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Jaargang 5. No. 9 September 1950.

C U R I E U Z E N A M E N

Van der A.A. Het kind G.yan der A.A. in December 1938
te Batavia overleden.
Bron: de Nieuwe Botterdamsche Courant van 28-12-1958.

Aa, L.Aa 15-2-1930 geslaagd voor eindexamen van de Mid-
delbare Technische School te Amsterdam»
Bron: de Nieuwe Botterdamsche Courant van 16-2-1930»

Aalmoes. J.A.Aalmoes in November 1943 te Arnhem ge-
trouwd met E.E.van den Bosch.
Bron: het Arnhemsen Nieuwsblad van 5-H-1943»

Aan. Theodorus Petrus Aan, particulier wonende te Am-
sterdam» en N,G.H.Jansen makelaar aldaar richten te-
zamen 11-12-19 31 de N»V„ Bouw- en Handel maatschappij
"Atga" op.
Bron: Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant
van 18-1-1932.

en
Maria Catharina Aq̂  19-3-1773 de vrouw van Jean
Francois Jeackens te Eisden.
Bron: protocol van notaris H.Nolens te Maastricht.

Aan ' t Goor. Jo aan J t Goor geeft 12-6-1945 te Elburg
kennis van het oyerlyden van haar verloofde H» van
Driesten in een concentratiekamp bjj Husen in Duits-
land.
Bron; het Dagblad "Trouw" van I9-6-I945.

Aandagtr K.Aandagt en Zoon in 1929 handel in emaille-
en zinkwaren te Botterdam»
Bron: de Botterdamsche telefoongids van 1929.

Aap. Jozef Aap, 26-8-1901 te Amsterdam geboren, wordt
14-5-1941 vergund, zjjn familienaam te veranderen in
Aak.
Bron; Omslag van het Maandblad "de Nederlandsche
Leeuw11 van Augustus 1941»

Aardewerk» Samuel S.Aardewerk overleden te Amsterdam

Bron: advertentie in een courant, die ik vergat te
noteren*

en
15-8-1932 de echtscheiding uitgesproken tussen Mozes
Aardewerk en Catharina Stork, beiden wonende te Am-
sterdam.
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Bron: Bijvoegsel van de Nederlandsehe Staatscourant.
Achterop. G» Achterop in September 1933 geslaagd tot

Commies der directe belastingen, wonende te Gronin-
gen.
Bron: "de Centrale" (Blad van Rijksambtenaren) van
September 1933.

Adam. Mr.A.JaH,L.Adam in 1927 landraadsvoorzitter in
Ned,Oost Indië".
Bron; de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 25-10-1927»

de Aerde. Re\jnirus de Aerde 5-4-1344 Schepen van Arnhem.
Bron: Charter 59 i*1 het Archief de Commanderie van
St.Jan te Arnhem.

Agterdemolen. Beerd Agterdemolen in 1820 stierenhouder
in de gemeente Qldebroek,
Bron: Collectie Mr^Anthonie Raedt, omslag 6 in het
Rijksarchief te Arnhem.

Apterstraat. Klaas Agterstraat in 1843 te Bennekom»
Bron: Archief van de buurt Bennekom in het Rijksar-
chief te Arnhem.

Al. J.N.H.A1 in I938 directeur van de R.K» H.Burg-School
te Hilversum.
Bron: de Nieuwe Rotterdamsohe Courant van 2-9-1938*

en
Jan Serritszoon Al. 15-2-1796 lid van de Municipali-
teit van Assendelft.
Bron: Requesten, missiven Al: ingekomen bij het pro-
vinciaal bestuur van Holland.

Arnhem, 1950. R*T. Muschart
(wordt vervolgd)

X X X

K W A R T I E R S T A A T (16 kwartieren)
van

SHQNETTE MARIE HERMAN.

1. Simonette Marie HERMAN, geb.Amsterdam, 13 Juni 1906,
huwt Soerabaia (Java) 24 December 1948 nê J Ds.Johan
Carel Hamel, woont: Siranda 40, Semarang (Java, Indo-
nesië).

OUDERS:

2. Simon HERMAN, geb .Amsterdam, 11 Mei 1870, overl.Hilver-
sum, 12 November 1935» Assuradeur, huwt te Amsterdam
24 November I903 met:
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3. Johanna Cornelia Maria DE LANGE, geb. Eefde (Gem.
Gorssel), 20 September 1878, overleden Hilversum, 22
Februari 1938, beiden begraven Diemerbrug,

GROOTOUDERS;

4. Simon HERMAN, geb, Amsterdam, 17 December 1831, overl.
aldaar 14 Januari 1899, Fabrikant, huwt te Amsterdam
23 April 1863 met:

5. Alida Gezina KNOTTENBELT, geb. Amsterdam 5 Juni 1838,
overl. Amsterdam 23 Februari 1902.

6. Gornelis Jacobus DE LANGE, geb. Rotterdam, 24 Juni
1818, overl. Rotterdam 29 Januari 1884, Makelaar in
drogeryen. Eerst huwde hjj met Susanne Catherina van
Radecke, en na haar overlijden huwt hy te Haarlem op
18 October 1877 met.'

7. Johanna Jacoba VAN DITMAR, geb. Amsterdam, 29 Maart
1837, overl. 22 Juni 1907 te Amsterdam.

OVERGROOTOUDERS:

8. Jan Hermen ÏÏEBMAN. geb. Amsterdam 12 November 1803,
overl. aldaar 20 April 1880, Makelaar, gehuwd te Am-
sterdam 20 Mei 1825 met:

9. Sara Maria Elisabeth RONDEBQOM. geb. Amsterdam 19 Ju-
li 1802, overl. Nieuwer Amstel, 31 Augustus 1850.

10. Lucas KNOTTENBELT, geb. Tubbergen 3 April 1803, overl.
Amsterdam 30 Augustus 1843, Bakker. Huwt Amsterdam 2
Augustus 1837 met:

11. Aleida ELLING. geb. Amsterdam, 2 November 1812, overl.
Amsterdam 18 Juli 1884.

12. Jan de LANGE ged. Cool b«' Rotterdam, 30 April 1780,
overl. Rotterdam 23 December 1842. Tuinder. Hy had te-
zamen met zyn broer Samuel een tuindery genaamd "Dub-
belhof" gelegen aan de Waschbeeklaan te Rotterdam.
Huwt Rotterdam 9 December 1804 met:

13» Maria van de WEYER. ged.Kralingen 16 September 1781,
overl.Rotterdam 13 Maart 1865»

14. Nicolaas Josua 7AN DITMAR. geb. Amsterdam Augustus
1792, overl.Haarlem, 7 April 1866, Makelaar. Huwt:
Amsterdam 12 Augustus 1818 met:

15» Marie Antoinette 3T00PENDAAT>t geb. Amsterdam 8 Maart
1799, overl. Driebergen, 11 April 1895.

