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«NASPEURINGEN ^

VANJISPER

NAAR ZIJN

VOOROUDERS

x Enkele eeuwen geleden toen Beemster,
Purmer en Wormer nog meren waren
en'de Zaan in open verbinding stond
met het IJ, dat uitliep op de Zuiderzee
als voortzetting van de Waddenzee en de <
Noordzee, leverde de Zaanstreek een ge-

.heel ander beeld op. ,

Vele Zaankanters kozen het zeegat,
, dat, bij wijze van spreken, om de hoek

van de deur lag.

Zeewaardige schepen dobberden op de
Zaanse wateren; juist teruggekeerd van
een reis naar verre gewesten of klaar
.om uit te varen. Zaankanters togen ter
walvisvaart. Prut- en lijmkokerijen
verrezen alom in het Zaanse gewest.
Wormer ' leverde zijn tweeback of
scheepsbeschuit .en hef kon prat gaan op
zijn beschuitstoren.

De tijden veranderen en wij met de
eeuwen. Een Claes Compaen van Oost- .
zaan zoti in deze tijd weinig kans van
slagen hebben, omdat .zeeroverij in de '
kortste tijd de kop zou worden inge-
drukt. .

Compaen, in Oostzaan geboren in 1587
en overleden in 1667, zocht spoedig de
zilte baren óp. Hij voer-voorspoedig en'
hij wist een aardig sommetje te sparen.

; Zeerover
Met toestemming van' de Staten-Gene-

raal werden na het einde van het
Twaalfjarig Bestand (1621) weer kaapre-
derijen opgericht, die fatsoenlijkheids-
halve „rederijen van Avonturijè" .werden
genoemd. In een van deze rederijen stak
Compaen zijn geld. Toen besloot hij zelf
ter kaapvaart te gaan. Hij kreeg een

• eommissiebrief' van de Staten-Generaal
en -van de prins van Oranje.

Compaen gooide alle fatsoeru/nadien
overboord toen hij de kaperij er aan gaf
en tot eigen gewin zeerover werd. Jacob
Quik, vroeger buurman van" Compaen,
stevende eens met zijn schip, voorzien
van een. lading ter waarde van naar
schatting ƒ50.000 van de kust van Afri-
kaans .Guinea naar het vaderland. Zee- ,
rover Compaen wist hem te achterhalen.
Quik werd in een jol naar het roofschip
gebracht, waar Compaen al gereed stond "
voor een „milde* ontvangst. Sarcastisch
riep hij Quik. toe:-„Wees welkom buur-
man"

"Mohammedaan uifo Haarlem
Compaen schatte het aantal dóór hem

geroofde schepen op 350. Afzetgebied
' voor de door hem. geroofde goederen
was Salee aan de westkust van Afrika.

Daar was zijn „heler", de Hollandse
zeerover Jan Jansz. van Haarlem, een
sinjeur, .die het met principes niet'al te
nauw nam. "Hoewel bij te Haarlem

Geslacht
Jong es
verwant
met
M. A.
de
Ruyter

Salee een Moorse vrouw • pp na. Jan
Jansz. was - gemakshalve maar Moham-
medaan geworden. De sultan, wiens
beurs door het kapersnest'Salee-behoor-
lijk werd gespekt, bevorderde de Haar-
lemmer tot admiraal van Salee.

"^"Yïissingen Michiel
. Van Oostzaahse Compaen naar de
Vlissinger Michiel Adriaensz.' de Ruyter
- 1607-1676. Hij was de grootste Neder-
landse vlootvoogd en hij verwierf zich
„onsterfelijke roem" in de oorlogen te-
gen Engeland en Frankrijk.

„, De Ruyter sneuvelde toen zijn schip
ter hoogte van de Etna in Italië werd
beschoten. Voor hem werd een praalgraf ,
gebouwd in de Nieuwe Kerk te Amster-
dam. Zijn'zoon Engel de Ruyter, die
leefde van 1649 tot 1680, was eveneens
admiraal ter zee.

