
Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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https://books.google.nl/books?id=xghWAAAAcAAJ&hl=nl
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KN()TTNERUS

van 1615—-1897.

Genealogie me! BiograjJhische aanteekem'ngen,

DOO.

D.G VMIEPEN

 

Volgens aanteekeningen in het begin dezer eeuw

opgesteld, bestaat in de familie Knottnerus de ‘'0l

gende overlevering betreffende de afkomst van het

geslacht.

»Hun stamgoed zal geweest zijn het adellijk goed

»Obernhausen in de Donaupfalz, waarom de eerst

»bekende persoon (Iohannes Michaelis Knottnerus)

»zal gezegd hebben: Obernhausen ist mein!

» Er zullen vijf kinderen geweest zijn, drie zoonen

»en twee dochters, welke in de reformatie wegens

»den godsdienst uit hun vaclerstad zullen verdreven

»zijn. De eene broeder zal naar Denemarken ge

»gaan zijn en heeft aldaar onder het militair dienst

»genomen. Twee zusters zullen aan het hof van

» Denemarken geplaatst zijn als hofdames. Een an

»dere broeder zal naar Holland zich begeven heb

:>ben en te Amsterdam Geneesheer geweest zijn.

»Een andere broeder, misschien de oudste is naar

»Groningen gevlucht, aldaar zullen de Edelmogen

»den Provincial hem hebben laten studeren; hij zal

»enkel eenen ring en eenen degen medegebracht

»hebben; naar voleinding zijner studiën is hij jongste

»predikant te Pilsum geworden en vandaar naar

»Greetziel vertrokken. ‘

»Zijn broeder, de capitein in dänschen dienst,
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»zo even vermeld, zal hem eens (1676) dicht bij

»Greetziel ontmoet zijn, vergezeld van dänsche mi

»litair.

»Obernhausen of Oberhaus is een sterk kasteel

»tegenover Passau gelegen, op eenen berg aan den

»mond van het riviertje 1l2 in Nederbaiern. Bij

»deszelfs verlating heeft de Roomsch Katholieke

»geestelijkheid zich hetzelve aangematigd, doch in

»nieuwere tijden is het weder gesaeculariseerd of

»wereldlijk gemaakt en de vestingwerken zijn met

»vele posten vermeerderd geworden.

»Met het Oberhaus is door een voortloopende

mnuur het slot Niederhaus verbonden.»

Het geslacht gesproten uit  ohannes Michaelis

Knottnerus en diens vrouw, welke tot op heden

onbekend bleef, heeft tal van predikanten opgele

verd. Vanaf 1639 tot ‘op heden waren een of

meerdere leden van deze familie predikanten bij de

Hervormde Gemeente.

Het door deze familie gevoerde wapen is als

volgt: In blauw een omgewende zilveren duif, een

olijítakje van hetzelfde in den snavel en geplaatst

op een heuveltje van natuurlijke kleur. Helm gekroond.

Helmteeken: de duif, op het heuveltje, omgewend

met het olijftakje in den snavel.

johannes Michaelis Knottncrus, geboren te Gna

denberg in de Paltz in het jaar 1615, week als

bovengemeld uit en werd 5  uni I637 aan de

Groninger Universiteit als theologisch student in

geschreven. In 1639 treffen wij hem aan als pre—

dikant te Pilsum (O. F .), zes jaar later stond hij

te Greetsiel (O. F.) alwaar hij in 1684 overleed.

In het koor der kerk aldaar vindt men thans nog

zijn grafzerk.

Hij was gehuwd met N. N., die hem twee zonen

schonk:
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I”L. Cornelius Knottnerus, geboren in het jaar

1644. Hij werd 15 Februari 1660 aan de Gro—

ninger Hoogeschool als Phil. Stud. ingeschreven.

In 1665 werd hij als predikant te Leer (O. F.)

beroepen, doch overleed reeds datzelfde jaar op 17

September. Hij was waarschijnlijk ongehuwd.

2°. johann Heiurich Knottnerus, geboren in het

jaar 1647, werd hij 10 Februari 1664 als student

aan de Groninger Universiteit ingeschreven. In

1673 komt hij voor als predikant te Grothusen (O.

F.) In 1683 werd hij naar Bunde beroepen, welk

beroep hij aannam. Hij overleed op een reis naar

Emden 4 Mei 1687.