16» Jan HERMAN, geb. Dantzich April 1758, overl. Amster-
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sterdam 17 Januari 1817, Koopman ia vlassen en verf-
waren. Eerst gehuwd met Alida Rebekka Kloot, A'dam
5 Mei 1789 en na haar overlijden met Alida ter Weeme,
A'd'am, 24 Nov."1793» ^a haar óverlyden huwt hy te
Amsterdam 9 April 1797 met:

17. Elisabeth SCHRIJVER, geb. 28 Juni 1758, Amsterdam,en
"18 Jaiuari 1838, aldaar overleden.

18 . Pieter RONDEBOOM, ged. Amsterdam 1 Februari I764,
overl. voor 1823. Varentman en Poorter 21 Januari
1790, huwt Amsterdam 29 Maart 1789 met:

19. Gatharina CLOETINGH. ged. Amsterdam 16 Ootober I768,
overl. Amsterdam 26 April 1823.

20. Jan KNOTTENBELT, geb. Tubbergen 17 Augustus I765,
overl. Tubbergen, 30 April 1809, 2 Juni 1808 Assessor
van Tubbergen, huwt Tubbergen 4 April 1802, met:

21. Gezina KOSTERS, geb» Wilsum, overl,
22» George Andries ELLING, geb. Gults, 3 Augustus 1781,

overl. Amsterdam, 3 Augustus 1853» Broodbakker. Hy
hertrouwt na overlijden van Aleida Floors (nr.23) met
Aalt.ie Helt. Amsterdam 18 Sept. 1839.
Huwt Amsterdam 8 Mei 1808 met:

23. Aleida FLOORS. geb. Ulsen (Graafschap Bentheim) 1781,
overl. Amsterdam 12 Februari 1835»

24* Samuel de LANGE, geb. Cool bij Rotterdam 1 November
1750, overl. Huwt Rotterdam 8 November 1774 met:

25» Helema VAN MEERTE. geb. Noordwyk, overl, R'dam»
26» Hendrik VAN WEYER. geb. overl. Rotterdam,

huwt Amsterdam 6 Juli 1783:
27. Borg.ie VAN HER LEE.
28. Jacob VAN DITMAR. geb. Amsterdam 8 Maart 1755» overl.

Amsterdam 22 November 1810, gebr. A'dam Leidsekerk-
hof, Houtkoper. Poorter 21 October 1783.
Huwt eerst Helena Jaooba Obbens. en na haar overlyden
huwt hij te Haarlem 21 November 1784 met:

29* Johanna FRANKEN, geb. Haarlem 13 Augustus 1757,overl.
Amsterdam 30 Mei 1816, Schoolhouderesse.

30, Daniël Willem STOOPENSAAL. geb. Amsterdam 21 Januari
1776, overl .Amsterdam 15 Juni 1829» Toneelspeler,
Toneelschrijver, Iathcgraaf, Tekenaar en Graveur.
Huwt Acisterdam 29 October 1797 met:

31» Antoinette Marie TREITURE, geb. Amsterdam 15 Jul i
1777» overla Amsterdam 15 November 1860» Na het
overlyden van Paniël Y/illem Stoopendaal hertrouwt zy
met: Philippus Gorneli3 Christianus van Botbergen.

X X X
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door
L.J.Malherbe. (vervolg)

BKMME (Prot). ( l )
I Antonie Bemme (6) pander by het Hof van Utrecht,

tr» ald» 7-8-1677 Johanna van den Bosch, p i . ald.
13-1-1716, dr. van Melchior - en Engeltje van
Yianen (3).

I I Adrianus Bemme, gd. Utrecht 10-9-1678 (4)» ol. ald.
2-6-1732, t r .a ld. 2O-3-I714 Christina Egeling. gd.
ald. .7-5-1692, ol.ald. .26-4-1776, dr. van Wynand -
en Deliana van der Burg.

I I I Wiinand Bemme. gd* Utrecht 5-2-1715, ol. ald. 30-9*
1776, t r . ald* 21-4-1734 Judith van der Mbolen, gd.
ald. 3-5-1711, ol. ald, 8-IL-I776, dr. van Coenraad-
(5) en Johanna van Yenlo (6).

(1) Rietstap vermeldt een wapen Bemme, Utrecht.
(2) Hy is waarschijnlijk een zoon van Adriaan Bemme> pan-

der by het Hof van Utrecht, ol . ald. I7-7-I676 en
Alida (Al.etta) van Drielenborgh, ol.ald*20~12-l669,
ol* Utrecht 9-6-1694»
Verbetering van het gestelde in Ued.Patr.1941> blz.
61. Ygl. hiertoe: huwelijksvoorwaarden tussen
Adriaan Bemme, geassisteerd met Antonie Bemme en
Johanna van den Bosch zyn vader en moeder ter eenre,
en Christina Egeling geassisteerd met Wynand Egeling
en Deliana van der Burg, haar ouders» I-3-I714.
Hbt*J»Woertman te Utrecht, G»A. ald*

(5) Testament van C.v.d.Moolen, mr.messemaker en J.van
Yenlo, echtelieden» 11-2-1721. Not.A.N.van Keppel
te Utrecht, G.A* ald.

(6) waarschjjnlylc dr» van Cornelis van Yen(de)lo, ol.
Utrecht 13-11-1726 en Geertrujjd Govers.

Het Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek «deel
II, kolom 664, vermeldt byzonderheden betreffende de vio-
list Jean Malherbe. Een nader onderzoek heeft nog net
volgende aan het licht gebracht*

Hy' werd gedoopt te Olne (thans prov,Luik) 22 Febr.
1741 als zoon van Michael Malherbe (l) en Barbara de
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Guerné. Hy werd "begraven te Amsterdam 22 Mei 1800. Van
1759 tot I763 volgde hy muzieklessen op het College van
Luik te Rome.

In I768 wordt hy voor het eerst in Noord-Neder-
land aangetroffen en wel te 's-Gravenhage, waar hy" op 31
Maart van dat jaar een rekening van 20 ducaten betaalt
"voor het afhuuren van de concertcamer". Van 1773 s£ was
hij verbonden aan de Hofkapel van Stadhouder Prins Willen
V als Ie violist en later - van 1792 af - als directeur.

Hy woonde van 1784 tot 1787 op de Bezuidenhoutse-
weg te 's-Gravenhage. Op 20 Mei 1789 kocht hij daar het
huis op de Nieuwe Uitleg, op de hoek van de Kanonstraat.

Na het vertrek van Prins Willem V naar Engeland -
18 Jan.1795 - ging de Hofkapel uiteen. Malherbe verhuur-
de zijn woning aan een zekere Motman en begaf zich met
zyn gezin naar Delft, waar hij korte tyd by zijn schoon-
moeder woonde.

