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l.s. 

Ce que Dieu voulut" nos Pères Ie voulttrent, 
Sondons ce que Dieu veut, ce que nos Pères furent 
Et l'oeil sur .Ie passé, préparons l'avenir. 

Wat God wilde, onze Vaderen wilden het; 
Laten wij peilen, wat God wil, wat onze Vaderen waren, 
En laten wij, met het oog gericht op het verleden, 

. de toekomst voorbereiden. 

Eenigen tijd geleden heeft het Bestuur der Nederlandsche Genea
logische Vereeniging tot mij het verzoek gericht de Redactie van 
haar Tijdschrift op mij te willen nemen. Ofschoon de verdienstelijke 
wijze, waarop de heer Kilsdonk tot dusverre deze taak vervulde, 
het mij zeer moeilijk maakte, mijn instemmend antwoord te geven, 
heb ik ten slotte besloten deze ee·rvolle benoeming te aanvaarden. 

De zich reeds in portefeuille bevindende bijdragen gaven mij een 
indruk van medeleven der leden, en ik hoop, dat in de toekomst deze 
stroom van bijdragen zal blijven vloeien. Waar het zuiden des lands 
zich bij voortduring ijverig weerde, is een woord van opwe~king 
tot de leden boven de Moerdijk hier op zijn plaats ; gaarne zal ik 
van hen genealogische bijdragen ontvangen. 

Het Bestuur stelt zich voor ter gelegenheid van het P. C. Hooft• 
jubileum tegen begin Mei een speciaal aan P. C. Hooft gewijd 
nummer te laten verschijnen en wekt de leden, die belangrijke . 
gegevens betreffende P. C. Hooft kunnen verschaffen, op, deze 
tijdig aan de Redactie te zenden. 

Ik eindig deze mijn eerste mededeeling met het uitspreken van 
de hoop, dat mijn benoeming moge bijdragen tot een goede samen• 
werking tusschen leden en bestuur, tot grootere bloei der Neder• 
landsche Genealogische Vereeniging. 

Leiden, 1 Maart 1947. W. D. H. ROSIER. 
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pRoeve van een onbeRzoek naaR 
ben naam BIJSteRvelb 

AMSTERDAM 
I (Slot) 

C. 
I. N. Biesterveld, huwt N.N., beiden overleden vóór 6 Juni 1743. 
Uit dit huwelijk : 
1. Christoffel Biesterveld. Volgt II. 
2. Vermoedelijk Elisabeth Biestervelt (Bijstervelt, Bijsterveld, 

Beijsterveld). Zij was getuige bij de doopen van Antony Biester
velt, den 25 Maart 1744, van Elisabeth Bijstervelt den 10 Januari 
17 49 en van Cornelis Beijsterveld, den 17 Mei 1752, verder 
van eene andere Cornelia Bijsterveld den 10 December 1756, 
en van Hendrik Bijsterveldt den 15 Augustus 1759, allen 
kinderen van het echtpaar Christoffel Biesterveld en Catrina 
van der Weijde. 

3. Vermoedelijk jan Biestervelt. Volgt III. 
4. Vermoedelijk Hermanus Biesterveld (Biestervelt). 
ll. Christoffel Biesterveld (Biestervelt, Bisterveld, Bijsterveld, 

Bijstervelt, Beijstervelt, Beijsterveldt) van Rodenberg, (Kassel
Duitschland), geboren rond 1715, overleden na 1 November 1782 
wonende te Amsterdam N.Z. Voorburgwal, huwde hij in deze stad 
(de Puy), als jonge man, 28 jaar oud, op 6 Juni 1743 (726/202) 
Catrina van der Weijde (van der Weijden, dan der Wijden) van Am
sterdam, er wonende in 't Hol, 28 jaar oud, dochter van de echtge
nooten N. van der Weijde en N.N. overleden vóór 6 Juni 1743. 
Getuigen: Pieter Wilsterman en jan Ruijs. 

Uit dit huwelijk : 
1. Antony Bistervelt, gedoopt te Amsterdam in de Evangelisch

Luthersche Kerk, door Ds. Klepperbein, den 25 Maart 1744 
(227 /3). Getuigen : Jan Ruijs en Elisabeth Biestervelt ,· over
leden te Amsterdam vóór Februari 1745. 

2. Anthoni Biesterveld, gedoopt te Amsterdam in de Evangelisch
Luthersche Kerk, door Ds. Boon, in huis, den 2 Februari 
1745 (228/2). Getuigen: Jan Biesterveld en Sophie Harbors. 

3. Anna Biesterveld (Bijsterveldt), gedoopt te Amsterdam in de 
Evan gelisch-Luthersche Kerk door Ds. Fistijn, den 9 Februari 
1746 (229/1 vo). Getuigen: Hermanus Bisterveld en Dorothea 
Slooien; zij overleed vóór Juni 1747. 

4. Anna Bijsterveld (Bijsterveldt) gedoopt te Amsterdam in de 
Evangelisch-Luthersche Kerk, door Ds. van Parel, in huis, 
den 16 Juni 1747 (230/5). Getuigen: jan Bijsterveld en Sophia 
Harbort,· zij overleed te Amsterdam "In de Nes, bij de Halsteeg 
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Qr. 51 ", den 29 Juni 1809, en werd begraven aldaar op het 
Sint Antonius Kerkhof of Algemeen Kerkhof den 2 Juli 1809 
(1208/33) 62 jaar oud ; zij huwde te Amsterdam(?) Johan 
Oottlob Schalfman (Scha/man), Kleermaker, geboren te Suhla 
(Saksen) rond 1757, overleden te Amsterdam, den 17 Januari 
1814 als echtgenoot van Grietje van Oulik. Van het echtpaar 
Schaffman-Bijsterveld, dat geen kinderen zou hebben gehad, 
werd te Amsterdam geen testament gevonden. 

5. Elisabeth Bijstervelt, gedoopt te Amsterdam in de Evangelisch
Luthersche Kerk, door Ds. Hageman, den 10 Januari 1749 
(232/29). Getuigen : Jacob Rijnhart en Elisabeth Bijstervelt, 
zij overleed vóór September 1750. 

6. Elisabeth Bijstervelt, gedoopt te Amsterdam in de Evangelisch
Luthersche Kerk, door Ds. Fistijn, den 2 September 1750 
(233/28 vo). Getuigen: Friederik Haarboord en Helena Boeks. 

7. Cornelia Beijsterveld gedoopt te Amsterdam in de Evangelisch
Luthersche Kerk door Ds. Boon, den t 7 Mei 1752 (235/ 15 vo ). 
Getuigen : Jacob Reijnhart en Elisabeth Beijsterveld. Zij overleed 
vóór December 1756. 

8. Fredrik Beijsterveld (Bijsterveld) gedoopt te Amsterdam in de 
Evangelisch-Luthersche Kerk door Ds. Hageman, den 19 De
cember 1753 (236/26 vo ). Getuigen : Fredrik Harbort en Sophia 
Harbort; wonende te Amsterdam, Zeedijk, oud 29 jaar, huwde 
hij aldaar (dePuy) en in Luthersche Kerk op 1 November 
1782 (753/95 vo) Berendina Wagteling, van Warnsveld (Gel
derland), behoorende tot de Gereformeerde Kerk, 38 jaar oud, 
geboren rond 1744, wonende te Amsterdam op de Heerengracht, 
dochter der echtelieden N. Wagteling en N.N. beiden overleden 
vóór 1 November 1782. Getuigen: de Vader van den Bruidegom 
en Hermanus Oremer, wonende te Amsterdam in de Kerkstraat. 

Uit dit Huwelijk : werden te Amsterdam geen kinderen gevonden. 
9. Cornelia Bijsterveld, gedoopt te Amsterdam in de Evangelisch

Luthersche Kerk, door Ds. Hageman, den 19 December 1756 
(239/22). Getuigen : Jacob Rijnhart en Elisabeth Bijsterveld. 

10. Hendrik Bijsterveldt, gedoopt te Amsterdam in de Evangelisch
Luthersche Kerk door Ds. Boon, den 15 Augustus 1759 (242/ 
43). Getuigen : Jacobus Rijnhart en Elisabeth Bijsterveldt. 

111. Jan Bistervelt (Biestervelt) was getuige bij de doopen van 
Anthoni Biesterveld op 2 Februari 1745 en van Anna Bijsterveld 
op 16 Juni 1747, kinderen van het echtpaat Christolfel Biesterveld
Catrina van der. Weijde. Dit zal wel de Jan Hendrik Biestervelt 
(Biesterveld) wezen die niet schijnt gedoopt noch gehuwd te Amster
dam en aldaar in de Poortersboeken ook niet voorkomt. 

Deze huwde Catharina Margaretha Kollen (Köllen, Kullen, Cölln), 
Wonende in 1791 te Amsterdam "In de Nes". 
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· Uit dit Huwelijk : 4., 

1. Anna Catharina Biestervelt, gedoopt te Amsterdam in de 
Evangelisch-Luthersche Kerk door Ds. Mulder den 11 Maart 
1764 (247/2 vo). Getuigen: Jan Hendrik Kulker en Maria 
Elisabeth Kollen. . · 

2. Herman Hendrik Biesterveld, gedoopt te Amsterdam in de 
Evangelisch-Luthersche Kerk door Ds. Klepperbein, in huis, 
den 22 December 1765 (248/54 vo). Getuigen: jan Hendrik 
Kölker en Maria Elizabeth Kullen. In 1791 woonde hij te Am
sterdam "In de Nes" waar zijn huwelijk op 6 Mei 1791 werd aan
geteekend en er op de Puy en in de Walenkerk op 22 Mei 
daaropvolgend voltrokken (758/244 vo) met Anthonia Magda
lena Vorster, gedoopt te Amsterdam in de Evangelisch
Luthersche Kerk door Ds. Alberti, den 5 Februari 1772 (255/2). 
Getuigen : Lodewijk Vorster en Petronella Peterzon. Zij was 
19 jaar oud, woonde te Amsterdam op de Anjeliersgracht 
tusschen de eerste en tweede Dwarsstraat, en ·was dochter der 
echtelieden Anthony Vorster, overleden vóór 22 Mei 1791, 
en Helena Lubbe. Kinderen uit dit huwelijk zijn ons niet 
bekend. 

3. Johannes Leendert Biesterveld, gedoopt te Amsterdam in de 
Evangelisch-Luthersche Kerk door Ds. Mulder, den 28 October 
1767 (250/71 vo). Getuigen: jan Hendrik Cölker en Maria 
Elisabeth Cölln. 