Zijne kinderen A.

A. 1". Samuel Knottnerus‚ geboren te Grot

husen, werd 5 September 1692 aan de Hooge

school te Groningen als student ingeschreven.

Hij aanvaardde het leeraarsambt te Böhmerwold 8

October 1695 en bekleedde dit tot aan zijn dood.

18 Nov. 1703 wijdde hij de nieuwe kerk in zijne

standplaats in met een predikatie over Marcus,

XI, 17, welke ook in druk verschenen is. Hij

overleed te Böhmerwold 6  uli 1749 en was ge

huwd in 1699 met Anna Hinderks Kamminga,

geboren te Veensterwold.

Hunne kinderen B.

2°. Cornelius Knottnerus, ingeschreven als stu

dent aan de Groningsche Hoogeschool 28 Mei

1700.

Hij werd in 1705 te Pilsum als predikant beroe

pen en overleed te dier plaatse in 1744.

3°. (P) George Knottnerus, ingeschreven als theol.

student aan de Hoogeschool te Groningen 17  uni

1687.

B. 1°. joha1mes Knottnerus, geboren te Böh

merwold 28 Maart 1714, ingeschreven als stu
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dent aan de Universiteit te Groningen 19 juni

1737, werd proponent aldaar 14 Mei 1742 en

in hetzelfde jaar beroepen en bevestigd te jar

sum en Widdelewehr (O. F.). In 1748 werd

hij naar Campen (O. F.) beroepen, aanvaardde dit

beroep en stond daar als predikant tot Oct. 1765,

toen hij naar Uttum (O. F.) werd beroepen, welk

beroep hij volgde, nadat hij twee jaar te voren

voor een beroep naar die gemeente had bedankt. Hij

werd te gemelder plaats bevestigd den 27 ja

nuari 1766 en stond daar tot zijn dood, daar

hij voor beroepen naar Westerhuizen in de Classis

van Eelde (1772) en naar Visquart in dezelfde

Classis (1777) bedankte. Hij overleed na bijna

42 jarigen dienst te Uttum den 17 juli 1783.

Hij was zeer bescheiden en vriendelijk in den

omgang; nederig en dienstvaardig en predikte op

eene trefl‘ende aangename wijze. Zijn lijkrede werd

gehouden door Ds. G. C. Brummer, predikant te

jennelt, welke tot: text koos 1 Petrus V, 3b, 4.

Hij was te Campen in 1749 gehuwd met Har

berzje Edzards, geboren te Oldersum. Zij over

leefde hem.

Hunne kinderen C.

2°. Cornelius Knottnerus, geboren te Böhmerwold

4 Dec. 1718. Proponent geworden in 1766, werd

hij in datzelfde jaar beroepen te Nieuwelandschaps

polder, gelegen bij Bunde (Classis van Emden) al

waar hij 15 juni 1766 zijn intree hield met eene

predikatie over 2 Cor: X. 14, 15. 4 December

1768 wijdde hij de nieuwe kerk te zijner stand

plaatse in met Exod: XV. 16, 17. (Volgens eene

andere opgave met Deut. XV. 16, 17). In 1777

naar Harkstede (Classis van Appingadam) beroepen,

werd hij daar 23 November van dat jaar door Ds.

A. van der Laan, predikant te Scharmer, bevestigd

met jesaja LII. 7. en hield 7 December d. a. v.

zijn intree met Ps: LXIII. 9. Hij overleed te
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Harkstede 30 juni 1779, eene weduwe nalatende.

Zijn broeder johannes Knottnerus hield zijn lijk

rede met joh: III, 5. Hij zou de stamvader kun

nen zijn van de Groningsche familie Knottnerus.

3°. Henricus Knottnerus wordt in .\Iaart 1733 te

Hanswerum (O. F.) beroepen, waar hij 20 Maart

1762 overleed. Zijn lijkrede werd uitgesproken door

Ds. E. Mecima, predikant te Pilsum, welke tot

text koos jesaia XL. 6. Vermoedelijk heeft hij

drie dochters nagelaten.

