
45

van willem, de andere zoon van de waard van het blokhuis is het 
volgende gevonden:   

8 martij 1�10 op deze dag in leeuwarden 4 huwelijken, het laatste 
paar is:

(zijn zoon) Aernt van Alten, bode van de generaliteits reken-
kamer ende barbera hans van den broecke 

zijn toegelaten tot proclamatie hunner egte. 

zijn zoon jan wordt op 15 september 1�2� ingeschreven als student 
op de universiteit van leiden. na zijn studie werkt hij als klerk op 
de secretarie van sloten, trouwt in  1�34 en wordt in 1�43 tot no-
taris benoemd te balk. zijn testament maakt hij op in 1�47. hoe lang 
daarna hij is overleden is niet bekend.

de geboortedata van beide zonen lopen ver uiteen, maar is niet on-
mogelijk. gelet op het ontbreken van geboortegegevens is de kans, dat 
er nog meerdere kinderen moeten zijn, aanzienlijk. 

 die onbekendheid zou dan onder meer stoelen op de in de aan-
loop geuitte veronderstelling, dat deze van Altens wederdopers (bap-
tisten) zijn geweest, die hun kinderen niet lieten dopen en er derhalve 
van hun geboorte niets is vastgelegd. 

lambert van Alten uit meppel is ook advocaat  hij trouwt op 22 jul 
1��0 geesje oosting uit meppel. de familie oosting stamt waarschi-
jnlijk af van een zekere luytgen oestinge die in 1508 “karckmeister” 
was in meppel. In april 1�82 is geesjen oostink (11), huisvrouw van 
lambert van Alten, lidmaat van de kerk van jesu  christu in hoo-
geveen. of lambert ook in hoogeveen was of wellicht al overleden, is 
niet bekend. wel was hij niet meer bij het huwelijk van zoon joannes. 
dat huwelijk werd wel bijgewoond door geesjen oostink en zijn neef 
cornelius, inmiddels ook advocaat in winschoten.

ook roedolphus, zijn broer is advocaat en trouwt eveneens een 
meisje oosting en wel Anna. zij trouwen op 9 april 1��2 in meppel en 
gaan daarna naar groningen.

11 http://www.dieluydenvanthoogeveene.nl/dgh/in-
dex.php?p=pages/lidmaten
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van jan uit sneek hebben we een trouwakte hier afge-
beeld. de tekst luidt:

trouwakte 24 december 1�39
jan van Alten van sneeck en jancke jorijs jd (jongedame) 

van balck doen proclameren dat sij elkanderen egte en 
trouwe belooft hebben.

burgemr ,schepenen en raden der stadt sneeck doen 
condus en certificeren mitsdien dat deze bovengen. personen 
driemael over den rechtshuijs deeser steede voorts sijn ge-
proclameert sonder dat ijmandt gecompareert is, die eenige 
verhindernissen heeft voortgebracht, diesvolgens hijer op 
raedhuijse voor den praesiderende burgemeister wijbrand 
davids flecker en nicolas parengolt clerq in de secretarije 
aldaer gecompareert, verklaren elkanderen egt en trouw 
belooft te hebben gedurende hun leven en elkanderen niet te 
verlaten. diesvolgens hijer op raedhuijse voor den praesider-
ende burgemeister wijbrand davids flecker en nicolas paren-
golt clerq in de secretarije aldaer gecompareert, verklaren 
elkanderen egt en trouw belooft te hebben gedurende hun 
leven en elkanderen niet te verlaten.

oorconde onse handen deese 24e Xbris (december) 1�39
w.d. flecker en n. parengolt
proclamaties op 13, 21 en 24 Xbris

 

freerkie, dochter van notaris jan uit balk trouwt thomas borrus uit 
leiden en haar zus jannetje haalt het eveneens van ver en trouwt dirck 
wittinga uit Amsterdam.

trijntie jans van Alten, haar andere zus, trouwt met nicolaus van 
Amama. hij was een man met een “verleden’ (12,13): 1�48-1�5� (z.o.z.)

12 http://www.alledaagsarchief.nl/friesland/diefstal-boeken-door-nico-
laus-amama-in-archief-universiteit-van-franeker/
13 tresoar (frysk histoarysk en letterkundich sintrum), toegang 181: 
universiteit te franeker, inventarisnr. 55 en bijlage A: repertorium van 

savois (1709).
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nicolaus Amama is student aan de universiteit van 
franeker en wordt beschuldigd van diefstal van boeken uit 
de bibliotheek. de zaak is extra gevoelig omdat nicolaus 
de zoon is van professor sixtinus Amama, die hebreeuws 
doceerde aan de universiteit, conservator was van de bib-
liotheek en tot zijn dood in 1�29 rector magnificus. er zijn 
meer dan 100 boeken ontvreemd en acht daarvan worden 
in de kamer van de student teruggevonden. de jongeman 
wordt van de universiteit gestuurd en de zaak tegen hem 
sleept voort tot in 1�53. er worden ook andere klachten 
tegen hem ingediend en op zijn goederen wordt gerech-
telijk beslag gelegd. In de academische wereld gaat het hem 
verder niet geheel voor de wind. hij is weliswaar één van 
de meest geliefde leerlingen van de hoogleraar in de ster-
renkundee en wijsbegeerte johannes phocylides holwarda. 
na diens dood verzorgt nicolaus bijvoorbeeld de uitgave 
van holwarda’s friesche sterrekonst, ofte een korte, doch 
volmaakte Astronomia, uyt eygene speculation uytgewe-
rekt. 

