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Op 17 September j.l. heeft onze afdeling een bezoek gebracht
aan het Gemeenlandshuis van Zeeburg en Diemerdijk. Wij werden
ontvangen door de Heer de Groot, die ons rondleidde en toelichting
gaf op de bezienswaardigheden. Onder de aanwezige oorkonden
waren o.a. stukken getekend door Philips de Goede van Bourgondië
en Prins Willem de Zwijger en voorzien van de vorstelijke wapen-
zegels. Dit bezoek heeft ons weer eens onder het oog gebracht
welk een schat van historische gegevens vaak op een onverwachte
plaats bewaard zijn gebleven.

een weRkelrjk eeuwigOupenöe lalenöec
Het is opmerkelijk, dat de z.g. eeuwigdurende kalenders, die in

diverse agenda's en almanakken worden afgedrukt, in werkelijkheid
meestal niet anders zijn dan kalenders voor een of twee eeuwen,
waarbij dan dikwijls nog enig gereken nodig is om tot het doel
te komen.

Voor de genealoog kan het soms van belang zijn om verder terug
te gdan en de bij een datum behorende dag-van-de-week vast te
stellen, ook al ligt die datum b.v. in de middeleeuwen.

In een in 1870 verschenen boekje van de officier der Genie
G. L. Kepper komt een door diens vader in 1847 ontwikkeld systeem

'voor, dat de mogelijkheid opent voor elk gewenst jaar en bij elke
datum de dag vast te stellen en wel binnen luttele seconden. Na
bestudering hiervan kwam ik tot de ontdekking, dat het weinige
rekenwerk, dat er bij noodzakelijk was, vermeden kon worden,
door aan het systeem nog een kleine uitbreiding en wijziging aan
te brengen. Op deze wijze ontstond de kalender, die hierbij is
afgedrukt.
; Alvorens echter tot deze kalender over te gaan, eerst enkele
ppmerkingen in algemene zin over de christelijke tijdrekenkunde.
' De tot 1582 algemeen gebruikte jaartelling in de christelijke
landen was de Juliaanse tijdrekening, ingevoerd onder Julius Caesar
in het jaar 46 voor Chr. Deze tijdrekening heeft steeds 365 dagen
in een gewoon jaar, waarvan er drie achter'elkaar voorkómenden
366 dagen in een schrikkeljaar, dat op de drie gewone jaren volgt.
' Daar echter het jaar in werkelijkheid niet precies 365% dag lang
is, doch iets korter, kwam men met de data, respectievelijk met de
seizoenen langzamerhand achter bij de natuur, daar het aantal
schrikkeljaren te groot was. Nadat door geleerde mannen reeds
verschillende malen hierop de aandacht was gevestigd — o.m. reeds
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in de 13de eeuw — vaardigde paus Gregorius XIII in 1582 — toen
men intussen tien dagen ten achter was geraakt — een besluit uit,
waarbij een nieuwe kalenderindeling werd vastgesteld. Allereerst
werd de dag, volgende op de 4de October 1582 — volgens de oude
(Juliaanse) stijl — niet 5, doch 15 October genoemd volgens de
nieuwe of Gregoriaanse stijl. Was hiermede de kalender dus in
overeenstemming gebracht met de natuur, tevens moest gezorgd
worden, dat de tijdrekening niet weer „uit de band zou springen"
en achterblijven bij moeder natuur. Daarom werd tevens bepaald,
dat de eèuwjaren voortaan geen schrikkeljaren meer zouden zijn,
tenzij zij deelbaar zijn door 400. Dus was 1600 en zal ook het jaar
2000 een schrikkeljaar zijn; 1700, 1800 en 1900 waren het niet.
Voorts bleven, als voorheen, die jaren schrikkeljaar, waarvan de
laatste twee cijfers deelbaar zijn door 4.

Opgemerkt moet worden, dat ook deze tijdrekening niet geheel
zonder fout is. Immers na ongeveer 3300 jaar zullen wij — althans
onze nazaten — weer een dag achter geraakt zijn. Men zal t.z.t.
wel een oplossing daarvoor vinden en wij behoeven daarover geen
grijze haren te krijgen.

De hiervoor beschreven overgang van oude op nieuwe stijl is
alleen in enkele Zuideuropese landen op de genoemde data geschied.
Frankrijk volgde enige maanden later, maar daarna heeft er vrij
lang verwarring geheerst. Immers was de rooms-katholieke wereld
wel geneigd het besluit van de paus op te volgen, doch de protes-
tante en oosterse kerken deden dit niet, enerzijds omdat men niet
de schijn op zich wilde laden, bevelen van de paus in ontvangst te
nemen en op te volgen, anderzijds omdat men het nut ervan niet
inzag. Het heeft dan ook vrij lang geduurd, voordat de overige
christelijke landen de nieuwe stijl invoerden. Zo behielden de pro-
testanten in Nederland de oude stijl tot 1700; Duitsland en Dene-
marken voerden de nieuwe stijl eveneens in dat jaar in, althans
gedeeltelijk, een ander deel van Duitsland kwam pas in 1740 hiertoe.
Engeland volgde in 1752, Zweden in 1753, doch Bulgarije pas in
1916 en Rusland ging eerst onder de huidige regering tot de nieuwe
stijl over, wat niet wegneemt, dat sommige delen van de Russische
kerk de oude stijl nu nog volhouden, hetgeen betekent, dat zij
sedert eind Februari 1900 nu 13 dagen achtergeraakt zijn en 1 Janu-
ari van hun kalender dus samenvalt met 14 Januari nieuwe stijl.