C. 1". Samuel Knottnerus, geboren te Campen

(O. F.) 3 januari 1753, studeerde te Groningen,

waar hij 16 September 1773 als student werd in

geschreven. Hij bleef daar twee jaren en ging in

1775 naar Lingen (Hannover) ter voldoening aan

de wetten van zijn vaderland; keerde in 1777 naar

zijn vaderland terug en werd in datzelfde jaar pro

ponent onder Emden. Het jaar daarop bracht hem

zijne benoeming tot predikant in zijne geboorte

plaats, alwaar hij den 14 juni van dat jaar door

N. Nicolai, predikant te Visquart, bevestigd werd.

Voor beroepen naar Neudorp in de Classis van Em

den (1779) en naar Wybelkum in dezelfde Classis

(6 januari 1782) bedankte hij, doch dat naar Op

leeuward (Uplewert), eveneens onder die Classis,

in hetzelfde jaar werd door hem aangenomen. 8

December 1782 werd hij aldaar bevestigd door Ds.

U. Edenhuizen, predikant te Pilsum. 26 December

nam hij afscheid te Campen. Hij stond te Oplewert

tot 9 September 1789 toen hij beroepen werd naar

Landschapspolder, alwaar hij 6 October d. a. v.

door den‘ predikant van jengum, Ds. B. Sanders,

werd bevestigd. Drie jaren vervulde hij daar de

predikantsplaats, daar hij een beroep naar Niitter

moor (November 1792) aannam in welke plaats hij 16

December door Ds. C. Meyer, predikant te Leer,

werd bevestigd, nadat hij 9 December daaraan voor

(‘T



 

afgaande van zijn gemeente had afscheid genomen.

Hij overleed in deze zijne laatste standplaats 19

juni 1822. Hij was zeer bedreven in de uitleg

kunde der H. 5., zeer nederig, bescheiden en weet

gierig, in den omgang vriendelijk en gul, zijne ge

sprekken meest ernstig en onderrichtend en leefde

geheel voor de beoefening der wetenschappen. Zijn

lijkrede werd gehouden door Ds. C. C. Clinge, te

Neermohr. In 1785 was hij in het huwelijk ge

treden met Hermamza Klinkenborg, welke hem geene

kinderen schonk; zij overleed 25 October 1828

en was geboortig van Stapelmoor.

2°. Edzard Knottnerus, geboren te Campen 10

Augustus 1755, werd hij in 1784 in de plaats zijns

vaders te Uttum (O. F.) beroepen, en daar 17

October van dat jaar door Ds. A. Penon, predi

kant te Wirdum, bevestigd. In 1830 wegens ziek

te, salvo honore et titulo, zonder stipendio op

zijn verzoek emeritus geworden, nam hij 16 Mei

afscheid van zijne gemeente. Hij vestigde zich

te Hinte, alwaar hij 23 Augustus 1844 onge‘

huwd overleed en waar hij ligt begraven onder

een zerk met zijn wapen en het volgende op

schrift:

Het stoffelijk deel

van

Edzard Knottnerus,

rustend predikant

geb. te Campen

10 Aug. 1755.

gest. te Hinte

23 Aug. 1844.

De grijsheid is eene zierlike krone,

Ze wordt gewonnen op weg der gerechtigheid.

Spr. Sal. 16 v.

Zijn lijkrede werd uitgesproken door Ds. H.

Tholens, predikant aldaar.

3°. Amza Knottnerus, geboren te Campen 23

 

 



 

December 1757, huwde in 1784 Lambertus Hoi—

sing Penon, geboren 8 Februari 1741. Hij stu

deerde te Groningen en te Lingen, werd propo

nent in 1775, beroepen te Wybelsum (Classis van

Emden) en 8 October van dat jaar door zijn broe

der johannes Penon, predikant te Emden, be

vestigd. Hij nam in 1780 een beroep naar Wir

dum (Classis van Emden) aan, nam 2 April van

dat jaar afscheid te Wybelsum, na 12 Maart daar

aan voorafgaande door Ds. N. Nicolai, predikant te

Visquart, in zijne nieuwe standplaats te zijn beves

tigd. Hij overleed te VVirdum 26 April 1825.

Hij was geboren uit het huwelijk van jo. Petrus

Penon Qualenbrink en van joanna Hoisingh.

4°. Antína Knottnerus, geboren te Campen 26

juni 1760, en ongehuwd overleden 3 April 1817.

