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PROPAGANDA

In elk nummer van „Gens Nostra" wordt een lijstje opgenomen van
nieuwe leden. Dit is verheugend, doch helaas zijn de lijsten nog lang
niet lang genoeg. Voor het winnen van nieuwe leden zoeken wij de
medewerking van alle leden, die het goed met de N.G.V. menen. Gij
kunt ons helpen door zelf candidaatleden te bewerken en op te geven,
doch ook door ons adressen te verschaffen en op vele andere wijzen,
o.m. door met enkele andere, in Uw omgeving woonachtige leden, een
propagandakern te vormen. Wie wil hieraan meewerken ? Gaarne ont-
vangt de propagandacommissie, aan het adres van haar secretaris, de
Heer M. v. d. Velde, Ruitersweg 5a te Hilversum, Uw aanmelding.
Nadere richtlijnen volgen dan. Wij hopen met brieven overstroomd te
worden. Slechts een talrijke toename van het ledenaantal zal het mogelijk
maken aan alle leden meer service te bieden en „Gens Nostra" uit te
breiden.



IAN CLAESZ. CAT,
apotheker en burgemeester van Amsterdam.

(Slot)
Jan Claesz. Cat zette de apotheek van zijn vader voort in het huis „de

Cat" op de Middeldam en zoals wij zo dikwijls zien, ontleende hij zijn
familienaam aan de naam van zijn huis. Bij zijn vader was het nog-
Claes in de Cat; hij liet het „in de" weg en wij vinden hem uitsluitend
genoemd als Cat, of ook wel Kat.

Waarschijnlijk als opvolger van zijn vader leverde hij van 1550 tot
1559 de geneesmiddelen aan het Sint Pietersgasthuis, dat gelegen was
aan het Rokin en Nes, ter hoogte van het tegenwoordige gebouw van
de Rotterdanische Bank N.V. Het Sint Pietersgasthuis had nog geen
eigen apotheek met een inwonend apotheker en de geneesmiddelen wer-
den tot 1610 uit de stad betrokken. In de Gasthuisrekeningen komt ver-
der nog voor Claes Jans Cat, die van 1562/1567 de leveranties verzorgde.
Hij is vermoedelijk een zoon van Jan Claesz. Cat.

Jan Claesz. Cat, kruidenier en apotheker was in 1556 en 1562 Regent
van het Sint Pietersgasthuis. In 1578, na de Reformatie, werd hij Wees-
meester en in 1579 Burgemeester. In het Kohier van de Kapitale Impositie
van 1585 vinden wij hem terug op de Wester Voorburchwal (vermoe-
delijk op het tegenwoordige nr. 282 op de O.Z. Voorburgwal) met een
aanslag van f 20.— en de bemerking „was tevoren apotheker „in de Cat"
op da Middeldam". In dit zelfde Kohier staat vermeld op de. Achter-
burchwal N.Z. (nu Spuistraat tussen Raadhuisstraat en Paleisstraat,
westzijde??): Frans Cath met een aanslag van f 12.—. Waarschijnlijk
eveneens een zoon van Jan Claesz. Cat.

Bekijken wij de aanslagen eens wat nader, dan blijkt dat beide tot de
meest gegoede inwoners van Amsterdam behoorden. Van de 2939 aan-
geslagenen waren er slechts 605 met een aanslag van f 10.— en hoger.
Van deze 605 zijn' er 293 met een aanslag van f 10.— tot f20.—,138
met een aanslag van f 20.— t/m f 30.— en 174 met een hogere aanslag.
De hoogst aangeslagene, nl. met-f 210.— is de hiervoor genoemde schoon-
zoon van Jan Claesz. Cat:' Dirck Jansz. Graeff, die wij vermeld vinden
in de Kerckstraet (Warmoesstraat) tussen Sint Annenstraat en Pijlsteeg,
en wel met twee aanslagen, resp. f 150.— 6 f 60.— voor 2 verschillende
huizen. Op de hoofdsom van de aanslag kwam nog een verhoging van
20%, zodat de totale aanslag f 252.— werd. Oorspronkelijk was het de
bedoeling, dat deze belasting om de drie maanden zou moeten worden
opgebracht. Tegen dit plan was door de burgerij hevig geprotesteerd, zo-
dat de Vroedschap op 17.9.1585 besloten had, dat voor de 2e maal nog
slechts een vijfde van de eerste aanslag zou worden geheven, en dat
daarmede de gehele heffing zou zijn afgelopen. Dirck Jansz. Graeff zal
dus in totaal f 302.40 hebben moeten betalen.

Keren wij thans weer tot onze apotheker/burgemeester terug, dan zien
wij, dat hij in 1564 één der Doleanten was.

In die tijd werd te Amsterdam een felle partijstrijd gevoerd tegen de
almachtige burgemeester Mr Hendrick Dircksz., de „grote Monarcha",
die er alleen op uit was de macht van zijn familiegroep zoveel mogelijk
te versterken.
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In 1564 hebben zeventig aanzienlijke burgers, de Doleanten, waartoe
behoorden Marten Pietersz. Codde met zijn neven Gijsbert Dircksz. Boon
en Jacob Claesz. Bas, en diens oom Jan Claesz. Cat, zich met hun grieven
tot de Landvoogdes gericht. Het was een lang vertoog, dat grote ver-
bittering uitsprak. Na een langdurig onderzoek werd de juistheid van
sommige klachten erkend en in 1565 vaardigde de Landvoogdes een or-
donnantie uit, die de graden van geoorloofde bloedverwantschap onder
de Amsterdamse regenten zeer beperkte. De meest gecompromitteerde der
regenten, de burgemeester Hendrick Dircksz. is sinds dat jaar niet meer
als burgemeester opgetreden, al is hij toch tot de Alteratie nog een in-
vloedrijk lid van de Vroedschap gebleven.