4. Maria Elizabeth Bisterveld, gedoopt te Amsterdam in de 
Evangelisch-Luthersche Kerk door Ds. Alberti, den 22 Sep
tember 1769 (252/86). Getuigen : Jan Hendrik Kölker en Maria, 
Elizabeth Kollen. Zij overleed als Weduwe te Amsterdam den 
3 Januari 1842(11), ,,De uitgebreide en kostbare boedel door 
de overledene nagelaten in het huis door haar bewoond geweest 
te Amsterdam op den Singel, tusschen de Blauwburgwal en 
de Korsjespoortsteeg get. N. 5408, werd verkocht door een groep 
van 19 makelaars, ten overstaan van den Notaris Johan 
Houtman, op 19 April 1842 en volgende dagen". Zij woonde 
te Amsterdam op 't Kleerveer toen op 24 Maart 1797 haar 
huwelijk werd aangegeven en aldaar voltrokken werd ,den 
16 April daaropvolgend (642/34). Getuigen: de respectieve 
vaders, met Mr. Peter Fredrich Baum, Advocaat en Notaris 
te Amsterdam, gedoopt aldaar in de Evangelisch-Luthersche 
Kerk door Ds. Klepperbein in huis den 5 Januari 1766 (nr. 
249/92). Getuigen : Johan Stephan Peter Baum, waarschijnlijk 
grootvader of oom van het kind1 en Wilhelmina Nagel. Hij 
was zoon der echtelieden Bernhard Friedrich Baum, wonende 
in 1791 te Amsterdam op de Heerengracht, en Johanna Korp. 
Hij overleed als Notaris den 3 September 1833 "na eene lang
durige sukkeling op deszelfs bui,tenverblijf bij Haarlem, op 
het onverwachts, aan een herhaalde aanval van beroerte". 
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Men vond van de echtgenooten Baum-Biesterveld geen testa
ment te Amsterdam ; misschien te Haarlem ? 

Uit dit Huwelijk vermoedelijk geen kinderen. 

5. Theodorus Bisterveld gedoopt te Amsterdam in de Evangelisch
Luthersche Kerk door Ds. Klepperbein, in huis, den 8 Septem
ber 1771 (254/105 vo). Getuigen :Jan Hendrik Kölker e.n Maria 
Elisabeth Köllen. 

6. Anna Dorothea Biesterveld, gedoopt te Amsterdam in de 
Evangelisch-Luthersche Kerk door Ds. Klepperbein, den 
15 October 1773 (265/10 vo). Getuigen: Jan Hendrik Kölker 
en Maria Elisabeth Köllen. 

Of nu, zooals men kan vermoeden, de volgende familie Biesterveld 
bij de Christoffel groep Biesterveld hiervoor aansluit, blijft uit te 
maken. 

I. N. Biesterveld huwt N.N., beide overleden vóór 13 April 1764. 

Uit dit huwelijk : 

1. Barend Biesterveld, volgt II. 
2. Vermoedelijk Christiaan Biesterveld. Deze was getuige bij de 

doopen van Peeterus Biesterveld, den 28 Januari 1770, en 
. Coenraad Biesterveld, den 17 Juni 1774. 

II. Barend (Barent, Baarend, Baarent, Baarnd) Biesterveld 
(Biestervelt, Bijstervelt) geboren te den Ham rond 1735, en over
leden vóór 20 November 1801 ; woonde te Amsterdam op de Baan
gracht alwaar hij, 29 jaar oud, huwde in de Nieuwe. Gereformeerde 
Kerk, den 13 April 1764 (608/124) Anna Maria (Elisabeth) Meijs. 
(Maijs, Mees), 25 jaar oud, geboren te Solingen, (Duitschland), 
behoorende tot de Gereformeerde Gemeente, wonende te Amsterdam 
op de Waal, overleden na 20 November 1801, dochter der echtelieden 
N. Meijs en N.N., beide overleden vóór 13 April 1764. Bij het 
huwelijk kwamen als getuigen op Fredrik Kraan en Elisabeth Neauw. 

Uit dit huwelijk : 

1. Catharina Bijstervelt, gedoopt te Amsterdam, in de Westerkerk, 
door Ds. Tenbrink, 's avonds, den 23 November 1766 (111/356). 
Getuigen Stof fel Schroeder en Catharina Schimmelpenning. 

2. Peeterus Biesterveld, gedoopt te Amsterdam in de Westerkerk 
door Ds. Kulenkamp, 's avonds, den 28 Januari 1770 (112/43). 
Getuigen Kristiaan Biesterveld en Elisabeth Tak. 

3. Maria Biesterveld, gedoopt te Amsterdam in de Westerkerk 
door Ds. Pheiffers, den 29 Maart 1772 (112/72 vo). Geen 
getuigen vermeld. 
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ei Schematische Schets betreffende het geslacht BIJSTERVELD 
~ 

1e) Bregti• NOMES 

1 
N. BIESTERVELD 

(dochter) 

I. 
AMSTERDAM 

B. 

N. BIESTERVELD 
X N.N. 

Dirk BIESTERVELD 

----------X----------
1e) N.N. 

Petrus 
BIESTERVELD 

X 
Margaretha 
RIJFKOGEL 

1 
Petrus 

. BIESTERVELD 

X----------
2e) M. ZALK-VISSER 

1 
A: M BIESTERVELD 

2e) Anna Maria 
VAN DEN BERG 

N. BIESTERVELD 
(zoon 



4. Coenraad Biesterveld, gedoopt te Amsterdam in de Westerkerk 
door Ds. Serrurier den 17 Juni 1774 (112/100). Getuigen: 
Christiaan Biesterveld en Elizabeth Tak. Hij woonde in 1801 te 
Amsterdam op de Bloemgracht bij de Baangracht naast de · 
Suikerbakkerij "de Oranjeboom". Hij werd aangeteekend in 
dezelfde stad den 20 November 1801 en huwde er den 13 De
cember daaropvolgend (648/149) Maria Kijser (Keijser) ge
doopt te Amsterdam in de Nieuwe Kerk door Ds. Nahuijs den 
4 November 1778 (58/151). Zij woonde te Amsterdam in de 
Eglantierstraat, als dochter der echtelieden Christiaen Keijser, 
overleden na 20 November 1801, en Catrina Reusen, beide 
wonende op dezelfde plaats. De echtgenooten Biesterveld
Kijser vestigden zich bij hun huwelijk op de Bloemgracht 
voormeld. Getuigen Jan Caron en Maria Huwart. 

Uit dit huwelijk zijn ons geen kinderen bekend. 

J. S. WILLEMS-LE CLERCQ. 

te1öen staat oveR Oen öoop van 
PRlnS Wlll€m Ut 

Burgemeestersboek der stad Leiden : 

Alsoo ons onderges. Burgemeesteren ende Regierders der stadt 
Leyden opten XIII en van de lopende maent Januarius bij den 
E. Mr Aelbrecht van Hoogheveen Thresaurier ordinaris dese stede 
sijn behandicht de somme van dertich goude dubbelde Ryders yder 

. tot twaelff guldens twaelff stuyvers, uytbrengende samen drye-
hondert acht ende tzeventich guldens, dewelcke door onse ordre 
gegeven syn in de craemcamer vande Princesse Royale moeder 
van den Jonghgeboorne Prince van Orangie over wekkers christelijc
ken doop dese stadt de eere heeft gehadt door haere gedeputeerden 
als getuygen te staen, soo hebben wij, den voornoemden Thresaurier 
daervan dese acte wel willen verlenen, ten eynde hem desen over
brengende gelijcke somme van drijehondert acht ende tzeventich 
guldens bij de Royeermeesteren deser stede in den uytgeeft syner 
reeckeninge mach werden geleden: des te oirconden desen geteijckent 
op ten XXVIen Januarij XVIC een ende vijftich .. 
Jan Pietersz van der Maersche, M. van der Aa, Pr Jz Warmont, 
J. v. Leensvelt. · 

. Medegedeeld door : BIJLEVELD. 
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,,vanwaaR komen onze namen?" (Vervolg} 

Onder Soesterberg : 
de Morgen; de Middag; de Avond; Ridderoord; de Pais; Staal
bergen; Staalwijk; Ewijkshoeve; Gasthuisveld ; het Hooge .huis. 

In de buurt de Bund : 
Vosseveld ; Engendaal ; Koudhoorn. 

Onder Bennekom ; de buurt Manen. (Gem. Ede) : 
Haverkamp ; Klein Hees ; de Hul ; Hoekelom ; Voshol ; Grampel ; 
Rozendaal ; Soetendaal ; Hatkamp ; Harseloo ; de Poort ; de Raven ; 
Dikkenest ; Nergena ; Steenbergen ; Breevoort ; Boekelo. 

Onder Wageningen: 
Knibbelenburg; Hoogenhoef; Hoevestein ; de Peppeld ; Leeuwen
hof ; Takhorst ; de Hoef ; de Spijkerkamp ; Neuderoord ; het 
Verdriet. 

Onder Rhenen : 
de' Blauwe kamer ; Polhoek ; Kruiponder ; Levendaal ; Roode Hert ; 
Protenburg ; Remmerstein ; Heimerstein ; de buurten : de Grebbe ; 
Laareind ; de Dijk ; Achterberg ; de Meent ; de Horst brande ; 
Dikkenberg; Veeneind ; Remmerden. 

Onder Amerongen : 
Kolland ; de Ton ; Berkestein ; Borreveld ; Natewisch ; buurt 
de Dwarsweg. 

Onder Wijk bij Duurstede : 
de Nachtegaal ; den Eng; Noordhuizen ; Vogelpoel ; Melkweg; 
klein Melkweg ; Doornboom ; buurten : Leuterveld ; Noordeweerd ; 
Geer Botersloot. 

Onder Cothen : 
Steniswaard ;, de Maat ; Rijnestein ; de Hoop ; Leemkolk ; ·weerde
stein ; de Zemelen ; de Winkel ; den Oord. 

Onder Nederlangbroek : 
Midderust : Zuijlenburg ; Dijkhoeve ; Groenenstein ; Sandenburg ; 
Wallenburg; Lunenburg; Weerdestein; Hinderstein; Rodestein; 
Molensteyn ; den Donck ; Moersbergen. Een weg genaamd Donse
laarsteeg. 

Onder Werkhoven': 
Leemkolk ; Sterkwijk ; Huis ten Halven ; Blafaard ; Weerdenburg ; 
Atteveld-Kattenveld; het Wet; kl. Sonsbeek. Voorts is daar de 
polder Vlowijk en het Oostrums dijkje. 

Onder Houten : 
Enghuizen ; Wickenburg ; Oosterlaak ; Loyendaal ; Schonauwen ; 
Overdam ; Hennesprong ; Wulven ; Heemstede ; de Knoest ; 
Slagma ; Blauwhuis ; de Koppel ; Vatteveld ; de Tureluur ; buurten :· 
Loerik en 't Goy. . . 
(Wordt vervolgd). C. RODENBURO. 
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Ousi;.ele qeslachtsnamen 
· In de Memorie van Antwoord betreffende de Begrootingen 1946 

en 1947 van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken geeft de 
Regeering interessante gegevens omtrent de z.g. dubbele geslachts
namen. Het blijkt, dat in Nederland 4850 dubbele geslachtsnamen 
voorkomen, welke gedragen worden door in totaal ongeveer 41.000 
personen. Ten aanzien van 1400 van die namen is inmiddels komen 
vast te staan, dat zij rechtmatig worden gedragen door ongeveer 
7500 personen. Voor I 13 der overige dubbele geslachtsnamen, 
gedragen. door 1350 personen, is door den Hoogen Raad van Adel 
tot rectificatie geadviseerd. De overige 3320 dubbele geslachts
namen worden blijkbaar onrechtmatig gevoerd. De Regeering deelt 
hieromtrent mede, dat zij zich t.z.t. nader beraden zal over de vraag, 
in hoeverre het verantwoord en doelmatig is, tegen hen, die een 
geslachtsnaam . voeren, afwijkende van die, voorkomende in de 
Registers van den Burgerlijken Stand, maatregelen te treffen. 

