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Jaargang 5. No. 7/8 Juli-Augustus 1950.

L.S. ,
Reeds gedurende ruim een jaar heeft het Bestuur zich

bezig gehouden met de uitbreiding van het tydschrift, ten
einde de leden een zo groot mogelijke gelegenheid tot publi-
ceren te geven» In Januari 1.1. werd daartoe overgegaan tot
een vergroting van formaat, die echter slechts een betrek-
kelijke verruiming gaf. Het Bestuur heeft thans, na ampele
overwegingen, besloten over te gaan tot het nieuwe procédé
van of f set druk, dat door een aanmerkelijke financiële bespa-
ring, gelegenheid geeft tot vergroting van het maandblad
met 8 pagina's'per maand. .Het thans verschijnende nummer
Juli-Augustus telt 40 pagina's. Wij hopen, dat de leden deze
bemoeiingen zullen waarderenk Als gevolg van deze verande-
ring van uitgave wordt het werk van de redacteur aanmerke-
lijk: verzwaard, daar er tot dusver geen administrateur te
vinden was, die hem bij de verzending van het tydschrift ter
zijde wilde staan.

Om financiële reden is de aanschaffing van een adres-
aeermachine voorlopig niet mogelijk. Ten einde hieraan tege-
moet te komen heeft een lid van de Afdeling Amsterdam voor-
gesteld een fonds te vormen voor de aanschaffing van een
adresseermachine, en hierin als eerste bydrage ƒ 10.- ge-
stort. Leden, die zich geroepen voelen dit loffelyke voor-
stel te steunen, wordt verzocht hun bydragen te willen stor-
ten op de Girorekening van de Penningmeester der N.G.7. te
Amsterdam, No» 547064* 2ij kunnen rekenen op de dankbaarheid
van het Hoofdbestuur, en in het bizonder van de Redacteur.

tf.D.H. Roeier
redacteur.

De Redacteur van Gens Nostra zal gedurende de eerste helft
van Augustus afwezig zyn.

HET GESLACHT VAN DER HOEVEN UIT DELFLAND (Protestant).

Stamvader van dit geslacht is:
I Jacob Aryens van der Hoef f. Overleden vóór 5 Aug. 1626.
Gehuwd met Jannetgen Crijnend, overleden vóór 21 Juni I63O.

woonde in 1626 in Overschie. Het echtpaar heeft waar-
schynlylc in Schipluiden gewoond, aangezien: Ie Jannetgen
Crynend, als weduwe op 12 Dec. 1626 aan notaris Jan de Roon
te Delft een schuldbekentenis, die ontstaan was door ver-
koop van een woning en landerijen, ten laste van Cornelis
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Willems van Vlyet'te Schipluiden verkocht, en 2de: Hunne
dochter Cryntgen bü haar huwelyk te Delft op 10 Oct. 1618,
afkomstig was uit Schipluiden.

Kinderen van bovengenoemd echtpaar:
1. Aryen, volgt Ha .
2. Cryntgen, gehuwd met Arent Pieters. In 1619 l ieten zy te

Delft een kind dopen.
3. Annetgen, gehurkt met Cornelis Ackerse, molenaar.
4. Maritgen, gehuwd met Iluyck Joppen.
5. Bastiaentgen, gehuwd met Claes Corneliss.
6. Jacob, gehuwd, (nakomelingen zyn mogelyk).
7. Cornelis, volgt I lb .

Annetgen, Maritgen, Bastiaentgen en Jacob waren over-
leden vóór 5 Aug.l626. Zy hebben allen één of meer kinderen
nagelaten.
Ha. Aryen Jacobs van der Hoeff. Overleden vóór 12 Dec.1626.
Hy l i e t een zoon na, Cryn genaamd, minderjarig op 12 Dec.
1626, die mogelyk nakomelingen heeft gehad.
I lb . Cornelis Jacobs van der Hoeff. Overleden 'vóór i3 Aug.
I639. Gehuwd met Aeltgen Cornelis. Op 27 Dec. 1637 kocht hfc
een huis, schuur en erf, gelegen te Overschie in den Drogen-
hoek, aan de Oostzycle van de Delftweg. In de inventaris, op-
gemaakt na zyn overlijden, komt een veer schuit voor.

Kinderen van d i t echtpaar:
1. Thonis, volgt l i l a .
2. Jacob, volgt I l lb .
3. Cornelis, ged. te Overschie op 9 Febr.1631, waarschyniyk

vóór 18 Kov. 1634 overleden.
4. Jannetgen, ged. te Overschie op 25 Jan. 1632, gehuwd met

Ary Cornelisz. Uit dit huwelijk zyn te Overschie vyf kin-
deren gedoopt, tussen 1651 en 1660.

5. Cornelis, ged. te Overschie op 18 Nov. 1634» volgt IIIc .
6. Martgen, ged. te Overschie op 9 Aug. I637.
l i l a . Thonis Cornelisz van der Houve. Gehuwd mat Martien
Arients. Beiden op 16 Maart 1689 in leven.

Kinderen van dit echtpaar waren waarschijnlijk:
1. Marytge, gehuwd te OverBchie op 3 April 1689*
2. Rook je . Op 6 Maart 1693 huwde ẑ j te Overschie met Willen

Pieters Gouden Leeuw, terwyl zy in I697 te OverBchie een
kind l ieten dopen. Hy noemde zich toen: Willem Pieters
Kater.

3. Annetje. Op 2 April 1694 huwde zy" te Overschie met Pieter
Claesz Oliman.

I l l b . Jacob Cornelisz van der Hoeve. Op 10 Febr.1703 in l e -
ven, gehuwd met lyebeth Ariëna.

Kinderen van d i t echtpaar, gedoopt te Overschie:
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1» Khelio, ged. 27 Juli 1653» Nakomelingen zyn raogelyk.
2. Mnria, eed. 4 Juni I656.

•?" i3^?" lgftd- 26 Mei 1658. Nakomelingen zyn mogelyk,
4* -faniel )
IIIc.. Cornellg Cornellsa van der Hoeve. Ged. te Overschie op
10 Nov. 1634, overleden vóór 15 Juli 1715. Gehuwd met Neel-
t.ie Paulusd van der MBiiden, ged. te Oversohie op 26 Mov.1639.
Overleden vóór 15 Juli 1713.
In 1674 woonden zy te Oversohie "onder de Poorterye van
Delf f'.

Kinderen van dit echtpaar, gedoopt te Overschie:
1. Paulus, ged. 31 Jan. 1658, volgt I7a.
2. Cornelis, ged. 23 Nov. I659, waarachynlyk vóór 28 Juli

I663 overleden.
3i Gerrit, gad. + 1661, volgt I7b.
4. Cornelis, gedT 28 Juli I663, volgt I7c.
5. Neeltje, ged.17 Jan.1666, gehuwd met Ary Claesz van

Noord. Zy woonden in 1713 in Tlaardingen.
6h Jacob, ged. 5 Febr. 1668, volgt IVd.
7. Jan, ged. 31 Aug. I67O, volgt IVe.
I7a. Paulua Oorneligz van der Hoeven. Gedoopt te Oversohie
op~31 Jan. 1658* Overleden vóór 15 Juli 1713- Gehuwd met
Trijntje Pietera.

Kind van dit echtpaar:
1. Cornelia, ged, te Maassluis op 30 Juni I696, volgt 7a.
ITb. Gerrit Corneli3Z van der Hoeven. Ged. te Overschie
+ 1661. Overleden vóór 15 Juli 1713. Huwde op 12 Jan. 1687
te Weat Barendrecht met Cornelia Leenders. j.d. van West
Tselmonde* Hertrouwde op 31 Juli 1695 te Rijsoord met Heyltje
Ariensd Heymans ven Heer jansdam, overleden vóór 18 Moai't 1721.
Zy woonden bU de Rysoordse Brug onder Ridderkerk.

Kinderen uit het tweede huwelijk, gedoopt te Rijsoord:
1. Cornelis, ged. 6 Mei 1696, volgt Vb.
2. Adriaen, ged. 20 Mrt.l698, volgt 7c.
3. Mayken, ged. 11 Oct.1699. Overleden vóór 8 Jan. 1729.

Huwde op 23 April 1724 te Rysoord met ïïillem Pietera
Leegfindyk van Heer Ido Ambacht.

4. Paulua, ged. 20 Oot. 1701. Overleden vóór 18 Atrt. I724.
5. Neeltje, ged.29 Juni 1705, overleden vóór 18 Mrt. 1724.
IVo. Cornelis Cornelisz van der Hoeven. Ged. te Overschie
op 28 Juli 1663. Overleden vóór 13 Juli 1713» Huwde te Over-
schie op 20 Nov. 1789 met Willemynt.je Cornelisd van den Ende,
j.d. van Delft, overleden vóór 27 Sept. I699.

Kinderen van dit echtpaar, gedoopt te Overschie en
overleden vóór 15 Juli 1713*
1. Aeltje, ged. 25 Febr. I69I.
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2. Noeltje, ged. 0 Hov. I693.
3. Neelt^e, ged. 11 Juni 1^95.
4. Radewey, ged. 21 Hov. IÓ96.
Hy hertrovmde te Overschie op 27 Sept. 1699 met Cornelia
JanBd van Campen.

Kind uit dit tweede huwelijk; ged. te Overschie:
1. Aeltje, ged. B Apr. l?0?, overleden vóór 15 Juli 1713.
IVd. Jacob Corneliss van der Hoeven. Ged. te Oversohie
op 5 Febr. 166B. Overleden vóór 10 Juni 1720. Hutvde te Over-
schie op 6 Dec. I693 net Jannetje Janed de Roy, j.d. van
Overschie. Overleden vóór 27 Aug. 1712.

Kinderen van dit echtpaar, gedoopt te Overachie:
1. Aegje, ged. 23 Mei I694. Waarschynlyik: overleden vóór

23 Sept. I696.
2. Cornelis, ged. 11 Sept. 1693. Overleden vóór 10 Juni 1720.
3. Aegje, ged. 23 Sept. I696. Zy woonde in 1720 in Rotteittem.
4. Jan, ged. 11 April I69B. Waarschynlyk overleden vóór 13

Febr. 1706.
5. Aeltje, ged. 20 Dec. 1699. In leven in 1720.
6. Jan, ged. 13 Febr. 1701. ld. Uakomelin-

gen zijn mogeiyb.
7. Paulus, ged. 23 Juli 1702. ld. • . Nakomelin-

gen z\in mogeiyk.
B. Weeltje, ged. 18 Apr. 1706. ld.
9. Cornelia, ged. 17 Oct. 170B. ld.
IVe. Jan Cornelisz van der Hoeven. Ged. te Overechie op
31 Augustus 1670. Overleden vóór 10 Juli 1720. In 1712 in
leven. Huwde te Overschie op 10 Oct. 1702 Maertie Hubrechts
Goudappel, weduwe van Govert van Zoon, van Overschie.

Dit echtpaar heeft geen kinderen nagelaten.
Va. Cornelis Paulus van der Hoeven. Ged. te Maassluis op
30 Juni I696. Gehuwd met Geertje Gerrids Oversohie. In 1720
woonden zy in Maaslandssluis.

Kinderen van dit echtpaar, gedoopt te Maassluis:
1. Neeltje, ged. 31 Jan. 1717»

3! A n S e ? ^ ) ged# 13L Juni 1718t ^ W B 0 1 1 ^ 1 ^ overleden

4. Annetje, ged. 26 Jan. 1721. Waarschynlyk overleden vóór
22 Jan. 1727.

5. Annetje, ged. 22 Jan. 1727.
6. Gerrid, ged. 9 Aug. 1750. Nakomelingen zijn mogelijk.
Tb. Cornelis Gerrits van der Hoeven. Ged. te Rysoord op
6 Hei 1696. Overleden te Rysoord vóór 14 Apr. 1742. Gehuwd
met Aer.iaent.1e Fransd Mels van Hoogvliet. Belasting aangifte
te Ridderkerk op 14 Mei 1722. Overleden vóór 30 Nov. 1746.
In 1724 woonden ?\\ onder
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Kinderen van dit echtpaar, gedoopt te Hoogvliet:
1. Gerrit, ged. op 18 Octé 1722. Ongebnwd overleden te Rye-

oord in 1767.
Kinderen van dit echtpaar, gedoopt te Rijsoord :

2. Frans, ged. op 10 Dec. 1724. Overleden aldaar vóór 8 Febr.
1732.

3. Paulis, ged. op 2 Pebr. 1727. Overleden aldaar vóór 2 Apr.
1730.

4. Paulis, ged. op 2 Apr. 1730. Overleden aldaar vóór 21
Juni 1737.

5. Cornelia, overleden te Rijsoord vóór 15 Hov. 1773» Huwde te
Rysoord op 31 Mei 1755 me* Hendrik Paulusse Ruiter, in
1773 in leven.

6. Heyltje, overleden te R\jsoord vóór April 1777» Gehuwd met
Pleun Droogendyk, in 1777 in leven.

7. Mayke. Z\j vertrok op 22 Pebr. I766 naar Rotterdam.
7c. Adriaen Qerrita van der Hoeven. Ged. te ïïysoorc? op 2;>
Maart I698. Overleden aldaar vóór 25 Mei 1754. Huwde te Rijs-
oord achtereenvolgens Neelt.je Hendriks de Jong van Heer 0u<le-
lands Ambacht, Beatrix Ariense Celossen van Heer Ido Ambacht
en Japie Foppe van der Svvaan van Ridderkerk. Belastingaangif-
te te Ridderkerk achtereenvolgens op 10 Juli 1721, lb Huv,
1741 en 5 Nov. 1751.