5°. johannes Knottnerus, geboren te Campen

(Ü. F.) 18 November 1763. Hij studeerde te Nor—

den, Lingen en Groningen, proponent in 1790

werd hij beroepen te Vehnhuizen (Classis van Em

den) en aldaar 16 januari 1791 bevestigd door

Ds. C. Meyer, predikant te Leer. Voor een beroep

naar Wybelsum (December 1792) bedankte hij,

doch dat van 16 November 1794 naar Cirkwerum

(Classis van Emden) aanvaardde hij en werd hij

daar in januari van het volgend jaar door Ds. C. E.

Gravemeyer, predikant te Westerhuizen, bevestigd.

Drie jaar stond hij.te gemelder plaatse daar hij

het beroep naar Luitelsborg, Norden en Barge

buur (Classis van Emden) op 26 Februari 1798

aannam. Hij deed zijn intree aldaar op 29 April

en nam afscheid te Cirkwerum op-14 juli. 18

November 1807 volgde hij een beroep naar Hinte,

Oosterhuizen en Harsweg (D. F.) en werd 10 ja

nuari 1808 aldaar door Ds. Sleutel, predikant te

Zuiderhuizen, bevestigd. Eerst 15 Mei d. a. v.

nam hij afscheid van zijn vroegere gemeente. Hij

overleed te Hinte 20 Maart 1835 en werd aldaar

 



 

 

begraven onder een zerk met zijn wapen en het

volgende opschrift:

Het stoffelijk deel

van

johannes

Knottnerus

Predikant te Hinte,

geb. te Campen 18 Nov.

1763,

gest. te Hinte 20 Maart

1835.

Hebr. 13. v. 7.

Zijn lijkrede werd uitgesproken door Ds. E.Eden, predikant te Loppersum. Hij is tweemaal

gehuwd geweest, t. w. 1°. met Kla:ína Brons,

geboren te Leer in 1770, overleden te Norden

26 September 1801.

Hunne kinderen D.

2°. Alberdine Stork, geboren te Emden in 1763

overl. te Hinte 14 Juni 1830, en begr. 21 juni

d. 3. v. onder een zerk met haar wapen.

Hunne kinderen E.

6°. Catharina Cornelia Knottnerus,

overleden.

ongehuwd

D. 1°. Wesselius Brons Knottnerus, geboren

te Vehnhusen (Kreis Leer), 6 October 1794,

werd in 1807 proponent onder Emden, in 1822

op koninklijke collatie te Nes op Ameland beroe

pen bedankte hij voor dit beroep. Twee jaar

later werd hij te Borkum (O. F.) beroepen en

aldaar 21 Maart 1824 door Ds. B. Barenburg,

predikant te Manslagt, bevestigd. Hij nam 1 januari

1861 zijn emeritaat, en overleed 11 juni 1868

te Aurich. Hij huwde 13 April 1842 te Borkum

met justine Louise Withof, geboren te Hinte 22

Februari 1822, dochter van Georg Christian Wit—

hof en Aaltje Lammerts janssen Bötcher.

 

 



Hunne kinderen F.

2°. johannes Michael Knottnerus, geboren te

Norden 6 juni 1799, «justizcommissair», overle

den te Detern (O. F.) 11 Maart 1860, huwde

1°. te Sterkhausen Christina Carolina Möhlmann;

huwde 2°. johanne Antoinette Möhlmann; en

huwde 3°. Adelheid Friederike Möhlmann, gebo

ren te Detern (O. F.) 13 juni 1812, overl.

aldaar 6 December 1893, dochter van Gustav

Möhlmann en diens echtgenoote Henriette Louise

Reins; zuster van Christina Carolina en van jo

hanne Antoinette Möhlmann voornoemd.

Uit deze 3 huwelijken sproten 12 kinderen G.

3°. Habbina Katharina Kornelia Knottnerus, ge

boren te Cirkwerum 3 juni 1796, gedoopt5juni

d. a. v., overleden te Norden 27 Augustus 1798.

4. Habbina Katharina Kornelia Knottnerus, ge

boren te Norden 29 Mei 1800, overleden ter

zelfder plaatse 15 Augustus 1800.

5°. Habbina Katarina Kornelia Knottnerus, huw

de Claes Willem Wĳchgram, geboren in 1805, als

proponent in 1826 beroepen te Buitenpost (Classis

van Dokkum). Aldaar bevestigd 13 Mei 1827

door Ds. H. Mackay, predikant te Emden. Steeds

bleef hij zijne eerste gemeente getrouw; achter

‘eenvolgens bedankte hij voor beroepen naar Lar

 

relt (Augustus 1828), Weener (December 1829),

Grootegast (1832), Weener (1836), Emden (1843),

Engwieru_m (1863), Aalzum (juli 1867) en Schraard

(November 1868). 16 Mei 1852 vierde hij zijn

25 jarigen dienst en overleed te Borkum 12

Februari 1870.

