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Jaargang 5* No. 10 October 1950.

L.S,

Naar aanleiding van de hernieuwde "belangstelling in
de affaire Bourbon-Eaundorff zijn wy zo gelukkig van de hand
van ons geacht medelid, de Heer Mr. J.G.Huyser te 's-Gra-*-
venhage, een studie over de naam Naundorff te kunnen publi-
ceren.

De Heer R.F.Muschart te Arnhem heeft zich bereid
verklaard de redactie van het heraldisch gedeelte van ons
tijdschrift op zich te nemen; wij zullen in de toekomst ge-
regeld op vier pagina's heraldiek per nummer kunnen reke-
nen, waarvoor wy genoemde Heer zeer dankbaar zijn.

Tot ons leedwezen i s het Septembernummer van Gens
Nostra, door een fout van de drukker, een centimeter te
veel afgesneden; "wy bieden onze leden hiervoor wel onze
verontschuldigingen aan.

In Uovember zal Gens Nostra niet verschijnen; begin
December komt ons blad ui t met 40 a 44 pagina's.

W.D.H. Hosier,
redacteur.

x x x x

WAAROM NOEMDE LOUIS X V I I ZICH NAÜNDORFF ?

De literatuur over de Bourbon-Naundorff hier te lande is niet uitgebreid.
Behalve enige artikels van Kramer, Fruin en Wildeman, en enige noti t ies in
de Ned. Leeuw en in Archief v.G. en Her. 1947 vond ik niets . Mij interesseer-
de in het bijzonder de vraag hoe de Dauphin toch aan die naam Naundorff kwam.
Mijn bevindingen, geput uit in het buitenland uitgekomen werken, vatte ik
samen in bijgaand art ikel .

Mr J.G.HUUSER, Oostduinlaan 101
Oen Haag

Op een dag van het jaar 1845 is de navolgende acte ingeschreven :
In het jaar een duizend acht honderd vijf en veertig den twaalfden
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der maand Augustus des na middags ten zes ure zijn voor ons Daniel
van Koetsveld Wethouder ambtenaar van den burgerlijken stand der
Stad Delft, verschenen Charles Eduard de Bourbon oud vier en twin-
tig jaren particulier en Modeste Gruau Graaf de la Barre oud vijf-
tig jaren voormalig procureur des Konings bij de regtbank van eer-
sten aanleg te Mayenne in frankrijk, beiden alhier woonende en zijn-
de de eerste de zoon en de tweede een goede bekende van den na te
noemen overleedenen,
welke ons hebben verklaard, dat op den Tienden Augustus dezes jaars
des namiddags bijna drie ure in het huis wijk twee Nommer twee en
zestig *) aan het Oude Delft alhier is overleden CHARLES- LOUIS DE
BOURBON Hertog van Normandië (Lodewijk de zeeventiende) bekend ge-
weest zijnde onder de namen van CHARLES- GUILLAUME NAUNDORFF, gebo-
ren op het Kasteel te Versailles in frankrijk den zeven en twintig-
sten Maart zeventien honderd vijf en tachtig en alzoo oud ruim zes-
tig jaren, wonende binnen deze stad, zoon van wijlen Zijne Majesteit
Lodewijk de zestiende Koning van Frankrijk en van Hare Keizerlijke en
Koninklijke Hoogheid Marie Antoinette Aarts Hertogin van Oostenrijk
en Koningin van Frankrijk beiden gestorven te Parijs.- Echtgenoot
van Mevrouw de Hertogin van Normandië geboren JOHANNA EINERT, wo-
nende alhier. En hebben de Oeclaranten deze acte na voorlezing
nevens ons onderteekend.
Charles Edouard de Bourbon 0 van Koetsveld
M Gruau C.te de la Barre

Opgemerkt moet worden, dat in de geboorteacte van de Dauphin d.d. 27
Maart 1785 staat; LOUIS CHARLES OE FRANCE, DUC DE NORMANDIË.

Op de Bourbon-Tentoonstelling te Delft, 17-27 Juni 1904, was een zilveren
penning geëxposeerd, 'daterende van omstreeks 1815, waarop aan de ene
zijde het portret stond vanden knaapje, omgeven door de woorden LOUIS
SECOND FILS DE LOUIS «VI NE LE 27 MARS 1785, en aan de andere zijde de
woorden stonden REDEVENU LIBRE LE 8 JUIN 1795. Blijkens deze penning waren
er dus in Frankrijk destijds personen, die de ontvoering van de Dauphin uit
de Temple als feit aannamen. Maar, aangenomen, dat deze inderdaad heeft
plaats gehad, is hij dan identiek aan CARL WILHELM NAUNDORFF, die tussen
1810 en 1833 in Duitsland woonde en daar op 19 November 1818 te Spandau
huwde met de 15jarige JOHANNE FRIEDERICKE E INERT, "des zu Havelberg
verstor Burgers und Pfeifenmachermeisters Herrn Friedrich Einert einzige
nachgelassene ehe Tochter», volgens uittreksel uit het overlijdensregis-
ter der gemeente Nieuw Ginneken op 8 Juni 1888 overleden te Ginneken en
Bavel, en in de acte genoemd Douairière Johanna Frederika Einert, oud 85
jaar, geboren te Brandenburg, weduwe van Louis Charles de Bourbon, Her-
tog van Normandië. Bij onderzoek bleek, dat de weduwe is geboren te Havel-
berg 27 Februari 1803, ged. 2 Maart, als JOHANNE FRIEDERIQUE, dochter van
•Carl Friedrich Einert, Pfeiffenmacher Geselle, und Frau Marie Louise
Stendeln."

Een derde vraag, van minder belang, doch wel waard onder de ogen te zien,
is: Hoe kwam de Dauphin er toe de naam Naundorff aan te nemen ?

) Destijds Hötel-Café-Casino, thans genummerd 40.
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Alain Oeoaux schrijft in de Avant-Propos van zijn in 1947 uitgekomen boek, ge-
titeld "LOUIS XVII retrouvé", dat er sedert de dood van de Dauphin meer dan
3000 publicaties betreffende zijn persoon zijn verschenen, Jaren zouden nodig
zijn alleen om te weten te komen in welke openbare of privé boekerijen al de-
ze werken zijn te vindenf en jaren zouden nodig zijn om al die publicaties te
bestuderen, Decaux's boek is een uitkomst, want daarin is genoeg materiaal
te vinden om althans te trachten laatstgenoemde vraag te beantwoorden, Niet
minder belangrijke gegevens vindt men in het werk van André Pillet "Recherches
faites en Allemagne sur l'horloger Charles-Guillaume Nauendorff, Prétendu
Fils de Louis XVI et de Marie Antoinette", Paris, 1913., Immers de oplossing
van het raadsel is alleen te bereiken aan de hand van Louis's gedragingen
in Duitsland. En in de 3e plaats de 760 documenten, door Georges de Manteye."
gepubliceerd in zijn werk "Les faux Louis XVII", Paris, 1926, 2 delen, waarin
de door mij aan te halen doop-, trouw- en begraaf inschrijvingen zijn te vinden,

Op 23 Sept. 1825 verklaarde zekere Naundorff in Brandenburg ter gelegenheid
van een ondervraging o,m. ;
"Ich heisse Ludwig Bourbon, bin ein Fürst,,,,, In einer Nacht wurde ich
durch meinen Pflegevater (MANTORFF ?) gewecket und kam nach Deutschland.
Von diesem Pflegevater, der die Uhrmacherkunst zum Zeitvertreib ausübte,
erlernte ich dieselbe."
Deze verklaring ondertekent hij : "Ludewig Burbong."