Kinderen uit het eerste huwelijk, gedoopt te Rijsoord :
1. Gerrit, ged. 31 Mei 1722, volgt VI.
2. Marytge, ged. 28 Aug. 1723. Zy vertrok in 1752 naai- Zwijn-

drecht.
3. Hendrik, ged. 8 Juli 1725t Waarschijnlijk jong overleden.
4. Heyltje, ged. 27 Oct. 1726. Zy vertrok in 1757 naar Zwijn-

drecht.
5. Jannetje, ged. 14 Mrt. 1728, Overleden vóór 7 April 1730.
6. Jannetje, ged. 4 Juni 1730. Gehuwd met Aert Gornelisse do

Vries van Oost-Barendrecht»
7. Neeltje. Huwde te Rijsoord op 29 Deo„ 1758 met Bastiaen

Jorisse Schouten. Zy waren in 1767 in leven en woonden on-
der Ridderkerk.

VI, Gerrit Adrlaena van der Hoeven. Ged. te Rijsoord op 31
Mei 1722. Vestigde aicii in 1749 te Bergen op Zoom en huwïe
aldaar op 22 Pebr, 1752 Barbara van der Foei van Bergen op
Zoom. In 1765 -was h\j deken van het Kuipersgilde. Overleden
op 25 Deo. 1766*

Het geslacht bloeide enige generaties lang in Bergen
op Zoom, terw\jl nakomelingen zich over den lande verspreid-
den. Tegen het einde der 19de eeuw vinden we deze, de naam
VAN D£R HOEVEN dragend, in Hoorn, Alkmaar, Hasselt (Ov.),
Utrecht, Woerden, Antwerpen en Zierikzee.
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De bewerker van bovenstaande #enealo£ie, Ir. G. van
der Hoeven, Kruisstraat 21, Oss, zal gaarne in briefwisse-
ling treden met een ieder, die r.ich voor dit geslacht inte-
resseert.

BROMEH;

A.R.A. ' s Hare
Minuutacten Notaria Jan de Roon, 5 Aug. 1626, 19 Aug. 1627.

Adriaen Sprockenburg, 13 Aug, 1639»
Johannes v.Lodesteyn, 16 Mrt.1690,

10 Febr.1703, 1 Oct.1667, 28 Juni 1671.
Arnoldus v. Rliyn, 10 Juni 1720.
Cornelis Reyners, 18 Mrt.1724, 26 Mrt.

1750, 24 Nov.1757, 3 Pebr.1767.
Rechterlyk protocol v. Overschie 12 Dec. 1626.
Register v. verkopingen voor Schout en Schepenen v. Overschie

1625 - 1627 fol. 114
1627 - 1633 f o l . 87

Protocol len van Schout en Schepenen van Overschie
1628-1652 f o l . 196 en f o l . 297.

Sta ten 40s te penning Overschie 10 Oct.1637 - 1 Dec.1637.

Oem. archief Overschie
Kohier Klein f a m i l i e g e l d t 1674.
Sta'it. Scheidingen en Verdeelingen enz . Ko. 55»

£erl :eraadsarchief RUsoord
Handelingen der Kerkeraad 1718 - 1799»

Gom> archief Ber/ren pp Zoom
Regi s t e r van Renolu t iën van Burgemeester en Schepen van
Bergen pj> Zoom 10 I>ec. 1759.
Ingekomen r e g i s t e r s 18e en 19e eeuw 17 Oct. I76O.
Minuutacte n o t a r i s P i e t e r de Geep 11 Febr. I 765 .
Regin te r van Burgers en Tappers 1759 - 1765.
Alsmede doop-, t rouw- en beg raa f r eg i s t e r s der onderscheide-
ne gemeenten.

EEH AA1TVULL1HG OMTRENT DE GEIIEALOGIE VAK HET GESUCffl'
VAN DE HEiWEDE.

Tydens myn onderzoekingen in de archieven van de schepenbank
der stad Heusden i s mij gebleken da t de belangrijke bijdrage
van J . P . d e Man, omtrent h e t ges l ach t van de Morwede, voorko-
mentle in "De Wederlandache Leeuw" j rg .59» b lz .320 e . v . ,
het volgende kan worden aangevuld,
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Jlir.Jan Datiielszn. van de Tferwede had bij zya tweede vrouw
aiiaabebh van Sontwijck éan dochter meer. n , l . Sliaaboth
cle — — —

.Dit blijkt overduidelijk uit een Heusdenoe schepsnakte van 1'9

.Februari 1593- Op dia datum verschijnen n . l . voor schepenen
van Heusden •'Joncker Daniel van der Merwen ter senre zijden»
snde Joncker Jan van Raveschot als man ende oomboir van
Jouffrouwe Margareta van der Herwen* Joucker Wijnanc Qudaert
van wagen zijne kinderen verweckt bij Jouffa Marie van der
Merwen. Jouffr, Geertruijt van Cuück weduwe wijlen Jnncker
DLrick van der Msrwen uiĵ fin name ende vatv wegen hars kinde-
rwi bijden voirgohr, Jonckor DLrick /5e pro oreert, tsanen •mc-
''.nngenda derff^unamen ao daer eenige int leven zijn van de
dochter van Jouffr. Bligabetha van der Merwen, over attolicloa
.jaeren in Tranckrycic gestorven, ter andere zyden alle ais
erffgenaemen van zaliger Joncker Jan van der Merwen schilt-
knape ende Jouff rouwe Elisabeth van Sant.-wyck sijn huijsvr-nuwe
nopende de successie ende m wat voegen gedeylt behoor?n ce
wordden de leengoederen bij doode ende a£f^\jvicheyt van haer-
lieder broeders Joncker Henrick ende Jan ) af tergelaften "
anz.
Jhr. Daniel noemt zich do oudste zoon,
'M her. opgema*ikse geschrift werd overeengekomen dat Jnr,
Daniel "toegevoucht" zou kr\jgen het vierde part in de
"Roucxweert11 te Wyck waar'̂ an Jouffr. Eliaabeth van der
Mérwen by testament de helft was vermaakt.
Jhr.Daniel had verklaard dat hy" "onlangs" zyn zoon naar
Frankrijk had gezonden om inlichtingen omtrent da kinderen
of erfgenamen van de dochter van Elisabeth van der Iferwede,
By het opmaken van bedoeld geschrift traden als tussenperso-
nen op Johan van Cuy'ck Heer tot Herpt, Joncker Jannen van
Blomendael en Joncker Honrick van Outheusden.

Tevens laat ik hier nog een tweetal excerpten volgon uit
Heusdense schepenprotocollen omtrent d i t geslacht.
Ten overstaan van schepenen te Heusden verkoopt "Jouffr.
Margriet van ffljck Aernts wyf was van Toleysen" en "Daniel
van der Iterwed bastaert" aan "Jan van der Merwen bastaert
een geaeet met ter timmeringu daer op staende liggende binnen
Heusden aen die 3orchstraatM (datum akte 17 Juli 1477)

Op 14 October 1575 testeren voor schepenen te Heueden Jonckor
Riilips Dulsch en Jouffr. Magdalena Scheelaerts echtelieden.

) Doze overleed in November 1585. H\j hoeft ingewoond b\J
zijn zwager Jhr.Jan van Raveschot, alv/aar hy ook is
overleden.
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Zij villen begraven worden in de parochie kerk van St.Catha-
rina te Heusden in "zyns testateurs beste vaders graft of
daer omtrent en dat daarop geleyt zal worden een serck met
acht quartieren, daer toe latende 80 karolus guldens". Tot
herstel van de afgebrande kerk te Heusden schenken ztf de
som van 100 galden.
Ook vermaakt h\{ "de zoon van Jhr.Dirck van der Merwen die
zij noemen Adriaen Dulsch synen peteren 400 guldens eens".

Ibge deze bydrage strekken tot vervolmaking van de genealo-
gie omtrent het geslacht van de Merwede.

Sch\jndel A.J.L.v. Bokhoven.

X X X

HET KERKGEBOUW DER NED.HERV.GEMEENTE VAN OUDSHOORN EN DE
. GNEHIOEK. V.

DE WATENBORDEN

Een aantal (het juiste eetal is niet bekend) rouwbor-
den Eierde tot aan de Franse tyd de wanden van dit kerkge-
bouw en vulden de muurvlakken tussen de ramen op. Het ver-
ging hen echter al even slecht als het, in ons vorige arti-
kel beschreven, monument met het gevolg, dat slechts een
tweetal de revolutie overleefden. Wat met de overigen ge-
beurde blyke uit het feit, dat Cornelis Breeveld in 1817
het hout van de wapenborden als brandhout kocht voor de som
van 4 gulden.

De beide overgebleven borden vonden wederom een plaat e
in de kerk en herinneren aan de broeders Barend Hendrik en
Willem Ferdinand, Baron van Reede van Oudtshoorn.

Aan de Westelijke gevel vinden wU dat ter herinnering
aan eerstgenoemde. Het vertoont z\jn wapen met zlfri 16 kwar-
tierwapens, en wel gtyn deze kwartieren :

Barend Adolf van Reede
Contantia Magnus
Gornelis de Vlaming van Outshoora
Nicolaa Hooft
Nicolaas van Eys
Catharina Elebank
Abraham Torster
Cornelia Daesdonck
Fieter Boesses
Jeannette Bentyns
H.N.Vastricx
N.N.Palmer
Vincent de Knuyt
Machteld de Leutering
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N.N.Cosijns gen. Nuyen
N.N.van Dompselaer.
Onder zy'n wapen staat het op3chrift:
"Den Hoog Welgeboren Heer Barend Hendrik, Baron van

Reede, Oudste Zoon tot Oudshoorn".
"Heer van Sandenburg, indertüd Cononick der Kerken van.

St.Marie t'Utrecht, Geëligeerde Raad wegens de Edelen in 't
eerste lid van Staat en van de Edel Hogende Heeren Sbaten
's lands van Utrecht in 't adelyk jagtgerecht der gemelde
provincie".

"Geboren aan Cabo de Goede Hoop den XXIV Juni MDCCXLII;
gestorven te Utrecht den 71 Maart MDCCXGIII on alhier in
deszelvs voorouderlijk graf begraven, wordt dit gedenk teeken
gesteld door deszelvs bedroefde weduwe en zonen".

Zoals wij hierboven zagen, werd hy te Kaap de Goede Hoop
geboren en wel uit het huwelijk van Fieter, Baron van Reede
van Oudshoorn, Heer van Drakenburg, Oudshoorn, Gnephoek en
Ridderbuurt en van Sophia Boesses. Zyn vader was daar sinds
1741 fiscaal en werd in 1772 Gouverneur van de Kaapkolonie.

Hijzelf was te Kaap de Goede Hoop op 4 Maart 1770 gehuwd
met Wilhelmina Elisabeth Brommert (de genoemde bedroefde we-
duwe), uit welk huwelyk 2 zonen werden geboren (Fieter en
Barend Cornelis).

De Oostelyke gevel wordt gesierd door het andere bord,
hetwelk als opschrift heeft:

"Ter gedachtenis van William Ferdinand, Baron van Reede
van Oudtshoorn, Heere van Outshoorn en Gnephoek, overleden
den XXVIII April MDCCCXXII en van desself3 beide echtgenoo-
ten Susanna Margaratha van Schoor, overleden den XVII Sep-
tember MDCCLXXVI en Gesina Kersten, overleden den XII July
MDCCCVI".

HU was, als broeder van de voorgaande, aan Kaap de Goe-
de Hoop op 14 Mei 1755 geboren en volgde zijn vader op als
ambachtsheer van Oudshoorn en Gnephoek. Als opperkoopman en
administrateur van de graanmagazynen was hy te Kaapstad in
dienst der 0.1.Compagnie en werd in 1795 fiscaal en Raad van
politie aan de Kaap. Hy overleed aldaar 28 April 1822.

Het bord vertoont voorts de wapens van Van Reede, Van
Schoor en Kersten, vastgehouden door twee gouden griffioenen
op groen-bronzen console. Op deze console leest men het wa-
pendevies dar Van Reede's : "ïlalo mori quam foedari".

(Wordt vervolgd)

J.W. van Zwieten.

(Medegedeeld door de Hirstorische Vereniging voor Alphen aan
den Ryn en Omstreken).
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K \i A fi T I F Tf S T A /! T (16 1^/artieren)

van

WILIEl! DIRK HEITDRIK BOSIER

d'azur a 3 roses d'argent.

1. Willem Dirk Hendrik Rosier . geb. t e Leiden 2 Mei 1885»
ancien commis de la Commlssion de l ' B i s t o i r e des EglinaB
Wallonnes, redacteur van Gens Mostra* gehuwd t e 's-Hage,
15 Dec. 1914 met
Hillegonda Arendina de Goeiien. geb. te Zwolle 30 Hov.
1893, overl . te Leiden, 22 Sept. 1915» dochter van Geer-
trudus de Goeden, koopman te Zwolle, en Sytske Hillegonda
Bartstra; kleindochter van Jan de GoeUen, koopman en com-
missionair in e f f ec t en , l i d van Ged.Staten van Overijssel,
te Zwolle en Gesina van der Voort,en van Sjoerd Stef fens
Bartstra, Secretar is Generaal aan het Departement van
Financiën te 's-Hage, en Hillegonda Koolhoven.

2 . Willem Marinus Ros ier . geb. te Leiden, 30 Maart I856,
over l . te Leiden 5 April 1936, bankemployé, gehuwd t e
Leiden, 16 J u l i 1884:
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3. Elisabeth Piket, geb. te leiden, 18 April 1862, ovérl»
te leiden 28 Juli 1930.

