('!Cf:l,rijvinHclI c.c/., floor .~tl't/clI, J(}llle", luw/e
rij~lI, b(}crtlf!rijf?II, $trek(!II, prflvilU:ie'.f cic. 

ArtiIwi ... ClVf!r (;ilc/c'lI, I"", 0111 ... 101111, lu", jiwclÎl! c·t.· .. 
uver Gn~f~lcc"e" , Graj'''p.'feh'';jiell, Ke,.lwII, 

l,,/aowisfll'gmJc ('WI wult!I'C lijc/schl';jit'" oJl Cell(''f,lolj"i.'i' :/' 
en flmWCl1vm,t gcóict/. 

G('J;fWf!ll .• I/it ,Iuop-, Inww- of b('gl'm,j'f,ueke", fll of IIi.·t 
Ol' Je J(ijlr .. UI,.c1,iellelt cwuwezig. 

O/,l)flO)' VUIL ;lIge/mmcIf Im!w '/Ït'nllllell, me/l·c,·",eltli".lf 
VUil tiC! IIIW"''' wellw I,icwl' tIOOrlWIIIPIi. 



Gellculugisch BII,.eUfL DE CONTHWUTIE 
1(, J. J. VAN UUN clcr Ncdcduud!lI'IIC 

GC'lI'nlugillt'lll~ V l·n ·I!lIigi.tg 
NCWIUUlIlrnnl :H 

1 ... ,lr'ln ll,t t''''' jllnr ~ Icchh 
A 1118 I t! r .11l1II-U_ IC iJ.-, 

\\"I,,'kt , 'uor U iu ~l'lll,(! 1 NI~d.'r- \VIIIII'VUllr U IC \ 'lms grulis 

huut t 'lI Udgië UI' .. 111 : IIrchitlH'U "GENS NUSTIlA" Ulttl'Ullgl 

GRATIS Joh. l'lucg' s 1'ee/l'c/Jsilldio 
oll(vallgt U cle "m.lcr,I~ III , II,,_ t 

IIilllllulr,,"1 No. IIInl 

b/'ocllll/'e : •• (;f'!lllIdlllijl'l 
ulltll!('rl,t Uw ('x·lil.,.iUP.lI. 

Nt,tlr-l"IlIlIdsclw ""rtlh'u 1'11 I!rl,cw,.'e- ril 'rmuu/murfen 
V m·sliunt'U !H:,II"'! UUJ" o"t. vm". ui (J,., lII/fJ",. 

I,i; "l'F:llllf 1i.11II1\.,~d'"I' dc, 
Ip.e/(cllw('d,' J"'"I. U tc,.,!clu.! 

N I':u.m 1./\ NI'SCIII'; !'llIJZEN VIIUI( U ;III':N Itlm N.G.V. 
t ; .:N E,\I.OG I SCII t; VEII~; ":N HiJ ti ti niet 50% le.llle,ie 

Vuur tUh·c,·'clllic·s kuul U 
FAMILIEWAl' ENS 

W,len_d'."ltelijk ..... I ......... 1r. n .. , 

inlichlingen ht'kulllCIi Ilij """""~ nu:' ' ·olle.Ii,,, lno"'·""· 

hel ~t'l'l·cllIl"illlll : 
IIltldi .... 
Uif,·"".iulI nll l. kr"d.rl •• JI" ..... ul. 
~"hil'!.ml F:I,,~. n.·li!"i" "UII. 

Ui "U lfJ,d ru 11 t 100 Ouk 5'"1111 .. """ o .... "UUI!'Ir.. 

Am.den/ulJI -Uv.d. UU .... UI "0"' 
IIlm" LIJ ISt; 111'; I~Ul':'U AI .. ; N'I'A'I1.: 

V"orl",,!! 

hij N.V. Ui',.r,·"u MII"IIWI'"I'I,lj. 

•• ItUl'la: lIs NAAJlUt:N 
Ie iu ~ .. urltell',iJinl\: 

J. I:. r .• '. A. Sln:NK,u.r: 

,.lleru/t/ist·'" Vuelemecum" VACANT 
Ni"nu' ' ·r'lUrenlr.flle niljf .. rllllll,l. I .Ied 

J'rlj. wu,,11 I MIJ 
IJr.telt ,ee,&" 1111 Uw Utlll,'J .... ' 

"V'."JlI ; .. 1. ollll.rlli ,1". .. I" .. "" .,rit 
.. Nt:V.;ItI.ANUSt :U~: NAMfo:NKUNIJE" 
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hJAARCANC No . • 

INHOUD 

G.n.,logl. d.r "1'11111. V.rzijl . 0 • 

V,nw,.r komen onz. n.m.n 1. 0 • 

Rechterl ijk •• n not.rieel •• rchle ... en 

Krijgt BeekoL. .. n nieuw w.pen 1 . 

Tlmm.rm.n ......••. . .. 

4. 
53 

55 
56 
56 

lijs t ... ,n p. rsonen, wonend. op J, ... " In 1 823_ 1 825, 
geboren in M,I,kk, ol In Voor-Indië. • • 60 
M.ded.ellngen .... n Bestuur en Redactie . . . . . . 62 

Inhoudsopg ......... n .nder. tijdschrIlten op Genealogie 
ol •• n .... rw.nt gebied. 63 

Bo.kbespreklng 6'3 
Vr.;.nrubrlek . 64 

NEDERLANDSCHE GENEALOGISCHE 
VEREENIGING 

Corresp . ..,dres: 
Recklctle: 

Sumlllr,slr.,! 230. Amslerd'm-O 
Ir. F. A. Nelemllns 

S ec ret.rla,1 en Adminislret ie: 
J. T. v. d. H.m, Rlouwslrellt 100. Gem. Giro H 415. A·d.m_O. 

Voor stukken Ier pleetsing. boeken Ier recensie. 
,Ismede Voof . 11e z,ken de uiigave betreHende. 
wende men zich lot de Red,ctle. 

Voor adverlenlie's wende men zich lol de ,ld. Ad min ls t" tie. 

I DE PRUS VAN DIT NUMMER BEDRAAGT F 0.50 I 
VOOR LEDEN DER N, G: V. GRAT I S 

Vefllnlwoordell)k Voof den inhoud: M. D. KILSDONK Jr. 

; ... 
: 

Waarom gene~logle bestudeeren? Omdat zij een manier 
aangeeft om het "eert Uw Vader en Uw Moeder" in de practijk 
te brengen. Zij verwijdt onzen bUk, zij verbindt ons met onze 
bloedverwanten, van het heden en het verleden, zij wekt en 
verdiept onze belangstelUng In geschiedenis, zij brengt famme
eigenschappen aan het Hcht, 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 ALLlSSON TOPPER. 

GenealoGie OeR Çamilie VeRZlll " 

RoonrlCh·Kurholiek - Gomla 

VII. Karel Jo se ph VerzIjl, geb. Venlo 21 Juni 1788, 
molenaar, t aid. 2 Maart 1875, lor. Venlo 8 Mei 1821. Cat h a
rina Margaretha custers, geb. Venlo 7 Sept. 1800, 

, t aId. 23 Oct. 1873, dr. van Jo a n nes L a,u ren t I u s en A n n a 
GertrudlS Haasen. 

Uit dit huwelijk: 
1. Jan Sixtus Hubert Verzijl-volgt VIII. 
2. Gertrude Antolnette Hubertlne Verzijl. 

geb. Venlo 26 Dec. 1823, t aid. 15 Nov. 1824. 
3. Gustaaf J an H endrik Hubert VerzIjl, get>. 

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 verzIjt, geb. Venlo 19 Oct. 1827, 
brouwer en opperbrandmeester, t aldaar 27 Juli 1904. 

5. Frans Jan Hubert Verzlj l-volgt VUIbis. 
6. Leopold Antoon Hubert VerzIjl, geb. Venlo 

24 Juni 1832, t aid. 12 Sept. 1835. 
7: Carel Jan Hubert Verzijl, geb. Venlo, 7 Juni 

1835, t aId. 6 Aug. 1835; 
8. Vlrglnle Margaretha Hubertina VerzIjl, 

geb. Venlo 21 Jan. 1837, t aid. 20 Jan. 1924. 
9. Henr tca Josepha Hub ertina VerzIjl, geb. 

Venlo 15 Mei 1838, t Tegelen 21 Jan. 1917, begr. Venlo, tr. aid. 
2 Aug. 1859. Karel Theodor Leonard De Rijk, geb. 
steyl (gem. Tegelen) 23 Dec. 1834, burgemeester van Tegelen en 
Belfeld, t Tegelen 9 Febr. 1915, begr. Venlo, zn. van Ge r a r d 
Jan en Theod ora Maria De Koning. 

10. Carel Jan Leo Verzijl, geb. Venlo II April 1844, 
president der RK. Godshuizen, t aid. 31 Maart 1919. 
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bacht, Herkingen, HllIigersberg, Hillegom, Hof van Delft, Hot
wegen, Honderdland, Honsholredijk, Hoogeveen bij Gouda, Hoog
made, Hoog en Laag Blokland, Hoornaar, Kapelle aJd IJsel, 
Katwijk, Kethel en Spaland. Klaaswaal, Kleine Lindt, Koude
kerk, Kraalenlsse, Krimpen atd Lek. Kromstrijen, Kedlchem, 
Lakerveld, Langerak, Lange Ruige Weide, Leerdam, Leiderdorp, 
Lekkerkerk, de Lier, Maasdam, Maasland, MelIssant, Middel
harnis, Nleuwe-Tonge, OoItgenplaat, Oude-Tonge, ' SOmmelsdlJk, 
Stad alb HaringvlIet, Stellendom, StompwIjk, Voorschoten. 

Mr. G. A. VAN SCHOUWEN. 

kRIJGt Beek-l. een n ieuw wapen? 

De voormalige Schepenbank van 
Beek-L. had In haar "ambtszegel" : 
St. Martlnus te paard met den be
delaar. Over het. tegenwoordige 
Gemeente-wapen lezen wij In "De 
Limburgsche Gemeente-wapens" 
van Meulleners: 

"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 

II~ r .. 'e .. ..--cll .. ""PII~ , ... " Jj",,/ç.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. KlLSOONK Jr. 

ti mm eRman 
ClII! OIl<lrN:cogl1l11l bl)f!"f!n811~lach l uil Zuid·Bel:elllnd 

Worden vele malen vermeld als: Timmer, Timmers 
of Tummerse. 

1600 Kloetinge. 'Marlnus Arentse Timmerman, 
getr. met Maal.lke Adriaans. 

1622 Kloetlnge. Cornel1s Marinusse de Jonge 
Timmerman. 

1641 Oudelande. Margreeta Pieters Is weduwe van 
Cornells Marlnusse Timmerman. 

56 

1637. Ierseke. Willem Cornellsse T., getr. met Ber
ber Adriaens, in 1655 geb. hun dochter Jacomljne. 

Misschien de reeks, voorargaande Ilan No. I, die hier volgt. 
Er Is echter geen zekerheid van verkregen. 

I . Cornelis Willemse T. tr. te Kruiningen 20 Oet. 
1679 Grietje Dlgnl sse Hooglande, belde van KruinIn
gen. Hij stiert in 1686; zij hertr. aldaar 23 Oct. 1688 met 
Jacob Langerak, soldaat onder kap. van der Vorst. 
Haar ouders waren : Dtngenls Jansz. Hooglande en 
Mar 'ljnken Jo os. 

Kinderen uit het Ie huwelijk ged. f.4! Krulnlngen : 
17 Jan. 1683 Dingeni s. 
24 Dec. 1684. W 111 e m volgt U. 
22 Sept. 1686 Cornel1s en Dingenis. De Vader is gest. 

Il. W i Il e m Co r n e 1155 e T. tr . te Krulnlngen 1 Mei 1709. 
Josina Baas gest. aldaar en hertrouwt 3 Juli 1717 

Antonijna van der Geegte j . d. van Waarde, Zij hertr. 
Mr. Jansen Abel even en Is gest. vóór 1755. 

Uit het 2e huwelijk te Krulnlngen geb. ; 
29 Maart 1718 Ja co mljntje. 
19 Nov. 1719 Corne l ls en Grietje. 
15 Dec. 1720 Wil l emina en Franclna. 
26 Maart 1723 F r aneijntJe. 
9 Dec. 1725 Fr -a nco Ij s, volgt 111. 
5 Jan. 1727 Pieter. 
7 Maart 1728 Antonlj en WIllemina. 
W lil e m T. is schepen in Kruintngen. Co r n e 11 5 tr. met 

p:ieternella de Roo en woont daarna In Kloetlnge. 

IU. Fr a n ç 0 ij s T. Lr. M a a t Je Mar 1 n us Weil e man, 
ged. te Krulnlngen 16 Nov. 1727 d. v. Marlnus Cornellsse 
Willeman en Geertruid Jan sdr. Pon c e. Deze Geer
truid was een dochter van Jan Pone e en Leent je Leen
dertse MIera s. 

Kinderen ge·d. te Krulnlngen: 
12 Sept. 1751 Antonlj Joan, getuige Antonij Johan 

d e Hu y b e r t, Heer van Kruinlngen. 
1 April 1752 Antonla. 
26 Oet. 1755 Mar i n u s, volgt IV. 
23 April 1758 Geertruld. 
30 Sept. 1759 WIliem. 
21 Dec. 1760 F ran ço ij s. 
Fr a: n ç 0 ij s T. Is schepen en Chirurgijn te Kruinlngen, 

Maatje WIlleman gest. aldaar 16 Nov. 1727. 

IV. Mar I n u s T. st. te Kruinlngen 28 April 1829; tr. te 
Ierseke 26 April 1781 He l ena Lavoolj en 12 Maar t 1804 
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Cornelia de Wagter wed. van Johannes Wille. 
Mar 1 n u s T. gest. te Kruinlngen 28 April 1829. 

Uit het Ic huwelijk ged. te Krulningen: 
22 Juli 1783 Françols. 
5 Febr. 1785Abraham. 
23 Juni 1787 Maartj e. 
23 Mei 1789 Neeltje. 
18 Nov. 1790 Jacomina. 
8 Jan. 1792 Gerard, 'volgt V, 
24 Febr, 1793 Willem. 
15 April 1796 Ant'onia Amandia, tr. 27 Jan. 1820 te 

Kruiningen met Johannis Janse Polderman. 
5 Juli 1797 Anna. 

An'"n;. Arm . ",I;~Tim· 
,ne . man, geb. 15 Ap.ill7'16. 
W •• gehu,,",l mei JDhan ne~ 
J ono" JOulderrnan, ,Iie I~ 
",·c.] c~,1. Zij i, ",'erlt,]"n 8 J .... 
1880, " p 'i H" r 7 ... ,u' c in ,Ir 
~.n,ee"'e 1 •• "~Tcc. ~I. 3e eehi' 
~~ '''><Ila v." '11' illcm ol c Jon gc. 
met wien ~ii 23 A .. ,". t". lllM 
Kdu",d ,,"a". Zij " .• • Rcbo .... " 
in K.ninin ge n cn ,.·oonde u. 
Ion. t"''''elijk op :7 Janua.i 
18:!t1 ic Wemd,1;ulI"n " I' ,Ie boe,'" 
'rll"n,,"~' ,I e p •• ln , ic. Zij .-er· 
bni .. l" in 1827 nu. K.uini"ge!l, 
waar hmar m. " in 1821 de h"""e 
he, Zo ,,,leke en ~~ne "I' liMit" 
w .. ~rl kochi , w ••• .:ij .. " .. "den 
tnt 1817, t""n ~ij dc Hor .. ede 
" de UI." .. ·" Tr.ppen" op " 
S' ...... I".p ",d Zonddijk te K.ui· 
lIitlJen kochl"n en ,l.m, ginllen 
,,·"nen. De Ic en 3e h.,{""d" 
~ijn . rg"~r<lk"n • . 

De moeder Lavooy wordt dikwijls vermeld. als: La Rolj . 
Zelfs nog In de 20e eeuw worden bij St. van haar kinderen 111 
de aeten van den BurgeriIjken 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. 
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Als doopgetuige komen door voor: A n ton y B u r g eren 
Amandia van der Weyde. 

Antony Burger is de 1;oon van JaCobus, gek met 
Jac 0 mijn t jeT. dochter uit het huwelijk onder 11. Hij 
woont in Goes In de Voorstad. 

In aoes tr. 14 April 1796 Sinjeur Anton! Burger geb. 
en wonende te Goes, wedr. van Johanna de Touw met 
mej. Amandia vaR der Weide geb. te Zierikzee en 
wonende te Baarland, wed. van den WelEd. Heer P. Geerssen 
gewezen predikant van Baarland. 

In Baarland tr: 12 April 1781 Pleter Geerssen uit Am
sterdam wedr. van Ges I n a U din g, emeritus predikant in 
Baarland met Amandia van der Weyden, geb. te Zie
rikzee en wonende te Baarland. 

De voornaam A man dIa komt tot heden in Zuid-Beveland 
alleen voor bij Ti mme r man en aanverwante geslachten. 

Behalve No. !II zijn alle landman = landbouwer. 

V. Gerard T. getr. met Jannetje Wisse, woont bij 
.zljn st. 20 Jan. 1858 te Goes op een hoeve aan den 's Heer Hen
drlnkskinderendljk. 

Uit dit huwelijk te Baarland geboren: 
1 Juli 1830 M aatj e, t r. Marl n us Le ende rt Brandt, 

zij st. te Goes 9 Aug. 1905. 
10 Oct. 1832 Ja comina. 
28 Nov. 1833 Ab r a ham, volgt VI. 
22 Mrt. 1836 Geerard. 
25 Sept. 1837 Willem. 
17 Jan. 1841 Neeltje, tr. I. Jan Marinus Geense, 

11. In 1887 Pieter van den Bliek. 
17 Febr. 1842 Antonla Amandia. 
De zoon Ge era r d die te Goes 16 Aug. 1905 st., ~as getr. 

met Machelina Martlna de Wagte r, geb. 26 Oct. 1839 
te Hoedekenskerke en st. te Goes 22 Juli 1892. 

Uit dit huwelijk 7 kinderen te Goes geb., waarvan eenlgen 
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 cUt 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 Co r
ne 11 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 Geraard Marinu s, volgt VII. 
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Uit den studeutenrol der Unherslten. 'fan Leuven, blijkt dat. 
Caulslus ·reed! den gr.ad 'fan Meester In de nlJe kurulen 
UUAglat.er art.hun) had ontnnlen, toen hU zich t.e Leuyen liet 
InschrIJ'eu, Vollen! Rleu (der seUle Petru! canlslus) w~d hU 
te Keillen 2 Noy, 1&36 BaCCAlaureus Jn de Phllosophle ; 3 Febr. 
1$33 licentiaat en 23 Mell540 Dodor of Maghlt.er JlhllosofJhAIAt! 
26 Juni 154$ nrwlerl hU den tUel Uil Bnecalaureua theolollAt! 
en 111 1547 gl\r dezellde UnlnRIt.eU helll, honoris cauaa, den 
Ut.el ... RII Doctor; den 4den October J549 ollhlng hU te BoloRn" 
na afgelegd examen, den graad nu DocLor 'I1leologlae, 

Uet. uU.l.rekstl uit. den st.udenl.enrol luidt alllus : 
"Auno mlllesimo qulnget.eshno t.rlgeshno 110110, In Conlre. 

gA.UUlle alluRe Ulllverslt.aUs st.udll generalis oP1111I1 w ... anenebl 
Ilpml J\\lgusUnIRIIOS celebrat.a, electus lult. ex lacultnte Jurls 
dYlIIs In R.ccturem eJusden\ UnlversltaUs U hy s b e r t ti e. 
La yen 1\ Buscoducls, arUum magister, et. utrhl!\que Jurls Ucen~ 
tlalus, qul IlrM8t1t.II~ Juraillentis cOllsuetls, reeepit a suo praede~ 
cessore sigIlluIII, Ubros el aUa reclorat.uB Ilililgnla., Bub quo sunt. 
Jnt.ltulaU quorum Ilomina. sequuutut .... 

AprIlIs. 
XXJo M . Petrus Canls NeOlllllgu3. 
Hetgecn yertAA.ld luidL: "In den JAre 1539 IR In de VerKAde. 

ring Vlut de Proreuort!1I der Unlversltclt vnn Leuven, bU de 
paLers AugliRLUnen gehouden. uIL de faculteit. voor het burger. 
lijk recht gekozen tot. reelor den:ellde Unlvenlt.clL: C h Y s b e r~ 
tu sLo yen VAn 'a~lIrr~Kenbosch, Meester In de vrUe kunaLen 
en L1celllJftAtlll belde recht.en. die lIa den gewonen eed t.e hebben 
afgelegd, van zijn 'foorgailier het zegel. de boeken en andere 
rectorale onde:rscheldlngst.eekenen ont.llng. Onder h em zUn al. 
studenten IlIgt'schrefell Mgenen, wier namen hier "ollen .. •. 

In de maand April den 2Ieo M r. P e &. r u. Ca n J. ""n 
NIJmelen. 

Van \.oen .r besloot hU Ilch op de godgeleerdheid toe ie 
leggen: a Mei JM3 wortlt hU Jesulel, In de Sociëteit bekleedde 
hU "oorname poelen. wU IIlen hem op den rUksdag t.e ReRens~ 
burl, ..... rheen hU den Roomsehen konl08 moest 'fetIltlellen. 
eveneens woonde hU de COlllerenUe ~ Warn.. bU, welke 
12 September 16S7 geopend werden. Door den Pau. werd hJJ 
t.nens It!'Ionden naar den rUksdag te pet.rlkatl In Polen, en 
daarna op dien te Augsburg. TUdens zUn nrblUI In laatatle. 
noemde .t.ad .chrte' hU vele onderrleht.ende en stichtende 
boeken, 'fol\.oOlde _Un geleerde geschiedenis der nlArt.elaren en 
verbeterde ook het. A\lg!!.burgsche bre,ter. Toerde de uitgebreid. 
lIt.e brlerwlMellng; uit. atle oorden 'Van Dult.schland, Buhemen, 
Polen til italië schred men hem. Doctoren, kardinalen, bt... 
achOI)pen, 'Vorsten, allen wendden zich tol Canl!!.l"s. 

Na. Paschen nu het. Jaar 1662 begal hU zich naar het door 
den Paue geopende Concilie van Trent.", waar hU de ra.dlever 
waa ".11 keizer Fe r din ft 11 d . .. 

NfI. ~n 7.rrr w('rkl';nnm Ic\'en legde cic 76 Jnrlne flrlf>~l('r liet 
hoortl lpr PCllw'Re rilSt. HU IILlerl te FrellJIII'ç lu Zwitserland 
21 Decellliler 1507. 

Uf! """111 (til hrt "'''I'cn 
Ue lIanlil ,lrU'l' fAmilie wOl'llt verl'Whlllrl1ll 1~f'1':I·huV('l\ . Het 

f':~lachL"rrJ!Il! U!r clrr lamllle JC ft :11, ~ D ft e r keil heen on
YeranderllJk JC RtllIl. 

Fe r w e r cl R - JC 0 k ell e ... enerllll IIIJna 11 1 ti" grllrukle i)(!
l'Iehplden. wrlkc SmeLIII', Art.t.ee, 111 tie Detnllw. 
S I1 c h l e n hor II ~ Pil". AanR"ven, 1I1H!lIell en 11 I s. De nll.1U1II3 
beblren Oftllis of Cnnhlus. 

Pet.rul'l Canie lu ll I':rlr II rhrljt t. Vrr~dlillC I1lI. nll cpn:"! 
K ft n y s : "nnn mijn lI evc SlIyl'llrr Wen ti c Ilu ){ a 11 y ~ t7.0 
Nijmegen"; tlan weer ){ n n Is - 7,00 het Atlrp:,,! van twee brie
'Ven, wnntYlUl de cUlllën te NUmt'ttcll bewoRnl \VlIrden : "llrn 
t!hrs:\lIIt!n Illitl lIncllllmrrUqcn (J C r n r lln, 0 l h 0 111 HIlII 
Ol e s b e r t.o K n ti l il, Inclllrn IIIIIDmlrcn r,rllnU,\rll hrl1ldrl'cn 
unde buergrrrl\ In der Btndt NlJll1eAcn". Ook ~c1 ... \jll hl.l Ca n t 11, 
~etulgc Iie Rtudrlll.t!lltol tier UlIlYcrRllclt Ynn Leuven. cn 0)) een 
ndrcli von crll 111'11'1 aRIl 7.U" br(JCllrr U c r f\ r 11: .. lIell\ weYRrl\ 
IilrRlchtl~en hertn U erA r d Ca 111 R, lIlelllCIit ge llebten Bruder 
und lJurgerlll elster der Slat Nhnmeltcn," 

Sedert ziJn Intrede In de 8qcleLcIL !\CIII'IHt hiJ nltlJd C 1\ n I
s 1 u~ . 

ZUn 'Ynder m)('IIIL r.lch Jacobul'l Cnu l R lIeu de Can l
bu s, Del".t! dubbele hennmlllR beveIlU~t. de meening. dat hlH 
te denken Is nnn eelt I nt.IIII.,~rlng ... nn OI,-lIen-llond, tie 
IJ 0 u d, IJ 0 ti d j f' R Pil "lelt leRen dc beWl'rlng .nn J{ l!t t Pil 
R 0 Y a R r d ft lArrh. Y. Ketkguehletl. XV 3021 en Rnderen, dal. 
hO Ca tt f) Y 11 or K ft nee s 1:011 geheeten hr.lJlJtu. 

F.cn ander bewIj" kunlle.n we n:mhRlen IIll hct. rnmllle4 
W!tIJeIi. Op ecu 17e eellwSf'he wAJlCnkARrt ûetl we een walK"Il 
VRn knl, met. Ilrle pAlen ... AIl vnlt l3 X :t lonGen 01' la7.uurJ; 
een goudeu schlhlhoofd md IOOIH!hllen homl VII" N\bel . met 
een geooRden hl\l!!.bAnd 'YAn gond (1), w,mrhf)l'cn een baren
sleel (tec.kr.n van Jongeren toOn) "all keel, InmJf'rl'l "'RU Roud 
cn I5l\belmeL ecu geoogdcn halsband 'fAIl k~l , voorts ge,arleenl 
als het. schild. 

S/lIlIIlij,d "tilt cl.! F",,,j{jp, c,lIIj!ö ('11 ,Jff 
clltllrllUII J}(!rll","'f't W·.1IIU:ltlrn 

Reeds 1nng bezig t lJllllc IIIrt het I{CI'IIRc:ht H J IIW I c k, VUlul 
Ik l!oyengenuclUlhm IILalUUlst. HU Is gelllRuk&. volge .. " vef!';chll~ 
lende bronnen o,n. I, A. Fe r w ft r d Il & J. Kok Nctlerlnlltl
fiche Uesll\cht~, 8t.AIIl~ en WOJlenboek, A'URIII 1785, DI. U In 
voce; 'VervolgclIs het OcslachLregllltcr det IAUllIle Ba e r ken 
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Indertijd te den BMg; en eindelUk het Album Novllorl\lm 1'ur
nact'nse en Mechllense MOO, d .I . het boek, waarin de novicen 
tiet provincie Uermnnll\e Inferlorls, Flnildro-Bel(!:I\!1\ en Onllo
Belglca 8.J. eigenhandig de uamen hunnf'r ouders, tie plaats 
f'n den tijd h\Hlller I'Itudlën enz. aanteekenden hetwelk Ilog In 
België IJewaard wordt. ' 

Henrlcu$ Canlslus (err. D.) en J.lvlnul'l Canl
slus (efr. N .• touden de Hondt hebben geheetcn. dit wordt 
echter bet.wlJfeld wijl de naam Ca n I ft toen de oorspronkelijke 
naam de 11 0 n d t reeds .... erdrOllgen had. 

Jacob Cauls omstreeks 1465 iteboren, was 27 Jnru Bur
gemeest.er van NlJmegen. HU Is de schrijver van .. J a c 0 b 11 S 
Ca nl8 se u deC 8.nl b u 8, In IIbros D. Justlnlanl hnperatorls 
carmilla" (pndllne 14851 en "J a c 0 bus Ca nl S Ii e u de 
Canlbus, de modo studendl In Jure". (Lugdlul 14851. HU 
overleed In Deceulber 1543 en ligt begraven In de gl"oot.e kerk 
te NIJmegen. 

Aegldla van Houwenlngen, vnn 'sJIertogenbosch 
geboortig, ook Gelleke, Oei lette lIovln ga na, Huve
n I n g·a, H ö n w lu g a, Ho nlg h genaamd, had t.ot moeder 
HJneke Roukens. 

VOlgens H. 9. Baerken had Jacob Canle 12 kinde
ren. Behalve die welke In den stamllJ.!It zijn opgenomen ook 
nog: Jllileke, Oeert.rUld, getrouwd met Cornella van 
Udem, 1'resla. en Lucla, aUe omler dan Jacoba. 

Theodorlk, In 1532 t.e Nijmegen geboren, verwlerf op 
21 Jarigen leeft.lJd den graad van Doelor In de Wijsbegeerte en 
OOl.lgeleerdheld. HIJ werd Jesulet en was acht.ereenvolgeus rector 
van de colleges van München, DIlUngen en IngolstRdt. Nadat. 
hU 30 Jaren deze bediening had waargenomen, werd hU naar 
Lucern gezonden, en op 63 Jarlll:en leeftijd wederom met. het 
best.uur van het. COllege te lngolst.adt belast.. Lat.er ging bU naar 
Lucern t.erng en sUerf aldaar, 27 Bept.ember 1604. 

Aegldla, het tweede kind van Jacob Cauls en 
Wendellna v. d. Bergh, wordt door .rommlRen tot · de 
kinderen van het eerste huwelijk gerekend. ZlJ huwde: 

l u • Ruelol van Valekellborgh van Haarlem. 
2". Dirk van Ryswyck, van wlen 1 kinderen o.a. 

Dr. Jacobus cn1'heodoru8 van Ryt'lwyek belde B. J. 
De eerste overleed t.e RlJllsberg 7 Jan. 1000 als veldprediker; de 
tweede, bU de verovering van Ooch, door de St.aatRchen gevan
gen genomen eu als priester te Nijmegen gekerkerd, overleed 
t.en geVOlge van allerlei out.berlngen aldaar 4 Juli lG25. 

3". Ellsabeth, die In den echt trRd met Oerlt· 
Uwells eu daRtul\ lIlet Otto Eymeren, vall wlen Oeert 
van Eymeren 9. J. 

Oer ft r d a werd abdis van het kloo!lter der H. Clara te 
Warnel; zIJ ligt begtann t.e Cleef In de groote kerk. 
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Otto Canls geboren OInslreeks 1530, was In 1572 Burge
meester t.e Arnhem; doch .. vl\nw~ge die van Arellt ten respecte 
Vfut de noms Cal.llOllcke religie ultgcwesen" ~ll1g hiJ zich vesti
gen t.e llulssen, wanr hJj overleed 12 October 1586 en werd be~ 
graven In de parochiale kerk V(lor het. koor. Zijne vrOllW , 
Cu n e ra v n n der Er r e geheeten stier f 13 December 1595 
en ligt te Arnhem in de groote kerk I)e~rnven . 

Dirk Cnnls van het hllis Blol1'l-Isl'ndorn huwt 
omst.reeks 1460 met. Wendellnn VRn Vls sp.r, dochter van 
Arnold, ridder van Jerusalem (1430) eu Gertruda van 
L ent. van wie 5 kinderen. 

1. Mr. Dirk Cnnls,kanunnlk. 
2. Mr. Jacob Ca nls (A). 
3. Joh a n Can l s (DJ. 
4. alto Canis (Cl. 
5. Aleyd Canls. 

CA) Jac 0 b CR nis. Ridder van KR rel . ll('rtog .... 1\11 Latte
ringen, Bamu van Verdun, Oouvcrllellf vnn het. Casteel 
van Mnglesmes; hij was verschddene malen BIIll::emeesler 
te NIJmegen, huwt 1515: 
I ". Aeglda van flouwingen, van wie 2 klndC'ren: 

1. PIeloer Canls, geboren te NIJIII('gen 8 Met 1521. 
Doctor In de Theologie en algemeen bekend onder 
den nan.m van Pet. rus C (\ nis I u ~. h~1 overleed 
te Frelburg In Zwitserland 21 December 1597. 

2". Wendellna. Deze huwt Oodfrled von Triest, 
Burgemeest.er VRn Nijmegen, van wie a.D. 
Jacob 
E ve rt 
Oodfrled 

2". omstreeks 1524 Wendellna van den Bergh, 
van wie 8 kinderen: 
1. Dr. 'l'heodorlk S.J . 
2. Aegldla. 
3. Ge rard ID). 
4. auo (E) . 
5. OIjRbert (F). 
O.Oerarda. 
7. Eltsabeth (0). 
8. Jacoba tH). 

(BJ Johan Canls, huwt Clara van wie 3 kinderen : 
1. Arnold. 
2. Dirk. 
3. Margaretha. 

(C) 0 t t. 0 Ca n t 8, Burgemeester .... an Arnhem. huwt de Wed. 
Egb e rt. Blesman, van wie 2 kinderen: 

1. N.N. huwt · Wlchman van den Bergh. .. 



2. Catharlna huwt 1°. Jnn Haerts, 2". Jan 
van Ryswyck (I): 

(D) Gerard Canls, huwt omstreeks 1554: 
1°. Adelheld van Ryswyck. 
2". Anna Leyendeck e rs, bij deze 6 kinderen: 

J. JAcobus huwt Allda Pantrlna (K). 
2. Jo a n nes S.J. geb. te Nijmegen 1569, overleden 1613. 
3. ·Dr. Henrlcus. 
4. Mr. Theodorus S.J. (1). 
5. ell 6.: dochters. 

(E) Otto Canls huwt 17 AprlJ 1560, Cunera van der 
ArralJe Ivan der Erre), bU wie 4 kinderen: 

1. Jac 0 b. Burgemeester van Huissen, Stadhouder van 
' den Heer van den Dorenweert, overleed aan den 
Dorenweert 30 Juli J624 te Huissen en ligt voor het 
koor begraven. Hij huwt 31 Mei 1598 Th e 0 cl 0 r 1 c a 
ten Berghe (L). " 

2. Joh a n, Schepen te Huissen, huwt: 1°. eh rls tin 11 
SChoensteyn, 2° ....... ? (M) . 

3. Fenenna huwt 1596 H erman van Amstel. 
4. Arnolda huwt 1596 Nfcolaas Sluysken, 

. belde te Randwijk \)egraven. 

(F) Gljsber't Canls (Ecllyerj huwt 1561 Lutgarda 
(Lucla) de Melis (van Melen) bij wie 4 kinderen: 

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

2. Wend el huwt Arnold van der Heyden, 
Rentmeester van Schenk van Teutenborch, 
Drossaard van Schulenburg (0) . 

3. Theodoricil huwt Jan van Oroetveld (P). 
4. Geertruld huwt Rlcquln Mockinek, 200n 

van den Burgemeester van DeuteeolU. 

(0) Ellsabeth Canls huwt 1549 Laurens Uwens. 
200n van Hendrik en Rlea van Wijnhoven, van 
wie 6 khlderen: 
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1. Mr. Hen cl rik, Ridder (1619), Raadsheer te Meche
len, KanseUer van Gelderland en Zutphen, huwt 
Clelllentia Assellers (Q). 

2. Ja. c 0 b, Burgemeester te Nijmegen, huwt 1582 
Arnolda Denla (Dlonlslu81 en Fredertca 
Telmans (Toumans) overleden 31 Oct. 1607, 

3. JorIs. 
4. Mlelliel-Jacob. 
5. Anna-lsabella. 
6. Maria. 

(Hl Jacoba CanlshuwtHerman van Ryswyck,van 
wie 3 kInderen: 

1. Gerrlt huwt Sibille, dochter van Wlllem 
Verheiden. 

2. Reinier (R). 
3. DIrk huwt OIJsberta van Apeltern. 

(I) Cathartna Canls huwt Jan van Ry~wyek, van 
wIe Rel n Ier. Advocaat t.e Brussel, huwt 2". Jac q u e
lIne de Facues (S) . 

(K) Jacobus Cauls huwt omstreeks 1580 Alitla Plan
trina, van wie: 

1. Johan huwt omstreeks 1020 Nlcolaä Verbol
ten. 

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

(L) Jacob OBnis huwt Theodorn. ten Bl?rghe. van 
wie een dochtr.r Ce n u r 1\ geb. 15 A11I;ustus 1599, huwt 28 
Januari 1619 te Huissen Wil hel lil Ba e r ken Jur. Doet. 

(Ml Johan Canls huwt: 
1°. chrlstlna SchoeDsteyn, van wie: 

1. Dr. Petrus Canlslus Jr. S.J. 
2. N.N. huwt Jacob van Eymeren t.e Zevenaar . 

2°. N.N. van wie: 
1. Qtto S.J. overleden ' S September 1043. 
2. N.N. huwt Herman Driessen. 

(N) Jordnn Canls huwt de voordochter vall Arent van 
der Heyden. vau wie misschien Llvlnus? 

(0) Wendel Canta huwt Arnotd vno der Heyden, 
van wie E ver a r d v ft n He y den. Ontvanger-Generaal 
van Gelderland, huwt Catharlna Krebber (TI. 

(P) Theodorlea CaDls huwt JRn vnn Orootvelt, 
Rentmeester der douielnen in Gelderland, van wie: 

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

2. Gljsbert O.Cap. 
(Q) Hendrik Uwens huwt Clementla Assellers. 

dochter van Jan en Margaretha Duisburg, van 
wie: 

1. Jan-Bap~t8~ S.J. 
2. Jo rls, Ridder, Heer van Berchem, St. Lflurens en 

1.lncbeke, Raadsheer In den sOllverelnen Raad vall 
Brabant, huwt A n n a B 0 u r g e 0 I s. dochter van 
K ere I, Ridder. 

3. Anna huwt 27 November Hili Karel Lauvin, 
Ridder. Heer van den Haag (U). 



4, laabella, geb. 1592, huwt 1620 Urbaln van 
Mayer, Onhahger van Z. M . domeinen In he~ 
kwarLIer van Mechelen, VIlvoorden en Vuerden, over
leed 18 April 1670. 

5. Jac 0 b, Ridder, Raadsheer In het Hol nn Brabant, 
huwt Barbe Allelters, dochter nn Egberl 

lR Sl Reini e r van Ryawyck huwt. Jacquelln e Fra
eu r v e (F a e u e a), .,an wie Jan. Heer van MJel, PiereUll: 
en Bollebeke, huwt; 
1°. Maria Vita, dochter van Fillps, Schepen te Bru

ael, en Loulaa Pennemans . . 
2° . Marta. van Eemabeeke ol van der HaaIen, 

dochter van PI e ~ e r, Secretaris van Brabant. 

(Tl Everard v a n der Heyden huwt Cat.harlna 
Kr e b b e r , van wie 7 kinderen. 

1. Arnold. 
2, NJ eo laa. 
3. 0 IJ 5 b e r t, Onhanger-Oeneraal van Oelderland, 

Heer van Langenveld, huwt,l°.Aglles Magti l de 
Bex, 2u• Oe'ertruld RengerII, 

4, Hen d rik, Prior van MarlenZ8nde, 
5, Jan, Drossaard van Montfoort, huwt Mar 1 a 

Kl a ra Koek. 
6. Oer R r d. na den dood van ziJn broeder Drossaard 

van Montfoort. 
7. Marl a-Cl ara, 

tU) Anna Uwen, huwt Karel Lauvin, .,an wie Hen
d rik - F lor e n a, Raad-Ilscaal van den Rade te Meche
len, onrleden 13 September 1677, huwt. Je a n n ede 
Bra c J e, dochter nn Oe 0 r g, Ridder, Heer nn Wllle
comme en nn Catharlna oruter:a. 

(V) Jan .,an Ryawyck huw~: 
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1°. Maria VIU, .,an wIe Anna-MarJa huwt Karel 
. ., a n Don gel b erg, Vicomte nn ScheUebeke, Raad&
h eer lu den Rade, zoon 'Yan Fr anc 0 1 a, Heer van 
Herlaar en Zellebeke en nn Jeanne Oudert (W). 

2°. Maria .,an Eemsbete . (van der Haagen), vah 
wie : 
1. Marla·Justlna huwt Nlco1a.a.! Jiaerts, 
Schepen Ie Brussel. 
2, Hendrik. 
3. Jo.cquellne, 
4, Margarethn huwt Ch r lstophorulI-Jo.co· 

bus DIrix, van wie Emmanuel-Oul1elmua 
S.J. geb. te Roermond 1704. 

5. neinier. 
6. wllJem. 
7. Anna huwt. Jan van WaRlhem,lIeer van Ter· 

borgh, overleden 12 OclolJer 1060, den laaslen mann. 
afstammellna van deze l amUle, begraven te Meche
len. (IJ). 

(W) Anna Maria yan Ry .wyck huwt. Kar e l van 
Dong e lb erg, 'Van wie: 

1. Charlot.t.e, VlcomteSlle van BcheJlebeke, huwt 
1°. Fred e rt k JOlleph de Martelaar. Baron 
de Pare, 2°. Pleter-lgno.Uua, VIcomte 'Yan 
Reymbout s. 

2. Anna-Phillpptn e Dame .,an Berch. huwt 
Fran co l a - Engelbert. vau Sleelandt, 
Kllplteln. 

3. Marla- Phlllpplnehuwt.Kar e l van Ville
gas, 

(lJ) Anna VRn Ry s w yc k huwt Jan van Waalhem, 
van wie : Maria-Anna, Dame vall 1' e rborgh, huwt 
Fr a Jl col s 00 d lil, lIecr van Daumeb en Merllcourt.. 

(ZJ Maria Ju a t.lna van Ryawyck huwt. Nlcolaaa, 
van wie Fe r din a 11 d, Heer van Notebeke, overleden 6 Sep
tember 1710, 

Het nageslachl eerde Pet. rUil C a n 111 door een standbeeld, 
het.welk geplaatst. werd 1.11 zUn geboort.CIlt.nd NUmegen. 

p. LECTOR W. 1'11. RJSWlClt O.E.S.A. 

AmlVllllill{J 0l' het arti/îcl 11t111 N. M. getiteld: 
.. FCllllilicteekeus vah hct J,!ellludlt /("ijllSelltlUrS" 
in. No. 2 vm~ .. GCIIS Nu" trn" 

N. M. zegt In bonnl\f\nlchanld arLlkel op pap:. 22, dllt. de 
3 vlMC.hen In de kwarl.terell 2 en 3 van heL gevierendeelde 
wapen nn de tot den Nederhmdachen Adel behoorende familie 
Ru lIsa e n a er 11 .. nAa r aUe waarschijnlijkheid rul!IChvorens 
zJjn", zoodat. de wapenfiguren In deze belde kwartieren Jn ver
band zullen I'ltaan met. den familienaam . 

In dit verband 18 lu~t opmerkelUk, dAL het. zegel Jac 0 bus 
RuOsaenaar In 1771 schepen YBn Weespercarspel aan een 'X charter In een collectie losse chartera In het. RlJks

archlet te Haarlem als wapen vertoont : ,,3 vls
IIchpn, waarvan 2 I'lcilUlngekrulst en de derde ver
en de derde vert.lcQRI dlul.rover heen, 

Naar alle wnArl'lchlJnlUkhchl Js dus ook dit 
. een con "prekend wapen, 

VertIer zegt dezellde 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 famllie van Rijn e 
ook voorkomende met den naam van den RIJn e, geallieerd 
met eene tamIlIe van H 11 ten, volgens de Fragment gene
aloglën van de Geb r. van At t e vel d In het Rijksarchief 
te Utrecht (dossier van H 11 ten) Is: "In blauw een groot 
zilveren antiek molenIjzer, waarvan de 4 eInden de 4 8chlld
hoeken raken, vergezeld boven en beneden van 3 zilveren lig
gende blokjes, rechts en links ' van 5 zUveren staande blokjes. 

Het Actuorlal General beSchrijft. dit wapen met den onJuls
ten naam van d e 11 Re IJ neen onjuist met 4 schuInge
kruiste molenwieken In plaats van moJenljzer, terwijl het 
daarentegen het wapen van eene Brugsche tamUie 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 Armonlal Oenerall) 

Dat het voorwerp positief een molenlJ'l.er en niet 4 molen
wieken moet zijn, blijkt duidelijk tilt de lakafdrukken van 
A 11 ton IJ va 11 H 1I ten In 1620, 1029 en 1639 SecretarIs van 
de staten van Utrecht In het archiet' van de Heeren en graven 
van Culemborg en uit het zegel van Joost van UIIten 
in 1838 notaris te Scherpenzeel, die een .gevlerendeeld wapen 
vertoonen met den vergezelden gohenden dwarsbalk van Van 
Hiiten In de kwartieren 1 en 4 en het wapen van d 'en 
RIJn e In 2 en 3. Op deze lakafdrukken en op dit zegel In het 
voorwerp In de kwartieren 2 en 3 nl faUor een antiek molenIjzer. 

Uit de Wapenheraut 1902 pag. lB9 blIJkt, dat voornoemde 
Secretaris A n ton y van H 11 t. en geboren In 1586 de acht.er
kleinzoon was van A n t. 0 n y van H 11 ten hoogbaljuw van 
Sluis en Agnet.a van den RlJne Joostdoehter. 

Uit de m~dedee1tng van ·N. M. bllJks dus, dat dit wapen 
van RIJn e eveneens een sprekend wapen Is. 

Arnhem, Maart 1946. . R. T. MUSCHART. 

vanwaaR kome.n onze nam€ll1" 

In Uarderwljker Veen: 
Kale lucht, Pannenhu1s en Keu!. 

In de Nljkerksebe Mheen: 

c, nOOlJENIJUIlG 

De Pol, Bontepoort, Mezengoed, Nekkeveld, Ark .. 
Onder Lunteren: 
Naarkamp, de stroet, de Voort, Loenshorst, Vaneveld, de 

Nap, de Mispel zwetselaar, Sprakelaar, HazendolIk, Batelaar, 
Bchothorst, Busbroek, Beharenburg, Oemseler, Vossegat, Oroote 
en Kleine Kielt, de Spurler, Bakkenes, But.8eler, 

Ollller Scherprll:r.ecl: 
}tolfschoten, Lllurkepol, Holevoet, WolCswlnkel.f deze naam 

Is verM!'!t.ent tot WOlleswlnkell), RllUrwlnkel, HentJt'l>kl\lllp, 
Breeschoten. Ooo~wllllgcn, Veell~choten, ~d'rllk, Hulgel1bosch, 
Engelaar, Zelder, Rcnhes, Oud-Wlller, de Hnur, 

Onder Woutlelll.erS": 
Oonkclaar, DR~horst, Snlddclnnr, Roffelaar, Vlastuin, Hoeve

laar, lJ.ullbnlgcn. Ol'Oot Egdom, Dnvelaar, Landnas. Langemant, 
(Utr. uHsprnak legemant.), Hulssrede, de Stulp, Moors, OudeJaar, 
de Melnt.. 