In hetzelfde jaar verklaart dezelfde persoon, Louis-Charles de Bourbon, dat
"Un horloger de profesion -devenu par ses soins affeotueux son second père-
lui enseigna son art, et les gens, avec qui il se trouvait, lui apprirent
l'allemand, qu'il parle constamment, si bien, qu'il finit par oublier
presque complètement sa langue maternelle".
En in "La branche alnée des Bourbons" door M.Gruau de la Barre, Haarlem,
1871, vertelt hij van een reisgezel, met wie hij in een postkoets nabij Berlijn
kennis maakte. "Il me fit conduire a Berlin dans une autre voiture particu-
liere. Etant parti avant moi, il m'y avait devancé et m'attendait aux portes
de la ville. Il remit son passeport a la police comme étant Ie mien, pour ma
faire entrer.,"
Hij maakt ook gewag van zijn pleegmoeder, door hem slechts aangeduid als
"Mad. XXX",: "Des que je fus a moitié rétabli, elle s'occupa de m'instruire
dans la langue allemande, afin que je pusse plus facilement passer pour son
enfant. Elle était née en Suisse."
Later noemt hij haar "Ma mère adoptive, la dame allemande, avec laquelle
j'avais demeuré depuis ma sortie du Temple.... elle était remariée. Elle
avait épousé un très-honnête homme horloger de son état.'J"

In een later verhaal (Krossen, 1828) deelt hij mede, dat de genoemde jonge
man hem zijn eigen pas ter hand stelde "afin qu'il puisse entrer dans Berlin
sans difficultés» Ce passeport est au nom de NAUNDORFF".
En voorts over de "dame qui l'avait receuilli a sa sortie du Temple .....
avec son mari, horloger: il sut me dépeindre son art avec tant d'attraits,
que je l'écoutais avec plaisir et enfin Ie priai instammant de monter un
atelier afin d'apprendre son art. Dans la quatrième année, mon maitre
m'assure qu'il n'avait plus rien a m'apprendre."
Dit verhaal tekent hij aldus: "Louis-Charles, autrefois Dauphin de France
et de Normandie, ou Louis Dix-Sept".

Van belang is ook de mededeling van Louis-Charles, bij zijn komst te Berlijn
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in 1810 een gesprek gehad te hebben met P.L. Le Coq, Chef v.h.Paspoorten-
bureau, sedert 29 Apri l 1912 Polizei Prasident aldaar, en aan deze desge-
vraagd te hebben geantwoord:
"que son nom de famil ie éta i t Naundorff. Alors -vervolgt hij- M.Lecoque f i t
chercher son passeport a la pol ice, et m'engagea pour me soustraire a mes
perséouteurs, de m'établir dans une petite v i l l e pres de la capitale, sous
le nom de mon ami," dus NAUNDORFF. x)

Ook in een br ief aan zijn zuster Son Altesse Royale Madame duchesse
d'Angoulème d.d. 11 Maart 1817 (Zie Gruau de la Barre) noemde hij zijn pleeg-
moeder: Ma mère adoptive éta i t veuve d'un homme, qui, comme beaucoup d'autres,
a perdu la vie pour nous, par les mains des révolutionnaires. Je ne oonnais
pas le nom de oette digne femme, je sais seulement que son seoond mari
é ta i t Suisse de nation, et qu'el le avait f a i t sa connaissanoe par M.Lebas.
La famil ie de eet homme et celle de M.Lebas avaient alors leur domicile a
Genève."

Wat Louis-Charles hier zegt is in deze eeuw gebleken volkomen ju i s t te zijn.
Volgens Gustave Bord MAutour du Temple", Paris 1912, zou de femme allemande
Madme des Rosiers zijn, echtgenote van Citoyen des Rosiers. Dit is zeker
niet zo, immers deze Mad.des Rosiers heette van zich zelf Clary Melvood,
en was een Engelse (Zie ook J J.Regnault, "Le cimetière de la Madeleine",
Paris, 1812). Dr.W.Gabler deelt in een Noot op pag. 153 van zijn boek
"Ludwig XVII. Eine historische Streitfrage und ihre Lösung", Prag 1897,
mede, dat de duitse dame was Frau Delmas,"eine junge Wittwe, deren Mann am
10. August 1792 als Vertheidiger der Tuilerien gefallen war", Uit de re-
cherches o,m. van Delrosay (Zie Ad.Lanne, "Louis XVII et le secret de la
révolution", Paris, on Paul F.Macquat "Le f i l s de Louis XVI en Suisse",
Paris, 1922) is gebleken, dat zij een geboren Fr.Zwitserse was en wel een
der t ien kinderen van de Pasteur Jacques Himely te Trameian, Zij is aldaar
geboren ongeveer 1760 en huwde eerst met Henry Leschot u i t La Chaux-de-
Fonds (gedood 1792) en daarna met zekere Perrin of Jeanperrin, horlogemaker
te Tra«#l»rt, 2ij was een nicht van Suzanne-Cathérine Himely, gehuwd met Jean
Frédéric Leschot, zich noemende Lebas, ook horlogemaker, die Louis-Charles
in 1797 enkele dagen te Genève bij zich heeft gehad. Madme Leschot-Himely
zou de Prins na zijn ontvoering u i t de Temple in haar woning Rue de Seine 6
te Parijs ontvangen, en vandaar naar de Vendée gebracht hebben. In I t a l i ë
zouden zij en haar tweede man, Perrin, Louis-Charles weer ontmoet hebben,
en daar zou laatstgenoemde van Perrin les in het horlogemakersvak gehad
hebben. "Le prince", zegt Macquat, "portai t alors le nom de sa mère adop-
t ive , Mme Perrin, et passait pour son propre f i l s " - dus "Charles Perr in",
Tot 1800 zou hij vertoefd htbben ten huize van Dr Barthélemy Himely te Ge-
nève on daarna nog enige tijd (1803-1804) gewoond hebben in een boerderij
van de famil ie Himely nabij Neuveville in Fr.Zwitserland, waar hij zich ver-
der heeft bekwaamd in het horlogemakersvak.

Hoe nu te verklaren, dat hij «presque complètement" zijn moedertaal heeft
verleerd? De families Himely en Leschot waren Fr.Zwitsers, gevestigd in
Genève, Neuveville, Tramelan, Bienne, La Chaux-de-Fonds. Een broer van
Madme Leschot-Himely, Jacques-Antoine, was Capitaine dans le Regiment de
Reinach - Suisse au service de la France. Een andere broer, Samuel, was

) Zie "Abrégé de l 'H is to i re des infortunes du Dauphin".
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Pasteur te Tramelan, Bévilard en Bienne. Ook de naam MANNTORF (met een
vraagteken), door Louis-Charles genoemd, blijft onverklaard En evenzeer
dat hij in de Abrégé beweert; in 1809, toen hij 24 was, de Temple medegere-
kendj in totaal 17 jaren in gevangenschap te hebben doorgebracht. Hij houdt
geen rekening met de 4 leerjaren, door hem zelf opgegeven. En, als men de
conclusies van Macquat als juist aanvaardt, is hij van 1795 tot + 1804 onder
de hoede van de Himely's geweest, dus ook in vrijheid. Dit is 9 jaar. Over
het tijdvak 1804-1810 hangt nog dikke duisternis. Tempus docebit.

In de pas stond natuurlijk een signalement, wat trouwens blijkt uit het na-
volgende:
"Le Président (Le Coq) examina avec plus d'attention Ie passeport de M,
Naundorff afin de s'assurer si le signalement pouvait un peu se rapporter
a moi, Cheveux noirs -lit il hautement- yeux noirs, non cela ne se peut
pas". De pas bleek derhalve niet verder bruikbaar voor Louis-Charles.
(Zie "Abrégé").