GROOTOUDERS;

4 . Willem Dirk Hendrik R o s i e r , geb . t e l e i d e n , 25 Hov.1827,
o v e r l . t e l e i d e n , 22 Febr.1917, schoenwinke l i er , huwt te
l e i d e n , 18 Hei 1853*

5 . Johanna Metta Sandrina Schouten, g e b . t e Zalt-Bommel, 17
A p r i l 1822, o v e r l . t e l e i d e n , 8 S e p t . 1890;

6 . Klaaa P i k e t , geb» t e l e i d e n , 29 Mei 1822, o v e r l . t e l e i -
den 27 Mei 1891 , f a b r i e k s d i r e c t e u r , huwt t e l e i d e n ,
27 Aug. 1840:

7. Alida Esaera. geb. te leiden 1 Mei 1821, overl, te lei-
den, 1901.

OVERGROOTOUDERS;

8. Willem Rosier. geb, te 'a-Hage 23 Mei 1798, custos aan de
Rijksuniversiteit te leiden, huwt te leiden, 2 Nov.1827
met

9« Maria Boode. geb. te leiden, 28 Sept. 1804.
10. Gerrit Schouten, geb. te Avezathen, 13 Ocfc. 1786, hu^t

te Zalt-Bommel, 27 Nov. 1813:
11. Hendrika Eerensbergen. geb. te Nijmegen, 7 ̂ ov. 1793.
12. Johannes Piket, geb. te leiden, 2 Nov. 1794, huwt te

leiden, 12 Mei 1820:
13. Apolonia Piket, geb. te leiden, 3 Oct. 1799.
14. Pieter Easers. geb. te leiden, 20 Mrt. I796, bezemmaker,

huwt te leiden, Ij? Oct. 1818:
!5« Eva du Pon, geb, te leiden, 14 Mei 1788.

BETOVERGROOTOUDERS:

16. Dirk Rosier. geb. te Meurs, 20 Aug. 1751, cBirurgjjn, zoon
van Johannes Rosier, chirurgijn te Meurs en Anna Catharixia
Westhoven,
huwt te 's-Hage, 20 April 1783:

17. Comelia Schrepfer. geb. te 's-Hage, 8 Pebr. I76I, doch-
ter van Oirich Schrepfer, uit Zürich, en Elisabeth de
Bert.

18. Henricu3 Boode. geb. te lüdinghausen in Westphalen, 1774,
overl. te Hoorn 21 Dec. 1835» kleermaker, zoon van Johan-
nes Philippus Boode en Maria Margaretha Bevenaar, huwt te
leiden, 14 Sept. 1799 :

19. Catharina Wilhelmina Kemperman, geb. te leiden, 27 Pebr.
1776, dochter van Everhard KeraFerman en ?,Iaria Kriek.
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20. Willem Schouten, geb. 3 April 1757 te Tuyl (Haaften),
zoon van Hendrik Schouten en Geertruy van der Merve,
huwt te Avezaath, 4 Maart 1781:

21. Met.je van Hoort, geb. te Kapel-Avezaath, 5 Mrt.l75B,
dochter van Teunis Hermsen van Hoort en Neeltje van
Diem.

22. Jurien Eerensbergen.
huwt

23. Hendrika van Hemen, geb. te Nijmegen, 15 Juli 1753,
dochter van Jan van Bernen en Sandr^ne Monroy.

24. Elias Piket, geb. te Leiden, 6 Oct. 1771; droogscheer-
der, zoon van Johannes Piket, dekenwever te Leiden en
Har ia Rochel, huwt te Leiden, 29 Aug. 1796:

25. Catharina Carlier, geb. te Leiden, 24 Jan. 1773, doch-
ter van Andries Carlier, schoenmaker te Leiden en Anna
Elisabeth Ernst.

26. Nicolaas Piket, geb. te Leiden, 11 Jan. 1774, traanwer-
ker, zoon van Johannes Piket, dekenwever te Leiden (aie
24) en Maria Rochel; huwt te Leiden 1B April 1793:

27. Abifcaël Lagas. geb. te Leiden, 30 Juni 1771, dochter
van Arent Lagas, veilenwasser te Leiden, en Apollonia
de liaan.

28. Cornelis EsserB, geb. te Leiden, 27 Juli"1760, wol-
scheider, zoon van Gerrit Essers, zeemtouwer te Leiden,
en Maria van Oort; huwt te Leiden, 22 April 17B5:

29. Alida Cossée. geb. te Leiden, 19 Jan. 1758, dochter van
Pieter Cossée, greinwerker te Leiden, en Anna van Pe]-
tenburg.

5°» Jan dtt Pon, geb. te Leiden, 4 Febr. 1756, draaier, zoon
van Aarnout du Pon, draaier te Leiden, en Elisabeth de
Kort; huwt te Leiden, 20 Sept. 1782:

31. Sara Labon, geb. te Leiden, 20 Febr. 1755» dochter van
Hymer. Labon, lakenwever te Leiden en Sara Vennel in.

De familie Piket stamt af van Pasquier Piquet. wever te
Brugge, die met tweehonderd van zyn geloofsgenoten in 15B3
naar Leiden uitweek en er de Waalse Kerk stichtte, waarvan
hy een der eerste diakenen was. De familie Piquet uit Brug-
ge voerde als wapen:

In azuur een dwarsbalk van drie trekken, geruit in zilver
en rood,
vergezeld van twee gouden sterren,
1 boven en 1 onder.

Het is opmerkelijk, dat deze familie hetzelfde wapen voert
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als de Piquet'o uit Lyon; hierdoor krijgt de veronder3ta 11 in<j,
die ik oteoda gegeven heb, dat do Frans-sprekende uitgeweke-
nen uit Brugge, Gent, enz. af 3 tamme linden zijn van de Franse
handwerkslieden, die het Bourgondische Hof naar de Nederlan-
den gevolgd zijn, meer recht van bestaan.

Opmerkelijk by de frunilie Piket ia, dat zy sinds de vestiging
in Leiden (1583) deze stad nimmer heeft verlaten; vele af-
stammelingen het beroep van Pasquier Piquet tot aan het ein-
de der negentiende eeuw zijn trouw gebleven, en zy" bij voor-
keur huwden met afstammelingen van Walen, waarvan getuigen
de namen: du Pon, Lagas, Carlier, Carpentier, DelTour,
Rochel, Bateau, du Pré, Fouré, Cossée, Labon, Dat,
Vennelin. w n

XX

BEZOEK AAN

door Mr. J. BeIonje

Tot de oudste adellijke huizen onder Ede kan in de
eerste plaats het goed Kernhein worden gerekend, fle bezitters,
vazallen van Gelre, zijn al sedert het eerste kwartaal der
XVe eeuw bekend en misschien vindt men ze zelfs al van éer-
deren datum terug in de Gelderse leenregistera, kwartier van
Arnhem l ) . Later waren het de te Rhenen voorkomende Freys ven
Cmjnrenen de Valckenaers. Een erfdochter, Styne Valckenaer
bracht het in 1473 haar echtgenoot Albert van Beraasl aan,
waarop het door hun dochter Aleyd aan het geslacht van Arn-
hem kwam, welke familie het ruim anderhalve eeuw in ber.it
heeft gehad. De laatste vrouw van Kernhem uit de van Arn-
hems, Margaretha, overleed als weduwe van Zeger van Rechte-
ren van Almelo op 2 Juli 1651 2 ) . Zy" vermaakte het by teste-
nen t aan Jacob van Wassenaar heer van Obdam, enz. 3 ) , in
wiens geslacht het vererfde totdat het door Maria Cornelia
Gravin van Wassenaar door haar huwelyk werd overgebracht aan
de van Heeckerens van de z.g. tak Tnickel 4 ) .

* ) 81 . 75.
2) Mr. V.J.Baron d'Ablaino v. Giesaanburg »D» Ridderschap van Valuwa", 's fira-

vanhaga 1859, b l . 113 j£ 247.
' ) T«r bava^tiging van hat gastalda in noot 1 vnn b l . 77 Rcg. l.«pnnct*nbo«ken

Kwartiar v . Arnham t .a -p . zij var**zin naar de gadenkatjan in da kerk van
Hanabroak, N.-H. , van 1657, waarop al la t i t a l s van Jacob baandarhaar van
Waaaanaar voorkoman. Kernhaia wo-dl daarondar varmald, vg l . mijn "Gadenkwaar-
dighadan in an u i t da karkan dar provineia Noord-Hol land", I I I , Utrecht 1929,
b l . 283 (mat afbaalding).

) Vgl. Nad. Adalsboak XL, 1942, b l . 372/3.
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Of de oudste bezitters Kernhem levens als woonplaats
hebben gekozen, lijkt bptvnjfelbaar. ï/el sch\jnt dit het geval
geweest te zijn in de JLVIe eeur, uit welke tijd van hen meer-
malen grafstnnen in de kerk te Ede perden geplaatst. ï )

•De van Wassenaars kor.eri Kernhem evenwel nimmer tot
hun zetel en ook van hun opvolgers in het bezit kan dat ge-
zegd worden. Daarom bleef het huis nog niet onbewoond staan:
het werd verhuurd en wel gedurende vele jaren. Aangezien in
deze huur nogal eens mutaties plaats hadden, valt het moei-
lijk nauwkeurig de identiteit pp de sporen van de huurders,
vooral, omdat zij doorgaans geen personen zijn geweest, die
uit Ede zelf afkomstig waren.

Aan de hand van de registers van de Administratie van
het kasteel Twickel') valt uit te maken, dat Kernhera van 1
Mei 1781 tot 1 Mei 1783 gehuurd werd door een zekere F.van
de Velden. Syn voornaam is niet voluit geboekt. Daarna bleef
het huis onverhuurd, waarna Kernhem over de periode 1 Mei
1783 tot 1 November 1784 verhuurd was aan Mevrouw Lejeune-
Huerman. Van laatstgenoemde is ons iets bekend uit de brie-
ven-collectie van Ds.Hendrik Muntingh, geboren te Ede 15 Oc-
tober 1778» de latere predikant van Harich, die bewaard wordt
op het Rijksarchief te Leeuwarden. Deze Ds.Muntingh, zelf aen
zoon van de Edese predikant Ds.Henricus Muntihg, zegt in
zijn correspondentie n.l., dat hij als knaap zelf vele dagen
sleet "op het slot Kernheim welks bewoonster Mevrouw Le
Jeune, die kinderloos was, een groot behagen in hem vond" 3 ) .

In het begin der XlXe eeuw was Kernhem eveneens ver-
huurd, maar de naam van de huurder blijkt dan niet uit de re-
keningen. Wanneer er een hiaat valt omstreeks het begin van
de Franse tyd, is dat wel duidelijk. Het huis moet in een
staat van toenemend verval hebben verkeerd, immers in de
huidige staat werd het herbouwd en geheel verbouwd in het
jaar 1603 4 ) . Het is ook bekend, dat Anna Maria Hoens haar
in 1801 te Wjjhe geopende kostschool voor jongens tot 12
jaar en jonge dames in 181B naar Kernhem verplaatst heeft,
waar zy tot haar 'dood in 1632 werkzaam gebleven is. 5 )

1) Vgl. de Na./0'schar LXXVIII 1929, bl . 190-192; IXX1V, 1930, bl.46 en
LXXXI1, 1933. b) 43.

2) Dtzt gegevens dank ik aan de wt)will«ndt tussenkomst van dt Httr W.H.Bitter;
RentmeefItr van Twicktl, t t Delden,

3 ) Ot Vü* Fries, XXVI, 1918, bl. 125, 126; Navorschar 1BB8, bl. 654; Geschie-
denis van Ede, I, Ede )933, bl. 96.

4 ) Geschiedenis v. Ede t . a p . bl . 21.
5 ) Gesch. v. Ede t .a .p . bl, 166; vgl. ook Nieuw Biogr. Woordenboek II , 1912,

kol. 930- Voor haar staat op de Paasberg te Ede «en gietijzeren monument,
vgl. "Nsvorseher" IXXXV], 1937, bl. 27 en mijn «Steen*; Charters", Amster-
dam 1943, blz. 113.
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Later heeft de Amsterdamse bankier Jacob Hoosoboom er ge-
woond tot hij in October 1862 naar Rotterdam veTtrok ' ) . En
ook sedert bleef Kernhem ateeda verhuurd.

Toevallig ontdekte ik in het Alkmaarse gemoente-ar-
chief een merkwaardige acte ), welke ik hierachter in ex-
tenso afdruk, die een kleine episode weergeeft, welke zich
op het huis Kernhem in de voorzomer van 1782 afspeelde. Zo-
als w\j boven zagen, was daar destyds huurder de heer F.van
de Velden en gelijk in de acte bevestigd wordt, bewoonde de-
ze het huis met zijn (ongenoemde) echtgenote. De lieer en Me-
vrouw van de Velden hadden in die mooie tyd van het jaar
een logé, de Alkmaarder Philippus Reijnier Boon en juist het
feit, dat deze gast uit Alkmaar afkomstig wa3 doet het ver-
moeden aan de hand, dat er wel een3 een relatie tussen die
stad in Holland en de huurder van Kernhem zou kunnen hebben
bestaan.