Op 9 April 1795 sloot hy te Amsterdam een con-
tract met G.W.Westerhoff betreffende de fabricage van
een door hem - Malherbe - uitgevonden instrument, waar-
van geen nadere byzonderheden bekend zijn (misschien een
soort mechanische speeldoos),

Op 28 Juli 1795 werd hy Ie violist bij de Holland-
se Schouwburg te Amsterdam, welke betrekking hy tot zyn
dood vervulde.

Omstreeks Augustus 1795 volgde zyn gezin hem naar
Amsterdam* Eerst woonde hy enige maanden in de Kerk-
straat by de Utrechts estraat waar zyn moeder - die ook
reeds te 's-Gravenhage by hem inwoonde - overleed. Ver-
volgens woonde hy: in de eerste helft van 1796 op de
Spiegelgracht by de Prinsengracht boven de chirurgijn
Wensink; in de tweede helft van dat jaar op het buiten
"Balenburg" aan het Mennistepad buiten de Weteringpoort
en ten slot te, tot zijn overlijden, op de Lynbaansgracht
no. 137 of 138, tussen het Leidseplein en de Leidse-
gracht.

Ĥ J voerde als wapen: gevierendeeld, I lelie, II
en III roos, IV rechterschuinbalk (kleuren onbekend),
(2) Zyn portret, een geschilderd miniatuur, ia in het
bezit van de schryver.

Tot zyn leerlingen behoorden: Hendricus Ghris-
tianus Kleine (1785-1839), Pieter Beems (1772-1844) en
Jean fiomain Merlen (1760-1339).

Zyn zoon Prederik Willem Marinus Malherbe (1783-
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1845)» zjjn broer Henricus Malherbe (1749-1616) en twee
zonen van laatstgenoemde, namelijk Hendrikus Franciscus
Michael Malherbe (1782-1836) en Mcolas Victor Malherbe
(1784-1861) waren eveneens violisten.

(1) Michael Malherbe, gd.Olne 5-5-1701, ol*ald,6-11-1771
(zoon van Michael - en Catharina Ie Boulle), trBalds
29-1L-1731 Barbara de GKierné, gd.ald* 28-2-1710, bg*
A'dam 12-10-1795» (dr» van Joannes - en Anna Nizet).

(2) Een wapen dat hiermee zekere overeenkomst vertoont,
werd gevoerd door Andreas Malherbe te Aken in 1722,
namelijk; Gedeeld, I in zilver een aanziende wildeman,
omkranst en omgord van groen en staande op een groe-
ne grond, houdende in de opgeheven rechterhand een
groene tak of plant, de linkerhand steunende op een
knots; I I in zilver een rode rechterschuinbalk> boven
en onder vergezeld van een rode roos; een blauw vry-
kwartier waarin een gouden lel ie .
Helmteken: de lelie ui t het wapen, (Het is niet be-
kend of er verwantschap bestaat tussen Jean - en
Andreas Malherbe),

B r o n n e n .
Viotta. Lexicon der Toonkunst^
Keiler en Kruseman» Geïllustreerd MuzieklexLcon»
Eitner. Quellen-Lexicon der Musiker.
Gregoir, Pantheon musical populaire»

id» Essai Historique sur la Mueique et les Musiciens
dans les Pays-Bas.

Oprechte Haarlemse Courant. 31 Mel 1800»
Balfoort» Geschiedenis van de Koninklijke Hofkapel»

id. De viool en hare meesters.
Macco. Aachener Wappen und Genealogien» Band Io
Gaecilia» 1844, 1847» 1849» 1854, 1855»
Die Haghe, 1904.
Verzameling copie-m»s» betr» Hofmuziek en Hofkapel.
Bibl. Gem» mus. 's Hage.
Familiepapieren 1801: Malherbe» Aren» R.K.Jongenswees-
huis te Amsterdam.
Boedelpapieren doss. 10 5 : Malherbe. Arch. Weeskamer,
Gem. Arch» Amsterdam.
Correspondentie J«Malherbe. Bibl.Gem.arch» Amsterdam»
Verzameling contracten en engagementen. Arch.vBh»
Theatre Royal. Bibl.Gem. archk -*s Hage.
Eekeningen en requesten betr» de Hofkapel. Kon» Huisarch.
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Rekeningen en notulen v. commissarissen v.d. Stadsschouw-
burg. Gem. arch. Amsterdam.
Pasenregisters, Arch. v. San Lorenzo in Lucina. Rome.

(wordt vervolgd)

HERALDISCHE SPRQKTn<lLS. U

3. Zegers, (Zeeland, Schouwen-Duiveland, Oos ter land,
Zierikzee, Rotterdam, Gouda, Indonesië, Maastricht,
Bilthoven, Apeldoorn, Leeuwarden, Huizum, Amster-
dam, enz»).

Wapen: Doorsneden: I, in goud een rode, blauw getongde
en genagelde klimmende leeuw, de achterpoten op
de snyijjn, de voorklauwen opgeheven;
II, in blauw 3 zilveren molenyzers, geplaatst
(l-2). Helmteken: een molenjjzer van het schild.
Dekkleden: goud en blauw»
Gevoerd door de familie Zegers te Gouda.
We hebben hier te doen met een nieuwe variant op

een antiek cachet, in de empire-styl by de familie Ze-
gers te Gouda bewaard, een variant in overleg met de fa-
milie gecreëerd, om eventueel toch niet het wapen van
een ander geslacht te voeren» Immers, aangezien dit lak-
stempel reeds meerdere generaties door de familie Zegers
is gebruikt, wordt dit wapen voor het juiste door deze
familie Zegers gehouden, hoewel het directe bewys daar-
toe ontbreekt en het mogelijk is, dat we hier met het wa-
pen van een aan de familie Zegers aangehuwde familie te
doen hebben. Heel waarschijnlijk is dit laatste echter
niet, gezien de hierna volgende allianties, welke voor
zover bekend, andere wapens voeren»

Als eerst bekende stamvader van dit Zeeuwse ge-
slacht (S)Zegers kan worden aangemerkt Jan Zegers, geb.
omstr. 1732 te Oos ter land, verm. zn» van Joos Segers
aldaar en van Maria van de Mure.

Jan Zegers huwt 9 Juni I76I in de R.K,kerk te
Zierikzee en 10 Juni d.o,v, in de HervJCerk ald. met
Maria Jans.