Wij moeten deze bijzonderheden dus degelijk in het oog houden,
wanneer wij bij een datum uit lang vervlogen jaren de dag willen
zoeken en eerst nagaan of de datum volgens de Juliaanse, dan wel
volgens de Gregoriaanse kalender is gesteld. In de overgangstijd
wordt vaak naast de datum de aanduiding „N.S." of „S.N." aan-
getroffen. Het kalendersysteem is n.I. voorzien van een speciale
rubriek „oude stijl".
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NIEUWE STIJL
Restant eeuwgetal
na c

0

A
G
F
E
D
C
B

leling door 4 :
1 2 3

C E G
B D F
A C E
G B D
F A C
E G B
D F A

1
2
3
4

5

6
7
8

9
10
11

GEWOON JAAR

Januari, October
Februari, Maart,

12

13
14
15
16

17
18
19
20

21
22

November
April, Juli

Mei
Juni

Augustus
September, December

II.

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

Datum

29
30
31

—
—

23
24 29

30
25 31
26 32
27
28 33

A
D
G
B
E
C
F

Zo
Ma
Di

Wo
Do
Vr
Za

34
35
36

37
38
39

G
C
F
A
D
B
E

Ma
Di

Wo
Do
Vr
Za
Zo

I.
Jaarta

40 45
46

41 47
42 48
43
44 49

50

51
52

53
54
55
56

:

62
57 63
58 64
59
60 65

66
61 67

Letter

F
B
E
G
C
A
D

Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
Ma

E
A
D
F
B
G
C

Wo
Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di

Dag

D
G
C
E
A
F
B

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo

68

69
70
71
72

C
F
B
D
G
E
A

Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

73 79
74 80
75
76 81

82
77 83
78 84

B
E
A
C
F
D
G

Za
Zo

Ma
Di

Wo
Do
Vr

90 96
85 91
86 92 97
87 98
88 93 99

94 100
89 95

OUDE STIJL
Restant eeuwgetal
na deling door 7 :
0 1 2 3 4 5 6

C D E F G A-B
B C D E F G A
A B C D E F G
G A B C D E F
F G A B C D E
E F G A B C D
D E F G A B C

SCHRIKKELJAAR

Januari, April, Juli
Februari, Augustus

September, December
October

-Maart, November
Mei
Juni

Eeuwigdurende Kalender.
Systeem G. L. Kepper (1847)

verbeterd en uitgebreid
door A. W. Brave (1948)

Auteursrecht in deze vorm
eigendom van de N.G.V. en
uitdrukkelijk voorbehouden



Hier volgt dan de gebruiksaanwijzing:
1. Deel bij oude stijldata het getal van de eeuw door 7 en bepaal

de rest, die na deling overblijft. Zoek die rest bovenaan rechts
op en zoek daarna onder dat cijfer en rechts van het jaarcijfer,
dat in het middendeel te vinden is, de Zondagsletter. Bij de nieuwe
stijl deelt men het eeuwcijfer door 4, zoekt de rest die overblijft
thans rechts bovenaan en stelt op dezelfde wijze de Zondagsletter
vast door van het jaargetal links te gaan tot onder het restcijfer ;

2. Zoek in het tweede deel van de kalender de maand; links,
wanneer het een gewoon jaar betreft en rechts, indien het een

. schrikkeljaar is. Op dezelfde regel zoeke men de Zondagsletter,
die men in deel I gevonden heeft en daarna gaat men recht
naar beneden tot rechts van het datumcijfer, dat men zoekt.
Men vindt dan onmiddellijk de dag aangegeven, die men wenst
te weten.

Voorbeeld: Hendrik.VIII, koning van Engeland en „ladykiller"
bij uitnemendheid, besteeg de troon op 22 April 1509. Welke dag
was dit?

De datum valt vóór de invoering van de nieuwe stijl, dus wordt
het eeuwgetal (15) door 7 gedeeld en geeft als rest 1. In het midden-
deel vinden wij het cijfer 9 op de vijfde rij van boven en rechts daar-
van onder het cijfer I de letter G. Dit betekent, dat het jaar 1509
met een Maandag begonnen is. Men noemt deze letters Zondags-
letters, omdat zij de begindag van een jaar aangeven : A = Zondag,
B = Zaterdag, C = Vrijdag, enz.

Het jaar 1509 is een gewoon jaar en wij zoeken de maand dus
links en vinden die op de derde rij. De letter G staat daarachter
in de eerste kolom en in diezelfde kolom vinden wij lager achter
het cijfer 22 vermeld, dat dit een Zondag was.

Een tweede en beter controleerbaar voorbeeld: de inhuldiging
van H.M. Koningin Juliana geschiedde op 6 September 1948.
Welke dag was dit?

Dit is nieuwe stijl. Dus: 19:4. Rest is 3. Jaargetal 48 op de
vierde rij; links onder het cijfer 3 de letter D. Het jaar 1948 is een
schrikkeljaar, dus zoeken wij de maand rechts en vinden die op de
derde rij. De letter D staat er voor in de vierde of middelste kolom
en daaronder staat, rechts van het cijfer 6: „Ma", dus is Maandag
de gezochte dag.

Het zoeken (en vinden !) gaat in werkelijkheid, na enige oefening,
ongelofelijk snel. Sneller dan het lezen der regels. Alleen moet men
er bij de eeuwjaren om denken, dat men voor b.v. 1800 zoekt op
de eeuw 17 en het j aargetal 100, voor 2000 dus eeuw 19 en jaargetal 100.