Uuurtschnp Vuskuylcn: 
In de IJlllIrbchnp Glllk('1 vindt men: 
Hel~choten, ItemJleI'S-Lagcweij, de Heul. 
Olltlt'r n'aarsllcr.e;f:II: 

Meljerhorst, Vecnenzlgt., BIoclIlheuvel, Vnlkeneng. 
Ontler Manr,,: 
Nleuwcnhuizen , PalllleJlhul~. de Haar, de Dirk. Elkelenlmrg, 

de Teut, lIaksvoort, Lammersdam, Ruimeinar, RIngelpoel. 
Onder Barneveld eu omgevlnS": 
Veller, Roozelaar, Raapseler, E..weld-Butseler, de Olnshut, 

Borselaar, den Hee, Vanrst. de Ooster, de Blezen, Rennekom, 
Harselaar, de Mink, UUengoor, Dronkelnar. Surkt.um, Otelnar. 
Bleier, Burgwal, (Ie Lars. KraayenkamlJ, Wambuis, Zau(l.<;teeg. 
Kleut., Brlelard. het Kossegat, Pothoven. Emelnnr, Heukenhorst, 
Huksveld, Borgstede. BItterschoteIl. Hnvlkhor~t. Schoolldel'llcek, 
den Tweel, den Aard. ButselaRr, de Fliert Mnlkenhorst, Wes
terveld; Blankenhoeve, Overbeek, KoddeJanr, VInkeiIlar. Oroo
tenhof. Kleinenhof, Langelaar, de March-Vlnkselaar. Buurten 
zIJn O.a. Achterveld, Zeumeren, Wenkop. 

Ouder Stolltellbur(: 
Emellulr, Itleftcl>ol, IKlevlt.<;pol), Hoolhorst., Roflelaar, De 

R1Rt (Oud en NlellwJ, Strijdhorst, den Eng, liet Vliet, OrUtakker, 
tSchal:'l, de Horst, de RutJt, HOlldhorst, Middelaar. 

Ouder Jtellswollde: 
Wngeveld, Daalselaar-Overeem, Splkhorst, Ravenhorst, Het 

Hof, Wachteldonk, Ubbeschoten, Methorst. 
(VVordt vervolgd. 

UIt het onOeRtllouw, en tllOliWRoek U€UlIstenöe 
op Oe pastolll€ st. J.\n te w",i\lWIJk 

1704 21 Junlus Unuerunt spoIIsalla Ju do c u s va 11 <I e 
Vondel et Jncobn du Boh cora"m me Waltero Colen 
pastore et testlbus Helena van Meulwljck et Catha
rlna. Coten: 

1704 Julius 7 Contraxerunt (ma.trlmonlum) Ju doe U s van 
Vondel Amsteredammensla et Jacoba du Bols coram 
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me Waltero Colen et tesUbus Ellzabetha de Wltt 
et Catharlna Colen. 

Nota: Prolestati sunt hl contrahenles coram me et hlsce 
testibus se habere concensum mlsslonarll sul coram me contra
hendl onl non potul scrlbere cum elus eccleflla ab ofUclall se 
conclusa et Ipse pater nee Ipse episcopIIs Inlenl Erbus (?) lilt, 
vi etiam protestabantur vldl tarnen attestlonem proclamatlonum 
Amstelrodaml sine Impedlmento lactarum - et Ipsa hlc usa. 

Bovenstaande ondertrouw - en trouwakten vond Ik In het 
bovengenoemde Trouwboek, berustE'nd niet op het RA te s-Bosch 
doch op de Pastorie der Parochie Bt. Jan te Waalwijk. 

Betreft het hier een mogelijke nakomeling van onten dichter 
Joost van den Vondel? De voornaam Jodocus 
(J 0 0 s ti) en de afkomst uit Amsterdam wiJzen In die richting. 

J. v. d. MOER. 

h Et <;ESl~cht tORm31l 

Tot oosvoorn Is gebooren Jan Tor lil a n 
In den Jaare 1722 Den 1 October 
Alsmede des Bels Huysvrouw Kryna Lu gten borg. 
In den Jaare 1725 den 21 January. 
De kinderen Van voornoemde Egtelleden als Vollygt 
Ar y Tor Ol a n den 28 January 1748 (overlede den 25 

Augustus 1817 s morgens half 6 uuren). 
W 1i1 e In Tor m a h den 31 Augustus 1149 (ls overleden 

den 23 Mey 1817). 
Dyne Torhlan den 26 september 1751. 
Dam lil I' S or 0 r man den 18 Augustus 1754 (overleed den 

26 Novemb. 1795 tot DIemerbrug) . 
Tomas Totman den 20 November 1757, 
Gee r tje Torman .den 30 April 1760 (overleden den :1 

April 1820 te Brielle). 

Dit syn de Kinderen al Uit deese Egt geSproote 
Die heeden op dees 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 slen naa het elnt van Onse Rela 
Ver boovent Eyndlg Aar'" Int Eeuwig Paradls 
octobers Laatsten dag Is dit Papier beschreeve 
In het Jaar 17 hOlldert. en 80 daar beneeve 
Dus Is dit Blaatie vol 
Ent veersle dat Is pit 
Dan lst alleen uyt noot 
Da~ Ik mijn Reeden sluyt 

Het bovenstaande Is geSChreven door Ar y Tor man (geb. 
28 Januari 1748) op een los vel papier. Hetgeen tusschen haak-
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Jes Is Rf'plr\l\t .. ~t. wpr<! later duur Ar y 'J' 11 r 111 n 11 Illr. 8. hler
undl'r gl'llnellnll tnl'l!,r.vol'rlfl , fi!l'r,'üj!I'IIfU"lI1f\1'! Ar y 'J' 0 r 111 n n 
vervolwt. zijn IDlldlie-aanteekeulugPIi iJl) CI'II HIJ!!el - sclmt.bhuJ: 

" Anno 1'1- 76. 

• Den 9 December. 
I . l1! llefloore Jan 'I' 0 r 111 an . Op MnAmlag AAvout kwar

t.elt Over Urn Ure. Syn Vnder IA Ar y or 0 r hl a 11 . Byn Mnecler 
W 11 I e In y 11 1\ l' 1 g gel a a r. Die geTrouwt syn Ikn 24 Octoo
ber lilt JMr 1773. 

Anno 1718. 
2. Den 29sten Augustus synde Znlpnlng Is des Morrygcns 

om half Urlr Ure Oeboore NeeltJe A,ryse 1'orman. En 
'Is getrouwd dril 0 October lROO met A r y 0 u IJ I k v n u P ti t t e. 

3. Dell 18 Jallarlty 1781 Is Gebo{)l'e Voor De middag 0111 
EU Ure Kryn aR Torm Rn. Enls'Uetrollwtlt met Leenderl 
Jl oog we r f dell 2U Mey 1805. En I~ Gestorve den 13 April 1810 
nnalaatemle 1 ?oun en t.wee t1ogter:;;. 

4. Oen 16 Nnvemher Anno 1782 Zat.erdaG voor de middag 
tien lIfe ]1( ~elJOoren Jac 0 IJ a Tor III ft 11. En Is overleede 16 
weeken ollwL zYlllle. 

5. De tweede J nco b 1\ Tor man Is OeRooren op Vrijdag 
AvolId tl'n linU twnnll 7.YlUle den 9 AIlrIl 1784. 

6. W 111 e In y 11 A l' 0 r 111 a n Is l:ebOQfr. Den I1 fl'!nrullfy 
OIJ Zaterdag voorntilitlag 10 Ure Int JaDr 1786 (en overleden te 
Rotten""," Uil (kil 21 July JR:131. 

7. Ar Y l' 0 r mali Is Ueboore Den IJ Beptel1lhf't· op ?nl.er
tlagltlorp:e kWArtier over 9 Ure Int Jnar 178R en Is overteede den · 
22 Maart 17811 sllIOfgens om hale ?eeven ure. 

8. Ar y 'J' 0 r 111 R n de tweede vau dien Naam IA Oeboore 
den J4 July op Wop.lIstlag smorgens haU net'gen ur", Anno 1790. 

De?e Ar y Tor In n n venoJ~t de I\ll ll tl'ekenln~en nu met : 
en gehuw(llIIl't Cornelill nèrtrlldll DellnR Oreebe. 
Dell 2U NovemlJber 1823. De vrouw WA!; LO('11 21 Jaar oud. 

Oml gaf mIJ deze lieve vrouw 
Vrreend In onze HuwllJkstwtlw 
Door mijnen waa(rlde vrIend en broeder 
Als eerst AtI.,essor In den rand 
Voorzitter van de MaglstrllRt. 
Oods zegen zij ons albehoeder 

AugustwJ A r y '1' or m n n I~ g('l)tu'rm den 12e Mei 1824 t1c~ 

middags om twee IIlIl'en, de vader A. '1' 0 r lil (\ 11, ele Moctlcr 
C. B. IJ. e r e e b e, EchtellE'den . 

Willemyna Jacoba Js geborcn den 15 Mei 1825 des 
middags om twaalf uuten. 
Medemblik, 1946 I. H. A. E. HARSHAOEN. 
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lIeL welbekende 'Il'rhRRI "lUl den heltlendood YllIl J n n 
v .. n 8 e h A ( re IA 1\ r , eell der toppunten YAIl ona ARUynnkel\)je 
Reachledellls·ollderwlJ~, vlndL zUn OonlprollR In eell anonlell ' 
kronlekJ.,. In haar yUfl,lende-eeuwsche redmc\le. dus onUlnll1l 
"all al de rt'AIIJe. die latere "er uUers er ann hebben RehanRen, 
luldL de (sLeUlg eeht,...gebeurde) historie aldus : 

•• Item op den XVI deeh In Jullu~ lJ)'n SOlhmlge ru t.er nu 
den ROlendl\el geweest. ende hebben den tocrn ende kerek 
\at. Berne.eU. In[tenomen; emle hoere WAS XIX. die 't deden. 
Ellde die vnll Amersroert ellde die tIlters VRII clle N)'ekerck 
wghen .,oer cUe kerek ende broch\.eu bussen meele endo 
seotelt doer dell Wem; ende sealen c.lper vler or 'lijf dool.. 
DIe op den wern waren , gheerden lIprIleek te houden : Alst 
gesclede. Ende dlelhecu, die op del1 Wem WRrelt. lIMIeteIl 
seern In hl\ltden gegAiln ende hent gevRll ithen gelieven. 
Ende d\e "'1\1\ tuuerstoor\. e.n\.'Hoerden. dnt. ay sc n iet. h\ 
IlI\Ildcn uelllen wouden. 8)' en JUOR~elt ellen. Kcheten J An 
"flU BcnrtelRer, te gAllllgnten uytwerpel~ 'VAn cJen \.aem; Ill\t 
dlep:heen. Ille op den loern waren, niet. doen en wuuden. 

VOl! seydo Jnll VRII BenrCelner: 
" Ueve gellellell. Je lUoet Ullllner sterven. Je en wil 11 In 

gcenen lnat. llrenghell. Ende gluck !.loven all cUe lyllllen 
.&n den loerll s\.e.en ende ae\.ten Iyll handen In 8Y1\ lIyde 
ende sprl\nck \'8.1\ boven neder. Mer 11)' en viel niet doot, 
mer due hiJ Il\th , doe 'Wcr\. hy doolgesl90geu, als YGerA. I~aet 
all my geseg\. Is '. 

IBlsschop DaYld YRn Bourlj:oncJJë en zUn !!t.ad. U\rf!(!hlac:h
lIolJallclsche JAArboeken 1481- 1483. enz. Opnieuw ulLaege--
yen door Dr. N. B. l'ellhaefl, IJJz. 1101. 

Door den heer J . r . U. Ooosella la eell 
chronologische klapper sRlI\enKellleld 011 het 
lrouwboek ."n de aereCormcerde (thnns Ne
derl. HerV.) Oemtcntc te VlIJmen . beginnende 
Iud he t Jaar 1700. Dit l rouwOOek berult. bU 
den Predikant. Oudere lrouwbol'ken zUn -
voun.oonr bek.end - niet. no.nwezlg. 

ORt. de overRroolc meerderheid der acten betrekking heert. 
op IlOOlllllch - I{Atholieken moge bllJk(!n uit lIet lelt., dA.t. nn de 
1218 door dell heer O: KereglsLreercJe huwelUken er niet. mInder 

7. 

dan Wil dnLeercn uit. lId tiJdVAk 17oo-f795. VannC 1195 oot. 
lieden komen In '.et tn'tu",boek /I"et:lIt.,ll :17 nc(ru .(klr. 

Ook vonllen te VIUlllen vef1llr hrld cllf!. Intw{' t1J It('1\ '1'1\" mtll
t.nlt"en ,*\I\~, 'N"\.. '4edcn de "abl}ht\\\ '4M\ ~\t! '-J\T\\\~l\r.p\M\\.t.el\ 
'a-HerlogenbtlSCh til lleuMlcn. alle""ln. begrUllClUk I'. 

Gal\rne I~ .Ie heer Uooaeul' bereh' bclal1gs\.cllellll('J) met us
dere tnUclllJlIgcn vall dleust ZUil, 

l\O€klIC51l11 €klll<; 

.. u,. ''''''1/,. "tr,. .1,." ',,,,,,,,, ... ., i" " '",,,'" II"'t ..... ' 
l 'tll' 111/17 , .. , In ...... 
I, ,..,,.j,, ,""ij'r .~", J . /I. , .: /11. J . ' 't/lj ti,. M"",·'. 
UI'I{. ·1"' .. Ii/lR~ - ·~ . II""/lB""'''' '''·''· 

Hoew(!1 (Ir. ellXcll lijke belecKen l1l Oll Btnnl.ll re<!htellJk t.erreln 
ligt.. 'VInd Ik het loc h wel tie moelt.e 0 111 het fum te he,elcm. Ue 
5Chrijver, welke In het be7.U 111 V!\ll het IIIII I'I-nrehief ,nll lIc 
lAmme \\ t \ nCo u r t.. \) t'hl\ntlclt. 111 ,.IJIt JlI'oc!schrUlcn het 
RlUbt vall hoofd ur J~RlIIllIro!! ~ vnll 8rnbAlit. welk Mr. P nullIs 
de JaC (I 11 r t ouder LtHlcwlJk Nnl'oJcoJl IJrldN'ddc. 

. De7.e p,.rlodr. wrlke hier verJlIlltld WIlrIlt "relt. v~ 1 OVf'rf'rll
kO!llst met tie Rdder uw. II J1;jtende IJtoptel."II~l'itlJII en s~t'ille hooltc 
anJlJteuarcn "oor gruote moelll1khetl4'll , dal\r ilf'7.c . hij gt'hélnle 
opdracht., \lnler hl'dden t.oo,eel ano«tllJk. \ e I\abo\.eerell. 

M. D. KII'sOON({ Ir . 

I"Iwlfcf!CtIJlJ.!uvl' IJWI III'l'(>rO ,ij .llfhrijl"/I up f;cllf'fll"p; p' 
tif Uttlll 'erWf,nt p.d,ie·d 

.. De Na..unu::he-r", Alt Inl\rnl\ni, afl. l. - 8\oo)lln~ der n .etk. 
te Pet.len. - Een welrcl. bekend N","rM:hh.g.~ebleci . - Ue 
ru.lf"ren R('&gl! en BUnge. de kaualen Dolk.,beek. SchlJlbcek en 
Buur&erbcl!k 1. 

AU. %. - Clecleukwnnrclljtc [,( lIIhllr~f' r1I, v n 11 PA 111\ 11 0 t.. 
d oor J" IJ Ver ,.. U I. - Ve JUvl!!:r"lI ne~Ge e ll Slln~e . ek 11. -
net walbut;KSllleln . - Oude klokken. - Dr{\k.cn~l\\ I . - Vra
KenrubrIek. 

AU. 3. -0. f'ultlRller t . - De Ulllnwr.l.Il1~ vnu Knr r. 1 
V lIIf!t de AhdlR Viln nIJn ~h\t r 8. - I)rn.ken:;;t.elnll . - De 
Rlvlerf'n ReRKe ('11 alinRe, "I r.. Jli . - lIeL geslAcht· S WAr t
W I) I t 1. - JJockl\nnkolldlglllHell . 

Afl. 4. - BIJ v.omlerheclell In Mhhlelr.eu\ll~che lIC I~IIf'IlIJcl(lkJf'II . 
- Oe ftrhllle!l vall 1\ r Cl u b e r IJ. - De nlvlerel1 nf'g~c t'l1 Blinge, 



de. tv. - Ue schilderijen n .n de Admiraals Evert.llen. _ 
Drakenst.eln IU. - Een verzonken klok. - Het geslacht 8 war \... 
wolt 1I. . 

"NederlRndsch Archief", 4e Jaargang, afl. 3. - Wapenkunde, 
Rococostijl I . - Oeslacht Danckerta. - lIeraldlsche 

Kalender • . - Handen. - Mededeellngen. 

1\(1. 4. - Llnln .. MU8sels, - aeneQlogle de Waal. 
- Naamlijst Predikanten Ned. Herv. Oemeente te Schiedam. -
Rococostijl 11 . - Wapeurecht - MededeeUngen. 

M. D. K. 

VI!.\li€1l !lUBlll€k 

Deze rubriek sLnat len dienste van eell leder, die met zijn 
onderzoek 111 vns lgelooVen, dan wel vlln dlcgenen, die met andere 
personen verbinding toeken op genealogisch en herIlIdlek geblett. 

De vragen t.UII ullslul!.end In te tenden f'Rn het eorrenpon· 
denlle·adres der N. O. V., Sumatrastraat 230, AmsLerdam·O. 

15 ·5 Veldman (n) - Veltman (ni - ,.. d. Velde. 
wie kent een wapen of heeft gegevens over dU geSlacht 
dat uit W.·DulL!ehland stamt? 
J. Veldman, Brederodestraat 77, Zandvoort. 

16 - 5 Oaflrlll~ alle gegevens aangaRncle den a R n , WRat 
mogelijk In genealogisch l'erbRnd. Ik ben reeds ~1118e 
laren bezig met. het 8f'menstellen van aUe .lndb.re per. 
lianen 'An dezen nAlm. Ook gaarne bereid inllehUnKen 
uit de kla.ppers te nnLrekken. 
A. de U"an, Otlonweg 28, Haarlem. 

11 - 5 Wie kall nf'dere gegevens verstrekkeIl over de 'amllle 
Duaaer de Sarenne,dan wel Jn eont.aette brengen 
met levende leden dHel" lamlUe. Oolr: de Buln,.de If'I'&-
vens zijn welkom. 
ol, vau Uolt, Knlpstl"&at 40, Roosendaal (N.·Br.). 

J8 - 5 OegevE'lIs genaagd en aangeboden omtrent de tamlUe 
van Hperikhuizeu. 
J1. nl. Dr .. k,mA. J\Uls~elveenscheweg lOOG, A dam-Zo 

UI - 5 AU"e gegevt'ns omtrent. de volgende geslAchten worden 
gAarne ont.vangen : Hentzepeter. Henllepet.er 
Henle-Peter. Hlnspet.er, etc., door A. lIen'a.
peter, ·QUdewUkertson 3, l!tredlt. 

8' 

IN ' mI' TIJIJ~CIIIlWr WOUIJIlN Ol'(;llNIJMI;N: 

AJflruMf('" VHn 1~ll'(lrfic,.stut(!lI, intliCiI Ulell IlicrtlOOr .zijn 
I.ue~fcm",i,,# "Cf:/;' gC'8PV(!H IIml I/(.!l bestuul". 

Opg(JIIC "flU IJnmllf.!lI. 

Bue/m(f u IWI I (lig i" gel I, IJ ue/, bC!öJu'cki lIgelI . 

l!.'f.!ll I t"flg(>I1II11 .~ voor {Ie lede", wiwriu zij /rwmen truc/,lell 
die IIwcily'/r/w</ell f'J' ie /O.~SCII ",et UIlt/eren, lVutlr zij 
a/lee" m((('lrlc/uos v(J(Jrs/(IC, 'I. 

Gegeve"s, vesc/lI'ijvillgcn e.</., ovcr stedclI, (/tJrI'CII, /ml(/e· 
rijell, Imen/erfje", strc/,,:clI, IU'Huil'cic's eh.:. 

A,.till'f!i.'i fJlt{'r Gildelf, IrWI ou/slmttl, Jum J'tUldie cic., 
m.tt!r G mJ!; (Ct'IH'U, G 1'(']('1 'sc/' I' iji ('.u, {( (',.lieu, 

1"lwwJ.HJI'KtUJC VWI wu/cl'e tijf/.~clrr;p(,,, (1/' G(!lIc("ogi~cll. 
elf (UmV(~"I('fmt gebiCtI. 

(,'egcvefls uit f/flUP" {I'OIllU- .,j' bl'g,.""j'I,old.·eu, fll uI "i,·t 
Ol} de J(ijl":~rfl'(!hielJen. m,n,vez;g. 

Opgaf,}' VU" ;IIge/wlllcIl '''UfJrtiersb'{(,If, mct vermeldillg 
vun de uu""m well .. e IÛf!ro/} voorlwmeu. 
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wat IS "CjenealOCjle"1 
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Ie. Genealogie I~ de kennis van fins eigen geslacht tn dns als 
znml:lllig eell deel der geschiedenis vall OIiS volk. 
Wij Vlltlnen slechts ten schallel in den keten der ~e!llachltl\. 
Het is dus vanzelrsprekend OIlU plicht tegenover IlUlt lIakOlllc-

Je. 
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lillgtll, dal wij de kennis tn R~chittlellis ollzer tigeu voorzalen 
verzmutlen, om hen later deze gegevens over Ie kUllneu draj;!tn. 
Voor hd he",~rellcli der Genealogie hel!"cft UIen '!tllsch geen 
geleertie Ie ZIJII. fiezmuJ verstand tn hefde VUlit el~ell ramilie 
ell vulk zijn reeds lUeer thlll vuidoelltie. 
G.en{,i1If1~ie 111 getn "'I/utrecht van Mil/lil "r J!dd, iedereen illlllll'rs. 
the :dechl!l enkele utel! per weck ht'Slcctlt ;'tau tie J!'l'lIcaluJ.!Ît'. 
k!!lIIt lIIet weinig I~I fcclillilgavell Î .. knrh'ulijd. tn! dc thlut hem 
hiJ de aanv;lll~ me verwachtte r($lIlt"tCII ell hij 7.iet uit hel 
verlclhm ten lIIeuwe wereltl vall misen tut verdiel'lIIJ( lier kennis 
Vólll '.ieh zeU en zijn nnknlllelingell oprijzen. 

M. I( ILSDON I(. 

het kasteel VMl hOIll1 I1"BIJ uOelUnOI1l> 
Mt'1I hcctl I.il1thtlr~ wel eCI15 het ';lIId der k:t ~ tee l c lI ~clll1cllld 

en It'redll, ~ct'n l'tllvinde V"IIIII1S v:ltltrlnml is 7.1111 rijk a;1II kasledCIl 
en ntlcllijke IlIIizillgCII u, htllstecfell als limhllrK. 

Wij hrell~elt th<llls in ttedachlen CCII hezllck ~<lll liet km.teel 
van ~Inrn hij Hucrllllllltl, het sl"ulhllis der uutle heerelI, 111Ier RriIVl'1I 

vnlt """', w .... rvnll dl' laatste wa5 tic hekentIe tiraa' van "'Irtl 
Pl/iIi" s 1I1m "'(""IIII/fCl/,,' , Ilie met dell Gr" .. r trim",."", I'.m EI1UWliri 
0(1 5 .llIlIi I!'"KI8 up het ·5chavol Ie Utus~el het levelI liet. 

!Tel l/tlld v .. u lI urn, dal ;n de ()lldsle leenref!:islcrs vllllrkulII( 
unller tlell na"", Vlm "Uarnnie van het land Vtlll EYl'k (Mael"cyek)" 
or "Uarollie vml Mn~~lalltl" heelt oorslmll1kelijk tleel uiljtem .... kl 
v .. n het ~ral1fscll .. l) loon, waarVlUI het inlaler tijden .. Is cen Iltmille. 
lijk Iccn ZIlIl zijn a'Kcsplelel1. 

Het he!'i-ttlllli uit het tlnrp va n dien l1a"I1I, en lIit Iie l!e1lleeUll' II 
II<lelell. lIuR~elllllll, NlIlIltel1l,I~lIgge l, !-Ieythlly~en . Neer, Oeysliugen, 
Uphovel1 en Heel, met welke laatsic I'la<lts mcu het Mil !-Irel 
grellzel1tle HttRtJell moet verstaal!. BovellllÎell hehtlQrdell aan tic 
Heeren t'1I Inter IiravE'1I van Hum, de heerlijkhedclI Wtert, Wessem, 
IJreu~el, Bnlldmul til Corte~~elll, welke IIveriRell~ met het InlIel 
van HUrIl in get'lI rechtslreeksehe hetrekkillJ{ stuntten . 

Tot de vOllrrechten V:'!II tien Heer behomdell vourh tie erf· 
voogdij IIver '!'!torlt ell Neerilter, hel recht IIIIt in de Mans te vi~schclI 
en 11111 Iie ('elldell te 5traHeu op heide oevers dezer rivier in mil. 
verre zij hel gehietl v:m 1·lorn I .. ngs struomde. ' 

Over de lIIul~te I-Ieeren valt Hum ell hllll .. rkol!lsl heefscht 
onzekerheid, 

Ue eerste uver wielt iets !IIeer hekend is, is WlIIf". I, lIeer 
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vml 1·lnrll, tUC 15 Mei 1219, IIICt (ncdelltllling van E"lrlhrrf Aarts. 
hi~~chop V;ln I(eulell, dlHlr af~bntl win den Aht van SI. Plu'ltaleol1, 
!Iet dorp Wessem, waarover hij VCl(lR~. was, met aal1hnorigheden 
111 erfpacht fllllvlng, tegen eell jaarllJksc"e renle van veertien 
Keulsclle 111lukelI. 

Hij overleell In of olllsireck!! 1240 en was J!ehuwd lIIet MnrgQ. 
rrtho, duchter van Vlfk, Heer 11011 Alft"o, en valt MOffQfrlho 110" 
elul. 

Zijn ZIHIII en flpvol~er Wlllt", 11 ttrde in 1241 de heerlijkheid 
AltelIa valt zijn OUIlt IJ/tk, Heer VIUI tlie pl .. nls. Hij WilS de ecr.;te 
v .. n zijn gesl:1cht, die hel Imltl van I-IlIfIt met ti;!! v:'!n AltelI:'! vcr. 
cE'nigde. I::en ""rknntle V"1I het j .... r 1244 hezegeltle hij met de 
wapens WIII Ilnrtl cn Allcna. 

'·Iij was de eerste OIltlcrvllugd IIver tie rijks .. hdij 1110rll, en levens 
(Ie eersle zijltcr familie, ttie den titel voerde van upperjtlgermeester 
des Vuitschtll Wjks. 

In 121i4 hevlilltl hij zich mei de koningen van Engeland, Schot. 
land en Sicilië lip /ld sltekspel WIII Çnhlpièglle. 

I lij slierf iu Renueltlll j .... r ell wenl ill de kerk van !tet klun~ler 
l(eÎzel'1msch Ululer Neer htgntvtn. 

7.ijlte Iweetle el'h lJ!en1Ill te "l'I'wlgi,~ , erfKl'uall1e v<Jn WickerOlde 
Cmlleluluuck en I!itttihoven, schonk hem vier 7.011ell ell een Ilochter' 
MnffllrrlllO, tlic tic eehlgelloule werd VIII! I\llJrrt l'UlI Voort//' Burg: 
graaf valt leclam!. ' 

Dc omls/e ZIHItI Wmtm lil, Httr valt flont, hield in tien slag 
van Wuerilll!en (5 Juni 12RH) Iie zijde van den Herlog van Brahmll. 

Uij akle van 12 Fehr. 1299 leRde hij met zijn zonen Wrk 
Proosl valt del! ti. Verlll~!.e r Ie UIrecht, Wil/tm , zjjn "lItiste Gerard 
zijn jOIiRsie 7.11011, cn zijl! zoon EI/ft/bu l van Hurt!, l(aulIlI;lik van 
St. Lamberl Ie Luik, de verklarluR af, IIlel Ie hebben deelgenomen 
aan den monul up Flori.f V, Graaf van Holland . 

Hij sneuveltie in 1304 met 7.iJn reeds gcnocmden zoon EI/gtlbtrt 
in den s!~g VlII1 Zier~klte. Zijn stnHelijk overschot. werd ill den graf. 
kelder zlJlu'r familie 111 lil! kerk v .. n het klooster Kelltrhosch bijgezet. 

7.ijn rersle echlgenonle heele Morrortillo pall Loon' de tweede 
Btofrix 1'111/ IJrnholl', welke eene dochter was van limdrik 11, 
Herlo~ VillI Ur:'!hant, ell van Sopllio 110" Tllf1rlllgm. 

Zijll zoon en opvolger Gtrard I, Hur van Hont, voertie in 1307 
erll hardllekkigen krijg tegen JOl' pa" Artktl, welke norlog hel 
volgcml Jaar. door tll~~chel!koll1st Valt Wil/tm 110/1 Allts/les Graaf 
van Henegouwcn, eindigde. . , 

Guard VlIII JIn", verhrak alrAS de overecnkomst van I Dec. 
1282 in z:'!ke de er' vol1gdij over het slicht Thorlt en trachtte door 
1I1uurd ell rouf tie CJtlfle tuutmuIelI weer In te voeren. Hij en zijn 
handlanJ:ef, 7.ijll tIIulervlll1gd, tinllfritd VOlt Slaltrbttck, werden dell 
I1 .111111 1:114 ulll die redelI In den kerkelijken han ~ellaal1 tloor den 
ortidaal van luik. Na eelt hanlell strijd van ze!! Jaren besloot hij 
eindelijk zich aan voorUleitIe ovtreel1kol1lsl te houden. 
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Ilij nver/cctl J Mei 13:13 en werd hc~r"ven Il ;Ul ~ t zijII!! ccr!\lc 
t<:lI l t.I('lIlIlIle .I1/f1l//Ul VI'" 1.1'111"/1. crr~cllrm,e vall {jac~hc~·k. Il cl'~lal, 
Ue.ul$i~lIicll. CII7.., ÎlI het kum ~er Clln~I!:lich'n:kl'rk ,Ic nn~!l"cI: 

l.ill1c tweede cchlJ;:clllmlc l~f"'l!lIfl/lS VIIII U,'r/ J;hdllh: 111 I.I!'"III. 
IIIclluc.dcUIIIIÎIlIc: haft( zunen Virk, ./1111 CII (}"IIJri~". in hd ~luuJ;h: r 
Utllhur~ J...,r~et111chlenl~Jlcn 'lOM !I,lilf lII<1rl, hilOU JlhCr1.I"1II \VII/mI I V 
(ttie Vlll~t) ell t!nc!llcr Margortillo, echtgcnootc van Ntlllfrik lil. 
'-leer van de Lcrk (1Jl')· 1342). 

Wil/tm I V, Ilecr Wil! lil/ril (13:13· 1343) (',r,lr WUI zijne nicht 
nm/fix "Dil UIII'rII (1III1slr. 13JtJ lIverieden) de muuic CII rijke laUllen 
Vtln ü,,~hceck, LecI:w, Herslal en Moulcntllet, en overlcc,1 ill 1343. 

Zijne cthlgCIIII()(C 0110. Vrouwe van Putten eu Strijen, ,;d\1lllk 
hem n,a, eell ZiMlIi Cirm,., 11 , lIeer van Hum (134:J-I :J45). over wicl! 
,,11~'('11 hekcml is, ,lal hij ~Ii SCI't. l:lo1r. iu tiel! 51011-:' V;III StilvllrCI! 
Sllelivelde, 

I Hj wenl al~ Itecr val! Ilurn opgevolgd door zijn halfbruetlcr 
\Viii,,,, V, die tut IIweder hOld EIi.mbrlh VOII ('1"1. 

Vue heer WilS ren dcr gt'luit:en VOlII hd huwelijk!>venlr;tR. tlOlt 
7 Fehr. 1357 werd jleslutell lu~"chen mrt 1/, I leer vau I-Ichl!>hctg. 
laler ûraaf "1111 Lmlfl. CII PIliIl",lllIu VII/I (i"tik. 

ZijIIe ccht~(,1UllIle I~flt,rllu t tlllchter V:III )1111, Ileer l'dll Arkr', 
('11 l :rm/!/IIdi,ç vml t 'Irrl, sdumk hcm drie kimlerclI : 

WII/rlll V I (tlie vulgt); Dirk, BisschIlIl val! OSlwhrllek, cu 
Murlll, ed. l~elluu l e Vlm IIrlll/rift, Ucer vall Ut'lIJm, 

Wil/rm V I, lIecr Villl IIUrIt, sclulllk 2U Mei 1374 ailll zijuc 
echtgelluole JIIIIIlIll/U 11111/ Lmm, gena:uud Heiushcrg. Ilm:hter valt 
CJuIlfrird, ürolal Vllll lllllll, lIeer vall Iteinsherg en Oalcnhrueek, 
en Pl!iUppIIlQ 110/1 uI/lik, eCII lijftucht van 800 goudgulden, betaal-
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haar te nnernllllld, en v;1!>I~r7.cI or het lalld van !-torII . (]fIk lirhlte 
hij 1 Maarl l :t1ij Ie Wetrt hel Itilde der wollenwever!> nJ' tn ~chnllk 
5 Mei 1414 afln die plaal5 een privilt,giehrler, waarbij dri,e jaar
markten, uI. lip St. H41l\irl'CÎu!>dag (5 JIIIII), St. Jans-UllthoClfdillg 
(29 Allg.) en St. Bilrhara (4 Dec.) werden verleentJ, ell eveneens 
een wekelijksclle markt op Zaterdilg. 

Hij sneuvelde ~5 Oet. 1415 in dell ~Iag van Azlllcourt 
Villl zijn eenigen 7.0(111 en nrvI)lger Wilftlll VII , Ileer van I-lom, 

is ons alleen hekel/d. dat hij ~() Jan. 1419 mln de ~t ... d Weert b'lsch· 
recht schonk; tn tlcn 10 "1',i1 142:llle verklnril1j.! ;lflegtle. dat de hilI 
t'Gel1loe Ie Ophoven. in hu.it V,lII Gudlritd 11011 VI~lrop. een vrijletn 
was en gt'C1i mimsch .. p venchllltliRd was aall de heerlijkheid Hom. 

Hij overleetl 21 Jilli 1433 te Aken cn wen! in tie UOl11inicaner-
kerk nhlailr he~ravell. 

Zijn echtgemHlle J"fU1/1II0 11111/ MOllligll" ~chllllk hem een ZUOII : 
Jacob I, IIcer NI 5cdert 14511 Or .. ,,1 VAn "Iurn , 
liethl l"cl1lle lijll IIIÎllclerjnrij!hcitl kWólIlI hij IImler vlJogtlij Ie 

SIMUI VOlU ,..,,('dl'rik. OraM vnn Ml'llrs, ell ilall vnanlde in 1439 zelt 
het hest uur uver hel 1:11111 VilU HUrI! . 

II! tll'1I ~ t rljtl ImschclI 11II1I1J, I lering 1'11" Ik/Jr. en /lmuld 1'1/11 

Egl/llllltt, IIver de erllljlVnlJlÎIIJl' iu hel Iierlu~tl!ltn {jrfflrr klUIS Ilij 
de parI ij VOlll Inalslitellllelllde. 21 fI\ólllrt 144h gaf hij nan ,te stad 
Weerl etu Jlrivile~ie vall laudrecht ; 1I Nnv . 1447 slichtte hij ver
schillcntle anrgelljdell, vont de zleleru!>t vall zijn vatler, 111 tie 
kerk vnn hel klll\l~ler tier Dumiuicnueu te "ken, aOlIi welk klllltSter 
hij Ollk de RtrUlte cu kleine lielltleu in de I'arm:hiën van Ophuveu 
ell lirymclhln golf. IJilk IIcdt hij hel 7.i/'lIe hljgetitilgl'lI in tic her
vllrl11iuj:!: v:m het kllHt!>ll'r SI. Elisahelh~t nl. tllll 7 "IHii 1435 hij tic 
crlllgrcjl;llie VOlII Wllllleshrim, lIuder tic rt'/!lels ViiI! dt'1I 11. ""gISItIllIS 
staande. werd IIIJ:trli/·fi1 . In 14r,.. richtte hij Ie Weed hef timmer
;UUhOlChl 111'. lIij tml CIInlllrecks 14711111 tic linie tier Mimluhrnellen; 
en w~1 vnl/!ll'l1s tie nverlevering in het kluosler Ie 1-1111~1 ; Ilij vc~ligtle 
zich Illter in het duur hem ge!>lichle killUster te Weert, waar hij 
3 Mci 14KH lIverietIen is, en in de kerk hegrnven werd. 

Ilij Wil~ In 144H )!ehuwtl IUd Jn/lllllllll 11111/ f\1(Iff!i (nvcri, (Ijl hel 
ka~tcel vall Wlludrlchem hij Worklllu 2 April 14!i1 ; hel!raveu iu tie 
kerk vau het klul~ter St. EIi!>nhelhsc.lid te Nuuhrm), tluehter van 
Frtdrr;k en E"K"brrl" 11011 Ou/. 

IJltar zijll lIIulste ZIlCItI WiJlr", op 29 Mei 1453 up vierjarigen 
ItdUjd Wil!> uverledel1 (hij werd heRrltvt'n lu de kerk der Bellwic
tijuell vltn /\Ut:hill, niet ver van MonliJ:tny), went hij als Graal van 
Ilurn 1I11!!evuljlll tillur 1.ijll twe,tle lllllli : 

!tlcol, 11 (1471·15I1~) , diell wij vuur het eer~1 alli re~eerelld 
Urmtr vernield VIIIlIlelI ~K "pril 141 1, tIlelI hij te Weert hel kleer
lI1aker~llIl1hacill ,,!,ridltle. 

23 Feh. 14tt~ ~dUll1 k hll een prlvllegle-h rler arUl de heerlijkheid 
Wt,erl, wllnrhiJ lI,a. de helde lusscheIl de inWllllen yall Weert ell 
Nederweert werden verdeeld, 21 Jnll 15U1 legde IlIj den eersten 
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Zij .. huwel ijk lI1et Wa/bI/reis vall Nitllll'cl/atr (uver'. 25 Mei 
1600), dochtu van Wil/tm en val! Af//~a ."0/1 Wild, ~lltt~ killll erltx.l~: 

Zijne echtgclloote, die etn C .. lvullste was, lid 111 15(j(j hl] 
Mwrzigheld van hAar gcmaal oogluikend toe, da t t e Weert tweemaal 
werd Rtbteldslormd. 

Wijl Flnris 1'0" MOlllmort"ry. Het r vau MOl1ligny, de hroeder 
t il crrfcnaalll van Philip,ft geen kimlereu naliet, verkl:tarde het 
lecllhu van Cllrillgell bij VOll ll ili van 18 Dec. 1570, dat hel Imul 
Vlm Horn hij gehrek a;1II mannelijk oir t n hij '<luie tie relief ilnll tiel! 
Bi~!.chllr van luik ;u zijnt hnctlalligheid van Ora:! f valt Luol! wm. 
vervallen. 

T('gell dit vIITmÎS zijn ve,rschil!cllde hcl;11Igh~bb.e lldcn !lpge
komtn, 011111 ;11 hel geel! rekcnUlR .. hll:! ld lJIet hct. flileH.~0I1I1!"5S\lm 
vau Om"r Jall 1'1/11 lI"rII, w<l<lrhtJ tlunr den LlIJk~chc l\ II r~schup 
c.:(Jrllrli.~ 11(111 IlrrR,lIrs iu 1538 W<l~ tnegcst<l<ltl, dal het leell Ilnrll 
nnu IlclI ~ I' itlruk kun vervitl1clI, w<lnrlloor de lecnheer nfstililtl had 
gcdnnn v;ut zijn rechten. 

Wnt het kns lcel Il uTII hcltert, tint werd setIert <liell tlnur eC It 
rClttl1lces ter Wilt den UiSSChOll vnn Luik hewoond, en n:! de heli.t. 
nrtll/ug cn "J1hcffin J!: van he Bisdom l.uik dour tic rrnn~c he ll 111 
1 1~KI IIIct Inchcllflnl'etl hij tic FrAmche dmllcingoctlercn ingclijfd. 

Op 12 "lll'il 17!IH wcnl het jluhliek verkuchl cn a:w)l:ckurhl 

1)(' trttcltt,'('IUnr. "~ !I r"""'"d f.1I 11"",,,,. n ' '''f.II ' hel ~ .. h~v,, 1 WM'''I' ,t ... "1 .. 1 .. ,, 
kltl .. I .. " • ,It h""'I",,,IIJ~ 1 IItl ,,, .. , lor ' .wn" .. 1 ; 11""" Ioclleol"" : 't t"""d ",'" " ,.III'~"' • 
• ult t~ ,Int "n" 11,_.", I h. 'I ", I.hl .. " htl If"",,,"~t .n.,, "a" dt nll:thu"w." I"",h'tll . 

voor 5.510.000 frnnc~ dMr dell herr Martt" Guard Magl/ic, ten beo 
hoeve Wilt zijn U)() II Morct' J oStpll. 

Deze laatste was advocaat, annschollwtle 13 April 1756 te Luik 
hel levenslicht ell overleeft te Roermund 3 Dec. 1829. 

Zijne «htgenoule Ro.Y iJllWppl"e Mttr;r dr IJrllt/roid, die 
6 Nov. 1846 oJl het kasl('el Jlom overleed !l('hollk heUl eell zO(ItI 
Robtrllls MorC'C'lIl1s ""lIJld/ls M"f,J/u dt lIartl, overleden up hef 
kastrel HlitII 15 Juli I8."JII, lid ,Ier Prnvillci:de S!alen yall Li!uhurg 
en hurgelllccsier van Hurn, tC'ltlgenool va n (ollmrlllO Ellsofltth 
loS/phil/a RtI~rll"a ./t n rllr/rnid. 

HUlIllKl U Ulm Ar/flamlll)'ocfllillt "'o(lIlt.1r " Orll, wa,!; achlcr· 
eenvolgens lid tier Provlnrinle en der Oetl('pn lcertJe Stalen van 
UmbtlrJ!: CII VAII de tcr~tc I(Alller der SlatelI (iCllCr;1 :lI , cn hurge· 

'mCf!sl er -Villt ttllttl , 

Hij overlecd UI) hel kn~teel 1-1 April 1 !~)2 ! II was gehltwt~ met 
J vr. M,I(;/1 AI/III1 I'r lr(/lIt'lI(/ /ll/hrrllll (1 1'1'111 IJ OIllJtIlhf"I!'I, dlc nis 
zijn weduwe 21 Mnart I!M)li uI' hel kils tecl Ilnrll uverlecd. 

Daarna wenl hel kn~lel' l he ..... ucHItI dunr 111I1I 7,UUII 1( II!Jerl n,/mlllrt 
Oe/ave Alllnt I" Sti'l. 1.1(111 Magll~e de /lOtll, ,lie IIld;,ar 28 I"ni 1~135 
overleed, elt 'wiell ~ WCthlwc I' mllil/l' NnI/mUl' Caml/lle IllIhrrU/lc, 
BurKt:ravin VIUI , Arllmtell, tltet luue zOllen, er thans nug wuun
:u:htig i ~. 

tW€€ spnlllt€1l V.\Il €€Il st.\ln 
RaymakeRS-)OOubens 

JAN VEIWJL. 

Geheel onanlankelUk un elkaar onblnl Ik lan twee ... er
eehUlende lamUlCft het nnoek te trachLen heL ondenoek naar 
den oorwprong llunner ' ''mille hooger op te .,oeren. HeL onder
lOek, toet behulp van Lrouw- en doopboeken In het RJjksarchlet 
aanwe"tlg, .. as omairee:ka 1650 ..... t.leloopen. 

Het merkwaardige waa, dat belde families hun oorsprong 
socht.en In het. dorpje Bakel (bO Helmond) en dat belden \e
recht kwamen bO R., m alt e r I , hoewel de eene familie later 
Joorden. en de andere Raymaker. heette. 

Reeds rneennalen had Ik met IUCCes Idracht In de "cijns
boeken .. n Peelland", welke berusten In het "Huisarchief van 
de heeren n,n Helmond" en dat IIlndll 1920 til ondergebracht In 
het arehlefdp.pot van de gemeente Helmond, de a flltammlnp
reekI"" een ol andere Peellandllche familie een paar seneraties 
hOOIer op te voeren , 

Voor een onlngewijdll Ia het vrijwel onmogelijk uit deze regis
ters WUII te worden, doch een JarenlRnge ervarlnR heeft mU 
daarin eenlle routine gege,en, zoodat Ik vrIJ spoedig succes kon 
boeken en de ooraprons van belde 'amIlIes kon opaporen en 
hun beider lamenhan. kon bewUzen. 
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WU vonden daa.r In het cUnslloek, dat begint In 1621'), alll 
elgenallrB van een bepa.ald perceel en dm. als ctj nsl,lIchUgcn 
vermeld : Die twee kinderen Jo r den D a. n I e J s. 

Later zijn voor dat.zelfde perceel als cijnspllcht.lgen ann
sprakelijk Goort Jan Jentien en CJaes Jord en 
Danlei s. , 

Het vermoeden ligt voor de hand, dat eerstgenoemde ge
trouwd WM met een zust.er van C I a e s Dan I e I S.' ) Hij koopt 
het deel uit deze erfenis van zUn zwager en Is pl.,". 1040 alleen 
cijnspllcht.lg voor dit perceel. 

Als Goort kort daarop komt te overlijden, worden dc wedu
we met. hlU\f t.wee kinderen a ls eigennars vermeld. Wellicht 
krijgt. zij nog een post.uum kind na den dood van haar man , 
want het woord "t.wee" Is doorgehaald en vervangen 1'1.111. 1042 
door "drIje". 