E. Adol;bh Meinhard Knottnerus, geboren te

Norden (O. F.) den 15 juli 1804. Proponent

onder Drenthe, in 1829 beroepen te Midlum

(Classis van Harlingen) 7 Februari 1830 aldaar

bevestigd door zijn zwager Ds. C. W. \’Vijchgram,
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predikant te Buitenpost. Hij vierde 11 Februari

1855 zijn 25 jarigen dienst. 11 November 1866

wijdde hij de vernieuwde kerk en het vèrnieuwde

orgel in zijne standplaats in, waar hij 25 Decem

ber 1869 overleed. Hij huwde te Hinte 30 juli

1829 Tietje Ubben, geboren te Diele onder Sta

pelmoor 13 Mei 1809, overleden te ’s-Gravenhage

21 April 1890, dochter van Ubbe Cornelis Ubben

en van Hilke Aeils.

Hunne kinderen H.

F. 1”. johannes Michaelis Palatinus Knottnerus,

geboren te Borkum 27 januari 1843, Kon. Preusz.

Rechtsanwalt te Aurich, aldaar overleden 12 Oc

tober 1890. Hij adopteerde Eduard Georg Adolpk

Ivo Knottnerus, geboren 17 Maart 1881.

2°. Adelaíde Henriette Caroline Knottnerus, ge

boren te Borkum 13 December 1845, huwde te

Aurich 23‘April 1874 Carl _Knopp‚ oekonom, ge

boren te Seesen (Brunswijk) 14 April 18..., zoon

van Ludwig Knopp.

3°. Nicolasina Cornelia Knottnerus, geboren te

Borkum 18 September 1847, overl. te Canum 5

Augustus 1887, huwde te Aurich 15 Mei 1872

Wiard F. à TelÌing/msen, geboren te Canum

(Kreis Emden), oekonom aldaar, zoon van Kurd

à Tellinghusen en van justine Heeren.

4°. Georgine Stej>hani Eleonore Knottnerus, ‘ge

boren te Borkum 16 januari 1849, overleden te

Berlijn 8 Augustus 188., huwde te Aurich 30

Augustus 1875 Paul Friedrioh ‚Karpe, geboortig

uit. Oldenburg, overleden te Berlijn 17 juli 1892.

5‘. Franciska Theodora Knottnerus, geboren te

' Borkum 15 Augustus 1851, overleden te Stige im

 

Harz 13 Mei 1888, huwde te Seesen 31 Octo

ber 1876 Wilhelm Koch, opperhoutvester, zoon

van Wilhelm Koch en van jeannette Röttger.
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6°. Victoria Therese

Borkum 20 April 1853.

7°. Eduard Georg Adolf Knottnerus, geboren

te Borkum 5 Mei 1855, overleden te Hinte 11

Maart 1862.

Knottnerus, geboren te

G. 1°. johannes Michaelis Knottnerus, geboren

te Stukhausen 12 juni 1824, fabrikant, thans

rentenier, woonachtig te Hameln, huwde te Ha- ‚

meln 3 Mei 1857 Sophie Wessel, geboren te

Hannover 19 April 1828, dochter van Georg

Wessel en Maria Röhlig.

Hunne kinderen J.

2 ‘. johann Gerhard Knottnerus, geboren 16 Mei

1826, overleden in April 1896 te St. Louis (N.A.)

3°. Edzard Samuel Knottnerus, geboren 12 De

cember 1827, overleed in Amerika.

4°. Carl Christian Knottnerus, geboren te De

tern, 23 Nov. 1831, koopman.

5°, Klazina Christina johanna Knottnerus, gebo

ren te Detern 28 Februari 1833, ongehuwd.

6°. Adol;öh Friedrich Knottnerus, geboren te

Detern 25 januari 1837, koopman, ongehuwd over

leden te Hannover 13 April 1897.

7°. Habbina Catharina Cornelia Knottnerus, ge

boren te Detern 29 November 1840, overleden te

Engelade (Brunswijk) 28 December 1871, was ge

huwd met Adolf Wessel, koopman.