Blijkens een brief d.d. 19 Mei 1825 van de Rechter-Commissaris Schultz aan
de Oberbürgermeister van Brandenburg heeft Louis o.m. verklaard (Zie "Les
faux Louis XVII", Tome I, pag, 507);
"Er will...... in der Nahe von Genf in einem isolirt liegenden Landhause
sioh aufgehalten und von seinem Pflegevater * ) , welcher ein Uhrmacher von
Profession, diese Kunst erlernt haben, soll ihn sein Pflegevater in einer
gebirgigten Gegend, unter Ueberreichung des Bildnisses seiner Eltern auf-
gefordert haben, wenn er künftig nach seinem Namen gefragt würde, zu sa-
gen: Er sey der Sohn eines Uhrmachers, sei aus Weimar, und sein Name sey
NAUNDORFF".
Toen hem daarna de raad was gegeven dienst te nemen in het legioen van de
Hertog van Brunswijk-Oels, en hij zich naar diens hoofdkwartier in Nachod
(Bohemen) had begeven, zou hij dan ook aan deze hebben opgegeven "NAUNDORFF"
te heten. DAARNA heeft hij kennis gemaakt met de jonge man van de postkoets,
die óók Naundorff bleek te heten. Toeval ? ?

Dr. Otto Tschirch, Gemeentearchivaris te Brandenburg, maakt gewag van een
Naundorff te Berlijn. In een verslag in "Le Temps" van 14 April 1911 (Zie
Decaux) wordt een causerie besproken, door hem gehouden. Hij zou bij die ge-
legenheid o.m. gezegd hebben, dat zekere Naundorff destijds een kruideniers-
zaak en drogisterij dreef in de Königstrasse te Berlijn, en dat hij de man
was, die "receuillit a son arrivée a Berlin l'avonturier douteux qui devait
prendre son nom". Ik kom op deze Naundorff terug.

Ook in "La Lêgitimité" van April 1909 wordt aandacht geschonken aan deze
Naundorff. Op de mededeling aan Louis-Charles, dat de Berlijnse Overheid
een inlichting had gekregen, dat een Naundorff was gevonden, antwoord
Louis-Charles: "Ce Naundorff de Halle qu'on ne peut identifier avec moi
ne pouvait Stre que le voyageur qui m'avait remis son passeport a Berlin
et que M.Lecoq avait retiré de la Police." x x)
Tschirch deelde nog mede, dat deze Naundorff uit de Königstrasse een li-
aison had met zekere Mad.Sonnenfeld. Nu zegt Louis-Charles in een van zijn
Mémoires ("Louis XVII devant ses contemporains") het navolgende (Zie

') Oe pleegvader Perrin is in 1798 overleden, gelijk wij zagen.



Decaux pag. 234):
"Cette jeune dame n'était pas la soeur de Naundorff, elle était veuve non
plus, mais elle'était en effet, la femme d'un horloger établi a Roshweil,
sur Ie Neckar, Celui-ci l'avait abandonnëe, et, depuis elle avait entretenu
avec Naundorff, du moins j'eus lieu de la supposer, une de ces liaisons de
ooeur que les moeurs de notre siècle ne tolèrent que trop,...
J'abandonnais complètement a Mme Sonnenfeld la direction de mes affaires".
Hij noemt haar zijn "gouvernante", te vertalen als huishoudster. Aan genoem-
de heer Schultz antwoordt hij op 22 Dec. 1824 op diens vraag} of hij vóór zijn
huwelijk met Mej, Einert reeds gehuwd was geweest: "Ja, uit einer Wittwe
Sonnfeld, die ich in Berlin geheiratet, Deren erster Mann stand unter Mili-
tar, und wurde ich von einem militarischen Prediger, dessen Namen ich nioht
weiter angeben kann, im J. 1810 getraut" (Zie: "Les faux Louis XVII") + +)
En, als hij op 19 Nov, 1818 te Spandau trouwt met genoemde Mej. Einert,geeft
hij op weduwnaar te zijn, oud 43 jaar, geboren te Weimar, zoon van Gottfried
Naundorff,
"Voici", zegt Louis-Charles (Zie Gruau de la Barre), "comment je l'avais
connue.Naundorff me l'avait recommandée en la faisant passer pour sa
soeur ,.... Elle consentit généreusement a se mettre a la tête de mon
ménage,.,,. Je crois utile de dire que cette dame en public passait pour
ma femme...,.",
Intussen is een huwelijksinschrijving NAUNDORFF-HASSERT (haar meisjesnaam)
nimmer gevonden. Mad, Sonnenfeld had dus eerst een verhouding met zekere
Naundorff en huwde daarna met een zich noemende Naundorff! In "L'affaire
NAUNDORFF", Paris, 1911 ,.<pag.99) noemt de schrijver, Francois Laurentie,
de voornamen van bedoelde kruidenier-drogist, t.w, CHARLES-LOUIS, waarvoor
men leze KARL (of Carl) LUDWIG. Louis-Charles zegt, dat de pas stond ten
name van NAUNDORFF, maar noemt geen voornamen,

Wij zien hier hoe en waarom Louis-Charles de Bourbon zioh successievelijk
noemt Charles Perrin, Naundorff, Carl Ludwig Naundorff (of ook wel Nauen-
dorff, zoals hij wel tekende); Carl Wilhelm Naundorff, Charles-Guillaume
Naundorff, Louis-Charles-Guillaume Naundorff, Charles-Louis (öf ook wel
Louis-Charles) de Bourbon, Vermelden wij nog, dat een brief bekend is, dd.
18 Oct. 1832, uit Genève, waarin hij zich noemt "Naundor docteur",

De hier voorgelegde figuur is geconstrueerd uit de verklaringen van
Louis-Charles zelf, grotendeels niet bevestigd of oncontroleerbaar. Maar
hoe ziet de figuur er uit, als wij de documenten nagaan, door de Manteyer
in afschrift of foto gepubliceerd ?

De bovengenoemde Mej.Hassert, geb. Halle 20 Jan. 1774, ged. 25 Jan.
als JOHANNA CHRISTIANA dochter van Johann Gottlieb (of Gottfried) Hassert,
grenadier v d Cap du Bouchet, huwt te Halle 1 Maart 1795 als ANNA CHRISTIA-

) Men doelde niet op de kruidenier-drogist Carl Ludwig, want deze was
in Berlijn geboren. Volgens Macquat zou de man van de postkoets ge-
naamd zijn CHRISTIAN HEINRICH NAUNOORFF, agent secret du roi de Prusse,
fils naturel du Sieur de Naundorff et de Kassen, et de Suzanne Dopf,
geb. Alteburg 12 April 1780, ov. Halle 17 April 1817. Hij was gehuwd
met Johanna Rosine Oswald,

) Volgens Tschirch "war ein Feldprediger in diesen Zeiten in Berlin
überhaupt nicht vorhanden."
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NA HASSERTIN met JACOB SONNFELD Soldat vom Depot bataillon des hochlöbl von
Thaddenschen Infant Regiments von des Herrn Hauptmanns von Jaczowsky Kom-
pagnie allhier, gebürtig aus Rothweiler im Würsburgischen,
Uit dit huwelijk een doodgeboren kind, geb. Halle 31 Mei 1795, Zij hertrouwt,,
nadat Sonnfeld haar al spoedig na het huwelijk had verlatens te Halle 8 Maart
1800 met den Junggeselle Jo(hann) X(ristian) MULLER. Soldat von Obrist von
Zweifel, 24 Jahre alt, des Wirths Jo X Müllers altester Sohn, aus Berlin.
Vermeld wordt in de acte, dat zij is "geschieden; Soheidebrief ist da, des
U Off Gottlieb Hasserts einzige Tochter aus Halle." Uit dit huwelijk een
zoon JOHANN GOTTFRIED, geb, 16, ged- 17 Noy. 1801, ov. 16 Maart 1802 te Halle.

