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Wilt gij iets extra's doen voor Je genealogie?
Werft leden voor de N. G. V.; dit is ons aller belang I

L. S.

Bij het ter perse gaan van het Decembernummer van ons Verenigings-
blad wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een terugblik te werpen
op de verschenen jaargang en, wat wel het voornaamste is, onze plannen
voor 195& mede te delen.

Het afgelopen jaar was voor mij uiterst moeilijk, daar de drang
om een goed blad te geven werd getemperd door de beperkingen, die
mij werden opgelegd pecunia causa.

Toch was het mij nog mogelijk „elck wat wils" te geven; in hoofdzaak
dank ik dit aan vele medewerkers, die mij hun bijdragen zonden.
Niet alles kon direct geplaatst worden, doch ten slofte krijgt toch ieder
zijn beurt.

Onze Vereniging is thans door haar kinderziekten heen; wij zijn
behoorlijk geconstitueerd, onze statutan zijn koninklijk goedgekeurd en
het verenigingsjaar eindigt met een batig saldo. De ontvangsten van
het komende jaar kunnen dus worden gebruikt geheel ten behoeve van
de leden: alzo voor het Tijdschrift, de Contactafdeling, de afdelingen
en de propaganda. •
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Het Bestuur heeft derhalve besloten aan Gens Nostra een royalere
aanblik te geven; het a.s. Januari-nummer zal 16 bij 24y2c.M. meten
en op beter papier gedrukt worden, dan tot dusver het geval was.

Het krijgt, zoals de eerste twee jaargangen, weder een omslag, terwijl
het niet uitgesloten is, dat het in de toekomst enige bladzijden dikker
zal worden.

Verscheidene belangrijke artikelen liggen op publicatie te 'wachten.
Ik noem hier o.a. de Lijst van leden der Vroedschap van Zierikzee,
van 1200 af tot op heden, medegedeeld door de Heer Van Bemmelen,
ambtenaar belast met de zorg voor het Gemeente-Archief te Zierikzee;
de genealogiën: Schoneveld, Oudshoorn, Luyben; een belangrijk
heraldisch artikel van de Heer De Groot te R'dam, terwijl de Historische
Vereniging voor Alphen a/d Rijn en omstreken voortgaat met haar
mededelingen en de Boerenwagenclub ons een fraai geïllustreerd artikel
toezegde. I

Ten slotte stel ik mij voor, nu de afmeting van Gens Nostra dit gaat
toestaan, aan de Leden der N.G. V. de gelegenheid te geven hun kwartier-
staat (16 kwartieren) te publiceren; het komt mij voor, dat deze maat-
regel, meer nog dan de contactafdeling, de Leden de gelegenheid biedt
met elkaar in relatie te treden.

De Heer Voorwinden, die gedurende geruime tijd de Contactafdeling
verzorgde, heeft zich, door drukke werkzaamheden, genoodzaakt gezien,
zijn werk voor ons té staken; de Heer E. J. D. de Munck, Kenaupark 25
te Haarlem heeft zich bereid verklaard de Contactafdeling onder zijn
hoede te nemen; wij hopen,, dat hij vele Leden aan zich zal verplichten.

Het Bestuur der N.G. V. ziet met vertrouwen de toekomst tegemoet
en spant alle krachten in om onze Vereniging te maken tot een krachtige .
en gezonde, met een belangwekkend Maandblad ten dienste der Leden.

„ De Redacteur van Gens Nostra biedt de Leden zijn beste wensen
aan voor een gelukkig Nieuwfadr. Moge in 1950 vele genealogische
puzzles opgelost worden.

Amsterdam, 23 December 1949. W. D. H. Rosiër,
Redacteur.

meöeöelinqen van öe penningmeester?
COntRIBUtie 1949

Bij de leden, die ook na het hun toegezonden verzoek om betaling*
per giro op 30 November 1949 nog niet hebben voldaan, zal in de
eerste helft van December een kwitantie per van Gend en Loos
worden aangeboden. Ik verzoek dringend, deze kwitantie (ten be-
drage van /6.75, namelijk ƒ6.50 contributie plus 25 cent voor
incassokosten) bij eerste aanbieding te voldoen.
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COntRIBUtie 1950
Er is thans een postgiro-rekening geopend ten name van „De

Penningmeester der N.G.V." te Amsterdam, nummer 547064.
Mag ik de leden verzoeken, zoveel mogelijk spoedig, althans vóór
31' Januari 1950 hun contributie voor het verenigingsjaar 1950
op deze rekening over te maken ? Betaling op een andere rekening
is niet toegestaan.

AföeLmq AinsteRöAin
Op de op 14 November j.l. belegde bijeenkomst van de afd.

Amsterdam heeft de Heer J. L. M. Visser een lezing gehouden over
de grootste onzer schilders „Rembrandt". De Heer Visser gaf ons
een levendige schets van het leven en werken van deze geniale
figuur, een uiteenzetting die de blik onzer leden zeer zeker ver-
helderde.

aföelinq QOOI en eemlanö
De afdeling Gooi en Eemland beschikt over een kartotheek met

gegevens over Hilversumse geslachten, ontleend aan de kerkboeken
van de Ned. Hèrv. Gem. Zoals bekend is indertijd het gehele ker-
kelijke archief verbrand, zodat onze gegevens gebaseerd zijn op
de duplicaat Doop- en Trouwboeken. Periode 18e eeuw en de
laatste jaren van 19e eeuw. Gegevens worden verstrekt onder"
bijvoeging van /0.10 aan postzegel per datum. Aanvragen: Se-
cretariaat N.G.V., Afd. Gooi en Eemland, Loosdrechtseweg 164,
Hilversum.