Jferkwaardig is dat omstreeks die tyd te Alkmaar een
Francois van de Velden geleefd heeft. Hy was er gereformeerd
gedoopt 16 November 1747 als zoon van Arnoldus, procureur en
secretaris van de Bergermeer en van Aafje Post Gerritsdr. en
werd waar3chynlyk te Alkmaar in de Grote Kerk begraven de 17e
November 1809* Hy was tv/eemaal gehuwd en nel voor het eerst
op 3 Juli" 1774 aldaar met Trijntje , dochter van Aldert Coops
en TryVitje Akersloot, die mede te Alkmaar gedoopt was op 21
October 1751 en die te Alkmaar stierf de 22 Juli 1785 3 ) .
Reeds 18 December 1785 hertrouwde hy met Johanna Staal flen-
driksdr. Uit het mutuele testament, dat hy met zijn tweede -
vrouw op 31 December 1785 maakte ten overstaan van de Alk-
maarse notaris Mr. P. Panne boe ter, blijkt, dab Franc ois van de
Velden wynkoper van beroep was. 4) Zowel uit zijn eerste als
uit het tweede huwelylc had hy kinderen en het is opmerkelyk,
dat één. hunner naar de niet zo heel vaak voorkomende naam
Reinier geluisterd heeft. Die naam weid, zoals hierboven ge-
meld is, gevoerd door de logé op Kernhem.

Van de gast van het echtpaar van de Velden is meer be-
kend. Philippua Reinier Boon was de in 1731 te Formerend ge-
boren zoon van da raad en burgemeester van die stad Dr.Fhi-
l) Zie ook Ned. Patriciaat X I , 1920, b l . 205. In April 1668 vestigde hij zich

wederoi» te Ede, u i t Zeist komend», doch nu op h t t door hem gebouwd*
"Sterrenberg", waar hij twee jaar later ook overleed (het tegenwoordige
Raadhuis van Ede). Mededeling van de Heer P.Sibbler te Ede.

) Oud recht, archief gemeente Alkmaar invent. no.335, acte no. 206.
3) Begraven koor 147 Gr.Kerk in hetzelfde graf als haar echtgenoot 27 d.a.v.

Zij maakten huw.voorwaarden voor notaris P.de Lange te Alkmaar 22 Juni 1774
en «ut.testament aldaar voor notaris Mr. H.Rijser 12 Jul i d.a.v.

4 ) Inventaris gemeente Alkmaar deal 809 acte no. 199.
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Xippus en van Helena Constantia Loten, die in 1752 gehuwd
was mot Wilhelmina Adriana Siz ), dochter van Jan Carel an
Jühanna Apol lonia Loten, overleden te Alkmaar 28 Januari
1798.

Wat de heer Boon benogen mag hebben de volgende stap-
pen te doen zal voorlopig wel een raadsel "blyven, naar zo-
veel is zeker, dat liy het nodig achtte uit Purmarend te ver-
trekken, op zichzelf een vreemd ver3chy'nsel voor een daar
volkomen ingeburgerd regent. Uit de huwelijkse voorwaarden
van zyn oudste zoon, verleden de 27e April 1773 te Hoorn
voor notaris C.Blauw, valt te constateren, dat hü toen reeds
sis oud-burgemeester en raad van Furmerend, hoofdingeland
van de Beemster - hy was tevens nog gedeputeerde wegens de
stad Furmerend in de Hollandsche Rekenkamer en derhalve een
regent van gewichtI - naar Alkmaar verhuiBd was.

Te Alkmaar schynt het de Beer Boon echter evenmin
naar de zin te zyn gegaan. In Den Haag verbluf houdend, gaf
hy op 20 Maart 1782 voor notaris Lamb.sythoff volmacht op
de Alkmaarse president-schepen Mr. J.6. de Mey om zijn gehe-
le vermogen ("alle zyne goederen zo roerende als onroerende,
actiën en credieten") by1 donatie in ter vivos over te dragen
op zyn drie kinderen, te weten de floornse raad en schepen
Philip Constanten Boon, Johanna Carolina Boon, echtgenote
van de Alkmaarder Mr. Joan Baron du Tour 2 ) en de Alkmaar-
se schepen Willem Adriaan Boon. Mr. de Metf kweet zich drie
dagen later, te Allanaar teruggekeerd, van zyn last door ten
overstaan vati notaris Mr. Panneboeter de schenkingBacte te
passeren. Als aanleiding tot deze min of meer zonderlinge
handeling werd opgegeven het plan van de schenker om "ten
uitvoer te brengen zijn voornoemen om zijn fortuin te pous-
seeren in de Oost Indien". De regeling hield in, dat de
kinderen de schulden van de gever zouden betalen, waarna
zyn echtgenote het levenslang vruchtgebruik op het reste-
rende zuivere provenu zou worden toegekend. Ha overlyden
van de vruchtgebruikster moest elk kind een derde gedeelte
ontvangen, doch de jongste zoon competeerde by" voorrang uit
de opbrengst een Bom van ƒ 10.000,-, aangezien indertijd de
andere kinderen by hun huwelylc elk een geiyke som hadden
!) Val. Aio. N«d. Familieblad 1884, no. 110. bl . 5 tn mijn »6tdtnk«iaardighsdan

N.-Holland " IV, Ulrtoht 1930, bl. 291/2. Wilhalmina Adriana Six tn Marga-
retha Johanna Si* wartn dt tnigt kindartn van ganoamd aohtpaar: zia ovtr hun
vardtrt afstamming, dia Elian niat noamt. dt aota v. 11 Juni 1762, gtpaa-
aaard voor M.P.Panntbottar, notaris ta Alkmaar, inv.gamttntt Alkmaar no.804.

2 ) Vgl. Ntd. Adtlabeak XVI, 1916, bl . 9? «ub VII. Hy «oonda ta Alkmaar in da
Langtatraat naast htt Stadhuis, was latar miirt van 6root-Sehtrmar an raeh-
tar in da Rtgtbank van Earsta Aanlag ta Alkmaar.
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ontvangen en dit ten aanzien van hem achterwege gebleven was.
De kinderen namen daarentegen de verplichting op zich aan de
vader contanten te furneren en viel zovoel "dat er aal wor-
den vereischt, en eenigzint3 behoord, kot eene genoegzame
en allezint3 compleebe uitrusting, om volgens voorss, zijn
Heer voorneemen ter beoordeoling zyner fortuin, de reis naar
den Oost Indien aan te neemen." Ongefortuneerd was de heer
Boon senior s te l l ig niet te noemen. Hij bezat een huismanc-
•roning in de Beemster met 20 morgen, een dito in de Furraer
met 40 morgen, een huis met stall ing te Purmerend, land in
de Zuidpolder en ta l van obligaties, tezamen gewaardeerd op
ruim ƒ 80.000,-. Verminderd met de schulden, die hoofdzake-
lijk aan familieleden luidden, bleef er voor de schenking
zelfs nog over een waarde van amper een halve ton.

Hierop lieten partyen de willige oondemnatie verzoe-
ken van de Hoge Raad, die reeds op 27 Maart 1782 werd ver-
kregen. Van een vertrek naar Indië is echter toen nog niets
gekomen, hetgeen wel samen gehangen moet hebben met het s le-
pende verloop van de oorlog van Engeland en het dientenge-
volge maar steeds uitblijven van de vrede» Korte tyd later is
de Heer Boon toch op reis gegaan, want by acte van 21 Mei
van datzelfde jaar 1782 voor "scholtis en geriftt3luiden de3
Ampta Ede gepasseerd", gaf hy een volmacht op zyn echtgeno-
te om tijdens zijn afwezigheid zyn belanden in alle opzichten
waar te nemen. Waarschynlyk heeft hy nog niet dadelijk het
plan gekoesterd zo heel ver van huis te gaan, v/ant op grond
van de bylage van dit opstel, zynde een acte van 21 Februa-
r i 1782, valt slechts te constateren, dat de heer Boon zich
toen weer te Alkmaar thuis bevond. Evenwel kan dit tv/e e de
verblyf te Alkmaar ook vraor niet van lange duur zyn geweest,
want nog in 1703 heet hy als "onder Koopman ten dienste van
de Edele Agtbaar9 Heeren Bewindhebberen van de Oost Indische
Compagnie ter Kamer Amsterdam" naar Java te syn vertrokken.
Boon, die toen de vijftig al gepasseerd was, zal het te Bata-
via niet meegevallen zyn. In 1786 maakte hij vandaar over een
2 % soldijrekening van ƒ 383:3*5) met e e " behoorlijke acte van
licentie en een speciale procuratie op zyn oudste zoon, ge-
passeerd d.d. 25 September I786 ten overataan van notaris
Hic. van Bergen van der Gryp aldaar. tfaru* nu stierf Boon in
Indië en wel nog voordat de soldyrekenirif ter Kamer Amster-
dam was ontvangen ' ) . Hy moet dus te Batavia overleden zijn

) 0» «ffgenamnn habban, .v-dra de dood hen bekenri war. volmacht gegavnn tot
inning dt 4» Jul i 1789 bij voor notarir M* PTannel>o«tar vnd, (actt no
376, doel 807 g«m»ant«»arRhi«f Alkéanr).
Zi« wjorls de i c t i n v rfaztlHa notaris d d, ?9 Oec. 1784 (d«al 804 acte
no. 133); 4 Jul i 1783 (d»*l BOS), 27 Oct. 1785 ( d l . 805 acta no 177) tn
?4 0«e. 1789 (daal .307 acta nr.. 643)



vó"<5r het einde van 1786 of hoogstens begin 1787.
Het Alg. Red. Familieblad x) noemt van de onderkoop-

man Boon het driets.1 reeds genoemde kinderen, de zoon Fni-
lippus fieiaier geboren te Parzierend 1753 en te Hoorn op 16
Mei 1773 gehuwd me~ Jaccba van Foreest, de dochter en de
tweede zoon, Willem Adriaan, die, volgens dit tydschrift,
met ziin vader naar Oost-Indië vertrokken zou zijn.

De genealogie-Boon schijnt hier evenwel fraaier ge-
maakt te zyh dan zy in werkelijkheid is, want van een ver-
trek naar Oostindii met zyn vader, door ¥*A.Boon onderno-
men, blyTct in werkelijkheid niets» W.Jt,Boon kamt te AIVBIB*»»
voor als schepen, later als weermeester en als wethouder,
maar in Augustus 1810 moet hy zich -hy was penningmeester-
aan de kas van de Schermeer *) hebben vergrepen, waarop hy
gevlucht is» -21yh boedel werd onder sequestratie van schepe-
nen gesteld en "uit hoofde van deszelfs clandestien vertrek
en het onberedderd laten van zyhen boedel" werd hy als
vroedschap van Alkmaar by besluit van de Prins, Algemeen-
Stedehouder des Hyks van Z.M, de Keizer d.d. 17 October
1910, no. 22, ontslagen en zyh echtgenote, mevrouw Marga-
rstha Maria Boon-1'Epie, vroeg en verkreeg van het plaatse-
lijke gerecht 13 November 1810 machtiging om zelfstandig
rechtshandelingen te verrichten by gebrek aan de maritale
machtiging. Uitgesloten is het niet, dat W.A»Boon toen nog
in Indië terecht gekomen is, maar vast staat, dat hy zich
later weer in onze streken opgehouden heeft, immers hy is
te Kleef op 10 Maart 1836 overleden.

Een verwisseling met de op 9 Februari 1733 eveneens
te Purmerend geboren oudste zoon moet uitgesloten zyn, daar
deze tct na zyn vaders dood als regent te Hoorn werkzaam
bleef. Opmerkelijk: is wel, dat in de gedrukte bronnen ook
aangaande dien6 levenseinde een diep stilzwegen bewaard
wordt; slechts een ms.-genealogie- van Poreest 3) bevestigt
zyh overlyden in Duitsland anno 1612, hetgeen een vermoeden
wettigt, dat ook hy in financiële moeilijkheden gekomen zou
kunnen ẑ Jn 1

Betreffende de overige dramatis personae moet ik
kort zyn.

De in de acte optredende predikant van Ede was
Ds. Hendricus Muntingh, die na te Zuidwolde te hebben ge-
staan (waar hy als prop» gekomen was), de 13e December 1767

[) T.*,p. 1683/4 no. 110.
*) 2i« nijn "Dt Sohtrmtir 1633-1933", Montarvtar 1933, b l . 103 «n 87.

} Ci l l«ct i« Kon. Nedarl. Genootschap v. Gttdlaoht «n Wapankund* ta '«-Gravan-
haga{ Blayanburg S.

114.



te Sde bevestigd was, op 13 Juni 1790 naar Sloten en in
1797 nftfi"** Marrum vertrok. Te Marrum is hij in 1810 gestor-
ven. Hj was de zoon van Ds. Jacobus, predikant te Saaxum en
Nijezyl en van Aleida Metelarkamp l ) . Dat hy na vertrek uit
Sde het afgelegen Friese platteland heeft opgezocht, kan
zeer goed verband houden met ie beschuldigingen, die tegen
hem waren ingebracht aangaande overtreding van het gebod
tegen echtbreuk. 2) Onmogelijk lijkt het zelf3 niet, dat de
hier gepubliceerde acte mede in meerdere of mindere mate op
dieselfde aangelegenheid betrekking heeft en dus bedoeld is
geweest om tegen lasterpraatjes van Ds. Muntingh gebruikt
te worden, ofschoon zy meer speciaal gericht schynt tegen
Mevrouw Srkelens.

De familie Srkelens komt reeds vroeg al3 scholtenge-
slacht te Sde voor 3 ) . Tan het in de acte aangeduide echt-
paar 3rkelens-7oorn werd aldaar 28 Juni 1775 sen. zoon Jan
Gerrit geboren, die in de Grote Kerk ter plaatse gedoopt
werd ) . Jan Justus Srkelans en Euberta Toorn verkochten
op 23 October 1787 aan Gerrit Jan Hoelof3 c.s. een huis en
hof in'het dorp Ede, door hen bewoond, met twee kleine huis-
jes daarbij voor ƒ 2330,-, hetwelk zij veer ƒ 2200,- op 5 2fei
1731 van de luitenant Martinus Hom en zijn echugenots Barta
Johanna Hendriksen te imersfoort hadden aangekocht 3 ) . Uit
het een en ander valt dus op te maken, dat het echtpaar ten-
minste in de periode 1775 - 1?S8 te Sde verblyf zal hebben
gehouden.