Het blijkt, dat in de kringen der Doleantie de Hervorming grote aan-
hang had, zodat bij de komst van Alva in April 1567 velen der vroegere
Doleanten als vluchteling het land verlieten.

Toen bij de Alteratie op 25 Mei 1578 de meeste dezer vluchtelingen
waren teruggekeerd en de oude regeerders en de Roomse geestelijkheid
per schuit ongedeerd de stad waren uitgevoerd, viel een rijke buit de
zegevierende burgerij in handen en met graagte maakten de aankome-
lingen er zich meester van. Hun voornaamste hoofden, waaronder Jan
Claesz. Cat met zijn schoonzoon Dirck Jansz. Graeff en zijn neef Jacob
Claesz. Bas, allen oud-Doleanten, werden tot de burgemeesterlijke waar-
digheid geroepen. ,,De rijcksten, eerbaersten ende notabelsten personen"
waren het meest gequalificeerd om de zaken van de stad en land te
bestieren. Zij allen behoorden daarom met het bestuur te worden be-
last en om daaraan de nodige vastheid en continuïteit te verzekeren,
diende het bestaande regeringssysteem te worden gehandhaafd, hetwelk
de zonen in staat stelde in hun vaders voetstappen te treden en aldus
de door dezen aangevangen taak in dezelfde geest voort te zetten. Dit
systeem werd dan ook zo consequent mogelijk doorgevoerd. Van de
eerste in 1578 aangestelde 36 Vroedschappen werden er 8 bij hun over-
lijden vervangen door hun zoon, 7 door hun schoonzoon en 1 door zijn
zwager. Slechts 9 waren er, wier zetel niet op hun nakomelingen of ver-
wanten overging. Met de Burgemeesters was het precies eender. Tussen
1578 en 1590 traden er 17 Burgemeesters op; daarvan waren er niet
minder dan 9 wier zoons of schoonzoons — tezamen 13 in getal — later
op hun beurt Burgemeester werden. Jan Claesz. Cat, Burgemeester
(1578) werd opgevolgd door zijn schoonzoon Dïrck Jansz. Graeff1)
(1579), die zelf werd opgevolgd door zijn schoonzoon Jacob Boelens
(1595) en zijn zoon Jacob de Graeff Dircksz. (1613).

Op 19.1.1572 verkocht Jan Claesz. Cat een tuin buiten de Reguliers-
poort achter de vijfde molen aan Martin Jansz., apotheker.

Jan Claesz. Cat overleed in 1593.
In het oudste van de 2 Burgemeestersramen in de Oude Kerk, dat

aanvangt met de Burgemeesters van 1578, vinden we (op dei bovenste
rij, 5e van links) het wapen van I. Cat. Het stelt voor een gouden schild,
beladen met een groene keper met in de linker- enj rechterbovenhoek
een zwarte leeuwen(katten ?)kop met uitgestoken tong.2) (Beide
ramen zijn in 1940 er uit gehaald en opgeborgen. In afwachting van
de hoog nodige restauratie van de Oude Kerk zijn ze nog niet herplaatst.)
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Wagenaar noemt nog in 1578 Dr. Claes Kat als Goedhuysberader of
Kerkmeester van de oude Kerk. In hoeverre deze aan de voornoemden
geparenteerd is, is ons niet bekend.

In 1631 woonde in de Coninghstraet suytsijde : de wede van Corn.
Pietersz. Cat.

In 1742 vonden wij de navolgende personen met de naam „Kat" :
Wijk 52, Verp.nr. 1577 — Haarlemmerstraat

Wed. Kat, rentenier, huur f 70—, inkomen f 600—.
Wijk 31, Verp. nr 5388 — Langestraat

F. Kat, loodgieter, huur f210—, inkomen f600—.
Wijk 17, Verp.nr 1235 — Nieuwendijk (vermoedelijk het tegenw.

no. 19)
Jac. Kat, stoffenwinkel, huur f 600—, inkomen f 2.000—,

Hij • hield 2 dienstboden en wordt aangemerkt als Yl
kapitalist.

Flor. Kat, inwonend bij Jac. Kat, doet in comp., inkomen
f 1.000—.

Buitenwijk 4, Verp. nr 6507 — Stadssingel
J. Kat,3) zaagmolenaar, huur f155—, inkomen f 1.000—.

Wijk 50, Verp.nr 5454, Prinsengracht (tussen Brouwersgracht en Noor-
dermarkt)

Nic. Kat, stoffenwinkel, huur f 520—, inkomen f 3.000—.
Hij hield 1 dienstbode, had een chaise met een paard en
werd aangemerkt als Y2 kapitalist. 4)

Aantekeningen:
1. Van hem stammen af de twee machtige Burgemeesters van Amster-

. dam : Andries en Cornelis de Graeff, Vrijheren van Zuid-Polsbroek,
Purmerlant en Ilpendam.
Mr. Andries de Graeff liet het vooname pand op de Herengracht
nr 446 bouwen, welk huis er nu nog staat en waarin wij boven in
de gevel zijn wapen nog kunnen zien.