• - * . . ' - • • ' . -
Michiel Adriaensz. de Ruyter betrek-

ken we niet zo maar in deze tekstT

Het Centraal Bureau voor*Gen\alogie
te Den Haag schreef dé heer P. Jonges,
Kanaaldijk 18 in Jisp: „In de door ons
bureau samengestelde parenteel van Mi-
chiel'Adriaensz. de Ruyter, komt inder-
daad de familienaam, J o n.g e s voor."

vrouw en kinderen had, hield .hij er in „De kinderen uit het huwelijk van Pie-

„Dat is een heel verhaal", aldus de
heeX P. Jonges van de Kanaaldijk te
Jisp. >,Vooraf, dit: Het geslacht Jonges is.
met dat v-an Klopper een van.de oudst
nog aanwezige geslachten te Jisp van
1600 tot nu. -

We beginnen, met 'Klaas . Cornelisz.
Jonges, die aan het Oosteinde van Jisp
woonde. Hij bracht het tot burgemees-
ter. Deze verre-voorvader stierf 12'april
1654. Hij was vader van zes kinderen.

\ . - ' . ' -
Om het niet; al te ingewikkeld té

maken, -noem ik zijn zoon* Jan 'Klaas
Jonges, die werd gedoopt 13 -februari
1628: Hij werd kerkmeester en lid van
de Schepenbank. Een zoon van hem, die
naar grootvader; Klaas werd vernoemd,
trouwde met Anne-Klaasdochter.

In mei 1705 weid ,dez* Klaas Jonges
benoemd tot sluiswachter t« Jisp. Er
werden-zes kindeten geboren: Trijntje,

Pieter, Jan,-Cornelis, Klaas en Sijmeh.
i Van. één van hun zoons en wel van
. Klaas, stam ik af.. Cornelis is in rechte
.lijn door te voeren naar dijkgraaf C.
Jonges. - ;

Laten we' ons bepalen tot Jan Jonges
omdat van hem uit dr. P. Jonges voort-
•komt. Diens zeven kinderen behoren tot
het nageslacht van de bekende Michiel
Adriaensz. de Ruyter.

Deze dr. Pieter Jonges, geboren te Jisp
_ ', op 13 september 1907, is nu emeritus -

„Heel Verhaar predikant te Rijswijk van de Nederlands
Hervormde Kerk. Hij trouwde op 15
november 1934 te Velsen met Ina van .
den Bergh van Eysinga, die op 25 mei
1910 werd geboren te Oss."

Schilderij van Michiel Adriaensz. de
Ruyter, waarschijnlijk gemaakt door

Hendrik Udemans.

ter Jonges en Ina van den Bergh van
Eysinga behoren tot de nakomelingen
van Michiel Adriaensz. de Ruyter.

„Ik ben bang, dat het Voor de krant
wat te omslachtig en breedvoerig wprdt.
Daarom geef ik de hoofdzaken.

Ina van den Bergh van Eysinga was
een dochter van' prof. dr. Gustaaf Adolf
van den Bergh van Eysinga (1874-1957),
die in 1906 het' ja-woord gaf aan dr.
Jeannette Elias (1880-1957). Via dit
geslacht Elias, waarvan mr. Pieter in
1779 trouwde met Anna Elisabeth van
Couwenhoven • - een eveneens in -de
Zaanstreek bekende 'naam - komen we
bij dominee Bernardus Somer, die in
1673 in het huwelijk trad met Margrijtje
,de Ruyter." .

Dochter van Michiel

'-* V<;
'
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Brief met gelukwensen van Michiel Adriaensz. de Ruyter -aan Wil-
lemlU in 1672. . •""' '

deze Margrijtje de Ruyter, gedoopt als.
Margaretha, was een dochter van de
bekende vlootvoogd. -Zijn laatste brief
schreef "hij 18 februari. 1676 aan boord
van ,43e Eendragt" liggende in de Baai
van Napels, aan genoemde dochter" en
haar man ds. Bernardus Somer.

Trouwens met Michiel Adriaensz. de
Ruyïier is het ook nog een hele uitzoeke-
rij. We moeteg ons bepalen tot zijn
derde vrouw Anna of Annetje van Gel-
der, met wie hij trouwde in het begin
van 1652. Via_ haar komen we tenslotte
tot .de kinderen van dr. Pieter Jonges en
Ina van den Bergh van Eysinga, die dus
als nakomelingen kunnen worden be- •
schouwd van de bekende Michiel."

„O ja: de eerste vrouw van Michiel
Adriaensz. de Ruyter was Maria Velters,
de tweede heette Cornelia Engels, die in
september 1650 stierf en dan komen we
bij de derde vrouw van De Ruyter,
Annetje van Gelder."