Wellicht zullen verschillende genealogen uit deze kalender profijt
kunnen trekken te eniger tijd. Een volgend maal over de kalender van
de Franse revolutie — die in sommige akten van het begin der vorige
eeuw is gebruikt — enkele bijzonderheden. A. W. BRAVE.
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uit öe op öe R.k. pastoRie BeRustenöe
tRouwBoeken, esch. (slot)
8.12.1726 (?)
(moet klaarblijkelijk zijn
8.12.1725

Henricus van de Mosselaer,
uit Boxtel

Maria Jansen van Vught
20.1.1726

Hendrick Jansen van den
Bichelaer, uit Cronvoirt
Clara Jansen van den Meren-
donck, uit Gemonde

8.12.1726
Hendrick Heutjen
Jacomya Emert Kluijtmans,

uit St. Oedenrode
2.2.1727

Adriaen Janse Pijnenberg,
uit Haaren

Maria Lamberti van
Avendonck

8.6.1727
Everhard van Ameijden,

uit Boxtel
Maria de Jongh

19.2.1729
Hendrick Adriaens van

Kastere
Joa Peters van Roy, uit Best

—.1729
Frans Boxaerts van Eijndove
Maria Catharina van de

Leemput(te)
11.11.1729

Wouter van Elderen
Joa van Beeck, uit Son

19.2.1830
Antoni Marcelisse van Cuijck

uit Boxtel
Maria Aerts Verhoeve,

uit Haaren
19.12.1730

Adriaen Verhoeven,
uit Waalwijk

Maria van der Braken,
uit Haaren

22.4.1731 '
Joes Ohiel van Haa(ren ?)

uit Vught
Aldegunda Aert Huypers

van Eijndove uit Boxtel
1.7.1731
Joes Lambertus van den

Dungen, uit Vught
Maria Dorenleijers,

uit Liempde
9.11.1732

Henricus van Lieshout,
uit Boxtel

Lucia Odulphina Maria
Francisca Entenfues

25(9)1.1733
Peter van Oervyen,

uit Hoogeloon
Maria Peters van Eyndoven,

wed. Francisci Zantevoets
26.4.1733

Adriaen Claesse van Hal,
uit Vught

Joanna Peters van de Laack
12.7.1733

Peter Janse van de (Looc ?)
uit Boxtel

Maria Jacobi Groenendael,
uit Boxtel

—.1733
Antonius Freijs Gerits van

Ameyden, uit Boxtel
Maria Cornelis van Lieshout,

uit Boxtel
24.1.1734

Joan van den Bichlaer
Maria Hendrika van

Eijndoven, uit Boxtel
21.2.1734

Giel Aers van Hare,
uit Boxtel
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Cornelia Aerts van Eijndoven
—.1734

Cornelis Hendrick Schelle,
uit Boxtel

Cornelia Adriaense van Roy
6.6.1734

Gerardus Francisci de Kort,
uit St. Öedenrode

Agnes Adriani van Kastere
3.10.1734

Andries Peters van de Ven
Hendrien Hendrickx

van de Sande
— .1735

Huijpert Janse van Houtem,
uit Berlicum

Clara Janse van Castere
1.5.1735

Hendrick Schelle, uit Boxtel
Elisabet Gerit Heesters

21.5.1736
Gerit Gerit Heesters
Diliana Jan Venninx,

uit Oostelbeers
11.5.1738

Hendrick Giele van Haare
Willemijn Lamers van de

(Looc?)
5.9.1738

Hendrick Heijligers van de
Pas, uit St. Michielsgestel
Maria. Gerit Heesters

23.11.1738
Cornelis Hendrickx van de

Pas
Maria Dirckx Schuermans,

uit Luik(?)
3.5.1739

Arnoldus Jansen van Pinxten
uit Boxtel

Joa Dielisse van Haren,
uit Vught

18.5.1739
Jan Frensse van de Ven,,

uit Vught

Barbara Jacobs Groenendael
uit Boxtel

31.1.1740
Joes van Giersbergen,

uit Vught
Petronella Corstiaens van
Aelst, uit St. Michielsgestel

24.11.1740
Evert Tonisse van Liempt,

uit Vught
Maria Jacob Olijslagers

23.4.1741
Theodorus Wouters van

Abele, uit Liempde
\Jacoba Willems van Oers

26.11.1741
Jan Adriaens van den

Bicdlaer, uit Vught
Cornelia Jansse van de Zande

uit Boxtel
21.1.1742

Theodorus Francisci de Cort,
uit St. Michielsgestel

Petronella Wilhelmi van Oers
21.1.1742

Bastiaen Peter Jaspers de
Bresser, uit Boxtel

Henrica Jacobi Groendael,
uit Boxtel

28.1.1742
Laurentius Thomas Schoen-

makers, uit Oisterwijk
Cornelia, wed. Jan van den

Bichlaer
6.5.1742

Rodolphus Janse van den
Ankere, uit Boxtel

Alydis Thomas van Eyndove
5,8.1742

Adrianus Janse Pijnenberg,
wed. uit Haaren

Jacoba Cornelis van Lieshout
28.10.1742

Adrianus Tonio van
Summere, uit Haaren
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uit Boxtel
Annamari Cornelis Heesters