histomsche en ouöheiökunöiqe veReniginq
„het Unö van BReöeRoöe en omgeving",
vianen aan öe lek

Bovenstaande vereniging organiseert van 2—7 Januari 1950 een
historische tentoonstelling in de bovenzaal van het Stadhuis aan
de Voorstraat te Vianen. Er zullen zeldzame boeken en hand-
schriften uit vele eeuwen te zien zijn. Verder exposeert men er
kaarten, platen en foto's en de fraaie collectie schilderijen van de
gemeente Vianen, waarvan die van Reinout van Brederode, ge-
schilderd door Cornelis Antonisz. in ± 1532, zeer fraai is. Een
bezoek aan deze expositie zal zeker de moeite waard zijn. Hendrik
van Brederode, die daar eens leefde, is de hoofdpersoon in de zo-
juist verschenen roman van Johan Fabricius „De Grote deus".

HORDEN.

403



het geslacht tenckinck (tenkmk-tenkinq)

Hieronder volgen enige aantekeningen over het oorspronkelijk
adellijk geslacht Ten(c)kin(c)k(g), dat zijn bakermat heeft op het
Goed Tenking, thans eigendom van de Baronnen van Hövell tot
Westerflier, dat gelegen is in de nabijheid van het Duitse stadje
Rheden bij Bocholt. De gegevens putte ik uit oude familiepapieren,
thans berustend bij de heer A. Tenkink, huize „Tenkink" te Ratum,
gem. Winterswijk.

Tyt Tenckinck tr. 14 Maart 1641 Tonickens Lensinck.
Ar ent Tenckinck tr. 21 Maart 1641 Hilleken ter Horst.
Berent Waleyen, z. v. Usken Waleyen uit Huppel, tr. 1 Maart

1663 Teytyen Tenckink, d. v. Berent Tenckinck uit.Medda.
5 Februari 1671 is geboren Gerryt Tenckinck, z. v. Jan Tenckinck,

deze Gerrit Tenckinck overleed 17 Jan. 1712.
Jan Tenckinck, z. v. Hendrik Tenckinck, tr. 10 Nov. 1691 Grielken

Strobant, d. y. zaliger Hendrik Strobant, beiden tot Winterswijk.
Jan Tenckinck, z. v. Jan Tenckinck uit Ratum, tr. 23 Jan. 1694

Enneken Rennerdinck uit Huppel.
Gerrit Tenckinck, z. v. wijlen Berent Tenckinck, tr. 28 Aug. 1700

Jenneken ten Dul, d. v. wijlen Berent ten Dul tot Winterswijk.
4 Maart 1702 zijn geboren Jan en Stijntje Tenckinck, kinderen van
Gerrit Tenckinck.

8 April 1702 is geboren Maria Tenckinck, d. v. Jan Tenckinck.
22 April 1703 is gedoopt Gerrit Tenckinck, z. v. Jan Tenckinck.
Jan Tenckinck, z. v. Berent Tenkink uit het kerspel Borken,

tr. 8 Juli 1704 Enneke Mensing, d. v. Jan Mensing uit Kotten.
10 july 1704 overleden Willem Tenkink.
27 Nov. 1705 overleden Dirck Tenkink.

,. Bartha Tenkink, d. v. Willem Tenkink, tr. 28 Febr. 1706 Jan
ter Stege, beiden uit Ratum.

3 Oct. 1706 geboren Anthonij Tenkink, z. v. Jan Tenkink.
• 21 Nov. 1706 is geboren Trijntje Tenkink, d. v. G. Tenkink.

28 Nov. 1706 is geboren Anna Tenkink, z. v. Jan Tenkink.
23 Dec. 1706 is overleden Jan Tenkink's kind.
(De bovenstaande aantekeningen betreffen alle Winterswijk.)

18 Maart 1661 Eybert Tenckinck, roermaker van Oldenzaal.
Eybert Tenking, burgerzoon, tr. 9 Nov. 1687 te Oldenzaal met

Geertruid Mazelant.
Jan Tenkink, van Oldenzaal, wijnkoper, tr. 2 Juli 1688 te Amster-

dam met Helena van Heyden.
27 Maart 1689 werd te Borken geboren Gerit, z. v. Berndt

Tenckinck.
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4 Oct. 1691 is gedoopt Derk Tencking, z. v. Egbert Tencking,
chirurgijn en Geertruid Troens te Oldenzaal en van denzelfden op
5 April 1696 een zoon genaamd Jan Herman Tencking.

1696 werd te Borken geboren Gesina, d. v. Berndt Tenckinck.
13 February 1698 is geboren te Erk Maria Tenckinck, d. v.

Joannis Tenckinck en v. Margaretha Schwieterings.
' 16 February 1701 is geboren te Erle Anna Mechtildis Tenckinck,
d. v. Joanpis Tenckinck en Margaretha Schwieterings.

20 September 1702 is geboren Hermanus Tenckinck, z. v. Johannis
Tenckinck en Margaretha Schwieterings te Erle.

Catharind Tenckinck, tr. 3 Juriy 1704 met Joan Kaiser.
Johann Tenckinck tr. Borken 15 July 1704 Anna Mensinck.

Getuigen waren Berndt Tenckinck en Albert Mensinck.
22 Nov. 1707 is geboren te (?) Jan Willem Coenraad

Tenckinck, z. v. Eybert Tenckinck, (old Chir mag zei (?) 1735).
In 1737 Predikant te Warga, gehuwd met Geertuid Maria Cramer.
Hij overleed 20 Sept. 1768.

