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Jaargang 5 . NOi 12 December 1950.

A T T E N T I E !

Alle betalingen ten behoeve van de Nederlandsohe Genealo-
gische Vereeniging dienen te geschieden op postrekening
Nö. 5 4 7 0 6 4 ten name van de Penningmeester der
N.G.V. te R O T T E R D A M .

KLOPPENBURG
- Een "genealogische opdelving" in het Bentheimse Ao.1847

"Ik neem bij deze de vrijheid mij bescheidelijk tot UwEerw. te wenden om
door Uw tusschenkomst, zoo mogelijk eenige narigten of ophelderingen te er-
langen, aangaande famille-aangelegenheden, waaromtrent ik mij thans nergens
anders kan vervoegen", schrijft Helmig Antony KLOPPENBURG 1) op 2 October
1847 u i t Rijssen, aan Os.J.G.SLUIJTER te Lage.

De hierover gevoerde correspondentie 2) gunt ons een blik op de practijk
van het genealogisch onderzoek vóór ruim honderd jaren. De vraagsteller
schrijft, dat hij gaarne enige nasporingen zou doen naar zijn "schier geheel
uitgestorven familie" 3 ) , waarvan hij zegt geen documenten te bezitten, die
derzelver oorsprong ophelderen. Niets i s hem gebleven dan de overlevering
"dat mijne voorzaten in het Pruissische of Hannoversche een burg of s lo t
hebben bezeten", waarvan de familienaam zou zijn afgeleid. Hij heeft reden
te veronderstellen, dat het graafschap Bentheim of het hertogdom Oldenburg
de gewesten zijn, waarheen het onderzoek zich zal moeten richten.

Op Bentheim wijst - volgens een aantekening in de familiebijbel 4) - dat
Jan Hendrik KLOPPENBURG, van Nijenhuis, op 27 December 1729 ' te Rotterdam
huwde en "dat het alzoo waarschijnlijk i s , dat mijne voorzaten aldaar hebben
gewoond ', immers na de st ichting van het huis Dinkelrode, genaamd het Nieu-
we Huis, waarvan het tegenwoordige Nijenhuis 5) of Nieuwenhuis is afgeleid,
zijn aldaar vele bijzondere hoven of burgten gesticht geworden,die men trou-
wens in de geheele graafschap, alwaar in vroegere eeuwen vele edelen woon-
achtig waren, in grooten getale heeft aangelegd".

In de richting van het hertogdom Oldenburg kon gedacht worden aan de
plaats Kloppenburg, daarbinnen gelegen.

Alvorens in het oude archief van Bentheim of Oldenburg "eenig o f f i c i ee l
of individueel onderzoek te provoceren", dunkt hem, dat de meer locale ar-
chival ia , zoals doop- huwelijks- en begrafenisregisters en bij gebreke daar-
van, de registers van Markebesturen en Boerspraken "geene ongeschikte mid-
delen tot geslachtkundige opdelvingen" zijn. Hij meent in Z.Eerw. "als be-
oefenaar van oudheid en letteren" de man gevonden te hebben, die hem be-
hulpzaam zal willen zijn. De oude registers en schrifturen zowel op het stad-
huis a l s in de kerk, de misschien nog aanwezige zegels , wapenborden, graf-
stenen en kerkglazen worden voorts a l s mogelijke bronnen aangewezen. Hierbij
zou het wapen, in rood een gouden keper, vergezeld van drie gouden zespun-
t ige sterren, met als helmteken een dito s t er , mede a l s gids kunnen dienen.

Daarnaast ves t igt hij de aandacht op hem bekende t i t e l s van werken,welke
over deze streek geschreven zijn, zoals een "afschrift van het onuitgegeven
werk" van Hendrik Arnold RUMP, onder de t i t e l "Historisch-Seographisch-Ge-
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nealogische beschrijving der Graafschap Bentheim", dat van Johan Htnderik
JUNG, "eene geschiedenis als voren", waarin moeten voorkomen 180 oorkonden
en een aantal zegels, zomede het werk van RA£T van BÖGELSKAMP.

Mocht te Nieuwenhuis geen resultaat kunnen worden bereikt, dan zou de
briefschrijver gaarne in contact komen met iemand die in de boekerij van
Steinfurth voldoende thuis is. En zouden de archivalia binnen 't Bentheim-
se gebied generlei gegevens opleveren, dan zou zulks wijzen in de richting
der Oldenburgse hypothese. In dat geval zou de Heer KLOPPENBURG zich voor
het noemen van een geschikte correspondent aldaar, aanbevolen houden.

Do.ninee SLUIJTERS bleek bereid, de gevraagde medewerking te verlenen en
reeds op 22 October 1847 antwoord hij uit Lage - eveneens in het Nederlands-
dat hij nog niet in de gelegenheid is "de hem voorgestelde vragen genoegzaam
te beantwoorden", doch dat deze brief dient "ten bewijze dat ik de zaak hier
zoo veel mogelijk zal onderzoeken".

Het onuitgegeven werk van RUMP heeft hij niet gelezen; zijn schoonvader,
Do. VISCH te Wilsum, die ook een geschiedenis van de graafschap Bentheim
in 1820 heeft uitgegeven, "heeft hetzelve wel gezien en weet niet dat er
iets over de gevraagde familie in voorkomt". Het werk van JUNGIUS gaat niet
verder dan de 14e eeuw en bevat niets aangaande KLOPPENBURG, evenmin is er
in RAEDT VAN BÖGELSKAMP iets van te lezen.

Te Nijenhuis heeft echter een "Kamerrath" (assessor bij het Kamergericht)
CLOPPENBURG gewoond, geboortig uit Ibbenburen. Deze heeft bij testament te
Nieuwenhuis en Ibbenburen een school met enige woningen voor armen gelega-
teerd.

Men heeft mij beloofd, zo vervolgt hij, "dat ik dit testament zoude kun-
nen doorzien, als zijnde eene Copia daarvan bij de kerkelijke papieren nog aan-
wezig", De overledene heeft zijn "portrait" met enige andere schilderijen aan
de pasto-ie van Wilsum vermaakt, welke aldaar nog voorhanden zijn,

Er blijken voorts in Ulsen en Nieuwenhuis naamgenoten te wonen. Die in
Ulsen "heeft een logement en zijn schilders en glazenmakers"- Te Nieuwenhuis
is nog een arbeider van die naam, Beiden menen zij echter tot de Kamerraad
CLOPPtNBURG, die nu al meer dar 50 jaren overleden is, niet in familiebe-
trekking te hebben gestaan^ Ds. SLUIJTER heeft niet kunren vinden, dat op
het huis Dinkelrode een KLOPPENBURG geweest is. Tot de registers van de Bur-
gerlijke Stand heeft hij wel toegang en hij zal sposdig nader berichten, Zijr
volgende brief is gedateerd te Lage, 9 November 1847,

Blijkens de doopregisters te Nieuwenhuis kwamen er vele dopen op de ge-
zochte naam voor. Afstammelingen hiervan wonen nog ter plaatse en zij be-
horen tot de klasse der dagloners en handwerkers. Aangaande vertrek naar,
of komst van elders is niets gebleken. Indien de vraagsteller zulks op prijs
stelt, wil Ds. Sluijter alle in het doopboek voorkomende naamdragers wel
uitschrijven, "vermits mij de concessie daartoe wel verleend is", De begin-
letters C en K blijken veelvuldig dooreen gebruikt. De ouder Burgerrolle op
het stadhuis is slecht leesbaar, althans van de oudste tijden. Deze kon de
predikant echter niet meenemen en voor uitpluizen ter plaatse ontbrak hem
de tijd.

itel nad hij intussen doorgezien het breedvoerige stuk "Testamenta et Le-
gata Gerhard Ernest Henrich CLOPPENBURG, den 27 Mei 1790 publicata". Uit
dit stuk is hem gebleken dat de Kamerraad getrouwd is geweest met Beata Eli-
sabeth GRiM; terwijl de volgende familie vermeld wordt:
een broeder, Jan Wilhelm CLOPPENBURG; broedersdochter Maria Joanna Beata
CLOPPENBURG; jongste dochter Maria Esther CLOPPENBURGH; nicht Henrina DAN-
KELMAN en neef Jan Herman METTINGH koopman te Ibbenburen.

Het codicil van 28 Mei 1776 spreekt van een nicht, zijnde de huisvrouw
van Luitenant-Colonel METTINGH en van een neef, Lui tenant-Generaal DE FA-
MARS.

Het codicil van 6 Februari 1778 spreekt van "mijne geliefde huisvrouw
Cristina Sophia METTINGH" en van een nicht BOLCKE, geboren PONTANUS en 't
codicil van 11 October 1779 van neef BOLCKE (Landraad).

3ij codicil van 3 Juli 1781 wordt aan Dns.VAN N1EL te u/ilsum "en des-
zelfs successeurs in officio" de opgenoemde schilderijen, waar bij onderstaan-
de familieportretten, vermaakt :
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1. Een schilderij, afbeeldende mijn grootvader Jacob DE FAMARS
2. do. mijn grootmoeder Elisabeth RESTEAU (RESTIAN?)
3. do. mijn vader Jacob Wilh: CLOPPENBURG
4. do. mijne moeder Esther Maria DE FAMARS
5. do. mijne tante Elisabeth DE FAMARS
6. do. Johannes CLOPPENBURG, professor in de Theologie

te Franeker.
Volgens codicil van 30 September 1789 had CLOPPENBURG geërfd van zijn neef

Jacob Nicolaas DE FAMARS.
Wanneer de oude Burgerrol omtrent deze CLOPPENBURG nog licht mocht kunnen

geven, dan belooft Ds.Sluijter zijn vraagsteller nader bericht. Daar het ge-
noemde testament met alle codicillen, herroepingen etc. uit 16 bladen folio
bestaat, was zending van een volledige copie niet doenlijk. "Mogten, - zo be-
sluit hij zijn tweede en laatste brief - de genoemde schilderijen van personen
uit Uwe familie zijn; zoo vermoede ik dat dezelve te Wilsum nog te 'krijgen zul-
len wezen". Veel piéteit hebben de opvolgers van Ds. van Niel in de pastorie
van Wilsum ten aanzien van deze schilderijen, waar zij toch ambtshalve de be-
waring van hadden, niet getoond en ten tijde van Ds.VISCH, Sluijter's schoon-
vader waren zij blijkbaar reeds lang naar de pastorale rommelzolder verhuisd !

Op 30 December 1847 volgt het zeer uitvoerige antwoord van de Heer KLOP-
PENBURG. Hem heeft de overlevering ener "adellijke" afstamming nog geenszins
losgelaten en hij verdiept zich breedvoerig in de heraldieke theorie, daarbij
auteurs aanhalende als Gelast (?), Menestrier, van Weleveld,Mr.van den Bergh
en Hugo Grotius. Mijn wapen, zegt hij, is van een zodanige eenvoudige en echt-
heraldische blazoenering, (een keper en drie stukken) dat men het ontstaan
ervan vroeg zal kunnen dateren en, leidt hij daaruit af, hoe langer het wapen
gevoerd blijkt te zijn, hoe meer waarde het kan hebben voor het mede-bepalen
van de toenmalige maatschappelijke stand van het geslacht. "Ons zegel zij in
allen opzigte een Heraldiekq wapen, en bestond stel l ig reeds vóór het begin
der 17e eeuw, vermits mijn bed-overgrootvader reeds in het bezit van hetzelve
was", en het volstrekt niet te denken is, "dat het door hem, (een allereen-
voudigst man, die geenszints in die gunstige omstandigheden van het latere en
hedendaags geslacht deelde), is gecreëerd". De oudste gravure in zilver is
nog in de boedel van een onlangs overleden oom, in wiens bibiotheek of papie-
ren mogelijk nog enige ophelderingen gevonden zullen worden. De overledene was
zo buitengewoon hoog bejaard, dat hij daardoor niet meer in staat was, iets
in zijn papieren na te zien.