16.2.1744
Daniel Dielis Smits, uit Son
Adriana Adriaens van den

Bichlaer, uit Vught
23.8.1744

Peter Dirckx Verheyde,
uit Helvoirt

Cornelia Jan Schelle
6.6.1745

Antoni van Berkel,
uit St. Michielsgestel

Joa. Gelings Verhoeven

J. V. D. MOER.

Adriana Jansse van Haren,
uit Haaren

18.11.1743
Maurus Francisci Zantevoets

uit Boxtel
Maria Nicolai van Esch

26.8.1743
Michiel van de Plas,

uit St. Michielsgestel
Anna Maria van Hal

29.8.1743
Adriaen Jansse van de Zande

uit Udenhout
Maria Paulus van Liempt,

uit Vught
1.12.1743

Jan Evert Zantevoets,

nogmaals thomasius
Ten deze (Jaargang 4, blz. 241/2; 324/5) worde voor zoveel

nodig nog verwezen naar mijn „Gedenkwaardigheden" N.-Holland I,
blz. 225 sub 919. — De daar genoemde Clara Kerckrinck maakte te
Alkmaar met assistentie van haar oud-oomen Adriaan Block
Maertensz. en Cornelis van der Laen 29 Juni 1651 huwel. voor-
waarden voor notaris A. C. Heemskerk met Dirck van Beeckum,
zoon van Maerten Heyhdrikcsz. en Jannitje Dirks van Venbergen,
brouwer in het Zwaard of Haarlemsche Wapen op het Verdronken-
oord aldaar. Uit dit huwelijk : 1. Maarten v. Beeckum ; 2. Catharina
v. Beeckum, gehuwd met Isaac Cnol en 3. Hendrik van Beeckum,
ged. Alkmaar 10 Sept. 1656.

Clara Kerkcrinck woonde, naderhand op de (nog bestaande)
hofstede Vredesteyn onder Egmond-Binnen en hertrouwde. Elias
Thomasius, fiscaal van het leger te velde van de Staat.

De fiscaal Elias Thomasius wordt genoemd in acten van 17 Mei
1692 en 29 Mei 1693 (verleden voor notaris C. van Heiinenbergh
te Alkmaar) en van 12 Mei en 27 November 1690, van 2 April 1692
en van 13 September 1698 (verleden voor notaris Arent van Eijber-
gen te Egmond aan den Hoef). In die van 12 Mei 1690 heet hij
„reisvaerdig omme te vertrecken naer t leger van desen staet" ;
terwijl hij in die van 13 Sept. 1698 een verklaring aflegde ten be-
hoeve Adriana Emestina de Merode Gravin van Thian over De-
cember 1692 „toen hij bij de troepen van den Staat onder 't com-
mando van Z. Exc. den Graaf van Hornes in Vlaanderen te Diks-
muden resideerende het fiscaalambt exerceerde".
Alkmaar, Augustus 1949. Mr. J. BELONJE.
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Blois-Bloys
In de laatste aflevering van de Ned. Leeuw publiceerde Mr. Dr.

J. C. Maris van Sandelingenambacht een opvallend artikel over het
geslacht Blois-Bloys van Treslong-Bloys van Ginderdeuren. De
Jonkheeren Bloys van Treslong beweerden tegen alle oppositie
in: af te stammen van Jan van Chatillon, graaf van Blois, heer
van .Treslong, etc.

Uit zijn huwelijk met Mechteld van Gel re had Jan van Chatillon
geen wettige nakomelingen, onwettige had hij bij Lysbeth Aechtens-
dr.: Jan en Guy, verder bij Sophia van Dalen één bastaard: Jan.
Deze bastaarden kregen belangrijke leengoederen. Jan, zoon van
Sophia van Dalem, ridder, geboren omstreeks 1360, was heer van
Treslong, heer in Oud-Vossemeer; baljuw van Schoonhoven en
Gouda, etc. Omstreeks 1386 huwde hij Marie van Heemstede.
Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder Guido, knape, overleden
omstreeks 1475. Deze had een wettige en een onwettige zoon, beide
Johannes genaamd. De onwettige zoon gold niet meer als edelman,
hij overleed in of na 1513. Van hem weten wij, dat hij woonde en
goed had in Roosendaal. Hij had twee zoons, Guy en Sebastiaen.
Uit de zoon Sebastiaen is geboren Jah, die weer een dochter had,
genaamd Geertruyd Janse van Bloys. Zij huwde met den schipper
Jacob Huybrechts en de zoon uit dit huwelijk noemde zich Jan
Jacob Huybrechts. . . . Bloys.Wat zien wij dus gebeuren :

de zoon van een graaf bij een vrouw van geboorte is een edelman,
al is hij een bastaard.

de zoon van een lager edelman bij een eenvoudige vrouw is een
gewoon burger,

de familie-naam van een vrouw kan overgaan op haar kinderen.
Uit de eerste twee feiten kunnen wij een reeds bekende regel

bevestigd zien: bij een bastaard bepaalt de stand van de moeder
de stand van de bastaard. Is de moeder van goede geboorte, dan is
de bastaard een edelman. Is zij een deerne, dan komt als regel de
bastaard niet meer in de stukken voor.