Allianties.' Levdekkers. lel.jer. glekagrp> dan Boert
van geulen, van der Bi.il. Disco. Rietveld, de Vlieger,
Geverink, Wiersma, Barelds, Andree t enz*
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4» Borel, (Frankrjjk, venn» van het Frans-Zwitserse
grensgebied, Nederland en Indonesië),

Wapen : Doorsneden van zilver op goud met een rode leeuw
over alles heen op een drietoppig groene heuvel
staande, voerende een gouden Franse lelie in de
rechter klauw. Heimtekens de lelie van het schild»
Dekkleden: zilver en rood,

Bron; Volgens de zegelring van mevr. GrJLBest geboren
Borel te Soerabaja (l93B) later te .Amsterdam,
eveneens aldus voorkomende in de collectie Steen-
kamp c
Volgens familie-overlevering was een Borel des-

tijds adjudant van de" dauphin van Frankryk. In gevangen-
schap bewees hy deze een dienst en kreeg ter herinnering
aan dat feit het recht om de Franse lelie, het bekende
wapenteken der Bourbon' s in de rechter voorklauw van de
leeuw te voeren»

Be tak Borel van GesBel voert voren omschreven wa-
pen (collo Steenkamp, lakafdruk) gevierendeeld:

I en IV, als boven; II en III een huismerk, aldus:
Twee helmen en twee helmtekens a Eeraldo
rechts een omgewende halve leeuw. Het
andere een Fortuna met zeil»

De majoor der Jagers Coma.- 1
Bat. JoBorel zegelt met 3 leeuwenkoppen.

' Het schild gedekt door een bladerkroon;
styl 16e eeuw. Ik vermoed, gezien het

voorgaande, dat dit niet juist is en dit denkelijk het
wapen van een aangehuwde familie" is.

Biets tap vermeldt een 10-tal wapens Borel, waar-
onder slechts één met een klimmende leeuw, nml.: in blauw
en gouden, rood getongde en genagelde leeuw. In zoverre
min of meer beantwoordende aan het hierbfo' omschreven
leeuw-wapen Borel»

Bietstap deelt ons verder mede, dat dit door hem
beschreven wapen van de familie Borel Pont-du-Jar uit
Dauphiné zou zjja,

Doorn K.N.

x x x
X X
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EEN GENEALOGISCHE NOTITIE EN IETS OYBR DE WAPENS
"DA COSTA" en ..qMENDES DA COSTA"

De Mendes da Costa-Genealogie begint omstreeks de
eerste helft der zestiende Eeuw in Trancoso (Gicarda),
Portugal.

Hieruit ook de Mendes Trancoso met baronnenkroon.
In het Hationale Archief der Torre de Tombo te

Lissabon (Armario Jesuitico) bevindt zich een document
betreffende personen die uit het Koninkrijk zyn gevlucht
uit vrees voor valse getuigenissen, hoewel zij van Katho-
lieke levenswandel waren (Jezuietenkast, tweede kist,
pak 1, Ho. 2, No* 35)« Onder die personen komen voor 2

Fernao Mendes da Costa en zijn zoon Alvaro, woon-
achtig te Lissabon, thans te Londen, is kamerjonker der
Koningin van Groot-Brittannië (Moco da Camera da Rainha
da Gran Bretanha). Deze Koningin was Catharina van Br&r
ganza, gehuwd met Karel II van Engeland..

Alvaró Mendes da Costa, voornoemde kamerjonker,
had een zoon Antonio (Mozes) die huwde met Catharina
Mendes da Costa. (ïïit die huwelijk stamden o.a. de
Lopes Suasse4s). Verder had hy een zoon Fernando (,Jo-
seph), die huwde met Leonor Mendes (uit dit huwelijk
stamden o.a. Yiscount Gallway en Lord Houghton).

Catharina Mendes da Costa was het petekind van
Catharina van Braganza, gemalin van Karel II van Enge-
land. De vader van Catharina Mendes da Costa was Fernao
Mendes da Costa, Dr.Med., lijfarts van Karel II en te-
vens hoveling.

De vader van Fernao Mendes da Costa was Antonio
Mendes da Costa. Laatstgenoemde Antonio Mendes da Costa
had o.a. 2 broeders en wel Fernao Mendes da Costa, hier-
voor genoemd, zijnde de vader van de Kamerjonker Alvaro
en Joao Mendes da Costa (1621-1675) gehuwd met Maria
Seares (I63O-I7O9).

ïïit hun huwelijk: o.a. Luis Henriques da Costa die
huwde met Teresa Gemez Salazar. Deze noemen zich Abra-
ham Mendes da Costa en Judica Mendes Salazar. ïïit laatst-
gemeld huwelijk o.a. Rafael Mendes da Costa, waaruit de
hoofdtak te Amsterdam.

Wat betreft Dr.med. Fernao Mendes da Costa zy ver-
wezen naar het Engelse biographische Woordenboek, o.a.
te raadplegen op de ïïniversiteits Bibliotheek te Amstexv
dam.
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Hierin staat vermeld: "Fernao Mendes, geb. Prov.
.Beira in Portugal, was lyfarts van. Kar el II van Engeland,
gehuwd met Catharina van Braganza." "He gained such fa-
veur with the princes, that she made him a member of her
household," Hy overleed te Londen 15 Nov. 1724 (Hist.
Regóvol IX Chren. Diary p.48).

Hy huwde miss Mar ques (isabella Henriques) en had
een zoon James en een dochter Catharina (named after the
Queen who ashed as godmother). A letter in Fortuguese
from hin to John Mendes da Costa dated 1663 is among the
additional M.S,S. in the British Museum (Ho.29868 f.i„).

Onder de afstammelingen van Joao Mendes da Costa
te Amsterdam behoort Mozes van Raphael Mendes da Costa,
geboren te Amsterdam 1718 en Abraham Mendes da Costa ge-
boren aldaar 1713* Deze waren als kooplieden belangheb-
benden bij de lading van het schip "de Curacaose Visser"
in 1758. (Zie het Handelshuis van Eeghen, 1949).

In het Cohier van de Personeele Quotisatie te Am-
sterdam over het jaar 1742 (uitgave Amstelodamum 1945»
MraWsT.H,01dewelt; vinden we onder de hoogstaangeslage-
nen op de 41ste plaats Raphael Mendes da Costa, koopman
(geb. te Bayonne 1685» sterft te Amsterdam 1753)*

Zoals reeds vermeld begint de Mendes da Costa-
Genealogie in Trancoso.

Trancoso is een stadje in Portugal, dicht bij
Guarda, district Beira. In de Egreja dos Frades d.w.z.
de Kerk van de Fraters of broeders Franciscanera, be-
vindt zich het familiegraf der Mendes da Costa's.

Alexander Henriques da Costa, broeder van Luis
Henriques da Costa, geb. te Trancoso 1584» werd 10 Sep-
tember I636 begraven in het Klooster S&o Franciscö al-
daar. Zyn kleinzoon en naamgenoot werd aldaar begraven
24 December I65I0

Op de grafzerk staat met Latijnse Letters:
"Sepultura de Luis Henriques da Costa f ilho de Jorge
Mendes da Costa falesco 24 de Dezembre de 1651".