Dat de gravure op het cachet geen kroon vertoont, doch een open helm met
een ster van het schild als helmteken, acht hij voor zijn veronderstelde adel-
dom volstrekt geen bezwaar, aangezien hij de invoering der rangkronen op het
jaar 1817 dateert.

Vervolgens zou hij gaarne van Ds. Sluiiter vernemen, of de mogelijkheid be-
staat1, de portretten uit de boedel CLOPPENBURG in de pastorie te Wilsum op
voorkomen van wapens te onderzoeken. Mocht langs die weg iets op verwant-
schap wijzen, "dan zou ik op derzelver bezit wel betrekking hebben".

Ook op afschriften uit de doopregisters en uit de Burgerrol, alsmede op
een afschrift van het lijvige testament van de weldoende Kamer raad stelt h i j
prij3( indien Ds. Sluiiter deze stukken door de een of ander kan doen "kopye-
ren in de Holl: taal", waarvoor hij gaarne de kosten vergoedt.

Terloops wordt dan nog de aandacht gevestigd op MOSER's Osnabrückische Ge-
schichte in Kindlinger Munster ische Bei trage als mogelijke bron, indien Z.
Eerw. hierover mocht beschikken.

In het "zomersaisoen" van 1849 hoopt hij de graafschap te bezoeken en er
met zyn nieuwe vriend persoonlijk kennis te maken. Intussen zal hij bij zijn a.s.
komst in Rotterdam "nietsconbeproefd laten om nog het een of ander te ont-
waren", terwijl hij "door den Heer VAN WELEVELD, referendaris bij den Hoogen
Raad van Adel nadere opheldering betrekkelijk ons geslachtswaper zoomede nair
de démarches die men opzigtens een officieel onderzoek zou kunnen beproeven,
zal gaan verzoeken"..

Het schijnt, dat de briefwisseling en het onderzoek hiermede in feite be-
sloten zijn. althans is er van verdere stukken die ons dienaangaande iets zou-
den kunnen mededelen, niet gebleken. Jammer blijft het. dat de goede Ds.SLUY-
TER niet voldeed aan KL0PPEN6UR6'S verzoek om de doopregisters van Nieuwen-
huis over de jaren tussen 1680 en 1709 te raadplegen op'de naam van diens
"bed-overgrootvader", Jan Hendrik, die volgens de aantekening in de familie-
bijbel immers "van Nijénhuis" afkomstig was. Volgens zijn zeggen schreef deze
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voorvader zich: CLOPPENBURGH, diens zoon Barend: KLOPPENBURGH en diens nako-
melingen vervolgens KLOPPENBURG. In dat geval zouden- bij het onderzoek naar
alle waarschijnlijkheid mee*- feitelijke afstammingsgegevens aan het licht zijn
gekomen. De ware methodiek bleef nu verscholen achter de meer spectaculaire
vermoedens van "voorname" afstamming en bloedverwantschap. De vraag,hoe men
deze zou moeten bewijzen, - door systematisch onderzoek - werd niet gesteld.
De lust tot onderzoek en de daarbij ondervonden hulpvaardigheid verdienen
desondanks waardering, want, al moge het hoofddoel, de afstamming van de
vragensteller, niet geopenbaard zijn, toch kan men hier met enig recht zo al
niet van een "geslachtkundige", dan toch van een onderhoudende "opdelving"
spreken.

A.P.J.B. FERMIN

1) geb. R'dam 5 October 1820, sedert 1851 burgemeester van Ambt Almelo,
van 1865-1880 lid der Prov.Staten van Overijssel. Zoon van (eveneens)
Helmig Antony KLOPPENBURG en Maria Geertruida ENSCHOT.
Huwde te Rijssen 6 November 1846 Barendje Heineman HATTINK.

2) In het bezit van Mevrouw J.Fermin-Kloppenburg, Zierikzee.

3) Zijn vader heeft hij nooit gekend; deze overleed, vóór de geboorte van
zijn zoon, te Rotterdam 24 Augustus 1820.

4) Een "Extractfuit den Bijbel" bij de papieren aanwezig, vermeldt familie-
gegevens over het tijdvak 1729-1783. Als eerste wordt vermeld (de bet-
overgrootvader) "Jan Hendrik KLOPPENBURG, van Nijenhuis, is den 27 Decb.
1729 gehd; met Maria HOGERVORST., die geb; is te Leijden".
Uit dit echtpaar volgt 1 jong overleden en 1 volwassen zoon, Barend,
gehuwd met Anna VAN GILST. Van dit echtpaar 8 kinderen, waarvan 3 jong
overleden. De oudste zoon, Johannes, huwt in Januari 1779 Anna NIEU'J-
LAND (zij overleed in 1783). De derde zoon, Hermanus, geb, Rotterdam 26
Jan. 1766 huwt Margaretha KEETEL. Uit laatstgenoemd huwelijk sproot
Helmig Antony KLOPPENBURG (overl. 1820).
De Bijbel-aantekeningen vermelden, dat de familie twee graven bezat in
de Grote Kerk te Rotterdam; het oude graf was gelegen op de Trans ino?~
53)'~en de nieuwe grafkelder (no.99) op het Hooge Choor. Ofschoon de
aankoop der grafkelder uit 1788 schijnt te dateren, zou Anna NIEUWLAND
er reedsiin 1783 in begraven zijn.

5) Neuenhaus, graafschap Bentheim.

x x x x x

KASTEEL SYPESTEIJN TE NIEUW LOOSDRECHT

Museum, dee winters geopend na afspraak, des zomers
van 1 0 - 5 uur.

Duizenden fietsen er des zomers langs, ylende naar
de plassen: zij hebben ongeluk. De kringen Utrecht & Gooi-
land hebben op hun excursie genoten. Onder de deskundige
leiding van de conservatrice en ons lid dhr. Voogsgeerd
bewonderden wy de zorgvuldig onderhouden en ryke collec-
tie, die ons door zijn afwisseling tot enthousiasme bracht.
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Er zit iets van jongens-romantiek in een wapenkamer
met harnassen en spanbogen. Er is een geraffineerde fijn-
heid in de afwisseling van middeleeuwse deuren; onze
technische kant vond voedsel in een wateruurwerk en een
staand horloge met ingebouwd clavecimbel.

.Waarom zouden wy ons uitputten in een opsomming als
ü dit zelf kunt gaan zien? Het vakmanschap van ons voor-
geslacht bereikte een peil zo hoog, dat het ons op heden
haast zou beschamen.

Laten wy niet alleen het verleden bestuderen, laten
wy het ook eren. Het kasteel Sypesteijn biedt hiertoe een
zeldzame gelegenheid,

v.d.B.

KORTENBOSOH-BIJ-ST ..TRUIDEN ' )

Kortenbosch, in Belgisch Limburg, is een gehucht gevormd door grensge-
bieden van de gemeenten Brustem, Kozen en St.Truiden en is op 7 km afstand
van deze laatste stad gelegen.

In het begin der 17de eeuw werd het gehucht vermaard door de t a l r i j k e
mirakuleuze genezingen die toegeschreven werden aan een Mariabeeldje, ge-
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plaatst op de hoek van het Kappuintjesbos langs de baan Hasselt St. Truiden.
De eigenaardige ligging op het uiteinde van drie gemeenten werd oorzaak van
ingewikkelde geschillen daar het niet duidelijk bleek of de boom, aan dewelke
het beeldje gehecht was, onder Kozen of onder St.Truiden geplant stond. Daar
uit sproot een zeer zeldzaam geding.

Inderdaad de Abt van St.Truiden, heer van de helft van de stad,kwam uit
tegen de eigenaarster van het leen de Nachtegaal. Deze laatste werd bijge-
staan door Arnold de Kerckem, heer van Kozen, en door de Premonstratenzer abt
van Averbode die het patronaat over Kozen bezat. Het kapittel van Luik was
dan eerst voor, later tegen de abt van St.Truiden, terwijl de bisschop en de
vicaris-generaal deze laatste genegen waren hoewel daarentegen de aartsdia-
ken van Haspengouw in de zaak de partij van Kozen koos. Dit was de oorzaak dat
het ene geschil het andere volgde. Eindelijk stelde de tussenkomst van kardi-
naal Pamphile een einde aan het geding en de bediening der plaats bleef aan
de abt van Averbode toevertrouwd. Heden nog is de parochie door een witheer
dezer orde bediend.

Een belangrijk deel van het gehucht was gevormd door het heergeweerleen
de Nachtegaal dat 73$ bonder bedroeg. De eerst gekende heer van de Nachte-
gaal is Adam de Kerckem, heer van Grazen. In 1411 verkocht hij het goed aan
broeder Goswinus, prior van een Kartuizerklooster der omstreken van Diest.
Arnold de Elderen, bloedverwant van de verkoper maakte gebruik van het ver-
naderingsrecht, dat in gevai van verkoop van een goed de voorkeur geeft aan
een familielid van de verkoper. Zestig jaar later bevond het goed zich in
handen van Philippe de Berghen. Het ging over in 1477 aan Philippe van Spaen-
ghen, gehuwd met Anna van Grimberghe, dochter van voormalige heer. In 1509
verhief Philippe van Spaenghen het goed bij de dood van zijn vader. In 1560 ver-
hief de zoon van de nieuwe eigenaar het leen. Ridder Jean Guillaume van den
Spaenghen verhief het op 26 Maart 1595. Dit was de laatste eigenaar dezer fa-
milie die de naam de Nachtegaal op zijn zerken schreef. Inderdaad vijftien jaar
later in 1611 verkocht deze het heergeweerleen aan Virginia Seraers dame van
Laer die het goed echter niet lang bewaarde. Zij stond het inderdaad af op 15
December 1626 aan Christiaan Renaertss burger van St.Truiden. Na dezes dood
verzaakt zijn echtgenote Ilisabeth van Oeteren, die het mirakuleus Mariabeeld-
je op de hoek van haar erf plaatste, haar rechten op de Nachtegaal ten voor-
dele van haar kinderen. De oudste zoon verkocht toen het leen aan Jean Bap-
tist de Rethy, burgemeester van St.Truiden. De naam Rethy is in België alge-
meen gekend daar de koninklijke familie, wanneer een harer leden incognito
reist, bij voorkeur de naam van graaf de Rethy draagt. Denkelijk werd deze naam
aangenomen omdat de Koning veel goederen bezit in het dorp Rethy (nu Retie),
in de provincie Antwerpen. Nu is een prinselijke titel aan deze naam verbon-
den daar men weet dat de echtgenote van Koning Leopold III de titel van prin-
ses de Rethy draagt. De te St.Truiden gevestigde familie de Rethy was den-
kelijk afkomstig van Retie en droeg eerst de naam Wolters. Later voegt zij de
Rethy aan Wolters om dan verder de naam Wolters te laten wegvallen.

Jonker Antoine de Rethy, zoon van Jean Baptist, die de Nachtegaal in erf
kreeg, was gehuwd met Gertrude Barde de Heusch, geboren op het kasteel van
Kerckom. Een van haar voorvaders, Jonker Hendrik de Heusch, gehuwd met Marthe
de Hedel, was schepen van 's-Hertogenbossh in 1525.

Rethy draagt als wapen: in goud met keper van lazuur met drie klaverbla-
den van sinopel geplaatst 2 en 1. Helmtopversiering met een hazewindkop.