Vele grooten hadden bastaarden, dit was meer regel dan uitzonde-
ring. Van enige schaamte bemerken wij niets, vaak genoeg lezen
wij in de oude testamenten : mijn geliefde bastaard. Zij verkeerdeni
als edelen aan het hof van hun vorstelijke vaders, kregen hoge
betrekkingen en werden volledig voor vol aangezien. Ook de bast-
aarden Van Blois zijn bedeeld met leengoederen en door het nauw-
keurig nagaan van de vererving van het bezit is de schrijver van
genoemd artikel er in geslaagd te bewijzen, dat de huidige naam-
dragers Bloys van Treslong in bloedgemeenschap staan met Jan
van Chatillon, graaf van Blois, zij het dan via twee maal bastaardij
en eenmaal overgang van de naam van de moeder op haar kinderen.

Het overgaan van de familie-naam van de moeder op haar kin-
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deren is in de genealogie vaak gezien. In het grootste deel der ge-
vallen komt dit voor, wanneer de vader nog geen „van" heeft.
Het meest voor de hand liggende is dan, om zich naar de moeder
te gaan noemen. Een enkele maal ook zien wij, speciaal ten platte-
lande, dat de „van" wordt weggelaten, maar dat na een of twee
generatie's de oude familienaam weer wordt gevoerd.

Een andere Voetangel in de genealogie is, dat een dienaar, geen
familienaam hebbende, de naam gaat voeren van zijn heer.-Dat
dit niet zo merkwaardig is kon ik enkele jaren geleden ervaren.
De heer van Dam had een pracht van een auto, die voorbeeldig
werd onderhouden door zijn chauffeur Jan ten Brink. Het viel
mij op, dat de monteurs in de garage Jan ten Brink vaak aanriepen
als: van Dam, waarnaar de goede ten Brink in de loop der jaren
evengoed ging luisteren als naar zijn eigen naam. Dat in vroeger
tijden (om soortgelijke redenen) een dienaar dus de familienaam
van zijn heer ging voeren is begrijpelijk: men kende hem onder
die naam. , .

Vaak ook kunnen wij vaststellen, dat de moeder, een ter plaatse
meer bekende naam voerende dan de vader, haar naam overdroeg
op haar kinderen, eenvoudig, omdat de kinderen komende uit het
bekende „nest" hiernaar genoemd werden en niet naar de minder
bekende naam van de vader. Wij zouden haast de regel kunnen
opstellen : zoals je genoemd wordt, heet je. En waar er geen burger-
lijke stand bestond : zoals je wordt aangesproken, laat je je inschrij-
ven. Wat dan ook braaf gebeurde.

In zijn uitvoerig artikel bespreekt de heer Maris ook het geslacht
Bloys van Ginderdeuren, dat iri 1694 van keizer Leoplod II een ridder-
diploma kreeg, doch dat in mannelijke lijn is uitgestorven.Sebastiaen
had een broer Guy, die een dochter Cornelia had welke huwde met
Lambregt Cornelis Lambregts, schepen in Hoeven. Haar zoon,
Jan Lambregtsee noemde zich weer naar zijn moeder Jan van Bloys.
Een telg uit deze loot huwde met Elisabeth van Ginderdeuren,
waaruit het bekende geslacht.

Wie was nu de bekende Geuzen-admiraal Willem Bloys van
Treslong ? Deze was de achter-kleinzoon van een broer van Guido,
Lodewijk van Blois genaamd.

De wetenschappelijke waarde van het aangehaalde artikel zit
in het feit, dat in de vroeger onontwarde materie Bloys licht is
gebracht. Genealogisch-technisch is dit een van de meest scherp-
zinnige en weloverwogen stukken die ik in vele jaren onder ogen
kreeg. Wat een werk is het geweest om de vererving van de bezit-
tingen van de familie Bloys na te gaan, hoe logisch en critisch is
de materie bezien. Hoe nuttig leek het om aan de hand van deze
recente publicatie te bespreken welke mogelijkheden in de genealogie
in het meer algemeen ons voor problemen kunnen stellen.

VAN OUDE OOSTDIJK.
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een qouöen BRUiloft te veqhel anno 1742
Marien van Kilsdonck geboortig alhier, die tzedert sijnen Trouw

altijt binnen desen Dorpe heeft gewoont, en ook den tijt van 15
Jaeren het offitie van President Schepen heeft bedient, en in sijne
jonge jaeren dooreijst hebbende geheel Engelandt, Vrankrijk,
Spanjen, Napels, Dalmatien, de Republiecquen van de Nederlanden,
Genua, Venetien, Roomen, geheel Italien, en voorts geheel Duijts-
Jandt nu gecomen tot den ouderdom van agt entzeventig jaeren,
is neffens Hendriena De Poorter zijne huijsvrouw gecomen tot den
ouderdom van negenentzeyentig jaeren met wien hij nu in Egt is
geweest den tijt van vijfftig jaeren, voor ons Schepenen in Veghel
gecompareert, verclarende uijt dien hooffde te houden sijn gulde
Bruijloft feest, en ten respecte van dit seltsaem geval, onder (Godts
goetheijt) dus lange gepaert geweest, versogte sij Egte lieden dat
dese Acte ten prothocolle mogt werden gestelt, en daer van affschrift
in forma. Aldus gepasseert ter Secretarije van Veghel deser Eersten
October seventien hondert Tweenveertig.

w. g. M. Kilsdonck
Hender de Poerter
Joannis Corstiaen van de Ven
Geraert van der Landen

Mij present
G. D. Jong Sris

(Rijksarchief's-Hertogenbosch-R. Veghel 102.).
Vlijmen. J. P. H. GOOSSENS.