Tussen deze twee huwelijken heeft J,C,Hassert een verhouding gehad met zekere
CARL BENJAMIN WERG (of Werge), geb, 3, gsd, 9 Mei 1777 te Halle, "H Joh Gott-
fried Werge B u Brau-Interessentens wie auoh RosshSndlers, gr Ulrichstr, 7,
u dessen ux Catharina Friederioa geb Zinckin."
Te Halle is gedoopt 18 Aug. 1797 een zoon CARL X GOTTLIEB, geb, 16.
"Eltern Carl Benjamin Werch, Soldat von M v Woisky u X Johanne Hassertin
(Ihr Mann ist Jaoob Sonnenfeld),"
Voorts werd te Halle gedoopt 5 Nov, 1798, geb. 1, een dochter- JOHANNE MARIA
"Eltern Johanne Hassern zum Vater hat sich angegeben Carl Werg von Major
von Griesheim," Dit kind is 27 Nov-, 1799 te Halle als Johana Dorothea over-
leden, oud 1 jaar en 3 weken,

Na de dood van de 2de echtgenoot MULLER, zeker na 1810, heeft Hassert een
verhouding met de zich noemende CARL WILHELM NAUNDORFF. Te Halle werd 19 Jan.
1775 gedoopt JOHANN WILHELM, geb, 15, zoon van M st r Johann-Gottfried
Nauendorff, Bürgern u Strumpfwirkern en Sophia Elisabeth geb, Güntherin, Dit
kind is ov, Halle 14 Aug, 1781.
Voorts werd te Berlijn gedoopt 6 Maart 1781, geb, 1 Maart, CARL LUDEWIG.
Pater: Meister Christian Friedrich Nauendorff, Burger Zeug und Raschmacher.
Mater: Marie Louisa Sillern.
Deze CARL LUDWIG (Ludewig) NAUENDORFF is burger van Berlijn geworden 26 Maart
1805. Werd ingeschreven als "Kaufmann von der Mater ialhandlung". Hij onder-
tekent de burgeracte "C.L„NAUNDORF."

Wij krijgen nu deze eenvoudige figuur:
CARL BENJAMIN WERG, geb. Halle 1777, leeft van 1796 - 1BO0 met J.C.Hassert
en hervat als Naundorff -aldus de Manteyer- deze verhouding na 1810 tot
haar dood in 1818, is mogelijk met haar getrouwd, wat echter niet is bewe-
zen. Sedert 1805 woont te Berlijn aan de Königstrasse de kruidenier-drogist
CARL LUOEWIG NAUENDORFF (Naundorf), geb. Berlijn 1781, ov. aldaar 19 Mei
1827, die merkwaardigerwijze nimmer door politie of justitie bij het onderzoek
naar de identiteit van Carl Wilhelm Naundorff is gehoord, en ook niet is ge-
confronteerd. Johann Wilhelm Nauendorff, geb. Halle 1775, overleed 1781.
Carl Wilhelm N. zegt bij zijn huwelijk in 1818 met Mej.Einert 43 jaar te zijn.
Welnu, zegt de Manteyer, in 1913, "il est clair qu'il s'est attribué alors
les papiers de Wilhelm (Johann Wilhelm) Naundorff.... fils du bonnetier
Gottfried Naundorf et de Sophia Günter. Les noms et prénoms concordent
Il substitute Weimar a Halle pour voiler son origine exacte...., Johann
Wilhelm ne pouvait protester...." Maar een belangrijk punt wordt door d.M.
niet aangeroerd: Waarom veranderde Werg van naam, voorgoed? Daarvoor moet
hij een dringende reden gehad hebben. Was hij deserteur ?

Hanne Hassert stierf te Spandau 15 Sept. 1818, oud 45 jaar. In het Begrafe-
nisregister van de S.Nicolai Kirche aldaar staat zij te boek als "Ehefrau
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des hiesigen burgers und Uhrmacher meisters Herrn CARL WILHELM NAUNDORFF.11

Zij l i e t na "Den Wittwer u 1 Sohn." Deze zoon waa-Carl Christian Gott l ieb,
geb. 16 Aug. 1797, zoon van WERG. Is het niet opvallend:
Dat èn Werg èn Hassert in Halle zijn geboren?
Dat de tweede voornaam van vader Werg is GOTTFRIED, terwijl Louis-Charles bij
zijn huwelijk in 1818 opgeeft, dat zijn vader GOTTFRIED heette ?
Dat de jong overleden Johann Wilhelm Nauendorff ook te Halle is geboren,, in
1775, terwijl Louis-Charles bij zijn huwelijk in 1818 opgaf 43 te zijn ?
Dat te Berlijn, waar Louis-Charles zich in 1810 vestigde, sedert enkele j a -
ren een eerzame kruidenier-drogist CARL LUDEW1G NAUENDORFF (Naundorf) woon-
de, geb. te Berlijn ?
Dat Louis-Charles, die zich bij voorkeur tot zijn dood toe, Charles-Louis
noemde, de verfranste voornamen CARL LUDWIG bezigde ?
Dat, toen zijn dochter Marie Antoinette op 5 Apri l 1829 te Krossen werd ge-
doopt, als vader is geboekt Louis Charles Guillaume Naundorff, evenals bij
de doop van zijn zoon Louis Charles op 18 Maart 1831 ? Terwijl, toen te
Spandau op 19 Sept. 1819 zijn dochter Johane Amalie werd gedoopt, als naam
des vaders is opgegeven CARL WILHELM NAUNDORF ?
Dat de Commissaris van Pol i t ie Winokler te Berlijn op 16 Dec, 1824 rappor-
teerde: "Der Tuchmacher (lakenwerker) Geselle Carl Nauendorff damals 27
Jahre a l t , aus Halle gebürtig, kam in Jahre 1810 ausserhalb hierher, bezog
Schützen-Strasse No 52 eine eigene Wohnung'O Beroep, geboorteplaats en
leefti jd zullen wel door deze Carl zelf zijn opgegeven. Voor 27 leze men 25.

Dit alles is zeer opmerkelijk. Maar is met dat al het bewijs geleverd, dat
Werg is Naundorff? In 1810 was er geen aanleiding een nader onderzoek in
te ste l len. Wèl na 1818, toen Naundorff constant opgaf u i t Weimar te zijn.
De recherches aldaar waren negatief. Zou men nu niet in Halle inlichtingen
hebben ingewonnen? Natuurlijk wel, maar die zijn kennelijk niet bewaard geble-
ven, Toen moet de aandacht ook op Werg zijn gevallen als hij de gezochte was.
Of was het voorbeschikt, dat pas 100 jaar later de Manteyer d i t zou moeten
ontdekken?

Volgens Decaux is het zeker, dat de Dauphin aan het Hof te Versailles steeds
Charles werd genoemd, en ook gedurende zijn verblijf in de Temple, Maar toen
hij daar enige stukken moest tekenen, schreef hij "LOUIS CHARLES CAPET" of
wel "LOUIS" alleen. Maar conform zijn overlijdensacte staat op zijn grafzerk
te Del f t :

ICI REPOSE
L O U I S X V I I

CHARLES LOUIS DUC DE NORMANDIE
ROJ DE FRANCE ET DE NAVARRE
NE A V.ERSAILLES LE 27 MARS 1785

DECEDE A DELFT LE 10 AOÜT 1845

Den Haag 1949 Mr J..G.Huijser

*) Zie rapport pag. 476 in "Les faux Louis XVII»
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(Vervolg)

Alarm. P.Alarm 25-6-1933 evangelist der Stadskerk te
Utrecht.
Bron: de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 26-6-1933

en
P.B.Alarm 29-11-1928 te Rotterdam ondertrouwd met S.
van der Eist.
Bron: het Rotterdamsch Nieuwsblad van 30-11-1928.

Alderliefste. Bastiaen Alderliefste in 1807 in Poortu-
gaai.
Bron: Rechterlijk Archief van Poortugaal.