8. Ivo Gaukes Knottnerus, geboren te Detern

8 April 1844, apotheker, overleden te Zwischenahn

(Oldenburg) 24 Mei 1880.

9°. A ugust Heim’ich Knottnerus, geboren te De

tern 27 Mei 1846, koopman, huwde te jever (Ol

denburg) 29 Sept. 1870 Sophia Maria janssen, ge

boren te Asel (O. F.) 3 Augustus 1849, dochter

van Tonnies Berend janssen en van Maria julfs.

Hunne kinderen K.

10°. Henriette Louise Antoinette Knottnerus, ge
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boren 12 Augustus 1848, huwde te Detern 5 Sep

tember 1876 Oscar Peters, geboren te Trobsclorf

VVeimar 28 November 1850, Königl. Oeconomie

rath te Hannover, zoon van Christian Peters en van

Christina Mylius.

11°. Adelheid Friederieke Knottnerus, geboren te

Detern 23 Mei 1852, ongehuwd overleden 14 Augus

tus 1894.

12°. ]ohanna Ea'zardina Carolina Knottnerus, ge

boren 13 Februari 1856, overleden te Bremen 27

Maart 1885, huwde 1°. met N. N. Frick, en 2°.

met N. N. Ahues, Rechtsanwalt te Bremen.

E. 1°. Ubbo Knottnerus, geboren te Midlum 3

Maart 1832, koopman, huwde te Bolsward 2 Mei

1861 .johanna Tijmstra, geboren te Arum 20 juli

1837, overleden te Heerenveen 13 Februari 1895,

dochter van Bauke Rommerts Tijmstra en Hester

Romar.

Hunne kinderen L.

2°. Alberdina Hermanna Knottnerus, geboren te

Midlum 14 December 1833, overleden te Utrecht

18 December 1889, huwde 25 Maart 1859 Hein

rich David Schlúter, geboren te Emden 10 April

1835, overleden te Hilversum 15 januari 1896,

zoon van Heinrich David Schlüter.

3°. Edzard Knottnerus, geboren te Midlum 27

April 1836, magazijn-meester te Het Bilt, huwde

1°. 2 Mei 1861 Antje Tijmstra, geboren te Arum

26 September 1833, overleden te Smilde 26 October

1871, dochter van Bauke Tymstra en Hester Romar.

Hunne kinderen M.

Hij huwde 2°. te Dwingelo 20 Augustus 1875

Catharina Elisabeth Heppener, geboren te Dwingelo

(Dr.) 13 Maart ‘1841, dochter van jacob Heppener

en van Algonda Geertruida van der Tuuk.

Hun kind N.

4°. Hillrich Knottnerus, geboren te Midlum 9
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juli 1838, werd proponent in Overijssel in 1861,

en in 1862 beroepen tot predikant te Loppersum

(Classis Appingadam). Vertrok in 1865 als pre‘

dikant naar Riouw, stond daar tot 1872 als wanneer

hij die standplaats voor die te Soerakarta verwis

selde. Het jaar 1876 bracht hij met verlofin Hol

land door en toog in 1877 naar zijn nieuwe stand

plaats Amboina, waar hij drie jaren herder der ge

meente was. In 1880 werd hij te Batavia beroepen,

waar hij tot 1892 als predikant stond en in welk

jaar hij repatrieerde. Achtereenvolgens was hij nog

predikant in de volgende gemeenten: Heerenveen

(tot 1894), Gulpen (tot 1896), Berlicum (tot zijn

overlijden). Hij overleed te Laag-Soeren 2 Augus

tus 1897. Hij was 4 November 1862 te Voorburg

gehuwd met Louise Hoogwinkel, geboren te Beest

(Geld) 13 Augustus 1837.

Hunne kinderen Q.