Het resultaat van dit onderzoek van den Hoogen Raad van Adel 
naar de dubbele geslachtsnamen zal maar weinigen verwonderen. 
Zooals men weet was het destijds ingesteld naar aanleiding van 
moeilijkheden welke rezen bij de uitreiking van de persoonsbewijzen. 
Velen gaven toen een dubbele naam op, terwijl zij in de Registers 
van den Burgerlijken Stand met een enkelvoudige naam voorkwamen. 
Op 25 Maart 194] richtte de secretaris-generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken eenrcirculaire aan de gemeentebesturen 
betreffende deze kwestie. De secretaris-generaal schrijft daarin o.a. 
dat "aangezien niet alle gemeentebesturen en ambtenaren van den 
Burgerlijken Stand onderzoeken hebben ingesteld, zijn vele in
schrijvingen van dubbele namen gehandhaafd, welker rechtmatig
heid aan twijfel onderhevig is. Hierdoor en mede tengevolge van 
moeilijkheden, waarop de onderzoeken soms stuiten, is de niet te 
aanvaarden toestand ontstaan, dat afstammelingen van éénzelfden 
voorouder in het eene bevolkingsregister staan vermeld onp.er een 
dubbelen geslachtsnaam, terwijl hun aanvankelijke naamgenooten 
van een ander bevolkingsregister zijn beschreven onder een enkel- . 
voudigen naam." De secretaris-generaal besloot toen naar aanleiding 
hiervan "met het oog op de invoering van de persoonsbewijzen een 
centrale controle te doen plaats hebben op alle dubbele geslachts
namen van Nederlanders, welke in de bevolkingsregisters voor
komen". Van deze controle mocht geen enkele dubbele geslachts
naam worden uitgezonderd terwijl er ook in moesten worden be
trokken de dubbele geslachtsnamen waarvan de rectificatie, althans 
de controle nà 1 Juli 1936 (datum van inwerking treden van het. 
Besluit Bevolkingsboekhouding) reeds was geschied. In deze circu
laire werd ook mede gedeeld, dat het door den Hoogen Raad van 
Adel in te stellen onderzoek zich zou uitstrekken tot aan het tijdstip 
van de invoering van den Burgerlijken Stand hier te lande (1 Januari 
1811 ). 
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Wij twijfelen er niet aan of de Hooge Raad van Adel heeft in 
de zes jaar, dat zij zich aan dit onderzoek gewijd heeft, veel en 
moeilijk werk moeten verzetten. Dat dit onderzoek thans zijn einde 
nadert, stemt tot voldoening. Iets anders is het echter, of men er 
eenig practisch resultaat van zal mogen verwachten. · 

Het eenvoudigste zou wel zijn, de betrokkenen d.w.z. zij die 
een dubbele geslachtsnaam "onrechtmatig" voeren, in de gelegenheid 
te stellen deze verdubbeling op wettige wijze te laten legaliseeren. 
Dubbele namen staan in Nederland ·nu eenmaal in een reuk van def
tigheid en voornaamheid. Zij, die thans bij vrienden en magen 
bekend zijn met een dubbele naam, zullen er gaarne veel geld voor 
over hebben deze verdubbeling officieel te maken. De fiscus zou op 
die manier een niet onaardig bedrag binnen kunnen krijgen. De 
vraag zou natuurlijk blijven, of deze handelwijze billijk zou zijn 
tegenover de armere bezitters van een dubbelen naam, die deze naam 
niet alleen uit ijdelheidsoverwegingen, doch ook om z.g. piëteits
redenen aangenomen hebben, b.v. omdat de moeder of vrouw de 
laatste van haar familie was en de naam anders zou uitsterven. 
Zouden dan deze menschen, omdat zij toevallig de leges niet kunnen 
betalen, nu maar het gebruik van hun ingeburgerden naam moeten 
laten varen ? 

Bovendien zou deze legalisatie een soort premie zijn op de bruta
liteit. Zij, die zoo vrijmoedig zijn geweest hun naam eigenmachtig 
te veranderen, zouden thans door de regeering in dit genomen recht 
bevestigd worden terwijl zij, die een evengroot verlangen en evenveel 
redenen voor een dubbele naam hadden, ervan verstoken blijven, 
omdat zij zoo fatsoenlijk waren hun naam niet op eigen gezag te 
gaan veranderen. Wat men den een zou toestaan, zou men den ander 
niet kunnen weigeren. 

Dan de zaak maar liever laten zooals hij mi eenmaal is ? Dit 
zou wel zeer ongelukkig zijn. Nu de Hooge Raad van Adel na zes 
moeizame jaren dit werk nu eenmaal verzet heeft, moet de knoop 
ook doorgehakt worden. Men bezie deze zaak dan echter niet alleen 
op zich zelf, doch ook in wijder verband. 
_ · Het is algemeen bekend dat in sommige plaatsen bepaalde namen · 
zoo veelvuldig voorkomen, dat de dragers ervan zich van allerlei 
bij- en toevoegsels moeten bedienen, om zich van elkaar te kunnen 
onderscheiden. Men denke slechts aan namen als Pronk, Spaan.s, 
Knoester e.d. in Scheveningen, Varkevisscher, Haasnoot e.d. in 
Katwijk, enz. Daarnaast zijn er namen die over het geheele land 
talrijke vertegenwoordigers hebben, zooals de Vries, Schouten, 
Jansen, de Jong en nog veel meer. Ook deze menschen moeten zich 
van allerlei hulpmiddelen bedienen om zich van · elkaar te onder
scheiden. Over enkele generaties is die plaag nog veel grooter en 
wordt zij aanleiding tot een steeds toenemende verwarring. 

Het zal duidelijk zijn, dat de oplossing van al deze moeilijkheden 
alleen gevonden kan worden door vaste toevoegsels · aan de naam, 
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ter onderscheiding van andere naamdragers. Deze toevoegsels 
zullen geslachtsnamen moeten zijn, .m.a.w. dubbele namen. Iemand 
die de naam de Vries voert, zal moeten worden toegestaan daar een, 
naam bij te nemen, b.v. die van zijn moeder, zood.at hij dan van der 
Weert de Vries kan heeten. Vroeg of laat zal men zeker tot dergelijke 
oplossingen moeten overgaan. 

Wil dit echter op groote schaal toepassing vinden, dan zal men de· 
naamsvermeerdering gemakkelijker moeten maken en bovendien· 
wat goedkooper. Door de toename van het aantal dubbele namen, 
zal het "deftig" karakter ervan verloren gaan, zoodat men niet 
bevreesd behoeft te zijn voor een groote toeloop. Men kan dan tevens 
hen, die thans blijkens het onderzoek van den Hoogen Raad van 
Adel een "onwettige" dubbele geslachtsnaam voeren, rustig in het 
bezit daarvan kunnen laten, omdat nu ook voor anderen in soortge
lijke gevallen de mogelijkheid tot naamsvermeerdering gegeven is. 
Men zal dit vraagstuk met breede blik dienen te overzien en nu 
men eenmaal met deze materie begonnen is, haar ook tot een 
oplossing dienen te brengen, die mede met de toekomst rekening 
houdt. Misschien dat hierbij enkele dierbare heilige huisjes gesloopt 
moeten worden. Het resultaat zal er echter des te beter om worden. 

F. P. B. 
Je ma1nt1enbRa1 

De wapenspreuk van het wapen van het Vorstenhuis Oranje
Nassau en van het Koninkrijk der Nederlanden is de alom bekende 
spreuk : Je maintiendrai, Ik zal handhaven. 

Waar het werkwoord handhaven overgankelijk is, is dus de wapen
spreuk onvolledig ; de oude spreuk van het Vorstenhuis luidt echter: 
Je Maintiendrai Nassau, terwijl men aan die van het Koninkrijk 
der Nederlanden zou kunnen toevoegen : de geestelijke en persoon-, 
lijke vrijheid van het Nederlandsche Volk. 

Prins Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands, heeft echter 
in zijn handschriften nog een andere bepaling nagelaten ; in het 
Koninklijk Huisarchief bevindt zich een dossier met minuten, waar 
de Prins eigenhandig op een omslag het volgende vierregelig vers 
heeft geschreven : · 

Je maintiendrai la vertu et noblesse, 
Je maintiendrai de mon nom la haultesse, 
Je maintiendrai l'honneur, la foy, la loy, 
De Dieu, du Roy, de mes amis et moy. 

Guil. de Nassau 
1556- 1558. 

hetwelk in het Nederlandsch vertaald, beteekent : 
Ik zal handhaven de deugd en de adeldom 
Ik zal handhaven de hoogheid van mijn naam, 
Ik zal handhaven de eer, het geloof, de wet 
Van God;van den Koning, van mijn Vrienden en mijzelf. 

Leiden, Maart 1947. W. R. 
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een en anbeR oveR stamsomen 
(II) 

Hoe dient men bij het maken van een stamboom te werk te gaan? 
Als eerste en voornaamste regel geldt steeds: Werk van achter naar 
voor, m.a.w. begin bij het tegenwoordige en klim op tot het verleden. 
Dan kan men met zekerheid een bevredigend resultaat bereiken. 

Wie dit princiep niet in acht neemt, komt meestal tot groote 
dwalingen niet alleen, maar ook zoo goed als altijd nutteloos werk. 
Een "genealoog", die hier of daar in 'n historieboek een naam vindt 
gelijkluidend met de zijne en die dan van deze afdalend zich naar de 
tegenwoordige tijd richt, komt meestal niet bij maar ver naast zijn 
eigen familie terecht. Een practisch voorbeeld. Voor twee eeuwen 
terug leefde hier in Helmond een notaris Theodorus Alberts ; een 
goede dertig jaren terug woonde hier 'n persoon die dezelfde naam 
en voornaam droeg. Stel, dat deze laatste, zijn stamboom wilde 
samenstellen, en van de veronderstelling uitging, dat hij in dien 
notaris zijn voorvader moest zoeken, bij dezen met zijn onderzoek 
aanvangt. Hij zoekt de nakomelingen van notaris Alberts op en 
komt tot de ontdekking, dat na eenigen tijd die naam niet meer in 
de Helm. registers voorkomt. Hij zit vast. 

Een ander voorbeeld: In het laatste kwart der 18e eeuw komt een 
enkele keer de naam Van Thiel in de Helmondsche registers voor. 
En toch zou 'n onderzoek naar de nakomelingen van die personen 
niet tot resultaat geven, dat er eenige verwantschap bestaat met 
de families, die er thans wonen. Want het is bekend, dat de huidige 
familie omstreeks 1875 eerst in Helmond is komen wonen na sedert 
1711 in Beek en Donk te zijn gevestigd en dat deze zich daar vanuit 
Nistelrode heeft neergezet. . 