de BoeRöeRij „s'lanös welvARen" onóeR
alphen a. ö. Rijn

Zoals wij zagen komt „'s Lands Welvaren" op 7 April 1784 in
huur aan Pieter Breeveld. Deze was 30 April 1747 te Oudshoorn
geboren, waar zijn ouders Cornelis en Annigje Bosman zich in 1740
vanuit Waarder hadden gevestigd als watermolenaar op de 3e
Heuvelmolen van de Vierambachtspolder. Te Oudshoorn trouwt
Pieter 26 Nov. 1775 met een plaatsgenote Neeltje Reijersdr. Beuse-
kom, afstammeling van een der voornaamste boerenfamilies te
Oudshoorn, welke jarenlang een woning op „de Laan" bewoonde.
Blijkbaar ging het dit jonge echtpaar ïinantieel nogal voor de wind,
want reeds enkele maanden nadat zij de woning als huurders be-
trokken, gaat Pieter Breeveld tot aankoop ervan over op 30 Juli 1784.

De koopacte geeft óns een vrij uitvoerige omschrijving van het
geheel: „Een Huijs en Erve mitsgaders Schuure, Hooij en Koorn-
„bargen, Koeij en Paarde Stallen, Somerhuijs en overdekte kólfbaan
„en verder getimmerte daarop aardt en Nagelvast Sijnde, Sijhde
„eene Herberg genaamt 's Lands weivaaren staande ende geleegen
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„in de vier ambagtspolder onder de nu geexpireerde veertig Jaarige
„Vrijdom in de Cavel No. 3 onder Outshoorn aan de gemeene weg,
„groot in de meetinge 125% roeden.", De koopprijs van 3000 gulden
moest voor 17 Maart 1788 betaald zijn, enwel: „in groff hollands
„Zilvergelt off goude rijders met de zakke franco aan ende ten
„huyze van Den Heer Jan Jurge Khromé in 's Hage".

Slechts enkele jaren kan hij rustig op zijn bezit wonen, want on-
verwachts breekt door onbekende oorzaak in de avond van 9 Jan.
1788 de Brasemermeerdijk onder Woubrugge door én in korte tijd
staat de gehele Vierambachtspolder onder water. De bewoners
trachten nog zo veel mogelijk van hun bezit te redden en nemen
naar elders de wijk. Dit was geen overbodige maatregel, want weldra
stonden de huizen in de Ridderbuurt tot het dak onder water.

Pieter Breeveld betrekt tijdelijk de boerenwoning „De Arke
Noachs" aan de Lage Zijde te Aarlanderveen, nu deel uitmakende
van het gebouwencomplex der Martha-Stichting. Tot 1790 blijft
hij daar wonen en hier wordt ook zijn jongste zoon, Jan, op 22 Juni
1788 geboren.

Intussen zit men niet stil, een inlegdijk wordt in het gat gelegd,
de molens beginnen weer te malen en in 1790 kunnen de bewoners
hun huizen in de opnieuw drooggevallen polder weer opzoeken.

Ook op ander terrein beleeft hij moeilijke tijden, enwel door de
opkomst van het Patriotisme en de daarop, gevolgde Franse over-
heersing., Met andere leden van de plaatselijke besturen legt hij
15 Febr. 1788 nog de eed van trouw af op de constitutie en de stad-
houder en enkele jaren later moet deze stadhouder de wijk nemen
naar Engeland wanneer de Fransen hier binnenvallen. Midden in
de Franse tijd komt hij te overlijden en wordt 4 Febr. 1800 te
Oudshoorn in de kerk begraven.

Zowel de boerderij als de herberg worden door zijn weduwe voort-
gezet en de vergunningen van haar man gaan op haar verzoek
op 20 Maart 1800 op haar naam over, zowel voor het tappen van
dranken als voor de verhuur van alle soorten rijtuigen. Zij beheert
het bedrijf tot aan haar dood 2 Febr. 1812, waarna het voorlopig
door drie van haar kinderen, Cornelis, Jan en Jannetje wordt voort-
gezet. Blijkens het register van de belasting op deuren en ramen
laten zij een nieuwe ingang in hun woning maken en worden wellicht
ook andere werkzaamheden hieraan verricht: „Breedveldt; Cor-
„neille, Jean et Jannetje, cultivateurs a Oudshoorn dans l'Ouds-
„hoornse buurt No. 187. lis ont obtenus une porte chambraule
„par la nouveau Revêtement, de 1813 pour 1814."

Intussen krijgt Jan trouwplannen en de beide broeders kopen
31 Mei 1814 in de Ridderbuurt de boerenwoning „Ridderbuurt"
(nu bewoond door de landbouwer J. H. de Wit), waar Jan zich
vestigt.

Cornelis was reeds op 21 Dec. 1804 te Oudshoorn in het huwelijk
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getreden met Neeltje van Doorn, dochter van de schipper Willem
van Doorn, welke zich later tq Waarder vestigde. Hij blijft „'s Lands
Welvaren" bewonen tot aan zijn dood op 7 Juli, 1856, waarna zijn
weduwe nog tot 1861 bewoonster is. In het kerkelijk leven te Ouds-
hoorn trad hij enkele jaren op als diaken, enwel in de jaren 1817-1819
en 1829-1832.