2. In het Wapenboek van Burgemeesters van Amsterdam sedert 1578
(Gem. Archief, Amsterdam) komt het wapen van Jan Kat eveneens
voor. De keper is hier echter (her. links) bovenste helft lichtgroen,
onderste helft donkergroen en (her. rechts) bovenste helft donker-
groen,- onderste helft lichtgroen, terwijl op het schild onder de keper
een Franse lelie voorkomt (zilver).
In dit boek vonden we ook het wapen van zijn schoonzoon Dirck
de Graeff : gedeeld : 1 (her. rechts) van rood met een rechtopstaande
zilveren spade met de steel naar omlaag ; 2 (her. links) van blauw
met een zilveren valk met rode kap en rode spoor aan linkerpoot.
Dit wapen staat ook als nr 4 op de bovenste rij in het Burgemeesters-
raam.
De in het artikel gegeven beschrijving van het wapen vari Jan Kat
werd ontleend aan de gravure, voorkomende bij Commelin : Beschr.
d. Stadt Amsterdam.
Wij geven hierbij een afbeelding van het Burgemeestersraam uit de
Oude Kerk, zoals het er omstreeks 1925 nog stond.
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In het wapen van Jan Cat (rij 1 nr 5) zien wij hier duidelijk onder
de keper de Franse lelie.

. Hier uit blijkt dus, dat de tekening van het wapen bij Commelin niet
juist is. . -

3. Waarschijnlijk de eigenaar van de hout-
zaagmolen „de Kat", welke gestaan heeft
aan de Kattensloot zuidzijde (= de Jacob
Catskade bij de hoek van de Nassau-
kade) te Amsterdam.
Jan Kat, geb. 25.6.1708, overl. 14.5.1764
had een kleinzoon eveneens Jan Kat ge-
heten, die de overgrootvader was van ons
medelid Dr J. Kat te Apeldoorn.

4. Verder nog vonden we :
In 1832 — F. Kat, makelaar o[ handelaar
in tabak, en vóór 1890 : W. Kat, makelaar
in tabak en F. Kat, kantoorbediende, de
beide laatsten als leden van de Mij. v.
Kunst en Wetenschap ,,V.W."

Bronnen :
Commelin, Beschrijvinge der Stadt Amster-

dam, 1726
Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomst,

aanwas, geschiedenissen, etc, 1760
Le Long, Reformatie der Stadt Amsterdam,

1729
ter Gouw, Geschiedenis van Amsterdam,

• 1879
v. Ernst Koning, Het Huis te Upendam en

deszelfs voornaamste bezitters, 1836.
Elias, De Vroedschap van Amsterdam, 1903
van Dillen, Amsterdam in 1585, 1941
Frederiks, Kohier v. d. 200ste penning van

1631, 1890
Oldewelt, Cohier van de Personele Quotisa-

tie van 1742, 1945
Wittop Koning, De handel in geneesmidde-

len te Amsterdam tot 1637, 1942
Breen, Uit Amsterdams verleden, 1934
Maanbladen „Amstelodamum"
Jaarboeken „Amstelodamum".

Amsterdam, December 1950. T. DEN HERDER.

De Redactie dankt de firma J. H. de Bussy en de Stadsdrukkerij van
Amsterdam voor het afstaan der beide cliché's bij dit artikel afgedrukt.
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Kwartierstaat
(16 kwartieren)

van
Gerardus Cornelis van Koert

1. Gerardus Cornelis van Koert, Leraar Biologie, geb. Hoek van Hol-
land, 1.6.1917.

O u d e r s :
2. Theodorus Johannes van Koert, Timmerman, geb. 's-Gravenhage

5.4.1890, overl. aldaar 21.11.1941, huwt te Leiden, 2.2.1916:
,3. Elizabeth Alida Groenewegen, geb. Leiden 18.3.1885, overleden

's-Gravenhage, 5.2.1935.
G r o o t o u d e r s : '

4. Gerardus Cornelis van Koert, Broodbakker, geb. 's-Gravenhage,
27.2.1854, overl. aldaar 27.12.1926, huwt te 's-Gravenhage,
5.6.1878:

5. Geertruida Frederika Eversteyn, geb. 's-Gravenhage, 5.2.1849, overl.
aldaar 4.10.1930.

6. Ary Groénewegen, Kleermaker, geb. Hazerswoude 5.1.1857, overl.
Maartensdijk 11.1.1941, huwt te Reeuwijk, 22.10.1880:

7. Jansje Ryneveld, geb. Alphen 3.8.1856, overl. Maartensdijk 16.2.1940.
O v e r g r o o t o u d e r s :

8. Hendrik van Koert, Koetsier, geb. 's-Gravenhage 5.9.1818, overl.
's-Gravenhage 16.12.1880, huwt te 's-Gravenhage 5.6.1844 :

9. Jacoba Johanna Huyser, geb. 's-Gravenhage 27.6.1822, overl. aldaar
23.3.1879.

10. Cornelis johannes Eversteyn, Tabakshandelaar, geb. 's-Gravenhage
17.8.1807, overl. aldaar 5.5.1890, huwt te 's-Gravenhage
30.4.1834:

11. Dorothé Verhaaren, geb. Kleef 25.8.1809, overl. 's-Hage 3.4.1882.
12. Cornelis Groenewegen, Schipper, Veenman, geb. Hazerswoude 1.12.

1830, overl. te Boskoop 8.11.1908, huwt te Boskoop 27.6.1856 :
13. Johanna Loef, geb. Boskoop 27.5.1830, overl. aldaar 8.11.1908.
14. Willem Ryneveld, Timmermansknecht; geb. Boskoop 20.9.1811,

overl. Alphen 29.5.1857, huwt te Alphen 27.12.1835:
15. Maartje Roest, geb. Alphen 15.7.1812, overl. aldaar 18.4.1859.