Daar komt nog bij dat tal van familienamen in de loop van de 
tijden allerlei veranderingen ondergingen. Zo herinner ik me een 
familie uit Deurne, die op zeker tijdstip Golofs heette, maar die op 
verschillende wijze gespeld wordt : Goelofs, Goedelofs, Golis en 
zelfs Gielis. 

Hoe die verscheidenheid is· ontstaan, valt best te begrijpen. 
Iemand komt bij den pastoor of dominée een kind aangeven om 

gedoopt te worden. De geestelijke houdt hiervan aanteekening. 
De vader noemt zijn naam en de pastoor teekent die op, zooals hij 
meent hem gehoord te hebben. Zelf zijn naam schrijven, of contro
Ieeren of den pastoor hem goed geschreven heeft, kan hij niet. 
Zoo krijgt men soms de gekste dingen, vooral als de aangever 'n 
niet alledaagsche naam draagt of als vreemdeling zich pas in die 
plaats gevestigd heeft. Ik kreeg onlangs het verzoek van een zekere 
Van Oyen om .na te zien op welke datum een met name genoemde 
voorvader van hem in Helmond werd gedoopt. Het jaar van zijn 
overlijden in Helmond in. de 19e eeuw was bekend. Nu bestaan er 
.op de registers van overlijden in de 19e èeuw jaarlijksche en ook 
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tienjarige alphabetisc'he klappers, zoodat het 'n klein kuurtje leek 
bedoelde persoon op te zoeken. Maar neen. De hele letter 0. nage
zocht en niet gevonden. En toch moest hij erin staan. In het doopboek 
zocht ik al de dopelingen na van het opgegeven jaar en vond ook 
daar de naam in kwestie niet. Tot 'n toeval de oplossing bracht. 
Een van de bureauambtenaren,noemde de veelbesproken naam en 
toen hoorde ik opeens 'n heel andere klank, die de pastoor indertijd 
bij zijn optekening eveneens kon hebben opgevangen. Ik zocht onder 
de letter N. en een oogenblik later was de bewuste persoon als van 
Noyen gevonden. 

Voordat een aanvang gemaakt wordt met het naslaan van de 
officieele registers is het wenschelijk - afgezien nog van de kosten, 
die dit gewoonlijk meebrengt - dat men zich een zoo uitgebreid 
mogelijk overzicht verschaft uit alle andere bronnen, die ons ten 
dienste staan. Inlichtingen van familieleden natuurlijk op de eerste 
plaats. Voornamelijk de oudste kunnen belaflgrijke gegevens ver
strekken en zoo reeds aanstonds een vaste richting aan het onder
zoek geven. 

Natuurlijk behooren al die herinneringen en persoonlijke mede
deelingen later nauwkeurig met de officieele bescheiden te worden 
vergeleken. 

Naast mondelinge mededeelingen, waartoe ook familie-overleve
ringen zijn te rekenen, verschaffen oude brieven, koopakten, familie
advertenties, bidprentjes, grafschriften e.d. vaak veel .licht. 

Ondervinding zal gauw leren, dat men met mededeelingen van 
oude menschen voorzichtig moet zijn en dat men daar nooit onvoor
waardelijk op mag vertrouwen. Dikwijls valt het zo bitter tegen, als 
men bij ouden van dagen op inform~tie uitgaat met betrekking tot 
hun eigen familie en voorouders. 't Is vooreerst een reuzetoer om een 
positief en duidelijk antwoord op gestelde vragen te krijgen en dan 
mag men ,al heel blij zijn, als men de namen van de grootouders 
en overgrootouders te weten komt. Van de vader lukt het meestal, 
maar de namen der groot- en overgrootmoeders zijn vaak vergeten. 
Voornamen zijn doorgaans helemaal niet te achterhalen. 

Probeert men dan nog te weten te komen, waar en wanneer deze 
geboren zijn, dan vangt men nog vaker bot. Voor overlijdingsdatum 
en -plaats wordt bij Roomsche menschen dan gauw gegrepen naar 
het gebedenboek, waar het herinneringsplaatje deze wetenswaardig
heden heeft bewaa.rd. Die zoogenaamde bidprentjes, bij de Katho
lieken schier algemeen in gebruik, waren voor 'n goede 70 of 80 jaar 
nog vrij zeldzaam. De oudste geschreven bidplaatjes dagteekenen 
van omstreeks 1790 en eerst een 30-tal jaren later kwamen de 
gedrukte prentjes in gebruik. Op dorpen echter, waar geen drukke
rijtje in de nabijheid was, bleef het schrijven van de prentjes nog 
lang in de mode. De oudste prentjes waren van perkament. Op de 
voorzijde ziet men heel primitieve kopergravuurtjes, die omst. 
1860 door steendrukplaatjes werden vervangen, welke op haar 
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beurt voor staalgravuurtjes de plaats moesten ruimen. Eerst de 
laatste veertig jaren is het gebruik ontstaan om op de voorzijde de 
foto van de overledene te plaatsen. 

Behalve naam en voornamen, ,geboortedatum en -plaats en 
evenzoo ·van het overlijden, geven deze plaatjes vaak aan het ambt 
door den overledene bij zijn leven uitgeoefend. 
· Was hij gehuwd dan staat er ook de naam van zijn vrouw of 
nagelaten weduwe op vermeld. Uit de tekst blijkt dan nog vaak 
of hij kinderen had en ook of onder deze een eerwaarde klooster
zuster, -broeder of priester was. 

Zijn op die manier al de familiebescheiden zoveel mogelijk benut, 
dan komt het woord aan _de officieële boeken. (wordt vervolgd). 

~€ r1ch€S·COll€Ctl€ b€R waalsch€ 
Brnloth€€k t€ le1ben. 

J. HEEREN. 

De Commissie voor de Geschiedenis der Waalsche Kerken bezit 
in haar Bibliotheek een Kartotheek van ongeveer 1 ¾ millioen 
kaarten houdende copie der doop-, trouw-, overlijdens- en lidmaten
registers der W aalsche Kerken in Nederland, der Fransch Gerefor
meerde Kerken in Duitschland en van de Gereformeerde Kerken 
van Sedan, St. Quentin, la Rochelle en Montauban vóór 1685. 

Hieraan zijn nog toegevoegd copieën van doopen en huwelijken 
van personen met Fransch-klinkende namen uit de Ned. Herv. 
Kerken van 's-Gravenhage, Leiden, Haarlem en Amsterdam, 
benevens uittreksels uit de officiersboekjes van het leger der Verg. 
Provinciën ; vele Nederlandsche families waren lid van de Waalsche 
Kerk. De copieën loopen van 1570 tot 1812. . 

Aanvragen om inlichtingen te richten tot de Bibliothèque Wallonne 
Pieterskerkhof 40 te Leiden, met bijvoeging van postzegel voor 
antwoord, 

aanvull1nq op "st1chtsche soeRenabel" 
Gens Nostra hl~. 116 

In mijn artikel staat vermeld dat de dochter van Ans/ried, abdis 
te Tholen is geweest. Dit is foutief en moet THORN (L) zijn I Zij 
heette Benedicta en was de te abdis van deze abdij welke omstreeks 
990 door haar ouders gesticht was. Zij werd in 950 geboren en 
overleed na 1010, het jaar waarin haar Vader overleed, en voor 
1014. Zie hiervoor o.a. het artikel van A. J. Flament in het Nieuw
Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel I, kol. 290. 

M. D. KILSDONK Jr. 
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het (jlÎÖ€ van St. JORIS te 
Z€V€0B€R(j€0 

Zooals vrijwel elk stadje in het zuidelijk deel van Nederland, 
bezit ook Zevenbergen zijn Schuttersgilde. Dit Gilde, aan der boog
schutters patroon gewijd, draagt den naam van St. Joris. Het gilde 
was oorspronkelijk als een soort "club" voor de elite der stadswacht 
opgericht, vermoedelijk mede met het doel om te zorgen, dat er een 
lichaam ontstond, dat hun gemeenschappelijke belangen behartigde, 
waardoor tevens een grooter samenhoorigheidsgevoel gekweekt werd. 
Om de orde en rust te handhaven, bestond er van oudsher een soort 
vrijwillige burgerwacht, waarvan de leden alleen vergoeding voor 
hun diensten kregen, wanneer zij opgeroepen werden om wacht te 
houden, of ter assistentie noodig waren. Was het een eer, om van de 
voetboogschutters deel uit te maken, om tot het gilde toe te mogen 
-treden werd nog meer selectie toegepast ; oorspronkelijk mochten 
.maar 27 leden-gildebroeders van dit college deel uit maken, die 
bovendien nog allen Zevenbergsche burgers moesten zijn. De onver
pandbare persoonlijke uitrusting der gezworenen, die hiervoor zelf 
moesten zorgen en tevens ook de aanschaffing en het onderhoud, 
:zoowel van hun wapens en harnas, als ook de ter opluistering die
nende tabbaarts en palluers, moesten uit eigen middelen bekostigd 
worden. Hierbij kwamen nog de steeds terugkeerende bijdragen, 
aan het lidmaatschap verbonden, zoodat de leden wel een zekere 
mate van welstand moesten bezitten. Hieruit volgt- dan weer, dat 
het vooral de gegoede burgers waren, die op deze wijze zich en hun 
have en goed zelve beschermden. Het bestuur van het gilde bestond 
uit een Hoofdman en drie Dekens. Zoowel om de standing van het 
gilde hoog te houden, als om bij verschil van mening de orde onder 
de leden onderling te bewaren, was een heel systeem van boeten 
vastgesteld, waarbij uitstooting uit het verband de meest drastische 
maatregel was, die men kon toepassen. Jaarlijks of één maal in de 
twee jaren werd op eend koning geschoten. De weidsch uitgedoste 
_schutters hoorden geheel thuis in de schilderachtige optochten, 
processies en begrafenissen van de leden, van het namiddeleeuwsche 
stedekensleven. Tevens nam het- gilde een plaats in het kerkelijke 
leven in, door het opdragen van de wekelijksche mis op een eigen 
altaar. Verder vergaderden de leden van het gilde in een eigen 
gildekamer. 

Volgens de oprichtingsacte of wel Gildebrief (zie Bijlage 1), 
hebben het gilde en haar leden verschillende privilegiën. Zoo 
bezitten zij het recht beslag te leggen, zoowel op bezittingen der 
leden, als op de erfenisgoederen der overleden leden, die bij het gilde 
in de schuld staan. Ook worden verarmde leden op kosten van het 
gilde begraven. Verder behandelen de leden in eigen college de tegen 
hen geuite klachten. · . 