Wanneer Neeltje van Doorn, zijn weduwe, 3 Juli 1861 te Ouds-
hoorn sterft, hebben al haar kinderen zich reeds elders gevestigd,
zodat voor de boerderij een koper moet worden gezocht. Deze wordt
gevonden in de persoon van Willem den Hertog, wiens vader Wouter
zich vanuit Hazerswoude op de woning „Appèlenburg" later
„Wittenburg" op de Hogedijk te Oudshoorn had gevestigd. Van
de laatste stamt de gehele bekende landbouwersfamilie van die
naam te Alphen a.d. Rijn en ook elders in de omgeving af. Willem
was in Oudshoorn op 3 Mei 1832 geboren en trad in 1856 in het
huwelijk met Maria Wilhelmina Visser van Ter Aar, geboren aldaar
9 Jan. 1836.

Waarschijnlijk woonden zij eerst bij hun ouders in op „Appelen-
burg", doch wanneer „'s Lands Welvaren" te koop komt, vestigen
zij zich daar in 1861. In de Oudshoornse kerk is hij diaken in de
jaren 1863-1866.

Wij naderen zó langzamerhand onze tijd en vermelden nog even
in het kort de laatste bewoners. Na Willem den Hertog volgt zijn
zoon Wouter', gehuwd met Adriana den Hertog, hen als landbouwer
op. (Als herberg is de woning niet meer in gebruik sinds de familie
Den Hertog haar bewoont). Na verloop van jaren zegt Wouter
den Hertog het boerenbedrijf vaarwel, maar is er toch zijdelings
nog mee betrokken. We vinden hem namelijk in.later tijd in deze
gemeente terug als adminjstratuer van de Veekoekenfabriek en
Graanhandel „De Leerhoeve". Na enkele jaren van rust overleed
hij ten huize van zijn kinderen te 's-Gravenhage op 28 Maart 1940.

Op de woning waren de gebroeders Leendert en Cornelis Noorde-
graaf, beiden geboren te Ouderkerk, zijn opvolgers geworden. Zij
bewoonden reeds enige tijd een boerenwoning in Alphen, maar
vestigden zich 23 April 1914 op 's Lands Welvaren. Hier beleefden
zij.de moeilijke crisisjaren, waarin zo menige landbouwer zijn bedrijf
ten onder zag gaan of het met moeite drijvende kon houden. Ook
zij konden hun bedrijf hier niet lonend voortzetten en zagen naar
een ander winstgevender uit, zodat zij zich tenslotte in N.-Brabant
vestigden.

Bij hun opvolger C. W. van den Broek werd de in bouwvallige
staat verkerende voorgevel in 1948 afgebroken en in dezelfde stijl
vernieuwd. Moge dit oude bedrijf nog tal van jaren in onze gemeente
haar plaats blijven innemen en na alle wederwaardigheden in het
verleden een bloeiende toekomst tegemoet gaan.
Alphen "a.d. Rijn, Aug. 1949. J. W. VAN ZWIETÊN.
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Bronnen:

De voornaamste bronnen waaraan wij een en ander ontleenden
waren: • .
Protocollen van Opdrachten, Overdrachten en Kustingbrieven van

Oudshoorn;
Protocollen der resp. notarissen te Oudshoorn;
Doop- en Trouwboeken van Oudshoorn;
„Alexander Comrie", academisch proefschrift door Prof. Dr. A. G.

Honig;
„Woubrugge en Jacobswoude" door O. C. van Hemessen;
Resolutie- en Admissieboeken van Oudshoorn.

Medegedeeld door tussenkomst van de Historische Vereniging
voor Alphen a. d. Rijn en omstreken.

BoekBcspRekinq
Uit het verleden van Midden-kennemerland.

Bij de N.V. Uitgeverij W. P. van Stockum en Zn. te 's Gravenhage
is een werk over Midden-Kennemerland uitgekomen, van de hand
van Mr. H. J. J. Scholtens. Het is voor bewoners van Beverwijk en
omgeving een groot voorrecht om in zo'n interessant boek over
de lotgevallen van hun voorouders in „Kennemerland" te kunnen
lezen.

De schrijver moet wel een grote voorliefde, voor deze streek
hebben, want anders zou hij tot zo'n tijdrovend werk niet in staat
zijn geweest. Hij heeft kans gezien om de oude folianten, charters,
oorkonden, genealogieën enz. op zodanige vlotte toon weer te geven,
dat het prettig is er over te lezen.

De hedendaagse genealoog, die in deze streek terecht komt, zal
er veel in kunnen vinden om zijn genealogie aan te vullen.

De verzameling illustratie's is buitengewoon voor zo'n topo-
grafisch-historisch werk.

De alphabetische lijst van personen maakt het als naslagwerk
handig in het gebruik.

De enige critiek, die ik op dit werk kan uiten, is dat de auteur
bij zijn beschrijving van de Brederodens hun bezittingen in de
Alblasserwaard, hun (stam ?) slot „de Giessenburcht" langs het
watertje de Giessen (even ten W. van Gorcum) is vergeten. Het
doet aan de waarde van7 het werk echter niets af en het ware te
wensen, dat de betreffende gemeentebesturen, dit werk aan de
lagere en middelbare scholen verstrekten, teneinde er de jeugd,
tijdens de geschiedenis en aardrijkskunde lessen het een en ander
van mede te delen. P. HORDEN.
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„„Een halve eeuw Berkel".
Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan

der Maatschappij van Berkei's Patent N.V.
Dit Gedenkboek, dat zeer goed is verzorgd door A. Glavimans en

met tal van foto's is voorzien, leert en verhaalt ons weer iets van
de op- en neergang die in zovele familie's voorkomt. Wilhelmus
Adrianus van Berkel, de stichter der Jubilerende Maatschappij,
zelf trok voorzien van een Rijksdaalder van Brabant naar Rotter-
dam, kwam te werken als slagersknecht in de zaak van een familielid.
Maar het bloed der voorvaderen", Mr. Pieter Johan van Berkel,
Pensionaris der stad Amsterdam, en de wil om vooruit te willen,
deden de jonge knaap, 16 jaar, slagen in de maatschappij. In 50 jaar
is zijn zaak uitgegroeid tot een wereldzaak. Deze 50 jaar doen ons
denken aan de Gouden Eeuw en tonen dat de Nederlanders ook
heden de kracht hunner voorouders als voorbeeld weten te waarderen.