Aldoodt. Burghje Aldoodt woont 3-4-1701 te Bergen op Zoom.
Bron: Doopboek van de Hervormde gemeente te Bergen

op Zoom.
Aldus. Johannes Aldus 10-2-1810 te Dordrecht.

Bron: het Familie Archief Otto de Kat in het Gemeente
archief te Dordrecht

en
Cornelis Aldus 4-11-1826 kantoorbediende te Nijmegen.
Bron: Minuut Acten van Notaris J.A.van Manen te Nij-

megen.
en

A. Aldus, die als jonge dochter 12-11-1929 te Rotter-
dam trouwde met P.J.A.Aarse.
Bron: het Rotterdamsch Nieuwsblad van 13-11-1929.

Alias. Dirck Corneliszoon Alias in 1597 wonende te Roo-
sendaal .
Bron: Taxandria 1914» pag. 310.

Allerlei. Familie Allerlei A° XXXX te Aken.
Bron: het werk "Aachener Greschlechter" von Macco.



Alles. Hen&eres Alles 3-IO-I676 te Bergen op Zoom.
Bron: Doopboek van de Hervormde Gemeente te Bergen

op Zoom.
en

Michgiel Alles in 1792 Extraordinaris gecommitteerde
raad der Groninger Ommelanden.
Bron: Grafschriften in Stad èn Lande pag. 98.

en
Marija Catryna Alles 1-11-1801 de vrouw van Jan Mulder
te Velp.
Bron: Rechterlijk Archief Velp.

van Allevrienden. Pieter van Allevrienden 30-3-1639
Kapitein ter Zee.
Bron: Missiven van de Admiraliteit aan de Staten

Generaal.
De naam komt ook voor als: van Alle Vi-unden,
van Allevrunden en van Allevrijnden.

Almekinders. vV.A.Almekinders 28-9-1930 1 Luitenant van
het 2 Regiment Infanterie gedetacheerd bij de Krygs-
school.
Bron: de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 28-9-1930.

Almenack - als bijnaam. Peter Gornelissen van Uittrecht
genandt Almenack 20-7-1591 dienende op den Oerlich-
schijp under den Vice Amiraell Johan Geerbrants van
ïïnckhuijsen.
Bron: Stukken behandeld voor de Lage Bank te Arnhem.

Altijd in de Pas, xxzx Altijd in de Pas omstreeks I36O te
Heusden.
Bron: de Rentmeestersrekeningen van Heusden

Amen, lartyna Amen, die als jonge dochter van Aardenburg
1-4-1705 te Bergen op Zoom trouwde met Matthys van
der Kruijssen.
Bron: Trouwboek van de Hervormde gemeente te Bergen
op Zoom.

en
André Amen in 1811 wonende te Elsloo Gonscrit van dat
jaar.
Bron: Garde Nationale, Controle de départ, in het

Rijksarchief te Maastricht
en

J.J.Amen, die in 1881 in de Rubroekstraat te Rotter-
dam een huis liet bouwen.
Bron: Register van de Bouwpolitie te Rotterdam over

het jaar 1881.
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L'Amour. Philippus L'Amour 23-6-1749 wonende te Maas-
tricht .
Broiw Protocol van notaris Guilaume Caris te Maas-

tricht .
Amp-ureus. T»Amoureus woonde in 1927 te Rotterdam op den

hoek van den Schiedamschen Singel en den Binnenweg.
en

A.A.Amoureus wonende te Emmen 8-8-1930 geslaagd voor
examen Nijverheidsonderwijs.
Bron: de Nieuwe Eotterdamsche Courant van 9-8-1930*

l'Amoureuxo Isaack 1'Amoureus 11-3-1664 te Bergen op
Zoom.
Bron: Doopboek van de Hervormde Gemeente te Bergen

op Zoom
en

Magdalena L'Amoureux I3-I-I746 overleden te Maas-
tricht ,
.Bron: Protocol van notaris Guilaume Caris te Maas-

tricht .
Ancker. Claes Ancker 29-12-1665 Commandeur van de Admi-

r a l i t e i t van het Hoorder Kwartier.
Bron; Missiven van de Admiraliteit aan de Staten

Generaal.

(Wordt vervolgd).

X X X X

HET KERKGEBOUW DER NEP.HERV.GEMEENTE
VAN OUDSHOORN EN DE GNEPHOEg. VI.

De Grafkelder der Ambachtsheren.

Tussen doophek en kansel strekt sich van pilaar tot pi-
laar de grafkelder uit der ambacht sneer lijke familie. De
deksteen hiervan ligt ongeveer 15 cm onder de kerkvloer.
Wanneer men deze oplicht komt men in een ruim gewelf van
ongeveer 1,25 m hoogte met bakstenen, iets hellende,
vloer. Door deze geringe helling wordt eventueel in de
kelder voorkomend water naar een aangebrachte riolering
afgevoerd, terwyl een rooster voor luchtverversing in
deze ruimte zorgt.

De kelder werd het laatst geopend bij herstelwerkzaamhe-



NED. HERV.KERK (1665)

HOEK VAN BET INWENDIGE DER NED. HERV. KERK,
IET GEBRANDSCHILDERDE VENSTERS (± I 6 7 0 )

Interieur der Oudshoornse kerk gezien
naar liet Zuidwesten.

Van linies naar rechts de ramen geschonken door: Het
Kerkbestuur, Vincent van Bronckhorst, Admiraliteit van
West-Friesland, Admiraliteit van Amsterdam, de stad
Leiden. (Zie: Gens Nostra Jaarg. 1950, nr. 2 ) .

tl
6
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'den aan de kerkvloer in November 1901. Zij bleek ruimte
te kunnen bieden aan een twintigtal kisten, terwijl te-
gen de IToo.rdeliJ.ce -p/and 2 vergaderbakken zijn voor het ge-
beente, dat bij eventuele ruiming werd aangetroffen.

In. de kelder bevonden zich toen nog slechts 2, groten-
deels vergane, kisten, waarvan de metalen naamplaten aan
de 'ftelderwand werden bevestigd. In het jaar 1819 heeft
een algehele ruiming plaats gehad, in welk jaar ook de
laatste bijzetting van een overledene plaats vond. Door-
dat het begraven in kerken na 51 Dec. 1328 werd verboden,
vond dit sindsdien niet meer plaats.

Uit verschillende bronnen bijeen gebracht, vonden wij een
19-tal personen vermeld, welke hier een laatste rust-
plaats vonden. ï/ij willen hier enkele bijzonderheden van
hen laten volgen:

1. Jhr. Dirk de Vlaming van Outshoorn, geboren te Amster-
dam 27 Mei I65O. Zoon van Cornelis en van Nicolaa
Hooft. Ongehuwd overleden te Amsterdam 12 Nov. 1668.

2. Jkvr.Maria de Vlaming van Outshoorn, geboren te Am-
sterdam 29 Juli 1615. Dochter van Dirk en van Wendela
van Bronckhorst. Ovarleden te Dordrecht 11 Mei 166$.
Bijgezet te Oudshoorn 17 Mei I669. Gehuwd met:
a. Jhr. Johan van Cuyk van Hierop, Heer van Schrevels-

recht en Alblasserdam.
b. Mr. Johan van Someren, Raadpensionaris van Nijmegen

en Griffier der Chambre Mipartie.
3. ïïicolaa Hooft, geboren te Amsterdam in 1620. Dochter

van Jacob en van Maria Jonckheyn. Overleden te 's-
Gravenhage 12 April I676. Gehuwd met Cornelis de
Vlaming van Outshoorn.