In 1643 werd ecn nieuw cUn~l.Ioek aangelegd." ) Dnnrlll kOUlCI! 
InRt.'Itgelioelllde personen opnieuw voor en wel: De weduwe 
Goort Jnn J c nLt e ulllcL3kljn(leren. 

Nu hunr dood s taan te bOek: De drlje kijllderen (vall) 
Ooort JR.n Jentten : Jorden. Pet.er en Hendrik. 

De JongsLe de;o:er krijgt heL perceel (blijkbaar biJ lxJedcl
f':(!heldllll\:) toegew(!7.cn, want nadien staat hU alleen venneld 
ên wel als: Hcndrlck Ooort RaYlllflkcr~ aHa:! Jent
ten. 

Na zijn dood (pl .m . 16'75) treedt op: De weduwe ende negcn 
kijmieren van H e ndrlck Ooort RaymakfH s. 

UIt. deze gegevens Is het volgend schema op t.e maken : 

Jorden Danleis. 
Merlcke 1 na 1678. Clae s. 

X ± 1625 

Ooort. Jan Jentten. 
t ± 164U. 

Jorden Peter HendrJck alias Jenlten 
t ± 1675. 

X .•...•.. 
Negen kinderen. 

liet feit, dat de nakomelingen van 000 r tJa n Je 11 tt e 11 
of Je 11 tl ell 111 de d()(>Jl- en huweliJksre~lsLen vnn Bakel wor
den genoemd Ra y lil a k e r 11 ( ... van den ray- of wlelenll1akerl, 
doeL ons vermoeden, duL dIL wlellllakersvak door Go 0 r t In de 
Jaren 1020- 1640 Is uitgeoefend. 

Ij J . II~II'I' . Tm,."I.ftrl~ v. h . Ih,lo.ftlchl,,1 "'/1 11 IIrhnolld. no. 1411. ~~ 511 
• /1" ~ hOl!r"INdJrL'leIl. 
'j J . IIceren . • " •. \'. h. lful~"rd' le t \' . 1I~lmQnd . no. 1«1 (2c dl.l. JI\I'It ltD. 

en POII~ liS nn de hoend~rdJ 'lIrrn . 
'1 JII 111'1' word~ "ij J~nOC'l1d . MRti .... Ww. ooort &.I'nllll.('IS. ('nv. 

H. A. Helmond. no. $'7>. JlOIII UI . 

De toevoeging .. aUu JenUen" bU Hen d r lek (pl.m. 16751. 
duldt op een overlJans In de nAA.msev)nl. 

Om verwarring te voorkomen, heet.en de nakolnelln1en van 
Jorden Raymakers In de 18e eeuwen lat.er loordens. 
lJIensn ItAnlt de tamIlIe af, ..,IlarVRn thanll nog nnlich!Uende 
afstammellnJt:en leven o.a. t.e Sterlek (Venlo). 

Van Henriek stamt de lamllle Raymakers. die zich 
plm. 1690 te Helmond vpsUgde en waa.nan O.a. de fabrlkanten
falnllle van rllen n""m stamt. 

Van Peter Ooort Raymakers vonden we alleen ver
meid, tin' hU In J662 all'l bUfRcrneellter vlln Bakel den 'etlelbrJel 
van de Peel onderteekend·e. Mogelijk was deze ongehuwd. 

HEr.MOND. JAC. J . M. HEEREN. 

C.Opl~ COpl.\€ 

FAMILIE NIF.I\OP. 

Den 12 November 1844 s~vens 9 uure overleed ons Lieve 
kleljndochtl!r Tr IJ n t Je B 1\ k k erin den ouderdom van bijna 
11 JRar. Den 6 April 1845 Imal1llddRglI hnlt 5 1Iure overleed onl'l 
rIlerbare en ~ellevde zoon P Je te r In den ouderdom Van 22 
JR.Rr en 25 dRRJj:e. 

011 den t8 April 1845 savena 9 uure overleed Dna waarde 
broerler Dir k JAn 11 NI e ro p In den ouderdom van 51 Jaar. 

Op den ij aUIJ\lf':tulI 1845 amorRens 7 nure overleed ons Oe
lIf'frle en DIerbAare zoon JAcob Schuit Nlerop In den 
ourlerdom van 2:\ jl\ar 9 maande en 9 dalen. 

OVf'rlrden tI!!n 13 April 1862 AntJe BIerhaalder In 
den oudf'rdom van 31 JaRr 36 weken 4 dRRen. Echl,fJenoot van 
nl r k N I lP. rop nRgelaten 5 kinderen telong om hun verlies 
ie kunnen he~err~n . 

T rijn tj e ,;r.IXlren den 10 October 1801. 
Overledl'1l rI!'n 26 Mtuut J802. 
Co r n e 11 ft Geboren den 5 FebnlR.rlJ 1854. 
Re Ij er Geboren den 20 AURu~tus 1856 zUn overleden 3 

jRnuarl 1929 In den ouderdom '72 Jaar. 
J R n Geboren den 12 November 1858. 
DletiwertJe Oehoren den 12 Malltt 1860. 
OravehR~e Jouber~traat 11 den Haa, nRlaten 6 kindren 

en klr.lnklnriren. 
OYerlt'llrn dcn 27 Nuv(!llIber Igil de heer D. N Ier 0 p In 

den OurlIP.rdom VI\II 84 Jaar :t Inl\ftnrlen " dRRcn. 
Overledt'1I dr.n 21 Mei 1911 den I-Jeer J . D. N !erop In den 

Ouderdom VRtI r;s jl\l\r 5 mannden 9 dagen . 
Den 27 IJceembr!r overlp.ed mijn gellerde man In den ouder

dom VRn 70 Jaar In het Jaar 1931 . P. Kempen, echtgenoot 
van Dleuwer\je Hierop. . 
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Den 21 Januari onrleed onze geliefde Broeder C. NI e r o p 
DI. In den ouderdom van bUna 71 Jaar 1932. echtIJenoot van 
Janlhe B o uwe!'. 

Oen 17 Jult 1832 overleed Mevrouw de wed. J . N lerop, 
leboren E. Bas, 70 Jaar. Nalatende 13 kinderen. 

DIEUWERTJE HIEROP, OEB. !<:EMPEN. 

llJ~t v.\n peRsonen wonenoo op J.\V'\ 111 1813- 1825, 
GeBOQen lil mal..\kk.\ o~ lil VOOJHl1blÉ (slot) 

Ro s nrl'll o, L a uren s de. Mal akk.a. Mal. kust.. 27 Jaar . 
1805 te BoerabaJa. Handelaa r . Volgens J av. Crt. nr. 3 van 1831 
Is m'erl. de burger L. de Ro s alro. 

Ro s s, P I e ter, Mat a k k a. Mal. kust. 29 Jaar. Malakka. 
Smid. 

Ro W, Ad r e w, Calcut.ta. Bengalen. 23 jaar. Palemban g. 
Klerk. 

Rutt. e r, WIltem JO!l:eph, Madras 0 .1. 21 Jaar. Dat.l\vll\ 
Batavla. Koopman. Over!. zie Jn.va Crt. 90. J829. 

Schlrcorl!, Mlchael . Zacharlas, 1-1-'24. Calcutta. 
Bel1lJa1en. 30 Jaar. Chlnsurah . Z.B . 

a e t h , Ph 1II p. Madras. Kus t. Cormalldel. 40 Jaar. 1- 1-'24. 
aetnarallg. Koopman. 

a I e m 0 n . Mar c a r, Calcutta. Bengalen. 22 jaar. Parti culier 
te BoerabaJa. 

S mi t h , Joh n IJ Fr ede rik, BOlllllbalth. 5G Janr . 1780. 
A s.1. Res. van 1'oeban. In 1824 gepens. en over!. 

a mi t h, L 0 uI s, Chlnsurah. Bengalen. 1-1-'24. Chlnsurah. 
Z.D. 

apanogh e. Je an BapLt s t, Madras. 28 Jaar 2-3-1807. 
AM. Res. te Lebak I.h. Regentscha p Bantam. • 

S prln ~e v e ld, WIlt e m, Malakka. Mal. kus t. 35 Jaar. 
MnlakklL Vlucher. 

811 Uk e r mali, Jan, Malakka, Mal. kust. 55 Jaar. Malnkka. 
Burger. 

Su k e a s. J o h n , Calcut.la. Bengalen. 1-1- 24 20. Jaar . Chln
surah . PnrL. klerk. 28- 1 naar Calcutta. 

T e aa e nsohn. HendrIk Carel, Malnkka. Ie klerk b. d . 
onc1cr-ln~l)eclcur. 1824. Ass. ont.vanger dtr Inkomende en UIt..
gaande RcchlclI te Rlouw. 

T e511 e n s oh 11. N I c ol a ns C aspe r. Malakka. Mal . kust. 
26 Jaar. Malnkka. Z.S . 

Th 0 m az 1 u S, C 1\ rel. Mnl(\kka. Mal. kust. 26 Jaat·. Ma
lakkn. Z.D. 

!II 

TI t sin g h, W 1II e m, Chlnsurah. Bengalen. 31 Jaar. Sema
ranlt. Waarn . In3ptct.eur b. d. Wa~nLAat 3-2·'24 naar Bat. ver
trokken als u èreLArls tn FlscARI b. d, Regtbank van Ommegang. 

Va.lbefl~, Willem Hendrik, MAlakka. Mal. kust. 25 
Jaar. Malakka. Kle.rk en procureur b, d . RaAd un Justitie. 

Veenhul z en. Willem .,an. Jr., Malakka. Mal. kust. 
33 Jaar. Malakka. Burger, 

Veer, Abraham Le o nard de. Htganapatnam O.I. 84 
)aar. Bat.a..,ln. Z.8 . Overl. 28-12·'28. Zie Bat. adY.blad 52. 1828. 

Vetjte. Abraham Ant.honU, Malakka. Mal. kust. M 
JARf. Malakka. Lid • . d, Raad .,. Ju.tlLle. 1824 benoemd tot Pre
dIkant .,. d . RaRd. 

VeJl!:'e. Chrl~tlaRn JlLcobus, Malnkka, Mal. kust. 
24 jaar. MRlakka. stuurman op een plrt . .,aartulg. 

Vel g e, J "n 11 e Tl ti rik, Malakkn , Mal. ku!'!t.. 27 janr. Oe
zagvoerder VRn een part.. vaartuig 1824 benoemd tot pakhuis
meelIter te Rlouw. 

Ver b 0 0 Tl. eh 8 r I e 1'1, Chlnsurah. Bengalen. 1-1- 24. 30 
JRar. Chlnsurah. Schoolmeester. 

Verboo", Wllem Henrlrik, Chlnaurah. Bengalen. 1-1-
'24. 7fl Jaar Chlmmrah. Z .B. 

Wallge, Johannes Hendrik. COchln O.I . 1-8-'23. Ba
tavlA. Klerk. 

Walbeehm, Johan Hendrik, Pen .. Mal. kust. 29 Jaar. 
Malakka. Collecteur v. RIouw. 

Wal m e r , Th 0 mILS, Calc llt.la. I . UI Jaar. Batavla. zeeman. 
Welderllold, Abraham Jullu • . Malakka. Mal. kust. 

30 Jaar. MallLkka. Schipper. 
Wellt.erhout, Joh.nne. Bartholomeus. Pera. 

Mal. kust. 28 JAar. Malo.klta. KI~rk b, d, Raad nn Justitie. 
Wulerhout. NlcoJa ... Herman. Malaklta.. Mal. 

kust. 26 Jaar. Matakka. Snrler. 
Wlederhold, John Arnolft. MalRkka, 28 Jaar. Pa.8-

BAroean. KoopmAn. BIUkeN! SaU adv.blad 41, 1825 Is 3()..5-1825 
te Matakka oyerledtn A. J . Wlederhold, doch blUk.eN BaL. 
art. Nr. 83, 1827 verillat. hU voor korten tUd Java. 

Wil her, 00 d 11 a r d, Mal.klta. Mal. kust. 30 Jaar. Ma
lakka. Z.B . 

• Wind, JohlLnnu Bart.holomeu. de, Malakka. Mal. 
kust.. 27 Jaar. MftllLkka. Koopman. 

Win t." r. Joh n, 8 ft dra s. Kust van Kormamie!. 1-8-'24. 
28 Jaar. palembllng. Klerk. 

Yo ti n g, eh a r I e 11 8 art n IC, CA.lcutta. BenlJalen. 1-1-'23. 
21 Jaar. 1823. Koopman te Bat.a.vll\. 

92 



Y 0 ti n g, W 111 ft m, Bengalen. O.I. 35 Jaar. Koopmllll te Ba· 
tavla. 

Zieae i! etsz, Adr!aan, Malakka O.I. 3B jaar. Rea. 
Kommies der Ink. en ultg. rechten te Japara. 

Zou t man, H (' n d rik, Coc.hln. W. kust van Indië. 21 jaar. 
Menadu. Klerk. K . 

een Gene.\lOGlsche puzzle, onöanks öen 
BlIllGell)ken stanö 

Dikwijls hoort. men beweren. dat. het. bewerken yan een 
BLnmboom or VIUl een kwarLlcrslaut. eerst. tie moeite wnard wordt., 
wanneer lIlen Is Kekomeu Lot voor het jnnr 1812. dnnr men dnn 
Ol) de Archieven Is Aangewezen, terwIJl voor gegeven/! 'lAU 
den lU d m\ 1812. men slechLs den Durgerlljken Stand hoe ft. Le 
raacJpleRcJ\. Even 1IIlurreien In de tJcnJaarllJksche (\lllhnbetlsche 
klnpperB. en het 111 klnarl 

In vcrrcwclC de mcc/!le gevallcn I!I dat It\derdal\d .,.00. Ik 
wil U hier echLer llantooneJl, dat de gegevens VIUI den DU!"lj;el'· 
lijken 8t.and a llC6n soms niet. yoldoende zijn cr dnt. dun het. 
BevolklnglSreglster ons langs omwegen missc hien, op den goeden 
weg brengt.. 

Uitgangspunt va n dit onderzoek was de huwelljklJakt.e vall 
Julien Wal pot en An ge nlet.a Roerd l nkho l del', 
den HAng 31-J- I886. Hieruit bliJkt., dnt de bruid 22 Jnn r olld WM. 
geburen te 'fexel, wonende ~e Maurik (G ld.) en dochter vnll 
Engelbert.ulI Roerdlnkhohler, wonende te Maurik 
en Ann a Maria van der RUdt., overleden. nu n l\vrnnJi: 
te Texel bleek zij op 23-3-1804 geboren Le zijn, hd huwelijk: 
.,an hRar ouders was ef'hter nleL a ldaar gcsloten. Hel. lI1ees~ 'foor 
de hAnd lag nu , de overlijdenl>ak\.e .,an h 11 naM. v. d . R Ij ti" 
Ol> t.e sporen. DaarIn zou Immers de geboorteplaats vnn de bruid 
vermeld staall, die In Yele gevaUen ook de IJ/aais Is, wnnr zij 
huwt.. 

BU he~ huwelUk van A n gen l et a R. IJ1-J-188G, den Jlnn~1 
moest., daar All naM. v. d. n IJ d t. blijkens de akle ovel'leden 
wu, een afllchrlJt van hRar overlUdensakLe overgelcRd zijn (' 11 

daar dit. huwelijk na 1842 plaats vond, moesL dit. afschrift met. 
de andere bUlagen, berusten bU de Arrondlssetncnb-Recht.l.lnn k 
le den HaAR. In dit alschrHt stond vermeld. dat. zij :\0-3- 18'J1 
te Alkmanr overleden walt OOk Le Rooscndanl werd Ilo hnw{'
IUk~akLe n o e rtllIl k hol d e t I v. d. RIJ d t niet "evullcicil. 

T ()('II vo l ~ fl o Ik heL spoor VUil den bruIdegom. Eet., ,, zocht 
Ik zUn geboorLepIBaL,. HU woonde In 1880, tuen zijn duchter 
Au K ct n l e t." Inlwdo. te Mnurlk. lIeL DevulkhlW';I'C\\IRtcr 'Inti 
deze gemeente vermeldde. dat hU In 1830 te Winterswijk Rcborell 
was. Te WinterswIJk, In zijn geboorteplaats, vond het. l\\IwelUk 

!13 

evenmin plaats. Bovendien kon het Bl'!:Yolklnpreglsler omt.ren t. 
'-Un vertrek uit. die gemf'enle ~I«hla opgeven. dat hIJ tullSChen 
1837 en 1852 afgellchre'len was. 011. spoor liep dus doodt 

We koUf'n hem daarna voor het eetat weer aILn In 18M, 
op Texel, reeds gehuwd (zie boven). Het Bf';'1olktnpregls\.O)r van 
TeKel bevat omtrent. dit le~ln fllecht.8 de mertedeellnl, dat. het 
In IBM InReschreven 11'. Oe kanl!, dat Ik zou 'fernemen, '"fan· 
",iir hd kwam. Wrul dlll! weer verkeken I 

ZUn vrouw over letd, r.ooalA boven Re7.eRd, In 1871 te Alkmaar. 
Het Be'folkln ~lIreRllIlf'r "Rn Alkmaar was dus de volgende IJl
st.antle, dil'! Ik raRdpleettdc. F.crllt.e naRR: WRU gehuwd? Ant.
woord : "onbekend", Tweede vraRK : vanWRar Ingeschreven? Ant.
woord : .. 11 -8-1816 '11\11 noogwoud". Derde vraaJC geboorl.tplaaLs 
VRn zIJn eerste kind? DIt. vroeg Ik, omdRt. de:r.e geboorteplRats 
nllsschlell de plantJI WM, WRar het. huwelijk geeloten WAA. Ant.
woord : "Texel, 8 Ju!l1865. naRm : Oerlt. Willem". Daar ziJn 
docht.er h n Ren I (' t a er.h t.er reeds 2~-3-1864 Ol) Text'1 Reboren 
WRI!, sloeg fl e7.e Inlichting bllJkhnar IIlerhta op de oudste der In 
IS,,. te AlkmRar wonend" k:lnderen. Wederom had Ik geen 
enkel 1'lIIeces. 

In Hoogw01lfl br.gon lIet. t t' dagen. Van lid Re". Reg. yernnm 
Ik. dat 7.ljn eprllte dochter. J o h n Il n a Oer ti I n ft. op 13-3-1802 
t.f! BergeIjk. IN .- D . I fj:ehorf!1t WAl!. Ik Wit. .. nu voor den geboorte
dRt.um VRn A n I't e 111 eta gekomen , dns dlehter bU het huwe
lijk van hAAr ouderlI. In BerRPUk vond Ik (Ian elmlelUk hun 
huwelijk oPR"tl!C!kend, 1\-10- 11101 lIlelilolen, AI deze moeite was 
1I00dlg. om een ll11welUksRkte Le 'lInden van s lechts 80 Jaar 
geleden. 

De Rkt.en 'fall den RurRerlljken 8lAnd zUn dUl!, ' An gf!nealo--
IllICh !Undpunt. bezIen..- on,oIlKlll. Dra. TH. O. A. BOS . 

GeneALOGIsche SllIppellS 
Uit het IIrr*,. I JfHlphfJtk CI/MUr N . nr, wcnlen duur lIIij de 

vnlgemle i lltt'res.~;l11le ~t'2t'vcn~ t'li iHll lletkellhl /itell ReVnlltlt'lI: 
Prlrol/tlla OOfQ Oe vaaler ja" " llrrIIllO/lS, de lIIueder j oho""o dl 

fnrt/rU." 

HI/ij/rr. getlllore den 6 Maer' dog dom de franse 
ingenolllen ell tllI~ niet klIluIe prediken is hd 
kint gedoopt dell 24 Maert 1793. 
111011 van ('arl/tUs VlIII Ka/llf'lll, die ongelukkig 
in ecu kulh' hij den hrowketel Revillleil til ~otlanig 
/.ll'hrilllli wn~, ,lilt Ililö1g~ tlililrililll ~tlerr. De wed: 
lIIel "Rme UOlwllllla dl .ItJIIg bnard dit n3 '! 
wItIers dood ~n III J!:etloopl den 9 Augustus 1722, 

Uit hel IInv. notlpbotk van WO.~/,'k : 
2 December Ins lid kint ViIIl MI"II"m Ikkmllijrk, lIredik : 

alhier en Murfa eOrl/tUO SUlilvoorl. genaamt 
Nlc%lls SO/llvoort. W. DOLK. 
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ouOe zeGels 
J\:tll c~n kooIlactc, verleden voor Schout en Schepenen WUI 

J aenveld uit hd Jaar JG50 en aanwezig in het H: A. te U,lrc,,:!!! 
Irof ik 3 ZeRel! .Utll - t~1I ervan was zoo btschalhgtl dat thl IIlet 
meer Ie bC1iichri/llcn valt. 

liet J;rool5 e zegel in roode lak vcrtOOIl! eell ~chilil. waarMn 
de bellcdenhelrt ollthrtekt : de oovenhelft vertoont no~ teer duidelijk 
2 IH,tlen elk !liet 200ren aan den builellrand en Vim under vllurzicu 
van 3 poolefl, vermoedelijk lullen er dus 3 stuks lip hel !\chilll 
~csto;lII hehhclI . J-Ielmh!ckcu een vlucht wölartll!ischcn Cl'U p~lt 
Wil! hel 'child, als deksel daarop een kroul! ; VOIII hel r:Uld~chnrt 
wa.~ uug hewóliml ST E V. 

Ue scllUllt in tie acte i!cuncllld was S(cllrll \1(11/ Et.',,,. 
Het and ere zegel in zwarte lak, verlllOll1 een !ichihl wIllIer 

hchl1 . Op het !1ochiltl ccn kruis lIlet hreed .. uitloilpcndc arillell, IU$; 
VIIU den ~ch i hlr;UI!J - 11/1 de rllut! te ontclJreren. Woerd: tic he ir. 
schellen Wll~ VCI'II '(lml u VO/l lier \VI/fr/I. 

1( leuren V:III dc wallens zijl! niet aa ll ge~evell. 
In het trnllwlwek van tic N. H. Kerk te .Ii1efsvelt, nllllweziJ.( iu 

het kerkarchld, kumt de vol(:elule acte vuur: 
WD, 14 Ueccm hcr, II ttestnlie up 13clIschol'. 
S /tVrII Vlm I~s\lelf, Wt!.r VI111 Akilil Iie Veer, Drnssacrt V;III 

.Iaef~vcll en ('uI'IIl'/io IImll, JuugetJnchlcr van Uurcn, wUllcmlc 
Te Uemchnl'. 

Mede iu tlil ge noemde IrouwlllJek vlJnd ik anllgeleckelld : 
WII/lclm Arl,;nCIf vlm NassnlllJl Odijck en j ol/rlJmv WiSfll/dll 

VI/II /Icr Nissc, !IId nttcsll1 lie sno V<l Il 's Gravenhagl! als vau ti Oues (1) 

bevrslighl oJl Jatr5velt di i~ February 1004. 
C. RODENOUllQH. 

een 1nellkwMIlOIGe Gllo\çst:een 
Op hel kerkhnr Ie U<lt1Ratinck , Engel;md , hevindt ziell eCIl 

grafsleclI, met eellIeer cigcnaardig opschrift, welke hierumler vulgt : 
In Memury of 

\VJLLlA.M PI(OSSER 
who died Dec. 4 1888 

Aged 62 ycars, 
JANE, his wi re 
dicd Scp. 1 1811 
Aged 31 year$;, 

ANN, their Dangh ler 
dietl April I7lh 1839 

Al:ell 17 yea'rs. 
ZnUI1Js U ziel is tie echtgentlutc reeds 15 jl1:tt vlicir tic ~e l lC)llrlc 

VI1I1 Wil/ lom PI'/Isser IJverleden, lerwijl 11 jllat 11// hafl r moec/ers 
dood en 4 J:lIU vóór hl1ar gehuurte de dochter AIIII gehoren wenl I 

M. IJ, 1(. 
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Hier;n wen! \In,,' Ollttll corrector ten 'ollt gtmaakt, de 
Moeder van /t1trlllrll I~ (.'l/lharillQ Bcrtfl/s ell nitf, tonals 
vertIleid werd IJtrrls. 

Hcl gcslachl Dolk 15 a'knlll~tlg nit Capellt N.nr., tn ver
~ I)fc;dclc zich via Wa~pik, Zevtllhtrjtell en Rol tertJalIl over 
Ct'1I Jilmol t\tt'! van ous lantl. 
In "OtllhCMlJil", ramchiehlad voor hel A:trlshisdoflt Utrecht 
van 2:1.2.46 tm ik eell artlkt'1 aan, waarin ellkrle geJ;:cvells 
nver pater .J(ll/Imr.~ I)n/rk ~.j . , padoor van Amel<l'UI. Il ij 
wenl ~ehnn'l1 Ie t:tlllIlI 15.3. 1671 als l()lll1 WIII ('Prtlrfill .ç 
IMrk (' 11 (.'I,I//Ori"" Clars, silltieerde l1illl het -' twiell.'l1-
Cllllt·l.te Ic Mt'1,'heltll ('11 werd ,,!tl:lar up J(1.9.16!11 ;u de 
Sflritlei! "PJ!ennl1ltll thll)r dcn PrnVillci:l;1l Pil . Ul'l!tU/s. Hij 
wenl pricslt r Ji!~wijl l 1.6. 16P7 cU uvtricctl IIJl Amelantl 
J.H. ln :J. 
111 /Je (jill~, jrg. 1!129, "tI~. J!ïfi/4I1.J (proL Mr. IJ. Mil m l/m: 
"Ue AmellllHIl:.che Iftie heh:11 IlIHIer MaJ'ljfll'-Mrui") wnnll 
vl.' flll cht. Ilal et l! Alllclötluier lIIel Ctll nkhl VIIII pafer Uniek 
WilS ~('h ll\vd (1I11/llell wnrticil ";ct getlllelllll). 
Ilij nl\lt\'fwCk 111 til' r('~lstus VAn I:tlam went sl~ l: hts ge
V/I lltir /l , tint 111' :I.I U. I 117 1 Ulultrlrnuwtltll <.'Im,.ç Mlrr/,~m, 
wnncmll" "p Oorgal1 l, geass. tuel tijn va,ler Mnrlrtl ClnI' .... ~f1I, 
ril ( '''rII(/'',~ir jllt/,f, wllilentle 011 hel n:tgittteniaml, ~eass. 
lIIel ha;,r 11/1111, C//fllrli ... fJitlf'fSt Unfek. Zij huwdtll 111 de 
IIcrvl1ttlt\lc kerk I H,1II.11i71. 
(i;:t:trne J!:tl!:tvellS, welkt kunnen leide/! tilt aanpassing V~II 
delc '/Imme hij het "':lh;lI1bche geslacht. Tevens zal Ik 
I!:;tarnr hl'richt ontvangen van allelI, dit tlell naam IJolk 
hij hun tllltlefZlltk ontmotlell . 
W ..... Ik, Artlht'III!Il'he~tral1lweg ~. Velp G. 

[)nop, huwtlijk, en nvetlljtlen luncht VOlI\ Elbrrl \VanIktlIs, 
R:elmwd lIIel Fiipkt 1't'lII/s, wtlke in 1723, 1ge April, ten 
l·ulleC!l.<:it vtrkriJRI vlln dc Slad OrlllthlR:ttl tUU eclt pel- til 
korenlllolen oJl Iie Hult, onder Outle-Scham, te blluwell. 
J. 11. E_ Cftfk, Nonrtltlmle 39, Mounikendl\m. 

Op 19 fehrttl1rl 174~) wcrden ./rlll Knk ell zijn .~ I f)e.htcr 
EIi:mhrlf, verrtrtl IIItt htt hurJl:er!l('hap$; rtcht van N IJlltt~e ll . 
hlijkel1~ exlract·Hal1tlsJ~ n:l el btru~lelltJ under mijn rilillttie
p"pÎrrcn . IIU exlr:tcl hl'eft vIIIgem de dallrOll tlangehrachte 
"allttekenlulten In 171:1 dlcn~1 geda:m :tl5 jn" I(nk up het 
ordinair suhsidle gestel\1 wordt . Wie was deze j ilt! I(ok? 
Tevtus I!:A:trne verklllrinF van de uUdrukking "op het 
ottUuair suhshUe ge~le l,I' . 
J. 11, E. Coek,' N/}ottlthltle 39, MUllnlkellllaUl. 
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twede, den 6 Jullua tusschen 12 en den 1 ure. Anno 1706 1.1 
geatorven mijn BOOn Cornelh CIaeIlIIe .an E. de tweede, 
den 7 october smorgens ten 6 ure anno 1706 ia geboren mijn 
JOOn Cornells Claese .an Eli de tweede, den 7 October 
smorgens ten 6 ure anno 1708 ia geboren mijn soon Dir e k 
Cl" el." ft Eli, op den 16 Augustus daegs onuent. 11 ure. 
anno 1706 Is gesto"en mijn BOOn Dlrck ClaelI van E. op 
den 3 November smorgens ten 3 uren anno 1110 Is geboren 
mijn soon CorneUa Claesae .art E. den derden, 12 
AUlusLus IOvonLa: ten 9 uren." 

Na een kort onderzoek In de doop- en trouwboeken ,.an Oude 
Tonge en OoItgensplaat kon Ik een kleine stnmreeks samen
stellen, welke er als volgt kwam uit te zien: 

1. Rut.e VAn EI X Claes van der Draat, Oor
nella DInr ema ni. 

IJ. VIBes vlln Es X Dlngeman, Jonker, 
Leent.Je (dochter van Jan Pleters Jonker en Lydla 
Gestel) In 1720. 

111 . van Es, Arend X v. Sehouwen, Leent Je (dr, 
v. Klaas v. S c houwen en Oeertrul de Haas) In 1778. 

IV. van EI, Klaas X v. ROlilum, Kommertje, 
(dr. v. Hulberl v. Rossum en Marta Drlendljk. 

V. verscheidene kinderen, 

Een verder onderzoek naar den sLRIOuder C I a e s, leverde 
In het. begin nleLa op, wel vond Ik een doopacte van Bar bar a 
• a n Eli op 2 Juli 1607 te Ooltgensplaaf., waar zij op 32 Jarige 
leeftUd het Doopsel ontving, dit blijkbaar In verband met haar 
huwelijk met Bal.Uaan CornellBz Hacke. 

Haar ouder. waren JUl. Jan sz. van E. en Anne\le 
Rut h • . De ,00rnARm Rut h komt In dit gedeelte haut nooit 
voor, wat dus mij .peclaal naar deze naam liet. verder zoeken. 
echter zonder eenlg resulLaat.. De mogelijkheid beslaat. dat belde 
families niet. tot. de gereformeerde kerk behoorde en paa later 
hiertoe zijn overgegaan. 

Door een onderzoek In de boeken van Nieuwe Tonge, vond 
Ik de doopact.e van Rut.h Janaz.. •• n Ea, zoon van Jan 
Jlllesz. van E. en Neeltje Thonl8; hU werd 18 April 
1651 (l,ldaar gedoopt., hU huwde 16 August.u. 1660 met. Dir Ir; J e' 
Jan 11 uit Oorlnehem en had drie zoons: 

1. QlllIs (ook Jlll1.IO, 25-1-1693. waarbij al. getulee 
o.a . Ba.rbara v. E •. 

2. GUls. 28-11-1694, getuige CornelJa Dlngemana 
v . . der Draak. 

3. Jan, 10-11·1097. getuigen: WlllempJe Claes en 
Oplea Rutlz. van Ea. 

Voor alles wijs Ik er echter oP. dat het. geenszins In de be-
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doellng Ugt. een '1011 e d 1 g e at.amreeks te geven, doch alleen 
sll!Cht.a een fragment van het gealacht van due familie •• n E •. 

De namen van de Betuigen nocln Ik dan ook slechts om 
het. verband aan te toonen, hetwelk ze bezItten met de oyerlge 
naarngenooten. 

BU een nadu onderzoek In de rechterlijke archieven .ond 
Ik dat OP! 

,,23 October van het Jaar 1602, op de wonln~he en hofstee 
van Ruth Ollll8z. yan Es, welk ziek te bedde lag. de 
schout. en de SChepenen nn OoItHensjllant. zUn gekomen ... HU, 
(Rut.h Olllls z.) wiens vrouw Willemkie Vlau was. 
benoemde In zUn testament lot yoogclen over zUn kInderen: 
Jan Olili sl. VAn EI, "syne broedrr" cn Oerrit. Ple
ter s z K U g, "blocqmaeker toe DelCshaven" ol "haer behouden 
vader Marche11ft Jl\nsen. 

Wie waren nu de klmleren ? In het. U!lItl\ll\ent vau W 1II e m
t.1 e C I a e s worden zij genoemd. un heL testament bliJkt. 
tevens. dat 7.IJ ua de vroegt.ijdlge dood 'Ian haar man Rut h, 
hertrouwd Is met. Willem Dlrckje Ocker. Uit honr Ie 
huwelijk waren. Ollell en Claes Rut.sen van Eli, zoodat. 
Ik nu de volgende stIlIllreeks kRn opzetten: 

] . J an v R n E. (eind [500) . 
Il. Oilles Ie Annek e Rutha 1621. 2c Neclt.je 

.trends fpl.m. 1640, . 
lil. Jan Neelt.Je Thonls nuth, Wlllemt.1e N.N . 

Barbarn. B as tla a n N.N. Hacke 
IV. G 1111 11 1684. Jan 1687. 0 t I t IS In 1619 IIdmn..'\t en 

In 1697 doopgetuige, C I a e IS In 1863 lidmaat. gehuwd In 1692 
met Cornella .an der Draak. 

Er blijven omlrenL de andere dragers van den naam van 
E. nog een tal nu vragen open : 

15 Jan Janllz. "an E., welke In 1623 huwde meL WII
lempJe Pleter. een blOf'dverwant.? Immeu als men Jan 
y & n E. a la ..-ader sLeIt. met. deze eventens omstreeks 1510/5 
geboren l.Un. 

Wie 11\ Mart.en JaniZ. van EI, die In Nieuwe Tonge op 
11 Mei 1686 trouwt.? 

In het rechterlijk archief 'lan Nieuwe Tonge bevindt zich 
een nantekenlng van 6-10-1640, waarin wordt. genoemd: Th 0-

nis Thonlllz, dijkgranf van Oude Tonge, all'! voogd van de 
kindskinderen van Hendrik Jan.z. van EI. 

VOlgens eenlge andere gegevens moet er ook een wapen 
bestann hebben van deze "V" n F. a". Waar {lit. ?Ich echter be
vindt kon Ik helaas niet te weten komen, misschien wat. een 
der lezers mU hieraan kan holpen? 

M. D. KlLSDONK JR. 



Dij het doorslluffelen van de droge en langdradige !lota Tieele 
aeten killlll1ell Ilikwijls op eell document stlliteu, dilt een Interessant 
!'llIkje rmlliliegeschiedeuis ollthult. Dit zijn dan heusch lIiet aUl'en 
Imgetl ies en onverkwikkel ijke histories up het gcbied van erfe
lIissen e,d, 

Dit bewijst tie voJgeutie aete betreffende een lIIil'ner voorouders, 
welke ik tegellkwam in het lIolarieele arelricf van let Hijksarchief 
te Grouingcn. 

Deze acte ~p reekt van avonturen, weliswaar niet in sCllsatiolicele 
bewuunlingen, lIIaM in de tlroge ol1lslachtige 1I0larissti/1 van meeT 
dau 100 jaör geledclI , In weerwil vall deze stijl duellltien lij het lezell 
vall dit (hICtllllent. von r lI1ijll geest verschillende heelden lip nit het 
11Ilde verleden , Ik la/.! ill I1l1jU verheelding tien avulltuurlijkclI Vecn
dammer, een sch ipper, iu toneelen, die zuoveel te meer tut lIlij 
sprakelI. tI:Hlr wij zelf in de Duitsche bezettingstijd zoo dikwijls 
slillksche wcgen moesten lJewalltJelen. met al de risit:o's van dien. 

De Acte is ecu vOlldst. lij bevat ecn stukje hoeiende familie
geschiedenis voor dengene, die haar Ol) de juiste wijze weet te lezen. 

Procur:\tic uit tie Nolarieele Archieven no , 151 , anno 1814 
o1ctC ILO, 107, dd. 31 Maart. 

.. Cum pareerde voor (JUS Mr, Micllutl VUIl tier Tmll, openba:lr 
Nutaris ill hel kan Ion van - en rcsideerelltJe te Veendam, AfrOIl
dissemellt Willschotell, Departement van de Wester Eellls ell nage
noemdc getuigen. j Uli Bertlldsjoger, sChipl,er van beroep woollachtig 
te Veendillll. in hel voormalig Groninger aml, IIlans bl'hurrllde tot 
het UCl'arlemelit van tie Wcster EeUls i\l na te meldene Jaarc op 
en nllder den naam VAn AI/drirs Albrrts gevoerd hebbende het 
TjalkSchil' ~enaallld de Junge Hentlrik tI' kel\uell gevende. -

Dilt lij Comparant met hel çemelde schip (aall hem toehehu
rende) in het vOl/rjAar van den Jaare achttien honderd en les in 
üroningerland belanden met Haver (een product uit het voornoemde 
Departement ell gctle~tillcertl ua Lundtln) door Mitltle! van gesimu
lemle Prtlisi~che Papieren zou voor schill nIs lading (eeven als or 
zulks vonr Pruisische !{ekeniug was en het gemelde ~chip uit een 
Oostfriesche Haven kwam) vandaar is vertrokken, te LOllllolI is 
geilrrivcenJ en aldaar tleszelrs lading heert gelust. 

'Dal vervolgens gemeld des Comparants schip benevcns veele 
andere sche<'pen in 't zelve geval zich bevintlemle te Lllndon voor
uuellld, tip iu(!ekoll1eu berichten die het Engclschc Guuvernement 
tleed venuoeden dat het Pruisische Gouvernement de zijde der 
Franschell1.Ulltlen kiezen (Iuor or wegens hetzelrtle Engelsch Gouver
nement uuder Emhargo is gelegd en eenige tijd daarna (gemerkt 
het vervolgens ouk werkelijk tut een oreedc breuk tusschen Éngelalld 
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cn Pruischt'1I kWOlLII) met ('enige andere altl,wr ICI!~t'lIll c schellen is 
gcconrj~keerd f'U lul vcell1linder prij ~ al~ het 7.l' lvc 1/1 ünlllill,gcrialid 
cn ook aall helll CUlllflnr:lIIt zelf w:l;'lntil! W:j~. j .. vl'rktll!1 iJ:cwnrdcn.-

Dat jlltm~chc lI ~omllJiite der alstoen in I ~ul,(e lalld Ic(!gcmle 
cn met hem CUlI1l'arollt in helzeUde ~ev:\1 zich heviudclllle !lcllI~e rell 
IIlIder borgtnchl zijnde vcrlrnkkcn (omtrent! wclkchurg lllRltll'lwrgcll 
echler nimmer zijl! <Il! lerha<lrd) luw/jl :lmt!'r!'u (11.111", intllllschrlL 
dl' 'neede tll~"rhel1 Eu,,::clal1d cn Prui!'!'ch!'tI wetier vrij 1I1'IICtiig 
was hcrr.teld) van het Elllh;ugo zijn oull'i la,gcu ~ewtlrdcli 1.nmlcr dal 
dnnr IUIJI rt'l1j~c "ehad en IIf kOlllcli ûjn bt'laaitl. hij Cnmjl;'lrallt ;:ich 
uil dien huurden en veel meer tcr l:l;lke van de ctlclmlll'\ligc J!czilltl· 
heid van hel Enj;{cl5che OUllveruelllelit \cu amllicu van 1111 lalltl 
zkh vermC('!H1 Ie HUlKen vleyell Ier ulUlöake "ön dil lij n dunr lijtl 
CI1 tneval verourlöakl ougelukkig Lot bescherming: l'tI verj(uetli ug 
Ie zullen erl;lI\gen, -

En verkla;lftlc hij CUl1Ifl:tralil tlaarup Ier w:larru~Hlj ng zijner 
heli\ugen5 in deelc Ic cllll!;titueeren en lIIf1gti i! Ie m:lakell den Il eer 
Pfll'fls Sdrrl/rr km')llllilll en l'flrgillinur Ie "1Il~tenI01Ill wllllual'lilig 
ell wlks 11111 uil 1.iju COl1ljlarall1511aöl1l flUe llll1tlaenif.le l1Iölalrej,(cleu 
Wflar hel nuk lijnliluuge te ncemen flls zijn Ellele gepa51zöl l uur!lccll'n. 
Ulli hij deu ZUil zeer J!ewen5chte <lIs 1111 ~ehlkkif.l her~ldtlc vreede 
tusschcu tlit laml ru lid Wjk van IInonl Brila'micit lIij het vl1llrtlleltl 
Guuvernelllrllt lip alle wijze te verzoeken en Ie iusistcerCII "111 de 
vergoediltR I'tI uithcl:tling völ1 het Nl'ttu(lrtlVellll van tie huvellge
melde verkntlpl'l'IlIIÏngeli ur ZUil veel meer als het Remehle Guuverne
l1Ieut naar tlcsze/(s hekende Etlehnoetlij;{heid 11111.':1 j!llctivimlclI -
daartoe de veel vermfl~ende voordröl.': l, ItI ~"chenklllnst (' 11 invloetl 
V;III zijne K'Iuinglijke Hougheid linze geeerhirtli~de Snuv('rt'În ('11 alle 
loodanige anuere perstltll1en of ColieRil'u als hier \11 vau dienst ZOUtten 
kunnen zijn Inlert/epen voorts om hij eene ~tlmti~e di~PQ~ilie van 
hetzelve üntlvernemtnt de geltlen te "ntv;mgen gra lie~e tluit ;lIIlie 
vllor dezelve te verleenelI ell wijden; al !latRcrlle vrrtler ell meerder 
te doen verrigtell, wat nndig i~ en vereisdit wonten zal en hij COIll-
11O"01nl zelf prae5ent zijnde zlluden knnllell ur VenlllJ)!:C II te doen illI~ 
lIIel l1Iagl v:ln Substitutie ell de belufte a:lll iI)lrulJalie en verb<lnd 
volgens de Wet. 

"'dLl~ ged:\:ln en gepasseerd Ie VeeUtlam te k:lllture Vim vuur
lIoemden Nul;,ri~ Ier I'rauenlie van J1rewlvllI/ UIIMe zouder berncjl 
en vall Ugt' llid./es S /t!lmokt r beidc te Veetltlmn wllunadllig wclke 
tleze als gctuigen henevens tie Comparani en nm Nularis IHI vnur
lezing hebhen vcrteekend op tie eell en dcrtigste M",trl :ll'htiell
hondenl en veertien". 

K VAN OEf( BAAHEN. 
Utrecht, 1946. 
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"hEt (jEsl3cht8oEk sm3llE(j3n(jE" 

Het hier volgclllie .. Ge~li1chlboek" rakcmfe de ',!luWe SlIlallcgallR'c 
beval aanleekellÎlIgcn van verscheidene andere geslachten, CUt uuk 
van het geslacht SI/Dep, waarvan een lid de samensteller van het 
manuscript is. 

Te Welllcl(linge is in 1518 jutl Jamt S/lOfp Schepen. 
In de vulgcmle eeuw zijn leden van dit geslacht Schepen in hel 

naburige Kattcndijke en verscheidene val! heil woonden nog in 
Wellleidinge. 

Onder de Tlug levenden vIleren eellÎgen del! naam PersmIl SI/orp, 
afslamlllcliugell van den eersten ttrager viIn dien lIaillil }IIII Persullf 
Sf/Ofp. Deze was geneesheer Ie Wolfaartsdijk ; lip 25 Maart IBI5 
geboren nIs lOon ViHl TIlomas SI/oep cn Maria de Oroot Ie Ooes. 

Deze rl/omas was eell kleinzoun WUI dell in het geslachtbuek 
genoemden Jall S//Otp, die met E/isabtlh Person' gehuwd was. 

De groulv<lder v<ln dezen 1'I/01llas was vermoedelijk de S<l ll1en
~Ieller vOln de ~estOlchlsliJsl. 

De oude ~Ilelling is hil het ahlrukken gevnlgd . 
Er zijn kJeille gedeelten van hel hantlschrift (Ioor vocht onleesbaar 

geworden; het betreft slechts enkele wuordell. Deze plil<ltsen ziju 
door ......... Olangegevell. 

Het hilnd schrrit was gepagineerd tut 22; tusschen hl. 14 en 15 
is later vermoedelijk een vel ingevoegd wet gegevens val! de geslach
ten de Wol/l en SI/oep, benevens de MEMORIE betreffende het 
geslacht Brollll·t!rspil. Na bI. 20 volgt op 4 bladziiden het uittreksel 
uit de Provendenboeken ell hierna een bladzijde lIIet gegevens 
omtrent de graven. Deze gegevens staan up de bladzijden 21 cn 22 ; 
hier hield die 11lll11111ering up cn er is toen vermoedelijk een blad 
ingenaaid, genulllmerd IS, IG, 16 en 17. Op de volgende hladzijden 
is een ell ander a<lngeteekentl -l1Iet eell andl.'re hand - betreffende 
de geslachten SIIOtp, 1'011 Kogdel/btrg, van dm Bergr en dt Vot/ . 

Oud·Leusden. J. J. POLDERMAN. 

Arschrirt van het op het Stadhuis te Goes beruslende hand~chrift : 

GESLACHTBOEI( 
Rakende de Famyli van Smallegange uoor my Tumas SnoeiI ..... 

Anno 1736 den 14 Februari. 

Mall/tus lVilftmse Smal/tgallge Is getrout geweeslmet Mariu Boom 
do~ter van Comtlis COT/ltiisse Boom en Moriektll Pitttr Gtl'TSt/lS 
do~ter van Well1eldiuge. 

torne/is Corllelisse BoolII ohilt 1527. 
Maryken Pieler üeerl5eus dogier IIbilt 1504. 
Smolltgal/gr. Curnelis Matheellwsell Sml1lltllafll1.r slIon van Mfl/IIl'lIs 

WilItmst Smallfgollgt tn van Maria Boom eygcl! dogter van dl' oude 
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heeren vOln Sr. 1I11fl'lIfskkt gelyk in de nieuwe Cronyk V;1II Zeeland 
wydJoopig te sieu is hy was ver$cheycle 111;11<'11 UurgclBee~ter V:1II der 
Gues en had getrouwt Maria dt U)'kt AI/rjaalU lIogter tn hebben 
te salUen twee SOllen en drie dogters lIagelatclI. 