In 1778 kwam het leen door schenking in handen van Jean Charles de
Meester, burgemeester van St.Truiden. Een deel der goederen bleef nochtans
nog 86 jaar in handen van de afstammelingen de Rethy. Het is inderdaad slechts
in 1900 dat het laatste deel uit de handen der familie geraakt toen de kin-
deren van Louis Claes-Nicolai van Halle-Booienhoven een bos, afhangend van
het leen, verkochten. De verkopers waren 1) Albert Claes-Van Oost te Halle-
Booïenhoven, 2) Therese Claes, gehuwd met Edouard Goyens te Hasselt, 3) Se-
rapline Claes gehuwd met Lucien Vanhoren te Halle-Booienhoven,4) Louise Claes

1) Zie Geschiedenis van Kortenbosch (eigen uitgave 1948) 90 p.
6, Lazarystraat Hasselt.
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gehuwd met Edouard Lowet te Zcjtleeuw, 5) Joseph Claes-Vanderlinden van
Halle-Booienhoven en 6) Christine Claes die later met Victor Roberti van
Loon huwde.

Lowet draagt als wapen: Gesneden in 1, gedeeld a) van zilver met een
leeuw van keel, b) keel met twee sporen van goud. In 2 van lazuur met drie
mereltjes van zilver, Helmtopversiering met leeuw van keel. Zie kerk van
Overhespen: grafsteen in de kerk. Deze familie verbleef in de omstreken van
Zoutleeuw.

Pierre Lowet + 18/7/1771 te Overhespen • Anna Marguerite Auwers, Vader
van Henri Lowet + 3/2/1730 » Marie Anne Sweerts + 30/12/1777 te Overhespen,
Waarvan Jean Francois Lowet, geboren te Overhespen 14/3/1774, gestorven te
Wommersom 20/4/1807, gehuwd met Marie Thérèse Ghislaine 't Serclaes. Waar-
van Joseph Lowet geboren te Wommersom de 7/11/1813 - Julie Corthouts.
Waarvan Emile Lowet, geboren te Zoutleeuw 31/3/1838 - Isabelle Everaerts.
Waarvan Edouard Lowet, reeds gemeld, geboren te Zoutleeuw op 25/2/1861, ge-
huwd met Louise Claes van HalIe Sooienhoven.
Waarvan I Laure Lowet te Zojtleeuw gestorven op 10/3/48

II Georges Lowet = Capellen Thérèse, waarvan
1) Georgette » Jacobs Georges, 2) Lydie.

III Irene Lowet, gehuwd met Antoine Hougaerts van Tongeren, waarvan
1) Henri, Jonkman, 2) Georges, notaris te Tongeren, gehuwd met Smets, Mar-
guerite en 3) Josepn, gevallen te Rumbeke op de Leie in 1940.

IV Joseph Lowet = Madeleine Boncquet + 1934, waarvan 1) Marie-Louise
» Treasurer majoor bij het Engels leger, 2) Raymonde = Alfred Franklin, zoon
van de lord major van Daventry, 3) Jacques, 4) Josine.

V Rene Lowet, geneesheer, burgemeester van Zoutleeuw, gehuwd met
Warnants Lina van Tongeren, waarvan Marie-Louise en Monique, beiden jonge
dochters.

Roberti draagt als wapen: van goud met hoofd geschaakt van hetzelfde en van
sabel met twee rijen, de Herckenrode: Tombes at Epitaphes de Hesbaye,blz.757.
Arnold Robiers + 1615 = Ode Nickmans + 13/11/1623.
Waarvan:
Jacques Robiers, gedoopt op 13/10/1585 te St.Truiden » Agnes Lintermans,
+ 20/11/1665.
Waarvan:
Jacques Roberti + 24/1/1690 » Catharine Dullaerts + 1708.
Waarvan:
Adrien Roberti + 7/4/1727 - Anne Blommen.
Waarvan:
Henri Roberti, gedoopt op 2/9/1693, notaris, burgemeester van St.Truiden
+ 2/10-1773 - Catharine Witten.
Waarvan: Lambert Roberti, burgemeester van St.Truiden, gedoopt op 6 Februa-
ri 1727 » Albertine Lintermans, dochter van Jean Joseph en van Caroline,Ba-
rones de Moser.
Waarvan: Henri Roberti, geboren 31 Januari 1758, notaris + 9 Augustus 1823
- Marie Marguerite Chaudoir van Luik.
Waarvan: Lambert Roberti, geboren 3 Januari 1782 • Marie Eleonore de Borman
van 8ree.
Waarvan: Ulysse Roberti, ontvanger der belastingen, geboren te St.Truiden,
22/3/1827, gestorven 3/11/1900 - Marie Elise Robijns van Borgloon.
Waarvan: Victor Roberti, geboren 1 Juli 1871 + op 17 December 1948 overle-
den, gehuwd met Marie-Christine Claes van Halle-Booienhoven.
Waarvan: Josette Roberti, geboren op 24 September 1905 + 7 Augustus 1949 en
Marie Roberti, geboren op 14/7/1908, overleden op 4/3/1932.

De gebouwen van de Nachtegaal met de omliggende gronden behoren tegen-
woordig aan Mejuffer Marie Ruymen.

De kerk van Kortenbosch, sedert 1936 basiliek, werd in 1644 voltooid.
Daar hier een mirakuleus O.L.V.beeld vereerd wordt, werden in de loop der
eeuwen talrijke geschenken aangeboden. Het merendeel dezer waren volgens de
gewoonte van die tijd met het wapen van de schenkers versierd.

Wij zullen er enkele opgeven.
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Twaalf schilderijen van de vermaarde Abraham Van Diepenbeek, medewerker van
Rubens, geboren te 's-Hertogenbosch in 1599, versieren de kerk sedert 1655.
De namen en het gepolychromeerd wapen van ieder schenker komen voor op de
bovenste rand van het lijstwerk. Het hoeft gezegd, dat deze schilderijen zeer
hoog hangen en dus lastig te dechifreren zijn en dat het lijstwerk herhaalde-
lijk opgeknapt werd en dat alzo de kleuren en figuren soms niet in overeen -
stemming zijn met de wetten der heraldiek.
Schilderij de Gelukzalige Macarius ex Rege arminiae verbeeldend, Schenker :
Paul van Hove, geboren te Diest, pastoor te Kozen, Wapen: van lazuur met 2
leliën van zilver; vrij kwartier van zilver met drie rozen van keel geknopt
van goud (2 en 1). Deze priester was oom van St.Jan Berchmans. Hij was ins-
gelijks oom van baron Adriaan d'Enkevoort, maarschalk en raadsheer van kei-
zer Ferdinand 4II van Duitsland. De wapens van d'Enkevoort zijn van goud met
drie arenden van sabel. Gekroonde helm, Topversiering: een arend van sabel.
(Rietstap: armorial général bd. 1, blz. 612).

Vijf leden van deze familie hebben deel uitgemaakt van het kapittel van
O.L,Vrouw te Tongeren. Onder hen was de beroemdste Kardinaal Willem d'Enke-
voort, bisschop van Tortosa in Spanje en van Utrecht. Deze was de laatste
mannelijke afstammeling van zijn familie. Om deze reden nam een der zonen van
zijn zuster Elisabeth, Godefridus Lombaerts, zijn wapen en zijn naam over,Deze
Godefridus was de grootvader van baron Adriaan d'Enkevoort.
Schilderij St.Norbertus, schenker Robertus Lamberti (of Lambrechts) van Bre-
da. Wapen: in goud met leeuw van sabel (goud?) met over alles heen drie
dwarsbalken van hetzelfde (goud?). Rietstap geeft: In goud met leeuw van sa-
bel, genageld en getongd van keel met schuinbalk geruit in zilver en keel,
over alles heen.

Robertus Lamberti werd op 15 Oetober 1617 in Breda geboden. Hij was de
zoon van Michaelis en van Ovan ...(?). Hij stierf de 19de Augustus 1666.
Schilderij van Gelukzalige Siardus, vijfde abt van Friesland. Schenker: Siar-
dius (kloosternaam) Hidinga, keldermeester in het klooster van fl<'eubode,
Wapen: gevierendeeld; 1 en 4 in zilver met een muurblaker van sabel -net
kaars in lazuur, 2 en 3 gevierendeeld; de vier'kantons in goud met klimmen-
de leeuw van sabel. Joannes Siardus Hidinga was afkomstig uit Friesland,
doch zijn familie had zich te Leuven gevestigd. Hij was de zoon van Germanus
en van Anna Finia(?) en werd op 1 April 1620 aldaar geboren*
Schilderij van Gelukzalige Richardus, abt. Geschenk van Matheus Richart, kat
pelaan te Keyserboch (bij Venlo). Het wapen is niet zeer duidelijk: Gevieren-
deeld, I kanton andermaal gevierendeeld,, 1 in zilver, 2, in lazuur, schild-
hoofd met wassenaar in zilver(?) en eindpunt met twee ruitjes(?) 3, van zil-
ver, 4, zilver met twee afgeknotte dwarsbalken in lazuur; II, kanton in zil-
ver met drie dwarsbalken in sabel; III, kanton gevierendeeld, en 4, in zil-
ver, hoofd met twee penningen(?) in Dunt met schelp, alles in zilver; IV,
kanton, gedeeld, 1, in zilver met hoorn in goud, 2, in goud met klimmende
leeuw in lazuur. Matheus Richart, zoon van Petrus en van Katherina van der
Hulst, werd op 20 November 1614 te Leuven geb'oren.

In de schatkamer van de basiliek worden verschillende juwelen bewaard
waaronder een zilveren schotel met het volgend wapen: een dwarsbalk rustend
op een paal in punt (kruk?) met drie rozen, een in het schildhoofd; een in
het kanton rechts en een in het kanton links, ten engel houdt dit wapen en
op een wimpel staat geschreven: V.D. Philippus Nevius C A . et pastor de Hoo-
gemiert (Holland) me S.M.-D.CD, anno 1646. Deze Philippe Nevius, Neefs of
Neven was geboortig van Lummen.

Gelijk het in ieder bedevaartsoord het geval is werden verschillende
prentjes gedrukt. De Minderbroeders van St.Truiden bestelden het eerste
prentje. Het werd getekend door de reeds vermelde schilder, Abraham van
Diepenbeek en Jacob Neefs deed de nadruk in koper. De premonstratenzers
lieten het tweede prentje uitvoeren, waarvan de tekenaar onbekend bleef,
doch dat door de plaatsnijder Theodore-Ion Van Merlen gegraveerd werd. Deze
was de zoon van Jonas en van Katherina van Conincxloo en werd rond 1600 te
Amsterdam geboren tijdens een verblijf van zijn ouders in deze stad. Zij keer-
den rond 1606 naar Antwerpen terug.
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De basiliek van Kortenbosch wordt gans het jaar druk bezocht maar in de
maand Mei is het een toeloop van pelgrims en de bedevaarten volgen elkander
op,

Kortenbosch verdient insgelijks een bezoek van de toerist. De kerk in Re-
naissancestijl geeft een schone indruk,Het interieur is rijk versierd, Men be-
dondert de schilderijen boven het altaar door Gaspard de Crayer (1582-1669)en
die van Van Diepenbeek in het koor, Daarbij de houten muurbekleding en de
biechtstoelen. Tegenover de kerk het kasteel, vroeger het rectoraat, waarvan
het achterste gedeelte nog onveranderd bleef. Op de weg van Kozen de grote
winning Gillot, vroeger bezetting der abdij van Herckenrode,

Maurice Goyens.