Moge dit gedenkboek door velen gelezen worden en voor het
nageslacht bewaard blijven. J. T. VAN DER HAM.

Een merkwaardige uitgave.
De heer W. J. J. C. Bijleveld, oud-hoofdredacteur van „Neder-

land's Adelsboek", heeft een werkje het licht doen zien, getiteld :
Opmerkingen over de geslachten, behandeld in het Nederland's
Adelsboek met aanhangsel „Veertig jaren Nederland's Adelsboek",
uitgegeven in 1949 door de N.V. Uitgeverij W. P. van Stockum &
Zoon te 's-Gravenhage. (Prijs / 7.50).

Met levendige belangstelling heb ik deze uitgave gelezen. Zéér
vlot geschreven, las ik haar haast in één adem door. Velen, met
mij zullen getroffen worden door deze uitgave, die veel licht in
duisternis laat gloren, recht door zee gaat en een bron is van waar-
heid, die niet altijd gehoord wil worden. Dit werk zal zeker alom
aantrekkingskracht verwerven, zó, dat m.i. ieder, die liefde heeft
voor genealogie, zich gelukkig zal prijzen, zo'n gedegen studie te
mogen bezitten.-

Uit het Aanhangsel „Veertig jaren Nederland's Adelsboek",
merk ik, dat ook deze schrijver eens groot onrecht werd aangedaan,
maar het heerlijke Recht zegeviert steeds. Zo ook hier. De naam
van de heer Bijleveld glanst voor altijd.
„Banninghof", Groenlo. F. J. H. WE1JN BANNINGH.

heRpUatsinq wegens RepatRieeRinq
Gearne contact met de naamdragers Vogelpoel, ten einde te

geraken tot de oprichting van een familievereniging „Vogelp'oel".
Anth. P. Vogelpoel
Ie luitenant 180407003 2. l.B.C.
Dam rak 12 Amsterdam C.
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Deze rnbriek staat ten dienste van een ieder, die met zijn onderzoek
is vastgelopen, dan wel diegenen, die met andere personen verbinding
zoeken op genealogisch en heraldisch gebied.

De vragen zijn uitsluitend in te zenden aan de Redacteur van Gens
Nostra, Jodenbreestraat 68 winkel, Amsterdam-C

Op 11 Mei 1761 vond in de Catharinekerk te Utrecht (Ger.)
het huwelijk plaats van Johannes van Elk (28/5 1738 in de Domkerk
te Utrecht (Ger.) gedoopt) en Trancijntje den Daas (18/6 1741
gedoopt in de Geertekerk te Utrecht (Ger.)).

Hun zoon Hendrik van. Elk huwde op 27 Januari 1734 in de Dom-
kerk te Utrecht (Ger.) met Maria Worms (25/8 1710 gedoopt in
de Catharijnekerk te Utrecht (Ger.)), dochter van Gerrit Worms
(14/5 1728 te Utrecht overleden) en van Maeyke de Bruyn (over-
leden te Utrecht 20/7 1726).

Nadere gegevens over Hendrik van Elk ontbreken !
Eldert van Elk, Conradstraat 23, Alphen aan de Rijn.

Gevraagd de geboorteplaats van Jan Hillen en verdere voor-
ouders. Hij werd geboren pl.m. 1747 en overleed 13 Juli 1818 te
Zelhem. Hij huwde 17 Nov. 1780 met Wendelina Smits te Ruurló
en 12 November 1785 met Aleida van Hasz te Zelhem.

D. J. Hillen, Maanderweg 15, Ede.
/ •

Wie kan mij inlichtingen verstrekken, waar ik gegevens kan
vinden over de heerlijkheid Jonchout, omvattende de buurt en het
kasteel van die naam en tevens het dorp en gemeente Hoelbeék
(België)?

Het zegel der heerlijkheid is ovaal en heeft een schild met een
balk gedekt door een kroon met 9 fleurons, Randschrift: S. Lib.
Dom Ioncholt Et Hoolbeeck.

L. J. Jonkhout,- Breedeweg 15, ümmel-Maastricht.

Wie waren de ouders en waar en wanneer werden geboren
(gedoopt):
1. Louis van Hees en Johanna (of Jenneke) Sterckenburgh. Zij

•huwen te Tiel procl. 1-16 Dec. 1753, wonen later te Echteld.
2. Peter Gijsbertse van Bueren Bueren en Feytie Cornelis. Zij laten

7/2 1712 te Zuilichem hun dr. Anneke dopen.
3. Gerard Muerman en Margaretha Egens van Steenbrügge geb.

Haaften. Zij huwen Tuil 10 Febr. 1683.
4. Dirck Wyborgh en Cornelia van Ommeren.- Zij huwen te Wijk

bij Duurstede 5 Mei 1640.
Aangeboden gegevens betr. nakomelingen van voornoemde

echtparen. W. A. Wijburg Jr., Keulsekade 12, Utrecht.
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