De oprichting van het gilde en haar privilegiën zijn voor het 
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eerst vastgelegd en gegeven door den Heer van Zevenbergen : 
Kornelis van Bergen, en dateert van 21 Juni 1541. AI direct werd 
het gilde van buitenaf financieel gesteund, daar. het nog geen 
behoorlijke eigen inkomsten had. Aan de rechtspositie van het gilde, 
destijds als minder belangrijk beschouwd, werd niet veel aandacht 
besteed ; van het financieele beleid werd twee maal 's jaars aan de 
oudste leden verantwoording afgelegd. Bij het nemen van besluiten 
heerschte het oude en nog steeds gehuldigde principe, dat met 
meerderheid van stemmen genomen besluiten voor de vergadering 
bindend zijn. 

Langzamerhand is de welstand van het gilde achteruitgegaan, 
daar de door de instelling van een doeltreffende politie ontstane 
rechtszekerheid het bestaan van deze vrijwillige stadswacht niet 
meer noodig maakte. Tegelijk met het verwateren van de belang
stelling voor het gilde zelf, verwaterde de naleving van de statuten. 
Had het gilde ten tijde 'van de oprichting de beschikking over een 
"camer", twee eeuwen later bestonden de bezittingen uit een in de 
weeskamer bewaarde geldkist, waarin behalve de origineele gilde
brief en de ringkraag, ook nog het gildeboek en de bokaal opgeborgen 
waren. 

In het begin van de 19e eeuw werd het gilde door de Fransche 
overheersching genoodzaakt, de St. Joris-weide, ter grootte van 
120 roeden (40 are), gelegen ten Zuiden van de bebouwde kom in 
de Koupolder, te laten taxeeren. Deze registratie ingevolge de 
Ordonnantie op de Verponding dato 20 Januari 1807 is volgens de 
"Acte van Tauxatie Actum Zevenbergen" reeds den 24sten October 
van dat jaar geschied door de onderteekenaars j. v. Gastel, A. D. 
Lint en M (achiel) C(ornelis) Nelemans. De van de markt naar de, 
tot op den huidigen dag in bezit van het gilde zijnde, weide van 
St. Joris leidende weg heet nog steeds de Doelenstraat. 

In 1852 was het noodig, nieuwe statuten vast te stellen. Op 
13 November van dat jaar brengt de Heere Hoofdman ter kennis 
van de vergadering, dat uit hoofde van de vele leemten en ver
anderingen in het oude, het doelmatig was voorgekomen, een nieuw 
regelement voor te stellen. Hierin werd het ledental tot 20 beperkt. 
(Zie Bijlage II). 

Toch heeft deze poging tot reorganisatie geen blijvend succes 
mogen hebben. De belangstelling verflauwde en door gebrek aan 
piëteit, of misschien door te veel werkelijkheidszin, werd zelfs op 
3 September 1874 door den toenmaligen Hoofdman, Johannes 
Nelemans Dzn (de Dikke) voor ongeveer een derde vah de toen
malige waarde de .zilveren ringkraag verkocht (zie Bijlage 111), om 
daárna de opbrengst onder de leden te verdeelen. Ook de pacht van 
de weide werd onderling verdeeld en het ledental daalde tot het 
minimum. Op het gildeboek na zijn alle roerende bezittingen ver
dwenen of verloren gegaan ; de bokaal, die één flesch wijn kon 
bevatten en die door ieder nieuw aangenomen lid achter elkaar 
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geledigd diende te worden, is in de laatste tijd gebroken ten gevolge 
van het met onzekere hand stof afn_emen van de echtgenoote van 
een der leden. Het gildeboek stamt nog uit den tijd der oprichting 
en diende eerst voor het boeken der strafpenningen, terwijl er later 
notulen der vergaderingen in vermeld staan. 

De tegenwoordige Hoofdman, de Heer j. D. Nelemans, trachtte 
de aftakeling te stöppen en meer belangstelling te wekken voor het 
gilde door weer meerdere nieuwe leden te benoemen. Ook brak hij 
met het gebruik om de kleine inkomsten der schuttersweide onderling 
te verdeelen. Het provenu wordt thans gebruikt om plaatselijke 
vereenigingen te ondersteunen. De belangstelling blijft echter gering 
en van een vereenigingsleven is eigenlijk geen sprake meer. N. M_. 

(Bijlage I) 

(jllb€Bn1€f 

Wij CORNELIS VAN BERGEN, Heere tot Sevenbergèn, Greven
brouck, Vosselaer, Heeswijk, Noerdeloos, Melijn,. Oosthuysen ende 
der landen van der Schellinghen, doen kondt ende bekende mits 
desen, dat wij den eerbaeren ende vroomen deecken, gildebroeders 
end'e gemeene schutten van den voetboeghen onser stadt Zeven
bergen vergunt, verleent ende gegeven hebben ende mits desen 
vergunnen, verleenen ende geven, alsulcke previligien ende articulen 
als hiernaer volgen. 

In den eersten, sullen in desen ghilde wesen seven-en-twintig 
ghildebroeders die welcke ons onsen nakomelingen ende onse stad 
voorseyt, sullen sijn gehouden eedt te doen bij nacht en bij daege, 
holt en getrouwe te sijn ende dat bij haeren behoorlijken salaris 
als sij daerop versogt sullen sijn. 

Ten tweeden sullen in dese ghilde ende broederschap wesen eenen 
hooftman, met drie geswooren hier genaemt deeckens regerende ende 
dienende eerelijken met malkanderen, welke vernieuwet ende 
gekoren zullen worden alle jaer op Sinte-Joorisdag bij de gemeyne 
gildebroeders. 

Ten derden sal een yegelijck van den voorscreven gHdebroeders 
schuldig sijn te hebben, eenen boghe wel gerust met een halff 
dosijne veltgeschuts, ende een dosijne bouten ende met sijn om
gaende tuych, met een rapier of deegen op die peene ende verbeurte 
van eenen Karolus gulden telcken als men se hier inne gebreeckig 
vint, ende dat tot behoeff van den ghilde. Ende sa! men deese ghilde 
broeders deylen in vier quartieren, elck quartier hebbende eenen 
hooftman omme alsoo elck quartier in haer maen schutter doelen gaen 
schieten, welck maenschut beginnen sa! t Soendaegs. na belooken 
Paeschen ende uytgaen 't Soendaegs voor Bamis. 

Ten vierden sal elck ghildebroeder hebben een palluer of schuts
tabbaert van alsulcke coleur als men dat ordonneren sal en op elcke 
mouwe een vurne silvers of meer maar niet min welck palluer sij 
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· schuldig sullen sijn aen te doen en te dragen op alle daegen van 
vergaederingen, ende op alle maenschutten, op de verbeurte van een 
pont Was voort ghilde, soo dick ende menigwerff 't selven geburen sal. 

Ten vijffden soo sal men op waert schieten alle jare of ten twee 
jaeren eens gelijk het selve de gemeyne gildebroeders ordonneren 
en proffijtelijckste sal duncken te wesen, ende dat omme eenen 'I 
vrijen coninck. 

Ten sesden sal den coninck schuldig sijn te gaen, ende te dragen, 
dat span op Sint - Jorisdag op den omganck versworen Maendag 
ende op alle gevalle processiedagen, op die boete van eenen Karolus 
gulden, ende sal de Koninck tselve gespan verbeeteren eer hij daer 
afscheut, een loot silvers genaeckt tot een schilt met sijn merck 
of wapen. 

Ten sevenden sullen die gémeyne ghildebroeders schuldig sijn te 
gaen in den omganck met haer harnas, met een boogh op die schou
deren ende een pijl in de hand, ende een rapier of degen aan de 
seyde op de boete van eenen Karolus gulden ende op alle generaele 
processen met haer palloer met eenen pijl in haer hand op de boete 
als vooren. 

Ten agsten en sal men niemand van den ghildebroers mogen 
panden, aan geen van haer voorsz. palleur, booch, harnas, nog·aan 
geenderhande saeken den gilde aangaende, ende insgelijks en sal 
ook geen van den gildebroeders sijn palleur, booch, harnas mogen 
verkoopen of versetten, sij en hadden eerst een ander in die plaets, 
enèfe sal men die selve palleuren vernieuwen. 

Ten negenden soo wie in dit gilde geroepen sullen worden tot 
hoofman off deeckens, en sullen sich niet weygeren mogen of excu
seren, ten ware dat hij verarmden of ander gebreck kreech ende 
dat sal staen tot discretien van den anderen deeckens. 

Ten tienden, of ymandt dit ghilde mesbruykte met vechten, kijven 
of ander quaat regument sal daar af gecorrigeert werden bij den 
deeckens, ende dat uyt te panden met haeren kneght sonder eenig 
vorder recht daer op te moeten doen ende dat agtervolgende den 
vijfftiensten navolgende articul. · 

Ten elffden en sal niemant van den gildebroeders ymandt in 
mogen brengen op haer. kamer sonder consent van den hooftman of 
deeckens op de peene van een pont was. 

Ten twaelffden, so wie in dit gilde afleyvig sal worden sal schuldig 
sijn den gilde te laten den boogh of twee Philippus gulden daarvoor, 
ende dies sullen de gemeyne gildebroeders gehouden sijn te gaen 
met ten doden te begraven, ende buytewaert met haer palleur, 
opdat sij den weet hebben met den boode off knegt op de peene 
van eenen Karolus gulden. 

Ten dartienden sal men alle weeken des Woensdags doen lesen 
op Sint-Jorisautaer een misse dewelke de gemeyne gildebroeders 
uyt haren buydel betalen sullen. 

Ten veertienden sal men des jaers driemael bij den anderen 
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vergaderen ende bij den anderen teeren, te weten op Sint-Jorisdag, 
op versworen Maendag, ende op den dag als men op waert schiet, 
ende ingevalle dat eenich van den gildebroeders door nootsaeken 
op de voorsz dagen. niet gekomen ert con de, die sa! nogtans sijn 
gehouden sijn costen te betalen, gelijk wij presenten sonder tegen
seggen. 

Ten vijfftienden waert saken, datter eenig geschil of tweedragt 
gebeurden onder de gildebroeders op de voorseyde dagen of op 
andere tijden op de ghildecamer vergadert sijnde dat sal men 
soenen bij den voorseyden hooftman ende deeckens sonder eenig 
voorder regt, uytgenomen dootslagen ende lemp, ten ende soo wie 
hier inne ongehoorzaem waere sal verbeuren twee Carolus guldens, 
en int gilde niet meer komen. 

Ten sestienden, of eenig van den gildebroeders aflyvigh worden 
en die erfgenamen die dootschult niet en betaelden, soo mogen die 
deeckens komen met haeren diender ende panden uyten gereetsten 
goeden die sij vinden, en de panden te verkoopen sonder eenig 
vorder reght daar. op te doen. 

Ten seventienden waert saeken. dat eenige van den gildebroeders 
afleyvigh worde, die soo min waer dat men met sijn goet, niet ter 
aarde en konde besteeden, die sal men dan ter aerden besteden 
op den gildens coste. 

Ten agtienden, of eenige van de gildebroeders den oversten of 
deeckens eenigen hoemoet of overlast dede met woorden of wercken 
die sal verbeuren aan 't gilde eenen Carolus gulden ende nog gehou
den wesen der geenre gemoede te hebben dien den overlast gedaen 
waer. 