ZWERVEND VOLK

Daar de genealoog zich met de geschiedenis van verschillende families
bezig houdt, en daartoe, zo ver mogelijk, terugwerkt van het heden naar het
verleden, ontmoet hij op die weg zelden of nooit iemand, die slechts op door-
tocht was, en zich nog niet blijvend ergens had gevestigd,

Desondanks vormden deze zwervers sinds de herfsttij der Middeleeuwen tot
het ogenblik, dat de burgerlijke stand hen vastlegde, een voortdurend wisse-
lende, maar zeer grote en veelal kinderrijke groep, belangrijk zowel uit so-
ciologisch als uit criminologisch standpunt,

vooral degenen, die meer aandacht willen besteden aan de zo lang ver-
waarloosde, erfelijke factoren in de genealogieën, moet met tegenzin consta-
teren, dat zij over leden van deze grote, en voor hen uiterst belangrijke,
groep, vrijwel geen enkel positief gegeven bezitten.

Aan negatieve gegevens ontbreekt het niet, maar men heeft deze zelden
of nooit onder het oog gezien. Hierbij denk ik b,v, aan het onnaspeurlijk ver-
dwijnen van personen uit de zijlinies van een geslacht, waarvan men alleen de
doopdatum en wellicht nog enkele gegevens uit de prille jeugd kent, en aan
het optreden van de eerste persoon uit een stamreeks, die men, ondanks ijve-
rige naspeuringen, niet heeft kunnen thuisbrengen,

In tegenstelling tot de poorters der steden en de bewoners der dorpen,
waarop men belastingen verhalen kon, en wier namen men daarom zuinig bewaar-
de in de kohieren, haardstedenregisters enz., heeft de wereldlijke overheid
geen belangstelling gehad voor de zwervers, waarvan toch niets te halen was.

Pastoors en dominees hebben vaak hun kinderen gedoopt en hen soms zelfs
in de echt verbonden - wij zijn hier in een omgekeerde wereld -, maar waarom
zouden zij de doopboeken vullen met namen van personen, die zij wellicht nooit
meer zouden ontmoeten; een enkele maal deden zij dit toch,gewetensgetrouw, op
losse, verloren gegane, blaadjes of op de laatste bladzijden van hun doop-
boek, tezamen met die der onechte kinderen. Stierven de zwervers, dan wer-
den zij naamloos begraven.

Als vrijwel enige gegevens over deze duizenden en nog eens duizenden
personen, wier afstammelingen - let wel ! - tenslotte toch opgenomen zijn in
de administratie der gehele bevolking, zoals wij die kennen sinds het napo-
leontische tijdvak, bezitten wij hun bekentenissen en daarop hun veroordelin-
gen, wanneer zij voor een of ander strafbaar feit, van landloperij en bedela-
ry tot moord en doodslag toe, gegrepen, verhoord en gevonnist werden.

Onder de namen der veroordeelde zwervers zullen wij natuurlijk vele vin-
den, die ons op het eerste gezicht niet veel wijzer maken, want die lieden
bezitten geen familienaam of hebben deze onderweg verloren, en niet altijd
zullen wij profijt kunnen trekken van de mededeling in welke plaats en (soms)
in welk jaar (ongeveer) ze geboren en gedoopt zijn.

Hier volgen enige opgaven van veroordeelden, slechts bedoeld als illu-
stratie :

1) Uit de rekening van Mr. Anthonis van der Wolff van het Baljuuwschap en
Schoutschap der stede van Gouda, lopende van 1633 tot 1636:
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•folio 4. f.onnis var 14 Octeber 1633: bedelarij
Annitgen Joris vuyt Zèeiandt;
Margriet Joris vuyt Brabant.
Engell Margrietse vuyt land van Gulyck.

2) Idem, folio 69 v. (vonnis van 18 December 1635: bedelarij)
Abraham Jorisse, geboren tot Middelbureh.
Emanuel Valentyn, geboren tot Middelbureh.
Antony Valentyn, geboren tot Middelbureh.
Jan Valentyn van Schiedam.
Joris Valentyn vuyt Vrieslandt.
Abraham Farlant vuyt Waterlandt.

3) Vonnis van den Hove van Hollant, geveld op 19 February 1537.
(bedelarij)
Wouters Fransz.
Maria Pyne.
Anna Duytsche, geboeren van Schiedamme.
Lysbeth Doubre-
Claes Cornelisz.

4) Vonnissen van het senepengerecht te Zalt Bommel op 29 April 1721.
(bedelarij)
Li;sbet geheten Gorcum.
höriaantje Heester, geDoren van Kampen.
Frangois de la Plas, geb. van Armentières.
Franois Lambert, geb. van Aen.
Arjen Huyberts, viiderszone van Helvoirt.

Jacques R.W.Sinnighe.

K W A R T I E R S T A A T (16 k w a r t i e r e n )
van

EVE2T JAN JANSEN, te Zonnemaire.

1. Evert Jan Jansen, geb. Velp, gem.Rheden, 19 Febr.1914,
Hoofd Chr. School te Zonnemaire, gehuwd te Rheden, 25
Juli 1959 met Johanna Hendrika Kruvswiik. geb. Velp, 5
April 1915, dochter van Cornelis Kruyswyk en Anna Ca -
therina Plet.

OUDERS:
2. Teunie Jansen, geb. Velp, 3 Febr.1886, Groothandelaar

in boter, gehuwd te Rheden, 10 April 1912 met
3. Willemina Muis, geb. Velp, 12 Jan. 1887.
GROOTOUDERS:
4. Johannes Cornelis Jansen, geb.Velp,24 Dec.1856, schil-

der, overl.Velp, 4 Jan.1922, gehuwd te Rozendaal (Gld)
15 Febr. 1883 met

5. .Tn>ia.npa Antonia Sprengeman. geb. Roz endaal (Gld), 12 Ju-
ni 1861, overl. Velp, 31 Maart 1919.

6. Evert Jan Muis, geb. Velp, 26 Febr. 1861, Aannemer,
overl.Velp, 6 Nov. 1921, gehuwd te Rheden, 19 Aug.1882
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met
7. Johanna Buys.geb.Beuningen 19 Mei 1859, over l . Velp,

14 Febr. 1925.
OVERGROOTOUDERS:

8. G e r r i t Jan J a n s e n . g e b . Velp , 2 Aug. 1824, Barb ie r en
Lijkbezorger, o v e r l . V e l p , 1 Aug. 1897, gehuwd te Rhe-
den, .14 Nov.1850 met

9. Maria S i b i l l a Ca tha r ina Bakker, geb.Arnhem, 30 Nov.
1828, o v e r l . Velp , 24 Maart 1894.

10 . Teunis Sprengeman. geb . Eerbeek, gem. Brummen,3 Dec.
1823, Papiermaker , ove r l .Rozendaa l ( G l d . ) , 14 Mei
1908, gehuwd t e Rozendaal (Gld) , 30 A p r i l 1859 met

1 1 . Fenneken R u e t e r i n k . geb.Rozendaal (Gld) ,17 Aug.1829,
o v e r l . V e l p , 4 Febr . 1913-

12. Willem Muis, geb . Arnhem, 4 A p r i l 1825, A r b e i d e r , o v .
Velp, 20 A p r i l 1 8 7 8 , g e h . t e Rheden, 29 J a n . 1848 met:

13 . Everdina Jansen Rut ten Brethouwer. geb . Velp, 4 Nov.
1825, o v e r l . Velp , 3 Nov. 1890.

14. Melgert Buys. g e b . Randwijk, gem.Heteren, 19 A p r i l
1828, T a b a k s p l a n t e r , o v e r l . I J z e n d o o r n , 7 Mei 1904,
gehuwd te I Jzendoorn , 1 Mei 1857 met

1 5 . Willemina Hol, g e b . I J z e n d o o r n , 28 Oct . 1832, o v e r l e -
den Beuningen, 17 Maart 1865.

BETOVERGROOTOUDERS:
16. Barend Jansen , geb .Ve lp , 11 J u l i 1797 ,Scheerbaas ,ov .

Velp, 15 Feb r . 1845 , gehuwd t e Rheden, 20 Mei 1824 met
17 . E l i s a b e t h Ponsen .geb . Wageningen, 18 Oct. 1804,overl.

Velp, 3 Mei 1870.
18. Lucas Bakker. g e d . Z a l t Bommel, 9 J a n . 1803, Schoen-

maker, overl .Arnhem, 23 A p r i l 1835, gehuwd t e Arnhem
16 A p r i l 1828 met

19. Maria Corne l i a Puyman. ged.Arnhem, 22 Aug.1805,overl.
Velp, 24 Mei 1882.

20 . Jan Sprengeman, geb.Loenen,gem.Apeldoorn,1 J u l i 1795
Dekkersknecht , o v e r l . E e r b e e k , 16 Mei 1876, gehuwd t e
Apeldoorn, 29 Oct. 1821 met

2 1 . Johanna van Delden, geb.Loenen, gem.Apeldoorn, op 1C
Maart 1796, o v e r l . E e r b e e k , 20 Mei 1868.

22. Hendrik Jan Rue t e r i nk . g e b . H e n g e l o ( G l d . ) , 2 2 Nov.1792
Schoenmaker ,over l .Rozendaa l (Gld) ,31 Maart 1876, geh.
te Rheden, 30 Oct. 1824 met

2 3 . Teuniske van d e r Burg. geb.Hall ,gem.Brummen,10 J u l i
1789, ove r l .Rozendaa l (G ld . ) 4 F e b r . 1865.

24 . Willem Muis, geb.Arnhem, 18 Feb r . 1798, o v e r l . ? geh.
(?) met
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25. Maria van Reent, geb. Arnhem, ged. R.K., 8 Mei .1800,
overl .Arnhem 8 ROT. 1874.

26. Jan Jansen Rutten (Brethouwer). ge 19. Velp, 11 Maart
1780, karreman, overl.Velp, 21 Maart 1865,gehuwd te
Velp, 23 Oot. 1808 met

27. Maria Brethouwer, geb.Velp, 10 Nov.1790,overl.Velp,
1 Pebr. 1852.

28. Jan Buya. geb.Randwjjk.gem.Beteren,26 Sept.1802, Ta-
baksplanter, overl.Randwee, 11 April 1868,gehuwd te
Beteren, 8 Bov.1827 met

29. PërK'ae-RAtten.geb.Randwiik. 13 Jan.1803,.overl. Rand-
wjjk, 30 Mei 1873.

30. Jan Hol. geb.Oóhten, genuEehteld, 4 Maart 1799,land-
man, overl. Och ten, 12 7ebr. 1888, gehuwd te Hz end oom
28 Oct. 1830, met

31. Johanna van Ingen. geb.Lienden,9 Jan.1802,overleden
Ochten, 3 Baart 1870.

(Vervolg)

BaokhniiB. Joh&nn* Baokhuys compareerde 1O-T2-1552 voor
den landdrost van Zutphen.
Bron: Charters van het Gasthuis te Doetinohem.

de Baciin. Jan Cornelisz.de Bag ĵn, sohipper b̂ j de Admi-
r a l i t e i t z i t 13 Juli 1629 te Oostende gevangen.
Bron: Missiven van de Admiraliteit aan de Staten Ge-
neraal .

en
Cornelis Cornelisz.de Bagjjn 18-5-1622 Kapitein ter
Zee te Rotterdam.
Bron: protocol no.39 van notaris Jaoob Duöffhuysen,
te Rotterdam.
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OPMBRXIIIS: Ik veronderstel, dat deze zeelieden hunnen.
naam zullen ontleend hebben aan het feit, dat de ach-
tercte der 3 masten Tan een fregat de bagiinmast , de
onderste ra hieraan de baqiinra en het vierkante zeil
aar. deze ra de bagiin of het bagiinzeil genoemd worden
(werden).

