Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 zo'n lijst staat, woonde zeker in het dorp. Hetomgekeerde is niet waar. Er woonden ookmensen in het dorp die te arm waren om belas-ting te betalen en die daarom niet in de lijstenwerden opgenomen. Het gaat dan steeds omarbeiders, bejaarden en gehandicapten. Eenzelfstandig schoenmaker werd altijd aangesla-gen, al was het maar voor een gulden per jaar.Daarom ben ik er van uit gegaan dat schoen-makers die niet in de lijst staan, niet in Bunnikwoonden. De foto's en anecdotes zijn afkomstig van Arievan der Gaag die de afgelopen jaren diverseinterviews afnam. Alle gevonden gegevens,ook die niet in dit artikel konden worden in-gepast, zijn te vinden op de Internet-Site vande auteur http://www.boek.com onder genea-logie - Sterkenburg respectievelijk Stekelen-burg. De auteur heeft zelf voorouders die Ste-kelenburg heetten. Stamvader De eerste vijf Sterkenburgen die in de DTB-registers voorkomen heten allemaal ' Joostenvan Sterkenburg'. Ik ga er van uit dat het driebroers en twee zusters zijn. Hun vader

moetJoost van Sterkenburg zijn geweest, die ik inde archieven nog niet heb gevonden. Het oud-ste doop- en trouwboek van de Bunnikse pas-toor begint in 1716. In dit artikel beperk ik metot de nazaten van deze Joost van Sterkenburg.In de fragment-genealogie heeft hij nummer I.De lijn gaat verder via II, Huibert Joosten vanSterkenburg (1668-1743). Zijn geboortejaarweten we omdat hij in 1737 als getuige opgafdat hij 69 jaar oud was. Hij trouwde met deweduwe van Gijsbert Stevense van Zijl. Hunenige kind werd naar grootvader Van Zijl, Ste-ven genoemd. Sindsdien is er altijd een StevenSterkenburg geweest. De stamboom is alleenuitgewerkt voor zover er een relatie met onsgebied is. De vele Sterkenburgen die viaJutphaas en Kamerik naar het westen van onsland zijn getrokken, heb ik niet opgenomen. Namen en beroepen De pastoors mochten kinderen alleen dopenmet de naam van familieleden of van bekendeheiligen, waardoor je steeds dezelfde namenziet terugkeren. De meest voorkomende voor Het graf van het echtpaar Sterkenbiirg-Vaii

Wiggen op deRK-hegraafplaats te Munnik (foto Henk Reinders. 1998) naam is Steven, maar ook zien we Jan, Piet enKees (de pastoor schreef: Johannes, Petrus enCornelis), Gijsbertus, Flip (Philippus) en Wil-lem. Bij de meisjes is Maria het populairst,naast Corneiia, Anna (Johanna), Dickie (Theo-dora) en Wilhelmina. Ook kiest men steeds dezelfde beroepen. Hetmeest voorkomende beroep is schoenmaker.Als er teveel schoenmakers komen, kiezen zeandere beroepen als kleermaker, rietdekker,timmerman, bakker of slager. In Bunnik is tus-sen 1690 en 1985 steeds een schoenmaker Ster-kenburg geweest, tot Flip Sterkenburg in 1985op 91-jarige leeftijd overleed. Zijn graf op devolle RK-begraafplaats in Bunnik, het laatsteSterkenburg-graf in Bunnik, staat op de nomi-natie om dit jaar te worden geruimd... Beroepsopleiding Het is leuk om te zien dat de jonge mannen uitde familie Sterkenburg vaak niet direct schoen-maker worden. Misschien is dit een vorm vanpuberaal dwarsliggen tegen een reeds bij degeboorte uitgestippelde levensloop als

schoen-maker. Die hield in: leerjongen bij je vader,gezel bij een oom en dan de meesterproef afleg- 74 J

Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 t 6.9.1998, drogist (wonen in 1998 te Odijk) uit dithuwelijk 9 kinderen. VlIIb Philippus Theodorus Sterkenburg (zn Vila)* Kamerik 2.2.1894 schoenmaker in de Smalleweg2 t Bunnik 20.7.1985 X Bunnik 18.10.1928 Wille-mina van Wiggen * Bunnik 25.1.1892 f Bunnik15.3.1975. Hun graf op de begraafplaats van deBarbarakerk staat op de nominatie om in de loopvan dit jaar geruimd worden. Niet in te passen zijn: 2.

rubriek^Tussen Rein en Lek'. Dit artikel is een bewer-king van een bijdrage voor het Groentje uit1997 bij het 50-jarige huwelijk van het echt-paar genoemd onder Villa. 81

Joosje Dirksen van Sterkenburgh X Har-men van Rijn (in 1759 zoon geboren Bun-nik, gedoopt te Odijk wegens afwezigheidvan pastoor Van Crimpen) 3.

onleesbare trouwakte in het RK trouwboekBunnik (waterschade) een man uit De BiltX Bunnik ca 1742 een meisje Sterkenburguit Bunnik 4.

Barbara van Sterkenburg * Bunnik X RKen gerecht Bunnik 21.9.1739 Adriaan vande Geer * Schalkwijk Mr. drs. H. Reinders is historicus. Hij heeft eeneigen uitgeverij en is correspondent voor hetBunniks/Houtens/Wijks Nieuws (Het Groentje).Hij heeft hier een eigen historische