5°. 1210 Gaukes Knottnerus, geboren te Midlum

18 juni 1840, werd proponent onder Utrecht. In

Maart 1865 te Soesterberg (Classis van Amersfoort)

beroepen, nam hij dit beroep aan en werd er 11

juni d. a. v. door Ds. C. W. \Vyghgram, predikant te

Buitenpost, bevestigd. Bijna gelijktijdig (19 en 22

Mei 1868) beroepen naar Exmorra en Allingawier

(Classis van Franeker) en naar Hurwenen, nam hij

dat naar eerstgenoemde plaatsen aan en nam 23

Augustus 1868 afscheid te Soesterberg; 30 Augustus

d. a. v. bevestigd door Ds. C. W. Wyghgram. Voor

beroepen naar Hierden, juni 1869, Hijkersmilde

juli van datzelfde jaar, Leimuiden in Augustus

d. a. v. en Alkmaar en Hantum in November 1869

bedankte hij, doch aanvaarde het beroep naar Ylst

(Classis van Sneek) op 18 januari 1870. 24 April

1870 afscheid te Exmorra, 1 Mei d. a. v. te Ylst

bevestigd door Ds. A. P. Ris Lambers, predikant

te Heeg. Te Ylst stond hij ruim twee jaar en ver

wisselde die standplaats voor die van Dordrecht

 

@



 

(beroepen Februari 1872, afscheid te Ylst 9 juni

en bevestigd in zijn nieuwe standplaats, door Ds.

Essenius Greef, 16 juni 1872.) Voor een beroep

naar Utrecht (juli 1873) en een naar Amsterdam

(juni 1874) werd door hem bedankt. In Februari

1875 naar ’s-Gravenhage beroepen aanvaardde hij

dit beroep. Afscheid te Dordrecht 6 juni en te

’s-Gravenhage bevestigd 15 juni 1875 door Ds.A. Gerth van Wijk. Sinds dien datum predikant

te ’s-Gravenhage, bedankte hij nog voor een beroep

naar Amsterdam in januari 1877. Hij huwde te

Amsterdam 20 April 1865 Margaretha jacoba Oolie,

geboren aldaar 9 januari 1843, dochter van Carl

Gustaaf Oolie en johanna Wilhelmina Weers.

Hunne kinderen P.

6°. Leendert Knottnerus, geboren te Midlum 25

januari 1843, Adjunct-commies bij het departement

van finantiën te 's-Gravenhage, huwde te Bolsward

25 Februari 1872 Lambertha Pieternella Verdier,

geboren te Deventer 4 Maart 1843, dochter van

Hermannus johannes Verdier en van Berendina

1\Iechdelina Meulenbroek.

7°. Nicolaas Knottnerus, geboren te Midlumg

Maart 1845, overleden te Midlum 4 November

1868.

8°. Titia Habbina Knottnerus, geboren te Mid

lum 9 April 1848.

9°. Habbina Catharina Cornelia Knottnerus, ge

boren te Midlum 18 September 1849.

I. (1) 1°. Carl George johannes Knottnerus, ge

boren te Marienthal bij Hameln, is gehuwd.

2°. Desire'e Knottnerus, geboren te Zur Lust bij

Hameln, is gehuwd.

(1) Een vollediger opgave was van den heer 1. M. Knott- ,

nerus te Hameln niet te verkrijgen.
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3°. Adolf Knottnerus,

Hameln.

4°. Alma Knottnerus,

Hameln, is gehuwd.

geboren te Zur Lust bij

geboren te Zur Lust bij

5°’ Ernst Knottnerus, geboren te Zur Lust bij

Hameln.

6°. Ade‘lc Knottnerus, geboren te Zur Lust bij

Hameln.

K. 1°. Frieda johanna Anm' Knottnerus, ge

boren te Zur Lust bij Hameln 19 November

1877.

2°. Carla Klazina Marie Knottnerus, geboren te

Zur Lust bij Hameln 15 April 1880.

L. 1°. Hester Knottnerus, geboren te Frane—

ker 5 October 1862.

2°. Adol[>h Mcinhart Knottnerus, geboren te Fra

neker 20 Februari 1864, en overleden aldaar 2

October d. a. v.

3°. T-itía Knottnerus, geboren te Franeker 16

1865.

4°. Alberdina Hcrmanna Knottnerus, geboren te

Franeker 21 April 1867.

5°. Maria Louise Knottnerus, geboren te Fra

neker 3 September 1868, overleden aldaar 22

Februari —1869.

6°. Maria Louise Knottnerus, geboren te Fra

neker 9 November 1870, overleden aldaar 23

Augustus 1885.

7°. Adoljbh Meínhart Knottnerus, geboren te

Franeker 19 Februari r873, overleden aldaar 13

September d. a. v.