Bagjinenman. Hendrik Bagünenman 17-2-1773 te Lochem en ge-
trouwd met Engele Eewelgoor.
Bron: Doopboek van Lochem in het Rykaarchief te Arn-
hem, archief no. 897.

Sakboord. Hermina Christina Bakboord in Januari 1929 op
Curaeao bevallen van eene dochter als echtgenoote van
J.H.H. Landolf.
3ron: de Sienwe fiotterdaasehe Courant van 6-2-1929.
OPMERKING: In de West komen de meest vreemdsoortige
familienamen voor, waarvan o.a. meerdere in verband
met het feit, dat omstreeks 1860 de slavernij in onze
West Indische Kolonies werd afgeschaft, als gevolg
waarvan vele slaven vrijkwamen en toen familienamen
aannamen, waarvan meerderen den naam van de plantage,
waarop zy werkten, als hun' familienaam aannamen. Zoo
behalve Bakboord o.a. Graanoogst, Seinoaal. Telegraaf
etc.
Zooals bekend zal zijn is bakboord de linkerzijde van
een vaartuig als men naar het voorschip kijkt. In dit
woord beteekent het eerste lid nl. ''bak" ons rug(denk
aan ons achterbaks, het Engel ach. e back in on horse-
back, het oude bakenspek in tegenstelling van buik-
spek etc. etc.) Bakboord is dus het boord aan de rug-
zyde van hem of haar, die zich naar de rechterzijdemn
het vaartuig gewend heeft, welke zijde stuurboord ge-
noemd wordt, omdat in de oude tyden het roer niet in
de aidscheeps do oh aan de rechter zjjde van het vaar-
tuig was aangebracht.

Balokon»i;::--3. Arien Jansz. Balckenaynde 15-5-1608 huis-
timmeraan te Rotterdam.
Bron: Protocol no„4o van notaris Jacob Du7ffhuysen te
Rotterdam.
OPMERKIKG: Pit ia dus een naan in verband met een be-

roep.
Baat, Henrick Bast 17-6-1722 te ülburg en getrouwd met

Jannetje Peters.
Bron: Rechterlijk archief Elburg, protocol Inv.So.10.

Baaaiin. Catharina Basuijn 9-5-1731 te Dl burg.
Bron: Rechterlijk archief 31 burg, civiele processen.
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Batavier. Jan Batavier in 1865 geërfd in de buurt van Meu-
lunteren.
Bron: Archief van de buurt Lunteren.

en
Mevrouw Kogel geboren Batavier in Mei 1950 te Soera-
baja van eene dochter bevallen.
Bron: de Arnhemsche Courant van 23 Mei 1950.

van Bedaf (Bed-af). Ik zal dezen naam later toelichten.
Beddekooper. Esther Wins geboren Beddekooper 8-8-1887 te

Amsterdam voorspoedig van een' zoon bevallen.
Bron: een los courantenuitknipsel.

Beest over de plank. 7-11-1677 te Bergambacht een onech-
te, zoon Dirk van zzx Beest over de plank geboren.
Bron: een my verstrekte mededeeling.

Bestebeen. Cornelia Bestebeen Dirksdochter ondertrouwt 16
Mei 1761 te Delft met Hendrik Broekhuis.
Bron: een mij verstrekte mededeeling.

Bedonder: A..Bedonder in 1926 Schipper van het rynschip :
"Niets zonder God".
Bron: Rheinschiffsregister van 1926.

Beemsterboer. Truus Beemsterboer 16-10-1945 te Arnhem ge-
trouwd met Dick Draayen.
Bron: Arnhems Dagblad van 16-10-1945.

en
J.Beemsterboer in 1928 bewaarder by de Rijkswerkin-
richtingen te Hoorn.
Bron: de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 30-8-1928.

Beenen. Aeltje Beenen 20-4-1720 te Harderwyk.
Bron: Rechterlyk archief Harderwijk, portefeuille

rood 2
en

Albert Beenen 29-3-1732 te Doetinohem oud 47 jaar.
Bron: Familiearchief van der Heiden van Baak.

Inventaris No. 200.
en

Qerrit Beenen 27-5-1757 in het gehucht Speelberg in
het land van Bergh.
Bron: Archief van het Huis Bergh.

en
Willem Beenen in 1801 wonende in Kerspel Varsseveld.
Bron: Gemeente Archief Wisch.

en
Aaltje Beenen 6-2-1838 te Zalt Bommel de vrouw van
den arbeider Hendrik van Bruggen.
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Bron: Minuut acten van Notaris Dirk van Schaik te
Zalt Bommel,

Beent .ie. IL Beentje in 1943 handel in manufacturen en
gros in de Kerstraat te Arnhem,

Belang, Catharinen Belang 14-1-1792 schoonmaakster te
Arnhem, weduwe van H.Dickerhoff.
Bron: Resolutiê'n met bijlagen van het Hof van Gel-
derland van Ootober t/m December 1791 -

en
Petronella Belang 9-4-1767 dienstmaagd by Jan Troost
hospes in den Aarnt te Arnhem.
Bron: Civiele processen voor de Lage Bank te Arnhem,
van de jaren 1765 t/m 1769-

Belleman. Gerrit Tunis Belleman 1-9-1608 burger van Rot-
terdam oud 29 jaar, had in April van dat jaar als
bootsgezel op een boeyer een reis naar Schotland ge-
maakt.
Bron: Protocol No.32 van notaris Jacob Duyffhuijsente
Rotterdam.

Bemind. E.Bemind woont 11-1-1930 in de van der Werffstr.
62B te Rotterdam.
Bron: het Rotterdamsch Nieuwsblad van 11-1-1930.

Beminde. Klaas Beminde én Leena Meesters laten 10-11-1735
te Gorinchem eene dochter Jenette doopen.
Bron: Doopboek van de Ned.Hervormde Gemeente te Go-
rinchem.

van Beneden. Jan Jacobsen van Beneden weduwnaar afkomstig
van St.Nicolas hertrouwt 20-2-1661 te Bergen op Zoom
met Ariaent je Corstiaens van de Velde.
Bron: Trouwboek van de Ned.Hervormde Gemeente te Ber-
gen op Zoom.

en
Gilis van Beneden 5-3-1768 meester kleermaker te
Maastricht.
Bron: protocol van notaris H.Holens te Maastricht.

Benjamin. Eliassas Benjamin 15-5-1945 uit een Duitsch
Concentratiekamp bevryd en naar Groningen terugge-
keerd.
Bron: het Veluwsch Dagblad van 15-5-1945-

Benul. Fransina Benul l i e t 7-4-1809 te Nijmegen een on-
echt kind genaamd Johanna doopen.
Bron: Doopboek van Hij/aegen, archief no.1171 in Rijks-
archief te Arnhem.
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GENEALOGISCHE FRAGMENTEN
door

L.J.Malherbe. (vervolg)

CARROÏÏSEN (KR0ES3 ... (Prot. )

I Cantün Carronsen, soldaat (1) tr. Dordrecht 18-3-
1675 Lysbeth Jacobs..

Uit dit huwelijk :
1. Karel gd. Dordrecht 6-11-1676
2. Jacob (volgt II)
3. CorneliB gd. Dordrecht 16-8*1682
4. Anna " " 4-12-1684 t.

1

II Jaoob Groee, gd.Dordrecht 5-6-1679, t r . 1e ald.4-2- •
1705 Elsje Bacx. gb. a ld . , bg. ald. 4-8-1707;tr.2e ,
ald. 29-1-1708 Ljjsbeth J-uriaense.

III Pieter Croes. gd. Dordrecht 28-6-1706, twjjnder, t r .
1e ald. 20-10-1726 Neeltje Renson. gb.ald..bg.S'lem
4-7-1747, dr. van Jan - (2) en Jannichie Dirksdr.
Gudde; t r . 2« H'lem 20-8-1747 Ariaent .ie Ljjnsaet.

IV Jacob Kroes, gd. Dordrecht 13-8-1727, bg. H'lem 8-
5-1799.

(1) by zyn huweiyk is hy vermeld als j.m. van Breda:
zijn pvoTterlnsdhTijvlng te Dordrecht in 1680 noemt
hem: geboortig van Sprang.

-Mogelyk is hy verwant aan Carel Carous, adelborst,
die in 1647 te Breda in ondertr.werd opgenomen met
Hilleke (anneke) Beernts.

(2) Jan Renson, gd. Breda 20-5-1672 (zn. van Jan en Cor-
nelie Hendrix) tr.Dordrecht 23-5-1695 Jannlohie >
Dirksdr. Gudde, bg. ald. 6-4-1708

CHEVAL (Pro t . )

I Jean Cheval, j.m. van Valenciennes, passementmaker,
ot. leiden 23-4-1637 Chyntje Damas gd. ald. 15-11-1
1620, dr.van Franchóis - en Jacquemine Gerardsdr.
Maes. (1)

I I Antoine Cheval (2), gd. Leiden 25-10-1648, grynwer-
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ker, tr. 1e ald. 1-5-1672 Judick Ie Doux; tr.2e ald.
T5-5-1695 Raciiel_Sz (Six) gd. ald. 6-2-1656, dr. van
Anthoni en Jenne Fremault (3).

III Jacob Cheval. gd. Leiden 6*5-1696, grynwerker,tr.ald.
16-8-1722 Maria yan den Berg. J.d.van Leiden, dr.van

IV Anton Cheval. gd. Leiden 5-2-1723, schoenmaker, log.
ald. 27-11-1749, tr.ald. 9-4-1747 Petronella Clara
du Prenne (Preynen), j.d. van Leiden, dr. van
Zy hertr. ald. 10-6-1752 Hendrik van Dam.

(1) o.t. Leiden 29-4-1616.
(2) over hem werden voogden gesteld op 9-10-1656.

Voogdenboek van Leidan. G.A* ald.
(3) o.t. Leiden 11-10-1647.

VAff DIENDERING- (Prot . )

I David Arvens. t r . N.H.

II David Davids van Diedierings. gd. Leiden 10-4-1639,
t r . a ld . 27-8-1662 Leuntje S e r r i t s . j . d . van Ryns-
burg.

I I I Johannes van Diendering, gd. Leiden 8-8-1666, wol-
wasser, t r . ald. 21-10-1 691 Serrit.ie Hendriks dr. van
der Post, gd. Leiden 24-9-1669, dr. van Hendrik Ger«
r i t s - (1) en AMgael Cornelisdr. van Schagen.

(1) H.G.van der Post j.m. van Leiden t r . ald. 24-7-1667
A.C.van Schagen,gd.ald.21-2-1 64.4, dr. van Cornelis
Dirks van Schagen, kleermaker, en Jannetje Pieters-
dr. Sticker.

YAW ES (Pro t . )

I Reynier van Es,tr. 's Hage 16-1-1704 Dirok.ie Rieuw-
veldt.

II Pieter van Es. gd. Voorburg (Z.H.) 28-11-1717, tr.
ald. 23-11-1739 Maria de Loos, gd. 's Hage 7-1-1722,
dr. van Johannes - en Clasina van der Laan (1).
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III Herinanus van Es. gd. .Ryswyk (Z.H.) 21-5-1758, overl.
's Hage 27-8-1811, tr.ald. 25-2-1781 Maria Linte-
naar, gd. ald. 22-5-1753, ol.ald. 28-7-1834, dr.van
Michiel - (2) en Heyltje Nevet (3)

(1) Johannes de Loos, gb. te Leiden, tr. 's Hage 13-11
1718 Claaina van der Laan, gb. te 's Hage.Zy hertr.
Voorburg Z.H. 30-5-174-5 Karel Ro(o)s.