BoolIl. sy nc kinderen waren 
Adriool/ Smolltgollgt. 
Mall/r/lS Smafll'gallge. 
Adr/aalla Smofltgollge. 
Mae,.kt Smalltgallgt. 
Ntelf;e Smallegl1l1gt. Getruut met FrallcoJ's Digl/llsst Ellersd)'k, 
l~ekellll1el.'stcr van ZeeJ;lIltJ en Middelbur~ 1585. 
Adriuml Comt/isst Snllllffgflllge Schl'pen in ter line~ en ~etrollt met 
Muike jakofJs Eversd)'k is in t bloeien van :syn leven gestorvt/l en 
heeft drie kinderen nagelaten. 

Comt/is Adr;III1I1Sl' S/IIl1l1rgallge getrout lIlet Dil/gefit Comtlisse 1'011 
Weelt heeft ,Ieze kimleren nagelaten 

I. Nul/jt SmallegalIge gelrout met JUli Slwwart twee kinderen 
Comtlis junst en jos}'lIkt Stfflloorl. 

2. Adr;aoll SmoJfegallge getrout lIIet Sara /llIbrfcflls teelde 
lIu)'brl'gl Smallrgotlgf, Come/is van wien 2 soonen Altriool! en 
Corm:lis, SIlSOI/lIU geimu! met joon I sebut lIIet kil/delen, Dino 
Smallrgrmge sflllder kinderen 

3. MDflllms Smaltt . . .. getruut Illet: . . •... had 2 dogiers 
josillkm ell Comtlia Smaf(rl!o/lgt. 

4. WilltmÎlljf SIIIDllrgaugt getruut met VIIIlid SII/)f/' hml eell 
tlogter uUl/jt S"Ol'p. 

5. Verrjl' Smnltl'gulIgt getrout lUet de Oorgemcseter JUli Uo/t/. 

11. I. jocob Adriool/stSmalitgal/ftgetruut lIIet SI/Sallfl" FrOlISSt 
Dil/gtmat/se Eversdtïk heelt dese kll1tJerell m'lgelaten Frol/s;nkm 
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Oblll 
ZB Nav. 1620 
bOJ'.v'" d~n 
3 UO'C.mbu In 
'yo ,'001, 
ndu. Itr.'. 

Utlf" 
3 klnd.nn, 

ot-1lI dtn 
30 Od. 1760. 

iJl de I1ICer1l1ÎUIIC getrout Ulet 1<la~s .... heeft ttc~e kinderen na
gelaten lIIet 

DrOIlIl'er Frtlllso)'S Clast' sllIIder oir, }1II1IIl'km Brol/wt r haar alven 
broeder was rcnhlL en schepen tcr Gm~s. siet rulio 7. 

2. Ba/dil/km Ja.robs SII/tlfltgollge getrout met Pllili JI ; ..•.. heeft 
nagelaten SlIsa""I'/Cl'1I PlIilips getruut lIIet Alltho/ly W)'/IIU heeft 
veel nakomelingen. sief folio 7. 

3. JI10.l'ketl Ai/riOOl/se Smolfego/lge getruut lIlet CO/"'i('/;S Ore 
siet fulio G. 

Alal/lufls ComclÎsse SlI/clfll'l!ollRc nOf~elHe~tel' ...... en Groot 
Rentmeester der Hefren StOlten van Zedaud was Getroltt met 
Grtr!rur' \ViIIl'lII.w~ EI'frsd)'k voonlngtcr van Wil/nI/ /)i/ll{f'IIissr 
Evrrsrlrk eH vnJ! COn/rUa VII/kc ecuigsle zuster V,111 Ilcl! Thc~oricr 
jacob Valkc en stierf Jen 28 J;ulIHlry 15!J4 Ol1tl omtrent 36 jAren 
IIClIAtende 5 kinderen. . 

1. Comdis SlI/ollrl!1/l/gr Rentm. wcgcl1s Prins Willem cet~tc 
Ualjuu val! BUTseIe ge trout met Ma.l'kw Mllrilws van oveSiHlu, 
stcrl uell J A1ey 1619 Cl! Ilebben nagelaten sic t folio 2. 

2. CI/melin SII/allegnf/gc getrout lIIet lViIleT/l MrcrlC//sc Dricwege 
Burgermeester ter Uoes, hebben nagelAten siet folio 2. 

3. Meester j oul/ Smufltgauge advocaat ell Schepen ter Goes en 
huogbaljoll van Borsele, getrout lIIet SoeljN! Oosldyk, hebben een 
SUOII l1agelatelt. MlIlllieus S/llal/tgalige Reglsgeleenle, sOlllier uir. 

4. Uuclor Hierollimlls SlIIafltgul/ge, scheiJen ter Gues, getrout 
17 Februari 1613 lIIet Bummlillu Sc/lolfe !ebben nagelaten siet 
foliu 3. 

5. At/rillllO Smal/cgal/gt getrout lIJet Cot/ulis Logicrse Noordick 
CII uit haar Dogters veel nakomelingen siet fulio 5. 

IV. Comdis Mal/hellsse SmaflegulIge getrout lJIet Muyktl/ Mari· 
/lUS van Ovesand hebben 3 kinderen nagelaten . 

I . Matll/ellS ComtlissclI Smal/egallge StatJshllde getrout /liet 
jalllltkm Nolcts en hebhen nagelaten ComelÎa Smallt!!/Il1ge getruut 
met lVilfcl/I V!lI'idse kleermaker had een 50011 Molfl/el/S Willemse 
kleermaker Adri//aujt Smal/egoll!!e getrout /liet Ctl/t Comelisst 
Scllipper Dugter jtlllllekm Schippers. 

3. Jall Smoflegallgt. 
4. Maria SlI/allrgallge gcfrout II/tl Re)'"ier Essillg. 
5. Hicro",''''''s S",aUcgollge stallsbode getrout /liet jacolII)'lIje 

vall RossulII hebben gcwOImcn Adr;nall sonder oir en }mll/(1 Smalle· 
gal/fe getrout lIlet FrmISO)IS VIIII Amstq/l gebuortig van Dort, 
2 kmderen Hrlmu ell iacolI/Îllo va" AIII.~/eJlII. Hrltl/u getrout lIlet 
JOII VU/I der Stelle I kint Sara vall der Stelle. 

V. OeerlTII)'1 Smul/tgallge was getrout /liet jocob NOOrllll1fl en 
heeft nagelaten eell 50011 en een dogter Ofivier jtlcobse Noormo/I 
is getrout lIIet Tal/neke jans Serlluas dogter van. jall Symollse 
Strvaas. 
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Mur/a." Nmwllul/i 
./(/eoll O/il,jerse NIII1/1111111 
/vIaJ'ktl/ jacobsc NOOfl/lII1I sunuer lIir. 

VI. COrl/tUIl SI/I/lllcga/lgc getl'llut lIJet lVillt'1I/ Essil/g heeH 
2 kill!.lerell nagelaten 

I. l?e)'l/icr EssillJ! getTOut geweel>t !liet MII/';(/ SII/(/I/(;(/I111!1' heen 
lIa~clal c l! 2 dnglers Cf/mrlia Cl! j llum/l/ Essil//!. 

2. jll/IIIII/I Essilll! i$ gclruut met IIrl'//Il11l/1s 1'1/11 \l1I/1m//lII'!! met 
killt!erell. JaC/lIII;'w I'll/l j\/IIstt.l''' eel'st ~drullt IJle! 1 fll/lrrlll .~ 0I'S/l/1l 
uatlcrhalldl ill lil'! i<l<lr 1753 met jflll Iie I(onil/g, StUIII v<ln Cult/ril/a 
of Charitas V//11 T/tlel/bllrg. 

CVTllc/iu SI/Iullrg//ugc getruut !liet lViIlcm M I'I'/#r" IJritwcgl'/l 
Burgermeester tcr üoes hchhell 2 dugtcrs ...... en ~ t err up I(crst-
ö!volld uc~ j<lars lül8 j1/col//illa U";tll ·(gl' getrollt Illet M fl/lll,I'S 1'1111 
C/l/llpCII Uorgerm. Icr Goes cn hebuen S<llIIe tJ gewollilcu 

I. CllmtUII Pflll Cim/l,clI ~ctrnut /liet DII • ./ill/ll ElwslfJ'k predik",,1 
te '$ Gra.venpultler hare kmuerell \Villf/I/ CI'cfsd)'k Jlrllik""1 lot 
H/Jtlerd<lm ~elnJIII Illet ...... ~puurllólar Brueuer i~ lIHT.,-:"l'rlU. tul 
Uytrct:ht M(/I/I';I/s EI'ersll)'k C<lpt. getruut lIJeI SIISIIIII/a fbl('r lIJet 
kimIerelI MI/ria EI'('fSl/rk ~e!nHlt UJet de Heer Adrillllll H/JfJjie/l/wtd 
met kimlereJl Ma";" fJf,JflJ!,I'III/f/(,II. 
Mr. Pro vall COIIIJ11'11 haijulI v<ln (ioes ~et(ullt met Srlf'lI /JUI'tlt/llr. 

2. Mr. 1'1'. JO,W'/lfllIs Vtlll CI/mllell [lel","! \liet JUf(l/J(j tamsil/ s. 
Mlld/t UI/II I'fl/l CI////I'I'II. 

3. gelruut mei tJu. Wil/cm Nillel predit:aul lul (;!I'elle .ft/fll/11I 
Nalel getruIl! lIIet de Burgenneester A/ll/wlI)' Nv//t:lIs IJIct kinderen. 
Mulll/ias NI/Irt ~etrutlt lIIet 

4. COrt/clia C/lfll'l/Ial/ met kimlere/l ISI/bella 1'1/11 Ct"'/PI'I/ getruut 
tud Joall II/l)'f{e e('11 SI/Ol! MlltlfJia.~ HU,I'J{e. 

5. Wil/cm !'/111 Caflll'CI/ ç"p. m<lj/Jr getruut lIIet ;\//1111 1'1111 Stl'll/l//S-
1I'J'1r vier dugtm: Piclemella o/lge!rnllwd gestorvcn j//roba getruut 
lIlet Jacobus I-Iogellfl/)cd Lallrm!ia getrout met Mr. JOII// VeJ/1 Uor"/ . 

6. WifllI'{milw Maria V/UI Campt'll getruut lIIet /-Ielldrik tl/II/ 
COPI,emollc 2 dugters .Iocoba en SIISO//1/0 1'//11 CoppmlOUc. 

7. Jacoba l'f,1/I Caml'el! getruut lIIet j\i1riautl Lam///ens Bur!!erlll. 
tot Axel heeft It<lgelaten Adriaall Jacoba en Malll/)'s LlIIlI///CIIS. 

JOI//lekclI DI'il'wcge el"r$t getruut met dc secrr t<lris BIllU sUilt/cr 
kill/leren d'I<JfIt<l mei /-licl'ul/)'I/IIlS van der Slra/1! Uorgcmeester tcr 
(joes en heeft Vill1 hem 2 lIogters nagelaten. 

l. COTl/elia !'/111 der Stroll! getruut 1IIet <Ic Heer V<ltI G)'sefillg 
baljuw tot Vlissingen en by t!enzelven 2 killt!eren gewunnen jall 
O)'stfillg en Come/ia O)'seli/lg getruu! met delt Capl. jll/1 tie la PII/m. 

2. Joa/llia 111111 der StraU eerst getruut gewee::.t lIIet de Heer 
Adriaa/l LIIIIII,sil/s by wien een dugter gewonnen heeft jael/tltl 
Lampsills getrout /liet tie Heer Pro Josepllus vall CI/mpfll en by 
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hem 2 ~unell gewonnen Pider Dl/velaar vall Compm eu jac:oblls 
1'01/ CUli/I/til. 

Teil tweede 111:1011 lI1et tie Heer A/lriaUI/ OfkeTs nalateude lIyt den 
selvcn een lIogter LeI'Îllu OckeTS getrout lIIet Vigl/us No/lellS. 

Doctor Uitrol/ril/liS SlIlIIllcgu/lge Schepen ter Goes getruut lIIet 
Brfllardillll Sc/wtlt dtl~ter van S)'/IIOI1 Sc/wil/! tn van Ca/arillG 
Willrbrords syl1 overtellen den 29 November 1620, heert een 500n 
Ililgeliltcil 

Pieltr /licrol/)'/II/1$ SmullegulIgr getruut uen 24 Jlilli 1636 lIIet 
Ca/alino lIol/aar Ilebben 2 dogters u,1gelafen Ca/Grillo Smallegonge 
~ ohm dcu 21 October 1691 - getruut tot Middelburg denJ Januari 
HiG3 lIIet Thomas de WollI - ouilt 4 Januari 1693 - chirurgijn 
hebben vier kim}crclI nagelaten 

I. J(1I1f1 dl' 1Vf/11 getruut met Elisabell(elelaar CII hebben 2 soneu 
llilgelaten Tllomlls ,Ir Wolf tn ju,'obus de Wolf waarvan Thomas 
met !\yn vader I7U2,Iell 14 Jallllary is vertrokken naar oostindien 
en tiaar overiedelI !I()l1der OIT. 

2. Ca/aril/u de Wolf getrout metjall SI/oep hebben dry kinderen 
jall, jacolms C/I Thomas S/lot'p 

3. Pftlcr tie Wolf - obilt tien 7 Mey 1697 - get rout met All/Ia 
WUs hebben dry kimJeren nagelaten Calarilla, Pieler, Thomas de 
lVoll· 

4. TI//Ir/los de Wolf getrou t met lIuJ'bel'dil/o Gorlse heullen een 
ki nt nagcl"tell Calaril/a de \Vollobilt den 13 Maart 1751. 

Bernurdi/la Smallegrmgt', getrout lUet jall VUil Lart/! SOOIi van 
joos 1'0/1 U/Uil Ilredieant or Mauritsfort hebben een t.lugter nagelaten 
Catari"a van Larel! getrout lI1et jacob Pony. 

Adr/aaflje Cormfisse SmallegalIge was gehout lUet Alllflony Do· 
II/else Noortl/O/lve ell van hem een SOOI1 nagelaten Dallief Noor/houve. 

Dali/cf Au/holl/sse NoorfhouIJe getrout lIIet Ja/mekt/! Pielers en 
hebben 3 killderen nagelaten 

I. A/I/lJ/)tlJ' Noor/l/olwe getruu t lIIet \Viflemijflfje . .. . ell hebben 
een SOOII nagelaten Dal/iel NoorlflOuve: 

2. Piefrr Noor/houve getrout met S)'IIIOfJIje Herlllans hebben 
4 kinderen nagelaten 

I. Dal/lel Noorlflouve 
2. Pie/rmella NoorlllOllve getrout lUet 
3. Herman Noor/llouve 
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4. jmmrkrll N//!Jf/f/OI/ve getruut met Cflflll'fis I-fm'~l'Ilf/Ord Schepen 
tcr Oues chyturgyn hehhen eeu dn~tct nagelaten getruut met 
do. HlIber/lIs Pitroom prediciUlt tot üOC$ en hchhen 2 kimleren 
Calur;,," PimJnm getrout lIIet dHr. predikant '/'e,' f /itlg op Wissckk 
met kind~rcli naderhandt lIIet A'tÎ1lllls Sfokmllll predikant te Gue!\. 

5. A(friof/llkell Noor/l/Oel'c getruut lI1et AI/ri/Wil Abelse Wcstl 
sonder kindcren. 

Ma.vkel/ COfflclisse Smal/rgul/ge getmut lIIet IViflem Digll/lSSI' 
Eversdijk, weduwnaar van ('omdia Vafke, l3urgemeester ter Goes 
hebhen tsaam :I kindercn nagelaten. . 

Cart/rlis \Vii/eli/se El1rrS!fijk kl/nstig schilder die trnllwt.!e Fm/ls)'I1O 
Sagoms en lieert lI:1gclatcli MUfgarda el! MI/ria EI'ersd)'k sy" beyde 
Oll~etrollwt gc~tf)rvclI . . 

Jamt/ Everstf)'k Priester en Pastour te (iues. 
Wil/tm Eversfl)'k kOllstig schi lder getruut lIIet Dfusino 1'011 Osse· 

Il'f/anle vn/l welke 3 kinderen syn IIvergehlevel1 
J. AlfriwlII El'ffsrf.l'k ~eestelyke dilgier 
2. Olrlll'lis EI'l'rslf)'k Junk gestorven 
3. Frallso)'se Maria EversdJ'k geestelyke ullg!cr geslorve. 

2. MaJ'kCil Wiflcl/lse EvmlJ'k was geinUIt /liet l\ilr;//(111 ill dl' 
[JoIIe en heeft lIagel;lleli Pietef//e//a A,Irif/(lIlS dil' J;:ctrollt was lI1et 
"brallam de Visser til hebhen 3 kinderellllagelatelljacQblls de Visser 
predikant ill 't eyland van Schouwen "(/ril/(Ill de Visser gelrout 
mei COf/ulia Nag/t'gual Maria de Visser getrout /liet AdriaOIl Haak 
Schepen tot Hlulen 11Iet kinderen 

3. Fral/sl/J's Evusdyk SUllder oir. 

1:I'F.R.'ilU)CK UIJRF.NS 

Netfjt Cllnleli..,st Stllolfegallge wa~ teil eerste Jtetruut met lil/ga 
jobs Goeree Burgermeester en had by hem een dogter Mllria Goeree 
getruut met ('r)'1/ Wtslerwyk liet een 50011 I1a Geeraerd lVesferlV)'k 
apotheker tlJt Vere SOlider kinderen 
ten 2e tmude !ly lI1et Fralls Dillgl'llisse Ellersd)'k Dorgerilleester en 
had hy hem tlry ~Ol1cn ~cwonncl\ 

COfllefis Frul/sse r:I!rrsdyk 
Muft/IJ'S Frol/sst EllfrsdJlk 
Willte/m Frallsse EI·trsd)'k 

teil Je trouwde sy nog JUli ('lust Ducktr Uoergenlleester tot Ooes 
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en r('kenIlH!C~ler tut Middelburg en heeft lIyt dcuselvclI nagelalen 
M(I~dalcfll1 jll/IM: loHu 5. 

Marill jiJmt! voor deze ueyde sict folio? dcse was uyt een andere 
vruuwe. 

eOrl/rlis Fr{/II~ EI',rSd,l'k Gcrolllmilecnie ter I~ekell ...... V:1II 
Zeeland binnen Middelburg was getront met Jmmrkr Mali/Iet tlogtcr 
VAU AI/riaOIl A/ml/lu Schepen ter Goes en vall MUfl10rilu vall der 
Stratt hehbcn 1 ~;Ultll 3 kimlercn gewolUJI.'rl 

I . C/Jfl/rUII EI'rrstl.\'k gelrottl lIIet Nicolaas 10 Gral/Ptt cn hebben 
kjntlert'JI I1tl~clatclI 

I. jnnn 1/, Grt"lfl( Uorgcrm. getruut met c.:omrlÏfI Oriell't'l1t 
hebbeu kinderen nagelaten ecu SOOII NicQfl1l1s la (Jrllpf/f ,i!ctruut met 
Colari,," EI'ers/lijk CCII dugter Comrlifl III GnllJpe getrout met tien 
Heer TIlt/I' 

2. AJlil~ 1/1 Gr"r,l/' ~clrul1t IIIcl vau UIlt/fm Sdtellell Ier Gue!l 
3. Ctlmrlifl 111 (mlfJpt' getruut lIlet AI/dries Zml/erur, heert een 

lOOI1 1H1~elalell NiCillr/lls Zomerlre. 

2. Mar/II Et'r/'sll.l'k getruut lJlet dHr. Mr. Frml(0.l'S !(cfdm/r 
h:l(lt!ell een zIHm FHII/S1JrS ! (r/rlflllr I(aml!:heer in " Huf vau Holland 
ell Zeeland, hehhell 5 SOllen cn dugteren llagel<lten. 

3. Mr. c.:uf/ldis él'ersl/.I'k Schepen ter Goes getruut lIIet Maria 
IVtsllwck hadticil Mr. COf/lrfis Elltrsd}'k b,tllillW tot Goes getruut 
lIIet AJridlld 1'1111 TrOlt hebben kÎlldercu 

JIJd/llld EliffSrf,l'k getruut lJIet de nekelll11eester ViI(II/lS Noflms 
lIlet kindereu, JUli cl'eI'sr(l'k gewesell Secretaris ter Goes getruut 
l1Iet ...... FfJntflll/lllt met kiudcn'u /-IulJtrllls E llrrsd)'k "aiHuw 
van tier Oocs getruut met li l' MtJ'tr 2 killlJereu. 

I . Maria I( rldllor 
2. Nicolaus I(tltlaur 
3. Dig"fls 1(t1duar 
4. jollol/llo I(tfefuar 
5. Co/'/u:li.ç I(rlelaar hebben verscheytle kinderen als d' Borg. 

Fra"c0,l's I(eft/(wr Ctrll/fIIl en DigllllS (omtlis Ktlelflar 3 dog Iers 
get ront md de BMI(. de jallgt lol ZUl' I getruut \\Iet dHr, LQ"''''cIIS 
tut Axel J gelrunt met tlhr, jUIl . lVillelll. Boddarf vertrokken naar 
OelUerary in West-hu.lien. 

MIlIlIltliS Frmlst El'ers"J'k lueniglllaal Ilorger/lleester ter Goes 
.:etrout lIIet Comtlia Ol/sld)'k heb hen t saam J!ewollnen Frallsl)'s 
EI'trsdl'k getruut /liet ElislllJcl Ct/ossie en heert /lotgrlaten 

jall . EllrrsrI)'k gelruut lIIet Maria Crooll /liet ki/lltcren 
AMfu COn/rUil EI'CrslI)'k getrout met Admll CrOOI/ Hlet kinderelI 
1\loffllC/Js EI'ersrl)''' inllOcclit 
Adrillllll EI'ers.l)'k gelmut met Magdo/cna MIISlICr met kimleren 
2. Ai/fiaml Evasd)'k ge truut met )aq/les Vtrf/ag schepen heeft 

nngelntcn Gurtlal'll Vtrbtrg getruut IIIrt Philippillli Les/tr heert 
lI<1gclatclI Jacoba Verberg getruut lIIet \Vlllltrlls \Viskerkt 
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2 . .Iflfolms Vcrbl'''f: Ouclor getruu t mrt CI/flle/ill r:llrrstl.l'k hehhen 
!Iagela len AflriUlIII Vrrbe/"g getruut met Uo. Uil M Uf}' Ilrellkant 
lot shr. Hellderik!:kindereu 

3. /-Irfrl/fI VerfJtrf: getruut 1111.'1 A!llri,ws SIII'ft!bÏt'r 
juculJlis t'II t'orm:fia VtrhcrK 

3. Mr. Nim/uw; El'cr,~,f)"i Burftenll. grlmul IlldjmU/fkm Vrrl1rrg 
en Mr. MllltfltlfS él'rrSlt)'k Borgerm. ~etrollt met , .... , L ..... tckker 
met 2 kinderen een !loon en eell dn~ler 

Mflria Evrrslfrk getruut lIIet de U"<ldsheer Mr. Frol/sors I,rldllt/r 
/liet ki ndertn 

4. de Ilee r M/Jltllt'lfs EI'crM.I·"· St:hepc!I J!rtmnt /lid .Il1/mrkt 
lViskl'rkt hehhen kinderen 1I<I~elalell ü/mc/ifl EI'crsll.l'k J!:etruut met 
de 1·leer CII.~tU1r I/tUllfllis een snol1 CI/ eell tlugler AlfrimlllS Et'{'r.~d,l'k 
schrpeu ~elrnut mei ...... hehllell kimierelI ecu ~nnn cu eell dogier. 
. Mutfllm.ç EllrrsllJ'k met Picfemtffa 1VrslltulIl't SOlider kimterel/ 

jllO/l/II1 EI't'rs"j"k uIIgetrnut 
•..... EI'O'stlJ'1r gdrulltmel de Ilecr Mr. jflllll 1'1111 UI/slct Sdtepeu 

lIlet kimlercn 
5, Marill EI'rrsd,l'!c gel mul lI1et tic prurc~snr Ni/'flfaas [)fIUlkf/rf 

hr, SIt'f/liO/IIIS Blal/karf gelruut met Marifl Cf/rf/mi ier 
heeft een SUtJ lI n<lgc!n! en 

Willrm Fral/st El 'e/'s,l)'k n<llliuw ww Bun,l'Ie w:t~ gelrun i mei 
Alaria lü//( dUf;:ler van jU/I Pitfrrst ! (ok mlllliralÎleitshr. tnt I(oltcr~ 
d<llll ell Villl jflsillll [JllrStluar hehheu ecu sno lt u<lgelate/l 

Uu, j O/ll/l/;s Ellcl'sll)'k predicani tul '~ lirave"pu/(ler GetruIlt lIlet 
.•.•• , SpfN)( 11 .... r hruedcr i~ Borf.tenll. tut Uytregt 

Maf/llelu EI'tl"slf,l'k ("I't. (jetruut mct )/llilll/!/ UIJt'r IIlet kitlllerctl 
Marifl EI't" ,~II.\'k gctmllimet de Hr. A.lr;//all tlll0J!rllflotl/ Srhepen 

tcr (jue~ hehlll'1l eell snuit en een dogier llilgclillen 
A.tril/uil I1IH/l!cllfmtd 
Moril/ HoogwflOtd 
Aft/gllultl/IJ jom,/ugtrr van Ntrljm Co,."t1i,~sc SI/IIIIlrKI/IIgt etl van 

de Burgermr. )111/ Cfustll Bucktr was gelrout met /litf/mimus 
Omwaard teelde 5 kil/dercn 

I. COfl/rlia 0""1'1111"/ Uelruul /liet Lt'Ollllr" 1't'lI lc/llall stcrf 164!1 
ualOllellde vier kimteretl 

1';crnll;I/II1S PCIIlrmoll 
LI't/llIl/"/1 Pl'/lfI'UIfJII 
Pie/tr Prll/,."UIII 
(,'o,."C/{fI 1>t'1I1t'II/I/II 
2. Mr. flif'l"IlIIimus Orllll'uunf l{i"lml1\hecr in tlell Hut1gen R<latl 

~ Ierr otl~etrllt1t lI i75. 
3. Mllril! Gruw(wn( trouwde Piel/'r ZC'j.{l'rs Ier Vere sUIllIer kht

<lcrcn 
4. AI/IlO armt'llI/n( {wmlc LCfll1On/1111ll Sfllpd"l1 ell Het ua II-I,Ir;1/ 

VIII/ Slnprlrll ge lruut met Aflmfllllll tie ('I"I/I/r COltll1lys op t cUlllptuir 
Generaal V<lll Zeel;utd hebben kindcren . . 
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Obm. 
dril t2 Octob. 

AnI/a voornoemt was teil tweede maal getrout lIIet Do. 1'011 DorO/ 
sonder oir. 

5. Ftrdimmdlls Grl/lI'oard Doelor cu lJorgerm. tot Ones was 
getmut met Pjrlt'rl/alfa Wilheill/; dogter val! Sr.loawlis Wilhrlmi 
en van Pttromlfa de Meule/lurr en heeft by deselve 5 tlogters ge
wonnen. 

M(12udu/rllll Gru",uurd, COrl/r'j(! Omwaard getrnut lIlet de hr. 
lVilftm \'tll/ Wtrte Schepen, All/Ia Maria Pt'lmmlla eu jO(//lI/a 
GrulI"/lIud ge trout IIlet NOl/berg Mogdlliel/a jnfls trouw(te naderhand 
de lir. AI/Jetfll.ç FOt)'/ Schepen ter Goes sOlider kimtcrcu 

Allrial/o Matlllmsse Smal/tgal/ge dog ter v;m Mallhms COflll'lisse 
Smallc{!Qflgt ell vall Oar/m)'t lVii/eli/se EI'trsdJ'k is getruut !liet 
Corndls Ltlgierse NOl/tI/)'k en hebben te smun 5 dnglers nagelaten 

I. Dil/gel/tje Noonl}'k trout COrlle/is I(lrml/llkrr vuur. de Ie lIlaai 
Moaljr Noord.l'k 1640 maler o\'er t kint van Dings. Jal1se Wasem k. 

en Leenke Machiets. 
jU/l/ltt,e Noord}'k uhiH dell 5 jllllii iG59 gelrUllt arHi de Wilsen 
Getrlfll)'/ No",,')'fi ahiït dell 18 Sept. 17U9 aan ue van ue Moeren 
Net'ltjt' NO/ml)'k truut 1(lllos de Grave. 
I. LJillgellf;e Ni/ort/)'k trouwde lIIet CameUs Ma/Illet cu hall uyt 

de·uselven ecu SIlUII }Ol/ Ct/r. Ma/Illee getruut lIIel Slim Sflorp kk. 
2. 2e. }tlll LCI'ering met lIog een SUI/II Comr.{is j(lIIse Levering 
2. Mallljen NO/lftl)'k getruut lIIet joco/J nrOIIIl'l'rSf/lIl hehben 

nagel;ltell 3 kinderen COfllcliu Brollwerspul getruut 1666 den 7 jallu-
ary lUet JOl! SI/oeI' hehben 5 kinderen uagelatell 

I. Maria SI/oeI' getrout lIIet Abram Vers/rale I kiut nagelaten 
2. jan SlIoep getrotlt lIIet Cotarillo de Woll hebben 3 killlierell 

JUli. jl/(Obl/S en Tlwmos SI/oep 
3. Sar(/ SI/orl' getmllt \liet Comelis VUil Cogtlt.'I1{/rrg hebben 

J kinderen I 5uun en 2 dllgler~ Obiit Sara SI/oep den 28 Augustus 1748 
obiTt Co"'. vall Cogtlrllbert-: dell 2 julii 1754 uut 85 jailr en 8111,HUili 

4. jfICOII/;/W ell Comelia Snoep jacomilla getruut md ·Pieter de 
Voet hehhen 5 kimleren ' 

5. Alirifllltl COnle1i11 Alaria de Voel Comelia getrol1t lIIet Adriaall 
lte Voel lIeb/Jm 4 kinrftrell jall Comelis ell j/lsper Ilc VI1<'I 

2. Allrilllll1 JJrmllJ'ffS!m/ getruut mei Hllrtml Maril/isse 8101l100rt 
lIIet killlll.'TCII l!elruut Ih72 dell 28 jlllwary 

3. Helr/UI Brollll'ersplll getruut !li(j3 den 12 Sept. lIIet jall 1'011 
11e Lcrnt' ~llUl1 van ClIWS 1'1111 Ife (rmc en A'Iort)'lIlje DOlme slI~ler 
van tien Bnrt!erlll. ComelÎs Bi/Olie WUII Nh"i/laus VIII/ de Leel/e getruut 
lIIet Alm;11 H(ml!tstr~er lI1et kinderen. . 

1001IIel;ell NO/lrlf)'k getruilt lIIet }IIS(/er WIls ...•.. 
. ,. Pir/rr Wils getrunt lIIet jl/flll/lfI Mllr.mllf J kimleren j/IIII/a 

Wils gell"illlt met )11/1 Lease 2 kililieren Pielt'mel/I! Cl! Pit'fff I'UII 
IIt' Lterst' 

2. jlls/,rr lI'ils gt.'lroul met jocuba Versl/"(/fe 2 kinderen Alllla 
ell l'I/melis Wils 
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3. AI/ilO Wil.~ getruut met Pieter de Woll drie kililiereu CII/arilla 
Pieter en 1"1101110.<; de Woll 

2e vonr de tweede maal met Cort/rlin I(rll'lll(/r da;"lrhy eell tIngier 
jaeofJII Wils Retrout lIIet Cort/elis VlIJI de Hidct! daarbyeelI dog ter 
obiit sonder kinderen. 

3e voor de <lenle lIIa,,1 lIIet Cort/efia 1'01/ der Mart 2 kiuderell 
Comelia en Pieler Wils 

2. Comefis Wils get r!)ut lIIet C)'I/Ijf' Gi/lis dt nrm heert lI;"lge/aten 
}asfJtr Com. Wils snnder kimierelI gestorvC!1I 

3. Bl'llcdi(I/I.~ Wils getrou t lIIet ComeUa Ifr 111 SI/file hehben 
2 dng(fr!l 1I"/-:fl;lleli ./11/111/1 Wils gelrollt 111ft Ui/dil/lil lil' 1(lIk CII 
AI/(ollelfa lVils somIer oir 

4. Gerrlrll)'d NOl/rif)'" getrout lIIet OIMer I't/ll Ife Moere hebbcn 
3 kinderen nagel;ltcn 

I . Cort/eUs IJUII Ife Moert' getruut lIIet lJeli/ris LC)'lIs hebbell eell 
soon DUvirr 1'011 Ifc Mutrt' getruut met ..... . 

2, AII/Jerie.ç 1'1/11 de Moert getruut I1Ict Mllrill 1'1/11 Ifrr S/r)lllf 
hebb·cu kimlerelI AI/llrries VUil de MOt'rt jtlll vall de Motre (.'r)'lIu 
van de Afl/rre. 

3. Mllflflells l't1/1 Ife Moere ~nl1der lIir . 
5, Net/lje NOl/n/J'/( gct","t met t'/lltIs Ifc O",/I'( hebhen 2 kiullerCIJ 

lwgeratcn. 
t'ome/is Cll/se Ife GraFe ~fllldc r uir 
}osil/fitl/ (Ie Grave sUIlder uir. 
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MEMORIE 

1563 is Pit'tr MoclJitls getrout met LcUl/kt Dalfms overleden 
tot Uytregt 1607. 

Pif!lt'r Aficllidsr Drol/l,uspllt ftet rout mct Mo)'kt'1I I/Jgtls den 
12 Mey 1596 dncter van Illgel Vmceus. 

1598 den I Nuvember ouden styl i ~ getrout Moellirt Pitftrst 
Brou lt'tr.~p/l' - ubiit 16 19 den I7hlllii - met de tlugter van 
Co"'. l(cIllIJt' ill t stirt va n Uytregl lot t.laarselllllet Nt /tllo I(tmpt 
uhiit 1632 tut Wemcldillge, 

IG3R deu 17 Oct"her i~ jfuob Miellirls ge truu t lIIet tie dflgler v"u 
ClJmt'lis Lugirrsc NlJoflf)'k cenaamt MI/ril/. 

1Ij,1:! \lclI 26 OdIJhcr ccu tlugtcr gehoren male r~ Adrluflf/I;e 
A/f/llhrus Smul/t'Kallge en jUlI/u/;e NO/Jf/I}'k, 

Hi63 Ii ell 12 Sepl. is Hcltll tl DroulIItrspil getrout met )ol/allllis 
I'tlll ,ft.' LUfll' cen suun Nit'oluas 1664 dCII JO Mey; pater !Jurger",. 
Com. U/JOlle m"t er MaJ'kt Com. NoordJ'k. 

1666 den 7 jalluary is COf//tlia Drollll'f'rspit getrout !Het )111/ 
J al/se SI/tlt!' eCII dogttr ~ebore ll den (j September 1666 pater jat'ob 
Orfl/HI'l'l'spli maler MOa/Ie I soest SI/oep ; was tie suster va n Nee/llt 
llv/brrgt' groo llll , van jO/WIIIIO du M Ollt huisvrouw van tlllr, j ucobus 
l'OIJ/IIal/s. 

AI"rbl/ AcfriOfI/lSt' SlIIalirga/lgc was ge trout met COf//rlis U,I't 
en lIehbell Jtewonn ell Aflriuon j ocob MaJ'ktn Pit'ftf//tlla ComtUu 
\Vi/lftfl j alll/fkclI O)'t. Atlriaafl CorUytgetrout met MarktIl Ma/lllws 
dit Ittldm Mut/luus Ort 

I. getrout met .CoTl/eliu Borrtlldommt die teelden Mar;a OJ't 
getru ul mei JUli SOlltUnk 2 kinderen , •. .. . Sotfrli"k en Muria 
Sor/tli/lk. 

2, jaeob n .l't ge trou t lIIet Com elia l'OIl dtr Ert't hehbennagelatclI 
eOrl/rlis Jllc/JbSt! O)'C getruut lIIel )uCOIII)'III;t, If/Jflrpoltfrrs teclden 
L1u. j ucob Ul't !,rellkaut tot Uriewege sonder ori. 

Mr, MartillllS OJ't Schepen tilt GuES getrout met Comtlla Wtsthoek 
hebben kintlercll , 

eomtlia O)'t getrout lIIet Gillis Udttllalls Schout en secretaris 
tut S. Hr, kerke lIIet kindere" 

Mam,t"S O)'t' eer t ~ gl'lmut met Gmlmrd Vmtelle ell heeft lIy 
haar gewfJ llllen Jacobus Oyt getruut met ,' •.. , Pippl/lg een kinl 

Adrillllfl Ort' ttctrnut lIIet tie ,.Ir. Wi/llflmlls I/vu/{m/wed hebben 
kindcren Cf//'II{'/I/I Ore eetruut /liet Do, COllis;IIS pnJicanl tut Axel 
IlebbclI cell u(lgter. 

Alu,I'kell O,I't was getruut met Wil/tlJl 1ft'lIlfer;ksm lIoogclI/wed 
en heert 3 klndereu " .. gelaten. 

I . Oaranrt! HOOgtlllwl'cI getrout lI1et Maria 11011 dm Berge teelden 
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een ~OQn Mr. U'ilhl'lmlfs 11(l(If!.tllllot'd getrout met Atfrif///Q Ore met 
kinderen lVii/tm .lacobus lioogmlltltd. 

2. dhr. Adr;aal/ Hnogtm/lIJfd Schepl:!l1 tl:!r OUI:!~ el:!r~t getruut /liet 
COrllt lia Bf')'aarls hy wiel! eell ~IIUII teehle j acobus H oogmhtJtd 
gdrollt met j urobu I'flll COI/IIJt'1I hehhell kintlerell daa rna IIIl:!t MI/rijl 
él't'rsd)'k j otll/f/is tJogler 2 kmtJeren Maria en Adrj(/(I/I UOdgtmflotd. 

3. de hr. Cflrllt'lis Noof!.mllord schepen ter Goes chirurgYII getrout 
lIIet j al/I/ekt NoorlllfJlII'c hellben eell tlugtl:!r gct rout mct Uu. Piroolll 
preltirant hIt (if)c~ 

Picfl'rlle/lll U.I'r ge truut met /)/I/, krrl IJII'St Gt'JUIfJOrll !>f lLltler uir. 
Cnml'lif' OJ't' getrout met HUIlO lJurfll hellhc .. t I:! ~i1 l11 ell ~ctcclt 

Abrfllll 110"u MI/ril! UO/'fll getruut met Pil'ft'r lVJ'lun tceldc AbrilIl' 
IVJ'II/I' en re il Ilugier. . 

IVilft'm 0J't' Wil!> gelruut met JUli/UI fe,l'ls hehhcn vier kimlcrc li 
IwgelitleJI 

I . romt'/i.~ U'iI/{,II1St' 01't' Ic grlmlll mrt IIt'sfer (io/(j/ls teelden 
.lil/Wil Or/! gdmut met ./oi llll/;s J.llrdm,~ IIIt'I killllcrell MI/ril/liS cu 
CllrIIl'Iis LIII'(/ms III'sl{'r Óre f!l' trnut lIIe t Maf/h,l's 1{11/l'I hecrt CCII SUUII 

Maflll}'s NI//t! getruut lIlet MI/rill I!UI/ 1'/'1111 '1 :J kimlcrcli 

I, M(/rin/l,~ O)'t', 2. C/Jmrlis U,I'.'. J. Cf/mcNa UJ'I', 
2. l1 atlll'{'gl Ort' gctruut IIlct /llllrifl dugter V:111 /\lr. V/II//;l/iC/ls 

sundcr kil1dc, {'u, 
3. 11,lri"'lII Urt Ie grtmlll I1ICt I\" ur;., Gtll;",'; ecu dllgtcr J OUllllo 

Urt 2e met CumrUu LUlIg.~dl/l' Je I1Icl M 'lriu d(' I(el'cr. 
4, ' Wilfrlll UJ'r was gctruut IIIct API'0l ll/lia til' Sm'tT sUIHIer kin-

dercn, ' 

rall/l tktll [Jrol/lI'tl'S lIu)o!ter van PrfJ/lfJ'lI/jf )acIJhst SlII tlf/tl!.al/ge 
gcseyt in de MeerllliJllle wa~ gl' twut met Jm:Jltr J/fI) 'S(IJ'k hellhclt 
te SMIll. geteeld l.'omtlis JfllJ'si/)'k getruut /liet Pjctl'f//t'lIa lle Mol 
dogter van Ufl. de Maf lIfedicant hIt Baarlilncl !>fltlLJer kil/dcren 

Mogi/o/ma Nl/J's/f l'k )o!c lffJllt /liet Olmls 1'111/ Fri('/mbllfK cen Cuufjc 
2e lIIet "driaoll K ltlIlI't'l/I/o /lllllt' 1 kin( )onlllUl 
3e met JUli Foesc :! kiwJl'rclI 

SUS/lil/lil IJ!lilic"~ IllIgter viln /lult/)'I/I;t '"eIIIJst' Sf/mllcR,tlfll!t gelrulll 
met AI/II/OII)I ~ )'1IIa, en heeft hy dC II ~clhlcn Rcwonnen Dáfd)'l/l;e 
W)'lIIa getffJut tIIet CllJus Mrerfl'llst Ofllrlllt'el 2 killtfl'reu 

Pllifi,J W)'lII a getnlllt met U)'I/a MO//l/e( Cl' lI !>flfllI 
AII/hll/l)' W)'II1f/ 2c met SlIrtI Sftlr i " k l'CII tl.,gter 
SusmUll1 WJ'1I1f1 
Pitlt'r W)'/IlU lIugehllwu 
SlIsall/l/l \V)'J/la 
Ot'tranrtl 1V}'lIlu ge truut niet Pit'/trl/rllil Ut'fllt'l helll;ell kimt 

Urmftrt \VJ'lIlu. 
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Mulllll'll$ Ctl/'lulisse SI/Iullrgol/ge borgerm. tot Goes die getrout 
was geweest met Grtrfrfl)'/I Wifltms EvrrsdJ'k dogtcr vlln Willtm 
l)illgttlisse E~·trsdJ'k en van eOrl/tlia Va/kt sterf den 28 Janllary 1594 
'5 avonts omtrent 8 uyten nadat liy 22 da~ell siek had gelegen tn 
werd begraven by 't graf val! syll moye (omefia K obbe daar syll 
Broeder Adrioall til syll susters 2 eUllog 2 van syll killl.lerell begraven 
waren . 

IG03 den 2 Junii is den Threso rier Vafke in den Heefe ontslapen 
sYllde AmbAssadeur Exlrólon.linair hy tien Kouing van Schotlal1dl 
als lIy lol 1(lJnÎl1g Villl Engel;uHJ gekroond is. 

eOrl/rlis COrllclissr lJoolII sterft 1527 cn MlIr)'ktll syll huisvrouw 
sterft 1504 sy was Pit/cr Gurtsms dogttr van WernelrJ ilige. 

111 de kerke van tier Goes syll de graven van 
I. Int Choor van O ll ~e ll olldgrootvader COflle/is AlIlIlfIt'l/ssl! Sl/lUllt· 

gdllgt Uorgermccstcr lot Goes. 
2. eeu serk Vtlll Alat/liellS ('ofl/e/isse Smallrgflllge Burgermeester 

tot Goes. 
3. een serk V<lll ja1l Comelisse Va/kt 
4. een se rk van den Thresorier jacob COfl/elisse Va/kt. 

EXTRACTEN UYT DE. 
PHOVENSBOEI(EN 

All/Mis Dal/irlse die getrolld was met Alfrimla Smaflegal/gt 
Comefis dogtcr heeft gelundeert een proventIe in dell jare 1545 en 
by afsterven van deu selveu gesuccedeerd op 

Hl/go Aflriaal/S en na syn dood op Sfl'l'tII Allriaa//S voorts ol' 
Alfr;aall I/U)'SsrIlS vonrb op Allrial/a Hu)'ssclIs huysvrouw van 
Hr. joacl/iIllJ' Ambassadeur en van deselve vervallen op Marlilla 
1/)')' II'tllS huysvrollw van H. Uallinw BraIlIv en na haar overlyden 
uI" ugirrljm Alfritltllls IIIIJ's(II en vermits 't overlydcn van Pieltr 
HUJ'SeI/ ol' de H . .Iat·ob dr llral/w Heer van I(etel dog word daarvan 
gedisl'oneertl by den Ilr. Willrm de Bra,,'" wegelIs juHrollw joorl/illl)' 
ell lilt ge~uccetleert ol' den 1·lr. Mr. Mal/llells Smatlt'gallgt lIyt syn 
groolmoeder vlln 's Uloeder wege Elisabll HI/J'stll rul. I, artikel 2 
en de successie rol . 103 en 115 verso. 

Comrlia Robbrtgtst heeft gerondeert een provende allIIa 1550 
gesuccedcerl op JUli Adriaalls mal/r.'( NomlUxoris alsdan op H/I)'brrgl 
Adr;aul/s voorts 0" /3e1km Pse Kok oudste van 't geslólgte VRII 
Ülrl/CUS RI/bile alsdólll C/lrt/rlis Atlriaallse Smal/rgt/llgt nllar hem 
Fmmo)'s \Vil/rmsr EI1t'rsll)'11 tlaarnól ('omrUa Malll/rl/sst SmllUegallgt 
vU!lrls Alf/)'kel/ Alfril/flllS Smul/cl!fllIgt', 1111 hailr Cnmrlis lViIltmse 
EI'rrsfl,l'k dan op Hr. Hckcnm. eamelis Ff'llIIse Eversd)'k en na hcm 
op sy" halve suster A'lagelulmQ ja/ls na haar is die gehocken IIY 
Mal/Ileus SII/I/f1rgllllge na sy .. dood Pitfemtlla oyt getrout met 
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Ilall/ .. rrl Wast' (ir)'/lwm lIil tlailt ovrrlydrn by Iiell Hr. 13orgetlll. 
NiclI/fIf/S E.'t'rSlfJ'k CII lIa hem hy f>irll'mefla ArfrjU(l/ls dog Ier van 
MI/J'ht''' E.'rr.~II)'k llilar ua moet komelI lip rlc I-Ir. ell Mr. MI/III/r/ls 
Smatlrgol/gt, de lundatie ~ Iaat fulio II ell de !illcces.sie lul. IIJ4 ell 111. 