De acte zelf is vooral merkwaardig omdat zy een in-
zicht geeft in het oordeel van de tijdgenoot over het gedrag
van Betje Wolff. Zij houdt een stille beschuldiging in van
de z£de van de "zo-zo's", de gereformeerde predikanten te-
gen onze beroemde schrijfster : ée'n van de vele gevolgen dus

l) Navorscher 1888, b l . 654.
2

) Seschiadeni3 v. Ede I t . a . p . b i . 96, 137, 138 in verband net ««n klacht in
, "d* Post van dan Nedar-Rhijn".

) Zia T.Pluim an H van Sastal "Gascniadenis dar- Neder Veluwe", III , Mgenin-
gen 1890, bl . 40 a.v. Oa in Ned. Laauw LII, 1934, kol. 356 geraamde Coma-
l i s Erkalans., "onder-koopman, soidi.bcekhouder 9n ardinari3 gecommitteerde
ter Bengaalsch» Comptorie xn Nederlandsch India" kan tot dit geslacht be-
hoord hebben (vgl . over nem aan acte van 26 Mrt. 1749 in het protocol ».
notaris A.Langedijk te Alkmaar* inv. gemeente Alkmaar i o . 612. Mogelijk waren
zij aan da Muntinghs verbant, vgl.- Naver-.cHer XLVII, 13S7, b i . 591.

) Mededeling, ontlaand aan het ioopbaek 3t*raf. gemeente, archief N.Herv. Ge-
meente te Ede, «an de Heer P.Sibbiar aldaar.

3 ) Protocol Ede 1761 - 1801 respect. f-iU 1-9 en f o l . 123000. Rijks archief
Arnhem (vriendelijke mededeling /art Mr. A.P.van Schilfgaaroe).



van haar "Mennet en de Domineeepruik11, van haar loslippig-
heid en van haar deelnemen aan de staatkundig-vrijzinnige
Santhorst-beweging • ) . De acte leert ons tenslotte, dat er
tussen Betje Wolff en Mevrouw Erkelens-Voora een correspon-
dentie is gevoerd» Hoge deze publicatie er nog eens toe lei-
den, dat deze briefwisseling ontdekt zal worden.

De aote luidt als volgt:

12 st Ho. 206
J. Groen Art. 60 Ordonn. Verklaar ing.

Compareerden voor ons Mr. Jacobus Johannee Schoenma-
ker en Jan Kicolaas Pan Scheepenen der Stad Alkmaar, den
WelEd.Geetr.Heer Pbilippus Reynier Boon, Oudburgemeester
van Purmerende &c.a&c. dewelke regtelyk geinsinueert zyndo
om der waarheid getuygenisse te geven ter requisitie van
d' Heer Jan Justus van Erkelens als in huwelijk hebbende fiu-
berta Voorn woonagtigh te Ede in Gelderland, heeft verklaart
en geattesteert hoe waar en waaragtigh ie,

Dat in de gepasseerde Voorsomer des jaars 1782, op-
zekeren dagh, zonder denzelve praecise te kunnen bepaaien, op
een agtermiddagh op den Hujjse Kernhem by Ede voornt.j be- 1
woond werdende door den Heer F. van den Velden, alwaar hy •'
deposant logeerde is gekoomen de persoon van Doms. Muntingh J
Predikant aldaar, zijnde d'Heer van den Velden absent dogh
decnelfs Egtgenopte present,

Dat op die tyd tusnohen hem Deposent en gem. Heer
Ihntingh in tegenewoordigheyd van en met ovengenoemde Me-
vrouwe van den Velden discours gevallen is over de Poesie,
speciaal die van Juffrouwe de Wolff geboren Bekker, die in
't ligt wae;

Dat h\i Deposant vermids hy gehoord hadde dat Juff
Erkelens hu^svrouwe van den voorn. Heer Erkelens met Juf-
frouwe de Wolff brieven had gewisselt, aan geme. Heer Jtm--
tihgh gevraagd heeft of Juffr17» Erkelens ook vaars en in het
ligt gaf.

Dat gem . Predikant Muntingh daar óp ten antwoord
gegeeven heeft, dat die twee gezeghde daraes in gedragh veel
overeen quaaoen, en dat hy daar een staaltje van zoude ver-
haaien,

' ) J:htnn» W.*.H»h«r "Oistbtth Wolff-Btkktr 173B 1804 «n Agatht Dvktn
1741.1604», HurlM 1912 »n Dr. Joh. Oystrinok «Britvan van Batja Wol ff
•n Aagtja Dakan", 'a Grawanhaga 1904. In data warkan kw*an d» namn, In
da endarhaviga aeta ganoamd, n i • t «oor.
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Dat den selve Predikant Ituntingh daarop tegens hem
Deposant, en geme. Mevrouwe van den Velden gezegt heeft,dat
juffrouw Erkelena veel na Amsterdam plegt te reysen, alzoo
zü het in de voorige tyd met de haare sober hadde?

Dat die juf f * Erkelens te Amsterdam kennis had aan
een zeker Heer, welke heer seer veel werk maakte van Juffwe

Erkelens en veel contribueerde aan de huishouding van die
Juff ̂ 4

Dat het op zekeren tyd was gebeurt dat op£eme.Juffwe

ErkelenB door die heer werd gebragt in de beurtman leggende
te Amsterdam aan de kaade,

Dat op die tyd, tusschen die Heer en Juffwe Erkelens,
als vermeenende opdat schip met hun beyde alleen te vreezen,
een extra vrye en familiaire conversatie voor gevallen was,
en discoursen gehouden dewelke ten duydelyksten eene onge-
perraitteerde familiariteyt en conversatie te kennen gaven,
te meer vermids die beyde personen nae het zeggen van gene.
Heer Muntingh belooft hadden by het afsterven van d'Heer
Erkelens, met eikanderen in den Egt te zullen treeden,

Dat die Heer een teder afscheid neemende van Juffwe

Erkelens aan haar Ed. had praesent gegeeven een stukje
Broekengoed,

Dat Juffwe Erkelens na 't vertrek van dien Heer ver-
nomen had, dat er nogh een vrouwe insgely"ks te Ede woonende,
in dat zelve schip was,

Dat Juffwe Erkelens in conscientie overtuigd van haer
quaad en ongepermitteerd gedrag en handeling met dien Heer
gehouden, aan die vrouw verzogt hadde, van dat voorgevalle-
ne niet te willen spreeken ofte te willen vertellen aan
iemand in Ede maar voor haar te houden, en daar van geen ge-
bruik te maken.

Dat meergene. Predikant Muntingh er nog tot bevesti-
gingh heeft b\j govoegt, dat die vrouwe, nu reeds overleeder,
het bovengezegde aan hem ook in perzoon verhaalt hadde,

Dat denselve Predikant Muntingh aan hem Deposant ver-
der verhaalt heeft dat in vroegere tijd aan het huys van de
Heer en Juffrouw» Erkelens wel logeerde een jong Heer van
Amsterdam Groen genaamt,

Dat de buuren van de Heer en Juff*6 Erkelens veel-
naaien hadden gezien door en voor de glaazen in de voorka-
mer, dat aldaar tusschen dien jongen Heer en Juff*8 Erkelens
zeer familiaire en ongeoorloofde conversatien waaren voorge-
vallen» zoo dat het publioq zigh daar aan nogh ergerde,

Dat hy Deposant op dit genarreerde aan gem*. Heer
Muntingh gevraagt heeft, of zulks door den Heer ErkelenB
niet bespeurd wierd, waar op hU Deposant tot antwoord beko-
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men heeft, dat die Man en Vrouwe ieder hares weegs g
Dat wijders gem«. Heer Muntingh zyn verhaal hervat-

tende geselt heeft, nu zal ik UWL. die vrouwe in een gantach
ander aspect vertoonen: Die juffrouw was eens door eene
swaare ziekte aangetast, zoodat er publlcque gebeeden voor
haar in de kerk gedaan wierden 'oy welke gelegentheyt Ds.
Baart in de publique Godsdienst die juffrouw voor de Throor.
van het Opperwezen voordroegh als eene begenaedighde en be-
keerde, en haar dusdanigh aan de gemeente heeft voor ge-
stelt.

Gevende hij Deposant voor redenen van wetenschap al
ztin voors. gedeposeerde alzoo gehoort, bijgewoond, ondervon-
den en als nog in goede geheugen te hebben: verklarende
daar op, b\j z\jn voors. geabtesteerde hem bU onzen secreta-
ris nader voorgelesen zijnde, te persisteeren en doende daar
jp de eed zeggende: Zoo waarlyk moest hem Deposant God
Amagtigh helpen.

Des ter oirkonde hebben wij Scheepenen deze nevens
den Deposant getekent, en ter legitimatie van deze zyne ge-
regtelyke gegevene attestatie door den Secretaris met het
Stadszegel doen bekragtigen.

Actum in Judicio der Stad Alkmaar op den 21 e n Febru-
arij 1783.

J.J.Schoenmaker Jn. Pan.-
Ph.R.Boon Ter ordonnantie van dezelve

I. Groen. -

x x
X

GESLACHT TSNKJM.

Ter aanvulling van het in het vorig no. van "Gens
Nostra" vermelde nageslacht van Jan Tenkink op Tenkink t e
Hatum onder Winterswijk, volgen hier nog de navolgende af-
stammelingen u i t het huwelijk van Jan Gerhard Tenkink
(+ 51 Dec. 1930) en van Janna Willemina Kuiper (f Apr.1937):
1. Johanna Geert.ruida Rudolphina Tenkink. geb*.1 27 Apr.1891,

gehuwd met Dr.-Frederik Tervoert. (Winterswijk).
2. Johanna Geertruida Tenkink, + jong.
3. Albertus Gerrit Jan Tonkinlc. geb. Rekken 20 Aug. 18841

inspecteur der belastingen, afd. r eg i s t r a t i e en succes-
s ie te Zutphen, t r . Groenlo 20 Dec. 1927 £11se Jfogen-
dorff. geb. Warnsveld 28 Juni 1906, dr . v. Bly I s raë l
Mogendorff, waarnemend gr i f f i e r bij het Kantongerecht te
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Groenlo en v. Hendriks Geertruida ten Broeke (Groenlo,
h. "Delta".)

Uit dit huwelyk:
1» Jan Willem Gerhard Tenkink» geb. Groenlo 21 Sept.

1928, med. stud. (Utrecht).
2» Hendrik Gerrit Eduard Tenkink. geb. Groenlo 2 Jan.

1935» Leerling R.H.B.S., Winterswyk.

Hieronder volgen nog aantekeningen over het geslacht
Ten(c)kin(c)k(g). (Zie vorige nos. van Gens Hostra), welke
ik putte u i t oude familiepapieren, die berusten by de heer
A.H.Tenkink, eigenaar van het Goed "Tenkink" te Ratum on-
der Winterswijk.

1491» "Die Borg" te Ratum, leen Vrouwenabdjj te Metelen,
aan Rabe Tenkink.

1496. Rabede Tenkink, z.v. Rutger Tenkink verkoopt huis en
erf op de Schonenberg te Bocholt.

1501. Rabe Tenkink bezit Ulewick te Ratum, leen Abdij te
Metelen.

1529» Berndt Tenkink en vrouw Mechtilde met zoon Sander
Tenkink en schoonzoon Berntje Boxters, verkoopen
Ubbink te Lydera by Bocholt aan het klooster
Marienfrede.

1558. Leeft Johan Tenkink.
1641. 21 Maart t r . Arent Tenkink met Halleken ter Horst.
1641. 14 Maart t r . Tyt Tenkink met Tonicken Lenslnck.
I647. Jan Tenkiiik, met landmeter.
I647. Jan Tenkink te Ratum laat Tenkink te Ra tuin opmeten.
1663. Berndt Tenkink, dochter Teytgen Tenkink te Meddo,

t r . Bernt Waliè'n, z.v.Usken ïïaliën te Huppel.
I67I. 5 Pebr. is geboren Gerrit Tenkink, z.v. Jan Tenkink.
1691. 10 Nov. t r . Jan Tenkink, z.v. Hendrik Tenkink met

Grielken Strobant te Winterswyk.
I694. 20 Jan, t r . Jan Tenkink, z.v. Jan Tenkink u i t Ratum

met Enneken Rennerdinck u i t Huppel.
I697. Jan Tenkink, Ratum, t r . Enneken Bbbink, 2e huwelijk

i697, weduwe en eigenareB Hof Tenkink, stiefmoeder
van Jan. Deze raishuwelylct.

I693. Gegraven van Kempenweide b\j Gellink. Z«n broeders
van Jan Tenkink op Tenkink. Gellink gekocht door
beste vader Jan Tenkink.

1700. 28 Aug. tr. Gerrit Tenkink, z.v. wijlen Berent Ten-
kink met Janneken ten Sul, dr Berent ten Dul te
Winterswijk.