4. Jhr.Dirk de Vlaming van Outshoorn, geboren te Amster-
dam 10 Oct. I624. Zoon van. Dirk en van Wende la van.
Bronckhorst. Baljuw van Amstelland, Dijkgraaf van de
Hoge Zeeburg. Ongehuwd overleden in 1679 en 4 Juli
1679 'te Oudshoorn bijgezet.

5. Cornelis de Vlaming van Outshoorn. Stichter der kerk.
Overleden te Amsterdam 10 Febr.1688 en 18 Febr. d.a.v.
te Oudshoorn begraven.

6. Jkvr. Geertruida de Vlaming van Outshoorn, geboren te
fs-Gravenhage 14 Juni 1658. Dochter van Cornelis en
van Nicolaa Hooft. Overleden te Amsterdam 26 Juni
1688 en te Oudshoorn begraven. Weduwe van de Engelse
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Pair William Cary, Lord Hunsdon, Kapitein in Staatse
dienst.

7. Pieter5 Baron van Reede van Nederhorst, geboren te
Utrecht 21 Oct» 1645• Zoon van Barend Adolf en van
Gonstantia Magnus, Majoor in het regiment Waldeck.
Gestorven te Anghien 30 Nov, I692 aan een verwonding,
bekomen in de slag bij Steenbergen op 3 Aug. I692. Bij-
gezet te Oudshoorn 14 Nov. I692. Gehuwd met Maria de
Vlaming van Outshoorn.

8. Jkvr.Jacoba de Vlaming van Outshoorn, geboren te Am-
sterdam 2 Sept. I656. Dochter van Oornelis en van
Nicolaa Hooft. Ongehuwd overleden te Oudshoorn (Bui-
tenplaats "Rijnoord") 24 Oct. 1706.

9» Jkvr» Alida de Vlaming van Outshoorn, geboren te Am-
sterdam 8 Nov, I65I. Dochter van Cornelis en van
Mcolaa Hooft. Overleden te ' s-Gravenhage in 1730 en
te Oudshoorn 26 Sept. 173^ begraven. Weduwe van Jacob
Godin, Heer van Boelestein en laarsenbroek, Hoog-
schout van Amersfoort.

10. Elisabeth, Baronesse van Reede van Nederhorst, gebo-
ren te Utrecht 23 Sept. 1643» Dochter van Barend
Adolf en van Gonstantia Magnus. Overleden te Ouds-
hoorn 6 Mei 1725> begraven aldaar 12 Mei d,a»v„
Douairière van Wolfert van Brederode.

11. Jkvr. Maria de Vlaming van Outshoorn, geboren te Am-
sterdam 17 April I646. Dochter van Cornelis en van
Nicolaa Hooft. Ambachtsvrouwe van Oudshoorn. Overle-
den te Oudshoorn (Buitenplaats "Rynoord") 6 Jan.1732.
Y/eduwe van Pieter, Baron van Reede van Nederhorst.

12. Jkvr. Margaretha de Vlaming van Outshoorn, geboren te
Amsterdam 27 April 1654» Dochter van Cornelis «E. van
NicolalL Hooft. Ongehuwd overleden te -'s-Gravennage en
10 Jan. 1737 te Oudshoorn bijgezet.

13. Barend Cornelis, Baron van Reede van Outshoorn, gebo-
ren te Utrecht 19 Oct. I69O. Zoon van Pieter en van
Maria de Vlaming van Outshoorn. Luitenant-Generaal
en Kolonel der Infanterie, Commandeur van Naarden.
Overleden te Naarden 15 Aug. 1750 e*i bijgezet te Ouds-
hoorn 21 Aug, 1750* Gehuwd met Catharina Cornelia van
Eys.

14. Catharina Camelia Eys, geboren te 's-Hertogenbosch
9 Sept. 1695• Dochter van Leonard en van Geertruid
Sara Verster. Overleden te Naarden 26 Febr. 1755 en
4 Maart d.a.v. te Oudshoorn begraven. Gehuwd met de
voorgaande.
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15. Maria de Vlaming van Outshoorn. Dochter van Gysbert
en van Geertruyd de Jongh. Overleden te Amsterdam en
17 Juli 1755 te Oudshoorn begraven» Gehuwd met Hen-
drik Gravia.

16. William Ferdinand Gary, Lord Hunsdon, Pair van Groot--
Brittanië, geboren te Maastricht 13 Jan. 1684. Post-
hume zoon van William en van Geertruida de Ylaming
van Outshoorn. Ongehuwd overleden op zijn buitenplaats
"Postrust" te Alphen 13 Juni 1765. Begraven te Ouds-
hoorn 18 Juni 1765»

17. Barend Hendrik, Baron van Reede van Outshoorn, gebo-
ren aan Kaap de Goede Hoop 29 Juni 1742. Zoon van
Pieter en van Sophia Boesses. Overleden te Utrecht
6 Maart 1793» (Zie het vorig artikel).

18. Catharina Cornelia Geertruida, Baronesse van Reede
van Outshoorn, geboren aan Kaap de Goede Hoop IJ
April I746. Dochter van Pieter en van Sophia Boessesu
Overleden te Alkmaar 16 Aüg. 1799» Gehuwd met Andreaa
Everard van Braam Houckgeest.

19. Barend Frederik Hendrik, Baron van Reede van Outs-
hoorn, geboren Kaap de Goede Hoop 26 Juli 1795» Zoon
van William Ferdinand en van Gesina Kersten. Charter-
meester ter Staatssecretarie., Ongehuwd overleden te
1s-Gravenhage Jl Jan. 1819 en te Oudshoorn 31 Jan.
1819 als laatste in het familiegraf bijgezet.

(Wordt vervolgd) J.W»van Zwieten.

(Medegedeeld door de Historische Vereniging voor Alphen
aan de Rijn en Omstreken)

x x x x

GENEALOGISCHE FRAGMENTEN
door

L.J.Malherbe. (vervolg)
BOX. (Prot.)

I Cornelis Corneliszn. tr. Neeltje Dirksdr.
Uit dit huwelijk :
1. Cornelis, gd. Oostvlieland IO-8-I69B
2. Cornelis, (volgt II)
3. Aaltje gd. Oostvlieland 7-5-I702
4. Dirk " " 27-1-1706
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I I Cornelis Box ( l ) gd. Oostvlieland 14-2-1700, koopman
en poorter te A'dam, bg. ald. 9-2-1785 (Oude Zijds Ka-
pel) , t r . ald. 2-10-1729 Aeltie ICaaskamer, gd. ald.
1-2-1705, bg. ald. 14-3-1768 (Oude Zyds Kapel)
Uit d i t huwelijk:
1. Cornelis gd. A'dam 25-6-1730
2. Pieter " " 12-9-1731
3. Gornelia " " 28-10-1733
4. Jannetje ." ' " plm. 1736
5. Dirk » " 10-11-1737
6. Joannes " " 14-2-1740
7. Martinus " " 18-2-1742
8. Aletta " " 1-3-1744
9. Joannes " M 19-2-1747

(l) Testament van G.Box en A.Zaaskamer. 1-6-1730*
Not.M.Schrik te A'dam. G.A, ald,
- koopt een derde deel van een huis in de Schip-
perstraat te A'dam op 5-4-1746 en op 21-5-1748.
Kwijtscheldingen. G.A. A'dam.

BREJICK. (BREEDIJK) (R.K.)

I Huvbert Andrieszn. Bredick (l) gb. H'lem 17O7> bg.
ald. 10-10-1782, tr. ald. 4-2-I73I Ljjsbeth Andriesdr.
Lasschuit (2), geb. ald. 1705, bg. ald. I-9-I79O

Uit dit
1. Andries gd. H'lem 2-8-1731
2. Maria " " 20-3-1733
3. Jacobus " " 2-6-I734
4. Jan " " 20-5-1736
5. Thomas " " 20-9-1738
6. Alexander (volgt II)

II Alexander Bredick, gd.H'lem I3-3-I74I, tr. ald.
12-4-1762 Johanna de Leeuw, j.d. van Zwolle.