B e t o v e r g r o o t o u d e r s :
16. Gerardus van Koert, Voerman, geb. 's-Gravenhage 7.6.1789, overl.

aldaar 19.8.1832, huwt te 's-Gravenhage 24.11.1811 :
17. Maria Francina Steenbergen, geb. Gemert 25.3.1790, overl. 's-Gra-

venhage 24.3.1869.
18. Bernardus Jacobus Huyser, Tuinman, geb. 's-Gravenhage 2.2.1796,

overl. aldaar 10.8.1867, huwt te 's-Hage 29.4.1818:
19. Petronella Wijtman, geb. 's-Gravenhage 29.8.1791, overl. aldaar

20.10.1873.
20. Arnoldus Eversteyn, Schoenmaker, geb. 's-Gravenhage 30.8.1771,

overl. 21.5.1851, huwt te Rotterdam 12.10.1806 :
21. Angenis van Bebber, geb. Rotterdam 7.1.1782, overl
22. Heinrich Verhaaren, Tuinman, huwt :
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23. Hendrica Elisabeth Spotders,
24. Ary Groenewegen, Veenman, geb. Noord Waddingsveen 6.12.1806,

overl. Hazerswoude 11.3.1892, huwt te Hazerswoude 11.6.1830 :
25. Ellzabeth Niemandsverdrict, geb. Charlois 27.3.1808, overl. Hazers-

woude 13.5. 1878.
26. Jan Loef, Boomkweker, geb. Noord Waddingsveen 11.1.1799, overl.

Boskoop 12.2.1883, huwt te Boskoop 21.6.1822:
27. Wilhelmina ]ohanna Spoor, geb. Haarlem 21.8.1799, overl. Boskoop

13.11.1875.
28. Jan Rijneveld, Hoofdonderwijzer, geb. Alphen 6.3.1785, overl. Ben-

schop 1.4.1847, huwt te-Benschop 28.4.1811 :
29. Jannigje van Egtelt, geb. Benschop 8.12.1786, overl. Aarlanderveen

11.6.1849.
30. Jan Roest, Bouwman, geb, Aarlanderveen 18.1.1767, overl. Alphen

13.12.1848, huwt te Alphen 30.4.1809.
31. Aalt je van 't Riet, geb. Alphen 8.4.1791, overl. aldaar 10.5.1835.

's-Gravenhage, 1950. G. C. VAN KOERT.

Het Kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente van Oudshoorn
en de Gnephoek. VI.

HET PLAFOND.
Binnen de vierkante plattegrond van het kerkgebouw is een, mem

houten tongewelven, Grieks kruis beschreven. De, aldus overblijvende,
diagonaalvierkanten op de hoeken zijn door lagere stenen kruisgewelven
gedekt. Het plafond is niet blank of effen, zoals dit in zovele dorps-
kerken het geval is, maar van gewelfschilderingen voorzien, terwijl in
het midden een wijzerplaat, welke met het torenuurwerk in verbinding
staat, eveneens een versierende functie vervult.

In het noordelijke gewelf treffen wij aan het wapen van de stichter
der kerk, Cornelis de Vlaming van Outshoorn, omgeven door vier
kwartierwapens : en wel : Cornelis de Vlaming, Margaretha Wuytiers,
Vincent van Bronckhorst en Margaretha Haeck. (Het wapen van Van
Bronckhorst is hier foutief afgebeeld).

Als pendant geeft ons het zuidelijke gewelf het wapen van zijn echt-
genote, Nicolaa Hooft, te zien, eveneens met de vier kwartierwapens :
Willem Hooft, Geertuy Haeck, Albert Jonckheyn en Claesje Overlan-
der, genaamd Cijs (of: Seijs). (Ook het wapen Cijs is foutief).
- -Het oostelijke gewelf vertoont een schild, waarop met gouden letters
de -initialen van de -Vlaming, C.D.V., zijn geplaatst.
• Het westelijke gewelf is versierd met een (slechte) cqpie van het
rouwbord van William Ferdinand, Baron van Reede van Outshoorn.
(Eerder door ons beschreven).
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In het middengedeelte van het plafond vindt men nog de voorstelling
van twee opengeslagen boeken, op welker bladen te lezen staat:

De door De door
Genade Jesum Wet Mozes

en Christum is Gegeven.
Waarheid Geworden,

is

DOOP- en AVONDMAALZILVER.

Reeds op 22 Juni 1663 kocht het kerkbestuur drie tinnen schotels en
twee tinnen bekers voor het avondmaal voor de som van 6 g. 10 st. 4 p.,
terwijl toen vermoedelijk ook een doopbekken werd aangeschaft.

In 1683 wordt dit avondmaalstel buiten gebruik gesteld door een gift
van Jkvr. Maria van Outshoorn, welke twee zilveren bekers en drie
tinnen schotels schonk.

In 1843 schenkt Leendert Kalkoven, Burgemeester en President-
Kerkvoogd twee zilveren offerschalen, één grote en twee kleine verzil-
verde broodschalen voor het avondmaal. Bovendien schonk in hetzelfde
jaar een onbekende een fraaie zilveren schenkkan.

20 Maart 1687 had de gemeente een nieuw doopbekken aangeschaft.
Ook dit werd in later jaren door een schenking buiten gebruik gesteld,
want in 1851 schonk de toenmalige ambachtsheer, Pieter Adriaan, Baron
van Reede van Oudtshoorn een fraai bewerkt zilveren doopvont.

Het bij dezelfde gelegenheid door hem geschonken mahoniehouten
dooptafeltje, werd in de achter ons liggende oorlogsjaren door de toen-
malige predikant, met medeweten van het kerkbestuur, verkwanseld en
geruild voor een nieuw tafeltje met versieringsmotieven, welke aan de
versiering der preekstoel aanpast.

VERLICHTING.

Toen in 1753 avondgodsdienstoefeningen werden ingesteld, ging het
kerkbestuur over tot aanschaffing van koperen lichtkronen, waartoe een
collecte een bedrag van f799,50 opleverde. In 1863 werden deze kronen
helaas verkocht en door de tegenwoordige vervangen. Naar men zegt
hangen de oude kronen nu in het slot te Koblenz.

Ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan der gemeente, werd in
1915 aan de kronen een electrische verlichting aangebracht, welke zich
goed aan de kronen aanpaste.

KLOK:

De klok heeft tot opschrift:
„Mijn voorgangster door Cornelis de Vlaming van Oudshoorn anno

1665 ten geschenke gegeven, geborsten zijnde, werd ik onder het bestuur
van den burgemeester L. Kalkoven in hare plaats hier opgehangen.

Petit et Fr'itsen me fudernut.
Wed. C. Piek en Zoon, Leveranciers".
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Het opschrift der eerste klok is niet bekend.
Dank zij het feit, dat men de Duitsers voorhield dat een klok van de

gemeente Alphen op de lijst van monumenten stond, bleef de klok voor
de gemeente behouden. In werkelijkheid stond echter op deze lijst de
klok van Alphen (N.-B.) en allerminst die van Alphen a. d. Rijn, c.q.
Oudshoorn.

J. W. VAN ZWIETEN.

(Medegedeeld door tussenkomst van de Historische Vereniging voor
Alphen aan den Rijn en Omstreken).

Terugkomende op de publicatie van het Wapenboek Hesman (zie
G.N. 5 : 7/8 en 9) vernemen wij van de auteur de Heer Van Oude-
Oostdijk, dat' hij gaarne zijn excuses aan de heer Dr. Kits Nieuwenkamp
aanbiedt voor de gemaakte fouten, doch daarbij verzoekt in aanmerking
te nemen, dat de copie van Dr. K. N. slecht leesbaar was.

Heraldische Sprokkels
IV

Van Odyck van 's-Gravenhoek
(Noord-Holland, Zaanstreek, Haarlem, Heemstede, enz.)

Wapen : Gedeeld : 1, in zilver een rechterschuinbalk van rood, verge-
zeld van 3 gouden ringen 2 boven en 1 beneden de balk (= van Odyck)
11, gevierendeeld: 1 en 4, in rood 4 gouden ruiten, geplaatst (1-2-1) ;
2, in blauw een gouden liggende wassenaar, de horens omhoog, verge-
zeld van 3 zespuntige gouden sterren, geplaatst (2-1) ; 3, in goud 3
blauwe narrenbellen, geplaatst (2-1) (= Wouters) ; over alles heen
een hartschild van rood beladen met een gekanteelde en tegengekan-
teelde dwarsbalk van zilver (= de ambachtsheerlijkheid 's-Gravenhoek).
Het schild gedekt door een gravenkroon. Geen helmteken. Schildhou-
ders : (heraldisch rechts) een leeuw van natuurlijke kleur, getongd en
genageld van rood ; (heraldisch links) een witte adelaar, getongd van
rood. Wapenspreuk : Sapere Aude.

Montenegrijnsche adel met de titel van graaf, welke buitenlandsche
titel hier te lande niet is ingeschreven, sterker, niet is erkend. x) Het
in zijn soort merkwaardig en interessant document, het wapencertificaat,
ben ik hierbij in de gelegenheid te reproduceren.2)

In Engeland voor het College of Arms werd dit wapen mede gere-
gistreerd. 3)

Wellicht is het wapen Van Odyck „sprekend", afgeleid van de naam,
de rechter schuinbalk ,,de dijk" met de O-vormige gouden ringen. Vgl.
bijv. ook het sprekende wapen van de Zeeuwsche gemeente Ovezand.
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PAR ORDONNAXCE RENDUK, Ie zo1'jour de Noiiembre 1701 pat M.M. les Commissaires-Götóraux
du Conseil dtputés sur Ie fait des ARMOIRIES; • ^ f ^

Celles de : iglXjp-QültTl tomtt ^
tl bt laxxz &z& bt&xnbcmlitlégtUmt?.mo&ulitt?tt fivtaxu

3rf/« qu'dles sciü ici peinttj & [igur{cs,aprls auoir été rcfuts ent Hè cnregülrca d 1'ARMORIAL

CENERAL, dam Ie registre cctlé fQonttncgttl , folio 338 . ta tautqutnee rfu pmtmtnl du

dreite régies par la larift & arrat du •Consal, du Zff jatr de ^'cucmbrc de l't>n 1696.

'£n fm> de qitci Ie présent B r e u e t a été déliuré, é Paris, par ma Charles d'Hozier,

cavalier du R O Y & garde de l'ARMORIAL CÊNÊRAL DE FRAXCE.

»»5, tout-jiijc d'aroiM, Hrti/iotis Ie grwrt ri-dtssu.i 15! dtclaratiun faifc M
b (nnb Üouk.«1 Ïkm*te6te f Bxg/üvBa^ J m t - Comfe,*- uox

JQ?SXt. b.h.2$.TL 1915.tt 6e ^uoi óipiómc tx



Het aangehuwde wapen Wouters opgenomen in bovengenoemde wapen-
beschrijving moet het wapen zijn van een Utrechtsche familie van die
naam. Het doet enigszins zonderling aan, dat dit gecompliceerde wapen
zonder helmteken prijkt en alleen het schild is weergegeven met de schild-
houders. Van deze laatsten doet de „witte" adelaar on-Nederlandsch
aan, hetwelk m.i. het geheel schaadt en de wapenvoerder, meen ik, ver-
standiger had gedaan een ter zake kundig Nederlandsch heraldicus te
raadplegen, dan deze wapenvermeerdering over te laten aan de buiten-
landsche deskundigen, die uiteraard met de Nederlandsche heraldiek
niet zo zeer op de hoogte zijn. Ook is in 't algemeen voor een Neder-
landsch wapen het schild veel te druk. Hoe eenvoudiger een wapen des
te meer heraldisch fraai en veelal ook hoe ouder dit dan is. Het geheel
ademt dan ook een buitenlandsche geest, hetwelk te betreuren valt en
uiteindelijk niet zo had behoeven te zijn, wanneer de familie Van Odyck
daar vooraf op attent was gemaakt.