Ten negentienden of yemand van de deeckens onorbarelijk waere 
totten regimente van den ghilde, dien sal men afsetten ende 't 
meestendeel der ghildebroeders sullen kiesen eenen anderen in sijne 
stede, nut sijnde en insgelijke als eenigh afflijvich word. 

Ten twintigsten of eenich van den deeckens uyttoge om des ghil
dens proffijt sal altijt sijn ten costen des geheelen ghildens. 

Ten een en twintigsten sullen de voorseyde deeckens tweemael 
't jaers reekening doen, te weten op Sint-Jorisdach ende bezwooren 
Maendag, voor negen of tien van de outsten ghildebroederen ende 
soo verre eenich van den gildebroederen haer geit niet en betaelden, 
soo sullen de deeckens van stonden aen daeraen moghen panden 
ende de panden vercoopen . 
. Ten twee-en-twintigsten, als die gemeyn ghildebroeders vergaende, 

ende soo wat daü van den meesten hoop geordineert word, sullen 
alle dè andere moeten volgen op de pene van twee pondt was. 

Ten drie-en-twintigsten, waert sake dat eenig van .de ghilde
broeders buyten hijlicte of dat sij uytreyden om eenich andere 
èerlijke saecken, dat sa! wesen op den gemeenen ghesellen cost, 
eenen dag, maer en quamen sij des avonts niet thuys, soo waert daer 
entheyden op des geenes cost die se gebeden en uytgeleyt hadde, 
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ende waert sacke dat ymand alsulcs weygerden, nootsaecken uyt
gescheyden, dat waer op een boete van eenen Karolus gulden ende 
dies sal die broederen gehouden sijn den gesellen een gratuiteyt 
te bewijsen van twee tonne biers of twee Karolus guldens daarvoor 
en dies sa! die cooninck met die gemeyne gesellen gaen opnemen. 

Ten vier-en-twintigsten, waert saeke dat int gemeene jet over
dragen ende getracteert worde twelck bevoelen worde secreet te 
houden, ende ymand dat openbaerde, stonde ter correctien der 
cameren. 

Ten vijff-en-twintigsten, waert saeke datter eenighe borgtogt of 
coopmenschap op den cameren gebuerde in den wekken ymandt 
docht dat hij bedrogen waar, die mag des anderen daegs voor den 
sonnen ondergank coomen aan den coninck off deeckens, ende geven 
terstondt voor sijn berouwe, voor eiken gulden een oort, soo verre 
als die comenschap bedraagt, ende daer mede ontslagen sijn van 
den selven. · 

Ten ses-en-twintigsten, of ymand claegden aen hooftman coninck 
of gesworen van wat saeke dat waer sa! den coninck den geenen 
daerover geklaegt is een weete doen, dat hij hem terstont coome 
verantwoorden ende alsdan daer over recht doen naer gelegentheyt 
der saken. 

Ten seven-en-twintigsten, soo wanneer die gesellen ontbooden 
worden van hooftman, coninck ofte deeckens ende haer den weet 
gedaen wordt op de hoogste boet, ende niet en compareerden sullen 
verbeuren twee Karolus guldens soo verre sij binnen der stad sijn. 

Ten agt-en-twintigsten soo wie van den gildebroeders begeerden 
uyt den voorschreven gilde te gaen sal moeten geven eenen Karolus 
gulden eens. 

Ten negen-en-twintigsten. Als de gildebroeders beweesen worden 
op de boet van een pont was, dat sal men betalen met vijff stuyvers, 
ende omme dan alle dese voorseyde puncten, conditien, ende 
articulen te -beter te moogen onderhouden, ende oock aengemerckt 't 
beginsel van-desen ghilden, sij nogh geen seeker renten nog prof
fijten en hebben, consenteeren gonnen ende geven den selven gilde
broeders tot onderhout hunder ghilde voor servies jaerlycks die 
somma van achtien Brabantse guldens, den gulden tot veertig groot 
Vlaams geestimeert, die welcke wij hen lieden assigneeren 't ont
fangen aen onsen rentmeester van Zevenbergen tertijd wesende, 
duerende dese onse previelegien met den penningen voorseyt, tot 
onsen wederroepen ende wederseggen ende niet langere. 

Des t'oorconden hebben wij dit onderschreven ende onderteekent~ 
ende onsen seghel hieronder aen desen doen hangen, int jaer ons 
Heeren duysent vijffhondert een-en-veertigh den een-en-twintigsten 
Junij gegeven tot Zevenbergen. 

en. was onderteykent 
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Accordeert na coHatie met de origineele Orldebrief 
hebbende onder uithangen aan een franchijne staart 
het segel van den Heere Cornelis van Bergen, in rood 
wasch, en berustende in de gildekist bij den silveren 
ringkraag, staende op de weeskamer der stad Zeven
bergen 

Bij mij secretaris der stad en lande van Seven
bergen den 15 Maart 1775 

w.g. ]. Hetterschij. 

Verklaring van Middel-Nederlandsche woorden uit de gildebriefl 

St. Jorisdag - 23 April. 
Vettgeschut - pijl voor den langen afstand. 
Bouten - pijlen voor den korten afstand. 
Belooken Paeschen - de Zondag na Paschen. 
Bamis - St. Bavo, 1 October. 
Palluer - voor schutterij en gilde speciaal voorgeschreven kleedij, 
ter onderscheiding of bij bijzondere gelegenheden te dragen. 
Tabbaert - een soort los omgeworpen overkleed. 
Versworen Maendag - Maandag , na Driekoningen, na beloken 
Paschen en na beloken Pingsteren. 
Op waert schieten·_ op eend schieten. 
Oemeene jet - algemeen iets. 
Peene - straffe. 

(Bijlage II) 

llJS't ö€R L€öen op t Janua~, 1s;3 en laten 
1 Willem Cornel.iszoon de Lint (Hoofdman) . 1817 
2 Johan de Klerck (t 12 Dec. 1853) . . . . . 1802 
3 Arij Huijser (t 4 Aug. 1859). . . . . . . . I 817 
4 Jan Hendrik Heijl (t 20 Apr; 1853 70 jaar) 1820 
5 Johannes van Braambeek (vertr. naar Geertruidenb. 1 Juli 
~ 1860) .... · ................... 1823 
6 Leendert de Lint . . . . . . . '. . · . . . . J 823 
7 Cornelis Willemse de Lint . . . . . . . . . . . . . . 1839 
8 KJaas de Baan (bedankt brief 8 Aug. 1859). . . _ . . . 1839 
9 Gijsbertus Hermanus Uitdenbogaart (vertrokken naar 

Ma<;\SSluis 1853) ......•........... 1840 
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10 Johannes Deniszoon Nelemans . . . . . . . . . 1840 
11 Cornelis Leendertzoon de Lint (vertrokken naar Klaaswaal 

1873) . . . • • . • . . . . . . . . • . . . • . . 1841 
12 Hendrik Hemmes Kleersnijder (vertrokken naar Groningen 

Nov. 1857) • • • . . . . . • . . . . • . . . • . . 1842 
13 Johan Martinus van der Poest Clement (overleden 30 Ja-

nuary 1862) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1844 
14 Johannes Meeuwiszoon de Lint . . . . . . . . . . . 1844 
15 Jean Jacques François Pennink (overleden 19 Oct. 1870) 1845 
16 And_ries J, j. C. van der Poest Clement . . . 1851 
17 Willem Meeuwiszoon de Lint (overleden 8 Dec. 1871) 1851 
18 Adrianus Janszoon Ruyssenaers 1851 
19 Adriaan Willemse de Lint . 1852 
20 Arij Arijzoon Hagens . . . . . 1852 

Costiaan Ary Korteweg (vertrokken uit Zevenbergen) . 
Leen van Dis. . . . . 

1853 
1853 

Cornelis Hagens. . . . . . . . . . . 
Leendert Nelemans Nz. . . . . . . . 
Eduward Willem Sangster (overleden) 

• '·'. 1856 

David Huijssers . . . . . . . . 
Gijsbertus de Been . . . . . . . 
Johannes (Jan Andries) van Gent 
Jan -Kortenweg Arieszoon 
Frans Adolf Nelemans . . . . . 
Corstiaan Punt . . . . . . . . . 
Jhr Frederik Willem van der Borch /gen/ van Rouwenoort 

(bedankt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Izaak de Keizer (bedankt) 
Huibbes van der Linden (overleden) 
Johannes Nelemans Gz. 
Cornelis Hagens (bedankt vertr. Klundert 1921) 
Johannes Ruyssenaers Adrz. 
Willem De Lint Joh.· (Zev. Hoek) 
Jan Punt 
Arie Korteweg Az. 
Jan Hagens 
Adrianus Leendert van• Eck 
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1857 
1860 
1860 
1865 
1868 
1872 
1872 
1872 

1872 
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(Bijlàge III) 

acte van venkoop en koop b€R u1nqkRaaq 
De ondergeteekende leden van het St. Jorisgild te Zevenbergen 

bekennen verkocht te hebben aan den Wel Edelen Heer S. Josephus 
Jitta te Amsterdam eene Zilvere ridderkraag in een foudraal toe• 
behoorende aan het St. Joris Gild te Zevenbergen voor de Somma 
van vijf duizend vijf honderd gulden, om dezelven op aanstaande 
primo October tegen contante betaling van bovengenoemd bedrag 
te ontvangen. 

Zegge / 5500 
Zevenbergen 3 September 1874. 

w.g. j. Nelemans Dzn 
L. C. de Lint 
0. de Been 

De ondergeteekende bekent gekocht te hebben van de Heeren 
Léden van het St. Jorisgild te Zevenbergen eene zilvere ridderkraag 
in een foudraal toebehoorende aan het St. Joris Gild te Zevenbergen, 
voor de Somma van vijf duizend vijf honderd gulden en om aan• 
staande primo October tegen Contante beta1ing van bovengemeld 
bedrag te ontvangen. 

Zevenbergen 3 Sept. 1874. 

Zegge f 5500 
p.o. S. W. Jitta 
w.g. onleesbaar. 

Met de ontvangst zal zich den Weledelen Heer S. Josephus Jitta 
te Amsterdam mede belasten. 

F. A. NELEMANS. 

,,het Geslacht smalleGanGe'• 
Op blz. 102 en 132, verscheen van de hand van onzen medewerker 

J. j. ?olderman het artikel : ,,Het Oeslachtboek Smallegange". 
Ter completeering stond ik den heer Polderman reeds enkele cliché's 
af voor zijn artikel, ik moest echter nog méér copy hierover bezitten 
en inderdaad, eenige dagen geleden mocht ik bijgaande kwartier:
strook van Mr. Mattheus Smallegange in mijn archief tegenkomen, 
welke ik dan ook reserveerde voor "Gens Nostra", als aanvulling 
bij aangehaald artikel. K. 
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IV 1 2 3 4 5 6 7 8 IV 
Comelis Maria Mr. Willem Cornelia Michiel Digne LAURENS HUYSSEN 

Mattheusz Adriansdr Dignuszn Jansdr. Nicolaesz Cornelisdr; . 
SMALLEGANGE DE RIJCKE EVERSDIJCK VALCKE OOSTDIJCK VAN 

Burgemeester Bnrgemeester Rentmeester van de OLTSENDE 
te Goes te Goes Staten van Zeeland 

* Goes 

t 1563 □ Goes 1-10-1596 

X X X X 

lil 1 2 3 4 111 
Mattheus Cornelisz Geertruyd Willemsdr. Nicolaes Micbilsz. Adriaanken LAURENS 
SMALLEGANGE EVÈRSDIJCK OOSTDIJCK 
Burgemeester te Goes Doctor in de heide rechten 
Kerkmeester te Goes Heer v. Oltsende, enz. 