Uit dit huwelyk: (Prot.gd.)
1. Marytje gd. H'lem 5-9-I762
2. Femmetje " " I5-I-I764

• 3. Andries " " 17-I-I767
4. Gerritje M " I-6-I768

( l ) waarsch. broer van Thomas Bredick, gb. H'lem
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18-5-1749» t r . Ie Maria de Boer; t r . 2e ald. 25-5
1738 Aalt.je van Dalen.
- de ondertrouwinschr. noemt als zijn stiefvader:

Hermanus vaa Santen. Een persoon van deze naam
trouwt te E'lem 16-5-1717 me"t Margaretha Comans,
wed. van Den Bosch.

(2) De ondertrouwinschr. noemt als haar moeder:
Jannetje Jacobs. In verband hiermee werd genoteerd:
Andries Lasschuit, wed.v.Leiden t r . H'lem 19-10-1721
Jannetje Jacobs, wed.v.Leiden;
Andries L.gd. Leiden 20-4-1678, zn, van Jan Claese
L. en Catharina Janssen;
Andries L. gb. H'lem I4-I-I76I, oud 82 jaar;
Andries L. geboortig van Leiden, te H'lem ingekomen
met vrouw en drie kinderen op 29-4-1704*

(wordt vervolgd)

x x
x

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

BERICHT VAN DE CONTACT-DIENST.

Dadelyk na het verschijnen van het October-nummer van
ffens-Nostra, met de l a a t s t toegekende Contact-nummers,
zul len aan de leden worden toegezonden een 200- ta l Con-
tac t -Kaar ten , met c i r c a 2000 nauwkeurig ui tgezochte ve r -
moedelijke contacten, waarmede dus de in te ressan te en d ik -
wijls verrassende u i tw i s se l i ng van genealogische gegevens
kan aanvangen. In het algemeen "betreft het h i e r het r e -
s u l t a a t van he t p laatsen in de Kartotheek van de fiches
der R-Kaarten, bij ons ingekomen t ó t 1 Mei 195^5 ^e l a t e r
ingezonden R-Kaarten komen e e r s t over 1 a 2 maanden in
behandeling.

Vervolgens d ient nog een zeer belangrijke maatregel
aan de leden te worden medegedeeld, n . l . dat de kenn i s -
gevingen der opgespoorde contacten voortaan s lechts één-
zijdig p l aa t s vinden, en wel aan da t l i d , da t de groots te
kans heef t op het verkrijgen van de belangrijkste en de
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oudste gegevens. Laat ïï dus de Contact-Kaarten niet onbe-
nut liggen, en "bedenkt tevens, dat hieraan door onderge-
tekende en zijn onmisbare medewerkers honderden uren van
inspannende arbeid en tientallen guldens porti zijn be-
steed; over laatstgenoemde verwijs ik nog eens met nadruk
naar het geschrevene door ons geacht medelid, de Heer
A.P.J.B.Fermin, en wel op blz. 62 van G-ens-Nostra 1950»

De Administrateur van de Contact-
Dienst: B.J.D. de Munck,

Kenaupark 25»
Haarlem.

Wijzigingen en aanvullingen op de nummerlijst der leden
van de Contactdienst d.d. Januari 1950»-

Adr e swijz igingen:

145 L.E.Nieuwenhuizen Segaar, thans: Papeweg 5» Wassenaar
292 A.P.Vogelpoel, thans Corn.Drebbelstr. 15 I , Amsterdam

Oost (postbus 4048)
347 Gr.J.Bosga, thans: Tivolilaan 32, Eindhoven
35 N.Kok, thans: Wiesstraat 5 (Parade), 's-HertogenboscLi

121 J.A.M.v.d.Loo, thans: Vijverlaan 49> Rotterdam 0.

Aanvullingen:

349 J.R.van Ommen
350 Bibliotheek der N.G.V.
351 W.Th.C.Zimmerman
352 F.J.J.Frankhuysen
353 P. de Ridder

Oude..Delft 89
Riouwstraat 100
Hogeweg 8
Pretorialaan 137^
Breestraat 159

Delft
A'dam-0.
Velp (ffld)
R'dam
Leiden

354 Mr.A.W.L.Talma Stheeman Maasstraat 150 II A'dam-Z.

Nieuwe leden :

638 A.J.Aalsma
639 H.v.d.Laan de Vries
640 E.W.J.M.Klunhaar
641 J.J.van Eyendaal
642 Mr. D.Koning

643 A.Westerhof

Barbarossastr.38
Parklaan 47
Verspronckweg 8
Boszichtlaan 29
Hasseltsestr. 27

Koninginneweg 10

Haarlem
Haarlem
Haarlem
Apeldoorn
Scheve-
ningen
Doorn
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644
645
646
647
648
649

650

W.T.H.v.a.Abeele
4.van Straten
T.Balk Mzn.
A.W.Cossee
J.NJjenhuis
l.Doortmont

C.Wagtegaal

Parkweg 3
Sterrenbos 16
Korreweg 36a
Kleiweg 24 A.B.
Schoolstraat 17
Woestduinstraat

71
Waterweg 219

KWARTIERSTATEN

Bloemendaal
Utrecht
Groningen
Rotterdam
Putten (Gld.)

Amsterdam-W.
De Bilt (ütr.)

De door onze vereniging uitgegeven kwar t i e r s t aa t fo r -
mulieren zijn u i t s l u i t e n d verkrijgbaar in pakketten van 7
stuks door s t o r t i n g of overschrijving van ƒ 1,— op de
postrekening n r . 4796*18 van de Heer H.O.Meijer t e Amster-
dam, waarna franco toezending vo lg t .

Voor "bijzonderheden z ie men het Septembernummer 1950.

GENEALOGISCHE TENTOONSTELLING TE HAARLEM.

Gedurende he t Haarlemse Bloemenfeest organiseerde de
gemeente Haarlem een t en toons t e l l i ng voor vrije-t i jdsbeste-
ding onder he t motto "Bezigheid en Fantas ie" in de Ge-
meente-Concertzaal van 14 t o t 23 J u l i . Aan deze tentoon-
s t e l l i n g werd door de afde l ing Haarlem van de Ned, Gen.
Ver. deelgenomen. Zij r i c h t t e daar een stand in waarvoor
zij onderrichtend en belangrijk genealogisch en he ra ld i sch
mater iaal t e r beschikking kreeg, o .a . u i t he t algemeen
archief van de vereniging en de c o l l e c t i e van de heer
Dr. H.W.M.J.Xits Nieuwenkamp. Een groot deel van he t ma-
t e r i a a l werd bijeengebracht door leden van de afdel ing
Haarlem en wel u i t de verzamelingen van de heren J.W.
Barnhoorn, J . J . v a n Mancius, C.Roodenburg en Drs. A..J.
van Houwelingen Rijkhoek. Het geheel gaf een duidelijk
beeld van de gebieden der genealogie en he ra ld iek en de
betekenis daarvan voor iedereen. Door middel van vele
i n t e r e s s a n t e voorwerpen werd de b e l a n g s t e l l i n g van het
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publiek getrokken. By dit alles werd een goed overzicht
gegeven van doel, streven en taak van de Ned. Gen. Ver.
en haar diensten. Een aantal leden van de afd. Haarlem
had zich "beschikbaar gesteld om bij de stand aanwezig te
zijn ter voorlichting van het publiek. Een verzorgd pro-
pagandageschriftje werd daarbij de bezoekers uitgereikt.

Ruim 10.000 personen bezochten de tentoonstelling.
De belangstelling voor de stand van de Ned. Gen. Ver.
heeft elke verwachting overtroffen. De interesse van de
bezoekers was groot en de uiteenzettingen werden met aan-
dacht gevolgd. Verschillende nieuwe leden voor de Ned.
Gen. Ver. mochten dan ook ingeschreven worden.