1702. 4 Mrt. Geboren Jan en Stuntje, kinderen van Garrit
Tenkink.
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i702. 8 April Geboren Maria Tenkink, dr v. Jan Tenkink.
1705. 22 Apr. Gedoopt Gerrit Tenkink, z.v.Jan Tenkink.
1704, 8 Juli. Bernt Tenkink, z.v. Jan Tenkink te Borken,

tr. Enneken Mensinck, dr v. Jan Mensinck te Kotten.
1704. 10 Juli. +• Willem Tenkink op Gellink,
1706. 21 Nov. Geb. Trijntje Tenkink, dr v. Gerrit Tenkink.
1706. 5 Oct.Geb. Anthony TenJcink, z.v. Jan Tenkink.
1706. 23 Deo. + Anthony Tenkink, z.v. Jan Tenkink.
1706. 27 Jan. Willem Tenkink op Gellink, (broer v. Jan

Tenkink, Ratum (die gehuwd was met Enneken Renner-
dinck)); zijp. dochter Bartha Tenkink tr, le Jan ter
Stege op 27 Jan. 1706; zy tr. 2* 15 Mrt. 1716 Jan
ter Oelewijk.
Voorts komt voor Dirck Tenkink op Gellink, die ook
een "broer was van Jan Willem Tenkink op Gellink,
hier boven genoemd.

1702. Jan Tenkink ontvangt ƒ 100.-.
1707. 13 Juni. Berent Tenkink, z.v. Jan Tenkink met Cabha-

rina Schutte uit Winterswijk.
1710. 9 Apr. Geertruid Tenkink, dr v. Beerentjen gedoopt.
1711. 11 Jan. tr. Elisabeth Tenkink, wed. Jan Leeferdink

met Berent Reesink»
1712. 17 Jan. overlydt Gerrit Tenkink.
1715. 20 Oct. tr. Margaretha Tenkink, dr v. Jan Tenkink

met Berent V/sunelink.
1716. 29 Mrt, Is gedoopt Janna Tenkink, dr v. Jan Tenkink
1706. 20 Jan. Willem Tenkink's dochter Bartha huwt Jan ter

Stege.
1716. 15 Mrt. Dezelfde met Jan ter Oelew\jk.
1720. 19 Mei trouwt Aaltjen Tonkink uit Ratum Jan Kossink.
1720. 23 Fehr. overl\jdt Gerrit Tenkink.
1720. 11 Nov. overlijdt Jan Tenkink.
1723. 19 Febr. Enneken Tenkink, wed. v. Dirk Meenk te

Miste, tr. met Weisel Buisink.
1704. 17 Juli. Bernt Tenkink, z.v. Jan Tenkink, huwt Anna

Mensinck uit Kotten.
1723. Anna Tenkink woont te Miste.
1718. Jan Tenkink en Enneken Rennerdinok kopen Onninck's

Caterstede.
1723. Verklaring van Willem Tenkink en Dirck Tenkink op

Gellink.
1739. Leeft te Ratum Anna Tenkink, dr v. Jan Tenkink.
1736. 4 Dec. Maria Tenkink te Amsterdam met Theodorus

van Hengel, ged. 28 Mrt. 1702, zilversmid, wedr.
H. Prins.

1734. Jan Tenkink betaalt ƒ 2000.- op Onnink's Caterstede
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aan Wynolt Eeltink.
1736» Uagescheidinge tussen de moeder en haar kinderen Jaa,

Aaltjen, Beerentjen en Gerrit Terifcink, opgemaakt. Se
moeder iB Enneken Rennerdinck.

1745» Bernardine, dr v. Jan Tenkink.
1745. Kwitantie wylen Jan Tenkink en Enneken Rennerdinck

voldaan.
1752. Jan Tenkink procedeert met Leesink en ïïoestenesch.
1753» In deze zaak Waender Kossink op Byink zijn zwager. Hy'

gestorven.
1748. Van Jan Tenkink's erfgenamen ƒ 42.- geëist.
I76O. Kwitantie van Maagscheiding voldaan op Bavenhorst.
1772. Barmen Jan Tenkink koopt op Dakhaar turfr«fin»
1756. fleerndeken Tenkink bedankt voor l

F.J.H.Weyn Banaingh
Groenlo "Banninghof", April 1950.

x x
x

GENEALOGISCHE FRAGMEMTEg

By nasporingen in v e r s c h i l l e n d e archieven heb ik een
aantal gegevens verzameld, waarby i n v e l e g e v a l l e n een u i t -
gebreid onderzoek nodig was. Ik heb deze gegevens samenge-
voegd i n de vorm van genea log i sche fragmenten n e t t o e l i c h -
t i n g en ik merk op dat de nasporingen nog worden v o o r t g e z e t .

Aanvull ingen en verbeter ingen , zowel genea log i sche -
a l s hera ld i sche - , ztfn welkom.

L.J.Malherbe.
Plantage 152 .
W o u w N. Br .

VAN PER AA (R.K.)

I Lambert Anthonissen van der Aa, tr. Marffke.

Uit die huwelijk (volgorde onbekend)
1. Jon (volgt II)
2. Peterke.

II Jan Lamberts van der Aa (l), notaris en procureur te
Breda, poorter ald. I63I, ol. voor 1657, tr. JentHske
BoeyvaertBdr» van Lith.
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Uit dit huwelijk (volgorde onbekend)
1. Godefridus (volgt III)
2. Maria, tr. Frans Michels.

III. Godefridus van der AA. (2), gd. Breda 20-3-1631,
deurwaarder van het Hof van Holland, hoogd\jkheemraad
van den Lande van Heusden, ol. ald. 1705» tr. 1
Delft 3-12-1652 Elisabeth de Haae (3) gd. ald.22-8-
löjl, dr. van Jan Jansz. - en Syburch Cornelisdr. van
Vliet (4), tr. 2 e Heusden 24-10-1689 Maria Sonnemans
(5) wed. van Daniel Jansen van Berlicum.

Uit zijn eerste huwelyk (6)
1. Johannes geb. Delft 18-9-1653
2. Maria Johanna " " 19-2-1656 (7)
3. Lambertus " " 3-5-1Ó58
4. Cornelia " " 9-l-l669(?)
5. Adriaan " " 25-10-1663
6. Johanna " " 25-6-1665, ot. Heusden

16-8-1686 Adriaan Arents Droog (B) jongeman geb. te
Delft.

7. Anna geb. Delfb 6-5-1669
8. Cornelia ged. Heusden 4-2T1672

9. Eliaabeth " " 27-9-1673» ol.ald.24-4-
1679

10. Gerardus " " I-I-I677.
(1) stichtte in 1619 twee studiebeurzen in het Seminarie

van het Bisdom 's-Hertogenbosch. Van der Does de
Willebois, Studiebeurzen, dl. 4.

-mr. Jan van der Aa, notaris te Breda en Jenneke dr.
van w\jlen Goeyvaert van Lith, z\}n huiavrouw, machti-
gen Guilliam van Gerwen, olieslager te Den Bosch, on
hun derde deel in het huis De Gulden Schoen staande
op de Vismarkt te Den Bosch, op te dragen aan haar
broer Antonis Goyvaerts van Lith, alsmede hun derde
deel in een akker te St. Oedenrode aan Dyrcken Goy-
vaerta van Lith, haar zuster. 3-4-1631. Schepenbank
van Breda. G.A. ald.

(2) Jacob Beens, procureur en notaris te Breda, verklaart
ten verzoeke van Covert van der Aa, te weten dat de-
ze een zoon is van wijlen Jan Lamberts van der Aa» in-
dertijd procureur en notaris te Breda. I7-8-I656.
Not. A. van Warmenhuysen te 's Hage. G.A. ald.
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-huwelijksvoorwaarden tussen Govert van der Aa en
.Maria Sonnemans. 5-1O-16B9. Hot.W.Vos te Den Bosch.
R.l. ald.

-testeert B-8-I69O. flot.C.Ouwendyk te Delft. A.R.A.

-legateert aan zyn zuster Maria van der Aa jaarlyks
ƒ 26.-. 1-3-1700. Not.H.F.van Rentsen te Heusden.
R.A. Den BoBch.

-als collator van twee beurzen, door Jan van der Aa
zijn vader gefundeerd in het seminarie van 's-Herto-
genbosch, stelt Jan Lambertse van der Aa, zyn klein-
zoon, in het genot van deze beurzen. 22-6-1702. Not.
H.F.van Rentsen te Heusden. R.A. Den Bosch.

-sluit een contract met Raes Dernxe van Grevenbroek
betreffende de leenverheffing VHÜ twee morgen land,
gelegen onder de heerlijkheid Herpt. 27-1-1705. Hot.
H.F.van Rentsen. R.A. Den Bosch.

-Lambertus van der Aa wonende te Den Bosch, machtigt
Arnoldus van Caem om te compereren voor het Leenhof
van de Staten van Holland en Westfriesland om af-
stand te doen van zeker stenen huis, staande op de
Dam te Heusden, tussen twee stenen huizen die men me-
de ter leen houdt (volgen belendingen) hem comparant
aangekomen by het overlijden van z\in vader Godefridus
van der Aa. 10-10-1705. Not. H.F.van Rentsen te
Heusden. R.A. Den Bosch.

-Lambertus van der Aa, Adriaan van der Aa en Lucas de
Vogel, executeurs van het testament van Godefridus
van der Aa, verthegen aan J.Carbet. 13-5-1706. Prot.
van transporten van Heusden. R.A. Den Bosch.

(3) Zie betreffende deze en oudere gegevens De Haze:
Register van geëxtendeerde sententiën gewezen bij der.
Hoogen Raade in Hollandt. 23-3-174% A.R.A.

(4) tr. Delft 1-8-1627.

(5) testament van Maria Sonnemans, echtgenote van Govert
van der Aa. I-II-I69O. Not. C.Oudendijk te Delft.A.R.A.

-testament van Maria Sonnemans, weduwe van Govert van
der Aa. Z\} vermaakt aan haar broer Johan Sonnemans de
bewoning van een huis in de Enghstraat te Heusden. Zij
legateert ƒ 12 . - jaarlijks aan Maria van der Aa, wed.
Frans Michels, haar laatste mans zuster. 30-1-1706.
Kot. H.F.van Rentsen. R.A. Den Bosch.
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-ür. Victor van Beusissm en Willem Schermer, teatamen-
taire voogden, aangesteld door wtfLen Maria Sonnemans,
weduwe van wjjlen Sodefridus van der Aa, verthegen op
zeker huia enz. 17-1-1707. Prot. van transporten van
Heuaden. R.A. Den Bosch.

(6) de geboortedate van de eerste zeven kinderen z\jn
ontleend aan de in noot 3 bedoelde sententie. Het ge-
boortejaar van het vierde kind is klaarblijkelijk on-
juist: een gedateerde doch losbladige inschrijving in
het doopboek van de R.K. parochie in de Brugstraat
te Breda vermeldt: 9-1-1660 (gedoopt) Cornelis Joan-
nes (zoon van) Godefridi Corneljj van der Aa en
Blisabet de Haea.

(7) tr. Johannes Luyben. Zie genealogie Luyben in Ned.
Archief voor Genealogie en Heraldiek. 1949»

(8) brouwer in de Hollandse Tuin te Heusden, deurwaarder
van de gemene landsmiddelen. H\j woonde in 1686, blij-
kens het Delftse trouwboek, op de Buitewatersloot al-
daar.
(Op 7-7-1689 verkoopt Annetge Christiaensdr. Poot,
weduwe van Arent Arentsz. Droog, twee huizen staande
aan de Zuidzijde van de Buitewatersloot te Delft.
Blaffert van Waarbrieven van Delft, A.R.A.)

7AN AM5TBL. (Prot.)

I . Barent Tibouts. j.m. van Waert, tr. H'lem 25-I-I636
Stlnbge 2achariaa. j . d . van H'lem.

II . Jacob Barenta van Amstel. gd. H'lem 4-5-1653, tr .
Theunis.ja Hendriksdr. van Kranenburg.

III . Dirck Jacobs van Amstel ( l ) , gd. H'lem 14-1-1685,
bg. ald. 7-8-1736, tr. l e ald. 24-5-1706 Tanneke de
Koning; tr. 2 e ald. 3I-5-I722 Marjjtie Hacka. j .d . van
H'lera, bg. ald. 24-9-1726, dr. van N.W. en «arytia
Oderbeeck; tr. 3 e ald. 10-8-1727 Nellet.ie Godfree.

Uit het tweede huweiyk :
1. Marytie van Amstel, gd. H'lem 8-9-1726.

( l ) testament D.v.Amatel en T.de Koning. 3-J-1722. Not.
J. van D{jk te H'lem. G.A. ald.
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-testament van D.v.Amctel en M.Hacks. 0-4-1723. a l s
boven.

-testament van D.v.Amstel en N.Godfree. 17-4-1733.
Not. A.de Bruyn te H'lem. G.A. ald.

-J.H.Manne verkoopt aan D.van Amstel twee huizen in
de Vrouwesteeg te H'lem. 3O-4-172B. Not.W.Baart, t e
H'lem. G.A. ald.

-D.van Amstel verkoopt deze huizen aan J . van Hel le-
mont. 7-I-I735. Not. W.Baart te H'lem. G.A. ald.

-Verklaring van D.van Amstel ten behoeve van Claas
Willemse Ruichrok. 1-9-1730. Hot. CNoppen te H'lem.
G.A. a ld .

Wouw (N.Br.) 1950 L.J.Malherbe.
(wordt vervolgd)

X X

X

HERALDISCHE SPROKKELS. I

De bedoeling l i g t voor in deze korte rubriek, een
reeks van kleine ar t ikelen te publiceren, waarin enige ge-
donumenteerde wapenbeschrijvingen opgenomen zullen worden,
steeds met bron(nen)-opgave en a l of niet voorzien van
enige genealogische aantekeningen, omtrent de wapenvoer-
ders en hun famil ie .