Groenlo, „Banninghof". F. J. H. WEYN BANNINGH.

schoolmeesteRS te vlijmen en tmasteeq -
Te Vlijmen.
1615: Peter Wits.
1646: Gerrit Snaphaen. . ,. .
1654: Gerard Remigius, „die het schoolmeesterampt, mitsgaeders

het voorlesen, singen ende kerckendienst ter schole ende
kercke alhier binnen onsen voors. dorpe omtrent den tijt
van acht Jaeren heeft bedient". Aldus een getuigschrift, dat
hem op 29 Maart 1662 door Schout, schepenen en borge-
meesters van Vlijmen werd uitgereikt. In een akte van
17 April 1659 vond ik Meester Geerit Remigius, reeds als
gewezen schoolmeester vermeld. (Rijksarchief 's-Hertogen-
bosch - R. Vlijmen 100).

1660: Daniel Saue.
1725: Georgius Colthoff, zoon van de schoolmeester te Besoijen,

benoemd 9 Februari 1725. Hij was in 1723 in de Gereformeerde
kerk te Vlijmen getrouwd met Susanna Swaen, wellicht een
zuster of dochter van de Vlijmense schout Leonardus Swaen
(1741).

Te Haarsteeg.
1615: Aert Tessens.
1667: Henrik van Herlaar, getrouwd met Cornelia Adriaantse

Slimmers. Zijn in 1671 vertrokken.
1715: Adrianus Klockenbergh.
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1739: Jan van Leeuwen, getrouwd met Johanna van Klodewijk.
1769: Andries Hemmerlij, getrouwd met Hendrina Pachee.
1780: Daniel van Hemert, getrouwd met Pieternella Gastelaars.

De naam Daniel van Hemert komt nog heden te Hedik-
huizen voor.

1785: H. J. Rentze (Rensseri), getrouwd met Lena van Leeuwen.

Vlijmen. J. P. H. QOOSSENS.

om vecwARRinq te vooRkomen
De genealoog, die zelf nazoekingen verricht, zal het zijn opgevallen,

dat in vroeger eeuwen meermalen twee kinderen uit één gezin
dezelfde voornaam werd gegeven. Wanneer deze kinderen dan eens
in een acte worden genoemd, worden zij vermeld als „de oude"
en „de jonge".

Dat drie kinderen van één ouderpaar dezelfde voornaam dragen,
zal wel tot de uitzonderingen behoren.

In het Rechterlijk Archief van Etten (R. A. 's Hertogenbosch)
Nb. 378, fol. 63 vo., vond ik een acte van scheiding en deling, welke
mij interessant genoeg voorkomt de lezers mede te delen.

Te Sprundel, in de naaste omgeving van Etten, was overleden
Adriaan Cornelis Jacobszn. van Nispen. Uit zijn huwelijk met een
niet genoemde vrouw liet hij na: a. Peter, Cornelis, „de oudste",
Lambrecht, Agatha, Cornelis „de naest jonghste", Cornelis „de
jonge" en Teuntke. De drie laatstgenoemden waren nog minderjarig
en werden vertegenwoordigd door hun voogd Lambrecht Gerritszn.
Tack en Jacob Corneliszn. Nelemans, als toeziend voogd. Voormelde
acte werd gepasseerd op 18 October 1628.

Dat voormelde onderscheiding haar nut had, blijkt uit een acte
van meer dan een halve eeuw later, eveneens gepasseerd voor
genoemde schepenbank en wel op 14 Maart 1681 (R. A. Etten,
No' 405, fol. 19 ro.) Cornelis Adriaanszn. van Nispen, „de middelste"
is dan overleden, uit zijn huwelijk met de dan eveneens reeds ge-
storven Huibrechtje Jan Stoffelsdr. nalatende: Elisabeth, Jan,
Heiltje, gehuwd met Adriaan Pauwelszn. Coevoet, wonende te
Hoeven, Pieter, wonende onder Klundert, Marinus, Antieke, gehuwd
met Lambrecht Hendrikszn. van Lommei, Adriaan, die reeds over-
leden was, nalatende Adriana, gehuwd met Geert Frans Quirijnszn.,
te Hoeven wonende, en Leendert, eveneens overleden, wiens weduwe
Geertruid Jacobsdr. van den Eynde optrad. Bij deze acte werd de
nalatenschap van Cornelis „de middelste" en zijn echtgenote door
hun erfgenamen gescheiden en gedeeld.

Dat wij hier te maken hebben met leden van het geslacht van
Nispen, dat thans tot de Nederlandse adel behoort, komt mij niet

406



waarschijnlijk voor, aarigezien het in de nabijheid gelegen» dorp
van die naam wel aan meer dan één familie aanleiding zal hebben
gegeven zich van Nispen te gaan noemen.

Utrecht. J. B. W. M. VAN ROOSMALEN.

te hilveRSum in het JAAR 1772
In de eerste helft van de 18e eeuw bestonden te Hilversum naast

lakenfabrieken tevens weverijen van boezeis, katoenen gestreepte
stoffen, witte baaien, asgrauw en blokjesgoed. De meest concurre-
rende fabrieksplaatsen waren Leiden, Amersfoort en Enschede.

In de 2de helft was de betekenis der Hilversumse industrie aan-
zienlijk toegenomen. Op 2 Juli 1772 ontving de dorpsregering van
Hilversum een missive van de Leidse fabrikeurs waarin wordt voor-
gesteld, dat de gezamenlijke Hollandse fabrikeurs den Staten van
Holland verzoeken een verbod uit te vaardigen voor de invoer van
buitenlandse goederen waarvan de ketting linnengaren en de inslag
van wol of katoen is. Het dorpsbestuur riep daartoe de Hilversumse
fabrikeurs op tot een vergadering op 16 Juli 1772 op het Regthuijs.
Van de opgeroepenen verschenen er 30, die hun instemming met de
missive betuigden.