Het verheugt ons echter e.e.a. bij dezen te mogen reproduceren, aan-
gezien voor zover bekend, een dergelijk diploma nog nimmer elders in
de genealogisch-heraldische litteratuur werd opgenomen en beschreven.

Een interessant specimen van een uitzonderlijke aangelegenheid.

Doorn, De Nyenkamp. KITS NIEUWENKAMP.

1) Het aanvaarden van buitenlandsche adel is bij de wet niet geoorloofd ; doet men
dit toch, dan is daarop geen straf gesteld ; het adeldom wordt eenvoudig hier te lande
dan genegeerd. Er zijn gevallen bekend, dat men de adeldom kocht

2) Zonder het hartschild 's-Gravenhoek, welke Zeeuwsche Ambachtsheerlijkheid na
28 Februari 1913 werd verworven.

:l) Het is bekend, dat men in het buitenland het familiewapen kan laten registreren.
Ten eerste, zoals in het onderhavige geval middels Rolland (d'Hozier) in Frankrijk,
waarvan men meerdere voorbeelden kan aantreffen, ook van Nederlandsche wapens,
in het Supplément van Rietstap door V. H. Rolland, diverse delen, uitgegeven bij
Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage, alsmede ingeschreven in het Armorial van de Orde
de St. Lazare de Jérusalem te Parijs terwijl men het nog op den koop toe kan laten
legaliseren door de Cour Signeurale in Engeland. De waarde van al die buitenlandsche
documenten is op zijn minst twijfelachtig, doch niettegenstaande dat, wordt er een vrij
geregeld gebruik van gemaakt, ook al weet men, dat hier te lande in vakkringen er,
allerminst waarde aan wordt gehecht. Ook in Amerika is een soortgelijke wapenregi-
stratie mogelijk.

Daarom, om dergelijke „uitvluchten" naar den vreemde te beperken, zo niet ongedaan
te maken als zijnde ten enenmale on-Nederlandsch, waren het wellicht in genedele van
onbelang, wanneer ook in Nederland voor de niet adelijke familiewapens een registra-
tie mogelijkheid bestond. Naast het (semie) officiële karakter en de daardoor grotere
waarde aan het familie-embleem toegekend, kwamen daar dan tevens meerdere andere
belangrijke voordelen naar voren. Het ware een punt ter overdenking waard en een
onderwerp op zichzelf, waar een lijvige verhandeling, pro en contra, over te schrijven
zou zijn. Ik denk hier o.a. ook aan het bekende voorstel Labryn destijds in verband
met de fiscus. Wellicht komen wij hier later nog eens op terug.
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Tijdschriften-revue
Nijdamstra Tijnge, maandblad voor de geslachten Nijdam, Nieuwdam

en Vleer, Jan. 1951, geeft bizonderheden over de 100ste verjaardag van
Keimpe Piers Nijdam op 26 Dec. 1950 vervolgen op de genealogien
Nijdam en Vleer, en de jaarverslagen over 1950. Door de strikt zake-
lijke toon en de beperking, die de Redactie zich opelgt door zich te be-
palen tot de geslachten Nijdam, Nieuwdam en Vleer, is dit tijdschrift
een van de best geredigeerde familie-uitgaven geworden.

De Knollentuin, orgaan van de familie-vereniging Knol, 3e Jaargang
no 1 meldt het overlijden van Ir. Jan Knol c.i. de oprichter der Vereni-
ging ; verder mededelingen over het geslacht Knol in het Land van
Vollenhoven en de biografie van Govert Cnoll door W. Tsj. Vleer.

De Nederlandsche Leeuw, Maandblad van het Kon. Ned. Genoot-
schap voor Geslacht- en Wapenkunde, Febr. 1951, geeft, na de gebrui-
kelijke lijst van nieuwe leden, de Genealogie Van Slingelandt in het Ned.
Adelsboek, door J. P. de Man ; Ter Weegen door W. J. J. C. Bijleveld ;
Foutieve wapens en namen in diverse bronnen door R. T. Muschart,
benevens de rubriek Vragen en Antwoorden.

L'Intermediaire van Jan. 1951 verschijnt in 40 bladzijden, waarin het
belangrijke artikel „Les migrations d'es families au temps passé" door
G. Dansaert, die hierin een beschrijving geeft van de' families, die naar
en uit de Zuidelijke Nederlanden zijn gereisd ; dit artikel zal ook velen
in de Noordelijke Nederlanden interesseren. Verder het vervolg der
genealogie Van Santen of De Saintes, en 8 bladzijden Vragen en Ant-
woorden. Wij wensen de Redactie van L'Intermédiaire geluk met deze
opvallend goede uitgave.

Der Schweizer Familienforscher, Le Généalogiste Suisse, Dec. 1950,
geeft een artikel over het Kasteel Beneden-Bourdigny en zijn eigenaren,
door Eugène Louis Dumond, een lijst van uitgeweken Zwitsers naar
Ried, door Friedrich Zumbach. Verder heeft de Vereniging een rond-
vraag onder de leden gehouden over de inhoud en het formaat van het
Maandblad en over een eventuele verhoging van de contributie en doet
daarvan mededeling in dit nummer.

Ons Amsterdam, geïllustreerd Maandblad, gewijd aan de hoofdstad
des lands heeft een fraai Februari-nummer uitgegeven ter gelegenheid
van het verkeersjubileum te Amsterdam. In 72 bladzijden herdenken
verschillende autoriteiten de groei van het verkeer in de hoofdstad.

Amsterdam, Febr. 1951. W. R.