R-tmeester Staten van Zeeland Schepen der Stad Goes 
Groot-Rentmeester Staten v. Zeeland 

* Goes 1558 t Goes 6-1-1608 * Goes 1563 
·t Goes 28-1-1594 □ Goes 30-1-1630 
X X 

Il 1 2 Il 
Johan Mattheusz SMALLEGANGE Soetje Nicolaesdr. OOSTDUCK 

Doctor in de heide rechten, Advocaat. Schepen der stad Goes, 
Boog Baljuw v. Borselea 

* Goes * Goes 

t Goes 15-6-1628 0 Goes 20-4-1658 

" Goes 6-8-1616 

1 
. 

I I 
Mr. Mattheus SMALLEGANGE 

• Goes Schrijver van de "Nieuwe Cxonyk "Zeeland" ; 

~ Goes 29-12-1624 Schrijver en vertaler van andere werken t Goes 4.1.1110 



het c;1lö€ van st. JORIS 

Op een versworen Maendag 
Ginck NOERDELOOS op stap, 
Daer hem syn ghildebroeder 
MELLIJN ghenoodigt had, 

By hem te komen teeren 
Den pas gheschoten waert. 
Dies is hy uytghetoghe 
In Soendaghs schutstabbaert. 

Hoe blonck syn vurne silver 
Op den belooken voet ! 
Doch selfs syn swaeren buydel 
Besorght hem gheen hoemoet. 

Syn holt ghetrouwe macker 
Staet reeds ten buytenwaert, 
Groet NOERDELOOS met 

palsiere 
Trekt boertigh hem den baert. 

De twee ghemeene schutten 
Setten sich bly ten disch, 
Die op voorseyde daghe 
Schier onorbaerlyck is ! 

Sy lecken sich de baerteri 
Met den omgaende tuych ; 
Sy doen malkand'ren weete 
Eens grols van kwaet gheruych .• 

Doch staet dit tot discretien 
Van eenen eerbaer schut ! 
Sy soenen sich na lempen 
Met vroomer veltgheschut. 

En milt bewyst MELLlJNE 
Syn ghast gratuiteit 
Twee tonnen biers, op peene 
Dat hy syn buydel kwyt ... 

En NOERDELOOS bekomt 
reeds 

Alsulcke vreemt coleur : 
Schier sou afleyvigh worden 
Syn boutighe palleur ! 

Seght met Karolisguldens 
Syn ghildebroeder danck ; 
Sy lighen voor den Amer 
By sonnenonderganck ! 

Op maenschut weerghekomen 
Voor Sint Joris' bancket, 
Voert elcken in den voetboegh 
Iets van Ghemeene Jet ... 
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zes onöeRschR1ften van Gemeentewapens 
Wanneer we eens een verzamelwerk van de Gemeentewapens van 

Nederland bekijken, merken we slechts zes wapens op, die een 
onderschrift dragen ; t.w. de wapens van Baarn, Brielle, Gouda, 
Muiden, Nieuwolda en Uithuizen. 

Onder het wapen van· Baarn, verleend op 5 Maart 1867, treft 
men aan het devies "Vis Temperata Fortior" - gebreidelde kracht 
is sterker -. Toen dit onderschrift bij het wapen geplaatst werd, 
heeft men alleen maar gelet op het feit, dat het bij het wapen zou 
passen, immers het wapen vertoont een steigerend ros in bedwang 
gehouden door een slaaf. 

Voor de gemeente of haar bewoners heeft het genoemde devies 
geen symbolische beteekenis. 

Trouwens met het wapen is het ook een raar geval. Toen na 
den Franschen tijd elke gemeente zich een wapen kon kiezen, greep 
Baarn terug naar het oude stadswapen van ongeveer ·1350 : de 
gouden Bisschop in het blauwe veld. Hieraan ontleent Baarn de 
stadskleuren blauw - geel. Maar bijna een decennium nadat de 
Vuursche bij Baarn gevoegd is (29 Juni 1857), was er een burge
meester, die daarom voor zijn gemeente een ander wapen verlangde. 
En al vond de H. R. van Adel die verandering hoogst zonderling, 
Baarn kreeg een nieuw (het huidige) wapen. 

Er was destijds een zekere. Baronesse Taets van Amerongen, 
hofdame van de eerste gemalin van Koning Willem III. Deze hofdame 
had eenigen tijd, deel uitmakende van het gevolg, doorgebracht in 
het geboorteland van Koningin Sophia, Wurtemberg. In Stuttgart 
had ze een marmergroep gezien, die haar zeer had getroffen, en ze 
had van die beeldengroep een schets gemaakt. Later kreeg de 
burgemeester deze schets toevallig in handen en zoo ontstond het 
nieuwe wapen. Hoe "sierlijk" dit ook moge zijn, het is geschied
kundig niet verantwoord. Baarn moet haar oude wapen in eere 
herstellen ! 

Onder het wapen van Brielle, bevestigd 24 Juli 1816, prijkt het 
voorvaderlijke motto "Libertatis Primitiae" - eersteling der vrij
heid --:-• Is er eigenlijk wel een stad in ons land, die met meer recht 
een dergelijk motto zal kunnen voeren ? Denken we maar eens aan 
den historischen eersten April van 1572. De Watergeuzen verschijnen 
voor den Mond der Maas, ankeren voor Den Briel, nemen de stad 
,in naam van den. Prins. Brielle is de eerste stad waarvan het Spaan
sche juk is afgenomen. Eersteling der vrijheid, een mooier en 
geschiedkundig juister herinnering is bij het wapen der stad niet 
denkbaar. 

Onder het wapen van Gouda, bevestigd 24 Juli 1816, vinden we 
het bekende "Per Aspera ad Astra" - door lijden tot heerlijkheid-. 
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Verschillende oude Nederlandsche geslachten, b.v. Van Hoogstraten 
en Van Schinne, voeren ook onder hun wapens dit devies. 

De 18e eeuwsche Goudsche geschiedschrijver Walvis zegt de 
wapenspreuk als "per ardua ad astra" en vertaalt "door de doornen 
tot de sterren/door ongemak tot de hemel". 
- Volgens sommige is de doornen krans en wapenspreuk geschonken 
- door vrouw Jacoba van Beyeren ten tijde der zoogenaamde 
- Hoeksche en Cabbeljaauwsche verdeeldheden, of wel weinige 
- jaren voor Ao 1436 -, dog volgens anderen zoude de wapen-
- spreuk omtrent het jaar 1617 als op de doorne krans en op 
- de sterren van het wapen zinspelende, daarbij gevoegd zijn. -
(Uit het verzoekschrift aan de H. R. van Adel ter confirmatie van 
het stadswapen.) 

De geschiedschrijver De Lange van Wijngaerden vermoedt even
wel, dat het onderschrift afkomstig is van den eersten rector van 
de Latijnsche school te Gouda, Paulus Traudenius. Het is mogelijk, 
dat Traudenius de wapenspreuk gegeven heeft ziende op de historie 
der stad. Immers in 1361 en 1438 woedden de groote branden, die 
bijna de geheele stad in asch legden. Maar hij heeft ook gezien de 
welvarende, machtige stad met haar belangrijke neringen en indu
strieën. In 1514 telde de stad reeds meer dan 20.000 inwoners. 
Gouda doorleefde het lijden der verwoesting en wiesch snel tot heer
lijkheid. Pas in de 18e eeuw vinden we algemeen de wapenspreuk 
onder het stadswapen. 

Het wapen · van Muiden is door de H. R. van Adel bevestigd op 
26 Juni 1816 en heeft als onderschrift "Sigillum Opp. Mudensis" 
- zegel van de stad Muiden -. Toen Muiden haar oude wapen : 
een koggeschip, varende tusschen twee torens, in 1648 verwisselde 
voor het huidige, bestond reeds het onderschrift. Het werd gebruikt 
als randschrift in het zegel, waarmee in de 14e-16e eeuw b.v. de 
bekrachtiging van verdragen met andere steden werd gezegeld. 
Maar nergens hebben we kunnen ontdekken, welke beweegredenen 
er toe geleid hebben dit zegelrandschrift onder het wapen te plaatsen. 
Ook de tekst van de ooi:konde der wapenbevestiging brengt geen 
uitkomst, want daarin is het onderschrift zelfs niet vermeld. Het 
wijst niet op eenig karakteristieks van Muiden of haar bewoners, 
zoodat we dit onderschrift niet van beteekenis achten en we het 
slechts voor versiering houden. 

Het wapen van Nieuwolda, verleend 19 Januari 1931, heeft als 
devies "Miles Dominis lndefessus" - onvermoeid werkt de krijgs
knecht des Heeren -. Toen het kerspel Niewolde geworden is tot 
gemeente, heeft men teruggegrepen naar het wapen van het kerspel. 
Dit kwam, behalve op een viertal waszegels (in het Rijksarchief 
Groningen), voor op een avondmaalsbeker der N.H. Kerk van 
Niewolde. In een boog boven het wapen : een gewapend strijder 
in zaaiende houding loopende op geploegd land, zijn de woorden 
"Sigillum Niewoldanum" - zegel van Niewolde - en in kleinere 
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letters "Miles domini indefessus" gegraveerd. Deze beker dateert 
van 1707. Bij de vaststelling van het wapen voor de gemeente, 
heeft men dit devies ook als wapenonderschrift geregistreerd. 

Het gemeentewapen van ·Uithuizen, verleend 12 November 1886, 
draagt de spreuk "Ex Undis" - uit de gotven -, een onderschrift, 
dat zeer terecht een plaats onder het wapen verdient. In het begin 
onzer jaartelling werden de gebieden van Hunsingoo en Fivelingoo 
(Noord) geregeld door de zee overstroomd. Ook het territoor van 
de gemeente Uithuizen is grootendeels op de Waddenzee veroverd. 
Eerst legde men de Oude dijk, die nu bijna geheel is afgegraven ; 
en in den loop der eeuwen werden nog vier dijken daarachter gelegd. 
Zoo verkreeg men door inpoldering de vier polders, die men heden 
nog aantreft. Meerdere malen hebben dijkdoorbraken land en volk 
van Uithuizen geteisterd. Veel menschen en vee zijn daarbij ook 
verdronken, maar telkens kwam Uithuizen krachtiger en fierder 
uit de golven omhoog. 
UTRECHT. DE KONING. 

204 



· soeksespnek,nG 
]. C. Maris van Sandelingenambacht. Een honderd
tal Nederlandsche families. Nijmegen 1946. 4to. 