De 43 opgeroepenen Hilversumse fabrikeurs waren:
Cornelis van Ravenswaaij Hendrik van Os
Jacob Bollebakker Arij van Wageningen
Dirk Ten Daale Lambert Kool
Tijmen Boelhouwer Willem Nieuwland
Roelof Vermoolen Christiaan Alders
Harmen Kool Gijsbert Vlaanderen
Pieter Knollenburg Klaas Iesebers
Cornelis Roos Cornelis Willemse Reijn
Jacob Das de Oude Geurt Kuijper
Gerrit Wilkens ' Elbert Veen
Rijk Das Gerrit Veen
Hendrik Meijer Joost Voortman
Klaas Kool Rijk Olijslager
Hendrik Kemper Jan Reüring
Klaas Parant Hendrik Dirk Andriesen
Pieter de Groot Gerrit Splint
Willem Reijsberman Arij Splint
Klaas Kaars Pieter van den Beede
Cornelis Streefkerk Jacob Das de Jonge
Cornelis Lamberts Reijn, Cornelis Cornelisz. Vlaanderen
Steven Lamberts Reijn Lourens Vlaanderen.
Teunis de Graaf
Haarlem. C. ROODENBURG.
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ovefc een pReöikant-öichteR-FaBRilant uit.
de i8öe eeuw. johannes 6e mol 1724-1782

Hij was een zoon van Petrus de Mol, predikant te Midlum-
Jisp en Middelburg. Na de voltooiing zijner studie werd hij in 1749
predikant te 's Grayenpolder om in 1753 naar de Oude Loosdrecht
te gaan. De 8ste April 1753 deed hij daar zijn intrede, na des morgens
bevestigd te zijn door Ds. Willem Lodewijk Pielat, predikant te
den Haag, die als tekst koos Ps. 84 vers 5. De intreetekst was
Openbaringen 3:18.

Onze dominee had 2 kinderen, een dochter, Alida Clara, die
geduwd was met Jacobus van Loo, predikant te Ootmarsum en
een zoon Huybert. Deze ontvoerde buiten weten van zijn vader
de 24ste October 1783 de minderjarige Brigitta Cornelia Fhilippina
d' Ablaing. Daardoor kwam Huybert in aanraking met het gerecht,
wat blijkt uit een brief van het gerecht van Utrecht aan dat van
IJsselstein.

Nu iets over zijn predikant-dichter zijn. Als student vervaardigde
hij reeds een gedicht voor J. v. d. Honert: Oratio de sapienta
et ante oartoria, Eccles 1746, een feestzang op de geboorte van de
Erfprins van Oranje, Graaf van Buren en „Loosdrecht'si Lijkklacht",
over „'t smertelijk en onverwacht afsterven" van Vrouwe Margaretha
Helena Graefland.

Wees de intreetekst reeds aan, dat hij geen „alledaagse" dominee
was, de tekst naar aanleiding waarvan hij eens een lijkrede hield,
was al een zeer bijzondere. Bij het graf van de Hilversumse predikant
Schuil sprak hij n.I. over deze woorden (1 Kon. 6 : 29)Y

En al de wanden van het huis in het ronde graveerde hij met
uitgesneden graveeringen van cherubs en van palmboomen en
opene bloemen van binnen en van buiten.
Maar de meeste bekendheid heeft dominee de Mol toch verworven

door de exploitatie van zijn porseteinfabriek in de Oude Loosdrecht.
Aan hem danken wij thans nog het schitterend mooie Oud-Loos-
drechtse porcelein, dat in het minst niet onder doet voor het Saksische
en Chinees-Japanse, door liefhebbers nog steeds zeer gevraagd wordt,
en waar men kapitalen voor over heeft.

Reeds in 1764 hield Ds. de Mol zich bezig met het nemen van
proeven aangaande het porselein. Kosten noch moeite spaarde hij,
contact met mensen, die het vak kenden, werd gezocht. In 1771 is
hij zo gelukkig de Weesper porseleinfabriek te kunnen kopen:
hij bracht haar over naar de Oude Loosdrecht met al de vormen,
gereedschappen en voorhanden grondstoffen, en is in 1722 zover
gevorderd, dat hij plannen ging maken tot een betere exploitatie
van zijn inrichting.
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Meen nu niet, dat dit alles zonder slag cf stoot ging. O, neen.
Onze goede dominee heeft er voor geworsteld en geploeterd. Aan
concurrentie (minderwaardige) en spionnage moest het hoofd worden
geboden: het „proefmas" moest helemaal uit Duitsland komen,
maar hij zette door omdat zijn sociale drang hem geen rust liet.

Nadat nu gebleken was, dat' het overgezonden porcelein aan de
gestelde eisen voldeed, werd begonnen met het opzetten van de
fabriek in de Oude Loosdrecht, dicht bij de pastorie der Ned. Herv.
Kerk gelegen aan de grintweg tegenover de kerk.