Zoveel mogelijk zal er naar worden gestreefd, minder
bekende wapens op te nemen. Daarby zal zo nu en dan een en-
kele afbeelding worden toegevoegd, wanneer d i t van algemeen
belang mocht biyken en de duidelijkheid d i t v e r e i s t .
Van Ylissinreen. Het N.P. geeft a l s wapen:

In z i lver een gouden Bleutel , paalsgewys geplaa ts t ,
met de baard boven naar rechts gewend.

Wapen Fentener van Vliesingen:
In z i lver 7 rode vlammen opstyftonde u i t de schi ld-
voet; vrükwartier gevierendeeld: I - IV in goud een

. rood getongde en genagelde zwarte leeuw (Henegouwen)
I I - I I I in goud en blauw getongde en genagelde rode
leeuw (Holland).
Het wapen met de s leu te l i s een agn. vals wapen, me-

t aa l op metaal i s in de heraldiek onpfebruikei ijk.
Het Trtipen met het vrykwartier: d i t zou kunnen w\pen



op bastaard^, immers een vrijkwartiT geef t vaak bastaardy
aan.

Suaanna Maria van 71issingen in 1688 te Sas van Gent
en gehuwd met Adrjanus van Gasteel voert het schild van
b l a u w , met de vlaamen; het varykwartier Henegouwen-Ho 1-
land; (collectie Steenkamp).

Volgens een ex libris Fenten^r 'yan y^gsinffen? in
1853 lid- der regering van .Amsterdam voert dit geslacht:

In blauw met een sleutel van zilver, baard omhoog.
Helmteken: de sleutel tussen een vlucht.
Bron: Wapenboek van de Amsterdamsche Regeerende leden van

1795 * 1861 door Mr. C.E.Yaillant. - Een geheel ander
wapen dus*

Bet helmteken vermeldt het Ned. Fatr. niet, hoewel dit
wel voorkomt btf dit wapen afgebeeld op een gouden bruilofts-
penning, gereproduceerd in hetzelfde jaarboekje tegenover
blz. 344» nl. de penning van Faulua van Vliasingen (1829-
1906) en Walborg Dwernitzka Egidius (1851-1913). Deze pen-
ning dateert van 1902.

. willem IV graaf van Holland en Henegouwen werd be-
leend met de Heerlijkheid Ylissingen. Een. natuurlijke zoon van
hem was Siaon de Vligsin^en. Diens zoon Johannea sneuvelde
by Hagestein. Volgens familieoverlevering stamt het geslacht
via de van Vlissingen's, welke in de 16e eeuw te Gorinchem
leefden, van hem af.

Dat het wapen van de Heren van Vlissingen dus het wa-
pen van een bastaard is, klopt dus.

Dat de familie Fentener van Vlissinnen nu op grond
van een onbewezen afstamming het wapen van de oude Heren
•van Vlissingen voert, is m.i. weinig reëel. Ztf hebben recht
op het wapen met de sleutel, hoe dan ook, doch zullen hun
recht op het wapen van de oude Heren van Ylisaingen moeten
bewezen, overlevering is nooit een bewys.

VriïLand. (Westmaas, Zuidland, Simonshaven, Hellevoetsluis,
Hoo£-Keppel., Culemborg, Overveen, enz.)

Wapen: Gev.; I - 17 in rood } dwarsbalken vergezeld van drie
6-puntige sterren alles van zilver, geplaatst tussen
de balken (2-l); II - III, in rood een roos van zil-
ver, gestèngeld en gebladerd van hetzelfde, getopt
door een liggende wassenaar van zilver en een schild-
hoofd van blauw beladen met twee 6-puntige sterren
van zilver naast elkaar. Helmteken: de roos van het
schild. Dekkleden R. zilver-rood, L. zilver-blauw.
Dit wapen YrUland ia sinds het otnde der 18e eeuw

door 5 generaties Vrjjland gevoerd en wvlt thans gebruikt



door de heer C.ÏÏ.D.Vriiland, huize "Elswoud" Overveen l.y
Haarlem. Conform een lakafdruk uit-de eerste helft der 19e
eeuw, cachet in het bezit van genoemde heer Vrjiland te
Overveen.

Heter Vriiland geb. 17 Aug. 1764 te Simonshaven,
trouwde in Aug. 1795 te Culemborg met Agnes De(e)ni(c)k.
dr. v. CorneliB Denick en Willemina de Jongh. wonende te
Culemborg.

Deze Agnes Denick i s een afstammelinge van mr.Gerard
Daniel Denick. die in 1752 wordt genoemd als burgemeester
van Rotterdam.

Nu heeft sinds het einde der 18e eeuw Fieter Vrjjland
het wapen van de Denick's met enige wyzigingen tot het zyne
gemaakt, dat sindsdien altijd door hem en zijn nageslacht is
en wordt gevoerd.

By het wapen Denick zijn in de kwartieren I - IV de
6-puntige eterren tussen de balken van goud, terwyl in de
kwartieren II - I I I de zilveren gebladerde en gestengelde
roos overtopt met de liggende zilveren wassenaar in het wa-
pen Denick vervangen is door een gouden granaatappel, ge-
stengeld en gebladerd van groen en geopend van rurpe r; de
sterren in het schildhoogd by Denick zyn van goud.

Allianties: (S) 2i.it se ma, Tiemens, Kerssen, Bennewitz.
Vlieger, Denick. Weeda. Westdjjk. Cranenburg, ens.

Doorn K.N.
x x x

x

WAIENBOEK HESMftJT

Dezer dagen kreeg ik een merkwaardig af scl i r i f t i n
handen van een weinig bekend wapenboek. Volgens he t hand-
s c h r i f t i s he t afgeschreven door K i t s Nieuwenkamp en wel i n
I927, er zyn correcties in aangebracht door de archivaris
van Friesland, wylen Dr. Heerma van Voss, er zyn tekeningen
by die doen denken aan de hand van Kol. Steenkamp.

Het origineel berust in het oud-archief van de ge-
meente Leeuwarden. Volgens de toelichting bevat het or igi-
neel 2600 wapens, vlaggen, banieren etc. van meest Friese
geslachten. Het is aangelegd omstreeks 1700. Het afschrift
bevat ongeveer 300 wapens van meest burgerlyke geslachten,
van de meest eenvoudigen zowel als van meer bekende.

Vooraf gaat een zuiver heraldische inleiding, die my
verouderd voorkomt.

Waar het gaat om de wapens en men steeds aan het a r -

m



chief kari opvragen by welke
hier een lyst volgen van de

1 Gerrit Hesman

2 3. Snip

3 Anljt Jacobs

4 Johannes Post/na

5 Barent Katal, kapitein

ö Antonius Lambergen,rector

7 Isaak Poutsma
8 Jacobus Fenema,secret.
9 W.Laupentius

10 Gosse Iat«s, ontvanger

11 Janka Folkerts, sijn wijf

12 Kornelia Bosman, secr.
13 Trijntje TJeerds Inia,sijn vrouw

14 Jan Heere3zon,

15 Nijenhuis, sijn vrouw

. . (Quintus Staghouwar, Orost van
(het Schiarmannikoag

17 Petrus Bargsma, procureur

18 Gaart Schuiring, kltarmaker

19 Jan Teimss, houtkoopar

20 Fullemius, oud-majoor

21 Catharina Nijsten, .lijn vrouw

22 Burum, raadsheer

23 61so Inia, burgemeester

24 Haja Eisma, burgemeester

25 Jan Lindenan,burgemaester

26 Oirk Smitsius,burgemeester

27 Andrijs Bom, burgemeester

28 Adolph Rheling, burgemeester

29 Klaas Overhart, burgemeester

30 Egbert Aukes, VIasvink

31 Johannis Eallta

32 Amoldus Revius

33 Jan Rainders Stemphoorn

34 Tjark Tijtters Oostende

35 Cornalia Rosema

36 Folkert Snip,

37 Ytje Verbeek, sijn wijf

38 Gerben Vijbbeta.trekschipper

39 Willen Kiewijt, aatselaer

40 Jncob Sontekoe,grootschipper
41 Jeppe Jllkes, bierdrager

naam welk v/apen pasb laten wij
naamdrager3.

42 Klaas Sijbberens, schoenmaker

43 Harmanus Noteboom

44 Johannes Kla9an, Bakker

45 Johannas Schuurmans

'16 Hektor (Hettor) Rudiger, gaelgiater

47 Trijntje Serrits

48 Egbert Basuirik, organist

49 Roelina Konings, sijn vrouw

50 Gerril Jansen Joi .

51 Popka Popkeg, passementwerkar

52 Huibart Jansen, leartouwer

53 Keimpe Gauma, ruiter

54 Banadictus Anskes, smid

55 Tako Fopkas Oosterbaen

56 Petrus Steenwijk, candidatus

57 Sikka Jans, wagenmaker

58 Cornelius Eisma, mad. Dr.

59 Catharina Kramers, vroedvrouw

60 Kornelis Dooi taan, bnkker

61 Biensa Ringers, wolkammer

52 Jan van dar Bos

63 Isabella Traan, sijn wijf

64 Sipke Gabes. leertouwer

65 Minne Bartals, controllaur
66 Lourens Lieuwes, lakenkoper

67 Antje Hachtingius

68 Alof Ids inga

69 Egbart Skinstra, executeur

70 Johan van Holland

71 Bokke Gerrits, schoenmaker

72 Sirach Aisma, tot Oriesam

73 Juffr. Ruiselaerts, sijn wijf

74 Georg Kok, kapitein

75 Sakel Ytsna, sijn wijf

76 Witten (Jr. van Kanpen)

77 Judith Inghaim, syn wyf

78 Freerk Banadictus wieldraeijer

79 Berent Albarts, turfdrager

80 Lolko ZuidBrbaart, tonneboeier,
81 Adriana Haselecamp, sijn wijf



82 Foppe Sipkes pompmaker

B3 willen Kantes, koopman

64 Michial Alberts, wolkamer

B5 Gerben Olpherts, gemeensman

86 Hi l t je Dames, sijn wijf

87 Jan Rinses ( tot Brantgom)

88 Sjoerd Rinses (tot Brantgom)

89 Ate Pijtters (Tebbetman) tot Pasens

90 P. Jongs tal

91 S.Wissema

92 Jan Adels, wolkenner

93 Ate Sjolies, brouwer

94 Dooitse Sapes, brouwer

95 Anna Maria van Sminia

96 6err i t Tadema, burgerhopman

97 Sara Tjipkes, sijn vrouw

98 Menno Kiesenga

99 Pier Jacobs Hoornsma, gemeensman

100 Sybberen Hicht, koperslager

101 Cristiaen Brant, kleermaeker

102 Jan Tjerks, bakker

103 Hjjlke Buwes (tot Nes)

104 Johan van Heteren (tot Boude)

105 Egbert Jans (tot Boude)

106 Meint Alberts (tot Boude)

107 Lanbertus Staekmans

108 Hendrik Dekema, procureur

109 Auna (?), fiscaal
110 Jan Johannis (op Tibma)

111 Lespiere (Do.tot Vanswerd)

112 Lolke Tjaerds (in den Velde)

113 Hyikjen Piers, syn wyf

114 Zacharias Huber, seeretarius

115 Maria van Voort, sijn wyf

116 P\jtter Jacobs (tot Nijenhuis

ontvanger)

117 Dieuwertje Arjens, syn vrouw

118 Klaas Lieuwes, tot Ternaerd

119 Janke Snkcs, syn wyf

120 Ruierd Wjjtses, executeur tot'

Ternaerd
121 Engeltje Alberts Versteeg,

•Ün wyf

122 Pijtter Cornelis (tot Wierom)

123 Uiternerk

124 Titus Vijselaer

125 Catharina Nijs

126 Hamerster

127 Jan van der Malen

128 Cornelius Verwees

129 Romke Gerbes, trekschipper

130 Gr ij t je Groenewolt, sijn wyf

131 Sara van de Broek, Aitsema

vrouw

132 Hillebrand Bentes

133 Froukjen Dirks, Andrijs Kramerus

vrouw
134 Huibert Jansen Bogaert

135 Jan tnjbbes Hoornstra

136 Minne Jans, gemeensman

137 Davd. Blok van Scheltinga

138 Boe lens

139 Hillebrand;

140 Wijkkel

141 Jan Ooekles, bijsitter

142 Gualteri (Gualterus)

143 Saakma

144 Schel tinga

145 Matthys Viersen

146 Glinstra

147 lepema of Jepema

148 Lijkams

149 Oosterzee

150 GelbVopius

151 Cornelis Houbois

152 Carel van Roorda, gedeputeerde

153 B.Fooi, geneensnan

154 Anna van Velsen

155 Sande (Juris Doctor)

156 Gerrits (G.Olpherda)

157 Aane Jaklas

158 Jedger Aenes

159 Pier Roelofs, bakker
160 Dominicus Ornia
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161 JohwwM de «u i ter , boekdrukker