Hu wat de wapens betreft:
De familie Mendes da Costa voert als wapen in

rood zes zilveren ribben, drie aan drie, horizontaal
naast elkaar, helmteken een bos struisveren oprijzende
uit een kuip.
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De familie da Costa te Amsterdam voert als wapen
in rood.zes zilveren ribben, drie aan drie horizontaal
naast elkaar, helmteken twee opryzende gekruiste ribben,
samengebonden door een rood lint.

Op de P.I.begraafplaats te Middelburg bevindt
zich het graf van Abraham Itendes da Costa Anno 1680* Op
de grafzerk met inscriptie (Latynse letters en Joods
jaartal) is het Mendes da Costa-Wapen, zoals hierboven
is omschreven zeer fraai gebeeldhouwd en verkeert in
uiterst gave toestand.

De Armprial Général van Rietstap vermeldt het wa-
pen van de Mendes da Costa's in Londen (die zich aldaar
slechts "Mendes" noemden) evenwel met byvoeging van
"au canton d'herm".

Dan beschrijft Rietstap nog het wapen "da Costa",
Dit wapen werd o«a. gevoerd door de dichter Isaac da
Costa. Men kan het te Amsterdam vinden aan de gevel van
de da Costa-School op de Rozengracht en .op de grafsteen
van de dichter in de Nieicve Kerk.

In het Portugese Adelsregister, waarvan het ti-
telblad (vertaald) luidt als volgt; "Verhandeling over
de erfelijke en politieke adel, geschreven door Antonio
de Yillas Bqas de Sampayo uit de gemeente Barcellos.
Thans opnieuw herzien en vermeerderd met aantekeningen
en de wapens der families en der voornaamste steden van
dit koninkrijk en met andere merkwaardigheden" Lissabon
1728., lezen we op pagina 267» onder het hoofd
"Costa1s" :
"Zy zyn uit de tyd van Koning D.Alfonso Henriques (1128-
1185)* Het schynt dat hun landgoed de Yilla da Costa in
het arrondissement Figuaira is. Zy hebben de huizen van
de graaf de Soure, van de opperwapensmid van de heer
de Pancas en andere majoraatsheren. Hun wapen is op een
rood veld zes zilveren ribben in drie bundels geplaatst.
Schildhoof d twee ribben in de vorm van het St.Andriee-
kruis, verbonden door een rode band.
Kardinaal D.Jorge da Costa heeft ter ere van de nage-
dachtenis der Infante Dona Catharina, Zuster van Koning
SsAlfonso 7 (1438-1481) aan wie hy' het begin van zyn
groot fortuin had te danken het wapen door een paal ver-
deeld en in het eerste deel dat blauw is een mesrad der
H,Catharina de martelares aangebracht) in het tweede
deel bovengenoemd wapen der Costa's."
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Nog zij medegedeeld dat het wapen "da Costa" is
aangebracht op het plafond der wapenzaal van het voor-
malig Koninklijk paleis te Cintra (.Portugal),

Tenslotte kunnen we nog mededelen, dat aan enkele
leden der Familie Mendes da Costa» waarschijnlyk wonende
in Frankryk wapens werden verleend.

In de Bibliothèque Nationale te Parys vindt men
n.1. in register 1 No.122 enrégistré a l'armorial de
France, dans lequel se trouvent les blasons des families
autorisées a en porter: Fernando Mendes da Costa.
Par ordonnance rendue Ie 26 du mois de Novembre de l'an
1700 par Ms. les commissaires généraux du conseil dépu-
tez sur Ie font der annoiries:
Een schild beladen met drie markiézenkronen.

En Louis Mendes da Costa op goud twee horizontale
rode banden (. f ascé de rouge et d'or de deux pièces)
celles qu'elle sont ici peintes et figurées après avoir
été enrégistrées a l'armorial général, dans Ie régistre
coté C.té de Bordeaux en conséquence du payements des
droits régies par l'Erril et arrest du conseil, du 20
Nov* de l'an I696 sn foy de quoi Ie présent brevet a ètê
délivré a Paris par nous Charles d'Hogier, conseiller du
Roy et garde de l'armorial général de ïrance.

Be afstammelingen van degenen die het Franse wa-
pen hebben gekregen hebben dit nooit gevoerd, doch steeds
de ribben van da Costa,

Uiteindelyk wil ik er de aandacht op vestigen dat
Rietstap op de naam de Costa (dus niet da Costa) het-
zelfde wapen en helmteken vermeldt als dat van de Mendes
da Costa, doch de ribben zijn dan van rood op goud in
plaats van zilver op rood.

Monnikendam, Augustus 1950
notaris J.J.Cock.

SIAMBOOMOWDERZOEK EN FMEUEVERMIG-INGEN
Veelal gebeurt het dat men na een moeilijk onderzoek tot de onplezie-

rige ontdekking komt dat een ander familielid reeds jaren geleden hetzelfde
werk verricht heeft. Erger is nog, wanneer blijkt, dat verschillende perso-
nen zich met hetzelfde onderzoek bezig houden en ijverig langs elkaar heen
werken. Dit zijn geen uitzonderingen, doch algemeen voorko.nende verschijnse-
len.

In ons geslacht werkten een viertal leden reeds jarenlang aan ge-
nealogisch onderzoek. We hadden onderling contact en waren er van over-
tuigd dat wij de enigen in onze grote familie waren. Om de laatste genera-
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t i e s te completeren werd besloten de familievereniging Nijdamstra op te rich-
ten. Ons geslacht omvatte een 300-tal gezinnen en we rekenden op de belang-
ste l l ing van een 50-tal daarvan, Het kwam echte" anders u i t . want na één
jaar hadden zich reeds 150 gezinnen aangesloten. Belangrijker was echter dat
nu bleek dat er reeds 12 verschillende familieleden zich met genealogie
hadden bezig gehouden en hele stamreeksen en fragment-stambomen bezaten.
Rustig was er jarenlang toch nog langs elkaar heen gewerkt en zeer veel
kostbare tijd verspild! Gegevens waar wekenlang naar gezocht was,, bleken
nu reeds lange tijd vei l ig in een kast opgeborgen te zijn !

In a l le opzichten is de vereniging geklaagd en hierdoor zijn t ienta l -
len mensen, die nooit van genealogie gehoord hadden, eensklaps belangstel-
lenden geworden. Dit is de beste propaganda die denkbaar i s . Een invulstaat
die aan al le familieleden werd verzonden, kwam vrij algemeen ingevuld terug,
zodat we nu ook van de jongste generatiën een volledig overzicht hebben
verkregen. Een Landelijke Familiedag, die op Hemelvaartsdag j , l , gehouden i s
op het stamgoed Nijdamstra-State werd door 225 familieleden bezocht en be-
hoort hierdoor tot één der grootste familiesamenkomstenj die in Nederland
gehouden zijn.