Iie vnngllell v,m de 1<indereu V,III wylclI ("o/'//r/is ...... Sfll/lllr~llI/gr 
hehben gcfulldcert ~e l1 prnvcmle ...... i!\ .... lJIlI.v' dan up 
Cnrtll'fis Itrfr;IIIIII.'i SlIIlIffrJ!.llIIJ!.r ell l!;m 111' FrmM EI't'rsll)'k 11;"lrlm 
op ('n",rUII MI/IIIII.'/ISS/' $lllIIlIrg/lIlKt' (I:t ll up A1f/.l'kl'll Adrimllls 
SIIIIIIIfKoJlge cu lIiI !lilM t!rmt! up LOri/dis \vjl/t'lIIsr El'rrsd.l'k 11;'1 hem 
(lfl ("arm'lis Fnrllst E~'rrs.(f.I'k \'l\lIl'l s 11)) AfaJ!d"lruu jlll/S na lIililr lip 
Mf/llllrll.'i Smallt'g/l/Jgt lIa Ilem up fJidt'f'IIr/lu U.I·r tI: .... rna lip den 
Hr. Mr. Nifnl/lll.f EI'('rS(fJ'k na hem lip Pirlrmdla I\driall/Is dngler 
Vii I! fI1(1J'/(l'/I EI'frsrJ)'h en Vii I! ArJr;ollll ;11 de Dolle de fundatie is 
ful. 35 verJ:u C\I sl\c(ellsie ful. 111. 

ArfrÎ(lcfIIlje Mllllllt'us SIIICI/lrRallgc wed. val! COf"lll'/is LflRirrsc Nrmr· 
I/JIIc hceft J.(etrockcu eeu prnvcllIle Ililtlerhuud ~clrocket\ hy junr. 
je/cf/fm J),-;clI'fge wCII. van tien Hr. Unrgerm. f .. III/lI.I'S VII/I L'mllflrll 
na ha"r hy A1elllfll'lls S/Jwllrg/lf/1{r sliul!\lIodc en tlil hem lIy dCIl Ilr. 
U .. lIiuw I~icfc'- 1'(111 COIIII,ell lI1aaT alsCJo Mr. MIIII/I('I1.~ Smul/t'gl/I/l1c 
SlIblltineert de Imd1lte te wesen S.I)C/ word Ilic hy heUl getrocken. 
De luudatie Ilergens en dc successie lol. 114 en liG. 

U,. lulio I1 slaal ill HI<Hginc als vulgt 

fumlaHc Villl sckere Ilrovelltlen gcfumlc('.rt by ComeUs Uobbcrlse 
5taande in het provendebuek folio J I. 

Losse alluteekeuillgen tusschen folio 14 en 15 van het handschrift. 

Dctreffeuue geslacht de \Volf. (;'Ial1vul/ing.) (Zie folio 3 en 10). 
jacobus ;OIlSZflOII dt \VuIl is getrout tot Amsterdam in dell jare 

1736 nIet kinderen 
Cafari/la Itc Wolf dugler is getrout met tlell Pfltcurl'ur ""f//,eus 

Dregl I kint Jan Uregt Secrelnris. lul 's. AhlJ:kke en Synuubkke, 
Schout lul 's ürilvenpfJldeT. Ohiil MClI'L'IIS Brt'gl iu den jare 1749; 
obiit Jan Uregt in 1754 sonder oir. 

lJeze jtlcuOus de \Voil i1l ill 17411 lot Oues kmlH.' u wonen obiit 
tot üocs iu tlell jlll'e 1753 alsmede sy" . vnlllw in 1752. 

EIiSllOelllc Wolf getrotlt HIel jllll I(nllstl/wkcr lul (joes. 
jO/l de Wolf in Octuher 1758 na oo~tindiclI Rcvareu VOtl( kuypcr. 
Calf/rjl/(I Iie Wolf getruul /lid N;calews Partl met killtleren 

jfllJaIllW p(/I'('I cn Amm Parel. jOlll/lIlIU Paret getruut md lJI1II;(/ 
DI/}'s iJl dcu jare 1751. 

Oud-Leusden . J. J. POLDEHMAN. 

(Wordt l'frJ'Vlgl/.) 
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stlchtsche uoellena.öel 
'-iel is vllor tJus eell verheugend tecken, dat naast de hewoner!; 

der groole steden , onk die der pruvincie·stadjl"li, dorpen en huurll'II, 
lIIel1schen dll5 vml hel platteland, de waarde eo de groute betee· 
kwis der ~ellealoRie, Illeer en meer gaan inzien. 

Reeds zijn er vele butren en buerenarheiders, die de afkOlust 
van hun gulacht nogaall en tevens de herkomst v .. n de door hUil 
gevnenle r"l11ili e'II;'Iatll , 

Het is zeer opvtlilelid ec hter, dat bij het verwerken van de 
gegevetl ~, welke tla"rvoor nuodi~ zijn, door den huitelllll RII zOllvecl 
IIIDgelijk tie ,,!Inne': tlata en feitelI vermeden zijn. Stalllrreksen, 
~talllbllOll1eli en kwa rl ierstalen, zij zijn weliswaar bij het genealn. 
gisclle onderzoek uok vn n groute waarde, doch zij hehben vonr 
den boer eer!;t dali pas zi n, wa nneer zij zijn eigen familie ill hUil 
l'igen olll~evilll! kunnen duen levelI. De genealogie waarmede 
de IJI;'IlIel<l llder zich dus inlaat , heeft daardoor een zeer s terke 
bhutil1g 11Iet tie hec lI1kllllde Rekregen. 

De pmc ti~che waarheid blijkt wel zeer duidelijk, wanneer wij 
eens tic l1alllell v:'l n de buertlerijen in Utrecht, en wel ~peciaal 
in het Otl$t-Ulrechhclle heuvelland IImler oUtrer de IOllpe lIel1lCn . 
Zij t!:evell Olauleitliul:! tilt het COl1staleeren van verschilIemie il1leres
sallt e hijzollllerilctiru . . 

Op .dc allercer~te plaats trekken de "I"erlt-en de ;1andacht. 
lij zijn er in allerlei ver~cheidenheid ; 

"lIbelar.r, Lange/aer,. Harseiner, Oud WiII"er, DUllkcfiler , I~ClII1 -
~elaer, El1Iiclacr, I>aahelaar, Prangelaar, Snetlclaer, Urnul ell 
I<Iein I<orlaer, Sprukel<ler, Zeggelaer, Ua tel aar, Speerlaer, Ue 
Htlfl'laer. 

Dali nUl! ; 
I<ulf$chu tell , lh 'ee$chlltelt, NU$schoten, Heiscllut en, Vecnschotell, 
Bitter~choten ('11 Ubbeschoten. 

en tut si ut : 
Leijellhnr!;t, I-Iavi khllut, Ileekellhorst, Dasllllrst, Schoillorst , 
Schuollhorst, .Meycnho rs t, lielhorst, Hoolhor!;t. 

Wij hekijken deze lIa1\lCil eell$ I!oetl, welke tic I!escl tictlcnis 
wecr$I'Îl"l!clen van eell uCfslerk boerenvolk ; htt Stichische I Een 
gc~chletlcni~, wa<lrvall de dorpen ; ",,-rneveltl, Hnngla11tI, Maar~7 
li er~e tl , I~tt1~woLit/ r , Woudellberg, Hoeve laken, Scherpeuzcc/ eu 
nlll{ enkele amlrrell, mcnige ,.stille" getuige hcrhergeu iu tic 
IIRmen van tie "hurste11" en "Iaeren", welke alleen in deze ~ tn'ek 
van Oll!; land l!evt1l1tlen wurdclI. 

i\1 ~ uudsle it1w{lt1er~ V<l ll het Nedcr-Sticht wunlell tic Chall101Vt'n 
t!:e ll ul'tlltl, welke lul tic rrUlikell behtlllrtlcll. Eer!;t 111(' 11 tie Sê1 k
~ i~l"hc hewllllcr~ tie tli chte wUl1dcn en 11I0era~se ll binllclilrokkel1, 
kree/o: het 1<11111 {!rtltlterc bcteek el1i~. Op 1 Juni 717 sc hl't>d I(!lrc! 
tte Uroot c aall ti c tieken va n tic SI. Marlilltlskerk te Utrecht eCII 

li G 

hrief, wa:lritl o.a. tluII, hem vcrkl:.:ml werd, di.! llij 11('( wU lld 

Hengest·sdmtcl1 . in tic ~nl1we Flc!lite (walIaier hel Slidlt werd) 
aan de kerkelijke gemeente ten ~eschellke gölf. "Iel Wluld "Henge!>!. 
schoteu" : hel een:te "schoten' ! 

Duur due !>chcnking kreeg tic UlrechlH"he hi5!>chup gnm len 
invlued in deze !> Ireek . Dit uilte zich Hiel ó'lllcCIi dunr l'en verdere 
ker.;tclIÎIII( d er hevfllkiuJ!:, doch vllo r,,1 nnk 0l' het gebied d er 
bodcll1ges teltlhchl. 1<ln()5Ie'~ werden gchnllwd cu "lIIllal hrt lan d 
woest Wil!> en w('lhansl bij helse!! h.'tljg, legden de religieuzclI zich 
in dl' eersle plólal!> luc op tie ontgiJlui,,!;! clcr lIuvruchth"re J,:rfllldclI. 
lij kal'leu hunlllCIl 0111 , grueven eeuwenoude Wl1rtcl5trllllrU.~11 uit 
en schr plcJI lI et vee n ar, waardunr w<lardevulle cultullrgrnlld 
vrijkw<lllt. 

Ue Utredl1~chc hi~!;chnp liet V;111 hcil1lle cu verre l<ll1tlhll11\vers 
nMlr het Slidl l!;cllc heuvelland k0111en ter kolOllisatie V<lll dl'ZC 
strt>ek. 

Oe ku loni~tcll wlldell va n alle sclw llill g w,JrtlclI vrijJ.:c~tch..l ell 
nntler de hij7.111lllere heschermin g Villl den Bis~c hup wflnlclI t.:e-
110111ell. Uit werd hep<lahl hij eeH Ch<lrtc van hel ia<lr 12011. 
Bisschup Uirdrik cn dc kIQn~ lerlill~ell vM,l r ll in hun strcvCII 
steun hij versl'hillcmle verlIIugeIlde ge5liu:hlcll, die in dit gehicd 
groote l1itge ~ trekth t'(len l<lnds hezatclI. VnlKCIIs de tuell geldende 
wetten hmld en tleze lalldcigellarell, dc vrijelI uf edclgehurenelli 
zooill5 zij genuemd werden, groo telI illvlr,cd up dc pilllliers, tlie 
de hosschcl! en vemell onigollllrn , 0('1.e pin niers immers waren 
allen, lijfeigene lI IJr hnfho()ri~e liedl"II, die met 111111 hllisJ!:l' lIulllen 
dee l uitmaakt en van hd lantl, waarup zij wtu)lHlen. lij mudlten 
den grnml, waarnp zij geboren W<lren, lIIel verlaten zonder toe
stemming ViiI! den lantJheer. Werden de 1<llHl erijel1. waarop zij 
wnollcfen, verkocht of vergeven, dan werden de olltgiunlllgs
piuniers mede in den verkuul' uf ~chenkiBg hegrepelI. 

In de tW<lalfde eeuw he~1)1I hier vcrilltdering in It' kom en. Uit 
de knechten, Imfltoorlgen, lijfei~ell ell uf hue deze luitlell /log ander~ 
werden gelItIcIlId, outstomi de ~ ta lld Vim tic .. ltui ~ llIitlCII", dat 
waren ltIen~c hen, welke noch hellCJortl ell tut de knechten 1I0ch Inl 
de landeigen aren of edefgeborenen. Ue hlli~ llIiflen welke 1.Îch al!; 
ontginner!; het ijverig~t en het ktlll\li~!i t hadden betoond, kregen 
tie landerijen, welke zij ontgnnnen hadden, vuur zichzelf el! hun 
kinderen ill vruchl):l:ehruik, tIltlien zij jaarlijks een erfelijke Teil te 
aan den Imltlhecr helaaltIen , 

Vele dezer hni~luitletl kUilden dllnr hun Mhei tl, hekwaamheid 
en inzicht, op dell tluur hlill gehcele 1;llId vrijkoopen, waardoor 
een "vrije boerenstalld" olilduntl .. 

Oe vrije hoeren in het Sticht brHlwden zich in del! loup der 
lijden nieuwe hnerdcri/·en cu woningen. Zij hieltJen hun ei~ell 
bouwstijl aan, het Saks sche, hel welk ook in Drenthe en OveriJ ~e l 
voorkom!. Wanneer een vrije boeren famili e een nieuwe plaats 
bchok, werd deze lIlet eeu klank- ell zÎnvlllle lIaml1 gedoopt. 
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~~ boer ~ed3CI!.t zich eell r.3SSClld voorvoegsel bii zijn .. horst", 
ZIJII "Iaer " of llJIi "schoten. d'lII vernoelllde hij zijn vrouw, zijn 
moeder, ZIJII ZOOII of dnchter, dali schoot hem zijn durl)5OéUUn of 
de naam wa:!rtuul er Uil elk heUl keilde. te billnen en mDest zijn 
hoeve "Hastiaet", "Zie/horst", "Em/claer" of "KoHschoten" 
herten. . 

Wat duidde hij 11'l:\r11lede aan? 
"Hors ' " wil legglw: boven het waler uitkomende grond. _ 

Oe beleekenis hierv .... wordt o.a. hevestigd in hel overbekende 
volksyuhaal over den Bisschop Ans/ritl{ die in IlM)6 op den 
heuvel 1'1I,"orst - hetgeen heilige berg wil zel!l{clI - ceu klooli ler 
had gesticht. tI ... t MUI Marln I{cwijd was. Audried lIIud eeu zeer 
bemind Illall geweest zijn. Voor hij priester werd was hij getrouwIl 
geweest cn had een dochier, die /11 de jareu, dal hij zijl! kluusler 
0l' den Huhof!l.t bewoolII.le, ahdis was van eellzeUllc iurichtin~ 111 
Thulen. Turn hnar Vmler ge!'llnrvclI was, kwam lij Ier hegrMcnis, 
D,eze gin g niet }OII.ller tie Ilyodige incidenlell vO~lrl.Jjj. Oe 1:~ll)oviget l 
lilt Utrecht, bIl wie l\1Isfned eveneens zeer gezten WilS, wllllt~1I zij n 
lijk ruUVCII 1)111 het 11\ hun stad te hegraven . Zij lieden llil HP 
sliuksc he wijze, "Plotseling", ZIlI) wil de vulkslilond hel, "onhtllat 
Aa n de ee ne zijd e VIUl den Hohorsl brand ill een werkplaah. 
Terwijl de klnuslerlillgen en geloovigell toesnellen 0111 danranu 
een Clinic Ie maken, pakkcn die-van-Utrecht zonder Remcht te 
IlIAken de baar op cn drajr!"en deze uaar den s trofJIlI. Het bootje 
kOIl slechh weillIg 1IIe1l5chen bevatten, zoodal de IIleerderheltJ 
der lijkenroovers zich al wadende in veiligheid lIIoest stellen." 

De geschiedc nis heert eell verzoenend verlour,' dank zij het 
Ïllgrijrcl1 van Anfried's dochter, de Abdis uil T lillen, die I)eide 
ra rit jen weet te vuzoellcn, waarna zij ollder het zillken VAn 
pSAlmen en gezangen den thtoden Godsgezalll gezamenlijk . 111 de 
Ulrerhtsclic Sint Martilillskerk ter ruste leggen . 

De hen vel Hohorsl, welk tie beleekenis van heilige berg had, 
een hootje lIIel het lijk V;jU den heiligen bisschop, wadelldc 
Utrechtcnaren, VIIOrW:l3r, aanwijzingen gellocg . 0111 Ic knnllcn 
a:Ul1lemCII, dat tie Sticht!iiche huisluidtIl ('11 de latere vrije boertII, 
wallIleer zij het over hUil " hurst" hadden, hiermede hun land 
bedoelde, wclk btwen hel water uitstak. 

liet Utrechtsche heuvellaud heeft deze gronden slechts gekellll 
in hililT lIIoeras5eu, dit in het midden der zestiende eeuw geheel 
verveeud waren. Oe boeren bouwden zich daartue op een "lmr5t" 
eell hoeve, om vandlUlr uit het moeras te bedwingen ell te over
winnen, 

Oe boederijell, welke eilldigell ol' "schoten" zijn van JOligere 
datum, Typisch is echler, dal de gebouwen ongeveer dezelfden 
boltw~tijl llebhen . 

Hel vermoeden heslaat, dat de "schoten" oOfsl'rollkelijk "acht
hoeven wareu, wtlke ell!:elldolll waren van tlezelhle edelgcborellcu, 
wlen ook het zoo bekcndt woud Hen5choten behoorde, Vast slaat 

IIR 

dit echter lIiel, II:1ar het aehlervfll'g~l'1 "l'ch .. ten" ouk in :1ntlere 
declcl! van het lal1ll veclvllhliJ!: vunrkllll1l, h.v. in pl:1alsl1alllCII 
als Limchnlell, Vflnr5chnfen, Sdlf1len, Blln~dllllclI. WinschnfCII 
enz., waarill het de beteckcnls vall olllheilld, omschoten lIloet 
hebben. 

En tut slut de " Iacr"ell. Voigell!ii hel Ilflek V" .. l(i(iall IJtteekent 
"Iaer" : wueste, Dnhebollwde !iitreek, Dit stClllt geheel nvereen met 
de geuhiellenis va., het Stichl5che heuvc ll;md, dal eells woesl ell 
onhehouwd WAS, doch dallk zij hct wcrk CII tic gTlHlte krachls
iusrt:tlllling, die uuzc bMren-l'illuiet5 zich Illeer tlölll zeven ecu wen 
lang hehhell j:!:elrull~t, werd dezc !ii treek wcl een der vruchth<l:1l1itc 
vall Neerl"mls zallll~TIl.,tltn . 111 erll ~treek, wölarill hellen IIng de 
traditie ÛII heeft. ell waar tie motlerue vervlakking. ju vergclijkillg 
met ólIl(lere deelelI V"., 0115 1"lId, weinig illgang '0'111111. 

1·let lIlölg tlml tllJk geelt verwnllllcrillg wekken, tlill vele hucren
gcslachleu, welke uit liet Slicht nfkUlIl!iilig zijn, tlCII lIaa11l drngclI, 
wanrin de (lric be~Jl rnkclI wnorden in verwcrkt zijn, 

Ocgencl1 Uil, welke zich hczig lIullllell lIIel f;ulli lic-olHlerznek, 
hceft dit artikel veel Ic 7.cg~e ll . lIid uiieclI dnt tic ral1lilieëll, 
waarv;u.1 de lIalll ell cÎl1tllgell up "Iacf" !Ir " hur~ t "ï mei vrij grllettc 
zekerhelll kunnen aanUClltell, tl;1t zij flP Iie CC II tlf ólIldcre wijze 
lI1et de Saksische lant!\litllli crs Îu Ollst-Utrechl iu verh"nd sta:\n, 
doch vooral ook, 1111 ZIJ weteu welkc heleckeni!ii hUil ""ill1I heef! 
en welk vcrb'llld er beslaat lIlsscheIl Genealogie en Heemkunde. 

Amslerdam, Juni 1946. AI. O. I(ILSOONI( J'. 

het Gesl<\cht !lIJne"elö 

Als Utltlstc d:ullvader '0'''11 dit Rcslaeht wenl door mij gevonden: 
TI'0I11f15 Comrlisl ., die 2E1 Nuvcmher lG4tJ in de N.H. Kerk Ie AUeu 
trouwde Ulet AIII"'{'t Virx dr. Tl/rcktllbl/rg.1' . Hij was gebaren te 
Budegraven, zil' te A phen. De familie Tllrcktllh/lr1.h schijnt wel één 
der oudste ~es achlell lIit Alrhen Ic zijn, want via hl't Hechterlijk 
Archief van A'llhell heh ik lIog 5 voorouders van haar kunnen 
identificeeren, "lIen wflge~teltle boerelI. 

Het intercS5"nte vau het onderzoek hetreffcnde tlezcn Thomos 
Comf'lisz. w,,~ echter, II"t het zo Illooi weergaf het ontslaan van de 
achternA"11I f?ijlltvtld. In tie oudste aelell, welke betrekkiug hebbeu 
op' hen!, won.lt hij gereccltl /ilCnoclII,tI: Tlmlll/lS l'~mt'lisz., zOIll\cr 
bijvoegIlIg vall ('en ac!ltcmn<lm! Zll 111 aeten VAn 13 Jant ... ri 1644 
25 Februari 1G4R Cu 4 April 1G5(J (resp, Wcesk"lIIcr Alphen 110, 4: 
ade nrl , 72; Hecht. I\rch. I\lphell A. I- IS, ful. 34 vo, 105 IJUI Wij 
el.1 118). O~ eer~te Il,, "wijzilll!: VlUI tie "falllilien"mn-ill-wurdiug" 
vl1ldcn wc 111 eCII .. ete vnll 16 Scptemher 165U, WA<Hhij hij koopt 
"olllircul drie morgen 13111s /IIel Ilotillge ellde ,,',,"tillge d.1er op 
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daentJe, gdegen op '( Rijnevelt ill Alphen" (Recht. ArelI. Alphen 
A· I-15, fol. IJU vo) 

Enkele jaren lal er, op 4 Mei 1657, schijnt hij in geldnood te zitten 
want dan lecnt .. Tlumms COrt/fUSl. lI'oonrtldc op " Nijnt"rfl in Alphen,1 
een hedrng val! I 801.1.-,- van een zekere Gunl Com. M all/gm, 
waarvoor hij als zekcrheid~stelling opgaf hd door hcm gekochte 
lancJ op 16 Septemher 1f150 benevens "eCn Imij1\ ende trff. b.nel! 
ende schlltr" staande op het Rijlltytll. (Recht. Arth. Alphen A-I-n. 
ful . 78 vo). 

LAlIgzalllcrhimti wordt de plaahaantluitling beschouwd als een 
persoollsaamluitling, want in actelI, gedateenl 1{j Mei 1663 til 
26 Mei 1664, wordt hij reeds genntllld : "TOII/IIS Cflmtlisz, /fit 
RijlU'l't'II". (Hecht. ArelI. Alphen, A-I-19, Inl . 6J vo, 148 til 149). 
Tol een vllrtedige ~eslnchtsll"am is lle oor~pronkelijk <I"rtlrijkskundige 
lIaam geworden 111 een acte van 15 Mei 1682, w"<lrllij "AI/I/i/gell 
Dircdr., weduwe ende boedelhoutster van S<I. Tomus COrllCIiSI. 
l?ijfICl'cff" een stuk l<\m.l kuullt "gelegen op de Rijneveltse polder" . 
(Recht. Arch . Alphen, A· I-23, fol. 111). 

G. v. J(OEln. 

Dirck IJf Dcrck 1'(111 U)'swrck werd waar~cllijJlJjjk in 1596 te 1( leef 
geboren en wordt in 1622 het eerst te Amsterdam <lIs kooper van 
~e ll graf in de Zuiderkerk (Virek <.'IO(/$Z l'llII RJ'slI'J'rk) ... ermeld . 

lu 1637 wOIJlid e hij ill de BeerelIstrant (Berellslraat 1), waM hij 
in 1649 n0lt steeds gelmis ... est is. 27 September 1646 doet hij den 
poorteneeu . Zijn vrouw j(lrq/lrlil/t Rodril!ts schonk helll 3 kiliJeren : 
1. Alllm Maria, gehuwd lJIet jolmmlts W/ltrst'Rl',r, later lIIet 
Dirck T/I)''''tl/S, de jOlige koopman der O.I.CO/llp. Ie Bata ... ia, 
waar zij kort voor 1672 stierf. 
2. JDlmekr, een dochter. 
3. AnI/lOlly in 1651 gehuwd met Fijke Scholp//Uiltfl uit !{ampen. 
Deze ZOOII was plutsllijder te Alllsterdam en IS reeuS in 1661 over-
leden . . 

Dirck VOII R)'sn'.\'rk was medailleur en goud- ell zil ... ersmid te 
Alllsterdam, lIIanr heeft zich Illeer lIf1alll verworven door zijn fraaie 
tortssteenen tafels, welke hij kllnstiç lIIet paarlemoer wist in te leggen 
en die voorailJij zijn tijdgenoutcn zeer in trek waren en duur werden 
betaah.l. Twee van deze tafels zijn door Joost 1'011 dell VOlldtilJeZOIlI'" 
in 1654 en 1660. Zijnllledailles, welke alle gegoten zijn, zijn verse lil
leulle op het Ileleg van Amsterllam in 1650. 

Ruim B3 jaren ouu sterft hij in armoe en ellende te AlIIsterulIlII 
lIa 1679. lijn peuningen zijn gedrukt: D. 11. RislV)'ck - T. 11. Rys
II'rck - r. u. v. R)'s lI')'ck. 

p. R. 
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p€RSOOnSn~m€n. 

vcocoQkomenbe til h E'.t "k€,l)k"n-I)t'.lilst".» t:llE'.f\ e-
1I00Q6 1l\)€ hE'.t öoup V.\11 W,\IIlC.lL", ""IHISI;€,nM 
JU h e t .\llchleJ: be.1l Il(",b. h E'.Qv. c;ell1et~lltt': V,\lt 
wamd tlilb.) v.a . 1604 ') 

Oe milliliters geven ue 

I WilleUl Turck. 
I ('tlptein l{m:slagen. 
I Hendrik va " Uoorn. 
I Aerl Ever/sell. 
I Herman V;l1I Brfllu:khursl. 
I J<l1I van Wijek. 
I Alert val! Tccrcl clI . 
1 Aeri van Tllcrcls. 
1 Wil/cm lIellrick de Ilaes. 
I Helldrick Aelbertsz. 
1 Jan Flonrell. 
IOerrit van Urollckhorst. 
I .Iacoll Jan I~eijllell . 
I Pauwels Jamz. 
2 Arelldt dc I-fne~. 
2 WoJter Timmerman. 
2 .Ion de Be~t. 
2 Virck Scheer. 
2 HCl1drick Fulpen. 
2 Anna Uierck Scheer. 
2 SeRer llr:mls. 
2 Fijcken Seegers. 
2 .!elis van Os. 
2 Jan SegeT$clI. 
2 Jan tie Muller. 
2 Lysken van Santen. 
2 Jilll I-Iendricksz Muller. 
3 Jan Jflostell . 
3 Jellneken Posten. 
3 Direk Pies. 
3 I(ees GerritSl Mnller. 
3 Jilll Gerritsen. 
3 t-ijkell ElHkcl\!\. 
3 .Jan Aerlsz BaJlcguy. 
3 Seger Urants. 
3 Alert van Tedfclcn. 
3 H.utger de Veer. 

bladzijden v.h. urigineele stuk aan. 

J Fijkell Srcger~. 
3 ' ;111 C);H::.~Z. 
3 Smulcr v;m BllIlIlHcls. 
3 J~,r.f1h .. e~ .... 111 lJullllllCII . t 
3 Nllvenllcym. 
3 IIiU ekclI wm ClittellllUrgh. 
:J ti eni t "'''11 W"rek ulII . 
:I Wil/cm Iluil "VllyttCIi 

3 .1;111 'Icrhcrl s. 
4 Jut v:m Eek. 
4 Aert times. 

blaeshalck" . 

4 ./an Balle~uy tc Tiel. 
4 J:lcllh Mel1 ~~e l1 . 
4 t~hell Acrl ~cn. 
4 Uiliger Ilerl1lcllSen. 
4 Jr. Arut ... all Bronckhurst. 
4 Jr. vnn Bnl vcren. 
4 .IuUer ... an Urullckhorst. . 
4 l:lll I ~()hhertsen. 
4 "on Hcnnen~ell. 
4 Ories BUl·yeli . . 
4 Wulfert Aertsz. 
4 MeliS JallSell. 
4 ./<111 I-IcYIII ;\IIsen. 
4 Jncoh Mel1~~e ll . 
5 lIcrherell va" de Poll. 
5 Aeri Lamhert. 
5 Aerut (rijnseu. 
5 Ohijsbert de Konren (1). 
5 Acrl Claes~ens. 
6 Gerrit Tjlll1alls. 
6 Metgen vnn Os. 
(; Vidor Gelden. 
6 Thiehlltl/l Iluyherts. 
6 I-Ielillriekell Schlltter~. 
6 Jr. Willem Spaell. 

') IUHnt",I. N~d. IIrrv. OCIlICCllt' W"'lId '" IIr~'''II,I , Inv,nt. rbnruruucr 
C. PtHtm. : Gl. 
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van het rundillnnrrrtil tier -gemtenSt'hap t ijdens hct kri ~ tlliliseeren 
van UIIS volk uit het Germaal1sche rijk. Hienl it wordt OIiS wellicht 
ids 1IIter bekend omtrent het leven en de ~etlachtell der individuen 
uit d t tijdeu voor en tijdens de chrislelijke periode; im mers de 
illvlutd deler kerk is 100 Kroot, dat door hd verhlimlcnd licht van 
haar Ileschavilll: m'g steeds alles wal er aall "harbarislllc" ill die 
lijd in uns hUId bestond, vervaagde ell op de acht ergrond gedrongen 
.... enl. 

NELEMANS. 
be k .\Rtlllze st_ O\un,\-t€Il-WO€stljll€ 

I,. .~i,, 1 Amlrit . .. n Ir IIWRII" ' .1511 _ 17112. IIruurl. 
"" Kin""o,,,n. ,'oor : S'nni.t" .. " ')',11111"1./1". 

Ee l1 pr:ldllif,: hoek ! Ha l1ell4llltlell de geschiedenis van liet ceniJ::c 
l(a rlllizeli nlienkluusler iu de Netlerla llticlI, dat v:luuit Ousnay tc 
Sint I\mlries in 1350 Resticht werd. In 1580 I1I ne~ 1 hel zich hillne .. 
BrtiRRe ve~li~en cu wertl in 17% na de illilleuging van j llsel' ll 11 
in lïM duur tie Hevulutic deliuilicf gesupprimeerd. 

Het is eCIl UI)StluunÏlI I! van Il<IlIIell , sehenkiugclI, kleillcre ind· 
tleill ell ellZ , Uver hr t öll ge llieeu gellumen is hd VIllIr ecu lI{)rlll ule 
lezer niet i l!l eru~öln l t I! erg dmug, vnur deu Rene;tltwg of deu 
h i~ I (} riCII ~ df1:lreul egell eCII goed huek, en (Jnk Olallheve lemwllarclig. 

Etlkele kleiIIe routen ~tni1 11 er in en nok werd er rt'ed~ ee n telej.!röl lll 
gezond cu vnunlat de uitvinder hiervan lIog gehoren moest wort/en 
(blz. 233) ! 

M. O. I( ILSOUNI( Jlt 

In/lOl/dsopguve vun UI.dere tijd~c"rifteu 0l' Getlf!utllgie 
oJ aanverwallt gebied 

Vour O ll~ ligj.!eu de eersle huilenl311dsche ge"ell"IRi~ehe hladen 
en wel "L 'Eeusson ", Revue mensuelle Helge de Genealugie, d'htral· 
dique et de si~ illo~rR l)h ie . 

Wij lalell luerunlier de inhoud van de divefSC aneveringeu vulgen ; 
juni 1945; 

juli 1945! 

l\uG"slus 1945: 

September 1945: 
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Ffllllr"is AI/sillon, - Hecollstructiun tI'un 
I ~eg istre de la Dourgeoisie de la Ville de I-Iall, 
Le san~ du Faciturue et eelui de Turellile dans 
I:. lamlile de W)'k,rsloof . 
,1,uII-Alllni" , Lotqlll'l , - Hecn/lstilution d'un 
I~egislre de la 8ourgeoisie de la Vil/e de Hal 11. 
Les Ad vocats dnus la Société illlcienne, _ 
l~ecomUtution d'un Registre de la Bourgeoisie 
de la vllle de Hal lil, - 1\ l'oUiee Oellea loglque 
ct liéraldltJtle de Oelgique. 
j t fll/ 1'1111 /Ju Vorst ou Vorst/liS dil OlIJ's, _ 
Les Vmlllsstfl, - Recol1stituliun d' uu Reg/stre 
de la Dourgeoisie de la Ville de ti~1 IV. 

October 1945! neeou~llItltiulI d 'un Hegi~lre de la Bourgeoisie 
de la Ville de Hal V. 

Novembe r 1945: Familie l'Drd/l(k I, - Rel!Ol1stilulinll d'lII l 
ReRi~t re de la Ollurgellisie de la Ville de Ha' VI. 

December 1945; Familie COfl/ock 11 , - Les Peintres Vmllisstfl,
I~ecomt illlt hlll d'ull Regislrc de la Oourgenisie 
de la Vilie dc ti:.1 VII , - Les d~ Wil/ltrs à 
I\uver!'. . 

jallllar~ 1946 ! Fölllli lle 111/ Uil/rl'. - I.e~ Anllllr;es des Villes 
Helgts, I Nleupurl, - de t'nflll'('rbllrd / à Talllise 
all XVle sièrle. - Les ,fr lVi"f,r flil Pay~ de 
Wae~ , - Ilecomtillllioll d'nll I ~egislre de la 
Bllllrgenisie de In Vilie de H .. I. 

Oe overige 1IIllIIlIIer~ Zij ll IIU~ ulet in IIm hezit, llllira wij tleze 
ont vangen hehhen, wllen wij tlell inhuud hiervölll evenee ns jlllhii-
(eeren. . 1<. 

In het Nederlands Archief, 'ie jallrJ:lI l1Jl NII. 5, wIJnll IIlIder amlere 
hehandeld ; "Ue wivering en eerherstel in de wapeukUlttrc", donr 
den "ekeuden h eraltlicu ~ JH(/rtm N, D"II/Slrll, - NlIillHlijst tier 
Predikanten Ned . " erv. Gemeente Ic Sdiietlam (IV), - "Hel 
wölpell van I\mslertl illu ", - DijtJelseli e Heraldil'k , j eruzalem 
Hili tlers. K 

" Ue Navorscher" Nn. 5 hletlt tleu luer 11.:1 ,: 
Vandalisme te Huugeveen e,lI. hl' cic IRe en 2Ue reil\\' . - Ue 
rivieren Hel!J:e en Slinl::e, tie köluaicil Hulshcrk . Schi phrek cu 
Buur~el heek (vervul)!). - Ue hernhllek tier UUlI\lsche Wazen, -
het geslitcht SlI'mflt'IJlt , - Uoekaankululiging . 

fOllllS VOOIl UloGIl3f ISCh€ llOClIm€llt3tl€ 
"'"r,mw, C. ,',.,,, ,. ... "rmq· II" •• "riJr., 
7'rOHl/141'fII" 336, ·,.f;,,,rllnl'''Re 

Het funds vuur UilillraUsche Ourullleltlatie is ~rgroe itl uit, wnt 
in hel heg;n cen tijdverdrijf wal! VlIll wijleu C. 11, 1'/11/ rtl/tllII1. 
Ucze Heer. Ii i~turicus r n CnU5ervntur aall de Ulliverllilcilshihliut heek 
van GrunillJ:ell verzamelde al ~ lIefhcbberij krantclluilknil'sels van 
nlle mogelijke (;lIlIilj~he richte ll . Hiervan werd ~puedjJ.l een druk 
gehruik gemaakt duor vrielllien en krnui~se ll CII nailfUlilte tie IlHivauK 
drr verlameliug lucnnm, grueide dezc helnllR~ l e llilig 21',,;. dat hiJ 
eell tarief mucs! vasts lellen, IJI~ur zij l! rl'llllj e~ villlwet.(e lijn fultcOe 
hij de Ulliversiteitshihliulhcek wa!! het dell Ilecr 1'1111 F tlll'lIIn 
mugelijk lJutle jaarg ;lI~ll e ll ViiI! de cour ani ell vuur zijn clliledic 
:Ian te sch1lfh.' II , 

Om zijn gehcl'le tijd vnor de lilllj,!zn merh:llul tul een hetlrijf uil· 
grueiende verzalilelillK he~chjkl)julr ' te krijgen, en lIIetle dUllr zijl! 
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zwakke f:tlondheid ~enoodzaakt , n3m de lieer 1'0/1 Ftlltma zijn 
ontslag en vestigde zich in een ruime villa Ie OosterlJtek. waar hem 
naast zijn echtfe lloote nog wat personeel tcr zijde stond. 

Naast het ui knippen ver~de vooral het sorteeren heel wat zorg 
en nauwkcurigheid. De kmr.sels werden alphabetisch gesorteerd 
en dnarna weer alphabetisc I onderverdeeld en volgens IUlalil in 
envelol'pen in sigarenkisten opgeborgcn. Enkcle leUe" moesten 
zeUs uur eeus olltlerverdechl worden. zuoals de U. de 1-1 , de S, 

Na de dood vnll hilar echtgenoot. in 1933. WUrtlt zijn levellswerk 
lIIet veel toewijding door Mevrouw vall Ftlltma-lltllltriks beheerd; 
zij vrrzorgde het surteeren verder. Dour de groole uilhreiding VIUI 
het aan lal tijdschriften was hd haar niet lIt o~elijk alleen hef ver. 
~l\l1Ie len voort Ic zeilen. Nu ~s de geheele cnl!ectic lItulergebrnchl 
111 het gebuuw Nas~ólll J aa n 18 111 Den Hill\g. De ka ntooruren nldaar 
zlj ll op Maa ntlag cn Dontlcrtl ólg Villl 14 tot Hi tl ur. 

Ail nwczig zijn de krn nll'nknipsels vanaf 1795, loen hd at/ ver
teefeu vlln la lll ilielJc richtell hier Ic land e in de III lIde kw:tt ll lut 1933 
re~pect ieve lijk ll(schrirtCIi va n die Illlvert enlies, wallJlec ~ zij r('ed~ 
uitgegeven zijn, en verder COlli pleet geficheerd : <IJle kerkelijke 
regJsfen V<l lt de st:ul Groningen. Een dergelijke knipselven:tmellng 
wordt lol up heden hijgehonden door hel Ned. Plt,ldut Ic 's-Graven
hage en dour hel Genelloglsch Herlidisdi Bureau W. A. VI.I Rijn 
te Rotterdam. 

In het Il\rief is het vulgende vastgesleid ; 
Men is verplicht vntl iedere naam alle knipsels, reStl. abc hriftell 
danrv:UI, tu t een ;Hlntill van 60 af te nClllen. lledraagt Iiel aa llt al 
knipsels van dezelfde nillUII méér dan 60. dil ll is men vcrplich t er 
minstens 40 va n ui t te zoeken. Heen lIleu reeds een collect ie il f
genomen, dan knil lIIen speciaal aparte knipsels belrekken ti 1 0,25 
,JU stuk. Norllla:ll ko~len de kniflSels. resp. afschriften van na 1S50 
10.10 t il van vût'lr 1850 I O.I!) per st uk. 

liet tilrier voor de ar.!ich riUeli van de Uroningsche boeken bedraagt 
11.50 VOOf het eerste en 1 0,30 voor de volgende. 

N.M. 

Uu e ruhrÎek ~ I II~ I Ie .. dien~ l e VliR etll Îf:(ler. tlie met «Ijll oll ,let«uek 
b ". JIKrloOllen. tI~n wel ". " Ilir'-f' lteD. die met IIntJere loe r. onen n rLlntJili1 
aoebl! Ol' lIe ne. l~iH'h en herahlielr. lIehieol. 

De " .. ,en djn " ih. l"ileml in Ie roenden .... n liet COrre/ll,ondeDlle .• dru 
der N. C. V., SUIII.tr .. 'r .. t 230. AIU,lerd.ru·O. 

23 ·7 Het ge~ la cht Vall Ht)'stll vannt 16SO voorkomende up 
enkele tlurpell Vil ll de i'loekschewaard ZUOI\Js Mijllslleerell
lautl , Ma asdmll. Strijeu is voor Llien tijd dnar niet te vluden, 
UU ge rechlerlijke archieven van Mijll5heerenlalld bJljkt, 
dat de vader van kinderen met de gesll\chtsnaam Vall 
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24 - 7 

28 - 7 

29 -7 

25 -7 

26 - 7 

27 -7 

Hrj'SfIl de ge~lnchbllaam PmUII/lflr;s voert. Vtm ti il laat sle 
ge.!ilachl . trrtl)l: lnlll'ell de tot 1550 i.!i h('('1 w:l1 Ie vinden. 
Ileeft eell der Inert bij tijll flildertnekilliten de naam 
Va/! I-It)'M/' gezien? Qaarne cOlltac t mei hen wier vuur· 
ge.·dacht lIil de Iluebclle\wI;'lrd ~1;tt1lt. Joh. nu Eysdell, 
van der Uusstllslraat 3d, Hutterdntlt·C. 

Gev rililgd Huwelijk van Pt/tr I'all Iltr lVI/rf ell Htlll{rÎka 
vall Orltn, overleden te Zu tl,hclI re.!ip. "Jl 2 juli 1779 en 
15 A t1~It.!iht.!i 1795. Uit dit huwelijk zij u gelmre n te Zutphen 
J O/Wil/lts " I' 6 lJecemher 1763 CH Pdrus ( IJtkr) op r. Nn· 
velllher J7Ij(j. Wie kilt! mij veTllere iuJidd ing:w ver~trck· 
ken? f. W. v. der Wart, UiLltcl5lra"t 6, Amsterdam·Z. 

IlIl kltlhlJ!:C II ~evrallg( 1 fJ l1I trell l ,Ic vnnw lld l' rs va n Pir/u 
jflll,~Z. IJa/(rlfltlr /.leh. Ic üuederedc 2- /2·167'1 met Ned/je 
Acrl$. (UHllll hock v:1tI Unetlcrellc g:wt lIiet ve rd cr , 1;111 
tut dien tij \I ). Uc!;cvell!t gcvmagtt Ilt l\ trent PÎ!'{('r 0 0111 
de ccr~ l c G.G .• V<l ll Net! , Imlte en zijn vnu rg:I'~ I"cllt. I(usten 
wnrcl CI1 (,!ilMn c vergtlcd. W. UakelARr, Zalldstril:lt lOl, 
Veell enda:ll. 

Wie kaLi l1Iij uildere gegevens zendelI uver dc f,uuili t 
1J1Is.~r, .ft IJartl/flt, cI:'In wcl ;n CU ll f:let brengel! lIIe t 
levcmlc leden dezer (:'Imilie. Alle ge~cvcllli hoc I!crillg ouk 
zijn wclkul1I. J. YI II Oor', I( u ipstra .. t 40, I(uusemlaal (N. B.) 

Alle gegevens, heraldiek ol gencillogisch . um t rcl1t de 
gesl'lCh ten Rtl/sst(")' - Rtl/lufn), - Rtl/st(,,) enz., 
worden ter cfllupltlering LIer ltel1t:llllgic dezer ~cslach l ell 
ingewachr tloor: F. Rellu n, Bu ltnnakrl 27, Leiden. 

Van het echt l,,,,ar joafllltR Vol/drl(s) (111Ik ~clI,,;nllll Vol· 
laeOi, VCl l k;lt~rh cuz) - EfrO/mra Sc")',, ((tl Sc/lirll) wonJeli 
tc '$ Bosch vanM 11 16 verschilleli lie kint lcrCIi R 1(, gedoupt. 
Zijn afku lI1slig va n buiten ' l! Bn5ch. Wna r CII wa nnee r 
ge huwd t n gebore n ? J. J. VUls, I(crkslraat 68, WRalwijk. 

va" tlrr Lnos. Gcftcvens gev r,Ulgtl helrerremle deze f;lIlIili e. 
Ga :l rne t reed ik 111 brlefwi5~e l j n J,t: lIIet een ietier, die be/ang 
~ Ie lt in deze fll l1lille. T. VIU der Loos, St. Aga lhas lraa t (i8a, 
Hotlerdal1l (N .). 

30· 7 Ge~evellS Kevraaltd over de gc~lacht e ll lIertkcllralll ell 
Sltlll$ BiSSc/IO(J te AlIl ltfenJam en ehlcrs in Hollalld. Bezit 
reed~ grootem eeb gegevens over ,Icze hlluilic~ uit Limhurg 
en Amslerd nm, Illaa r nie t volledig. J. J. M. H. VerzIjl, 
Van HasseUkadc 7, Maas tricht. 
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31 - 7 üegevem gevraagd omtrent ele ~esla chten Wrihrl of lVijbrl 
lilt Zeven hergen . Clirisliallfl lVtl/lti woolHle in 1717 aldaar, 
tllssell 1777 en 1799 werden verschriuelle kimleren gehuren. 
Na 1799 ell voor 1177 zijn Reell gegevens te vÎlluell. 
A. OUtvaugtr, Dr. Herlllallslaall 5, Oss (N.H.). 

32 - 7 üaarne all e geçevells aangaande de naam Htij of Htj', 
wanr mngelijk 111 geuealogisch verband. Ik ben reeds eenige 
jaren helig met het samenstellen val! een register van 
alle villdbare rersonen van dezen lIaalll. Gaarne bereid 
inlichtillgen uit de klappers te verstrekken. A. J. Hef, 
Harslenhockweg 219, 's·Uravellhage. 

Het bestuur verzuekt de leuen beleefd om 
stetlls bij hUil correspoluJentie een 110stzege l 
voor antwoord in te sluiten, dit wegens de 
enorlile honge porti-kosten. Ook wordt er op 
gewezen gUn oude frankeerzcgels te gebruiken, 
aangezien wij dali hicrvoor ~t rarpurt moelen 
betalen. Wij danken U voor Uw medewerking. 

kW.'UltI6Rsto\tEn VOOR '6 kWlUlt,EREIl 

Reeds IHI kunt U bij het secretariaat: RiolJ.wstraat JOO kwar
tierstaten bestellen voor J{i kwartierelI, de prijs bedraagt per stuk 
10.10, bij afname van 50 of meerdere exemplareu {O.07Yt rer 
stuk. Deze kwartierstaten, welke in Augustus worden afgeleverd, 
zijn speciaal geschikt als werk-kwartierstaten. 

"c;e ns lIastIla" 

Wij kuullen onze leden IIU reeds lIIededeelen dat met ingang van 
I Januari lU47 "Oeus Nostra" met 32 pags. elke maand zal ver
schijnen. lu de loop van het ItU nog resterende jaar zullen wij 
eveneens 2 of 3 keer met 32 pagina's verschijnen. 

0111 mei dc verschijudatullt van Olli blad gelijk te komen heb
ben wij dit IIlIlIUller vuur 2 maanden uitgegeven. Het Augustus
lIummer zal dus begin Augustus reeds in Uw bezit zijn. 

REDACTIE. 
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IN VIT TIJUSCIIHWl' WOHVIlN Ul'GIlNUMEN, 

VQlICfligp. ges/ucht-e",.egisters ,Ier lec/e". 