182 Gertje Saeerta, sijn «ijf

163 Serr i t Koumans, gamtnsuan

164 Hora t i i , s«n vrouw

169 Johtn Koen

166 Oo. Vincentius Hawpenius

167 Or. Htctor Mainsma

168 Bcwrix af Bowrioiua

169 Oo. Er ic i Boatius

170 Tiboult
171 Schaatsma

172 3ruinsma

i?3 Rodegenes

174 Oo.H.Renafflan ( to t Nijkark)

175 Ytja Amminga, sijn «ijf

176 Jontnnts Roelof3, koeKebakkar

j.77 Dirk Cornaliü I j a s e l , bakker

178 Johannaa Heinsiua,nota.rius

'.79 Pijtter Ealkes

180 5ar i ja Martana, 3ijn wijf

191 Minsa Jans

.32 . Jan Ücldinga

183 Janka Sipkas, Osoiasa Sap«s

•/rouw

184 óriwius

185 Joacninus Stallingwarf

J.86 tfijt3« Hijlkaa

187 Haixan

188 Sossa Uallaa

189 Ooi*, raadshaar

!90 Sixma, "aadshaar

191 Qui,-:jn 31auw, raadshaar

192 Joritsmft, raadshaar

193 Suaker^ pr«oc.gan«raal

194 Oompaalaar

195 £iao Mant, burgsmaaaiar

196 Arjaantje Walings

197 Oo-Oomimcus Ftinga-usiMorra)

198 AUIJS Haarsma, 3rijtman

199 Pijttara Li«uiu (ovtrgaplakt)

chirurgen

200 Aukjan Canters

201 Oo. P«trus Kranta

202 Pika Nijanhuia, gamaenaitan

203 Pi j t t tr Oouwaa Ooatanda

204 Srijtja Paatma. Tjark Ooatanda

vrouw

209 Carel Six
«06 Waling Proest
207 Abraham Oort

208 Saarant Eltjana
209 Klaaa Johannis
210 Krao (Crab)

211 Antja jeronimus (Alma 3ijn «ijf)

212 Oooija Martans SchaUma,

213 Sjouko Bannama. syn «ijf

214 Jacab Cantar van Oostan

215 Ypa Aides, aoolenaar

216 Srijt ja Bal l ings, sijn wyf

217 Jan Lalkas Zuidarbaan

218 Sartja Maijar. sijn vrouw

219 Johannas Sailanua

220 Or. Escns Ki«^t.-a, iacratariua

221 3.Smeeding, burgeneaatar1

222 H,S.3anga, ourgarnaaater-

223 H,rtuimsaaa.;.aar, burgarnaastar

'224 yigarius Stania, burgariraastar

225 W.Sarlofsma, burgerna«star

22S S.Haiunga, burgarmaastar

227 Poutsma

228 N.Radbodus, sacr. in Dokkun

229 Manso Sratama, burgarmaaatar

230 Pijttar Lieuma, stadsreapar

231 Johan Molanschot

232 Joost Rinia Stinstra

233 Antja Handrix, ayn *ijf

234 Haarde Taakas SchocR«g«as(y)«l

239 Jan Kingma

236 Wijbrand 3uma

237 Jan v. Tuinan, ouda burg«fiBt«st«r

238 Paulus Sakas,. owd« bu'gar-
ncastai*



239 Sjoard Potter, oud*

burgermeester

240 Hak van Gerbens, wjjnhandelaar

241 Piebe Jana, metselaar

242 Johan Schotl

243 Jan Joosten, koopman

244 Jan Tjerks Tinga

245 HaarsM { Luitanantaka

246 Klaas Etlkas, bakkar

247 Or.Johannas V e t t r i e l ,

anbaasadaur

248 Mr. Jaeob v. Kampen,

advocaat

249 Maria van Tongeren, sijn wijf

250 Popke Gabes

251 Binke Schel tas

252 His Sijbouts, syn mjf

253 Douw» Bokkes Jennema

254 Luitjan Gerbens Raard

255 Tjietake Hendriks, ajjn wijf

256 Harman Harmens, mess «mak er

257 Klaas Minnes, kleermaker

258 Schepper

259 Scheltinga

260 6*jus van Broarsma ( to t

Kollon)

261 Tadama

262 Corners

263 Gabbema

264 Haarsma

265 Peltarie.»

266 6erbrand Hendriks

267 wybbatje. Potters

syn wyf

26B Adolf Louwen s

269 Grard S*arte

270 Gerard ter Berge

271 ftegnerus Tjaarda

272 Htnricus WeruneuB

273 Johan Julsinga

274 Gerard Gruis

275 Amoldus Nijeveen

276 Alting

277 Johan Ysbrands

278 Johan Dreeuws

279 Jurjen Buiting

280 Regout

281 Ellinkhuijsen

262 Georgius Westendorp,

raad ordinaris

283 Grevingh

284 Jan Dimmer, raad ordinaris

285 Sichem

286 öokkinga

287 wicheringe

288 Klinge, Clinge

289 Andreas Ludolfi

290 Kornelis Johannes

291 Henrietta van Loo

292 Cormiera Frankena

293 WenMe Goossens

294 Jan Huiberts Rekker

295 Jan van de Rfr>f

burgemeester

296 Gosvinus Heringa,
burgermeester

297 Dirk Smedema,

burgtrmeeater

298 Oieuke Minnes,

controlleurske

299 Antje Cornelis

300 Dirk Haayes; glaazennaker

301 Elske Hendriks, sijn wyf

302 Wouterus Schregardus, V.O.M.

303 juffer Anna Brakel
304 Johan Papma. V.O.M, te Lekkom,

predikant

305 Geert Willams, bakker
306 S.Wobbe He«res Moenama
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307 Hendrik je van Dei en

308 Gauwe Lippea

309 Lutska Stallingwsrf ( tot Pasens)

310 Pljttar Sljtses (tot Ptsans)

311 Auktian Jana, sijn wijf

312 Wtftak» Coma l i s , Hijlka Buwas wad.

313 Rijk ja Siiaons

314 Gossa Jana Soltja

319 Anna Eelkea, timmerman

316 Joannaa Viarda, glazamaktr

317 Anna Lijsbeth Ookkoma, sijn wyf

318 Wo.-p P*iMa

319 Hoppers

320 Krak

321 Hillama

322 Vagalin van Klaarbargan

323 P\)ttar Pijttars, ontvangar tot Nas

324 Mioh ie l Michials, ontvangar

325 Jat ja Pijttars, .lijn wijf

326 Pijttar Jilderda. silverimid

327 Haarbranda, aar3ta griatman na da Raformatia van' Achtkanpelan

328 Wadarspan

329 Popta

330 Torrar ius (VU«msch; gabr-uikt bij Joh.Hilaridefl, ut avitum,

•mort majorum)

331 Handrjk Rinnas Wijngaardan, Mr. timmerman

332 Jan Jacobs Solkena, goudsmid * plaatsnijdar

333 Oo. Theodorus Thuinan, pastor Ooecomanua

334 Johannes Harmens, houtkoper

335 Amarinnka Gerrits, sijn vrouw

336 G.Schieringa, koekbakkar

337 Tjipka lUaaaea (tot Holward)

338 G03sa« (tut Mol werd)

339 Sehubtais

340 Severinus Cmnelisz. Visschar

341 Ellinkhuijsan

342 Happa

343 Ledtbur

344 Johannes Pottar

345 Johannes Garkaa • olda burgermeester



Vragen rwy" nu naar de betrouwbaarheid ven di t wapen-
boek, dan i s het hiermede als met alle wapenboeken: wie
geeft het "bewijs, dat het tapen öat staat opgetekend onjuist
aan de samensteller is medegedeeld. Hoe vaak komt het niet
voor, dat een wapenvoerder zijn familie-r-apen voor syn per-
soonlijk gebruik iets veranderde. Dan klopt dit opgegeven
wapen in een of ander onderdeel niet ne*t het meer bekende
familiewapen en i s tbch de samensteller juist geweest. Het
komt my voor, dat dit wapenboek door een betrouwbaar man
i s samengesteld, door een man, die leefde in een tijcl, waar-
in de heraldiek nog niet dood was. Met grote interesse moet
hy' een studie van de heraldiek als wetenachap gemaakt heb-
ben. Juist i s het geweest, dat di t merk aan meerderen is
doorgegeven door het voor een deel, maar dan obk voor het
meest interessante deel, over te schryven.

van Oude-Oostdyk.

X X X
X

A F D E L I N G A M S T E R D A M

Bijeenkomst 25 Mei 1950 :
Op deze byeenkomst heeft de Heer G.J.Uitman het woord
gevoerd over het onderwerp :

"Onze Voornamen".
De Heer Uitman behandelde de ontwikkeling en de bete-
kenis der voornamen, v/aarby tevens de geslachtsnamen
ter sprake kwamen.
Na de pauze bracht de voorzitter verslag uit van de
algemene jaarvergadering en werden enige huishoude-
lijke punten behandeld.

Excursie 10 Juni 1950 :
De Heer W.J.Voogsgeerd, die in een tweetal lezingen
de geschiedenis van Loosdrecht voor onze afdeling be-
handelde, heeft onze leden tot een bezoek aan Loon-
drecht uitgenodigd.



Gaarne werd hieraan gsvolg gegeven en onder l e i -
ding van de Heer Voogsgeerd bezochten onze leden
de h i s tor i sche punten van Loosdrecht

Bijeenkomst 21 Juni 1950:
Onze v o o r z i t t e r , de Heer den Herder behandelde
op deze avond de geschiedenis van het Miideralot
en de Iftiiderktring.
Ha F l o r i s V, wien3 dramatische ondergang n ie t
geheel en a l zonder eigen schuld bleek te zijn,
passeerden de leden van de Muiderkring de revue.
JDaar de meeste dier leden in Amsterdam woonden,
bracht deze l ez ing ons meermalen in onze e igen
stad terug.

BERICHT VAH HAARLEM SN GOOI EN EEMLAHD.

Heb tweede nummer van de publicat ie "Onze Geslach-
ten" zal t o t t i t e l dragen: De Archieven van het Geneeskun-
dig Staatstoez icht in Noord-Holland en hun waarde voor de
'Jenealogie.

Prjjs ƒ 0,50 voor leden N.S.V.; ƒ 0,75 voor n i e t - l e d e n .
Abb.prüs voor 6 nr. resp . ƒ 2,75 en f 4>25«

VAN DE

Boekenlijst.

In verband met de ve le aanvragen, om toezending van
de boekenlijst der fl.G.7., kan worden medegedeeld dat deze
l y e t omstreeks September gereed zal zfyi en aan de aanvra-
gers za l worden toegezonden.

Zy d i e nog geen aanvrage inzonden kunnen d i t alsnog
doen aan het adres van de bibliothecaris. ' Riouwstraat 100
te Amsterdam.

Archief .

In onze afdeling Haarlem is een kleine werkgemeen-
schap ter verlening van hulp aan de Contact dienst.

Het werk aan het Archief van de N.G.V. kan ook best
wat hulp gebruiken. Laten nu in Amsterdam enige leden een



werkgemeenschap vormen ter verlening van hulp aan ons ar-
chief. Mag ondergetekende opgave tegemoet zien ?

J.T.van der Ham.

Het Familie blad "de Hertshoorn"

Als archivaris ontvang ik altyd met plezier de ver-
schillende organen van Familie-verenigingen. Zo ook "De
Hertshoorn", het orgaan van het familie-archief Harthoorn.
Het is voor ons als genealogen een vreugde, dat de belang-
stelling naar de familiegeschiedenis eteeds toeneemt. Juist
een uitgave zoals "De Hertshoorn", geeft aan de naamgenoten
op prettige wyze iedere maand weer, de gegevens omtrent heö
leven en werken van de voorouders.

Niet altyd zyn het opvallende bedragen geweest die
voorouders in de geschiedenis van ons Vaderland hebben ge-
bracht. Maar ook het kleinste schakelt,}e in de maatschappij
i s onmisbaar en zonder deze kleine schakeltjes zou het gro-
te geheel niet tot stand zijn gekomen.

De eenvoudige familieleden worden niet vergeten, van
oorsprong Zeeuwen, en ons medelid de Hr. Harthoorn te Am-
sterdam weet ons iedere maand steeds op zijn eigen aangename
wijze veel over hun werken en leven te vertellen.

De Hertshoorn die nu een half jaar bestaat wensen wij
een lang bestaan toe, met vele familieleden als lezers.

Mochten er leden der K.G.V. z\jn die belangstelling
hebben voor di t blad, het adres van de Hr. Harthoorn i s :
van ' t Hof f laan 16" te Amsterdam.

J.T.van der Ham.

X X X

X
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7RAGEHRUERIBK

0*z« rubriak staat ten dienste van een ieder, dia nat zijn onderzoek is
vastgelopen, dan wal diaganan, dia mat andera personen varbinding zoeken op
genealogisch en heraldisch gabiad.

Oa vragen zijn uitsluitend in ta zenden aan da Redacteur van Gens Mostra,
Postbus 976, Amsterdam-C.

Deze rubriak is uitsluitend bestemd voor dt ladan dar N.G.V.

Waar berust het archief dar familia Hackfort, Betuwse tak of waar zijn bizonder-
hadan hierover of ovar d l * familia ta vinden.

G.J.vom Olat - "Stadwijk"
fiESSEN bij Nijmegen.

Blijkens Akte, varladan 27-12-1668 voor notaris W.v.Millart, Oan Haag, was op
29-3-1667 Symon Waelpoth secretaris van da "agtbaer« Raadt van Justit ia das
Casteals Colombo" (Caylon).
Waar en hoe kan ik over hem «aar te waten komen? Valk» archieven bieden hier
mogelijkheid van inlichting ?

Th,S.A.3os

Bronckhorststraat 44

Amsterdam - Z.

Betreft Register 4e .jaargang Sibbe.
•

Op myn mededeling in het Decembernummer 1949 van
Gens Nostra, dat ik nog twee exemplaren van het door mij
gemaakte regis ter beschikbaar had, zijn zeer vele aanvragen
binnen gekomen.

Nu bevinden de atencila zich nog in zeer goede staat
en het zal mogelyk z\jm om hiervan nog circa 50 duidelyke
afdrukken te maken.

Vanzelfsprekend kan deze tweede oplage goedkoper zijn
dan de eers te . Indien er nog gegadigden zijn, dan zal ik
hun, na ontvangst van ƒ 0,85 op myft postrekening 177OJ7,
een exemplaar toezenden,

J.H. de Ruyter, Spaarnesbraat 46, Amersfoort.

X X X

X
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