Onwillekeurig vraagt men zich af: „waarom die fabriek in een
moeras als de Oude Loosdrecht was gezet ? Ds. de Mol blijft ons
het antwoord niet schuldig. Zijn bedoeling was :

Om zoo veele opgezetenen van de Loosdrecht als maar doenlijk
was, in 't werk te ampfooierert, en voorts een getal van bij prov/se
25 kinderen niet alleen eenige uure op een dag voor rekening der
fabriek school te laten, gaan, maar ook in de fabriek te nemen,
om ze aldaer in alle takken der wetenschappen, tot dit werk
betrekkelijk naar behooren te doen onderwijzen, om langs dien
weg de kinderen niet alleen beschaeft en bekwaem te maken
maer ook mettertydt uit dezelve ervarene werkluiden te verkrijgen
(een zaak van belang voor zulk een fabriek'om werkvolk uit eigen
natie te hebben).
Z'n opzet komt ook in deze zinsnede uit:

„Ja.(nl. Ds. de Mol) begonnen is om in een bijna uitgeveent
dorp eenige inwoners aan het werk te houden en mede te helpen
(op het voetspoor van onzen braven Ambachtsheer die op eigene
koste zooyeel kinderen ter schoole besteet) om de Locsdrechtsche
jeucht voorrechten te doen genieten die ze bijna nergens zullen
vinden en eindelijk daerhenen gedirigeert was om den noot-
lijdenden van de plaets tegemoet te komen".
Van ganser harte hoopt hij ook . .

„dat het geen hinderpaal mogen zijn dat de Fabricatie op een
dorp gedreven wordt, dat kan in dit geval niet anders zijn",
om vervolgens te wijzen op de genomen veiligheidsmaatregelen:

. : . . daer men om alle .ongelukken van brant te verhoeden
het geheele dak van een groot branthuis met enkelt ijzer, waer
op de pannen leggen, heeft moeten dekken, en daer men dan
noch de pannen onder het gladvuur, gloeiend stookt, kan der-
halven ook wel niet anders, dat buiten besloten steeden op het
platte land geschieden, vooral na de behandeling die men in de
Loosdrecht voor de beste keurt.
Het ontbrak hem cok niet aan werklieden, w a n t . . . .

. . . . men heeft in de Loosdrechtsche fabriek zoo veele werk-
leiden, dat het niet alleen nog nimmer ontbroken heeft aen wit
porsellain, om te beschilderen voor circa 20 schilders, die er
int werk zijn, maer ook dat men daer zoo veel Porcelleinen heeft
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Clncolaat bekertje.
Snuifdoos met zilveren montuur.

Doosdeksel op zilveren doos, rose.
21. Kop en schotel.

20. Sierkop en schotel, rose en kleuren. IS. Kop en schotel, vroeg Saksisch decor.
19. Kop en schotel. 17. Kop en schotel, vogels.





voor den dag gebracht, dat er totvnog toe het tiende gedeelte niet.
van heeft kunne konnen gedebiteert worden.
In totaal had hij 60 volwassenen, waaronder 7 of 8 buitenlanders.
Ongetwijfeld was zijn bedoeling goed. Eerbied en respect moet

men hebben voor deze man, die naast het geestelijk welzijn zijner
gemeente ook het 'maatschappelijk goede voor haar zocht.

Maar helaas reikte het koopmanschap van .Ds. de Mol niet zover
dat hij de fabriek vermocht in stand te houden.

De ene lening na de andere wordt afgesloten, zelfs Prins Willem V
nam er deel aan, maar de concurrentie wordt zwaarder, huiselijk
verdriet verlamt zijn werkkracht, de gevolgen van de vierde Engelse
oorlog doen zich gelden, valt het daarom te verwonderen dat Ds.
de Mol het eindelijk opgaf....

In 1786 is alles verkocht. Ds. de Mol zelf, van wiens kunstzinnig-
heid wij nu nog kunnen genieten, en die zozeer ook het maatschap-
pelijk heil van zijn gemeente zocht, stierf de 22ste November 1782
in een achterkamer van de herberg „het Rondeel" te Amsterdam

Hilversum. J. SCHIPPEJR Jr.

holle stelleen öe geslachtsnaam hollestelle
J.. H. van Dale, de samensteller van „van Dale's Woordenboek

der Nederlandsche taal" schreef in „de Navorscher" deel XXII
blz. 199:

„Stelle.
„Óp onbedijkte' schorren grazen in Zeeland de schapen. De

„heuvelen, waar deze- dieren met den schaper, bij opkomend tij,
„bes:herming vonden, werden stellen geheeten: vandaar de naam
„schaapstelle.

„Diende de stelle voor koeien, dan heette zij koestelle. Op de
„kaart van de Schelde uit de 15e eeuw, voorkomende in Willems
„Mengelingen van Vaderlandschen inhoud no. 3, vindt men niet

„„alleen op een eilandje of schor boven Biervliet dén naam „de
„Stelle" maar ook in Brabant links van Oesterwelle „Coestelle".

„Vindt men nu op Zuid-Beveland den Hollestellepolder, op even-
„genoetnde kaart is de „holle stelle" nog een eilandje of schor in
„de Zwake.

„Dat de familienaam Hollestelle er aan ontleend is, acht ik zeer
„waarschijnlijk."

Sommige dezer stellen schijnen vrij hoog te zijn geweest. Op de
kaarten van de Hattinga's in „de Tegenwoordige Staat" komen er
verscheidene voor, o.a. één op de schorren van Goenje, thans het
zuidelijk deel van de in 1809 ingedijkte Wilhelminapolder.

Blijkens een acte voor Schepenen van Wolfaartsdijk verleden,
woonde toch de Schaapherder Dingenis Frans Verburg op de schorren
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van Goenje en nam hypotheek op zijn kudde schapen. (Rechterlijk
Archief no. 3791 folio 104 vo.)

De veronderstelling van de Heer van Dale, dat de familienaam
Hollestelle aan zulk een stelle ontleend is, wordt wel door het
volgende .bevestigd. • ,

De Hollestellepolder, die volgens de Waterstaatskaart in 1531
bedijkt is, behoorde kerkelijk tot Ovezande-Driewegen.

In deze gemeenten komt de naam Hollestelle het eerste voor.
Op een der weinige bewaarde „Overloopers" vinden we in 1683

als eigenaar van veel grond in de Hollestellepolder vermeld Claes
Pieterse Hollestelle.