Gcmeu/ug;!,.,:he Jrflgm~lIlell. 

A jf I,." /dWII l'W! Iflvu"Ûcrsl al f!ll, i 11 rI ;,." 111 et! /tier vuur zij 11 

tue.d-cm"';"g hef!j't g('gevcn fit'" hl't bw,luur. 

ArliJtcJs 0l' gelJÎetl VUl' 11eraldieJf. 

Opgw!e tJtm l.lrutllWII. 

Boell'lll",'wllfli8i "yen, Jloehl'(·,'i/,nH .. i"s,P.I,. 

Eeu vrageubus voor Je ledcn, HUWI'i" zij Imunen truc/,/cu 
die lUoeilijMlCden 0l' te lusticn uret (IIu/eren. wuur zij 
ullcen ""'1.:1"('/"05 t'oursiu"". 

Cegcl l(,IIS, llt!!'t."(,rijvinyclI e.(!., ntmr ~t(!dc". dm·pclI. 'mide
rijen, buerderijen, stre/ren, pruv;ucic's etc.. 

Ara/i'els over GildelI, 1111/1. OlitstHUlI, /lim JiHldie etc., 
over GrulsleellclI, Gru!np.'ichrijleu, Kerkcn, 

llllwuds0l'guvo vw' um/ere lijdscltriJi.c!1I op GCIIL'fllugisch 
en uuuverwullt gcb;.efl. 

Gegeve".'i uit '/Ufl/I-, trouw- f~r bt'gnwfIJu("wlI, al of "ict 
op de llijksHrchiClJcu (",,,wczig. 

Opgau}' I!fm iugelwlllcI/. Inuurliers{utell, met vermeLding 
va" de "tullen welke lIicffJ/J vuur/mI/wil. 





n€b€I~L.,nö$chf. c,cnc.\Lotjlsch€ V€11C€nlCjIllCj 
aUl,uStuS 10} ·1t! 







.. het GesLACht ~m.\lleGAnG€" " 

VERVOLG UIT DE PROVENSUOêKEN 

~~;;,!;':'~i, 1550 den I der maalld J01111111ry nllar ' I !iehryven deslelf~ Wywegl 
" •• 1 •• ," .... heert COfl/tlis l?oItbtrlu gdfllulterl een eeuwige provelltle alhier Ie 
/teil' Pltttft deelen hlllnen cle ~llIdt (jon welke provellt!e IlIelI 'snlldag~ deell'1! ... . .... 1'-..- . ' 
'I 1.,lfOthl" ~II soo IlIelI ~ewf)lIl1lyk Is Ihe andere r'!rovenden Ie geven van welke 
::.I~:'"':~: .... I . p.rnvende lIlen Yt Luod hy t1en H. üeestbode s01I dotn tI,a~ell aan 
h1I:"\t: "" e.,· lnrntlln des testateurs II1ftWer h01ar leven lallJ!: geclilerende ell lIa 
ë~!:'''J~~=· haren dood sAI (jy~ter weten ja.~f'rr PitierS/! ~yllell ~wager wnnllll:tig 
[.,. .. eIlA MIII· In Caltendyke en nll ja.~ptr$ dood sal gyslrr we~e ll die fIIlt lli(e en 
~,. 5,""11",, lIaa~(e vall de~ t~tateur~ hloed of maagschap ell 111 gev01l1e hitr 
~':'\:~,k,n niemand in ~ ':tflf til wf'Mlllf le van ciC!; T~lillellrs hloede ~uo lil/1Ien 
A, á''''.fI!If,'.,.I. die 1"1. Cjl'e~hlle~l tn; in der Iyd ~yl1tle die vou(Schreven nrnvelltle 
tl·"lt. " ..... - I dl I I - ,-",Ilo wm,,,,.. me e ;'lilt ere l"nvem en ten eeuwigen claJ!:e lIan jemilnd anders 
",fU~Y"._ , ••• van Ite Arllle vr;ntlen die se he~e('ren, indien d:tar j'elllalltl i ~ vuur 
. f ... " I • j I . . . ' 
H. ti, ti,,.... w." elll:tlu vrecllld~ w:tar voor dell ('~ tateur den heyllRcl1 gce~ t Regevell 
f,;":'~';II~:I-(JJI 11f' Vla~~mch welke 18 , Vlaalllse" ontvIInge!, ~y ll lIyt handen 
dp I". lI.k.n. VIUI tlCII Ir~IAfl'lIr JOII Adrll1D1M Rel/trn. Völl! t.:llJelinge clllasper 
m,tu'u,c"" Plflrrse en hy haiui.:" v:tn Pirltrjlfllst lVUdtllll11! en Mr Marl'lIIs 
.. 'nuw ... • bC -

d,k ti." , tic. jaco se hywrg)'n :tl~ H. Oee~tllleesters op den 29 .Ial/nlmry vour· 
,,,"". 114'. schrevclI ter Ilr(' ~e l/li e vlln Marcus All/ollls.~e en Wllltl/l M/chltlse 

Ont lp ,. .. 
,."h • .IJ" .,. 
tltll .,. M.,· 
'.I,n • . 1."" 
tot. 111 . 

Ski "'1. I ' • • 

Schepellelllll'r ~tede ütle~ ill kenl1i.~"e l1tyne~ halldf eyke ll ~ öll~ Nut:trls 
lIy tie Pamelyke l'1I I <ey~crlyke allluri~:ltie lut tien IIntarl~~ch:tflpe 
gecreert en ItRthUlteert hy tiel! voor~ienigcl1 I~ade der selver 
M:tJ~l eyt In ·Iollmlll 
Ufl hl'1 ~e lve prnvelHle n'lck fol . 1I)t1 "I01:1t :tb vnlgl 

Ue IIr. Hl'kl'lIlII. ('ofl/rlis EI 'rr,~d,.k Irtkl ren prnvende ~b:lllde 
ful . I1 die voor helll ~r.1I gelrut"'ken gewe($t hy ('(lmt/i.' 1Villrll/.çt 
r:\ltrMfk en son vervo Reil" til mct het "'derven van vflllr~chreve 
Uekeluntt!ltn Ewrsdyk gekulllell op dts !ielrs l/:llve slIster MOt""· 
11IIa Jmls 

denlve l~ekellllleC1:ter frnek nllR een prflvtnde slamltle n" 'r ~elve 
nll~k ".11" 35 vt'N:/I die vuur hem Il:elrocken ~yn geweesI hy Comtlis 
Willtn/u EI'rrM,'k. 

lJe IIr. HC!kellultcsler Cortf,liS E .. trM)'k trekt een J!rllvende 
staande Inl . I1 die voor helll getrm.:keu i~ gewet!lt hy Cnmrlfs 
WilltmS/! Ewrsd,'k en SIIII vcrviligells en lIa:.r hem gekllllltn ol' 
sY" halve 511~tl'r M"gdalmo Jal/S. 

Uf$e twee "",vendl'Il ~yn luli" 1II gestrlt op, M(lgdl11ml1 {,OIlS en 
l1:t hMr llverlytlell ~yn clc~e twte rrovrmlcll l(elrnckclI hy ti l1m""S 
Sma",gQ"~t CII 1I;t syll flverlydclI tien 13 NnVClllher 1617 gekomell 
op Ptlroll,lIa (J)'t Retrout met Val/ktr Dlos Gt)'If/Om. 

0" fullu Illi ~I:tat 
lJe Ilr. Burgenn. NfcoIQO$ EI't'fsfl)'k. hcert hekul1Ien tWCt Ilrnvell. 

den donr overlyden val! Ptlrollella U.\'t op ,Icn 4 Nuvemher 1679. 
Na "yn overlydcn op den 8 No\'clllher 16% ~yll die gekomen 0(1 
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Pt'lrrJ/lel(o Ad,;onllS wclktr~ lIIoeder Wól$; Mo)'ktl/ Evers/h'k !lngter 
van Maykm Camtl/sst Sma/ltgallgt cn Wllltfll DllIRtlrisst 'Elltrsdyk. 

Jall VO/I Kogtltllbtrg getrout met JO/IIUl /lemMtt I kint Sara 
v. K oge/tl/bug ten tweede m~le. IUd . . . . OWttl IUd kinderen. 

I . Ja" van KOft/mb/Tg (zie fot 5/. 0biit 15 Februari 1742 met 
kinderen (!:t'trout lIJet Adrlallo Abtls at OOts. 

2 . ..e0rl/tlis VOlt Kett'ltllbcrK J:ctwul 17r~ lIIet N. Sprll,.t 
- ohlil- vllur de tweclle lIIa;'II met Maalle VtTlItl/llt op 4 Nuv. I11j7 
- nbiil 17r~ in Nov. - I kint van Muulit VtrV(1II1e 1769 tien I Feh. 
voor de ûenle Illaal lJIet }1II1II11 lil! Wil/Ier. 

earl/tlia Voll KOle/mblT' nhm I "rrll 1759 ~mltlcr tllr. 
3 Mor;a vall /(ogtltllbt/"g getrout lIIet Jall /-Ia11k met kimleren 

J\/btf/ls Haak /\lar/a I/aak SIII"(! I1l1ok 
Sara V,III l (ogt/mbrrl1, - "hiit 14 Mcy 176J Inl (inc~ sundcr 

kinderen - getruut tut üUCli In dCII j jm~ 1753 lIJet Dmmrd Crtlyts. 
4. A/oer/fIS I/mlk gelmnt met Calar;IUI .. . .. . J.(ehourtig Völll 

[treda lilt Ureda 17r; 1 I1Ict kilHlcreli. Obiit A/berltls I-Iaak in Nnvctll
her 1770. 

Fnmc(/)'s 1'1111 tlNI Berge getruut lul Vlis~illJlc /liet \Vilfelllil/fl 
tic Lttlfll' 1761 2 kilHlcrell, Cf/melis \lU/I (lw Berge _ nhiit tilt Ouel! 
31 Aug. 1770 (j jr. j flCObflS 11'111 dm Berge. 
Elisubel vall ,Itll Be,!!/! getruut 1700 tot Vcre met . . ... . 

Jllcamil/a vUll/lm Bl'rge getrout I77U tut Vere Illet .. ... Lancaster. 

GESLACHT SNUEP. 
Jal/nari I IftG3 i~ Tomus .Ie \Voll! get ruut met Cli/ar/IUI Smalle

gal/ge tnt Middelhurg hehhell 4 kuuJerell lIölgel:.lclI Jall, Pirler 
Calar;"a en Tllflmas ,Ie \VoilI. ' 

I. Ja" ,1, \VollI getrout md ElisolHll, I(tlell/ar hebhcn 2 lIunen 
lIagelatenJocobus en Tomas de \VollI JUCobllS getrout tot Amsterdam 
1736 met kinderen. 

2. Pit/fr d, WollI gelrollt filet AIIIIQ Wils hebhen 3 ki"deren 
"ölge/alen Pirlrr CII 1'Immas ~mllier oir en Ca/ar;l/o gdruuf lIIet 
N;o/Ioas Parrl - "biit Culariflll 15 J:ml!:tri 1763 oud rl8 jaar -
ell N,icoll1l1s P'lftt 21 juli 1770. 1'I10lllas gebout tut Vlissingen lIIet 
Ma"a III/mrrs. 

J. l'oillriml dl' lVoll getruut met jllll SIIotp hebben J kimierelI 
JUli, Jacnhlu en 1'I/OlIIas - "biit Caltlr/mlile \Voil ft Uduhcr 1747 
euJol/Sl/ntp 15.1:\11l1ar; 1747.JIIIISllotp-obiit 190doher 1741 -
getruut lIIetjollal/lm fit Rtl/st - obiit 15 JUlli 1750 - lIIet kinderelI 
(,'/IIr;"o en A,Ir;mll1 SI/lirp. 

C/IIl1r!1II1 ~elrollt lIIet dhr. Ll1ltis MurmQfI arei/a luylellant in 
het Hegllueut vau va n Leytlcn tlcII 2 Ntlvclllhcr 1751. Ubht l'a/llfillu 
S"o~p fol Uergcn op ZIIUIII ~ulliler oir In 1756 tlcn 2 JUllii. 

AllrÎfma SI/liep getruut lilt Goes In Mcy 1757 /lIct Pitter lJC)'.tofs 
/lil Middelburg vertrokken I)JI dCllseUdcn tydt. ' 

jacoblls 5/10l'1' getrout tut Middelburg lIIet jll/liIll Lllw - obi;t 
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G.,h,d'l •• " 
K",~flk, • . 

Ot,ln."1 U il 
d~1I n~r.r. 
701, '"Un 10. 



FehrUArl 1138 - IdclIl Rtfrnut I1Itt Sora dt Timmrrmnn - nbllt 
J Fehruarl 1162 - In Juni 1139. Etn kint P,/nm,U" S"ntp en 

Colnrlm, 5mO/mo SlIflfp - JU October 1764 - getront tot Middel· 
burg Rltt )nfo/ml P"" WAAruit I kint geboren dcn 18 Augustus 1766 
hd ki nt genaamd }«olms. 

7'omos Sf/HP - obiil IJ Noytmhrr 1785 - gtlrout IUd Adrial/O 
5"'00" - nhllt tnt GnH den 2" April 1748 - den 27 M""" 1737 
lot (jOH; "",Inllo SWOOIlji!f OOren tot IJrimmelen hy Gtutruidcnherg 
den 15 Fehrlllul 17111 . kinderen : 
I. Jan li!thnren 7 ""'Arl 1738. 
2. Olm, lIs ji!ehnren 11 Arril 1742. 

I. Jan S"MP getrnut met E";$lIbtl Prrso,,' tot GOH Ilen JO No· 
Vt'IIIM, 1713. EUsobt1 P" sQIII geboren Int Wemeld inge den I1 Ot· 
cfmbtr 1743. kinderen : 
I. 8 Mey 1775 .. .•. . ohm 
2. A f ehrlllul 1117 nhlH dtn 2 JII1r 1717. Tlmmns. 
:1. 21 Mer. 1778 ""r/n/lo nhm 2H ft Aó1rt 18f>4. 
4. 4 Artll 17fln -'(I1ln.~. 
5. 21 Ocluher 11ft2 jO/lI1mm hll (jues jl:edoupl 25 dilf) - ohiU 
Ocloher IR44 . 
6. 23 NovelUher I7R~ TI/OII/f1.~ ~edonpt 3(1 llitO. 
7. I AIII:t" ~IIII 17R!1 j{lII, Redunrl den 9 ditn. 

2. C(lmr/ls Sf/(lt{, jl:etrnlll lI1et Frf1I1CÎlln Jorl lol Ooe~ tien 
5 Novemher 17M door tlUlllh l ~ j , j. I'olf Dr""e, I(indereu : 
I . Adrltlll(1 ~ehoten 12 Februltti 17f19 gedllOrt 17 ditll tut Goes, 
2. P;tltmtllil Ilehorell 2() .Ió1I11Ió1ri 1771. 
J . .In/mmm gehoren 6 M;tó1tt 1772 getlOOllt 11 dilo tut Uoe~. 
4. /!1nrla fi SerielIlhet 1714 Int (jots gedoopt den 11 dito. 
5. 1·hnma.~ ohill ... • , . fi. den ... .. . 1'htJllms, 

Thomas df' Wol 1- dal i!l een hroer VAJI C%ril/a - Schepen Int 
Ulles Relrolll IIlr IIl1htrd;na GM/~ hehhen eell do~ler !lARelaten 
l'DlarillD dt \Vnl/ Retmllt mei MOrCIl& Orr", - oblit in den jare 1749-
secret."I!! lot '11 (jravenJlOlder. '5 Amkk. en Synolllllkk. een znfl" 
Jan nr,,' - oh!!t 2U Fehruari 1754 sonder oir. Co'orilla dt Wolf 
den I!' MaMI 1751. 

MarUtlG VOOllt - ~ehilrt! 1I 24 Ocloher 111)4 lol Tholen, "hiil 
1 Oclnher 11fi1 nutl Cd jaar - tlogler van dhr. 8 00llt en l'olri"a 
Swam' lelrollt lIIet dhr. IJtrckmo'" lot Tholen . 

I delEter C. S . Rtrck"'(1IJ.~ lIi Januari 1168 ont!erlrout lot Tholen 
lIIet dhr, Emlll"'(J/,~ dt Wttrdt. 

Cnmtlls Sn'nnll Win OeerlruitlenherR - nhm 1112 tltn I Malltt -
en lila dt limit, van t>rillUlltiell - ohiit JU AlIgmtn!l 11411 -
vader til lUotder VAU AdriaJla SwaOlI zyn lot IJrhullltltn Rttrout. 
kimteren : I. 0",,,/1., Rthorell .. Orloher Higft ~yl1 fled is MnrU"t/t Plnu llis 
til !yll reler 1.lIIlIhrrl w.1 'II~narl lot Urlulluelen I!!ttln!llll. 
2. Allr/ml(l ~thuren 17110 flen 15 Febntari lul Urlmlllelen. 
J. j/Illt/IIIII' uIIlletrout Re~lorvell tol üoe~ 1748. 
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I. C(lmrlis SlI'aall gettOut met Comt Ua Vtrlllt/lft tut 's ürave
mf'f!r hehhen 4 killtleren nngelaten, COflltlis, A llriulla, Adr;llQll ell 
1110 SWflml. 

Oen 4 ScJltelllher 1772 15 overled en Elisabti llt Bmi" s tl~ t e r vnll 
1110 Ilt 0""" tul Orlflllll elen hy (jter(rtIidellher~ fl Ut.! eirc" 86 jaar. 

2. Al/r;O///I S U'(UlII gettotlt tot (jues met 1'11"'"S SI/(It/1 kimlereu 
ja" en t'tI/"lit lis. 

HiJS wa!> kerkmee~ter Int Wellleltlinge. 
I6IR. Om'rlis j a" Sl SI/Otp was 011111 van ) (111 j llJlst" S/tIl('p. 

Iletrl Com t li.ç j lmSt S,Wt p Cn/lil/ck geschoten dell 22 Septemher 
til t Wel1leldinge. 

tr..t I 111 ~etrn llt .//111 j CIIIStll SI/or" j.lII. van Well1r ldillge III t l 
AI/mijt 15ml(.~r n IJ /btrj!l'. 

Den 5 Frhnt"ri I7jjtJ i~ Con,rUs SIIMI' a l~ diakeIl hcves l i~1. 

A;wl eekeuingeu bet reffeutle hel geslOlch! 

tle VO E T 

Zie rullu 5. 

Alfr;mm de VI/cf Jletrolll met 1Jf1\'id Slellr !li et I kiul Gil/i.~ Slm/' 
obill Adri/lll/1 tic Vllcf in Mey 1148. 

UI/llid Stmr ua de CMp gev,tren In 1746. 
Gillis WIJnnt in AI\I ~ t e rtlat11 . 
ülfllrlill I/r Vm" getruut 111 dell jafc 1749 I1Icl Uillgt'llis Prmls 

beyde overledcn in tien inrc 1752 ~t ll1tl e r killtlcrclI . 
Maria lil' Vort - Uhlit tnt VIIl'isingeu tlCIl 22 Maart 11t;!! -

getruut lIIet üJt"r li.< 1'/111 Ilr ll naRt lIIel klmlerclI 
ohm ('m·"rli.~ 1' /11/ tlrt! Vt rgt in ManTI 1 74~. 
Vuur de tweetie IIIa:t1 lIIet 11111 1( 1rj'I/'IfJ,..~1 lul üItC~ . 
jl/ll 1( '(I'lIllllr.<;/ IIverietlen hl 17rt2 tlfl l:rttyniuj;!e. 
Ml/rill ,ll' Vlltl ill htl j:t:t r 1167 na Vli ~li in~e ll l! <l iIIl Wlille n. 
FrmwI)'s jlj(/,Ims Elizllbrl JII(I1111i'lII 1'/111 Ift'll IJrrKI'. 

riilli.~ Slr" r getwut i" AI1I ~ lenlaltl met .. . ... 8I'SIllUII, iu tICI! 
ji1re 1155 nr n !')(i, ktMt"l meier :lhlanr. 

JIIII ,Ir Vnrl ):t' l rnul mei Al/lw """str l1 yt de 1( luudert met 
kinderen Alllr;t! [ omrUI' t il Sf/rtr clr Vorl . 

Vnor de tweede Ulaal ~etr()ut md V i l/tl IItssrls lnt (juc ~. 
Ohm AIIIIII 1I11.1'.frr tien lil JnulI:lry 1752. 
Pidrr 111' VIJt'1 /lhiil tien 15 AJ/glI~ tI 1741i limItiet kim/eren . 
('tlmrfi,~ ,1(' Vm'I getrtlllt tlll Middelhurg met N . IMd iu Oelu-

her 17r.5, Wetl. jll/I MI/lil. 
jasprr de VII('/ uhiit den 29 Mey 171i7 111) rey5 til!> nmlerslll Cl'lIIiHl 

lip het schip I~nlll ~htlq!: V:ln !se(IUehu !lil St. t;ustalitls. 

011!1-Lell ~tlel1 , .I . .J. POLUEI~I\IAN . 
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GenealoGie en kwalltlell!ttMt VMl öen Ackell 
J. G. M. "AN /JEN ACK,m 

Wapenbe5chrlJvlng : 

W~Jlcn CII f:unilil! I'Q1I dlll Arktr. !tt;1l11ll1tl1d 
uit (iemert. Stamvader: Ttll/I{s 1'0/1 ~rn Acktr 
± 1650. 

In zilver eell lWölrle plot'lI!', in hel !ichildhnofll vergezelt! V;III drie 
ntlad elkaar gerlllAble wed!irme1en van rnntl, en een ZWtI,t vrij 
kwartier MIAtlell mft een ROllden knrenschOflf. 

Helmteken : een vlllcht van 7.lIver en rOfld, wtl:;'trftl!i~chell de 
weehfloel WUI hel ~c ltil1l . 

Uekkleeden: li lvcr ell zw",t. W" llellsflrl'uk: "laoor Viudl". 

$eflerf er.llige jaren heli ik hezi~ mt! hel uitweken Vatl mijne 
tlrSlllnlluillj.!. 11111 na te gllan, wie tlltj" vOflrullder~ w .. rclI . Mijn Iluet 
is geweed; hij hel njltllnkw VAn een kwarlierr; lnnt l evclI~ eell 
Re!i('hiedetll ~ völn II1ljn fnmili e 5nlllen te 511'111'11, wnnl hl'l I'nkel 
vc rzml1 t len va" 1111IIll'1I 1'11 dnla , mankt de voon1Ullef~ uug duncler 
Ilml ze lijn til ik wille znllveel mogelijk doellllerleven I 'I b echler 
Reen werk vnn een p;'t:lr Iln~el1, tie ge~evetlr; komelI 7.eer IlIllg1.nnm 
111 1II1.ln huit etl vl'el mud er I{c1.tJcht ell ()p~evtaaj.!cl wurclcu, veel 
Redultl en dnnr,.e IlItIR~V('fnI1lKC'n I~ hier vuur 1IU1lc1lg. MI'l lIl' !!e
Rtvenft van mijn familie van vaderr; zijde, hclt Ik j!evu'lltttl tnt 
ell tIItt lIIijn fterRrllutlltfller~ van vadeuzljdc, welke in lIiSll lrddell . 
liet laatste huwelijk,dal Ik np~eteekeflll vOlld, Wtl~ dat van ' "al/llls 
l'nllli.ç$tII (jrmt'rlntIllS, alia!i J fla lll1is Alliol/ij vall drtl Arkr', Ilie 
op 4 Mei l fi!IR vnor fla~tnllr ûauUlIs in de H. I( . p<lmchiekC'rk van 
Uemerl trouwde lIIel lVilfttlmo /-Itllrix va" dtr Slu" tilt dell UUtl
~el1 . Due jnnlml., Tt""js~1I was weer eell ZOOIi van 1't""i" I'm, 
I/rtl Arkt'r; 1IIt1i1r nll wnrtll het lfltkell heel Wilt lastiger, IImd .. t 
itl dien Iijll, de jtt!llttlchhn .. tlltI vedal achterwege werd gelalen ell 
van dc I'ntrllnymlra I!:rhruik ,RelIItlAkt werd. 

Een kwtlrlicr~laat III t l Iie genealogische gegevens vlln mijn 
Re.'nchl ziJn hier hiJ nrF[ellrllkt. 

UI' naam: vall JtII I1rkt', u( l'm, (/tII Akkrr, nuk wel vnll Itm 
Erktr ge~chrevrlJ. ~preekt wel vonr zichzelf 1'11 ~Iaal 111' lillItIbezit, 
vandalu de plfleR in het ftlmiliewapen. 

lJe IJtljHU zelf knmi RI vunr rulltl 11M. Over hel gl$larht 1'(1/1 

dm Akkrr, 15 .. I heet Wall!'t5chreven. Vltn de hAnd van den lIeer 
W, L. va" dm Akkrr uit Vcmrfhllizen ver!ichenen, hehtllve dlver~e 
artikelen In "Ue NilvflJscltr:r", Ie het ~e~lncht vlm ,tm "kkrr 
van 143O- 19:t9. 2e Handsc hrift 11 E!ichauzier, 3e Oorkfludenboek 
1413- ·1913 hr:vnllende l11in~ten~ I fl)I) onrkonden hetreffende Viii' 
dm A,ktr of Akkt'r. In hel Afmorlal Oen~ral statIn onk verschUlelllle 
w;'tren~ VlI" dm Akkrr 11' Arkfr. 

Ollze 511'1111 I~ een nlnu,le OC'tllcrbche stam en heeft v;'tn olld~her 
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de wedkumt hendelld, die sedert mellllc hclIl!ellgcnis het voor
na"l1IJ1te hctltljr h,l, Gemert 111 gcweed . Het i5 onk 111 dit dorp, 
dat de handwevenJ het 1;lIIgst heeft II I"n!! gCllflUdclI CII die thallS, 
even:!l" cider". link hier dOM rahriek!tirll lll ~ lric is VerV<1I1J:clI, 

Mijl! vllorflud erl\ w;uen nllcu eCllvlllldiJi!;c IIICllschclI, welke lechlcn 
vall het werk hunner fllmdell. Zij hchhclI gewerkt 0111 met de 
ÎndandhoudillJi! van heli zelve, aall hlill nakomelingen de vruch ten 
til erv",rlll~ val! IUIII arbeid te docn genieten. Het zijn vooral 
hun gotll\(hcIISlzlII, hUil arbcidshrlt t, ijver en j!;paarzaamheid, die 
hUil !toilet 1.~Ycli zef\~lIdel1, die zij' III1J1 , !Ichl!~n overgegcven ell 
waardlHlr WIJ gee!iteliJk en ",aalsc "1PPChlk Zijll \"(JflrllilgekfllllcII. 

(Je !iprellk "liltor ylnelt" j" hft ralll i iew"llen is daarop zeer 
tut'pa!iSclijk. IILIII glld!idiell!ilzÎn : Mcenlere priesters heert dit 

ge~l acht aan Ilc R.J( . Kerk ge$chllllken. 
Ik IIOell1 hier alleen die van Iie liltlls le 
jaren : M .. gi!itcr TlIflIllOS val! tiel! Aekt'r, 
llic hccl zljll Ilrlc!ilerleven heeft J!:cwijtl , .... 11 
Iie vllrmillj.! Vi1l1 prie~ l er'!i llldellleli iu het 
Unll1ll1icölll crkhm!iler te IllIi ~!'cII . p,,~tnnr 
Prlrus l/lIl/lkll Afkrr Ic Ctrljk, llie j:lrcn!;1u.1.l" 
.. I ~ IlI'n(C~!iflr werk tc VIIM hel7.cHllc Ilocl 
;1:111 ICt $clIIllI :lrle Hel'kvlil'l tc St. Mi l'hil' I ~ 
j.!e ~ l c l ; "'flllIl/I,~ l1li1/ dril "fkl'r, Ilie <11 jan'l! 
Ucclur I ~ van het 1(.1<' tiyttllla~illilt Il' 
(iCIIICti el11:. 

! Jver Cl! wcrklll ~ t : in lAm ridllte /11'11-
I/riK VIIII fIrn "rket, hijg-cs l il;1 11 dnur l ij n 
IIl1m ~, ;IIlcn wevcr~ te Gemert, ccne IlIltll

Ir .. ,.... I 'AN /J~:N AKKF.R weverij op, Ilie laler dunr zijue lmlel1, 
I';"'''''' ~peci;ltlllh.ttr Jmlllllis 1'(11/ fIrn Afkrr, IImler 

dtll (i"II .. II .... 111 Ochmcder!i l'nll dm Arkr,., 
1.1IU Wflrtlell uilj!chreitl ell vervllhll .... kt CII Ihlllr jn/lal/ \'111/ I/rn " rkrr 
en tliell~ zUilen geheel Rellllldcruiscertl, wcnl ulIIgczct in erlt 
lIIaehhmle IHllltweverij ell thaIIs VIII nieuwe krneht IIl1g vuurt
helItaal 1IIIIIer den firlll:",a"," j nlum 1'11/1 I/m I1rkr,. !Je Ilric wed
!ipm~lell in hel familiewapen ~yItlIHIIi!tceren dit ItCltrijJ. 

Aan die hUilt weverij werd tl/I vcrzllck dcr weve~ !luur Ilr ll 
oprichter eell h:lkkeriJ verlHl1It ell, die crhter in !!lIJ hij hct 
overlijden van /)r/",$ 1'11/1 I/m I1rkt', hij gehrek aall fl llvulj.!lII}! is 
!'tnl'gCl.Ct. Ue ktlrell~ch(lnf in het fmllill ewal,ell Iluidt 0l' dit hedrijf, 
dat eCIl geheel met Ile hOlltweverij uit ml'l:tkle. 

lieert tie famil ie VIIII 111'11 A('krr te (jl'lIIert v .. t! tIIttl~hcr lIel 
aloutie wever~hetlrij( uUgellcfclIll, dc famili c I-'r/II/I WilS Icerltlllil'r 
CII 7. .. tlelltlaker. AI!i wij 5f1rekeu van een l:lllehll<lker, van een 
haölllltltaker, heduelen we ,laarmee eell vllklllmt, die toch uIIg 
hecl wat mecr kelll, tI;'t1l Juld hel vervmtnligcn van zildell'i en 
hölll1en vour de pnanlen. Ik llil dus da:ubij ook wel aal\ eell 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. 

~--------~--------'I·'--------~---------"I'------------------··I~' --------~.~--------'II~'--------~---------,~---------~---------~'I~'--------~.---------'I'--------~--------~ IV 1 2 3 4 6 6 7 8 
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. 
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uit ver~chilJellde hnven ell 1IIIIIIerijen in de nnrkontle aal1lhtid. Ilólólr 
zOlUl~ hingen ter hekrachtiging hUil zegel!: er;'ltlll.') 

En hiermede beëindig ik mijn nrtikel, hetwelk al~ een ólólnvulliug' 
moet he~chullwd word('11 van dat in het Mei-nullimer gcp lna t~te. 

M~astricht. JAN VEHZI.JL 

a.a.nvuUII'lj op h(".t .lQtlkd T 

lilt het ollb€ntnollw- en tnollwuoek 
8€RlIst€llöe op be Pc\StOI1IE st. J.\1l 
te wo\c\hVljk 

0" tie vraag: "Uetreft het hier een lIIugelijke nakHl1Iclilt~ V;III 

flnzen.lmJsl 1"111 ,fm Vf//If/cf 7" mue t lJeve~ tigcnd ge;lIItwuunl wunlell. 
Ik k;1II hier n.n. verwijzclI lJólólr: 
Ie, I'urtr(' !len van )fX/,~t va" ,fm VOl/dd, dUf)r JfI,~. 111/1. t\lI/JmfiuJ:k 

TI')'III, Amstenl.ulI IR76, waarin acltleraan afzullderlijk n . ., . iji; 
hij~evnegd tle "Uenealllgie van llarrtgm HIJalt en V11l1 Vmllfrf.ç 
klelnki,uleren." 

2e. ,,)(I{/$II'flll dril Vam/rl en lijn ge~lacht", duur A. A. Vn/'s!t'/'II1fI1I 
v, O)'l'II. '!:.(jravenhn~e, Gene"'ugi~ch Iieraldisch Archicf. 

:Ie. "T;'l)cmrdria" Re J;wrR<lng 19111, w.1nrin lI.a. is "p,gellfllI1CI1l'l'1I 
1.éér ItÎtvuerig nrlikel Ilmrr./. I', ,I. IImmm'lI N11I, Ulltll'r tll'1I tild: 
" leb !)ver Iie Vil/lffl'lS en annveTlvanle f;unilii5n", p"g'. IJ l'U !ili. 

Bo€kB€SPIl€klll<; 
L. UISTElWUSL II. 

.. J"" 111"""" 1.i"/~n. 7.ij" J;""m" .. u S ,,,, /", 
t :, J. ,... '<;/00'1/1.11/. /f,,·M.· •• d .• t .. 11"'II"u "I' 
7.'HJIIt. lfjllr. Ad. J1""tr .. ,. U" lIr ," ... ". 

Verh:l;tStle hel !IItS lIief tIlelI wij het werk uilhólddctl ., Ja, til' 
heer SIIIIIIII1:111 hedt lIIel dit werk, tla! hljjkeJl ~ het vtlHTherichl l' l'l! 
rc~utlital i ~ van vfllJt~ tmljcji; vtlm t'cn ~rnl'Jlcr werk. 1II~t"r J,:l'l>dtrevctl 
tlntl alleen ecu ge~rltietleuiji; van het ge~ l nclll V/l1I (i/ijmrs, tie IJcrj!l' lt· 
op-Ztltlul~che heerCII . liet terreiu is hreeder Clt dicJler Ililll Ilc lilel 
nn~ deed Verltlflcl!clI I Met een goed inzicht flll tie ft"e!:chictll,tti~ 
van Bmhaullólilt SI'Hlll11al1l1l1~ zienll,,! in de Btll1t'g'Jllth~l' h·()(I~klt 
rijkuhe-~ I ólal het ge~ l~cht VOII ü/ijmt's een zti(, slerke r,nsilie Ît1llalll, 
tlat cle hislnrie van Bmhnnt en die van IlIIu ~eji;lnc 11 , IInuw met 
elkililr verh:unl hlllldell, vuuról! in tic 15e en Hie eeuw I VUlIl'l1l'1tL t!ie 
hclilllRsll!Jt 111 de gcschh~(lcllls van Brrj.!cll-llp-Znlll1l en tlic ViII! hl' l 
Re~lacht l'nll Utljmrs, l~ tlit werk eert ~ued Iwck, wat hel IC7.1·1I 
waólnl i ~ I 

h'l. IJ. I( ILSIJON I( Jr. 
-_.--_._-- - ------,---c-'CC. 

') L. A. J. w. na.on SI .. ~t, lid h"ollml~tlJk v. I!l'.' euhIllJk ~t1ft te n l111 n.r hiJ I~ tfe r 
(An •• telltnm 111111), h'~. UV.LVI, oll.k.;mde 110. ol. 

141 

p6T.IWS CAIlISllIS 

Mei flijzondere .uuHlacht 1;\5 ik in "GeIIs Noslra" van April het 
artikel van Pater Lector W. Th. l?i5wick a.E.S.A. bdrerrende 
.. Ptlrlls Ca/tis", vonrn.unelijk, daar verschillende verwa'ltclI vlln 
dien grootcll iarulgtlloot dClllllaglslraatszetel van ons stadje hebben 
bezet. 

In tie opliiomming der ret~ollali;\ van Olln Cmlis (Et IJL 70) komt 
echler een kleine onluistheid voor. 

Daar sbat verme til , dat djel1~ 10011 jacob "overleed Mm den 
Dorenweert 30 JIlIi 1624 te Huissen," 

Onder tie ~eUleenle Huissen ligt namelijk geen buurtschap IIr 
gehucht, dAt Ilen n:lmn Dnrenweert IlraO'1gt. Ollk in de oude sbds· 
archieven heu ik dien naal11 nimmer tegengekomen, terwijl ook up 
de oudste ka;utell Vlm het Sbd en het ~chepellt'nlll Huissen, welke 
dateertn pll1l. WOU, dien IIlHI1I1 vergeef~ lIIoet wnrdell gezocht. 

Met IJurenweert k:m 1II.i. niet al1der~ hedneltl zijn dan het huidige 
Ooclellw~~td ;11 Iie Betuwe of wellicht I.Jnnrwerth hij Ollslerbeek. 

De vraag rijd 1111 1I0~ of genoemde )acob l'llllis te Bui~~ell he· 
graven I~, lon~ls venuelJ is: "en ligt voor hel koor begr~vell". 
danwel te .. f)orenweert". 

De beschrijving Villi de grnrzerken In de oude stad~kerk van 
Hlli~sen (thans geheel duor onrlog~gewelcl verwoest), welke voor· 
komt In "De Wapellher~lIt" (21e Jrg. 1917, blz. 456 e.v.) Is namelijk 
zeer onvolledig, daar de deenen Inen reeds geheel ~rgeslelen waren, 
terwijl hIJ de huidige opgraving cler ollde grMzerken, slechts een 
drielal zrjn gevonden, w~~ror nog fragmenten van wapens en 
jaart~Uen waren te ollder!ic:heidell, doch lIa~msvemleldillgell waren 
geheel afgesleten. 

AI~ bijzflIulerheld moge Ik lIog vermelden, dat wijlrIl de Heer 
W. M. 'lfimirh, die in 1934 a l~ (iurRellleester WUI Iluis~ell olllsl~g 
nam, eveneens aan hef Rt!\lacht van Ptlrus Calris verwant was. 

Huissen, Gld. Juli 1946. H. W. J. DERKSEN. 

m"" · • • 
Ol ..' 

. , " 

• • ' , 1 " 

. -
~ 
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r.\fl1I1IE-V€R€€nlc,lllc, VAn GEnt 
V~II deze vereeJlIRillg olltvlllgeu wij één dezer 

d~gel\ een cln:ulaire, WAarin medegedeeld wllrdt. 
dat hd contact tusschen de leden en vereeniglu! 
weer he~teld Is. Vtrder wordt er o.a. in vermeld 
dat de familie-llfChievell weer te raadplegen zijn. 
Bet adres Van den !'ec retari~ v~n "Hel Archief 
v~n Gent" is tijdelijk Oeeresteillsche- laan 215c, 
Woudenherç, tot wlen iedere "~~1l1drager van de 
naam va" UtIII, Vrmt, of all/dl zich kan melden 
voor nadere inlichtingen. K. 



Uil Zevenililr olltviu(!en wij een bericht tI"t én de Burgelijke 
5t"lI(l én het archief ge~paard zijn gebleven duur de ourlng~h :1Utle -
1ingen illd"ar fllil"t ~gevonde l1 ell dat heitlt'1I weer voor hel jluhlick 
t e raadlllegen zijn . 

!Je Amslerdiltll~(he Ullive~iteils-bih liolheek i~ al weer gcmi"u: 
lijd de gehede d"g en '5 aVOIuls Viln 19.- tol 22.- uur genpetl tl, 
hehalve in de lIIililnd Augustus. Een welknlll iets, voor tien hcnere~ 
lIilAr der J!:ene;l lll(!ie welke nverdaR géén vrij heeft. Lillen wij hupeu, 
dat er meerdere hihliolheken thl goede vuorheel\1 u.llcn vnl)l;cul 

IWOI\CTIE. 

n€ctl~'C.,t l€ 

betrerfemle het <!rlikel 1ïlllll'r l'llll/ll . 

BI. 4G, mIlIer 11 /llIIet in de Je regel gerezen wurdcn : I\II(Olli;lI:I 
vall dir OlIgit. 

OlHler 111 : I-Iet eer~le woord in <Ien derden regel moel zijII : 
WeI/email evena l ~ 111 den l a~ I ~h:m regel. 

In dell Sen regel !IIoet vnor Mieras gelezen wnrden Mitras. 
nl. 5~, elfde rel!:el : Allfoll;a moet zijlI, Allfouiml, dil cvenccus 

iu (Ie CI/IJie "flilst hel porlret. 
BI. 59 : zevende regel : de Touw, moet zijn de FOl/w, 

VRMj€IlIWBIlI€k 

De'.e ,,,",I,,k , IRIII If''' .lien~le "'" een ie,le" die mei ..ijn nn. le.,."ek 
;R .... lleltHIren, .llIn wel ... n dit'illenen, die mei .n.lere IterJIClIlr.n ve,bimliulf 
~lW!b .. "r lI;:ellelllllltw.h en her.ldiek lebied. 

U" "'lIlI;:en l':ijn uil"Juiteml in te F.en,len IIln hel (:nrrel' ,.o".le.llie,".lrf'll 
• Iet N. G. V., S .. mllltll~tt .. 1 230, AmRler,lnn.·U. 

31 - 8 

32 - 8 

Gaarne alle gegevens over personen, hcrkol1l~tig van Vecneu
daal,over het tijdvak 17e, ISe en hegitl 1ge eeuw. De IIOllp~ , 
trouw- en begraaf registers van Veenendaal, reeds dOllr lIlij 
geraadpleegd, het gaat dus 0111 gegeveus die in rcgl~ter ~ 
Viln owftrt plaatsen voorkomen. A. K. Ph. GundermalI, 
Tolstraat 41, AlllstenJall1·Z. 

Wie kan mij helpen ilan de familiewtlpens der tlI.tl e r~ l mllll l e 
gelilachtcn. I. Ultl/ is " (oorspronkelijk Ual/as in Oerl, Ucigië. 
later ()allis in Antwerpen, Brussel, Den Haag, AlIIstenlam). 
11 . VII Buy; (Berlijn, Middelhllrg, HailTlem, Amstcnlmn). 
111. Mlcholl; Den liaag. J. H. E. Coek, Nourdelntle No . .JY, 
MO/lilikendam. 
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33 - 8 Alle gegevens R:evril;'tRtl omt rent de familienaam RrIlsnm, 
Rtllsmrm~, Rtdmltrt/u/II RtYlldmrull/, vall dtr Hum en 
Rtl/fit/ek door J. T. y.n der Hlm, Riouwstraat UXJ, Am~ 
~terdalll·O. 

34 - 8 Wie kan inlichtingen ve~chilrren omtrent de voorouders 
VIlI1 jon 1'011 UlJk, Mr. Uroodb"kker, ell Adriana H oogop, 
die Cl I' 16 April 1141 te 's'üravenhaRe in de JuUr. Itla~straat 
Kerk huwden . Genoemde 1 011 VOII Dijk hertrouwde op 16 No~ 
vember 1755 te '~ nravelllu~ge filet Morin, CI"isfillo Schun. 
P. Y. DIJck, Weillla~lraat :tI.i2, 's-(jravcllhage. 

35 - 8 negev(,l1~ J!'evr.'flRd helreffclIlle de flfklll ild V"II J(1I1 Lng;tr, 
kal'ilein h. Stateluliemt, 11 a 111 i" 1590 deel ann de verlll .. arde 
verra~~ing VM Uredn met hel IlIrf~cllip. f. W, Wegener 
SIetlw1Jk, Helllbrandtiaan 71, Naarden. 

3G - 8 ne~taal er eeuig verw1lIlisehap t/l ~~chen I.mftll'ijk Gmar 
Mil l .nnll, ecl.IRClIunt Viii. Ada VO/l H"lIalld H: 12iJ:f) en 
Mnria "/111 1..1111/1 en lIelmllf'fg 7 U;l;lrnc bericht .. "" f. J. 
GUlldlaeh. v. Voorschnlenlaall 3, 's·U ravenhage. 

37 - 8 Wie k;'tll //lij InlkhlillRen J!'even OVer de l'nnrnl/drrs van 
jIlO""I'S l'rIIl IJmmÎIII!, nMt~I",'e~ter van 1llI lInnd. Zt'eland 
CII We~t·r-rl~lml( l ( IH24- 1~ I} en pll~llJfir te Zoelerwlllllie 
tnt aan 7.ij" dunt! op 14 111111 1840; hij werd gedutlpl te 
1\/Il~lenl:1I11 (Oe I'nnl) 16 Nuv. 11fil'i, al~ zoon vmd .. oll/brrlliS 
(VIII/) 80/1/Iil/g (omlertr. R Mrt 1757 (eu raadhuize Ie Am
sterdam; wtl<lr is dele Reboren en ge~tnrvell 1) en van 
IIrltlla f,u"."'tI'II. Red. Aruhelll "St Jan en St Peter" 22 Allg. 
1726, t alti. 23 Jllul 17ti7. f. J. ti. Weyn Olnnln&h, "Ban
Illll~hhnl " , (imenl" . 

38 - 8 

39- 8 
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Gtfl!eVC1U1 J!evra:lJ!d en aallgebodtn over: vf/lIOllm, "01/ Dijk 
(llllillerwultl), 1'/lsl",", Fabtr (IJnlsward), I?nmlwrsl (Zwolle), 
WCIlIzel, (I'(mlllover), Sitr(I)sfmn (Ofl5t -frie~lalld ), Bro,,~ 
fltIII1IIrt ftf /fnmdtllhorrlt etc. (Groningen), Bril/kma/t, VO/l 
dtr L'lOrs. Mej , M. M. v. OUtII, Archilllwesstraat 121, 
's·üravenhage. 

111 de "Heraldieke nlhlllliheek" vall I?Mslnp, J Mr 1876, 
wordt herhaaldelijk verwezen (ft. 111. op hlndz. 218 eu 219) 
IIMlr I.ANNOY~ÜENEALOüI E DES NOULE5, eell III~ . !Ir 
gedfukt werk dnt minstens 4 deele .. zou hehben. Wie i ~ dit 
werk hekeml en waar te vhlden 1 J. S. WllIems-Le Clereq, 
Oudergemiaall 411, Brussel. 





n€ö€lüdnösch€ (j€n€dlO(jISCh€ V€ll€€nl(jJn(j 
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Schematische Schets betreffende het geslacht BlJSTERVELD 

I 
Martin BDSTERVELT 

I . 

.L'-ISTERDA}I 

A. 

I 

N. BUSTERVELT 
X N.:'i. 

! 
I 

Gijabert van BUSTERVELT 
X N.N. , 

Pieu-r BUSTEBVELT 
X N.N. 

Wille", Gijoberu. lianen BIJSTERVELT N. BIJSTERVELT Gijoben 

BUSTERVELT 

r"'j-------X -------, 
Ie) Catheriaa 2e) Anna Elieabetb 3,,) AD ... VlID der 

TrnMERMANS BESSELINK BAART 

r--------------------~' 
. r"'j _...:..._-" 

BIJSTERVELT 

X Ceertmij 

WOLF STEL' 

Caroluo Martin... ..... Herm.oDno vaD Ci.benna Beraardao Cijobenno Gij.benu. Geen kiuderea Gijllben .aa Ma.niJIu. 