maar omdat hij kiest voor een destijds omstreden 
wetenschappelijke empirische methode van cartesius, 
wordt nicolaus Amama tegengewerkt bij het verkrijgen van 
een leerstoel in de filosofie in franeker. hij zal uiteindelijk 
tot zijn dood in 1�5� privédocent zijn van enkele vooraan-
staande nederlandse notabelen van de zeventiende eeuw.

het huwelijk heeft nog geen jaar geduurd. trijntie trouwt op 5 
november 1�5� met jochem taerkes sansma.

de eerste zoon van Aarnout van Alten is onbekend. 
 Adriaen is de tweede zoon.

 
appointement 27/04/1�29, 7 

hhm lezen het rekest van barbara jansdr., weduwe 
van Aernout van Alten, die tijdens zijn leven bode van de 
generaliteit was. omwille van de argumenten in het rekest 
en andere overwegingen, stelt de vergadering de tweede 
zoon van de suppliante (de oudste is overleden na de dood 
van zijn vader) aan als ordinaris bode van de generaliteit 
ter vervanging van zijn vader.

hij legt de eed af in handen van de raad van state.
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01/05/1�29, 10(14)
10 secretaris huigens meldt ter vergadering dat de rvs 

het appointement van hhm d.d. 27 april gezien heeft. 
daarin werd bepaald dat de tweede zoon van wijlen 
Aernout van Alten zijn vader opvolgt als bode van de 
generaliteit.

01/05/1�29, 10 (14)
10 secretaris huigens meldt ter vergadering dat de rvs 

het appointement van hhm d.d. 27 april gezien heeft. 
daarin werd bepaald dat de tweede zoon van wijlen 
Aernout van Alten zijn vader opvolgt als bode van de 
generaliteit. de secretaris wijst hhm op de jonge leeftijd 
van die zoon. bovendien had iemand anders al een akte 
expectatief gekregen om van Alten op te volgen als bode, 
nadat hij al twee keer was gepasseerd. de vergadering 
blijft desondanks bij haar beslissing.

Adriaen trouwt rinske meijnersdr gadies op 19 november 1�37

jan van Alten, vaendrich van den hopman Andree, echtgenoot van 
jetske bangma, binnen leeuwarden is op 1 november 1�39 betrokken 
bij de afwikkeling van de hypotheek van zijn schoonvader tiallingh 
oenes bangma. 

ook maakte hij op 3 augustus 1�47(15)in delfzijl. waar zij toen 
woonden, de boedelinventaris op in verband met het overlijden van 
echtgenote jetske bangma.

14 besluiten staten-generaal 1�2�-1�3028. http://www.inghist.nl/
onderzoek/projecten/besluitenstaten-generaal1�2�-1�51/silva/sg/resolu-
ties/1�29/04/27/resoluties/07
15.boedelinventarissen nummer:  1592 signatuur: y35; 479 datum: 
1�47/08/03
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5e generAtIe

cornelius van Alten, zoon van roedolphus van Alten en Anna 
oosting wordt geboren in groningen. bij zijn geloofsbelijdenis in 
noordhorn staat vermeld ‘cornelius van Alten, j.Û.dr’ suggererend, 
dat hij uit drente komt. hij studeert hier rechten en trouwt op 27 aug 
1�97 in noordhorn met Appolonia burlion. haar familie is afkomstig 
uit frankrijk en dat zijn:

 grootvader robert burlion  geb. 1598, le Quesnoy (frankrijk)
 grootmoeder judith boissard , geb. 1�01, Aix (frankrijk)
 vader jaques burlion, geb op 13 mei 1�39 te Amsterdam en 

aldaar gedoopt in de oude waalse kerk en op 18 feb 1��0 getrouwd 
in groningen met geertruida rekenaer.

cornelius en Appolonia vestigen zich in winschoten.

joannes zoon van lambert van Alten, hij is 2� jaar, trouwt op 
25 september 1�90 in groningen met catharina maria valcks. zij is 
weduwe van de advocaat  johan van loon  en heeft twee kinderen. 
de rechten van de kinderen van loon moeten goed worden vastgelegd 
nu de weduwe met een mogelijk tien jaar jongere man trouwt.   de 
inhoud van de trouwakte is op de volgende pagina vermeld.  kinderen 
van joannes en catharina zijn echter niet gevonden.

op 20 november 1��4 sluit een salomon van Alten een gerechtelijk 
huwelijk met lijsbeth zacharias. op 2 februari 1�74 en op 28 april 
1984 treedt deze salomon van Alten (als meester schoenmaker)  op 
als curator in voogdijzaken voor de kinderen  van zijn oom claas van 
Alten. op 31 augustus 1�85 treedt hij op als meester (advocaat?) ten 
behoeve van de kinderen van hans felten. hij moet wel een autodi-
dact zijn. oorspronkelijk begonnen als meester-schoenmaker weet hij 
het beroep van meester in de rechten te bereiken. 

In den late avond wil hij zich wel eens minder gedragen. zo wordt 
hij op 7 mei 1�83 (1�) verdacht van het beledigen van drie juffers nijste 
en op 1� jan. 1�85 wegens gepleegde excessen op straat, waarop hij op 
13 mrt 1�85 (17) veroordeeld wordt tot het betalen van ‘een quartier 
pruisse rogge’ aan het stads-weeshuijs. zo’n taakstraf geeft blijk van 
een gevoel voor stijl!