De naam Hollestelle heeft bij de beoefenaars der geschiedenis van
Zeeland een goede klank, aangezien vader en zoon zich op dit terrein
zeer verdienstelijk hebben gemaakt.

Hierover ontlenen wij aan de „Sinte Geertruydtsbronne" 1936
blz. 51 en 52 o.a. het navolgende:

„Op 23 Juli 1.1. overleed te Tholen, vrij onverwacht, na een
wankele gezondheid van meerdere maanden onze zeer gewaardeerde
medewerker, de heer Cornelis Hollestelle....

Hij werd geboren te Ellewoutsdijk (Z.) op 23,October 1866 en
bereikte alzoo den leeftijd van bijna 70 jaren. Hij was de zoon van
den bekenden historicus A. Hollestelle, die, van zeer nederige af-
komst, zich door zijn onvermoeiden arbeid en voortreffelijken
'aanleg wist op te werken- tot opzichter bij 's Rijkswaterstaat,
Wethouder van Tholen en ten slotte Lid der Prov. Staten van
Zeeland, welk ambt door hem meerdere tientallen jaren is bekleed.

Deze Adriaan Hollestelle was op 17 Mei 1832 te Colijnsplaat
geboren. Reeds in 1834 stierf zijn vader, die daglooner was. Van
schoolgaan kwam niet veel, slechts van het 6e tot het 9e jaar en
daarna een paar jaar alleen in de wintermaanden, daar hij des zomers
het vee op de schorren moest hoeden. Dan wordt hij arbeider en
gaat op zijn 23e jaar opnieuw naar de winteravondschool. Op zijn
32e jaar doet hij examen voor onderwijzer.

5 jaar later doet hij het landmetersexamen en wordt waterbouw-
kundig opzichter bij den Rijkswaterstaat, waarvoor hij eveneens
aan het examen voldeed.

In de laatste functie was hij te Tholen werkzaam.
Na de toenmalige Rijks H.B.S. met 3-jarige cursus te Bergen op

Zoom te hebben bezocht, waarvan hij een der eerste leerlingen is
geweest, werd Cornelis Hollestelle opgeleid voor waterbouwkundig
opzichter en was aanvankelijk in Ned.-lndië werkzaam als zoodanig
bij 's Lands Burgerlijke Werken.

Bij zijn terugkomst uit Indië in het. ouderlijk huis te Tholen had'
de vader juist zijn belangrijk werk over de Honte en het eiland
B jrsele voltooid, welke studie de volle belangstelling van den jongen
Hollestelle trok, die zich van stonde af aan, onder de hoogst bekwame

413



leiding van zijn Vader ging toeleggen op historie en archiefwezen.
Vader Hollestelle nam destijds het Ambt. van Archivaris der Ge-
meente Tholen waar, doch was genoodzaakt dit neer te leggen bij,
zijn benoeming tot Gemeenteraadslid. De zoon werd nu tot zijn
opvolger benoemd en drukte het voetspoor zijns Vaders, waarbij
hij nog steeds mocht genieten van de rijpe ervaring en gedegen
kennis van dezen. Het baanbrekend werk van Hollestelle Sr. en
de vrucht van talrijke historische nasporingen van dezen, verricht
en neergelegd o.a. in zijn „Geschiedkundige Beschrijving van Tholen
en Omstreken" en de „Geschied- en Waterstaatkundige beschrijving
van het eiland Tholen", voor welk laatste werk Cornelis de talrijke
fraaie kaarten teekende, waren spoedig voor Hollestelle Jr. geheel
zijn geestelijk eigendom geworden en, aangespoord door het voor-
beeld zijns vaders, leverde hij tal van Bijdragen in meerdere tijd-
schriften en couranten. Vanaf de oprichting van ons tijdschrift
mochten wij Hollestelle onder onze vooraanstaande medewerkers
rekenen en bijna geen afleveringen zijn er verschenen, waarin niet
een korte of lange bijdrage van zijn hand voorkwam, zoo moge;ijk
verlucht door afbeeldingen en met door hem zelf geteekende kaarten.
Geschreven in een onderhoudende stijl, ietwat ouderwets gekleurd
en gaarne eenigszins uitvoerig verhalend, waren zijn artikelen
ontspannend en leerzaam tevens.

Zijn talrijke betrekkingen als archivaris der gemeente Tholen,
archivaris der Ned. Hervormde Kerk, Correspondent' van de Rijks-
commissie voor Monumentenzorg te Tholen en Sint-Philipsland en
meerdere administratieve functies verhinderden hem niet om zijn
zeer uitgebreide kennis van locale geschiedenis en genealogie ten
dienste te stellen van belangstellenden en geen moeite werd door
hem ontzien om uitvoerige schriftelijke inlichtingen te verschaffen."

Aldus betuigde de Heer J. F. Bevin Jr. als redacteur van de
„Sinte Geertruydtsbronne" zijn hoogachting en dankbaarheid voor
het werk van deze eenvoudige werker.

Oud^Leusden. ' J. J. POLDERMAN.
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pijpekop met het
wapen van het
QRoninqse c,e-
sUcht poppens*)

Het wapen op de hier-
naast afgebeelde pijpe-
kop is dat van het Gro-
ningse geslacht „POP-
PENS". Vermoedelijk is
de porseleine pijpekop
omstreeks het jaar 1840
op een Duits atelier ver-
vaardigd. De wapenteke-
ning die in kleuren op de
pijp is aangebracht zal
zelf uit de 18e eeuw
dateren, terwijl de pijpe-
kop afkomstig is van
Pieter Jacob Poppens,
die op 21 Aug. 1796 te
Scheemda (Prov. Gro-
ningen) gedoopt is, als
zoon van Jacob Pieter
Poppens en Eétje Ajolts.
Monnikendam.

