
Brieven van Gerrit Schoemaker in Genealogica MSS d:\hist_top\schoemaker(hss)\hss_biar\brieven

Amsteldam 13 Juny 1733

Edel gestreng Heer

ik neeme  de vryheyt UEg: te adverteeren, hoe
dat op gisteren myn waarde Huysvrouw, na
lang suckelen, door de handt van Mr. Plaatman
is verlost, van ons Dertiende Kijnd, synde een
Doodt geboorne Dochter, de Kraamvrouw is
door Godes Goedheyd  schoon swak, egter na
tyds geleegenheyd Reedelyk
hier by gaat meede het geene ik ingevolge
UEg: Notitie van de versogte wapenen hebbe
konne vinden, ik hebbe geene als door de zeegels
my gebleeken syn ingevult, uyt colyn, kan nog
wel andre suppleeren, maar dewyl niet weete

hoe UEg: die waardeerd, sal UEg: ordre daar op te
gemoet sien, en wel voornamelijk, op dat ik dus
door UEg: Antwoord, my eenigermaat er met
UEg: byweesen vereerd vinde, soo het UEg: niet
te veel moeite was, my de een of andre tyd, de
geneal: der Boelens te doen toekoomen, soo
sal het myne vryheit om vervolgens nieuwe versoeke
te doen, aanwackeren, waarom ik my met het
vercrygen daar van niet soude vlyen, soo niet de
ondervinding van UEg: meededeelsaamheyd, en UEg:
minsaame en onverdiende aanbod my vrypostig
maakte, verschoon, dan die aangemaatigde vryheyt
en weest verseekerd dat ik myn grootste genoege
stelle in oprechtelyk te syn van UEg: de

DWDV: Gerrit Schoemaker.

blad 1 recto
Amsteld 5 January 1735

Edel Gestreng heer

met Dankbaarheid sende ik de Neevensgaande
geslagt Tafelen te rug, ik ben voor het gebruyk der
selve verpligt, en hoope dat UEg: door het lang te
rughouden niet sal gehinderd syn, aan de voet
deeses, is een lysie van eenige die ik wel gaarne soude
sien, dog myne vrypostigheid word te rug gehouden
om er om te versoeken, egter ik sag se gaarne
wat Raat, die sal ik van UEg: verwagten.
eenige der geenen door UEg: gerequireerd gaan
hier neevens, waar in UEg: soo geloove nog wel iets
sult vinden.
Mijn lieve Grietie, na haar toestand reedelyk synde
geweest, is aangevallen, door een Extra swaare vloet
t' geen haar, en ons alle soo veel angst, gesteld
heeft, dat het selve groot verset in onsse Mesures
heeft gemaakt, dog het schynt door gods goedheyt
nu niet erger.
verhoope UEg: welstand, alsmeede die van mevr:
UEg: veel ge Eeerde Egade, en onse geliefde Jansie

welke

blad 1 verso
D Wel Edele Gestrenge Heer

Mijnheer
Mr. Cornelis Backer
oud-scheepen der Stad Amsteldam

op Syn E: Buytenplaats
Backershage

by Wassenaar

blad 2  recto
welke alle door myn swacke grietie, onse Jonge
Famillies, en my Hartelyk worden gegroet.
soo laat den Vriendelyken Hr  Calkoen, my teegens
van Middag ten twee uuren, ten synen huysen de
wagt aanseggen, alwaar UEg: veelge eerde Perssoon
ons een verheeve onderwerp, en aangenaame
aanleydinge, tot een verheevene tydkortinge sal
kunnen syn, ten minsten, in onse by eenkomst mist
het selden, of UEg: word daar verteegenwoordigt
iet van UEg: beveelen synde gelieft te gebieden, aan
UEd: nedrige

en verpligte Dienaar Gerrit Schoemaker

Notitie der geslag tafelen, welke ik gaarne
soude hebben:
-Alewyn vander Markt en soo der eenige
 Bandaen Muyssart oude waaren, daar
-Cors Elbers Reynst van ben ik slegt
-van dergracht Popta voorsien.
 Hinloopen Schuyt
 Jonkheyn Temming
 Karsseboom de Vicq
 Lestevenon Dankers

blad 2 verso
Voorgaande weeck, troude de Hr Smitsen,
Schout tot Reenen, met Mev: de Wed: vanden Bosch
sust van de Hr Scott
en de dogter van dien Heer oudt omtrent 30 Jr

met dHr Jacob Elias Scott.



Amsteldam 20 Feb: 1735

Edel Gestreng Heer

UEg: veel ge eerde van 12 Ct is my met de by
lagen wel geworden: segge daar voor Dank, en sal
myne versoeken aan de voet deeses melden
ik hadde het hier neevensgaande al eerder ge
sonden, soo niet het versoek van dHr Marcus
om een Pakie in te sluyten sulks hadde belet
hierbij nu gaan 6 Boekies weegens de Dykagie
copie weegens het graf in de Oudekerk, en af
beelding der Wapenen op de Grafsark, hoope
het UEg: soo sal voldoen, de Gravemaker geliefde
daar voor niets te hebben, en deed het ten
Respecte van UEg.
Myne lyst der geslagt Taffelen, die eenige vry
ampel syn, UEg: begeerte kunnende opwekken
daar van eenige te sien gelieft te ordineeren,
nu gaan hier by nog de overige door UEd: versogte
Tafelen, die by geleegenheyd, wel eens te rug sal
verwagten,
nu wist ik gaarne de figuuren, en couleuren van
de Wapens van Jan Wassenaar, en syn Huysvrouw
Elisabet de Moor,

en de geslagt Lysten welke ik wel verlangen
soude te sien syn van Auwels1, Banjert2 beyde,
Bernard3, Beth, van Beuningen4, Boddens5, Haring6

Jonkheyn7, Le gillon8, van Diemen9, Dronkelaar10

Duijvisse11, van Elsen12, en soo in de van my hier
neevensgaande eenige merkelyke verandering
of Ampliatie was die, meede.
onder myne versameling vinde ik deese bygaande
Waapenschilden door UEg: geteekend
soo kryg ik het Pakie van dHr Markus, dat hier
al meede neevens gaat.
om UEg: niet te veel in het gedult te vergen
sal ik sluyten, met Dienstaanbieding aan
UEG: UEg Egade, en ons vrindelyk Jansie, van
myn grietie die langsaam beeterd, de Jonge
Luyden, en my, die altoos met Eerbied is

UED WDV: Gerrit Schoemaker

Andere hand  (Mr. C. Backer?), vaak onleesbaar:

den 28 Feb. verzonden aan den Hr. Schoemaker
22 genealogische ?telen
aan den zelven om aan den Dr Jacob Movens? ?
3 folianten

Handvesten ten tyde de graven van Holland
Leiden, Rotterdam en d1' Haga ver?enkde
invents van stukken 3c:
ontwerp van de oudste landstank der Batavieren.

Los blad, hand van Mr. Backer?:
Aan den Hr Schoemaker 1735 medegegeven:
(lijst van 31 namen, A - F, andere dan gevraagd
in brief 5 Jan. 1735 en 2 als brief 20 Febr. 1735)