(2) Michiel Lintenaar, gb. 's Hage 1700. bg.ald. 10-10-
1766, tr.ald. 9-10-1740 Heyltje Nevet.

(3) Heyltje Nevet (Nevit), gd. 's Hage 24-7-1716, bg.
ald. 24-2-1801 ?, dr.van Jan Janse - en Maria Swar-
tenhengst.

FLOORS (Prot.)

I Frederik Floors (1) , gb. Lagen 1711, garentwynder en
poorter te A'dam, zn. van N.N. en Geertruy Uits lagh,
t r . 1e A'dam 19-10-1734 Jannetje G i l l e s , weduwe van
Michiel Witsen; t r . 2e a ld . 22-5-1736:
Helena Be(e)ckaans.gb.Noordhorn 17O6,bg. Arasterdam
15-1-1765.

Uit het eers te huwelijk :
1. Jannetje gd. A'dam 23-10-1735

Uit het tweede huwelyk:
2. Lucas gd. A'dam 16-10-1737
3. Bartha " " 26-2-1739
4. Lucas, (volgt II)
5. Femmetje gd. A'dam 21-11-1743
6. Frederik " " 19-9-1745
7. Femmetje " " 8-12-1748

II Luoas Floora (2), gd. A'daia 16-7-1741, boekhouder,
bg.ald.6-12-1794, tr. ald. 27-7-1776 Jannetie Box,
gb. A'dam plm. 1736, bg. ald. 24-12-1792.

Uit dit huwelijk:
1. Frederik Hendrik gd. A'dam 14-8-1768
2. Aaltje » » 27-9-1769
3. Helena " » 24-4-1771
4. Cornelis Bocx " " 18-2-1776

(1) Testament van F.Floors en H.Beekmans. 11-10-1736.
Not.P.van Gulik te A'dam. G.A. ald.
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(2) Testament van I .F loors en J.Box. 22-9-1766. Hot. D*
v .d . Brink te A'dam. G.A. a l d .

-ac te van executeurschap en voogdy door L.Floors,we-
duwnaar van J.Box. 20-12-1792. Not.P.Huntum te A'dann
G.A. a ld .

(Wordt vervolgd)

NAMEN VAK SCHIPPERS IN 1706.

Schippers zyn l a s t i g e voorvaderen, want vandaag z i t -
ten zij h i e r en morgen zyn zy in een geheel andere s t reek
te vinden. Voor velen za l dan ook wel l i ch t de onderstaan-
de l y s t een aanknopingspunt kunnen geven by een vas tge lo -
pen genealogisch onderzoek. De l y s t geeft de namen en
p l aa t s van herkomst van een aan ta l schippers welke in 1706
zich in Vlaanderen bevinden ten behoeve van vervoer van
troepen en ammunitie voor de veldtocht in België".Zy i s te
vinden in de ingekomen Missiven van de Raad van State van
Juni 1706. (A.R.A. Archief Raad van Sta te Ho. 663).

Leijste van de Naemen der Schippers die met hunne
scheepen ten dienst vanden Lande tot nogh toe
haer post in Vlaenderen hebben, den 20 Juny Ï706,

Eerstel ijk to t Sluijs in Vlaenderen.

Barent Kreijgsman van Haerlem.
Jacob Vervoorn van Rotterdam.
Jacob van der Crab van Dordt.
Jacob Hendriks Broekje van Campen.
Hendrik Adriaensz. Stuirman van Blocksijl.
Wed.Pleun Hendriks Smith van Dordregt.
Oirck Elemans van De l f t .
Jan Rutten van Rotterdam.
Willem Bruynes van Gouda.
Cornelis Hulst van S'moer.
Harman Coenders van Amsterdam.
F lor is Pietersz. Cant van Utrecht,
6 e r r i t Wambus van Rotterdam.
Willem Huijge Slobbe van Gouda
Claes Sosens van De l f t .
Wad. Crijn Ariaensz. Woudt van Gouda.
Harman Johannes van de Lemmer.
Johannes tfeijbrandts van Slooten.
Auke Tipkes van de Lemmer.
Pieter de Jaager van Dordt.
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Sipke Sierx van Slooten.
Egbert Geerts van de Lammer.
Leendert Jacobsz. Appel van den Briel.
Cornelis Sietsea var) Leeuwarden.
Balten van Eijk van Gorcjm, N.B. van Sas van Gent met Vendels en

Stand(aerden) nae Hollant,
Jan Borstlap van Rotterdam
Arij Cornelisz» Capteijn van Gouda.
Gerrit Cluyters van Delft.
Evert van Meeuwen van Dort.
Pieter Blok van Enkhuijsen
Jacob de Haes van Rotterdam,
Wed. Jacob Baggermans van Dordt.
Reindert Wouters van Campen.
Jan Gijsen Drest van Sloksijl.
Teunis Cuijl van Gorcum.
Ottho van Rietbeek van Vianen.
Jacob Potter van Enckhuijsen.

Oe volgende is met bagagie van Zijn Excell- d'Heer Generaal Baron van Fagel
beiaeden.

Sietse Claes van Slooten.
Den onderstaende is met pontons behoeften beiaeden.

Arent Pietersz. van Enst van Deventer;
Oen volgende is den 17 Junij van Sluijs naer Hulst om Backersgereetschap naer
SIuijs te voeren gevaeren.

Cornelis Jaoobz. Breda van Rotterdam.
Oen onderstaende is den 18 Junij van Sluijs met den proviadoor Heijcoop nae
Hollant gevaeren.

Adriaen Collen van ter Veer,
Den volgende Lsijt op ordre van den Heer GenerA Majoor Lauder tot Gent,

Jacob Fransz van ter Gces-
De onderstaende Laijt aen den Doel met ammunitie van Oorlogh beladen,

1) Claes Conijn van Rotterdam.
De volgende Leggen aendsn Doel op ordre vanden Commandant aldaer,

1) Willem Jacksz. van Enckhuijsen.
1) tfillem vander Eist van Delft.

Den onderstaende Leijt tot Sas van Gent met Cruijt beiaeden,
Jan Franke van Rotterdam.

1) Zijn geordonneert met den Eersten naer te begeever bij den Train tot
Sluijs.

Alphen a.d. Rijn, Aug. 1949, J.W. van ZM1ETEN,

DE HEBALJIEKE T3NTPONS TELLING TE PARIJS

Een tentoonstelling op heraldiek gebied is een zeld-
zaam evenement, en wanneer deze dan bovendien nog gehou-
den wordt door het Franse Rijksarchief, gaat men er heen
met een hart dat vol verwachting klopt. Laten wy dan maar
direct zeggen dat die verwachtingen niet beschaamd zijn
geworden. Zowel uit Engeland als uit België en Zwitser-
land waren inzendingen gekomen en waarom eigenlyk Neder-
land ontbrak is een raadsel.
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Alle grote wapenboeken waarvan men in de verhande-
lingen en handboeken leest, kon men met eigen ogen aan-
schouwen. .De zegelcolleoties waren zowel wat quantiteit
als qualiteit aangaat overweldigend en goed gerangschikt.
De Fransen hebben bovendien de aardige gewoonte van mooie
zegels gipsafdrukken te laten maken die men voor weinig
geld kan kopen. Alle perioden der heraldiek,al haar vor-
men en toepassingen, haar ryke verscheidenheid, men vond
het hier byeen. Als zodanig kan de tentoonstelling een
groot succes genoemd worden en het feit dat de duurervan
verlengd werd, bewyst dat er belangstelling genoeg was.

Deze tentoonstelling had echter ook duidelijk eenan-
der doel. Met een techniek, kennelijk ontleend aan moder-
ne publicïteitsmethoden, wilde men de heraldiek populai-
riseren..Er waren metershoge vergrotingen van zegels,
close-ups van ridders te paard, wapenontledingen e. d.,
onweerlegbaar met het doel de heidenen zoal niet te be-
keren, dan toch te interesseren. Men had zelfs ridderB
die aan een bepaalde veldslag hadden deelgenomen uit hun
zegels gesneden om dienst te laten doen voor de een of
andere film (alsof de traditionele voorstelling op het
zegel een werkelijk beeld van de betrokken edelman zou ge-
ven!). Dit alles heeft niet kunnen beletten, dat de ten-
toonstelling op dit gebied jammerlijk te kort is gescho-
ten. Het is nu eenmaal zo, dat men óf een tentoonstelling
maakt voor een werkelijk belangstellende, die weet wat hy
komt zien, óf een populaire tentoonstelling om interesse,
die er niet is, te wekken. In dit laatste geval had men
publiciteitsmensen het werk moeten laten doen. Nu echter
hadden archiefambtenaren een heraldieke tentoonstelling
ingericht die klonk als een klok, doch die hopeloos dil-
letantistisch was als belangstellingwekker. Deze tekort-
koming vergeeft men echter gaarne voor het genot dat al
het andere gaf.

Dat de heraldiek in Frankrijk geen dode wetenschap
meer is, doch aardig op weg haar Zwitserse zuster te vol-
gen, bewyzen b.v. de mooie ontwerpen van Robert Louis ,
een opmerkelijk tekenaar. Reeds verleden jaar werd my dat
duidelijk toen zijn boekje "L'art héraldique" verscheen.Hy
is ook de ontwerper van de bekende Franse heraldieke post-
zegels. Hjj staat niet alleen. Hoewel om onbekende rede-
nen niet op de tentoonstelling vertegenwoordigd, is daar
b.v. ook het werk van Pierre Joubert, die een populaire
heraldieke handleiding "Les Lys et les Lions" geschreven
heeft, zo prachtig geïllustreerd in kleuren dat men het
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alleen al daarom moet kopen (les Presses d'Ile-de-France,
frs. 300..-). En als ge dan toon bij Uw boekverkoper bent,
bestel dan ook nog "Le système heraldieke francais", van
Remi Mathieu (Parijs, J.B.Janin, frs. 345.-) dat gelukkig
helemaal breekt met de Menestrier-traditie en de Franse
heraldiek vanuit een juridisch standpunt behandelt.Zeker
een der beste studies op dit gebied verschenen.

Doch hiermede hebben we de tentoonstelling al verla-
ten en lopen we langs de boekwinkeltjes van het Quartier
latin. Ze zijn immers niet te scheiden! Des te meer wy de
schoonheid van de oude heraldiek zien en waarderen, hoe
groter het verlangen er een - zy het zwakke - weergave
van mee naar huis te nemen en ook op"'dit gebied heeft
Frankrijk wel iets gepresteerd.

Ik zal U geen opsomming geven wat er allemaal te
zien was. Welk bekend wapenboek ge maar opnoemt, het was
er; zegels, munten, glaswerk, portretten, zelfs deuren
van rytuigen ontbraken niet. Als ge na uren rondgedoold
te hebben weer op de binnenplaats van de Archives Natio-
nales tot U zelf komt, beseft ge hoe de heraldiek, 't le-
ven van eeuwen en generaties verrijkt heeft en hoezeer zij
in staat is die rol ook nog heden te vervullen.

C. Pama

BEGRAAFLIJSTEN VAN ENKELE DORPEN IN DE BOMMELERWAARD

Enige tijd geleden vond ik in het oud-archief van het Polderdistrict
"Bommel erwaard boven de Mei dijk" te Zaltbommel onder no. 14 van de voor-
lopige inventaris, een aantal lijsten van begravenen uit verschillende dor-
pen van de Bommelerwaard. Oeze lijsten zijn opgemaakt door de plaatselijke
schoolmeesters, waarschijnlijk op verzoek van de ambtman van Bommel er en
Tielerwaard, hetgeen de aanwezigheid in dit archief zou verklaren. Het
archief van deze ambtman is gedeeltelijk te vinden op het districtshuis van
bovengenoemd polderdistrict te Zaltbommel en gedeeltelijk bij het polder-
district Tielerwaard op het districtshuis te Tuil.