De afdeling Amsterdam zal op 5 Maart a.s. een vergadering beleggen,
waarin als spreker zal optreden de Heer T. den Herder, met als onder-
werp : Amsterdam, ontstaan en groei.
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Vragenrubriek
Deze rubriek staat ten dienste van een ieder, die met zijn onderzoek

is vastgelopen, dan wel diegenen, die met andere personen verbinding
zoeken op genealogisch en heraldisch gebied.

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

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

Rondeboom-Cloetingh
Gevraagd aanvullende gegevens van Pieter Rondeboom Jr. ged. Am-

sterdam 1 Febr; 1764, overl. voor 1823, (zn. v. Pieter Rondeboom en
Elisabeth Tijk) tr. Amsterdam 29 Maart 1789 Catharina Cloetingh, ged.
16 Oct. 1768, Amsterdam, overl. Amsterdam 26 April 1823.

Rondeboom-Tijk'
Gevraagd aanvullende gegevens en voorouders van Pieter Rondeboom

geb. Carelskroon (Zweden) 1715, begr. Amsterdam 5 Oct. 1797, tr. Am-
sterdam 29 Juli 1753 Elisabeth Tijk, geb. 1727 Amsterdam, begr. Am-
sterdam 2 Oct. 1784.(dr. v. Arie Simonsz. Tijk en Johanna Nannincks de
Bont).

Tijk-Nannincks de Bont
Gevraagd aanvullende gegevens en gegevens over voorouders van Arie

Simonsz. Tijk geb. Haarlem 1688 (zn. v. Simon Tijk) tr. Amsterdam
22 October 1719 Johanna Nannincks de Bont, geb. Amsterdam 1696,
overl. na 1753.

Cloetingh-de Vries
Gevraagd aanvullende gegevens en gegevens omtrent voorouders van

Geertruy de Vries, begr. Amsterdam 22 Januari 1794, tr. Hoorn 10 Nov.
1765 Dirk Cloetingh, ged. 28 Jan. 1731 Amsterdam, begr. Amsterdam
17 Jan. 1772.

Cloetingh-van Drie/ (van der Hiel)
Gevraagd aanvullende gegevens en gegevens over voorouders van

Simon Cloetingh, geb. Delft 1700, (zn. van Jan Kloetingh geb. ca. 1670)
tr. Amsterdam 7 Mei 1724 Maria van Driel (vari der Hiel) geb. Am-
sterdam 1696. (dr. v. Pieter van der Hiel en Maria v. d. Hyden).

Van der Hiel-van der Hyden
Gevraagd aanvullende gegevens en gegevens omtrent voorgeslacht van

Pieter van der Hiel, geb. Delft 1666, tr. Amsterdam 21 Febr. 1694
Maria van der Hyden, geb. Amsterdam 1664, (dr. v. Claes van der
Heide).

Van Ditmar-de Widt
Gevraagd aanvullende gegevens en gegevens over -voorouders van

29



Jan Thomas van Ditmar, geb. Amsterdam 1674, begr. Amsterdam
24 April 1728 (zn. van Thomas Janse van Ditmarse) tr. Amsterdam
18 Nov. 1706 Catrina de Widt, geb. Amsterdam 1685, (dr v. Jan de
wi t t ) . • .

Van Ditmar
Aanvullende gegevens gevraagd en gegevens omtrent voorouders van

Thomas Janse van Ditmarse, overl. tussen 1701—1706 diens, vader Jan
van Ditmar is geboren Hattum 1612, zijn grootvader Thomas van Ditmar
is geboren ca. 1590.

Obbens-Mooymans
Aanvullende gegevens en gegevens omtrent voorouders gevraagd van

Abraham Obbens, zn. v. Abraham Obbens overl. voor 1752, ondertr. den
Haag 6 Juni 1710 Willemyna Mooymans geb. den Haag.

Franken-de Roy
Aanvullende gegevens en gegevens voorouders gevraagd van Bartho-

lemeus Franken, geb. 1724 ,overl. Haarlem 5 Aug. 1794, tr. Haarlem
5 Mei 1748 Maria de Roy geb. Haarlem 27 Dec. 1722 (dr. v. David
Pietersz. de Roy en Marytje Jacobsz.).

De Roy-]acobsz
Aanvullende gegevens en gegevens omtrent voorouders gevraagd van

David Pietersz. de Roy ged. Haarlem 27 Aug. 1692 (zn. v. Pieter de
Roy geb. Dordrecht en Leentje Davida) tr. Marytje Jacobsz.

Schmidt (Smit)-Duym
Aanvullende gegevens en gegevens over voorouders gevraagd van

Ruiwert Schmidt (Smit) geb. 1714 overl. na 1772, (zn. v. Jan Smit) tr.
Amsterdam 6 Mei 1738, Maria Duym geb. 1712, (dr. v. Isaac Duym).

Treiture-Grandjean
Aanvullende gegevens gevraagd van Isaac Treiture geb. Amsterdam

15 Juli 1741 overl. na 1811, (zn. v. Jaques Treiture en Marthe Morisse)
tr. Amsterdam 3 Mei 1763 Maria Grand Jean, geb. 27 Juli 1742 Am-
sterdam, overl. Amsterdam 26 Dec. 1807, (dr. v. Pierre Grand Jean en
Yda Hendriksz.).

Treiture-Morisse
Aanvullende gegevens en gegevens over voorouders gevraagd van

Jaques Treiture geb. Bea ? 1702 overl. na 1763, tr. Amsterdam 6 Mei
1736, Marthe Morisse, geb. Rotterdam 1710, (dr. v. Morisse en Anna Ie
Caarse).