Wat is nu het geheim van dit slagen? Ia dit een bijzondere familie?
Neen, wij -lijn overtuigd dat in iedere familie ie ts dergelijks mogelijk is,want
wij danken het succes bijna uitsluitend aan ons gestencild maandblad van 8
pagina's waarin behalve gegevens van genealogische aard, ook familiebe-
richten etc . worden geplaatst.

Om de genealogie in brede kringen van ons volk ,te brengen en het ge-
nealogisch onderzoek te vergemakkelijken, kan een familie vereniging altijd
aanbevolen worden. Srote kosten zijn er niet aan verbonden, daar door het
abonnementsgeld van ƒ 5,~ per jaar en vrijwillige bijdragen al le kosten be-
streden worden. Ongetwijfeld voelt U er ook veel voor om in Uw geslacht tot
oprichting over te gaan» Wilt U echter nog ie ts meer omtrent de werkwijze en
mogelijkheden weten, schrijft dan aan ons secretariaat en wij adviseren U gra-
t i s , hopende U en de genealogie in het algemeen hiermee een dienst te kun-
nen bewijzen. Het Secretariaat is gevestigd; "De Swanneblom", De Kaag, post
Abbenes.

W.Tsj. Vleer„
Archivaris van "Nijdamstra".

WAPENBOEK HESMAN

0e Heer Mr.Mensonides, Archivaris der gemeente Leeuwarden, schrijft
ons naar aanleiding van de publicatie van bovenvermeld artikel in Gene
Nostra jrg,5 no 7/8, dat dit wapenboek niet in het Oud-Archief, doch in de
Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden berust. Hjj heeft in onze publicatie
zeer vele onnauwkeurigheden ontdekt, en heeft zich de moeite getroost de
belangrijkste ervan in onderstaande ljjst, ten dienste van onze leden, te
corrigeren.

Wij zijn de heer Mensonides zeer dankbaar voor zijn medewerking.

Wapenboek Hesman
Sted. bibliotheek Leeuwarden A 828.

Derde deel: Vergadering var allerhande wapenen,, soo van borgers als boeren,
gecouleurd door Gerrit Hesraan.

Belangrijkste verbeteringen en aanvullingen op de naamlijst, gepubliceerd in
«G«ns Nostra", jrg.V, p.127-133.
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15. en sijn vrouw (met potlood bijge- 186.
schreven: Nijenhuijs) 169.

20. Vullenius, oud majoor 201
31- Eelka Johannis
50. Gerrit Jansen Tal 210
48w Egbert Basunik, organist 211
59, Catharina Kramers, goedvrouw 215
75. Fokel IJtsma, sijn wijf 270
76o Jr.Kitten van Kampen 283

109, A.Unia, fiscaal 290
121- Engeltje Alberts Tersteeg,3ijn wijf 303
129. Romke Gerks, trekschipper 306
142. Gualterus Gualteri 323
148. Lijklama 332
150. Geldorp ius
156. G.Gerrits Olpherda 333
164. Oirkje Horati i , sijn vrouw
168. Qr.Bourix of Bouricius 339
169. Do.Boetius Er ic i . 345
178. Heinsius Johannes, notarius
185. Joachimus Stellingwerf, pastor

in Reisum

Wijtska Hijlkes, sijn wijf
Hoite Pijtters Lieuma, chirurgijn

. Do, Petrus Krants, pastor in
Metzlawier

Thomas Krab
Antje Jeronimus, Abma sijn wijf
iJppe'Aedes, -nèolanaar

, Serard Terberge
, Sreviga
, Johannea Ko.-nalis
juffer Anna van Brakel

. Swobbe Heeres Moansma
én 324 omwisselen
, Jan Jaakobs Folkeina, goudsmid

en plaatsnijder
, Do. Theodorus van Thuinen,

pastor Doccomanus
, Schuitéis
wordt 226a.

o

B E S T U U R S M E D E D E L I N G E H .

L.S.,

Op de eerste pagina van dit nummer vinden onze Leden een afbeelding
van onze stand op de Huisvlijttentoonstelling, welke in de maand Juli te
Haarlem is gehouden. Wij verwachten, dat velen er zich toe aangetrokken heb-
ben gevoeld om de eerste stap op de weg der genealogie te zetten.

De Redacteur neemt de vrijheid de Leden er nogmaals op te wijzen, dat
net voor de goede gang van zaken bevorderlijk is , dat de vragen bestemd
voor de Vragenrubriek in Gens Nostra geschreven worden op een apart vel pa-
pier, vooral geen briefkaart., en dat correspondentie met de Redacteur,waar-
op men antwoord verwacht, vergezeld ga van een postzegel; het budget van
Sens Nostra wordt maandelijks nodeloos verzwaard door enige guldens port i ,
die beter besteed korden worden aan de publicatie van enige pagina's meer.

Amsterdam, September 1950.

N I E U W E L E O E N :

633 F.CM.A.Mali Milletstraat 54
634 Os. J.P. van Muilen Heemraadsingel 30
635 Jan Hagoort Kloosterstraat 11
636 K.van Brederode Poststationhouder
637 H.J.Steutel Mauvestraat 49 hs.

A D R E S W I J Z I G I N G E N :

W„D'H,Rosier
redacteur.

Amsterdam-Z.
Rotterdam
Naarden
Marken N.H.
Amsterdam-Z.

61 Sanders, H.G. wordt: W.v.Noortplein 4 bis, Utrecht.
632 Buys, Q.J. wordt: R.R.4, Tara, Ontario, Canada.

DE ER 1

Het Hoofdbestuur heeft gemeend door de ui tgi f te van kwartierstaten
in een behoefte te voorzien en daarom tot die ui tgi f te besloten.

Zij zijn gedrukt op een formaat van 59,5 x 29,5 cm met een nuttige
ruimte van 57 x 25,5 cm en bieden plaats aan vijf generaties, resp. 31 kwart
t ieren.
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Teneinde een ieder in de gelegenheid te s te l l en de staten naar be-
hoefte en naar eigen smaak in te vullen en te nummeren, zijn de, veelal ge-
bruikelijke, inschriften geheel weggelaten en is ook geen nummering aange-
bracht. Wel is een ruime plaats nog aanwezig voor het maken van bijzondere
aantekeningen. De staten bevatten dus alleen de lijnen, die de vakjes
scheiden, waarbij elk echtpaar door een vette lijn i s omgeven en de echtge-
noten door een dunnere lijn zijn gescheiden. Daar vele vroegere uitgaven
het euvel vertoonden, dat de vakjes van de bovenste rij (de betovergroot-
ouders) zoer smal waren en daardoor bezwaarlijk de nodige gegevens konden
bevatten, zijn in deze generatie in de nieuwe staten de echtgenoten niet
naast elkaarf doch onder elkaar geplaatst, hetgeen de inschrijving van de
namen en andere gegevens zeer vergemakkelijkt.