Aangezien bedoelde lijsten voor zover ik heb kunnen nagaan tot heden
toe practisch niet bekend waren en veelal een aanvulling betekenen van de •
retroacta van deze plaatsen, lijkt het mij niet ondienstig de aanwezige
stukken even nader te omschrijven.

B R A K E L opgemaakt door A.Storm over het tijdvak 1697 tot 9 Nov.1700.
J.Storm " " " 9 Nov.1700 tot April

1702.
B U R C H E M " •« C.Lagrou » " » 1699 tot Sept. 1700.
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Ü R I E L opgemaakt door Aart van Vfijk over het tijdvak Mei 169? t o t Dec.
1700.

G A M E R E N " " Carell Rauveau over het tijdvak Sept.1700 to t
Mei 1701.

H U R W E N E N " " J . J .van Hemert " " " 1700.
K E R K W I J K " " Tijs Jansen « » » 1697 t o t Sept.

1700.
N I E U W A A L " " Mattijs van Stoekum over het tijdvak Oct 1700

t o t Sept.1702-
R O S S U M " " F.Belligan ovar het tijdvak Sept. 1700.
2 U 1 L 1 C H E M " " Jan Tijsse van Valckenburg over het t i jdvak

Sept. t o t Oec
ïidvak
.1700.

Bovengenoemde lijst van Driel, aangevuld met enKele data, die ik aan-
trof in een "Register van persoonen,welke overleden en inde Kerke tot Driel
begraven sijn, waar van de Graff-openings geregtigneiid aan mr A.VrWijk niet
voldaan is; sedert den jare 1695 tot den 13 Martij 17Ö3" in het archief van
de N.H. Gemeente te Kerkdriel, laat ik hieronder volgen.

PRO patria
Aart van Wijk, geroepen Schoolmr en voorieser der gemeentens tot Driel ver-
toont en geeft over bij dese alle de persoonen, welke ten tijde sijner Bedie-
ninge aldaar sijn overleden en begraven beginnende met, May d'Ao i695.

Mei 14 Eerstelijk, Een kint van Willem van Rossum
16 De vrouw van Hendrikus Jan Oeffen

Aalt je Kuijpers
Juni 8 Dirk van Goor

Hendrijn Hendrik Symons
10 Mattheus de Cortie
27 Herman van Lith

Juli Cornelis Holl
Een kint van Cornelis op den Berm

15 Hendrik Gerards de Rouw
Arien Jansz

Aug. geen
Sept. Hendrik Willemssen

Peter Hoos
Hendrik Gerards
de morder van Nantes

Oot. Boudewijn Bayens
de Soon van Tijs Sijmons

Jan. 29 1696
Wouter de Withs

Febr. Bernard van Breugel
de Huysvrouw van Tomas Hendriks van de Laar
Tomas H. van de Laar
Margrita van Holten

Maart Merten Mulder
23 Jonas Arien Reuvers

Mayken Jans
Bouwen Bock
Cornelis Jan Emidden

28 Maria Holl
April Aert de Boy

Gerard van den Ham
Arien Reuvers
Een kint van Willen den Bouman

Mei Maria van Spreng huysvrouw van Jan Aertsen
een kint van Jan de Boij
Jantje van Markwijk

Juni Eymert Gerards
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Juni den Wever tot Vel tdr ie l
Jan Gerards
de vrouw van Jan Aert Enzen
een kint van Oiderik de Cocq

Oot, Margrita van Dort wed: Johan van Wijk
Anna van Hoesselt wed: Johan van Beurden

Oec. Een kint van mr. van Wijk

Jan. 1697 Een kint van Frans den Mulder
Febr. Juffr. van Nijmegen
Mart Maria Verkoy, wed. Herman van Drunen
April Eon kint van Aert van Wijk

Francois Pijnappel
Mei Jan Seeuwens

Oiderik Kakebeen
Juni twee kinders van Petrus van Kessel

Een man uyt Br abt.
Bertje, W: Jan Teeuwen
Aalt je van Markwijk
Martinus Meurs

Aug. Oirk Bayens
Sept. Een kint van Hendrik Wijnsteker

Jan Jonasz Reuvers
Oct, Juffr. Elisabeth van Leuven

Een kint van de Heer Predikant van Way
Een dogter van Van Herle
Jenneke Mertens
Juffr. Johanna van Lith
Jacobus G, Coppelaar
Een kint van den Schoolmr van Wijk

Aert van Hedel
Gerard Laurentz
Adriana N:
Een kint van Hend: van Martwijk
Een kint van Gerard de Boeff
de Huysvrouw van Christiaen Kakebeen, Adriana de Jong genaamt
de Huysvrouw van Thomas Jaats
Een kint van Stens van Markwijk
de Huysvrouw van Cornelis Ariens van Cuyck
Francoijs van Hoesselt
Cornelis van Orunen

6 Jonckr Johan de Cocq
Lyske Symons
Arien Rijkens kint
Corste Janse
Een kint van Arien Rijken

Juni Elisabeth Costers
Aug. de Huysvrouw van Johan de Cocq van Alom
Sept. de Huysvrouw van de Heer Aert van Kessel
Oct. Een kint van de Heer van Schagen
Nov. 26 Jenneke Jan Klaessen

Febr- 1699 Aartje Jacobs, Huysvrouw van Dries N:
Maart TS Gerard de Ghier

18 Juffr. Holland: wed: Holland
21 de wed: Gijsbert Jacobs

Griet Emits
April Johan Jacobs van den Oever

Faas Aartse van Rangelroij

Nov.
Oec.

Jan.

Febr.

Maart

Mei

1698

9
9

14
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Mei Jacob Jan Claessen
Juni .Een vreemde vrouw
Aug. Ida van Herp
Nov. Een vreemt man Bernard genaamt
Dec. de Huysvrouw van Willem Aelbertsz:

Jan. 1700

Febr.
Maart
Apri l

Mei
Juni

Juli
Aug.

Sept.

Nov. 2

12
/ i l lem Hermans de Hees
Dirck Aeldert Koenen
Jenneke van Orten
Elisabeth van den Hoft, huysvr; van Arien den Backer
Trijntje Janse
Een k int van Oiderik de Cocq
de Wed: Jan Jansz. vande Poll
de Huysvrouw van Rutger van Alphen
Een kint van Aert Willems
Een k int van Aert van der Sluyse
Een k int van Petrus van Kessel
Hendrik Baijens
Jenneken Schook, huysvrouw van Wouter Aartsz: van Aalst
Een k in t van Aart vanden Ende
Maria vande Braak, Huysvrouwe van Mattheus van Hafften
Een kint van Mr. van Wijk
Een kint van de Heer Predikant van Waij
Jan Tijsen
Elisabeth van Hoesselt, Huysvrouwe van Hendrik van * Braak
Diderikje van Herp vrouwe Joannes van T Anker

Gertruijd N:Wed;A: vande Braak
Jacobus de Cortie
Arnoldus Schoemantius
de Huysvrouw van Schepe Joost van Martwijk
Schepe Jocst van Martwijk'

Pieter Schoemantius
de Huysv: van Aert Willems
de k in t van Aert Willems
Arien Aertsen.

De beide laatste jaren zijn door mij geheel overgenomen u i t bovengenoemd
Register u i t het kerkarchief en zijn uiteraard slechts fragmentarisch.

Dec.
14

1701
Jan. 12
Maart 3
Mei 17

23
Nov. 14

Kerkdr ie l , Apr i l 1950
J..H.G.J.van Heeswijk.
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BIERBROUWERS BIMEH ' s-HERTOGENBOSCH IN DE 17** EEUW

Op 6 October 1698 compareerden voor notaris Hendrick de Bye te 's Her-
togenbosch;

Cornelis van Waelwijck oud omtrent 70 jaren en ongeveer 20 jaren brouwer
Johan vander Putten
Cornelis de Leeuw
Anthonij van Eijl
Johan van Grinsven
Georgius van Kessel
Peter- van Geffen
Josephus Olislagers
Francoys Horenaers
Gysbertus Mutsaerts
Johan Bidts
Josephus van Rijswijck
Franoois van Rotterdam
Petrus van Grinsven
Johan Matthijssens
Henrick van Rijn
Henrick van Heeswijck
Albertus Vogelvanger
Bernard Matthijssen
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a l le brouwers en voor een groot gedeelte brouwerskinderen van bovengenoemde
stad en Juffrouw Wed. Vogelvanger 66 jaren en in de 30 jarer gebrouwen,Wed.
Outvorst 54 jaren en 16 jaren gebrouwen, Maria de Peffer, wed. van Chris-
t o f f e l van Rijn ongeveer 50 jaren én 30 jaren gebrouwen,

die verklaarden ter instant ie van Wilhelmus Vucht insgelijks bierbrouwer te
's Hertogenbosoh, dat zij het bier nooit goedkoper verkocht hebben dan voor
4 gld. de ton, uitgezonderd Sr. Cornelis de Leeuw, die enige vrienden wel
eens voor een mindere prijs aan bier geholpen heeft.

(R.A. ' s Bosch reg.R.2616 Fol . 34)

HERALDISCHE SPROKKELS

I I I .

5. Van der Heul, ook voorkomende als Verheul.

(Krimpen a.d. Lek, Vlaardingen 1760,
Maassluis, Slikkerveer, Amersfoort)

Wapen: In ailver 3 bomen naast elkaar waarnaast he-
rald. links een landhek, alles van natuurlij-
ke kleur, voor de tweede en derde boom en ge-
deeltelijk voor de eerste paal van het hek een
omgewende, opspringende zwart-bonte bok,zwart
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gehoornd, alles op grasgrond. Dekkleden : zilver
en groen. Helmteken: onbekend.

Bron: Volgens opgave der familie uit Vlaardingen.
Volgens zeggen zou het geslacht uit Oost-Friesland

stammen vóór de vestiging te Krimpen a/d Lek. Niet onmo-
gelijk, doch in West-Vlaanderen wordt een beek de Heule
aangetroffen. Volgens Winkler*) heeft heule.heul de al-
gemene betekenis van Waterloop, water-afvloeiing.
Op blz. 251 zegt hy:

"Het woord heul, heule. waarvan de maagschaps-
namen van der Heul en Verheul, misschien ook
Verhuel afkomen, heeft in de gouspraken van
sommige nederlandsche gewesten de betekenis
van eene smalle sloot tot afvoer van water
dienende; in de steden ook wel die van een
open riooltje tot afvoer van spoel- en keuken-
water. In andere gewesten, zuidelik Zuid-Hol-
land en Zeeland, beteekent het een klein bruck-
je of vonder, dat over zulk eene sloot of wa-
terloop voert."

Naar aanleiding van e.e.a. lykt my een afstamming van de-
ze familie uit Oost-Friesland min waarschijnlijk en zal die
vermoedelijk in het Zuiden te zoeken zyn, dit derhalve een
voorbeeld dat een familie wel iets over afstamming be-
weert, doch het bewys niet levert.

6. De Later. (Zeeland, Middelburg, Oud-Vossemeer, Nieu-
werkerk, Wyk by Duurstede enz.)

Wapen: In zilver een keper van rood vergezeld van 3
hamerkruisjes van zwart (2-1). Helmteken: een
6-puntige ster van zilver. Dekkleden: zilver en
rood.