Slager

„Voor zover je het nog niet duizelt:

We kunnen ons voorstellen, dat er
lezers zijn,; die er zo langzamerhand
geen touw meer aan vast kunnen kno-

pen. Niettemin moet nog even van het
hart, van de heer P. Jonges, dat J a n

_, Jonges, geboren 2 mei, 1852, slager van
' beroep was en dat deze „zich in de echt

verbond" met Cornelia Smitvvan Wor-

Hij ventte zijn warejf uit met de.
hondekar. 2 decembe-iJ»899 blies hij de
laatste adem uit. Hij was vader van
zeven kinderen, onder" wie Klaas, die
weer 'het ja-woord gaf aan Meynputje
Klinkert. Hun vijf zonen, Jan , Pieter,.»
Corrielis, Remmert en Klaas, zijn allen'
nog in leven.

. Zoon Pieter is de emeritus-predikarit
en met „.hem komen we weer bij de
„alderfameuste vlootvoogd" Michiel
Adriaensz. d« Ruyter.

Wie er nog aan mocht twijfelen: Het
Centraal Bureau voor Genealogie, Post-
bus 7618, Den Haag ; 2040, verstrekt
stambomen, waar geen^speld' tussen is te
krijgen. Mocht ITgéfK een tekende naam
voeren, schrijft ITdan mMr eens aan dit
bureau als U bent geïnteresseerd in Uw
afstamming. • Móeht TT zeggen: dan il
waarschijnlijk half Noord-Holland fami-
lie-van me, last u het dan maar aitt*n.
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NAM betaalde onder-
zoek verbreding weg
, ZEEVANG —. B. en W. van Zeevang

nebben aan de Nederlandse Aardolie
Maatschappij die de gaslokatie Middelie
in exploitatie gaat nemen, toestemming
gegeven het voor deze maatschappij be-
langrijke gedeelte Van de Seevanckswe*
te verbreden. Eerst zijn evenwel de ge-
bouwen en kunstwerken langs de route

naar de gaslokatie'opgenomen en aan de
Bynaflect van de Grontrcüj opdracht ge-
geven de sterkte, van de -weg in meet-

. punten op -25. meter onderlinge afstand
te onderzoeken. Zowel de kosten van op-
neming .als onderzoek zijn uitgevoerd
voor rekening van de NAM. Voorts zal
de NAM tot maximaal ƒ '46.000 bijdragen
in. de kosten ,van vernieuwing en ver-
betering van leuningen en verlichting'
van de Kerkbrug, dit in verband met de
verkeersveiligheid. \ , . _
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Voor NIEUWBOUW en VERBOUW
ook voor THERMOPANE ISOLERENDE RUITEN
ACHTERDIJK 36 -TELEFOON 02990-21054 - PURMÉREND

WEEKENDDIENSTEN
ZATERDAG 6 JULI EN ZONDAG 7 JULI 1974

Artsen
'Purmérend, Z.O.- Beemster: zaterdag: J. Post, uitsluitend telefonisch: 24480;

zondag: J. C. A. M. van Keulen, Schalmeistraat 5, tel. 28221. Beide artsen
spreekuur: Ili30-12 en 17-17.30 uur. . ' *
' De HUP- Graftdyk, Midden- en Z.O. Beemster, Stompe toren: C. Maschaupt,

De Rijp, tel. 02997-1355. Spreekuur: 11.30-12 en 17-17.30 uur.
Edam: E. C. Reilingh, Zuidervesting 3, tel. 02993-1591. • '
Landsmeer, Oostzaan: J. J. Reynders, Kadoelenweg 116, Kadoelen, tel. 020-

312595. • '
Middelie, Oosthuizen: P. Blankevoort, Middelie,' tel. 02992-350.
Ilpendam, Monnickendam, Broek in Waterland: W. C. van Stalborch, Mon-

nickendam,. tel. 02995-1421.

Verloskundigen
Purmérend: mevr. D, Vlieger-Jacobs, Sportlaan 112, tel. 24018; mevr. A. C.,

Meinen-Ros, Sternstraat 31, tel. 28860.

Wijkverpleging
Formerend: geen opgave. . • - - . .
Edam: zr. E. M. van Hooff, IJe 34, Ëdam, tel. 2659. '
Ilpendam, Landsmeer, Oostzaan: J. Heineri-Ebbers, Gouwzeestraat 228, tel.

3016T. . ,
• Schermereiland, Beemster, Zeevang: zr. H. van Driel, tel. 02997-1389.