8°. Adolph Mcinhart Knottnerus,

Franeker 23 October 1875.

geboren te

M. 1°. Adolph Meínhart Knottnerus, geboren

te Franeker 9 juni 1863, predikant te 's-Graven

 



polder, sedert 1892 te Zaamslag, huwde te Zaam

slag 28 juli 1892 Adriana L0/eerse, geboren te

’sGravenpolder 20 September 1866, overleden te

Zaamslag 28 December 1895, dochter van jan

Lokerse en Cornelia jeremiasse.

2°. Hester Knottnerus, geboren te Franeker 15

December 1865, aldaar overleden 20 juli 1866.

3°. Bauke Romnzert Knottnerus, geboren te Fra‘

neker 26 Februari 1867, aldaar overleden 25 Augus

tus d. a. v.

4°. Hester Knottnerus, geboren te Franeker ‚15

juli 1868, huwde te 's-Gravenhage 11 Maart 1897

Arie Kruyt Mzn.‚ geboren te 's-Gravenhage Ija

nuari 1861, zoon van Maarten Kruyt en van Adriana

josephina Offerhaus.

5°. Titia Habina Catharina Cornelia Knottnerus,

geboren te Smilde 20 Maart 1870.

6°. Bauke Romnzert Knottnerus, geboren te Smilde

17 Augustus 1871. Candidaat in de theologie te

Utrecht.

N. jacob Knottnerus, geboren 20 April 1876.

O. 1°. Titia A ngustine Louise Knottnerus, ge—

boren te Loppersum 11 September 1863, huwde

te Batavia 3 Maart 1885 Adolph1lleínhartSchlúter,

geboren te Nieuwendiep 20 December 1859, zoon

van Heinrich David Schlíiter en Alberdina Her

manna Knottnerus.

2°. Hendrik johanncs Knottnerus, geboren‘te

Loppersum 25 November 1864, Luitenant ter Zee

1886-1894, thans fabrikant, huwde te Baarn 26

januari 1893 Alida jacoba Reyers, geboren te

Amsterdam 14 juni 1868, dochter van jan Reyers

en van Cornelia Elisabeth Hoyer.

Hunne kinderen Q‚.

3°. Angustine Maria Elisabeth Knottnerus, gebo

ren te Riouw 2 Augustus 1867.

4°. Louise Frederika Knottnerus, geboren te

’fi@



 

Soerakarta 18 juni 1872, huwde te Gulpen (L.)

14 juli 1896 Mr. felle johannes Engbert Boschloo,

geboren te Heerenveen 25 Maart 1864, zoon van

Gerrit Boschloo en van Martha Koopmans.

P. 1°. Titia Knottnerus, geboren te Soester

berg 3 Februari 1866.

2°. johanna Wilhelmina Catharina Knottnerus,

geboren te Soesterberg 3 November 1807.

3°. Habbina Catharina Cornelia Knottnerus, ge

boren te Exmorra (Fr.) 30 November 1869.‘

4°. johanna Knottnerus, geboren te Ylst 5 Fe

bruari 1871, overleden te ‚Dordrecht 9 Mei 1873.

5°. Adol/Jh Meinhardt Carl Gustaa/ Knottnerus, ge

boren te Dordrecht 29 December 1873, leeraar M. O.

6°. Ivo Gaukes Knottnerus, geboren te 's-Gra

venhage 7 October 1876.

7°. johannes Michaelis Palatinus Knottnerus, ge

boren te 's-Gravenhage 7 December 1877, over

leden aldaar 13 October 1879.

8°. Leendert Nicolaas johannes Knottnerus, ge

boren te 's-Gravenhage 30 November 1881.

9°. jan George Knottnerus, geboren te ’s-Gra

venhage 8 Mei 1884. '

Q‚. 1". Adolph Meinhardt Knottnerns, geboren te

Amsterdam 13 januari 1894.

2°. Adriaan Rudolph Knottnerus, geboren te Arn

hem 3 Februari 1895, overleden aldaar 11 juli 1895.

2°. Cornelia Elisabeth Knottnerus, geboren te

Arnhem 17 April 1896.

Aan allen, die mij bij de samenstelling van deze

genealogie behulpzaam waren, zij hier mijn op

rechten dank gebracht. Aanvullingen en verbete

ringen zullen gaarne worden ontvangen. Adres

bureau Heraldisch Genealogisch Archief, 's-Gra

venhage.
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