Kwartierstaten worden slechts zelden in een zoo fraaie vorm uit
gegeven als die waarin de heer Maris de kwartieren van zijn vader het 
lkht heeft doen zien. Uit de laatste tien jaren kennen wij er eigenlijk 
maar één die de vergelijking hiermede kan doorstaan, n.l. die van den 
heer van Woelderen, al het andere blijft hier ver beneden. Terecht 
zegt de schrijver, dat een genealogische studie, vooral die der kwar-

. tieren, zijn wetenschappelijke rechtvaardiging vindt in het onver
brekelijk verband tusschen het leven van· onze voorouders en ons 
eigen leven. Door de opstelling van een kwartierstaat vormt men 
uit oogenschijnlijk onsamenhangende bestanddeelen een organisch 
geheel en spint men een net van betrekkingen tusschen de verschil
lende geslachten, waaruit de voorouders van den kwartierdrager 
stammen. De Heer Maris geeft in dit onbekrompen uitgegeven werk 
de 128 kwartieren van zijn vader. Bij iedere persoon er yan staat hij 
uitvoerig stil en sommige beschrijvingen zijn zoo gedetailleerd, dat 
het haast volledige biografieën zijn. Daarnaast zijn er tal van histo-
rische en heraldische gegevens in verwerkt. . 

leder die zich wel eens met kwartierstaat-onderzoek heeft bezig
gehouden, weet welk een enorme arbeid dit vergt. Op de manier 
waarop de heer Maris het gedaan heeft, is het welhaast een levens
werk .. Van al het werk dat ons van dezen bekwamen genealoog onder 
de oogen kwam, is dit het beste en het zal moeilijk zijn, ook voor 
anderen, een werk als dit te evenaren, laat staan te overtreffen. 

F. P. B. 

W. ]. Meyer, Ueber das Familienwappen. Bern, 
Schw. Gesellsch. für Familienforschung, 1945, 
gr. Bvo. 

Onze Zwitsersche zustervereeniging heeft in dit boekje een voor
treffelijk overzicht gegeven van de voornaamste heraldische regels. 
Doch hierin schuilt de waarde van het werkje niet. Deze ligt hoofd
zakelijk in het "Verzeichnisvon.WappenbUchern", waarin de schrijver 
een opsomming geeft van alle in Zwiterland aanwezige oude wapen
boeken in handschrift. Steeds opnieuw valt het op hoeveel rijker 
dan ons land Zwitserland aan dergelijke oude heraldische over
blijfselen is en hoeveel dieper de interesse daar. De wapenkunde 
mag zich in Zwitserland in een groote kring van belangstellenden 
verheugen. Boekjes als dit zijn er het verheugende resultaat van. 
Wij hopen dat het ook in Nederland zoo ver nog eens zal komen 
en ook wij in staat zullen zijn dergelijke boekjes uit te geven. 

F. P. B. 
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,,L'Ecusson" is van naam veranderd en heet vanaf 1 Juni: 
"Le Blason", Revue Mensuelle Beige de Généalogie, d'Héraldique 

. et de sillographie. Het ziet er, zoowel inhoud als het blad zelf, beter 
uit als L'Ecusson. ,De inhoud geven wij hieronder weer: 

Le Nom; dit artikel heeft betrekking op de nieuwe naam van het 
blad. 

Quartiers et Ascendances Malinoises, - o.a. worden hier in be
handeld de geslachten Backx en de Maeyer. - Reconstitution d'Un 
Registre de la Bourgeoisie de la ville de Hal, - het vervolg uit 
L'Ecusson, (van den) Poorten t/m Rigatt. 

· Pierre Sépulcrale de la famille van Gersemoerter dite Schatte. - Een 
Vragenrubriek, Bibliographische bespreking en een overzicht der. 
,,Office Généalogique et Héraldique de Belgique." K. 

Cronique Archéologique du Pays de Liége 1945, 36e jaargang. 
Organe mensuel de l'Institut archéologique liégeois. 

Uit bove_nstaand, nu in Nederland reeds bekende tijdschrift, laten 
wij de inhoud van de 36e jaargang hieronder volgen : 

Un vestige peu connu de notre enceinte fortifiée du Xllle siècle, -
Les rapports entre Erasme (de bekende Nederlander) et Erard de 
la. Marck, - Les fermes et Ie chateau de Concin, I : la ferme de 
Montferrand, II : Le Basse Com de Concin, - Emile Fairon, -
Les chäteaux - fermes d' Ans Bolsée, - La vente de trois tableaux 
de Gerard Doufjet, - lnventaire Archéologique de !'Ancien Pays 
de Liège ; Deux oeuvres inédites d' Englebert Fisen, - Le Postice 
de Brigebo, - Un bienfaiteur méconnu Collège des Jésuites-en-Ile de 
Liège : Le chanoine Renier Giltea, - tot slot een alphabetisch 
register der namen. 

De uitvoering van het tijdschrift is, gezien de huidige papier
toestand, zeer goed en de redactioneele inhoud verhoogt het geheel 1 

De inhoud van het Nederlandsch Archief van No. 6 geeft ons o.a. : 
Symbolen, attributen of emblemen en surrogaatwapens, - ver

volg der predikantenlijst der Ned. Herv. Gemeente te Schiedam (V). 
- wapen der republiek San Marino, - Een verdwaalde grafzerk 
van het geslacht de Valckenaere, - De Lodewijk en Empirè Stijlen, 
- Raadsel, Vragen, Varia en Mededeelingen. 

No. 7: Langs genealogische Paden, - Wapenkunde, zin en 
onzin, - Vervolg der predikantenlijst der Ned. Herv. Gemeente 
.te Schiedam (VI), - De Gotische Stijlen, - Zuivering en Eer-
herstel, - Tijdschriften. _ 

No. 8 : Gilde en gildewapens, - Copie van familie-aanteeke
n ngen, het geslacht Dronsberg, - vervolg der volledige naamlijst 
der predikanten der Ned. Herv. Gemeente te Schiedam (VII), 
de Roch, - De Baroc-stijl, Familiepenningen, Varia, Vragen en 
Mededeelingen. 
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Ter kennismaking ontvingen wij, eveneens uit België, het genea
logische tijdschrift: ,,L'lntermédiaire", Bulletin du service de 
Centralisation des Etudes Généalogiques et Démographiques de 
Belgique à Bruxelles. · . 

· Wij laten hieronder de inhoud volgen: 
"Un Livre de Raison", des Séjournet, notable lignée féodale du 

Pays d'Ath. -Les registres paroissiaux aux archives de l'Etat. -
En tot slot een vragenrubriek met antwoorden. 

In de dubbele uitgave Februari-Maart va11 "L'Ecusson". staan 
de volgende belangrijke genealogische gegevens : 

,,Généalogie de la familie de Smedt uit het plaatsje Wulpen. 
De genealogie begint met wapenbeschrijving en een korte geschie
denis der familie, daarna, beginnende 1669 de zeer uitgebreide 
genealogie. - Verder o.a. genealogische fragmenten van het geslacht 
van Ravenbrouck, waarover zeer belangrijke gegevens vermeld staan. 
- Het vervolg van "Reconstition d'un Registre de la Bourgeoisie 
de la Ville de Hal" loopt van de geslachten Piedman tot du Pond. -
Tot slot nog de gebruikelijke rubriek Vragen en antwoorden. K. 

De Navorscher, No. 6 van de 91e jaargang geeft ons de volgende 
artikelen: 

Een grafsteen van de familie van Royensteyn, - het vervolg van : 
"De Rivieren de Regge en Seinge, de kanalen Bolsbeek, Schipbeek 
en Buurserbeek," - ,,Het geslacht Swartwolt", - ,,Heraldiek der 
Goudsche Glazen", - van de hand van Mr. Belonje een artikel over 
de Grebbelinie. - Eenige artikels vullen het geheel op, het zijn : 
Wereldlijk Leeuwenhorst, - Zelfmoord leidt tot confiscatie van 
goed, - het geslacht van Eck, - Zevenstuiversluiden, - Boek
aankondiging. 

"Ter Cou{ster", door Mr. J. Belonge. Uitgegeven 
door Meyer's Boek- en Handelsdrukkerij te 
Wormerveer 1946. Prijs, gebonden in linnen band, 
f 7.50. 

In dit werk, wat ook typografisch zeer tot zijn recht komt, wordt 
een overzicht gegeven aan de hand van middeleeuwsche en latere 
archiefstukken door den bekenden genealoog en historicus : Mr. J. 
Belonje. . 

Ter Coulster, één der edelmanswoningen welke het Kennermer
land rijk was, is gebouwd achter de duinen omringd door vele 
bosschen. Mr. Belonge geeft in zijn boek d4idelijk de geschiedenis 
weer van dit oude huis en van de geslachten welke het bewoonden. 
Verschillende gegevens, normaal een zéér droge opsomming, werden 
zóó geschreven, dat men het met veel interesse doorleest. Het is, zij het 
populair uitgedrukt "Een historische roman" geworden. Verschei-
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dene malen wordt Ter Coulster vernietigd, door eveneens ver
scheidene oorzaken, doch steeds verschijnt -een nieuw en mooier 
huis op de plaats van het oude. 

Ook de verschillende afbeeldingen van wapens en lakken doen de 
lezer het beeld der geschiedenis duidelijker worden. 

Als bijvoegsel heeft Mr. Belonje, zeer terecht, diverse attestaties, 
testamenten etc., aangebracht, wat "Ter Coulster" completeerd 
tot een waardevol bezit dat tevens zéér smaakvol is uitgevoerd. 
Goede foto's verluchten het geheel en ook het waardevolle naam
register ontbreekt niet, zoodat een nauwkeurig onderzoeker er veel 
gemak van heeft en de lezer een duidelijk overzicht. K. 
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meöeöeel1 n4en 
van B€StUUR en R€ÖaCtl€ 

bUBB€l€ numm€RS 

Welke leden bezitten nog dubbele nummers van "Gens Nostra" ? 
Gaarne retourzending aan het Secretariaat Riouwstraat 100, Am
sterdam-O. 

De aanvraag naar oude nos. van· Gens Nostra en de toeloop van 
nieuwe leden veroorzaakten een leemte in ons archief. Een ieder die 
dus nog een dubbel nummer bezit wat b.v. als proefnummer reeds 
was toegezonden, verzoeken wij om terugzending ! 

Bij voorbaat onze dank! SECRETARIAAT . 

qeneatoq1sch BUR€au w. a. van R1Jn 
Van den heer W. A. v. Rijn te Rotterdam, ontvingen wij bericht 

tlat, wegens enorme drukte, géén inlichtingen uit zijn advertentie
archief meer verstrekt kunnen worden. REDACTIE. 

De Vragen-rubriek zal in vergroten vorm ln het volgende 
nummer worden opgenomen. 

Met het oog op het register van persoonsnamen, welke het 
het Bestuur het voornemen heeft aan het einde van deze Jaar
gang over de twee dan verschenen Jaargangen uit te geven, 
wordt de nieuwe Jaargang doorgepagineerd. R. 
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