J. H. E. COCK.

*) In het Museum „De1

Moriaan" te Gouda bevindt
zich een dergelijke pijpekop
met het wapen van het
Arnhemse geslacht WIJ-
NEN.

415



het ontstaan ÖCR neö. hecv. gemeente van
ouöshooRn en öe Onephoek

Van oudsher behoorden, na de invoering van de protestantse
godsdienst de ambachten van Oudshoorn en de Gnephoek (voor-
malige gemeente Oudshoorn, thans Alphen a.d. Rijn) kerkelijk
onder de naburige gemeente Alphen, waar in 1584 de eerste pre-
dikant, Frans Jansz. Pit of Franciscus Pythius, werd beroepen.
Gedurende bijna 80 jaar bleef dit zó, terwijl de beide ambachtsheren
van Alphen en van Oudshoorn gezamenlijk het recht van approbatie
( = goedkeuring) hadden op de predikantsbenoeming. .

In 1637 echter, bij de benoeming van Joachimus Horstius of
Jochem van der Horst tot predikant te Alphen, ontstond hierover
onenigheid, daar dit recht aan de ambachtsheer van Oudshoorn,
Jhr. Dirk de Vlaming van Outshoorn, werd ontzegd. Hierbij kwam
nog, dat ongeveer gelijktijdig de inzage van de kerk- en diakonie-
rekening werd geweigerd.

In later tijd hadden Alphen, Oudshoorn en de Gnephoek in ver-
eniging met de classis van Woerden en Overrijnland aan del Staten
van Holland een tweede predikantsplaats verzocht, daar Ds. Horstius
in verband met zijn leeftijd en gezondheid niet in staat was huis-
bezoek te doen en zieken te bezoeken in de meest veraf gelegen delen
van Oudshoorn, de Gnephoek, Ridderbuurt.en Veldhuizen. Hierop
werd in 1655 gedurende het leven van,Ds. Horstius een hulp-
prediker toegestaan. Te vrezen was.dus, dat na diens dood de ge-
meenten zich weer met één enkele predikant zouden moeten behelpen.

Een en ander gaf Jhr. Cornelis de Vlaming,*) zoon en opvolger
van Dirk, aanleiding bij de Staten van Holland een verzoekschrift
in te dienen, om te Oudshoorn een eigen predikant „en hetgeen
daartoe behoort" te mogen hebben en binnen zijn heerlijkheid een
kerk te mogen bouwen.

Bij resolutie der Staten van 17 Febr. 1659 werd hem dit toegestaan,
terwijl bij een nadere resolutie van 26 April 1660 de scheiding

*) Jhr. Cornelis de Vlaming van Outshoorn, Ridder, Heer van Ouds-
hoorn en Gnephoek, werd 13 Aug. 1613 te Amsterdam geboren als zoon
van Dirk en van Wendela van Bronckhorst. Hij behoorde tot een der
voornaamste hoofdstedelijke geslachten, was jarenlang schepen en raad
in de vroedschap, komt voorts voor als burgemeester, hoofdschout, lid
der Admiraliteit van A'dam, lid der Raad van State en van Gecommit-
teerde Raden van Holland en West-Friesland. Bij de dood van zijn vader,
8 Febr. 1644, erfde hij de Heerlijkheden van Oudshoorn en GnepHoek.
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tussen de beide Heren van Oudshoorn en Alphen nader werd ge-
regeld. Hierbij werd bepaald, dat de kerkelijke grenzen zouden samen-
vallen met die der ambachten.

Deze resolutie bepaalde voorts:

1. dat de nieuwe kerk moest worden gebouwd tussen de Heimans-
('s-Molenaars) brug en de Oostheul (Heulbrug);

2. dat dé nieuw te stichten kerkelijke gemeente uit de gecom-
bineerde kerkelijke goederen van Alphen en Oudshoorn / 1000.—
zou krijgen, uit de gemene- of Grote Huisarmengoederen / 7500.—
èn uit de diakoniegoederen / 4000.—.

3. dat ter dekking van de kosten van de kerkbouw een collecte
zou worden gehouden van vrijwillige giften onder Alphen en de
z.g. Lage Zijde van Aarlanderveen (welke eveneens kerkelijk onder
Alphen behoorde), en bij quotisatie onder Oudshoorn en Gnephoek ;

4. dat binnen een jaar te Oudshoorn een kerkeraad benoemd en
een predikant beroepen mocht worden.

Bij quotisatie werd toen door 54 ingezetenen van Oudshoorn en
Gnephoek een som van 3331 gulden 17 stuivers bijeen gebracht.

Om zo spoedig mogelijk een vergunning van de Staten te bewerk-
stelligen, huurde De Vlaming een turfschuur, staande aan de Heul
nabij de aanslag en liet deze tot hulperk inrichten. Deze schuur
was eigendom van Willem Gerritse Vaandrager en werd voor de
tijd van 5 jaar gehuurd tegen ƒ 36.— per jaar. Waarschijnlijk stond
zij ongeveer ter hoogte van het pand Oudshoornseweg No. 9. De
inrichting tot hulpkerk geschiedde door Willem Hendriksz. Muyen
voor ƒ475.—.

Op 15 Mei 1661 vond de plechtige inwijding plaats door Ds.
Philippus van Geelkerken, predikant te Woerden, met een leerrede
over Exodus 20: 24 b.

Dit was dan de eerste predikatie in Oudshoorn, men had toen
echter nog geen predikant en kerkeraad in deze gemeente.