De staten zijn voor onze leden verkrijgbaar door storting of over-
schrijving van een bedrag van ƒ 1 }— op postrekening no. 4796.18 van de
Heer H-O,Meijer te Amsterdam, waarvoor dan geleverd worden: 6 staten op
"gewoon" papier (als kladstaten, uitwisselstaten, enz, te gebruiken) en
één exemplaar op zeer sterk Amerikaans papier, dus in totaal 7 staten.
Toezending geschiedt franco-

Voorts zijn de staten tegen contante betaling van hetzelfde bedrag
te verkrijgen bij de afdelingssecretarissen. Bij bestel l ing gelieve men ui t -
sluitend per giro te betalen. Een andere wijze van betaling kan niet wor-
den geaccepteerd en ook kunnen geen staten bij de Heer Meijer worden afge-
haald.

Het Hoofdbestuur verwacht dat onze leden deze nieuwe uitgi f te ze-
ker met vreugde zullen begroeten en zal het zeker hierbij niet laten. Ver-
dere uitgiften zijn in voorbereiding en zullen toZ.t,. worden aangekondigd.

Tenslotte nog dit: de staten zijn uitsluitend in de hierboven aange-
geven hoeveelheid van 7 stuks (6 -f 1) verkrijgbaar en niet los of in ande-
re combinaties. Men voere hierover geen correspondentie of beste l le b.v.
alleen-ex, op Amerikaans papier. Wie daarvan meer ex. wil hebben kan deze
alleen verkrijgen door een groter aantal pakjes van 7 stuks te bestel len.

De secretaris .

A F D E L I H G A M S T E B D A M

Op 20 September a.s. houdt de afd. Amsterdam haar eerste bijeen-
komst na de vacantie, des avonds 8 uur in het Stationskoffiehuis, Prins
Hendrikkade 27. De spreker op deze vergadering is de Heer A.J.van Houwe-
lingen Rijkhoek, die een causerie zal houden over calligrafie in verband
met genealogie en heraldiek.

C.A.Huygen "Van Graafschap Limburg tot Provincie Limburg. Be-
knopte Kronieken der Staten, die heerschappij hebben
uitgeoefend over gedeelten van het grondgebied, dat
tegenwoordig de Provincie Limburg uitmaakt, gevolgd
door een Kroniek dier Provincie."

Uitg "Ernest van Aelst", Maastricht, 1949.
geb. ƒ5.50 (uitverk.) gebrocheerd ƒ 4 ,—.

Ik moet bekennen, dat mijn eerste reactie bü het lezen van Huygen's
boek was: ja loezie . Ik voelde mij jaloers, niet op de schrijver, maar op de
lezer. Wie studie maakt van Limburgse geslachten,, ta l het na de verschij-
ning van dit werk véél gemakkelijker h?t>ben. Ten minste; als men onder ge-
nealogie ie ts méér verstaat oan een verzameling van geboorte-, huwelijks-
en over lijdensdata. Men moet de te bestuderen personen e.i geslachten
plaatsen tegen een historische achtergrond. Zs hebben immers geleefd, zij
zijn niet uitsluitend: gedoopt, gehuwd en overleden!

Deze historische achtergrond nu, i s in de gebieden die wij tegen-
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woordig samenvatten onder de naam "Limburg", moeilijk te onderscheiden. Zij
vormden immers een bijna onontwarbaar complex van graafschappen, heerlijkhe-
den enz., die deels zelf weer bestonden uit enclaves in andere heerlijkhe-
den,

Men neme bijv, eens de kaart van Zuid-Limburg vóór zich en s t e l l e
zich Eijsden en omgeving voor in de tijd rond 1700. Eijsden zelf behoorde tot
het Nederlandse deel van het graafschap Valkenburg. Breust, in de onmid-
dellijke nabijheid gelegen, was een geestelijke heerlijkheid, ressorterende
onder het Kapittel van de St.Maartenskerk te Luik. Oost, i e t s Noordelijker,
vormde een enclave in het Nederlandse deel van Valkenburg en was een
heerlijkheid, behorende tot het Nederlandse deel van het graafschap Oael-
hem, Iets ten Oosten van Eijsden l i g t Mesch, vroeger een rijksheerlijkheid,
behorende aan het Mariënstift te Aken, dus deel uitmakende van het Duitse
keizerrijk, hoewel dat weer werd ontkend door de republiek der Ver, Nederl.
In een straal van enkele kilometers (we zijn niet buiten het gebied van de
tegenwoordige gemeente Eijsden gekomen!) dus vier heerschappijen! Al; we
weinige kilometers naar het Zuiden gaan, i e t s over de Belgische grens,
practisch tegen Mesch aan, vinden we 's-G'-avervoeren (Fouron-le-Comte),dat
deel uitmaakte van Spaans Daelhem. Wie voelt zich hier niet duizelig wor-
den ?

Hoe meer men zich in deze materie inwerkt, des te meer gevoelt men
behoefte aan een samenvattend overzicht. Ik weet uit ervaring, hoe tijdro-
vend het i s , zulk een overzicht samen te s te l l en , Daarom ju i s t ben ik ja-
loers op de lezer van dit werk, die zich een geweldige arbeid bespaard
ziet . Ik wenste wel dat het 10 jaar eerder was verschenen 1 Niemand, die
zich op enige wijze met Limburg's historie bezighoudt, kan dit overzicht
voorbijgaan I

Thans enige critische opmerkingen. In dit werk hadden zeker enkele
landkaartjes opgenomen moeten worden, b.v, weergevende de s i tuat ie in
Zuid-Limburg vóór en na het partage-tractaat van 1661, en na het verdrag
van Fontainebleau van 1785 en, voor Noord- en Midden-Limburg, bv, de s i -
tuatie vóór en na 1713/15 (Vrede van Utrecht, verdeling van het Gelders
Overkwartier.) Zonder dergelijke kaartjes blijft de s i tuat ie nogal onover-
zichtelijk. Ik verwijs naar het kaartje in: "Schoonbrood-Grossier, Schet-
sen uit de Qesch.v.Maastr, en Omstrt** deel I, 1924, ontleend aan 3.
Goossens, hoewel ook dit kaartje eerst duidelijk wordt, wanneer men zelf
de drie hoofdgebieden verschillend kleurt. Bovendien wordt meermalen ver-
ondersteld, dat de lezer de geschiedenis al kent. Termen als •partage-
tractaat", (blz.31) "Simultaneum" (blz,32), «De Geallieerden" jjblz.33)?
hadden verklaard moetgn worden. 0e "Chambre-mi-partie" (blz.30Jhad óf ver-
zwegen, of duidelijker toegelicht moeten worden.