Grand ]ean~Hendriksz.
Aanvullende gegevens en gegevens over voorouders gevraagd van

Pierre Grand Jean geb. Amsterdam 3 Sept. 1702, overl. na 1764, (zn.
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van Jean Grand Jean en Marthe Day, kleinzoon van Anna Coulon)
tr. Sloterdijk 21 Augustus 1740, Yda Hendriksz. geb. Embrik 1717.

Van der Kogel-Floors
Aanvullende gegevens en voorouders gevraagd van Anthonie van der

Kogel geb. Geesteren overl. voor 1810 tr. Geziena Floors, overl. voor
1810 hun dochter Johanna van der Kogel geb. Tubbergen 20 Mei 1742
tr. Lucas Knottenbelt geb. Tubbergen 3 Aug. 1733.

S. M. HAMEL-Herman, Watteaustraatn, Amsterdam-Z.

Gevraagd gegevens omtrent de familie Steutel en wel voornamelijk
omstreeks 1700 en vroeger. Deze familie komt uit Zeeland (vnl. Goes
en Domburg), maar door brand zijn de archieven aldaar verwoest.

H. J. STEUTEL, Mauvestraat 49hs, Amsterdam-Z.

Wie kent de betekenis van de familienaam Poolen en wie kan mij in-
lichtingen verstrekken betreffende dit Rotterdamse geslacht ?

M. B. BRABER, Tamboerstraat 13a, Rotterdam-N.

Boekbespreking

Voor mij ligt het boekske :

R. S. Roorda. It Fryske Wunder. De Jouwer 1949
en het is mij als Leidenaar en als achterkleinzoon van de custos der Leid-
sche Universiteit ten tijde van Elias Annes Borger een genoegen dit
geschrift te mogen toetsen aan de vele anecdoten, die wij als kinderen
over de Leidsche beroemdheden te horen kregen. De heer Roorda geeft
ons een klaar beeld over de familie en de levensomstandigheden, waar-
onder Prof. Borger te Joure leefde, om ten slotte een levensbeschrijving
te geven van de geleerde, hierbij zijn kwartierstaat niet vergetende. Het
boek, 42 bladzijden groot, legt de getuigenis af van gedegen archief-
onderzoek en liefde voor het Friesche volkskarakter.

W. R.

Afdeling Utrecht. Onze Voorzitter, tevens Voorzitter van de afdeling
Utrecht, schrijft ons :

Voor mij ligt het overlijdensbericht van Jan Jacob Kleinhoonte, het
overlijden van een eerlijk, hardwerkend en zeer kundig beroepsgenealoog.
Zij, die zijn werk kennen, die weten hoe enthousiast Kleinhoonte was
voor elk probleem, dat hem werd voorgelegd, zullen hem missen. In hem
ging een goed, degelijk beroepsgenealoog heen en wij, amateurs, zullen
hem ten zeerste missen.

F. E. VAN DEN BERG.
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Aanvullingen en wijzigingen op de ledenlijst
van de Contactdienst, uitgave Januari 1950 • '

Aanvullingen :
362 J. J. van Bercum, Bosb. Toussaintstr. 10 II, Amsterdam W.l
.363 Ir. B. A. Geerlings, Planetenplein 4, Haarlem
364 C. J. van der Helm, Kruisweg 865, Hoofddorp
365 H. de Bot, Kon. Emmaplein 4a, Rotterdam
366 W. F. Daems, C-178, Oud-Loosdrecht
367 Ir. C. Koeman, Westerblokker 9, Blokker N-.H.
368 J. van der Hoek, Agamemnonstr. 1 II, Amsterdam Z.
369 M. Mulder, „De Vijf Platanen", Haastrecht
370 Archief Contactdienst, Kenaupark 25, Haarlem.

Rectificatie.
De naam en het adres van ons lid nr. 659 werden niet juist opgeno-

men ; men gelieve te lezen : •
659 H. van Dompzelaar, Koppellaan 8, Bilthoven.

Adreswijzigingen :
639 H. v. d. Laan de Vries, Spaarndamseweg 2, Haarlem
646 T. Balk, Eyssoniusstraat 15, Groningen

Nieuwe leden :
724 H. Vuyk, Joubertstraat 214, Gouda
725 A. }. Roukema, Koestraat 16, Zwolle
726 D. A. de Koning, p/a Plant. Kerklaan 11 hs, Amsterdam C.
727 Mr. P. C. Avis, Eikstraat 43, Hoorn
728 D. Turkstra, A- l l l , Hensbroek N.H.
729 J. van Toll, Alex. Gogelweg 1, 's-Gravenhage
730 Piet Kistemaker, Middenweg 53, Andijk-Oost N.H.
731 Notaris F. de Turck, 'Belgicalaan 6, Brussel .
732 J. H. Voorvelt, Amstel 149, Amsterdam C.
733 P. R. van Motman, De Lairessestr. 122, Amsterdam Z.
734 J. P. K. van Wijnen, Wibautstraat ,63 III, Amsterdam O.

KWARTIERSTATEN
Speciaal ten behoeve onzer nieuwe leden vestigen wij er de aandacht

op, dat de N.G.V. grote kwartierstaatformulieren ter beschikking harer
leden stelt tot het invullen van 16 kwartieren, (5 generaties) tegen een
bedrag van f 1,— per 7 stuks. Zij kunnen uitsluitend verkregen worden
door storting of overschrijving van f 1.— of een veelvoud daarvan op
postrekening nr. 4796.18 ten name van de Heer H, O. Meyer te Am-
sterdam, waarna franco toezending volgt.

. BIBLIOTHEEK
De Bibliotheek der vereniging is overgebracht en staat nu onder be-

heer van het bestuur der afdeling Hilversum. Alle aanvragen i.z. boeken
en tijdschriften gelieve men thans te richten tot de secretaris der afdeling
Hilversum, de Heer H. Machielsen, Loosdrechtseweg 164, aldaar.
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