Apotheken
Purmérend: apotheek de'Vries, Kaasmarkt 5, tel. 21082.
Edam, Volendam: Edamse apotheek, Spui 5, tel. 02993-1359.

SOS geestelijke raadsman -
• • : Voor geestelijke-en maatschappelijke hulp is dag en nacht de SOS-raadsman

te bereiken. Telefoon: 02990-27777 of 21637. Schrijven kunt U naar postbus 46
in Purnierend. Eenvoudige technische bijstand aan bejaarden, invaliden of
alleenstaanden wordt ook.verleend- •

Storingsnummer Purmérend .
Voor noodgevallen en klachten is de gemeente" Purmérend bereikbaar onder

telefoonnummer 30333, op werkdagen na 18 uur en in het weekend, het gehele
weekend vanaf vrijdag T8 uur. - '

Tandartsendienst Waterland-Purmerend
Uitsluitend voor .spoedgevallen, alleen^ na telefonische afspraak, tandarts:

D. J. Kolkman, A. Franklaan-177, Purmerend, tel. 02990-307.27. •

Hulp in geestelijke en maatschappelijke nood
Telefonische hulpdienst in geestelijke en maatschappelijke nood Zaanstreek-

Waterland, tel. 075-162000; dagelijks te bereiken, ook zaterdags en zondags van
's avonds 7 tot 's morgens 7 uur. -

Moeders voor Moeders
. rpurmerend: mevrouw L. Springer-Steinbach, Hellastraat 7, tel. 21957.

Edam, Monnickendam, Volendam: Mevr. J. Groet-Verhagen, Schoklandstraat
9, Volendam, tel. 02993-4193.

Bim-Bam-Babysitcentrale
Purmérend en Z.O. Beemster: Mevrouw M. Wirik, Etta Palmstraat 30, tel.

02990-24943, bfe. tel. 22587 of 23365. . ,

^ Dierenartsen '
Purmérend: A. J. de Reus, Herengracht ig^tel. 02990-21000; W. D. Pereboom,

Purmersteenweg 2, tel. 02990-21000.
De RUp, Oosthuizen: Bel'eerst uw eigen dierenarts, daarna: R. Y. de Jong,

Westeinde 211, Oosthuizen,.tel. 02991-1370. . ' , .'
Broek in Waterland: G. de Gier, Erven 32, tel. 02903-208 (b.g.g.-02995-3031).
Monnickendam: W. G. de Ruijter, Joh. Buijeslaan 4, tel. 02995-3031 (b.g.g.

02903-208). r

: Veeverloskundigen
A. Klaasse Bos, Westerweg 22, Purmer, tel. 02990-21569 (b.g.g. 27268).

Zondagsdienst Nieuwe Noordholl. Courant
Purmérend: redactie: bellen tussen 18.30 en 19.30 uur: tel. 02990-24351. Sport:.

H. Aardema, bellen tussen 18.30-19.30 uur: tel. 02990-24351 of na 22.30 uur:
023-313933. Advertenties: bellen tussen 19 en 19.30 uur: 24351.

Voor al uw bloemwerk

„FLOWERSHOP"
J. van Rijn - Makadocenter
Purmérend - Tel. 3 0012

Bij de Os"
Voor keurig
verzorgd
bruidswerk
en.
grafwerk

naar Aalsmeer's
Bloemen-en Plantencentrum
Voor uw tuin volop HEESTERS,
PLANTEN enz.

A. J. KOEN
Z.O. Beemster - Purmerenderweg
42 A — Telefoon 02998 - 12 52

handen aan't
stuur ogen op de

weg, dankzij
deVariomatic

gebouwduit veiligheid

.i«ja«mimu!.
'
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LADA 1200
snel, sterk en sportief

maar bovenal economisch

1200 cc/4-deurs/5-persoons
7995.- incl. BTW

LENSSELINK's
Auto- en Carr.bedrijven

Ged. Singelgracht 2 — Pnrmerend
Tel. Q2990-21351, Vraag £olders,et

BEHANG - WANDBEKLEDING - SIERPLEISTERS

JOS TAMES |WANDBEKLEDINGEN

BEHANGSHOWROOM
U'KSÏLKSTKAAT SO PCRMERKND TELEFOON 253KO

DE SFEERMAKERS — SCHILDERS — BEHANGERSBEDRIJF

r' '•SI!