Enkele Hoofdbestuursleden gaven eveneens blijk van
hun belangstelling. Opvallend groot is het aantal men-
sen, die op een of andere wijze het familieonderzoek
hebben beoefend of dit nog doen en de velen die het
gaarne zouden willen doen, maar die tijd, middelen of
kennis ontbreken om hun wensen uit te voeren. Voor al
deze mensen is de Ued. Gen. Ver. een onontbeerlijk hulp-
middel. Ook blykt er onder het publiek veel belangrijk
genealogisch materiaal te schuilen waarvan men veelal
de waarde zelf niet kent. Veel vragen werden beantwoord
en wetenswaardige mededelingen verkregen. Deze tentoon-
stelling heeft de Ned. Gen. Ver. te Haarlem meerdere
bekendheid gegeven.

Duidelijk is weer eens gebleken welk groot en vrucht-
baar terrein er voor de Ned. Gen. Ver. braak ligt. In-
structieve en deskundige voorlichting door middel van
tentoonstellingen is het beste middel om het grote pu-
bliek te bereiken en doel en streven van de Ned. Gen.
Ver. in wijde kring bekend te doen worden.

C. Roodenburg.

Haarlem, Aug. 1950.
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NAA3L-REGISTER "SIBBE" 1944.

Op myn bekendmaking van vorig jaar betreffend een
door mij samengesteld n a u w k e u r i g naamregister
op "Sibbe" 1944» ontving ik niet voldoende bestellingen,
om deze aanstonds te doen drukken; bij een kleinere op-
laag zou toch de prijs aanmerkelijk duurder worden.

Intussen kwam ik in re la t i e met de heer H.de Bot,
Koningin Emmaplein 4 A, te Rotterdam, die er zich niet
bij wenste neer te leggen, dat een zó nut t ig schriftuur
maar ongebruikt in mijn safe bleef liggen, en mij aanbood,
d i t in zijn stencil- inrichting te vermenigvuldigen, IE
HETZELFDE FORMAAT ALS "SIBBE", en vervolgens aan iedere
aanvrager, en dan nog wel g ra t i s , een exemplaar toe te
zenden. Natuurlijk aanvaardde ik zeer dankbaar dit aanbod,
en geef hiermede al le geïnteresseerden in overweging,
om bij genoemde heer Bot een exemplaar aan te vragen, en
wel tijdig, daar hij geen surplus vervaardigt.

E.J.D. de Munck
Kenaupark 25,
Haarlem.

Kleine stamboomverandering:
"Hij wou met het vliegtuig gaan, daarom heb ik hem liever van te
voren zelf omgebracht."

(Le Canard)
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YMGENRUBRIEK

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 u i ts lu i tend in te zenden aan de Redacteur van Gens
Nostra, Postbus 976, Amsterdam-C,

Deze rubriek is u i ts lu i tend bestemd voor de leden der N,G»V,

Vraag 1 ,

JOHANNA MARIA BAKKER,

dochter van Hendrik Bakker (apotheker) en Joanna Elisabeth Hepp, gebo-

ren 21.6,1819 Haarlem, In de Haarlemse registers is niets meer over haar

te vinden. In het Volkstel l ingsregister 1849 aldaar komt zij n iet meer voor,

Wie kan mij verdere gegevens over haar leven verschaffen?

Vriendelijk dank.

Vraag 2.

HEPP.

Allen, die mij gegevens, hoe gering ook, kunnen verschaffen over leden
van het geslacht Hepp in Nederland of van afstammelingen van zulke leden,
zal ik zeer dankbaar zijn, zo zij mij die gegevens willen meedelen*

Joh. Hepp,

Acacialaan 33, Baarn.

VAN BART.

Egbert van Bart, wordt 17 September 1746 burger van Vlaardingen, ge-
boortig van Del f t , en betaalt ƒ 3.2. - burgerrecht.

Hij trouwt Emmetje van Dam, u i t welk huwelijk worden gedoopt te VIaar-
dingen:
1. Franciscus, gedoopt (Hervormde Kerk) 19 Sept. 1746, begraven aldaar in

Mei 1748.
2. Franciscus, gedoopt (Hervormde Kerk) 1 Oec. 1748, begraven aldaar in

Dec. 1748.
3. Egbert, gedoopt (Hervormde Kerk) 7 Deo, 1749,
4. Franciscus, gedoopt (Hervormde Kerk) 5 Maart 1752
5. Willemina, gedoopt (Hervormde Kerk) 24 Maart 1754
6. Ary, gedoopt (Hervormde Kerk) 7 Juli 1756,

Wie kan iets mededelen over hun voorgeslacht ?
M.C.Sigal, Vlaardingen,



GEVRAAGD :

Gegevens betreffende het geslacht van der DRIFT. ('s-Gravenhage-
Wassenaar). Ook de geringste aanwijzingen zijn welkom ! Het geslacht was
R„K.

Po de Ridder - Leiden
Breestraat 159 A

Gegevens gevraagd en aangeboden over de families;

ROORDA, VAN DER TUUK, LEL IA, GILLES en BEIMA (BIJMA)

W.K.v.d.Veen,
Wanswerd (Friesl.j

Gegevens gevraagd betreffende geboorte, huwelijk en overlijden van

Isaak .Abrahams van Huizen en Janneke Geerds de Mey .

Zij l ie ten op 15 October 1809 een dochter genaamd Antje van Huizen dopen te
Emden (Gereform. Gemeente). Antje van Huizen trouwde 31 Jan. 1844 te Am-
sterdam met A.J.van Voorst,

Het "Reformierte Kirchenbuchaitit" in Emden antwoordt op herhaald verzoek
n ie t .

P.Roorda
Provincialeweg 54
Assendelft
Post Krommenie

LEVELT - LEEVELD

Gevraagd worden 18-eeuwse - en oudere gegevens betreffende deze
familie, Ook het geringste is welkom.

Is er een wapen bekend ?

L.J.Malherbe.
Plantage 152.
Wouw - N.Br.
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1. Volgens huwelijks acte 1-4-1769 te Weesp is

Hendrik Dirks Lambalger te Aitterongen en
Marretje van de Wetering te Hoogland geboren.

Van geboorte en doop is daar echter niets te vinden.
Wie kan mij inlichten of aanwijzingen geven betr. de herkomstplaats van
deze echtelieden ?

2. Op 20-3-1815 werd te Osnabriick geboren

Christioph Heinrich Meijer

zoon van Gottlieb Diederich Marx Maier en Anne Marie Schlüter.

Wie beschikt over gegevens betr. het voorgeslacht van deze Meijer en
Schlüter ?

3. Gegevens gevraagd en ter uitwisseling aangeboden betr, het geslacht

BOUWHUIJS te Amsterdam, Deventer, Enkhuizen en omg,

Heerenveen.

Enige jaren geledan werd door de Heer A.Bouwhuijs een genealogie van dit
geslacht samengesteld.
Wie kan mij over deze familie inlichten of het adres van bovengenoemde
Heer verschaffen ?

4. De doop- en trouwboeken van Delft vermelden in de jaren 1639 - 1650

PIETËR GOVERTS CNOLL, Drost van Delftland,

Omtrent deze functie was bij het Gemeentearchief te Delft, alsmede in
de Registers van het Hoogheemraadschap Delftland en andere bekende
bronnen niets bekend of te vinden.

Wie kan mij over deze functie in Delftland inlichtingen verschaffen ?

Voor alle gegevens en inlichtingen betr. deze en bovenstaande vragen
bij voorbaat de meeste dank 1

W.Tsj. Vleer
"De Swanneblom"
De Kaag, post Abbenes.

x x x x x x x x x
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