In een buitengewone vergadering der classis van Woerden en
Overrijnland werd daartoe 28 Juni 1661 met meerderheid van stem-
men beroepen Gerardus Haak, proponent te Amsterdam, welk beroep .
7 Juli d.a.v. door de ambtenaar werd geapprobeerd. Nadat hij
volgens het gebruik van die tijd door Ds. Casparus ter Haar,
predikant te Leimuiden, was geëxamineerd, werd Ds. Haak hier
2 October 1661 bevestigd door Ds. Cornelis de Ruiter, predikant
te Nieuwveen, waarbij tevens het eerste kind in deze gemeente
werd gedoopt. •
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v Een maand later (2 November) werd een kerkeraad aangesteld,
bestaande uit Cornelis Jansz. Victorie enPieter van Dam als ouder-
lingen en Gijsbert Jacobsz. Ram en Abel de Balt als diakenen.

Zo werd deze gemeente gevestigd, bestaande uit 170 lidmaten,
welke Kerstmis van dat jaar voor het eerst het H. Avondmaal
vierde.

J. VAN ZWIETEN.

Bronnen : Bundel Kerkelijke Zaken Alphen en Bundel Kerkelijke
Zaken Oudshoorn, Gemeente-Archief Alphen a. d. Rijn.

Handelingen v. d. Kerkeraad (Kerkelijk Archief Oudshoorn).
Dr. C. N. de Graaff: Leerrede bij het 200-jarig bestaan van de

Kerk der N.H. Gemeente van Oudshoorn en de Gnephoek.
(Alphen, 1865).

W. M. C. Regt: De Hervormde Kerk te Oudshoorn uit een heral-
disch oogpunt bezien. (Rijswijk, 1900). I

J. W. van Z (wieten): De Oudshoornsche Kerk, bij haar 275-jarig
bestaan. (Artikelenreeks in: ,,De Rijnbode", jaargang 1940).•

(Medegedeeld door bemiddeling van de Historische Vereniging
voor Alphen a. d. Rijn en Omstreken.)

De heer J. H. de Ruijter, Spaarnestraat 46 te Amersfoort
postgiro 177037, heeft nog 2 exemplaren van het Regster dat
hij vervaardigde op Jaargang 1944 van Sibbe, beschikbaar tegen
betaling van / 1.— per exemplaar op bovenstaand gironummer.

Inzake opgave van schoolmeesters kwam ik het volgende tegen in :
Kerkelijk Trouwboek der hervormde Gemeente te Papendrecht:

9 Febr. 1721 Jan Coorevaar w. m. van Lena Westersteeg, school
meester tot Papendregt en Diewertje Hartkooren J.D. van Ottoland
tegenwoordig woonagtig tot Wingaarden.

Alphen a/d. Rijn. W. v. d. REST.

qenaloqisch

Petrus van Flodrop was van 1639-1647 Secretaris te Helmond,
is waarschijnlijk afkomstig uit Eindhoven, overl. 1-8-1647 Helmond,
huwde met Catharina Herincx* Eindhoven (dr. v. Marcellis en
Anna Wijnants) f 1678 Helmond.

1
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Hieruit:

1. Anna Catharina f 1-1-1540 H. (s. Willem Flodrop - Joanna
Henricx) begr. Aug. 1701 H. • 24 Mei v. pastoor en 31-5-1665
v. sch. Helm. Dirk van Oldenzee (zn. v. Willem v. Oldenzee
en van Anna Catharina Gulten) geb. 29-12-1641 H. begr.
April 1708. Koopman.
Hieruit meerdere kinderen.

2. Marcellus * i8-2-1641 H. (s. Jan Luyten, schout Eindhoven
en Catharina van der Camp).

3. Helena * 17-6-1642 H. (s. Mathuis Wolters Secr. Eindhoven
en Catharina Doncquers, huisvr. v. Henricus Herincx).

4. Henricus * 27-11-1643 H. (s. Jan Jacobi en Wilhelma van
Petri ab Henselroy). Overl. 20-6-1678 H.
Huwt 24 Juli 1674 v. Sch. v. H. Maria de Coenen dr. v. Hendrik.

5. Fredericus, * 25-6-1645 H. s. Judocus a Bockhoven et Henrica
Herincx van Thomas Wilhelm a Merevort. •

Helmond. • J. HEEREN.

i (* betekent gedoopt)

Deze rubriek 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 eenden aan de Redacteur van Gens
Nostra, Jodenbreestraat 68 winkel, Amsterdam-C.

Inlichtingen en gegevens gevraagd over het geslacht Van Wulften,
herkomstig van Breevoorde. , . '

J. van Wulften, Prinsengracht 747, Amsterdam.

Contact gezocht met personen die de naam Silvius (Segevits,
vervormd tot: Segwies, Selvies, Silvius) in hun stamboom.aantreffen.

De oudst mij bekende Silvius is: Harmen Kaspers Segevits (R.K.)
gehuwd 6-2-1785 te Rien onder Lutkewierum, gemeente Hennaar-
deradeel (Fr.). Zijn zoon Kasper Harmens noemt zich Silvius.

M. Schrijver, Mgr. Nolensplein 4, Venlo.
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Wie kan mij inlichten omtrent de huwelijksdatum en plaats van
Marcus Renssen en Johanna Middelhoven wonende omstreeks 1681
te Amerongen. •

Wie kan mij nadere gegevens betreffende afkomst verstrekken
van het echtpaar N. Renssen en Anna Brem {weduwe Bakker),
ondertrouwd den 7 Febr. 1807 te Alblasserdam.

F. Renssen, Watteaustraat 6 I, Amsterdam-Z,
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