Bron: Gildeboek van het Boekbindersgild te Middelburg
(1630) waarin een potloodschets zonder kleuraandui-

*,

) Joh.Winkler: De Nederlandsche geslachtsnamen in oor-
sprong, geschiedenis en beteskenis. Tjeenk Willink,
Haarlem 1885.
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ding met de naam Johan de Later, gilde broeder,
De kleuren werden in overleg met de familie vastge-

steld, te Oud-Vossemeer en Nieuwerkerk (Zeeland) en hoop
ik t.z.t, na afloop van het onderzoek volledig te publi-
ceren.

Oain. geparenteerd aan da volgende Zeeuwse families;
van Diik(e), Staats. Pleune. Dorst, van de Velde. Fontey-
ne. enz.

7. Van Ouwerkerk. (Almkerk, Altena, ' s-Gravenhage, enz.)
Wapen: (Zie afbeelding hierboven) In blauw 2 linker-

schuinbalken van zilver, tussen de balken een
gouden drietand met een oogewende vogel van
natuurlijke kleur op de steel. Helmteken : De
vogel van het schild (niet omgewend).Wrong en
dekkleden: zilver en blauw.

Bron: o.a. een 3-tal lakafdrukken in de collectie Steen-
kamp en gevoerd door mevr. A.M.S.W.Haitsma geb.

van Ouwerkerk.
De familie heeft e.e.a. wel in verband willen bren-

gen met van Nassau Ouwerkerk. al is daarvan niets bewe-
zen.

Volgens een familieopgave werd Jan Hendrik van Ou-
werkerk geb, 10 Jan. 1781 te Almkerk, gehuwd met' A.M.
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P O I B . hoogheemraad van het oud land van Altena en 'burge-
meester-van Ryswjjk en GiesBen in N.-Br . , evenals Hendrik
van Ouwerkerk. geb. 15 Mei 1813 te Giessen, gehuwd met S.
W.W.van Meteren.

Jan Hendrik van Ouwerkerk. geb. 21 Mei 1853 was secr .
penningmeester van het oude land van Altena en burgemees-
t e r van Ryswyk, Giessen en Andel en gehuwd met Maria Mar-
garetha Stüder.

8. Spaargaren. (Noord-Holland, Aalsmeer, Den Haag, Ede,
Kampen; P ro t . en R.K.)

Wapen: (Zie afbeelding op pag„228) In blauw een kron-
kelende a a l , paalsgewys, kop omhoog, van goud.
Helmteken: een blauw-gouden v luch t . Dekkleden:
goud en blauw.

De 1 l u i t . by de S„R.0„I.b„d. A.M,A.Spaargaren voert
tussen de goud-blauwe vlucht een Latyns k ru i s van
goud.

Het wapen i s van recente datum en voor de famil ie ontwor-
pen en aangenomen door de heer A.N.M.Spaargaren. "De dr ie
Linden" te Ede (Gld . ) .
Wy hebben h i e r te doen met een "sprekend" wapen,nu eens
n i e t afgele id van de naam, doch van de p l a a t s van herkomst
van het ges lacht , t e weten de kronkelende gouden aal in
het blauwe meer (het s ch i ld ) ; Aalsmeer.

A l l i a n t i e : Bisschoff van Heemskerck.

Doorn
"De Nyencamp" K.N.

UIT OUDE BOEKEN
Bij mijn onderzoek naar eventuele voorvaderen raadpleegde ik eveneens het

vrij zeldzame boek van Philippe de l'Espinoy, "Recherches des Antiquitez et
Noblesse de Flandres", uitgegeven te Douay in 1631.(2 delen in 1 band, 1009
pagina's).

In het 2e boek "Des Magistrats de la Viile de Gand" hetwelk als volgt
begint:
"Suitte et declaration de ceux qui ont esté commis aux Magistrats de la
"Ville de Gand depuis ladicte ordonnance de Philipps Ie Bel Roy de
"France iusques a l'an 162)0, en conformité de registres qui ont esté
"tenus & conseruez aux archiues de ladicte Ville."
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geeft de l'Espinoy een nauwkeurige opsomming van al de Schepenen, die gedu-
rende de jaren 1301/1630.de beide Schepenenbanken van de Stad Sent, genaamd
"Le premier bancq, dit de la KEURE" en "la deuxiesme bancq, dits PARCHONS",
hebben bezet. Voor beide banken werden jaarlijks 13 Schepenen gekozen.

Een geweldige bron van namen, welke ongetwijfeld van belang kan zijn
voor onze leden, die voorouders in Gent hebben. Jammer, dat wanneer we in
dit boek een naam moeten zoeken, het van begin tot het einde moeten door-
bladeren, daar er geen inhoudsopgave en register van namen bij is.

Naast namen als: Dhooge, Dhamere, Dhouwere, Oherde, Dhont, welke wij nu
kennen als: De Hooge, 0e Hamer, De Houwer, De Herder, De Hont, kwamen wij nog
enige typische namen tegen, die niet onvermeld mogen blijven.

Zo vond ik in begin 1300 een Schepen genaamd: Simon Dieregodgaf. Zou-
den we hierin de bekende naam Dieudonn<5 terugvinden? In 1350 was er een
Schepen Simon metten Scaepen.

Verder vonden we een aantal Schepenen, wier namen in twee talen vermeld
waren, waarschijnlijk daar zij onder beide namen bekend waren.
1407 - Iacqves van der Hovte mj dv Bois,
1447 - Iean Goetgebevr £u_ Bon Voisin,
1464 - Iean van der Haegen ou de la Haye,
1474 - Iacqves Temmerman £u le Charpentier,
1477 _ Iean de Vlaeminok ou le Flamen,
1482 - Gvillavme de VleescTiavwe ou le Bovcher,
1489 - Lovys van Masseme £u de Rasmines,
1517 - Christophe Swinters £U de Winter,
1532 - Roland de la Chambre ou vander Cameren.

In 1526 was er een Schepen Lievin van Daerboven, terwijl in die tijd ook
de naam van Stalin niet onbekend was. In 1502 was de 12e Schepen in de
"bancq, dits Parchons" Gilles Stalins, fils de Iean.

Een vermoedelijke voorvader van onze grote dichter Joost van den Vondel,
die, zoals we weten, in ballingschap op 17.11.1587 in Keulen geboren werd
als zoon van de uit Antwerpen gevluchte hoedenmaker Joost van den Vondel,
vinden we wellicht in Iean vander Vondelen, '̂die in 1516 12e Schepen was in
de "bancq, dit de la Keure".

November 1950. T. den HEROER.

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

Wijzigingen en aanvullingen op de nummer lijst def'leden van de Contactdienst
dd. Januari 1950.

Aanvullingen
357 3.3.M.Jansen Witte Singel 54 Leiden
358 N. Jonk Deurloostraat 3 hs Amsterdam Z.
359 Dr.C.P.J.Penning Donkerstraat 40 Harderwijk
360 C.j.tf.Sravendaal Krugerplein 18 III Amsterdam-O.
361 Drs.P.Kuiper Rhijngeesterstraatweg 98 Oegstgeast.

Nieuwe leden :

224 W.van Lelyveld van
Clingelshouck

655 J.A.Moloter
656 M.B.Sraber

657 Dr.H.Streefkerk
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Utrechtsestraatweg 425
De Lairessestraat 15
Sanat."Dennenrus t"

Hartenseweg 50
Van Lenneplaan 16

Doorwerth
Amsterdam Z.I.

Renkum
Hilversum



658
659
660
661
662
663
664
665
666
667

J.A. Miezérus
H.Dompzelaar
K.P.Janse
J.P.A.van Ingen
J.W.Cappelhoff
M.H.J.van Andel
J.M.Heekman
A.R.Kleijn
D.van de Bospoort
L.Koenders

Zijlweg 55
Koppellaan 8
Zegwaartseweg 61
Postjeskade 189"
kfesterhoutstr. 22
Leidsestraatweg 5
Biltsestraatweg 29
Parklaan 2
Verme-erlaan 41
Franz Schubertl.34

Haarlem
De B i l t (Utr .)
Zoetermeer
Amsterdam - W.
Haarlem
Oegstgeest
De B i l t (Utr . )
Zeist
Hilversum
Heemstede

BERICHT VAN DE CONTACT-DIENST.

Einde October werden door deze Dienst aan de Leden toegezonden 220
Contact-Kaarten, tengevolge waarvan zich tussen de Leden onderling een
uitgebreide correspondentie heeft ontwikkeld. En nu bereikte mij van enke-
le Leden een verzoek, om nogmaals in het Orgaan onzer Vereniging een op-
wekking te plaatsen tot het bijsluiten van een porto voor antwoord voordat
l i d , hetwelk de correspondentie opent; een goede afspraak voorkomt de mees-
te geschil len, en daarom voldoe ik hiermede gaarne aan d i t verzoek.

Ingevolge mijn uitnodiging in het vorig nummer van Gens-Nostra aan
enige Leden, om alsnog aan de Contact-Dienst te retourneren de inder t i j d
door mij aan hen toegezonden R-kaarten, kwamen inderdaad rog talri jke ach-
ters ta l l ige kaarten binnen, ook enige belangrijke Kwartierstaten .waaronder
een van ons geacht Lid M.H.J.van Andel te Oegstgeest, in wiens kwartieren
zowel Hugo de G^oot als Kenau Simons Hasselaer voerkomen. Een buitenkans
voor onze mede-leden, deelnemers in de Contact-Dienst, die met hem gemeen-
schappelijke kwartieren hebben !

De Administrateur der Contact-Dienst E.J.D, de Munck,
Kenaupark 25?

Haarlem,

VRAGENRTJBRIEK

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 is uitsluitend bestemd voor de leden der N.G.V.

Ondergetekende stelt zich beschikbaar voor een of twee dagen familieonder-
zoek in Prov. Archief Assen. Tijd eind December.
Gevraagd als tegenprestatie idem in Arnhem.

H. Machielsen,
Loosdrechtseweg 164
Hilversum.

Guguvens gevraagd betreffende:

1. Jacob MULDER : + Den Haag 6-9-1840, 76 j.oud, geb. te Rotterdam
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volgens overlijdensacte. Ouders niet bekend. Gehuwd te Soheveningen ? met
Johanna Jacoba Eggers : -f Oen Haag 12 Aug. 1848, 86 j. oud, geb. Den Haag,
volgens overlijdensacte. Ouders niet bekend.

2. Het geslacht GREEFKES uit Friesland.
Dochter van Christoffel Greefkes en Êttje Witting Jansdr. zou gehuwd zijn
geweest met Pierre Frangois Joseph Lefèbre, Hertog van Oantzig,Maarschalk
van Frankrijk, (geb. 1755 + 1820).

L.L.Mulder
Prinses Mariannelaan 123
Voorburg.

Gegevens gevraagd en aangeboden over de families

W I N S E M I U S , P O O R T I N G A (POORTENGA) en

K A L M A.

Beschikbaar; Verschillende jaargangen van dagbladen en tijdschriften,
compleet in jaarg. en losse no's. Lijst op aanvrage.

W.K.v.d.Veen
Wanswerd (Fr.)

Wie kan en wil mij helpen aan gegevens over het geslacht
H E L F E N S T E I J N ?

Deze naam wordt op verschillende wijzen geschreven, soms zeer verminkt,
(b.v. Herpesteijn).

J.F.J.Helfensteijn
Piet Gijzenbrugstraat 40'
Amsterdam.

Bestaan of bestonden er nog personen van de naam K W A K M A N , die
niet van Volendamse afkomst zijn ?
Van deze laatsten zijn afstamming en parenteel tot 1842 in mijn bez i t .

Torn Kwakman
v.Humboldtstr. 103 bis
Utrecht.

X X X X X X
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