CijobrecbM BlISTERVELT BIJSTEBVELT BI1STERVELT BIJSTERVELT ADtoniuo 
BIJSTEBVELT BIJSTEBVELT 

BUSTERVELT BlISTERVELT BIJSTERVELT 

X ADtoaia ..... 

WIJK 

I 
En 

BIJSTERVELT 



"hij ~.el1 d~el . van zijn krachten, aan .werken ~~Il barmhartigheid 
"gewIJd. Zijl! heengaan op zoo Jeugdigen leertijd is 1I11~ ectr zeer 
"grool verlies". 

In April 1909 werd Ie Amsterdlllll zijII!.' bibliutheek openbaar 
verkocht. De inleiding vau den catalogus zegt: "Dat de bueken
"verzameling waarvan de catalogus hier vulgt, onder (len hamer 
"koml. vindt zijn oorzaak in het door illlcn die hem kelldell, he
"treurtl overlijtlcn vau haren eigenaar, Professor Pttl1lS Bitslerlldd, 
"op den 13dl.'11 December des vorige jaars. Oen 14dcn juni 1863 te 
"Amsterda1ll gehorclI, volhracht hij lIIet grout succes zijuc studiëu 
"aan het stedelijk Gymnasium alhier en aan de Theulugische School 
.. te Kampen cn kOIl hij reeds op 20-jarigcll leertijd als tlienaar des 
"Wuords optreden. 111 1894 aan de Theolngische School te l(ampel1 
"benoemd tot Hongleeraar in de <lmbtelijk4! vakkrtl. In 1902 naar 
"de Vrije Universiteit overgegaan, werd hij hovenllit'tI helnst met 
"het onderwijs in de exegese van hel Nieuwe Testament. Irt de rieh· 
"ling van beide ~enoernde studievakken verzamelde hij hoofd· 
"zakElijk zijn boekenseJral. Thans moet, Itelnas I de l1Iet zouveel 
"liefde ell zorg bijeengebrachte collectie naar alle zijden worden 
"verstrooid. Moge tie verspreide exerrrr.laren er Ine bijdr<tgen Ollt de 
"herinnering aan hunnen vorigeu hezltter 1evelllJig te houden." 

Ds. Petrus Bicsltrl'eld huwde: 
Ie) te Sint-Maarten (Noord-Holland) den 16 November 1883 

Brtgtje Nomes. overleden te Gorinchem den 22 Juni 1888, op 26· 
jarigen leertijd. H<lre ollurrs, broeder;: en zusiers melden haar 
overlijden in de kraut en voegen er aan lul' "Haar lijllell was lang· 
duri~ en smarlvu''' . 

Uit dil huwelijk : 
Een doch Ier N. Biesftrvtld, ~el)Ort'n te Gorinchem den 10 April 

1886 en overleden vUlir 2:.! JUlli 1888. 
2e) zijmie Predikant te Gorinchem. dell 20 relmrari 1890. 

M. Zalk Visser llie overleed te Amsterdam, Prinsellgracht nr. 415 
den 21 Maart 1909,41 jaar out!. Het bericht in de pers luidt: .. Onzt 
lIIoeder en zuster; A. M. Birslrrvelrl, B. S. OOUIIIU, j. Visser". 

(Wordt vervolgd) J. S. WlLLEMS-LE (lEHCQ. 

kOIlU: q€neoiloqle V3n Oen oeRqh 

Bom/twijll I 'UII de/l Berg". Burgemeester te Muitlt'I" Geboren 
omstreeks 1717. Overlellen te Muiden 3 Januari 178f1. 

Gehuwd lIIet Comtlia VUil der Dussen. Geb .. . .. Overl. te Muiden 
J Febr. /180. 

Kinderen :"Trijllfje, geb. 9 Oec. 1744; Mrljr, geb. 2 Arril 1747'; 
Bartlld en Aagjt. geh. 21 Jan. 1753; Bortlld. geb. 13 Oet. 1754; 
Abrollam, geb. 24 Febr. 1156; Net/ljt, geh. 8 Oet. 1758; Nttltjt, ' 
geb. 4 Apnl 1760: BOIIJtwijtl. geb. 6 Juni 1762. 
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Oowlewiju VUil f/t'll Bt'rgll. Geb. Ie Muitlt'lI (i JUli i 1762. Overl. te 
Muiuen 1\1 Nuv. 180G, (tengev. van cImlera) .. 

Gehuwtl 14 April 1793 lIIet Brccflljt' Aft/l'IIs. geh. te l~ansdorJl 
24.Juli 1763. . 

Killtlerell: Ollfllkwij/l, geb. 14 Dcc. IHlX). Over!. :10 April 1889 
te Weesp. 

Gehuwd ij Fehr. 1824 ... ·met El'crar"ll Bislllrij~r. {ieh. te Amster
dam. 23 Nov. 1803. Overl. te Weesp, 3 Febr. 1874. 

Kinderen: BOIll/ewijll, geb. I Arril 1824; EI't'rtjc, geh. 5 OeI. 
IR25 i. Hell/trik, ~eh. 16 D~c. JH~(j : Mf/dli~/, geh. 19 ,~1ailrl 182~; 
nregglill, ~eb. IJ Nuv. IH2!!; PIeler. geh. 20 Nuv. 1831 ; Comells, 
geb. 31 Mei IH33; Comelis, geh. 13 Sep!. /834. Ef'n Iwerfing (é~n 
daarvan hedt 2 uur en het alldere ki lid 24 uur geleefd). COnlelis, 
geb. 21 Juni 1836; Ltm/je, geb. 13 Juli 1837. overl. in', zelfde jaar; 
LttudtrT, geb. 24 Mei 1838, uverl. 8 Juli 11:138; Leell/tert. geb. 5 Juni 
1839. over!. 22 Aug. 1839; Gijsberf/I, geb. 13 Juli 1840, nverl. 26 Od. 
1840 ;Jo" Cllrislioa/l, geb. 2 Juli 1841 ; Gijslitrfa. geb. 25 Mei 1842; 
AIIJties, geb. ill 1844. . 

Marhirf 1'(111 I/ril Bl'rgfl. Geb. te Wees" /9 Maart 1828. Overl. 
Je Weesp 26 April 1907. 

Gehuwd 4 Aug. 1853, Ulet Maria C/a/lsst'II. Geb. Ie Muideu 
30 Maart 18JU. Overl. te Weesp 23 Dec. 1909. 

Kinderrn: EI'erarda, geb. 13 Juli 1854 ; Mol/llijs. geb. ij Oct. 
1855; DflflllclI'ijn, geh. 5 Nov. 1856; Hefld,ril/(I. geb. 19 April 1863; 
Htrtdrlk. ge.b. 31 Juli 1865; Ltlla. geb. 16 Febr. 1868; Ever/jt, 
geb. 10 Apnl 1870. overl. 2 Jan. 1872. Een leven!. geb. kind. 

Voorts zijn er n(lg twee kinderen geweest, in totaal 10, waarvan 
eén heette: COrt/rlis. . 

8mufcwijll 1'011 dm Dtrgh. Geb. te Wces(l 5 Nuv. 1850. Overl. 
te Weesp 10 Nov. 1920. 

Gehuwd 26 Mei 1887 met Ncrllje fit NOIli/CII. Geb. te Weesp 
2Y Aug. /863. Overl. te Wees jl 14 Mei 19JY. 

Kinderen: MI/rMel, geh. 26 Orl. I88R; Comtlis. geb. 21 Maart 
1893. beiden te Wees)). (Ook nog een levCllloos geb. kiud op 
3 Maart 1892. . 

MI/cl/iel 1'111/ den Berglt. Geh. te Wee~1I 26 Ot:!. 1888. 
Gehuwd 13 Nov. 1913, lIIet Ge"i~je MI/liler, Geb. te Hilttelll, 

28 Nov. 188ft 
Kinderen: Neellje, geb. 30 Aug. I!II4, IJvcrl. 4 Nuv. 1919; Bomft· 

wijlt, geb. 20 Sept. 1919; ,/afJ, geh. 9 Sept. Hl20; Nullje, geb. 
2 Mrt 1923; Allilje. geb. 9 Jan. 1!:I28. 

COHN. VAN UEN DErlGH. 
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Een ander 1II0tief voor het vervaardigen van gencalogiën Is het 
vcrlannen om een studiebeurs machtig te worden. Immers tal van 
geestelijke personen en tal van stichtingen hebben testamentair· 
v.stgelcgd, dat de door hun beschikbaar gestclde fondsen op de 
eerste plaats moeten wordcn toegewezen om te voorzien in de studle
kostcn van familieleden. Voor dcn onderzoeker bestaat hier de 
moeilijkheid da l hij zijn onderzoek ook zal moeten uUstrekken tot 
dc ziJlinies, dic ecn heel andere naam dra~en dan de slIchter. Dat 
Ol' d.t gebied vooral vaak "gebeunhaasd' wordt bewijst o.m. het 
groote werk over "Studiebeurzen" door Jhr. A. von dtr [)Qu dt 
lVilltlH1is ell de ciUeken welkc op verschillende daarin opgenomen 
geuulogilll geleverd zijII. (Wordl vlrl'olgd), 

Hel!nOlld. JAC. HEEREN. 

"Oe scha~~elaell" 
Wanneer wij tien ouderwetsehelI zalldweg van het dorp Barneveld 

lIaar Apeldoorn ill~laan, gaan wij het J{a~teel "de SchaHeiaer" 
voorbij, WAar ten tijde vail "jOIlI'QII SC/IOI/eruur" hd huis HAckfort 
stond, wnt trouwe'.ls uit de oude kaarten ten overvloede blijkt, 

Jouker IIdckforl, de toenmalige eigenaar van dat Huis en nabe
staande van del! UArlleveldsche held, gaf "zi/'ne Havesall,e den naam 
van SchAUeloer" tul a;lIIdenken van den he del1sprong van zijn lied 
JOIl. Het oude H~ckfort schijnt · aan den weil" dien wij volgen te 
hebben ~estalul. In 1736 WAS het nog gedeeltelijk aanwezif:l". il ltha", 
een ttekening VAn PrOllck vertoont achier etn nieuwerwel5ch 
gebouw een oud geoollw in JlIIIIWo~ens tijl lIIet een rank torentje. 
Jaren lang WAren de flock/orls aantlenlijke edelen en bczittcrs van 
een groot gedeelte der besle vaste goederen in due gemunie, 
waaronder Cotelaer, Brielaer enz. behoorden. 

In 1633 gaat SchaUelaer over op het ji!eslacht IIUI! Vijgh, genaamd 
Hardtllllllsl, door huwelijk lIIet Uartruid Hoek/ort, crfdochtcr van 
SchaHeiaer ; het WApen IIUfI Vijg/' vertoont twee gekruiste armen 
mei gebalde vuisten: dit sprekend wapen had hd volgend fe,t tot 
oorsprong: 

Een dappere Vijgh en kruisridder ontzette zijn aanvoerder door 
den kup van een 8All valle,u.len Saraceen zoo plat tc slaan als .. e~lIe 
gezoode koecke". 

Een and ere minder heldhaftigr: 'ezill~ i ~, dal het geslacht Viil:h, 
zich vroeger noeUlende HardtllulIsl, ruzie kreeg met etll Ottdersche 
Hertog, die zou gezeçd hebben: "Ik zal die Hardevuuste zoo week 
maken als eene vijgh " vanwaar de bijnaam Vijgh zon zijn overge
bleven, 

Gerrlrlll Agl/es Vijg" brengt Schaffelaar over in het ge~ l lIcht van 
Esstll, door haar huwelijk met LIlcas WiUtm 110/1 Esstfl lol fltls
btrgtll In 1678. LlIlHldrust van Veluwe; lallger dan een eeuw he
woond~ dat edele geslacht die sclloone bezitting, 
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Ll/ms \Villrm I:mb! IIHIIIIIC/ijk nir, !!I ichtl l! in 11fi7 ccu vnr~I('liJ k 
vrrhlijf te midtlen V:1Il dtn Inmmfr der IJr:tt'hligt eiken til !Jeuken. 

Ue aanleg vmt hel ImlllRntd , t!;lt met ver5chtldtnC! hoenlrrijen 
111eerdalI hUlldcnl hnmlers hC!llut'R. Wil!! ÎIl II t'II Stijl van Lrnlt"'Îjk X IV. 
lIIet hrude W<lltrIH'lrlijen til allerlei fUlil einC!lI . Ue 2 1 lanen die eell 
sterrel1bu!lch "ihnaken lijn uIIg ;'I:lI1\vuig. 

tl/ras \Viii,,,, 1'0/1 r:s.~(1/ huwlle I" I7H Murf.!rirt I'/llt n r,/Im fIJt 
1Vaflcfmll"cn; 7.ij was U il vrnnw v:m lIi1ntnltlille hegaaftlheitl t n 
hCtJcll'lIIle tie tlichlkuml; \I:uc venen Illlemen eenvuudig!!' ~olls. · 
tliemtiRe. SII1II5 link wecmHt'tligclI f.!t t:t l til 1':" " \Vlinder ; hOlar 
t(hlgCllltfit W:l5 sleet/s liJtlemte Cl! ht'zweek in 11!II , lij \'ulgtle helll 
twee jiuen laler. 

V;m !I:ue lichte jr2('US h:Hl'lIlIIall IItCfl Ii/' ÎUl lt Netl. lI erv. J(erk 
teil hlijvemlt ~edAchleni~ opgerich l : teil ,eerlijke UeuÎus lIil wil 
IUArmer, duur .Iell uitstekendelI bce/dllllllwer $ int//is geheiteld, 
ver,;ierl zijn Rmf. 

Ua"r Lflt /ls Wil/ril/ geell kill"erCII h:hl, wa~ JUllker IIrmfrik 
III/llltlll" Zwirr .ft VI/,f "Uil Slttll1L'ijk, genamllli " 111/ J':SSrII, a l ~ zoun 
dOlIT hem "A II~en(llnell . 

I" 1795 kWAllI tic SdmUeI"er ,hlllr velkunp in het he,.it Vóltl Mr. 
AHI/rftt .. hel hrmuhle Rf in UIlII, Itrwljll.ekt re 1111/1111111/ het htwuull- ,A~ .~~~"IJ.lfI~r " 
,Ie en wa!! etll dcr ttr~lt pcrcee· 
len wanrvour tie ;l~~lIr;mlie · , 
mtHlhchAppij V:lII ./1' j rmv,ll & 
Co. schAd everROetlill~ hel :lAhle. 
Bij tien brAml die hlibclIIsllcl 
!"euilllI , tUl.den hlll,lk rullrll 
IIIrt terpentijn huufdrul hehben 
geslJeeld. 

Unte 1 ;':1 I ~ l e Au.hhjlll,ker 
j. 11. DIlmIl ,'dil XII,'lrII I 'ntl 

Nj(t'tll, werd in IHlt7 eiji!clIAA r 
t n lid de Aailzielllijke heziUillg 
IIA aAn tij" lIeef .I. 11 . Barnn 
,'011 XIIJ'lrn 1 .. 1/1 Nit l'r" . Uue 
sllclllie in 1854 hd kostbaAr 
km;leel dal wij thAIIS nug 
kenllen. 

lil 1852 huwde hij !lIdjto", 
Comrlit Il:!.rolles 1'(/11 TIl,'/ rDIl 
StrlJrlskrrkrl/ .. e('11 tIlllIl ell 
t!ochtt r w('(tltll hen f.!e~chll" · 
ken : helaA~ I tie YCcJhl'llivelltle 
~tmllhnuder stiert 111' clf l'Arlge 
leeftijd, Cll dA;lrll,c,le ven ween 
het yonruilzicht lil' een waAr
digen opvulger van een edelen 
voder. 



lJe doeIlier huwde met A,mt Willtm )acob JOflSI 0<1(1111 van Nn~tll, 
geb. 25 December 1851, tIestijds Burgemee!tter van Ilnrntveld, 
waAnJuor lid kasteel thans nog In het bezit is VAU de fAmilie tlml 
N(1~tll. B. 

(Vrij UAar eell outl boekje over Darnevthl). 

GenealoGische 8lJzollbe~heöen 
ult ·ouöe alman"kken 

C. POST"" 

Tol de tlngelijksche uitrus tillg van den kooJlman tlit vrotger d:lgen 
be/worde zeker tic almatlak, WAarin hij de juiste dAta VAn markten, 
vervoerJlllogtUjkheden, slanden der Illaan, het weer en IIIIR vele 
anrJcre htlangrlJke wcleuswaardigherJell kou vinden. Achler tie 
tabeUeli w",s gt!\Ytlolllijk ecu aaulal hlallzijdell gereserveerd vopr 
"eelIe allect!tlte" of "een lofd iJ!t", welke lIilll1~ V",II proza of poëzie 
In tie rej,!el Kevnl!!tl werd tluor de "kruuick' . 

De HnHcnlmttSche altnauak-uitgevers Vall ZWtltl/lltll & T"ompsnll 
ell hUil tlllvulJ!tn verlIleidden In deze kruniek gedllrel1tle de 18·e.ell 
Ill-e. eeuw vourn:lmelljk tie tlat" van krijgsltlilldeliligen, Rebuorlell, 
IlIlwell/'keu CII sicrI lelI V:l1I vurslelijke persUIteII, !liet nis intcrnltzzo 
bericlt CII uver IWtllh!nljari!ltll, ~chuortell vall J en 4-IiIl~cn en wat 
verder ills sellsa linneel "I' dil gehied mocht gelden. Dele berlchlen 
zilll hieronder afj.l:cdrnkt, vourziell valt de cmnttleillilar VAII tien 
urtRtver. Omtrent de juistheid vall tie ntetledetlitlf!CU bulA",t 
nAtuurlijk twljrel . dnch lil vele gtvallcn 7.nl hct mugeUjk ziJu md 
een Ulter betruuwbare bron een vergelijking Ie makel', 

neOERI~n1l 

AOr"/loms, Ballkt. 3-8-1800 "is te LteUWAnhm ties aVlllttls 0111 9 
uren verlost , tie Ituisvrou)' van DOllkt Abra"mlls, van etu 
dugter, dell vtllgellden dag, ~lIorgel1s om Imll 5 Van etu ZII(III, 
ell snllgt, kWArtier voor 12 ure, wttltrolll vall eell dogltr; 
welke khldereu AlIelI 111 leven waren". 

arrukt/w, .ID/lmma tlOII. st. 21-2-lttOO te L('ellwarden ; 115/'. 
Dukhtr. Morlo. st. JO.. I-1819 te Schiedam; UH jr. I1 milt!. 9l1R. 

,,10 kinderen, wmtrvan 5 nog iu leven, 16 kteillkilldtrtll, 401 
ac:ltter·keliliklurJeren, I bed-acltlcr-kleillkil1t1, 12 a'lIIgtltuwtle· 
kinderen, sallleil 18 MslnulilielitIRcn". 

Emmrrs, A. "all. zie 0l' I Sllllks, Uf1~/lt/ . 
Poos. zie lil' Murl/borgl/. 
/lrssillg, A. zie Ol' Mryboom, { . IJ. 
/lOlVtll, jacobl/s VUIl drr. st. 2 -2-11311 te Dllnlrtt'llt: 1U2 jr, Is tilt 

Dordrecht begraven zekere jacobus 1'/111 drr IIOtl'tII, gtllOren 
16J4, is getruuwt 111 den jaare 1662 mei Urirljt 1'0" Wa/slim : 
welke w,eduwe nu 95 jarell berijkt lIedt en mei kinderen, kitlds-
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kindertu ril khlll~· kintl·kÎlukreli uagr hlct\'cn cn dit t';!;I' is, 
74 j ila r ~clr""\'I1 ~cwtcd". 

JSQflk.~, UlII'lirl, WCtl. I'. 1\ , I'. E/IIllltrl, sI. 21 · 12· IR28 Ic Meppel; 
1U2 Jr. 3 1111111. 

Kardol, "fm/rik. vitnlc 11)·9-11116 lijl! WU·slc \·crJ;a.mlag Ic Waa,-
dellhull/;. 

Korp, }011l/';/l1'5. ~l. 1 ~'· ri · IR27 Ie I{IIIICIII .. III ; 1112 jr. ft 1111111. 
I<osltr. lVillrm. st. Jan. 1155; 112 ir. ("Io1als niel vrrmcltl). 
LOIIM'$lJ, Pi,t,r. si . 4·4-1754 UI' Û'k : W!' jr. t'1I ,uim I IIIml. 

.... . werd 2 tlanclI vuur 1.Î 11 .1"1111 1.ick". 
1\I1IIIfS, Sibi/lf', zie uJ! UijsM'l. All/",I.". 
Afuf./roorf.h, )rlll,rkr. lil. 2-2-1111i Ic ' l.ulphcn ; li J jr. 7 lIulll. 

• . .. in het Umllhuili" (wct!. Farls). 
Mllf/ms, Mi/f/lill1n. 51. 2-2-IIiCI:I Vriu (Ut.) ; 111;1 jr. 
Mt)'bonm. J. IJ. I-lch. I1-Y- IR2fi, 4 Icvellde killtlcrt n, mncLlrr , 

III,i~vruu\Y vall A. IIts.d,,~, (1'Ia"l jlj lt:Hnl1 nid vr.rInctd). 
NtflrlulI'rII, rrrr/frik. ~I. o1 -:I-IHW Ic IMlenlalll: IC'" jr . ..... tut 

zijn .'16 ja"r hiUI tI!i ,.Jln l!eWCII ;'II~ kllYl'er \y;'I~rKell/.lll1eu':. , 
l'auI', Sm",,, '/I//t. ~L :l-12-1828 tc Zalltlvuurt; 40 Jr ... (,ruut JU~·.I 

tluim Uluie AIII ~lcrd:lIn~c Illaal ui ± I '

r 
tillim Nctt." 

P/,rfrarlls, Si.t/nu. ~t. (llntl Feh. 17m Ic wi Igacrtl (Frsi.) ; 1H5 jr. 
"I lij W;1~ eCII Ilclhchher VAn tic j:lgl ell jljdtuut ill SelltcmlJcr 

In;'lhlledell uug (hie clI\ l vuge l ~ gelijk In tic vll1\.:I". 
ptt/tlier, )1'"'1 A"II1I/lI'. jljl. 15-3· 177fi tc Uell lI a .. g: 1111 jr. 10 dg-. 

"U('wClkt 1.1jn hl'7.lghetlcn, hestam"le 111 les~r ll illtle wiskll1ule 
Ie J!evcn, IIU~ veertien Iing Vllur 7.ljll IllIntl, ell Ilat zeHjIj zulltler 
hel",II' 'Inti ('eli 111'11, heeft kunnen wnnrn(' ltIen". 

PieltrSt, ('"",,,i,lll. lI- l. :.!U-I-1751 te AItI ~ lcrtlam ; 115 jr. 
Prin.~, Aaro", Nul/mil. jljl. 2H·I-17&1 Ie !Jell !laag; 105 jr. 
12 tig. 

"Wa~ 20 I:lrtll hHUlI ell 10 jAreli hctlleeerig". (,,!luugtluitsche 
JtHul"). 

Ilijwl, Allto"I" jlj l. h('~hl Mti 11W.lle 7.wlllle; !Uil jr. 101 tig. Wttl. Villl 
Sibil/a A Il/In, the slierf ill de uuderduill '1<111 JI.lI jr. 3 llltu.l. 
Waren 75 ja<lr grtl'llttwll. 

Salm, WiIIl'lII . st. 13-1· 1193 Ie Vlnmdiug-ru; 1111 jr. 22 \Jg. 
Sa/ur, J . (j. sI. IR-12· 18Ift te Lei.len ; 11111 jr. 
Stll/ltk"m, Uijk 1'1/11 . lil. 11-7-1136 (plaat" nit'1 U:ltlt'( aaltltethti~l) 

"in 't (j:l~ lh\ly1l"; 1U2 jr . .... _ CII tluur tie rrgelllclI :lIdaa r ltI 

tlcn overletletlcn~ "laals hlRelllllllclI \Villrm jll(ubsz. welke up 
J byzOlulere vrnttwe 3:1 kluderen Iterf( gcltnd". 

71iijsst'll, lirrrijr . 1I t. W·2-mI5 tc Cttlelllhllr~: 1U2 jr. I mud. 15 tig. 
"weduwc, alkllll1slÎf{ V:lII Zueletl (Ocld.) Sjlfólilk til vcrst .. cd 
tlll liet eilltle h:lfes levclI" VII/kIlIllCII hehllllllclI". 

I,rolijklmiztll, jl/(,,/'. "I. 18-4-1816 Ic 'fi·llcrtl'J:r.llhll~clt; H12 jr. 
ZttUIi', }Jrlrr IJI/erSt dr. ged<llcenl 11I-1-IH27, vall W:l~l'ik. 

" ... zeeman VAn heruell decd lip 1111 Cil eell h:11I jilar, IIIcl 3 
zljucr vricnden welke dCI! ulldcnlolil V:l1I 00, tl1 % CII HO jarcn 
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bereikten. eeu "lallier togtje lIIet teil blleijer •.• lijnlle dit 
guelsthtlll Vtlll 4 perSlllltU 359 jtlrtll outl". 

ZW'rtrf/s, C"'/lrUs. st. 23-2-1778 te Amsierdalll. " . .. hehhen I" 
zijn lecHijl' 7H j~Hel1 Ol' lee gevaren. t n tot lid tlntle eell goede 
gt10nllheltl gthou\Jtn'. 

8ultenlalli> 

EIIi,,«hnm. /(I,rpfl . sI. &.2-1151 te Pemyll (EuR.): 144 jr. 
GallstJ,ltr, Êlisubtlll I'nll. st. 26-4-1619 Ie I(ruishoutell (bIj Utlll); 

104 J', 
LOI/I'ltr, "'urrmfilm. ~t. 11 -2-1157 Ie ftlullchen. 

2 tul'ler:t, cle uutl~te ~ell;laUld Marg(1ulllQ -, oud 110 jr., tie 
,,,,.Iere lUsIer (llaalll md vennel\J) 100 jr. Twee \Jagen lIa elkaar 
[!:eslorvell. 

NU/Ul'/I"l', M.";,, . ~1. 30·3- 1756 te Ui"anl; 125 jr. 11 1111111. (j tJg. 
Sterft "In 't G:lsU",ys een vrijster". " ... t il eel1iJ!.e .I:lgen vonr. 
hólólr .Inud gevról:lRt zijnlle, ólallgamule haM 'lomige leveuswijze, 
hóltl zij J!calllwuurt. dal lij ziJ!. altijd l'uher geRclleert en huytell 
:l \l e Jnlln~Chnp ell ZWiHe zurge gehuIlden hnd". 

RUI'trlx, . IJ. !li l . 14·6-1828 te Oudenannte; IUlI jr. Te Olldemlnrde 
Wil men "hel juhetreest vall den IOU-jnriKe" ./. IJ, 'Ibm'rix 
vieren. Itc iUWllllers VAn de naburige !li lteken wnren in ~ruf)tell 
gelall l'u IUl'l:cvtutid UI1l dit hij te WOIIl'II, en 111tIl h ... 1 ter zijuer 
eer de~ nmla:en!li hel ge!lichul gehl~t , tuen de grys:lanl duull 'n 
zijn bed j!evIH .. Jen werd. Om erhter den .Iólg niet Ie mlS!liell 
htbhell de inwuners duur mi.ldel Vóln eenig zwart lakeu :mn 
hct {ce~t tene ilIlilere kleur gegeven, de praalwagens zijn tI;lar. 
dm" lot lijkkoetsen veranderd , en zoo a"nstumis 's mans 
uitvnarte Jtevierll". 

Sfu', 1'huIIIU$, gehuwd 20- 11 -1756 Eugelaml (uiet nadu AIIIIJCt~tvtu), 
11111' 88 jr. lIIel ttU jun~e .Iuchter VólU 19 jr. "Ue bruytlC'glllll 
tmtl lut slleelj.!enuljrs lijn kints kindereu. watr vall de eell iu 
hel 35·51e jaar gAat". 

het Geslacht vo\n l>€11 vonb€l 
t€ wa.\l Wijk 

N8ilr nAuleitliuR va" tie mededeeling van .Ien Heer j . lI. 11. Motr 
iu het AIHihmU\ut cr htlretlellde j/lducus 11'11/ dm Vlllldll, welke te 
Waal~,' ljk 011 7 Juli 1704 huwde met .IoCl/bu fll/ 1I0i.<;, UI"ge Ut U 
yer~ l,nll IHln~,ee ll ~rtlke l 'lau dell lIeer j . VIlI/ .1" U all/llltII NlII, 
lil t. I aXiu"hln , He Jrlh 1001, IJ;lg, 8 e.v. . 

Ue7.e jllliows uf jllos' I'QI/ dt ll Vo"t/il WilS eell :1Chterk leiuzoon 
vlin unze/! dicht er (lie hlervour eeu bijllrage V:l1I dl':11 Ileer A. A. 
Vurstem/III/ 1'/11/ OJ1tIIII1 Alg. Ned. fam. Ulad 18H1), eu gchurell te 
Amsterdam uls ZUUII van joOSI vall dm VOlllitl en Atlljt lIall /(trMtrtll . 
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lijn vrnnw, jor"tm d" Bols, Wól~ thtdller van Blllrltr;rlu ,1/1 Bois, 
"Fr;tusrhe kO!li I ~rh!lfllhUilde r" Ie Wn:lhvljk. t il ('ort/rUu I'al/ A fllij/ll'ijrk 

Ht't gezin 1'(1/1 dril V,,"(/tl had lell minste vljr kiu\ltren : Bo/ll"r;cus 
(hcl!r, Waalwijk 3 .Juni 1729), jl,rjlbus (kl'slschoulhotltler t~ Waal· 
wijk), Fral/fms, Diimisius (huwde Aml'lerdam 1139 Maria van 
Blocklalldt) en CaUIDr;"". 

Velp, G., JUlli 1946. W. UOLK. 

€€n RO€lmlOnl>sch € tak 
l>€~ ~amlll€ VAn ~IJsWIJck 

Wapen: In zilvtr een als lillkersehuinh:l lk 1;('!'lanlsle ruotle pijl, 
de pnnl ua:" heneden. h~lvtn iu het l'child ver~ezeld van drie 
lespunlige roode sierren. liehuteekeu : een zespn"tl~e roude ster. l) 

{jtrardlls VIIII Nijswijck, Advoe"at a"n hel Souverein Hof V:HI 
Gelder te Huennon\J, huwde aldllólr in lOOI ur IrJ62 met Muria 
Thtrtsia vall Lom, geboren in 1G34 or 1635, dochter van GerardlIS 
en M,If;a Maliolly. 

Uit dit huwelijk .Ie vlllçcnd(' kiuderell : 
I. \Villir tnlllS l'UlI RijslI'iJch, gcd. Hueru1tl1ll1 5 Nuv. 1G62. 
Doopget uigcn : Oe lieer LicelitiMlt U ,rll/Ullf/S VUIl RijsU'ijrk, in 
wiens plaats de lieer Advucaat J ool/lies Slijm cn Vrouwe Maria 
MaUoIIJ'. 

'2. IsabcUa Marj!aretllo Wl/I RijsU'ljck, get!. H.oen1lO1l\124 Febr. 1664, 
over!. ald"ólr 27 Fehr. 1733. 
OcoJlf:etuiceu : Ue Heer Guardus lIall Lam en Mejuffrouw DIJrollltu 
KelwiJrk iu wier pl:l<lfs Mejuffrouw E/i!1/I/Jdll /!IuUm/i . 
lij huwde te l~uer lllOlid 2 Fehruari 1G8fi (omier getuigen van tien 
Heer Gtrard"s N /I/llltlll en l't1eJufftllllw /!IrcliU"',s 1'htrts;o ViJlI 
Rijswijek) den I leer ja(oblls C/lrisfnpllorus mr/x, 2ed. aldaar 6 Nuv. 
1663, eu er over!. 6 Aug. 1730, schul fis vall Hflernmnd. aa"gesteld 
7 Oef, 1689, deed .t/!Ii zllUllnllig den eet! 7 Nuv. 1689.', Hij wal' een 
lOon van KallÎlein Pllilipp/ls F"dillUlldlls Uir;,"C en "'I";U Elistlbelll 
de Prul/ju. 

Uit dil huwelijk wl':nltn te HllerlUunti gedlillpt : 
I. Maria 1'ItrrtSfu \Vtll/t,IjIlU V/rix, gtt!. 16 Nov. 17U3. OOUI)· 
geluigen : De Heer /'t/",s 8/1irkl/lUIIS sclmlli~ V,UI Swalmen 111 
plaats valt den Irtr E.erw. n eer Vidllr PuWlIg/l. I(anunnik Ie 
Xanten in het HertngdolJl Cleer ell Vruuwe Mm'icl EUsabelh de 
PrUI/;tr in pina!!> van tt1ejuUtfluw Wtll/frlillll Pfilll. 
2. Ellllllalllltl \Vil/lt/mIlS Wr;x, ged . 24 Uec. 11114, Jesuiet. 
Doopgetuigen: Jlluker Pltifippll.t Fmfill/llldlls Ujr;x cu Mcjoffruuw 
Maria ElÎsubffll CIJ/ls/a/lNa U;rix. 
3. Willd,fi'/fl Frrlllrüco IIQ/I mj~M';jt·k. ge.t. Hllermuml 10 April I 005. 

') liet NIJmUlllthe lullehl vin RU_wlJdi. ("Ilemttn Ntdt.ll"dlch FlmlUfbllli! 
XI (1894) bil, 321. 

') /I, F. " ... Bfll"Itn, O. " I .. d rlltllflt Vin dell MI,IIl ... , dtr .lld ROfmlond 
159&-1~ In Umbul". JI.lbotil IX tIIltlJ). bi •. ZII!I. 
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1723 - 20 Apr. Op nr. 9 mijn grootmoeder van mijn vrouw, 
!'choollvaders kalltH, /3.- . . 

1723 - 22 Juni Op nr. 135 het kindt van mijn Dirck va" MOft
kt,cktSchoolm.ter alhier tU kindt genaemt Wllmpit, 
/3.-. ' . 

1723 - 28 Dec. Op nr. 134 mijn vrouws stiefvader genae'lllt Pilttr 
Wilmst Vtrkrrck, pro Deo. 

1724 - 21 Jan. °1' Vnjdag op nr. 101 het killdt van Kom Ja/lSt 
VIUI Siritn. l'fO Deo. 

1725 - 14 Juni Op nr. 135 het kindt van mijns vrouws broer 
Htndrick BaSlÎuunSl VI(lsblom. pro Deo. 

1726 - 27 JUlli Op Oomlerd alf op nr. 135 mijn vrouw za, Mou)'ktn 
BasUllu/lse Vlasblor", 13.-. 

BARENDREGT 
1716 - IJ Nov. 
1119 - 27 Nov. 
1722 - 7 Mrt. 
1722 - 28 Mei 

L)'"/it TI/t ullis Bortlldregl, pro Deo. 
hel kindt van Ary Burtlldreg/, pro Deo. 
Pider Pitlrrst Barel/dreg', p~o Deo. 
Op nr. 26 Ary Gur(/se Baremfreg/, f 3.-; (en 
aen Sc/wlldl Boo/l oock van Dubbeldam maer niet 
schuldig). 

1723 - 26 Mei 

1724 - 22J;ui. 
1724· 7 Mrt. 

1725 - 19 Mrt. 
1725 - 12 Dec. 
1726 - J J Febr. 
1127· · 1 Mrt. 
1727 - 2 Mei 

. BOENDER 
1118 · 70et. 

1719 - 4 Jan. 
1719 - 30et. 
1719 - 6 OeI. 

1720 - 5 Jan . 

1721 - 8 Mei 

1721 - 20 Sept. 
1722 ~ 24 Dec. 
1723 - 2U Sept. 

1724 - 16 Sepl. 
1726 • 20 Nov. 
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Op nr. 97 L)'sbellt Korsse Her/0RI wed. van Gurit 
Isbrullise BaremIregt, f 6.-. 
hN kintlt van Ary Bart/llirtg/, pro Deo. 
Op nr. 76 hel killlll van JU/I Ar)'el/se Darmdrce/, 

r, ro I)eo. 
lel killlit van jucob P;dtrSl Hurell/lreef, pro Deo. 

het kindt van I"glll Pit/tnt Bart /ldugt, pro Deo. 
het killtlt van jacob PlttfrSl Bamidregt, pro Deo. 
hel kinllt van jocob Pirltrst Baw,drtg', pro Deo. 
hel kindt van II/gflt Bartlldrtgt, pro Deo. 

Op nr. 54 Nttltit jO/ls Ku)'put vrouw vall Kerk
lI1eester BoSfiotll AtrdSt Boeudtr, 13.-. 
Op nr. 54 hel kindt van Bosliatll Botmttr, 13.-. 
Op nr. 128 Woutt r Co"'tlis Botl/dtr. 13.-. 
Op nr. 128 Agit Comtlis Bomdt r, vrouw van 
Cu",t/is Motrltllst Mootkhotck, pro Deo. 
Op nr. 11 hel kindt van Ary Co",. Bomdtr, pro 
Deo te Strien. 
0'1 IIr. 54 Maria Mutrlells dl' Hegl, \!rouw van 
Basliotll Bomdtr, 13.- Ie Wieldregt. 
Op nr. 54 het killdt viln Basl;QtII Botlldtr; IJ.-. 
0l' nr. 17 Ary Com. Botlldtr; recht? 
011 nr. 54 het kindt van Bas,iotl! Alf'st Botl!der, 
{3-- . 
Op nr. 143 het killtlt vall Ary Au/st BOtlldtr. I 3.-. 
Öp nr. 54 het kindl van Bastiatll Botlldtr, / J.-, 

VAN VER GIESE 
1715· 7 Aug. Tlttunis I(f)'''t ~Q" fIt' Gitst, die dood is gesloken 

int dik van zijn been, pro Oen. 
1111 - 12 Juli het k;ndt van Jllfoh van dt' <Jitse, prn Den. 
1718 - 17 Aug. ' hel killdl van jlleob va" fffr <Jitst, pro Oeu. 
1718 • 23 Aug. het kindt van Thtuflis(7) v. d. Gkst, prn Deo 

. Ie Strie". 
1119· 14 Juli hel kind I van CO fl/elis Pitlerst 1'011 der Gitse, 

1720 • JU l all. 
1120· 4 Mei 
1(20 - 5 OeI. 
1120 • 12 Dt!c. 

r, ro Deo. 
lel killdl van jacofl Antst 1'0/1 lltr Giest, pro Oeo. 

jacoh The.,,,isse vo" tltr Gir-St, /3.- te Sirien. 
Dtlslioe/l Autlse 1'011 ,lu Giest, rech l ? 
het kinlIl V3n COffitUS Art/lst VUil dt' GicS(', pro 
Ueo te Strien. 

1721 - 8 SCIII. het kindl van jacob 1'011 dir GiiSt' va" de Schenkel
dijck, pro Deo. 

1722 • 20 Juli l Of! ComelisSt \IQ/I drr Girst, pru Deo te Strien. 
1722 • 23 Dec. liet kindl viln ComeUS vall dtr Vitse, prO Oeo Ie 

Sirieli. 
1723· 8 Fehr. Op nr. 126 Tllml/i s Ar/brrlse I'(/I/' I/rr Giest" 3.-. 
1723 • 26 Mei hel kindt va" COffltlis Ar}'mst "fm .ler V/cse in 

de Monckhocck, pro Oen Ie Strien . 
1723 • 28 Juli het kilHIt van SIII/tII/ Pieluse 1'1111 der Vitse. pro 

Deo te 5trien. 
1723 - 19 Aug. hel kindt van Tltrullis PieUrsr l'tlll tier Giesr, pro 

Deo Ie 5trien. 
1724· 2 Febr. hel kindl van Tllttwls Pirftrst VtIJl f/tr Viest, pro 

Den te Strien. 
1724 • 260et . Iwee kinderen va" TI/tllllis PitltrSt· .,011 dt r Gitse, 

prn Deo. te Strien. -
het kindt van jocob Altl/lst VIIII dtr Gitst, pro Deo . 
het kindl van JUli Kr)'IIt IIUI/ der Wtse, pro Oeo. 
het kindt van jall Kf)'lIt VO/I dtr Gitst, pro Deo. 
L)'IIIit' Ar)'tIlSt VOII dtr Gitst, pro Deo. te Strien. 
Maggtltit Tlttul/ls VOII dtr Gitu, pro Deo. 

1725 - 23 JtllI. 
1726· 8 Juni 
1726 - 21 Juni 
1126 - 8 Aug. 
1727 • 25 Mrt. 

KLEINJAN 
1120 - JU Apr. het kililit van JOIl Jocobse KII'J'IIJOII, pro Deo. 
1723 - 7 Juli het kindl viln Ar)1 klty/tjOI', pro Deo. 
1725 - J Jan. Gtrrililt Getri/s, vroll van jupItrI Klt)'"jUI'. pro Deo. 

VAN DER LINDE 
1715 • 11 Juli 

.1717 • 11 Jan. 

1117 • 150ct. 

hcl kiudl van Das/iUtllIlOI/ dtr Lilfllr gena~llt Ary, 
/3.--. . 
Ariaat/lie Pit/ers, tweetl e vrouw van Re)'" Ntn
driekst von dtr Lilldt, pro Deo. 
op nr. 144 het kindt van Dirck T!ltuI/isst VOII der 
Lil/dt, 13.- . 
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1118 - 7 SCI't. 01' nr. 99 Kom BasfiQt/lSl l'all dtr Lil/dl, IJ.-. 
1118 - 14 Sel'l. op IIr. 145 het kindt vall Virck TlltuniSM lJall dlr 

L1l1de, {J.-. 
1718 - 5 Dcc. 01' nr. 44 de vrou van Ary Mouck/flltk. wed. vall 

1719 - 17 Aug. 
1720 - 17 Juni 
17:10 - 25 Sepl. 

TI/til/lis Oirckst vall der UI/dl, /6.- te Strien. 
hel kindt van Kort Paulusst vall dl' UIIdl, pro Dw. 
het kindl van KliTS POIdusst lIOII dl' Ullllt,llrO Ow. 
"doen tJicr tylll is het niewe lM!tnhuys gelllaeckt 
val! Ar}' Kluf.1f mdselaar til de eersle htendercn 
lliclI der Î .. gek() lItll zijn die zijn gcwe~t van dCI! 
UIltje Bus/jIJm IIClldrickst "all dl' Lil/dl . .. . " , 

1720 - 11 OeI. (lP nr. 117 eorutlis rllellllisst I!OIlJt' LiIiJr.pro Deo. 
1720 - 180ct. het kindl vall eamelis TI/lUl/iSSt 1'1111 dlr Limit, 

IHlI Deo. 
1721 - 3 Mrt. Iet kindt van BusUou/! IIt/l/Jrickst VOII dlr LimIt, 

I,ro Deo te Sirien. 
1723 - 9 Febr. Iet kindt Vim Rty" PaulllSSt I!Otl der Lillllt, pro Deo. 
1723 - 9 Mrt. lId kimJt van L'omelis Tlleunisse vatl der Lillde, 

pro Deo. 
1723 - (} Apr. Nttllit Dircks S,,)'dtrs, vr!lUw van BasIiaall vall 

I/u Limlf, pro Deo te Strien. 
1723 - 19 Juni 

1724 - 5 Juli 

Huybtr'ie Coosse van Pd, vrouw Vall Mull/teus vall 
der Lil/de, pro Deo. . 
het kindt van DoS/iaalt vatl der Lil/de, pro Deo te 
Strien. 

1725 - 18 Jan. op nr. 95 Hmdrik Re}'lIl VUtl der Limle, pro Deo. 
1726 - J OeI. het kindt van BasliQa" Htndrikst van d" Lil/de, 

pro Deo te Striel1. 

NAAKTOEBOREN 
1721 - 16 Juli op nr. 21 het loontie van Pieler Nuackgebortl/, dat 

in Wieldregt voor syn vallers keet verdronken Is, 
. I'fo Deo te Wieldre~t. . 

1722 - 14 Apr. Iet kiluJt van Mtlls NaeekgtlJorm, pro Deo. 
1724 - 21 Febr. het kindt van Melis Natckgebortll, pro Ueo. 
QUARTEl . 
1723 • 18 Mei op lil. 40 het kiudt van Htlldrjek Ar}'tlISl Quarltl, 

1723 • 16 Nov. 
1723 • 25 Nov, 
1724· 3 JAn , 
1724 - 170ct. 

VAN TWIST 

pro Deo te Strieu. 
op nr. iK) Fitie Dirckst Quarlel, pro Deo. 
op nf. 62 Ary Dirckst Quarltl, /3.-. . 
op nr. 75 Virck Direksl oudl QIfOrlrl, /6.-. 
op lil. 75 het kindt van !Jyckgraar Vlrek Arrellst 
Qllorlel, 13.-. 

1718 • 16 Mrt. het khult V311 Pider Hrmlrikst vall 1'II'IsI, "ro Dco. 
1722 - 240ct. tie twee kindertn vall Pjeltr Ht!/drlksl valt rwlsl, 

pro I)eo, 
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VAN DER WULP 
1715 - 111 D('c. !lrl kimU VOIII Cf/rl/t Us Mil dr' "'"11', pft) Oeo. 
1719 • lil Sepl . LI'lIUr l"ornrlis V/UI tlr' WI/IC' 1 :1.-. 
1722 . 26 Nov. hêt khllil \'al1 jal/ IIUII Iltr \ 1111', prn !Jen. 
1723· !I JOl". CI/fllrfis Ar}'",st VI1II Ill'r WIl'p. "ru Uell Ie Siriell, 
1723 • 30 Dec. hd kindt \'al1 Atdl'O" dlr WIllp, pro Deo. 

Ue tJl}I lI.lgraver rekemle irdert drie lIIaAmlel1l11et 111:11 I<.erkmee~tf:f 
Af. VIII~rlld "Iaal/'I: ~eefl erll IIverzicilt vall deze ruucti/llliuissen 
gedurende !Irt he landcldc tijdvilk , 
I Juli 1715 - 31 tJee. 1715 jQrofl SllIIjer 

. 1716 Cnrutlis Krnnrll/I(II/rk 
1717 Mrli.t N/1l1ckgebnrtll 
1718 IJuslilllll Atrdst Borl/drr 

J;lII. 171!1 • JIJ Juni 1720 t'nf//,lis GttrvUrl 
Juli . 31 Dec~llher 172i1 jt/Is JfllISr BlIs'rf 

1721 t'ufl/rlis Ilt Nlg! 
1722 Nrmlrik Va;' VrM 
I72J Ary III/)'srr' 
1724 ./(l/1s1 /?J 'eklloeek 
1725 KllfS I(arsse VIIII 1/111111 
l72ri Ary AI'r/.~e 80rll/lrr 
1727 M/lorltl' Vtr)'p. 