De moeilijke kwestie der zgn. "tweeherigheid" van Maastricht i s
oppervlakkig behandeld. Op blz.27, 41 en 94 wordt erop gezinspeeld, op
blz. 45 wordt de s i tuatie nog het best benaderd, maar in het namenregis-
ter staat juist deze bladzijde niet vermeld onder "Maastricht". In verband
met deze kwestie had op blz. 98 onder "1648" verklaard moeten «orden
waarom de republiek het bestuur over Maastricht moest delen net de Prins-
Bisschop van Luik (waarvan, tussen haakjes, niet veel terecht kwam).

In de Inleiding zegt de schrijver terecht, dat de provinciale
naam "Limburg" niet verantwoord i s , omdat deze de onjuiste indruk wekt,
dat de tegenwoordige provincie Limburg zich ontwikkeld heeft uit het oude
graafschap (later hertogdom) Limburg. Inderdaad behoort tot de provincie
Limburg practisch geen gebied, dat ooit deel heeft uitgemaakt van het ou-
de hertogdom Limburg. Hierop wordt op blz.19 wel gezinspeeld, maar de
niet-ingewijde leest daar zeker overheen. (Zie betreffende de naam "Lim-
burg" : A.J.A.Flament in «De Maasgouw", 1900, jaargang 22, bl.19/20 en
op bl . 1 van jaargang 1, 1879, de beginselverklaring van de Redactie).

Tenslotte een technische kwestie: het zoeken naar de alphabetisch
geordende hoofdstukken, waarop de verwijzingen slaan, kost veel tijd. Beter
konden achter de verwijzingen de bladzijden worden aangegeven.
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Men vindt verder een uitvoerige bibliographie; naamregis ter, en een
zeer practisehe bijlage ter verklaring van veel voorkomende termen als:
Leenhof, Heerlijkheid, enz.

Oit boek brengt weliswaar geen nieuwe feiten aan het licht, naar
als goed geordende samenvatting van wat links en rechts gepubliceerd is.
heeft het grote waarde. Deze critiek moge er toe bijdragen, de waarde nog
té vergroten.

Th.G.A.Bos,
Maart 1950-

Van het Familieblad "7e Velde" verscheen in Aug= 1 . 1 , No= 1 van de 2e Jaar-
gang,, waaraan voorafging de u i tgave >/an een reg i s t er op de Ie Jaargang.
Al l e hulde aan de ijverige s e c e t a r i s der fami l i everen ig ing , de heer N.AoF»
van de Velde te Hilversum.
Wij ves t igen er de aandacht op, dat het abonnementsgeld thans bedraagt ƒ 5 , -
per ha l f jaar .

W.R.

TBAGEHHDBHIEg

Deze rubriek staat ten dienste van een ieder, die met zijn onderzoek
is vastgelopen, dan wel diegenen, die met andere personen verbinding zoe-
ken op genealogisch en heraldisch gebied.

De vragen zijn uitsluitend in te zenden aan de Redacteur van Gens
Nostra. Postbus 976, Amsterdam-C.

Deze rubriek i s uitsluitend bestemd voor de leden der N.G.V.

Gegevens gevraagd betreffende:

1. Geboorte, huwelijk en ouders van:
Jan Verduin (Verduyn; Voorduyn), begraven te Nieuwland op 17 Januari
1791; gehuwd met Elisabeth de Man (gedoopt te Zyderveld 2-2-1749, over-
leden Nieuwland 5-5-1822) Hun zoon Cornelis i s gedoopt te Leerbroek
27-2-1785.

2. Geboorte, overlijden en ouders van:
Adrianus ' t Lam (geboren + 1775?), gehuwd te Leerbroek met Annigje
Brouwer (ged. te Leerbroek 25-7-1779, overleden aldaar 5-7-1832).

3. Geboorte, huwelijk «n ouders van;
Jan Advocaat, geb. te Blokland (+ 1742?), overleden te Gorinchem 19-9-
1812, gehuwd met Grietje de JongT

4. Geboorte, huwelijk, ouders en overlijden van:
Grietje de Jong (zie vraag 3 ) ,

J.H. de Groot
Essenburgstraat 10
fiotterdam-W.
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Berckhout

Gevraagd wordt het voorgeslacht van Jaoob Jaoobszo Berckhout,
overleden te Lisse vóór 1 Mei 1674 en vermoedelijk broeder van Arie Jacobsz.
Berokhout die in dat jaar te Schoorl woonachtig was.

Is deze famil ie welgeborsn ?

Boeckesteyn (Boekestein, Boekestijn, enz.)

Gezocht wordt het wapen van deze Westlandse famil ie, waartoe be-
hoort Pieter, laatstelijk baljuw van Batavia, wiens wapenbord anno 1781
nog in de Portugese binnenkerk aldaar hing. De genealogie van deze familie
is in bewerking.

Belangstellenden worden verzocht zich met mij in verbinding te\.
s te l len.

Oenick (Deenik)

In bewerking is de genealogie van deze Maassljis-Culemborgse fami-
l i e . Belangstellenden kunnen zich met mij in verbinding ste l len.

D. van Baaien,
Goudreinetstraat 107, • s-Gravenhage,

1) Inlichtingen gevraagd over het echtpaar Christianus de Bois en I
Sophia Schuiten, dia te Rheinberg (Rijnland) de 18 Febr. 1788 in de i
R.K.Kerk aldaar lieten dopen hun zoon: Franciscus.

Peter en Meter waren: Franciscus Neeff en Sophia Schuiten, geb, :

Tillemans.
Bovengenoemde echtelieden waren Hollanders en waarschijnlijk n i e t

te Rheinberg gevestigd. j

2) Waar zijn genealogische gegevens te vinden over Oaniël Mos ter t, I
(Mostaert, Mostart) secretaris van de stad Amsterdam, waar Vondel in j
1635 twee gedichten aan opdroeg. j

3) Bestaat er, naast de hier en daar in kunstgeschiedenisboeken ver- j
sprei de beschrijvingen, een werk gewijd aan de Amsterdamse schutters- en .!
gildestukken, met vermelding van de namen der daarop afgebeelde perso- '
nen ? ;

E.Kahmann - van Vlijmen :
Van Heemstralaan 49, Arnhem.

!

Gevraagd gegevens over de geslachten j

De Jong en Van Es |

voorkomende in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, j
Deze namen komen ook voor als de geslachtsnaam van Es de Jong. I

J.T.v.d.Ham,
Riouwstraat 100, Amsterdam.
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