Lijst VIIII 8tsJllrh/slla/llt'll, I'Il/Jrl>fJllltlJ/lf! III /Ir' I r derl 1'011 flrl 
Dtgrao/bolk vall 's·{jrallt'lldul (/7l!j. /727) 

Aord(d)loom Blom VII/II {jilst, vall 
Alblos DII('/is Veeker OlltS, I'all d,r 
Altol/a, I 'on Dotl/dtr D'Rtl/S {j,II/f/n'lIl1ll 
Apptl IJ"" /ftJ/l/ttlt amlllsit'OlIrl 
Daal. dt 8l'trtll'(1l1r' VIII/gtll, IIUII UIIIIIJf 
Daerlmoll lJIJI VrM, l'lm UnItI. 1'/11/ fit 
Barelldrl1' Hallilu" DrlltlR,l/Ilijk {jruw/ia, vatl 
BI/X Boom /)",urSII' /I/1r' Grurl/rvrll 
Btik, vafl Bmkrl EI.~/, 1'1/11 drr UrlH'llrll'l'g 
Blldus Bral'tllbot'r Emflll/il (]rottlilaut 
Belja,rt Bril/ek! Emrik, 1'//11 OffHJlr 
Btlj,rs IJrtlrk, vall /ltII ell(II)/, 1'1111 Ilt'r On'j'ltr 
BtIIllIII1, I'UII Urll}''', de Erekrl, Vtlll 1/(/111, 1'111/ 
B,re", 1'011 /ltII B,,,t, VOII Es. vall HI/I/III'PI,irr 
BtSi'tllrr Omslll Gur, dt Hurll'l!. 
Oel/rf!/l, IIUII Husltl {}ctrvlitl 1I111'rl', VIIII der 
Biesbos 0,., Grllurl, VIUI HIIVf'rslat, van 
Blaeek Capellt. l'UlI Gl'r"..:k Urm!, vall 
Blryek, vall de Corltwi)w Oeus IIrrs, VIJII 
Bloek/awll ('roos airse. VOlt dl'r IIt11sbool/l 
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J. AltIrit" Dtkrlll, get!. 23 "pril 1007 Noortlerkerk. 
4. ('"mrlltl lJekoll, \'crm. get! . h'dam. Nounierkerk 22 .111111 1672 

al5 tJluI IIW'OOtl, ge~(l)rveli aldaar waar!'lcilijlilijk 28 "pril 17 18. 
V. jllfnlJ Btkt/II. Satyllwuker, geb. Amsltnlalll 1(;41 , led. 

Wtltukerk 14 Juni 1658. Overleden Novel11ber 1719. 
Ir; a) I Mei lI ifJU te h'dalll, met MarfaTtllf(1 E&kt$ van Zut"hen, 

geb. 1636, lIverieden 1667 te A'dam, 
Uit dit lIuwelijk: 
t. Jillis Btlwu vul~t VI. 
2. J((lIIc11t Uml/ltlltll) Brkoll, ged . A'dal11. W~terke,k 26 Oec. 

1662. . 
J . ""11/1 (TII/mtk(//) DtkOIl, ged. A'dalli. Nounlerkuk IJ Febr. 

1005: 
4. Am',;t,\: IJ tkol/, j!tll. A't.Iam. Westerkerk JO Mei IOCM!, 
Ir. lI} 15 Febr. 1GG9111 de IU(. I<erk tn 17 febr. !n69 in de Nieuwe 

I(e,k te A'drun, l1Iet Cal/lllrI ,." jOt/slm, Reh. WO te Vlallcn. De 
omltrtrnuw VUIlti "I:lats 26 Januari 1669 te I\'dillil. 

Uit dit Ilu wt'lijk: . 
MI/dil DrklJ//lI', J!:t!b. IG7U te A'umll. Tr, te A'dam 13 A'Iril 
Ili9 1 lIIel IIrrIllOIlU$ Smilfl van MiIIi~en . 

Ir. c) (yernWCtlelilk) UI' 7 Nuy . 17UG te Haarlem U1ctjmlilflJrl/ls. 
Ir. ti) (yewlUt!tlel Jk) 011 16 Allg. 1716 te Ha arlem met A/lgmlsst 

jorobs. 
VI. Jillis lJrkmt, Plllilwerkcr, ([cd . I\'tl<llll. Wedcrkcrk 6 r~chr. 

1661, uml <, rlr. 24 April WUB met Muria j llllS Grom, ged. t e A'tlam 
1667, ,llIehter van }Oll Vrom cn EI/grlljt AfrI;s. "'et lmwelijk werd 
111 ue Nieuwe I(rl k vollrukken uI' 9 Mei I(jU8. 

Uit uit IIl1wetljk: 
I. een killtl , wlt,,1 ij Januari 1691 begraveu te A'lIsleulam, I(a rl-

huizerke,kl luf. 
2. Cu'"arilla IJrknu, gro, Amsterdam, Noordukelk 21 MAArt 1694. 
3. (SI/Rtllit lItkem, Red. Amsterdam, Nooruerkerk I SeJlt. Ui97, 
4. locolt Orko", yolgt VII. . 
VII. j ueuIJ IJtk,,,,, geil. Aillsierdalll. Nooruerkerk 24 Aluil 1701 , 

werd IHIlI,ler ,Ier slatl 30 JatlllAri 1128 en Cuorltllleler, ailllgt5It1t1 
door het bestuur van Amsterdam, Ondtl lr. : I) 22 JUIII 1725 te 
A'tlam, met AI'RtI/;SSt Vtrbraktl (Weduwe vau lVI/trol'''' Abrollams). 
ged. A'dam 1(;89, tlodller vall Abro/lam Et'trls en Rtbtun lVnl,o.-tII . 
l1e I h.wel ljk!'vulhekkillg hatlJ,laats in de Nieuwe I(elk, 8 Juli 1725. 
A"""isst Vttb",ktl ~ lierf 17 8, wenl 21 Maart '48 begraven in tie 
Nuurtlcrkerk. jflcob BekuIl hertr. 2) 12 Juli '48 t e A't!iUl1 lUet JacoIlo 
VU" dtt IIrgf{t, wetlllwe vall Al/riUOII Gtfltll. I lij oyerleed 25 JIII1I100. 

Uit tli( IllIwcHjk: 
I. JUur ll' IJrk(lll, ge h. 1725 Ie AlIIstetll:UII . Zij tr, 11 Oei. 1748 

te "'dalu , mei JI/Il Com. I 'a ll dtt IItggt. 
Uil dit 1'llIwclljk: 
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Jrl/mllt 1'1111 der IIrggc, gelloupt A'dam . Westerke"k, 6 JIIIII 
114H i 

'/UII I'IIII ,Irt IIrl!l!t , J!<,tlnoJlII\\lmu . Nllurdclkcrk 20 Oct. 1751. 
2. Jllfi.~ "t'kml yulKI VIII. . 
3. l"IIIIII'-;1lI1 IIrlmll, J!ed. AlIIslenllUli We!' tl'rkt'rk 111 Fehr. 1731), 

underfr. Ie I\'tlalll 2tJ Oe('. 1752 111f t J UKIIet/u Mlt'/itlst v;m 
Hustl)('k. 

4 . Vertlllletl<'lijk Nj('II/IIc/S Utllll", gl'd. A'tI:lUI, I.ttthcl1'ehekcrk 
lOrt. 115," 

VIII. JiII;~ /I(kml, lJiar"uir.Sclmull1lttst<,r, ~cII . A'dmll, N'Klr· 
lIerkerk 2fJ !'('hr. I11H, wC'r11 15 Nllv. 174~ li,1 ,Ier Kerk, stierf 1783 
l'1I wt'rtl h('I-:1:1Y('1I 24 AJlri l 1783 ill de Eilnmll'kerk A 'dam. 

Ir. :I) Am/(! (Jmm (ulldulr. 12 Juli ' ''K). grd . A',lalll. Noorder
kerk 31 Atlg. 172 1, Iinel/iu van Arlt Ij""" r il JuenlJ/I j o" s (deze 
laatsle ' lIlde!'lr. up ,trlllt /I,ltll dllJt - 12.7 . 174t1 - 1IIe1 den vader 
van jilfi.~, Jnmll IItk/llI) . 1(Î1uleren tlit dit huwd ijk : 

I. ./ IIC11/' IIrkllll, ~etl . A'dalll, Noordrrkerk 8 Maart 1152, jOlig 
g~lurv"II . 

2 . ./1/1'11/111 IMiI'II , Jtc il. A. 'd ;UII, Eililtltl J; kerk 2(; I1Ct. 1753, jllllg 
~l'slllrYI'II . 

3 • ./"" /11111 U/'klm. I;:.t,1. A ',1:1111. 0 .7.. l(a llcl fI MiI:.rt l1á5. lij Iruuwt 
Lr- i\\hltll H Sept. 11 1141; 11 tir Olul tl kerk mei NWO/'ClIII I'ouilis 
Zil'flt' . Up Ifi Ud . 11432 YCI'lrt!kl lij 1!Ot :II' AIIi~ lI1e r-r. 

Ir. h) Mil"" 's Unll'tl lllld Ie I\'lImll " I' Ik Mei 1755 ("mlertr. 
2 Mei , '/rl!l)~ ~ch . "',ImIl 1732 r il lle5h,rvr-n IHIII, hrll rilvclI Ei l<l lllls· 
kerk 19 Maart IHlII : ,II/thlcr van e lI/l'S Ü"/Jtli.~.tt' Sdl/·,wtlfll'" (V'l" 
La relI) t'1I AI,,,III A,Iri,ltmt ,It' tvil. l( iltllcrCIl uil Il it huwelijk : 

4. M,u;u Btk"", lle,1. AIII ~ l erd;nll, Amslclkclk :.15 juli l1áG. 
5. N;(,lllId$ Ikkllfl, vul,!!1 IX. 
6. },ICIJb Ilrk"", v(J l ~t IX '-'i~. 
1. Muria, III1~r,Ii.~.Ç( lI(knll, Iff'll.l\'t1 at1l, Wr~ll',krlk 2 Oei. l7GI, 

veltullr,lcliJk nverlellen I Maart 1163. 
8. (,'ulllllr;I/I/, ÀI/lrio IItkolt, 1(<'11. A'tl:llll, N.7 .. 1( :lJI('I, 18 Fehr. IUil. 
9. Cllmtl;.~ UtfWII, gc,1. A'tlmll, Eil;lIIt1skerk 19 Allg. 1764, jtlllg 

grslllryell . . 
UI. Ah";,,, AI/J:tIIi~U' IltIWII, grd . i\'tlmu, i\lIlslclkcrk IJ febr. 

11f)li. 
IJ. l'/H'",Ii.~ nthll/I, geil. A',lillII, Wt'~ l erkl' lk :1O Oei . 1761. 
12. A",jQ,II/S IJtknll, get!. A'dit/n, Westt'lkerk Hl Nov. 1168. 
IJ. Villa IJtkOIl, Ket! . A'tlam . Nuun,krkcrk 2" Ftht. 1171. 
IX . N ;cullIlI.f BekuIl, OrAallfacttlr, Ketl. Aru51t'rd;tllI Amstelkerk 

2H Mei Iï r.H, IIIlderl r. 25 Mei 1183 Ie ft·,I;uII. IJtlrmuItIlK,lI/sl , Reh. 
JU Ft ltr. 171i1 I, lIyellellen ~ Mei 18 14, tll/eht er viln /Mllirr /( llml 
ell All/lil I<t'ijg,·r. 11<'1 hllweli/' k went vultrukkcli .Iulli 178.1. IlulI 
muil/ecl lesllullcl1 l wenl vcr (4 1<'11 Wlur N"lari~ 1:. S/IJl'.~(/rk d, t. 
20 Feltr, l1iH. Nit'I/lllI/s werd 21i Mam t 17!1I 111'gra YCn in de ëil;ultls· 
kcr, I\'tl<llll . 

Uit dit IllIwt'lilk : 
I. Ni(()/II(/.~ If('JWIIII', ~(.' h. 1\',lillil 21 Ma:Jrt 1?tI,I, gr,1. A'd ll lll 

Noordc/kerk 24 Malltl I7H4, oycrktlcn :, IJl:!c. 17&1. 
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2. at"" O,krlllll', geb. 1\'1.1<1111 4 Nov. 1185, geil. A\l:un Noorder. 
kerk 9 Nov. 1785, overleden in Rusland .rs Jager v. h . 35e 
InrRlllerlr-llr(!:illltllt (18121). 

3. Maria BtkolIM'. geb. A'tlam 15 Nov. 1787, getloollt Wester-
kerk 18 Nov. I1K1, overleden 15 Juni 1188. . 

4. }ocolJ Brkt/IIII' volgt X. 
IX bis. lacol! Urktmw, Uurkhalldela:tr, geil. I\'I,\:UII, Amslelkerk 

25 DcC'. 11!;9, ovrrletJen A'dam, JApril 1838. 
Tt. 3 AIUIl 1195 Ie A'dam : Maria Vt,s/rolm; 28 April 1797 tt 

A'tJam: Maria VoOfll; 21 Oct. 1829 te A'dam: Sara MarfoftfllQ 
Sos, ged. 1\\1",11 Nieuwe I<uk, 11- Jau. 1192. • 
. X. ./ocob Orka,,",. OMkhantJeiaar, geb. A'dam 23 Mei 1789. 

ged. Wcslerktrk 29 Mei 1789, Ir. 30 Aug. 1812 metjolICulllo Morla 
IJ(OIlM" '. ced. 15 April 1191, dochter valt a"Rorlllf O"IIIN'" til 
lV)'"ullda Smit. Jocub Dtkouw overleed te A'tI:1I1I 1865. 

Uit dit huwclijk: 
I. Grrrjt Nlco{c/(ll DtkollW, wlgt XI. 
2. 1V,./IfmdR (1V)'IIljr! DekoUlv, geb. 1\\lalll 27 Juni 1811, uver. 

leden 21 Juli 181 • 
3. jO(I(/I/I/a, 'Maria DekolJw, geb. 'A'dam 2 Aug. 1818, ovuledeu 

1 Mrl . U199. . 
4. Ptirollr/lll, .Iacnb(l Dtkouw, geb. A'dall1 11 Aug. 1820, over· 

leden 12 .Juli 1823. 
5. JOCO"II, Mur/o, IV)'flamla Dekoull', geb. A'dalll 24 Mmut 1822, 

uverleden 4 Mei 1822. 
6. Prlrollrllu UCkOIlW, geb. A'dal1l IAltril 1824, overleden 5 Jan . 

IR29. 
7. }lJcoba Dtkouw, geb. A\lalll 20 Mei 1826, overleden IJ febr. 

182". 
8. }OtOO, }",., ;IIIIII DtkollW, vulgt XI bis. 
9. }IIIIIIIIIIU, DQflholomfllo Dtkouw, geb. A'd3111 31 Maart 1831, 

overleden 5 .111111 1800. 
10. Jol/(lIl11rs,. IVJwamllls Dekoull', geb. A'dam 5 juni 1832, over

ledell 1 ' ·ehr. 1834. 
11. JOlT Dekflull', geb. A\lal1l29 April 1835, overleden 1 Sept. 1835. 
XI. atrrit, Nieoll/us ndl.ouw, Boekhandela:", Fch. A'dam 

21 Juli 1815, uvcrledell aldaar 9 Nov. 1853. Tr. te A dmu 13 Mei 
1841 lIIet El'trdi"a ar"'ers, geb. 18 jan. 1821, uverleden 21 juni 
1889, duchter van Marll/US GJ'lbcrs en Lamwla arHIUII. 

Killtlerel1 ui( dit Iluwelijk: 
I. jll(ob Od,ollw. vnlRt XII. 

. 2. AI/Ir/a, Lrul/btrla DtkoUW1 geb, A'dam 5 Febr. 1844, ovelJedel1 
5 Oet . 18tll. 

J . ./01111/11111, /Uur;f/ Dekollw, geh. 1\ 'tlmn 9 Sellt. I R4fi, overiedcil Ie 
l..ehillltlll IOIl'gllll) 16 AUt!. HI2!'i . Tr. te lIaarlelll 10 Mei '873 
jucnhl/s P 11111, geh. 17 Nuv. 1837, geslorveute A'dam 17 Dec:. 
1884. Killtleren uit lIit Huwelijk: 
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a. Evtrordlls, Lal/am/es Planl, geb, A'dam 27 April 1874, 
overleden lortland (Oregoll) 16 Maart 1929. · 

b. · }oco/tn.joIIQf1Ila PlOOI, geb. A'dam23 jan. 1876, overleden 
. . Dec. 1944 in PorIland . 

c. Ida Plaal, geh. A'dam 10 Aug. 1817, overleden 12 Jan . 1878. 
d. /Iellf/rik"s, }ol/o",'ts Ploal, geb. A'd:un 12 Dec. 1878. 

4, AllIIa Evt'rdil/a Dekouw, geb. A'dam 3(1 Dec. 1851 , overleden 
te Zaandam 21 Nuv. 1936. Tr. 10 April lAAI Alberl Kummer 
Commissaris van Politie Ie A'dam. (Overleden 7 jan . 1932): 
Kimlercn uit dit Huwelijk : 

EvtrdillU Kml/lllu, geb. A'dam 17 febr. 1882, fr. A'dam . 
Uev.: IV. 1·lwlI/soll. 
IJr. ,Ubaills I(ummtr, gcb. A'da11l21 Sept. 1893, Ir. A'dam. 
Sirih/ lIidt. 

XI bi!>. JOCf)b, }lIrrloo/l Dtkollll', IJoekhamJelaar, geb. A'd:1I11 
18 Maarl 1828, ovcrleden 25 Febr. 1889. 

Tr. I) 29 juli 1857 Ie U'llamjollullfla, Maria l'all Lnoll, geb. R'II:un, 
19 Dec. 1828, overletlcli Ic A'dam 22 Nov. 1858 (I(jnderloos). 
2) 24 Mei 1800 te I\'dam: AlIgmJtle vall XsemlofJrIl, Wed.e H. F. v. d. 
Scl/etr, geb. A',lalll 14 AtI~. 1635, live rieden ft April 1863 (I(inder-
111os). J) Ifi April 1814 te A tJmlljol/alilla, MuriujallsC/I, geb. A'dam 
27 Nov, 1842 (I(i1llIerI005), 

XII, Jucnll LJt'ko/lIl', AS~lJradcur, ~eb. l\'tl:l1u 30 Mei 1842, over· 
leden Haarlem 9 Maart 1899. Tr. 2 1 April 1870 te A\lalll Mo//ië/le 
}alStI, geh. A'dam 13 Juli 1848, ovcrlcden Naanleu 7 jalluari 1938 
dochter van Ur, jOlrplt Olil'itr J OlStI en Frullcisca UI/tl/t'. ' 

Kinderen uit dil Iluwelijk: 
I , MOl/iq/le Drkmlll', geb. Ndam 20 Maart 1871, .. verleden Naanlen 

14 SetI!. 194tJ. 
2. Everdlllo, j,/tolla DtkfJlIll', geb. R'tlalll G Mei 1872, overletJen 

Huizen R Uet·. 1929, 
3. Elisabdh, j neobo Btkall"', geb. R'dmll 12 febr. 1875. 
4. Jacoo, /lmr; fJtknllll', volgt XIII. 
XIII. }ocob, /ltm; BtkollW, Assurm'eur, gch. R'tlalll I1 April 

I~. Tr. H;ullburg 18 jallllnri 1905 Et/mw. AWIO, Frit'dnekt 
KttckbllSCll, geb. 1I,IIIIburg 15 Maart 1885, doch Ier van Ullo f(ieek. 
bu.çcll en A. W. WillI. MUI/sltr. 

I(indercn uil dit Huwelijk: 
I. HUI/s, 0110 lltkotlW, volgt XIV. 
2. Hellri, Ellt rt Willy Oeko/lw, vfllgl XIV hili. 
XIV. HallS, Ullo OtkOIlW, As~uratJc"r, geb. A\""1I 23 Aug. 1900. 

Tr. HilvmullI 12 Dcc. 1932 .Emu Marin Marg(l,ellio Jogt,. R:cb . 
30 Sept. 19I1R, dochter vau j. r . jagrr en Mflrgarttl/U, 1:.1isabilll, 
Julie VogtlgtSfll/g. 

I(buleren nit dit Iluwclijk : 
I. 0110 Bckumv, geh, 27 Aug. 1935. 
2. Emmy, Mia llehouw, l,(e6. 5 juli 1941. 
3. Morgutrile, WiII)' LJrko/lli', geb. 5 juli 1U41. 
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XIV bis, IIt'IIri, Evrrf, Will)' Otko//w, AS~lIradeur, gt:o. A'dalll 
20 Dec. 1007. Tr. I) 29 Mei 1941 Hlariculll Marlt.//trilt'. Maria, 
jost'p//U, Tlleodora AIlJt'rdilfgk TI/J'm, (dochter van Tfltodorus Jose
p/ms, AI/IOlljflS, Maria Albmlil/gk Th.l'lII en jU/IUI/lla Afargarcfl/a, 
RmjMjs, Maria HermaIls) geb. A'dmn 15 Maart 1913, uverleden 
Huizen 27 Juni 1944. 

Uit dit Huwelijk: Mnrgutrift. Maria, )osep/III, TlltmffJrtJ Btkouw, 
27 Juni 1944, gl'h. te Huizen. . 

2) S Sept. 1945, Apeldnorn Frul/eillll, Maritl de JOl/Kr, geb. Hil
versu lII 25 April 1912, dochter van GerordllS. Pc/rus dc Jonge en 
Frallcilla Maria lIe J( rje/;. 

BOEkBEspREkinG 
Dr. M. Nierll flyr:r, Prin'fll Morie/nor! J', W"uenoor. 
lIVe 1(oc/l oJ, heraldixh figUM." 

lu een, voor hedendaagse uitvoering zeker van zeer goede kwaliteit 
gedrukt boekje, toont Dr. Nitllleyer aa n dat de heraldische be
naming schaaktorelI, of Benl/nel /liet meer deugt, doch voortaan 
Roch heet. Dr. N. tUOl,It dit aan door aanhalingen uit diverse boeken, 
betrekking hehbende op het schaakslJel, echter uit @'een enkel 
heraldisch werk, wat lII.i, méér invloed zou hebben uItgeoefend . 
Immers, een "vakterm" die reeds jaren (misschien reeds eeuwen 1) 
bestaat, plotselin~ omdopen, omdat IJlen er op een ander gebied een 
andere "vakterm' op lIa houdt is onjuist. Dit zal ook wel de toe· 
komst uitwijzen. De schaaktoren, ook wel bemmel genaamd, zal, 
ook al komt de benaming belllllleilliel in het Ned. woordenboek voor, 
lIiet door de Roc" verdrongen worden, ook al is de theorie die Dr. N. 
0115 laat zien, volgens zijn inzichten wèl juist. 

In Duitschland heert lIIen op het eind der vorige eeuw eveneens 
getracht een oll1mekeer in de heraldieke termen te brengen, wat 
niet lukte, daar nu eemnaal de heraldici vasthouden aan de uude, 
bestaanbare termen, welke, lIaar hUil inzicht, de origineelen zi~: 

sp.aRbEma van Sjaal/bEma state 

Als geschiedvorscher in tie Friesclle geschiedellis gaan mijn ge
dachten terug naar een zeer oud populair geslacht. 

En wel naar de Sjoerdelllo's, ook wel T;oflrdema. De Sjaerdemo's, 
voor zoover na te gaan, komen van Franeker. Een zeer oud adelijk 
geslacht. 

lu de woelige tlagen in de 14e eeuw maakten zij geschiedenis, 
die OIlS veel verha:llt. Zij bezaten het erfelijk oPl'erbeheer der stad 
franeker en vau vader Ol) zoon vervulden enkelen de fUlictie van 
Grietman over franekeradeel. Buiten franeker bezaten zij een 
groot slot. 
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In de oudere kronieken vind men vermeld, dat in 1237 Sicco 
Siarda, lee~ SJatrdl'lIIrr, aan het hoord van de regeerillg over Friesland 
stond. En wel in zijn kwaliteit als Potestaat. laler werd hij opgevolgd 
door juro DekCIII/1. 

Deze S;((O dCl'd niet aan, Wilt 111elI nueulf, politiek. Ook niet 
aan onderlinge twist, zooals dat onder de Frieschc atlel helaas 
vaak voor kwam. 

Sleeo stond hekend als eCIl nobel IIIcnsdl. In !lilrt en nieren een 
Fries. Eli t och, al deed hij niet aau pulitiek, was hij een vurig 
pleiter voor vrijheid en onafhankelijkheid van het gewest. Het was 
eeus, dat Hullam.lsche graven zidl wIsten in te mengel! in de friesdlc 
staatshllj~hul1dillg. Wegens laksheid vtm IlclI vuurg(ITJger van Sicco 
was dit mugelijk geweest. 

De olilierlillgc flriesche groutheden wisten wat vuor 'n strijder 
voor de ollaUliIlIkelijkheid Sicco wa~ en bilden hem toen het Poles· 
batschap aan. En het bleek ook, dat hij de rechle man op de rechte 
plaats was. 

Graaf Wil/f/ll 1/, bekend onder de hijnaam van Roomsch 
Koning, graaf over Hulland, was heerschzuchtig van aard. Hij 
wendde alle middelen aan, 0111 zijn heerschwcht uit te vieren, en 
zijn g-ebiedell uil te breidel!. 

Hij trachtte edellieden van friesland 0111 te koopelI, opdat zij 
hem zoudeu uitroepen als heerscher uver dit gewest. Deze edellieden 
waren echter te veel fries van geboorte 0111 landverraad te plegen. 

0111 echter geen kwade voet lIIet hem te hebhen, verwezen zij 
Graaf Wilft/ll 11 Illaar naar Sicco S;aen/ema, om met dien eens 
te onderh.mdelen. 

Sicco ontving toen brieven vol gunstbewijzen en bevattende 
vele aanbiedingen van weldaden, en wat al meer in 's-G raven kraam 
te pas kwam, 0111 (Ie be~eerde titel te bemachtigen. 

Maar de Or .. af was bitter teleurgesteld, toen hij het volgende 
schrijven van Sicco ontving: 

"Grootmachtige Coninck I En wilt U tevergeefs niet moei/·en. 
"Meent Ghij dat ick om lIlij ende mijn (lheslachte te verhef en, 
"een verrader wil zijn, ende dell lIaecomelinghen val! die vrijheijt 
"beroven, die ollSe voorvaders boven alle goedt gheacht hebben 1 
"Laet verre een goedt.gieri~en ende IIlIeerlijck harte van mij zijn . 

"Vaert wel, ende wilt IIl1j IIIct U brieveu niet lIle(!r begroeten 
"in dier voegen, want ick lIa desen geen wil onHangen. 

"Uit onsen huijse Sjaerdema den 9 Augusti duisent twee 
"homIert lIegei, ende dertich." 
Om den Oraaf nog meer MUI zijn verstand te hrengen, dat lIIeu 

lIiet op zijn persoon gesteld is, liet S;aerdtlllQ goudstukken slaall, 
. waarop aan de eenc 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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o\,\QOe.Il1\UQQ 

o\ÖRESVERAIIOOAll1GEII 

Bij adresverallderingclI gelieven onz~ leden 
zoowel hUil nieuwe als het ollde adres volledig 
te vermelden daar alleen dan de wijziging snel en 
goed in OOlt administratie verwerkt kan worden. 
Ook verzoeken wij de leden om vooral tijdi~ 
IIIIS hUil adresverandering door te geven. WIJ 
danken U voor Uw medewerking. 

Ons lid de heer j.j. Rossttlstelt zich beschikbaar voor al de leden 
van onze Vereenigill~ voor het navotschen van gegevens uit Aarden
burg en omgeving. Zijn adres Is : J. J. Routel, Markt 19, Aardenburc. 

VQA(ien 

Verscheidene leden verzochten ons 0111 ook de antwoorden op 
de ·vragen welke in "Oens Nostra" gesteld wanten 0V te nemen. 
De Redactie kan hier echter nog niet op ingaan doch wél kan reeds 
medegedeeld worden dat vanaf I Januari a.s. ook een "Antwoorden
rubriek" zal worden ingesteld, zoodat een ieder het antwoord dus 
in ons periodiek kan terugvinden op etll gestelde vraag. 

REDACTIE. 
llect,ru:atle5 

In het artikel: "Een genealogische p'unlet ondanks den Bur
gerlijken Stand" (G.N. VJ. blz. 93-94) zijn de volgende drukrouten 
nid veranderd: . 

Ie. In de 7e regel WUI onderen af op pag. 93 is tusschen "was'.' 
en "Ook" eell geheele zin verdwenen, nl. : 

"In Alkmaar vond ik toelI, dal zij bijna 43 jaar oud was en ge~ 
boren te Roosendaal". 

2e. Op pag. 94, voorlaafste alinea: de datulil 13·3-1862, mod 
zijn: 13·12·1862. 

REDACTIE. 
In mijn artikel het geslacht Timmerman, zie "Gens Nosira" IV 

blz. 57, staat onderaan vermeld: Maaljt Willtmafl, gest. aldaar 
16 Nov. 1727, deze zill is fOlltief vermeld en kan dus geheel vervallen. 

J. J. POLDERMAN. 

",\n het nestuull 

Verschillende onzer letlen vragen of tie Net/e1lamlsthe Genealo
gische Vereelli~il1g reeds brochures of andere drukwerkjes heeft 
. uitgegeven. Wij kunnen helaas hier slechts "neen" op antwoorden. 
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PaJlier~ch;tarschte vooral. is de o(Jfzaak dat wij hiertoe wel vour· 
lopig niet toe kUlinen ovcrgnau. lij die echter inlichtingen wenschclI 
op gebied van GencOllugle kUllllell zh:h tCIi alle tij llcn in verhlnding 
stellcn mei flU S sec: relnrj;u~t. Mocht de r"l'icr~ilun(jc ~tlnsliger 
worden. dan zullen wij teer locker lIict aarzcl\!11 0111 ook brochures 
uit te gevel! en zlIodoende de Uenealogie en de tfilMlllede Vt'nvante 
wetenschappen ecn ruimere hckcmlheid te f!:(!VCII . 

liET BESTUUR 

VIl.\r,€1l 11lIBiliEk 

Ue~e flll.riek ~Inllt len Ilien81e ~lIn ef'1I ie,ler •• Iif' IIIr.1 7.ijn '\n.len"ek 
b ual,eluupen, dRn wel ~.n diej!:elll!lI. di", Illd .",Ierf! I,er. onen ' ·erbindi,,1\' 
~oekf'D 0l' 8f\IIr.nlollh.clt 1'.11 her.I.lie~ ch ."hie.1. 

11 .. "Uilen ~i;n "il~luilell.1 in II! uI .. I.,n Un 101'1 r"rre~llOndf!"lie·.,lrl'\ 

tlf!r N. G. V., Ilifl"w~lrul 100. "",ue .. III ,"·O. 
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42 - ~) 

Gegevens gevrailgd om/reilt het gesluchl I'i,çlnol", WililrVêttl 
de voorvader E/Jge/btrt Pisl{wr. welke gehuwd was lIIet 
A/Jna RlIlawt, uit Duilschlaud !>tillllt. Ihlll 7.Ulln Pitter 
TielemaIlIl Ot'rard, werd ± 1755 te Ulli~burg gehoren. 
J. H. de Grool, Essenhurgstraat 10, Hutierdam.W. 

Gl'gcvem gevrailgd Villl tie !:c ~ laclltclI : Illlrtl'i~. Ilurll'ig", 
l1t'rll'ig(h) etc., SelJil/lr, Petsrlti, Uhkl'li. Mt'ijeril/g, LI/U. 
Mntlil/k. Moo)' ell \Vnnrtm"". Omtrent tie Oo~ telijke tilkkell 
der fillllilie HafUlÎg zijl! lIIij de gc/(evem hekend. V<ln die 
uit het West til de!> Jalllis (AlllsterdiUn) \'an um~tr('('k s 
1700-/800 niet. B. J. H.rwle. MnrgellZ<lllweg60, Wintelswijk. 

Mijn underzoek lIaar de fill11i1ie N"J'ssf// is vilstgclufJjltll, 
ik bezit twce deelelI . Het eerste deel hegiltt hegill 1500 lIIet 
!IIr. lIugo '/IIJ'SUII va" Knlltllflijke die tusschell 1565- 1572 
pensionaris van RottenJalll WilS, alklll1l~tig van Millt.lelbur~ ; 
deze hild elf kinderen. wailfVilli cr ééll terecht moet zijn 
gekomen iu Oust·Zeeuwscll·Vlilamlerell, hcl is lIIij speciaal 
tuil deze tak Ie doen. Het tweelle Iitel hegillt met JUli 
HUJ'sstll, olllstreeks 1775 gehuwd lIIel ElisubtlIl de Vos 
in welke gemeente tie schakel te vinden j~ tllsschen den 
~ezochtell zolm vall Mr. 1/1/1:0 III1J'Slim mil Ko/lemfijkr, die 
m Oust Zeeuwsch·Vlaallderell te-recht kwam CII tll~sdlell 
Jan Hu)'sstll (zuIlder .vall Kilttelldijke) tlie huwde l1Iet 
Elisabtll/ de Vos. Het afvallen van tie t!ievoegillg "van 
Kaltendijke" is vermoedelijk te zuekel1 hij de achterilitgang 
vall deze tak . 

Op welke wijze kan ik deze schakel villden ? Het Rijks-
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archief vuor Zl'elalld kan lIIij niet inlichten in verband lIIet 
tie bra!!!1 in 1940, waardoor trouwboeken WUI verschillende 
Oust Zteuwsch-Vla8mscht' gemeenten verlorelI zijn gegaan. 
M. J. tlelrtsdljk, Willcmsweg 38, Schoondijke Zld. 

Gevraagtl: geboorteplaats en tileboortedatulIl van AI/na 
\VtfC'riugs (ook Wot'teriugfls), gehuwd R.K. Kerk te Waspik 
2 Mei 1162 met IIl1ibcrffls dl' UUiji/'T. Zij overleed te Raams
tlonk 28 April 1810. J. H. de RulJtrr, Spaarnestraat 46, 
Amersfourt. . 

Mar;u (MI/rijtje) 1'/1/1 8u(0)/l'1/ werd vermoedelijk geboren 
te Maasla nd en <lIdaar geduopt op 15 Maarl 1801 (vlg. ae Ie 
V:U\ den Burgemeester vall 2 April 1838). Ouders: utlldtrl 
f'nll lJOO/fII, begraven te M'l<!.sl'lIId op UI Dec. 1811 vlg. 
acte Viln den Ullrgclllee~ter V,III 2 februari 1838) en Elisa
bt(" (Uj/ljt) de Groo(, gestorven te Maasland op 8 Februari 
t823 (vlg, acle VOlII <leu Burgemeester van 2 AIHÎI 1838), 
In de huwelijk!':acle (Mei 1838) van Maria 110" Baalm wordt 
verk laard. dat er niets vlln haar grootouders bekend is. 
Zij had eell broer 1(/oos, die twee jaar jonger Wil!':. Wie kan 
verdere j:(egevens verstrekken betreffende Maria lIatl Boalm, 
haar ouders eu grootouders? Mevr. M. KorneclloU-Noormln, , 
Esstutwrgsillgel 36a, I~ollerdalll-C . 

Wie kan mij 1I1111ere illlichtingen verschaffen over het echt
paar : (j~sbtrt 1I0n ZatltlllOIf (Sadel"ofl) - UJuise .Wam
sltlm. Gljsber. lIall Zade/flOJ/ overleed te Beest 11 October 
1199. Lottist lVamstektr overleed te Rheden 27 September 
1836. D. J. Knoops, Vijverlaan 2, RoUerdalll-O. 

Wie kan l11iJ' nadere inlichtingen verstrekken over het 
echtpaar: Jo tatl Mil Proytll-Mariu MagdaielIa Augslm. 
Zij tulderlrouwdell te 's Hertogellbosch JO December 1707. 
jol/all l'tII/ Proyell was notans te 's Hertogenbosch ; zijn 
wallen was: een gekuiftle vogel (vermoedelijk een kieVit) 
staande op eell sfrookje grond, als Itelmteekell: dczellde 
vogel. D. J. KlloopS, Vijverlaan 2, Rotterdam·O. I 

Gegeven!! gevr~ólgd OIl1trellt Btfllurd 1'011 Meurs geboortig 
van 's i-Iertogenbosch en soldaat onder den Heer ClIpt. 
Fo","ier. De doop van Bt fllurd lIall Mturs is te Den Bosch 
noch iu de Hervormde, uoc,h in de RI(. registers aangetmf. 
fen. Op 28 April 1724 huwt Btfl/Qrll vall Mtllrs te Maastricht 
Rt~i"o Lallsmall geboortig van Maastricht. Uit hethnwelJjks
register blijkt dat D. vall Me/lrs van 's Hertogenbosch 
geboortig is, J. H. E. Coek, Noordeillde No. 39, Monnikendam. 
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In het gemeente-archief van AanlelllJurg vond ik het boek 
"Supplêlllent au Oiclinllllltire Nllhiliaire" dunr A. A. Vor
s(em/OII I'tlII Oijm, 111 18fm te '!ii (iravelll!;JJ!:c dMr het Gene
alogisch cn Iierahliseh Archief tliI):eJZcvell. Hierin knmt o.a. 
de naalll UIlSSttl in vuor. In het SUl'lllêlllellt staat tevens 
het vulgende vermeltl : . 

,. 111 het tïelleall'gisch CII Herahlisch Archief til i!1 de 
Ribliull/rek hevimJel1 zich IOO,OOUNederl"lHlsdle cn BlIIlen
lalld:-che ralllilieIHullt'lI. WlHlrtliltier l.cer vele gcslacht~
registers, SI:ullbnolllclilm FraglilclIl-):l'lIealngiëll, tonweilIl 
halldschrift als in ged nlkte werken. henevclIs Portretten, 
Autograven, Charters. Wallellgr.wllrcu ellz .• alsmede een 
uniek Aunollcen-archicf uit bijlIrt alle Neûerlalldsche COII
tanten hijcellJ;:t:bracht, loujlelllle vallaf het eillde der vorige 
eeuw tot up heden 1889, hetwelk steeûs zorgvulûig worût 
bij~eholldell door den lIeer J. A. 1'1111 Asselt." 

ü evraagtl wonlt IIU: Wat 51;'1al hieriu vermeld omtrent 
hel ll'eslacht Rosseef ell tevcns IJf er eell wapen van dit 
geslacht bestaat, door: J. J. Rosseel, Markt 19, Aardenbllrg. 

Sigisllllllld \ViIIlcim val! Pa/l(:kel/btrR til Prosc/tlilz, geboren 
NrtssatJel 13-7-1713, overste eu eOllllllandzllt van Veere, 
ovcrlClleu te Veere 22-1-1780, trullwt Ie FrDllfoisejacoba 
Stilde/mij, :-terft vi"'1r 1776. Wapenbeschrijving van de 
familie SlmtdmiJ komt voor in het Arm. Oell. van l?iefstul' . 
Uit dit huwelijk wordt te Veere 22-1-1760 geboren Jullall 
Carel Predtrlk VUil Frullektllbtr" til Prosc/ililz. Gegevens 
gevraagtl van lJovengenoemde Stil/Ir/mij en haar voorge
slacht door Ch.rln J. J. Le Mlrf, Huygellsst r, 11 '5 Gra
vtnhage. 

Ge~evens gevraagd omtrent IlIr.· Fr. Vlm dell 8/1rel/ 1'1111 
Spttri/tgslloek, w;'Iarvan IIIlj alTeen bekclld is dat hij in 1808 
huwde Illet: A""a Cllirslillo Clmotlts. die van 1183-1813 
leefde. L. A. Driessen, Enschedesch~straat 101, Hengelo 10). 

Wie kan iulichtingell verschaffclIl.lmtrcnt hct echtpaar Chris
liaall vall lier Moort eerst hij de kuopvaardij, laler resident 
van de Preanger en \ViIIlt lmillQ Cltr;stillu Grel'ers, bcide 
wi'li'lrschijlllijk omstreeks 1890 te Suckaboemi (Java) over
lellen . CltrisUaal/ had een broer jacob/ls JO/1U1I gehuwtl met 
Marialllle PalitOtla KoopmaIls). Wie kali inlichtingen ver· 
schaffen omtrent de vuorouders van 101/01111115 Afbertlls 
lVifkells, geb. Grissee 29 .1"11 1813 ges!. Soerakarta 19 Dec. 
1888 ell P"olll:i/la Elisabttl/ RoZtlllfi,r, ych. I(i Aug. 181ti 
te ... , .. , gcst. Grissce 28 Mrt. 1845, C, W. Zeeman, van 
lecuwcnhueksillgcl 18, UeUt. ' 

Wie kali Îlllichtiugen verschaHen omtrent Jolluw,ts AI/Kllslus 
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Lnul, geboren 1751. gerdormeenJ, van beroep varkens
~I;l.chte r , gehuwd te Amsterdam 4-5-1773 met Willemp;t 11011 
Oren of Oo)'m. (Ik heb een aanteekening dat Loul van 
Grijstn of GrijHI komt) en van Jan Jolulllnts Borger, geb. 
Ie Jonre ± 1168, overJ. te Juute 4-1-1841, N.H. godstJ., 
her6ergier (waarschijnlijk een broer vall den dichter en 
predikl'llit Elias Armts Borgtr). Gehuwd ± 1808 met Pop
kim Holkes. Gegevens gevraagd omtrent de f<lmilie von der 
Molm door M. T. vin tier Molen, Berkelschelaan 5a, 
Rotterdam N. 
Alle voorkomende gegevens gevraagu over het geslacht en 
naam Tm Strorle, or de Stroele; mijn onderzoek is vast
geloopen bi!' jUlI/ligje Tm Sltuett, welke in 1831 te Ottn/alltJ 
het leven ~c lOnk aan HUil/Ol/US Tm Simde. Vader onbekend. 
Is er familiewapen bekcnd ? M. Hoogenboezem, Kerkweg 48, 
Lekkerkerk. 

Ueslacht Del/rltllJ, uit Zierikzee (ZI.). Gaarne zou ikincontact 
treden lIIet hen, • .tie eveneens deze naam in hUil kwartier· 
staat voeren; tevens ook met perSOlicu wclke zich in(eres
~ceren vuor het geslacht VOII 't Holf. Amsterdam of Roller· 
dalll. L. L. Muldtr, Hoekwaterstraat 148 Voorburg. 
Wie kali lIIij inlichtingen over de familie de Schil/art ver· 
schaffen. Bezit reeds verschil/elule gegevens, doch onvolledig. 
P. N. Boomsma. rred. I~uyschstraat 33, Leeuwarden. 
üegevens gevraagd. betreffende het geslacht Combrus(s}el, 
in de 17e eeuw voorkomende in het laud van Heusden en 
Altena. Ook inlichtingen van elders zijn welkom. 
J. P. M. GoosStns, B 90, Vlijmen N.-Br. . 
Inlichtingen gevraaglfoll1trent de voorouders van de 4 broers: 
I. Rodolplms (± Roelo/) val/ COllrt (1'011 Coert) geh. te 

's-Gravenhage 21-'-1703 lIIet All/lIJ Cafllarilla Bau; 
2. Hel/ricus ~'(/II Cour, geh. te 's-Gravenhage 14-8-1712 Ulet 

Lijsbdll Wiflems vall der Speek. . 
3. Mortifms vall Coert, geh. te 's-Gravcnhage 24-1-1723 

lIIet Ml/{gorila 1'01/ Wt'tflt/l ; 
4. Come/is va" Court, geh . te 's-Gravenhage 3-5-1722 met 

Hdma va" Wemtl/. 
In tie huwelijksaden staat: "geboren alhier". Zeer vermoe
delijk te Haag-Ambacht; noch te 's-Gravenhage, noch te 
Monster echter (luit de naam vall Cou,t gevonden. 
G. v. Kout, Rubensstraat 170, s-Graveuhage. 
Contact gezocht met eeu ieder, die zich met de geslachten 
Olctekamp eu/of de ROfsl bezig houdt, of gegevens hierover 
bezit. Tevens gaarne bereid gegevens te verstrekken. 
J.n Oldek.mp, Haarstraat 8a, Rijssen (Ov.). 

JN VIT TJJVSCJllfWI' IVOJWJiN OJ'CliNOMIlN: 

Volledige ge,du(.'hlelll"l'g;,d.ers fier lef/rll . 

GeIJettlogisclte Jh'glllentell. 

A./(lrulîlrcn. unrl IrUJurtiersl,,'cli. illfl;('11 ",eli hiervoor zijn 
loestell/ming Iwc}t. gt'gfmell fltm I".,t besllwr. 

Artikels "/' geuictL Vfllt· llcrulditdc. 

0l'guvc vlm Jlnmuell. 

lloehlJ UII/rv, ui j g i "gClt, BoelrbesJlrelri "gcII. 

Een I!Tugelilms vuur de ledelI, tVfI(fl'Ü' zij 1~IUIIlClt lruc/tien 
die moci.lijlrheaeu 0IJ te lO,Ii!iP.fI mct umlercn, tV(W,' zij 
alleen mochteloos voorstmill. 

Gegevens, /Jeschrijviugen e.d •• ~I!(!r steden. dorpen, lfllule
rijelI, boerderijen, streken, proviucie'.'f ·et.c. 

ArIU,el!i over Gilclen, luw. oul.'ifwm, hu" jiUlctic cic., 
ovcr GTflJ~leellclI , Gmji'pschri}i.cu , KerlwlI, 

. JlIlwm/.'iOpgHV(! Vtm. (Uil/ere tijdschriJtclI OJI G(!IU!ulogi.sdL 
en uwwerwwr/. geLicll. 

Gegp.'le".~ uit. (/00/'-, Iruu.w- oj' brgnwlboclwlI, (,lOf "iet 
0l' de lCijl"sur"',icvcn HUllweziJ.j. 

Ul'gUfII (/lw. illljelwlllcli kwurli("".lilofml, mct. 11ermelûillg 
VU" (Ic numelJ tvel/te hierop voorlwme". 






