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Bijdrage tot de Genealogie van het Geld.-Achterhoekse
Geslacht Banning(h)

Inleiding

Het geslacht Ban-
ning (h), waarvan hier
de publicatie van de
genealogie van twee
Takken*) volgt, stamt
uit de Gelderse Achter-
hoek ; bewijsbaar uit de
buurtschap Oer ge-
meente Genderingen en
voert als wapen van
goud een blauw anker-
kruis. De tak-Weyn
Banningh voert het-
zelfde wapen, vermeer-

derd met het wapen-Weyn.
De geslachtsnaam Banningh (Banninck) is van zeer hoge ouderdom

en komt reeds in de negende eeuw voor. Of het Amsterdamse regerings-
geslacht Banningh (Benningh), waaraan is verwant de bekende hoofd-

*) De tak A is te vinden in deel XXXVI van „Nederland's Patriciaat".
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figuur van Rembrandt's onvolprezen z.g. „Nachtwacht"**), dr Frans
Banning Koek, heer van Purmerland en Upendam, burgemeester en raad
van de stad Amsterdam, tot het hier behandelde geslacht behoort, vormt
nog een punt van onderzoek. Tot op heden mocht het niet gelukken het
bewijs te vinden, dat beide tot één stam te verenigen zijn, zoals de over-
levering wil. Dat de leden van het zo even genoemde geslacht Banningh
(Benningh) reeds in de veertiende eeuw met een geslachtsnaam voor-
komen, doet vermoeden, dat zij van adellijke herkomst waren. Of de
Friese familie Banning, waaruit o.a. sproot professor dr Willem Ban-
ning, buitengewoon hoogleraar in de kerkelijke sociologie aan de Rijks-
universiteit te Leiden, tot het hier behandelde geslacht te rekenen is,
wordt nog onderzocht.

Dirck Banningh, zoon van N X N gegoed in het kerspel
Gendringen, te Hunten en Varsselde 1658, '59 te Megchelen 1657, '59;
te Oer 1650, en misschien dezelfde ook in 1694 aldaar, zou de v a d e r
kunnen zijn van Wessel Banningh (tr. Joanna Tychelhoven, Ulft 10 Mei
1705) èn van Casparus Banningh (tr. Ulft 23 Mei 1703 Mechtilda La-
mers), wier oudste zonen Theodorus ('= Dirck) heetten en waarmede
de hieronder volgende genealogieën aanvangen.

B
I. Casparus Banningh, tr. Ulft 23 Mei 1703 Mechtilda Lamers. (Hij

is niet identiek met Jasper (Casparus) Banningh, die, volgens
mededeling van het Vorstelijk Salm-Salmsche Archief te Anholt,
in 1744 het leengoed ,,De Banninghof" in het kerspel Bienen bij
Millingen, waarvan de Vorsten van Salm-Salm leenheren waren,
in pacht had).

Uit dit huwelijk o.a. :
1. Theodorus Banningh, ged. Ulft 18 Juli 1705, doopget. is

Wessel Banningh.
2. Joes Banningh, volgt Ha.
3. Gerhardus Banningh, volgt-Ilb.

Ha. Joes Banningh, geb. Gendringen, ged. Ulft 26 Juni 1707, f Am-
sterdam, begr. 4 Juli 1782, ondertr. ald. 13 Oct. 1741 Maria Ha-
mels, geb. Amsterdam, ± 1724, d. v. Christiaan en v. N.N.

Uit dit huwelijk o.a. :
1. Joannes Josephus Banning, ged. Amsterdam 13 Apr. 1748,

R.K. priester, laatst pastoor v. d. R.K. Statie ,,De Posthoorn"
ald., f Amsterdam 29 Apr. 1810, begr. i. d. Engelsche kerk
ald. 4 Mei.

2. Christianus Banning, volgt III.
3. Franciscus Banning, ged. Amsterdam 20 Dec. 1754, makelaar,

ondertr. ald. 24 April 1789 Johanna Faay ('s-Gravenhage),
f Amsterdam 30 Juni 1836, oud 67 jaar, als wed. v. F. P.
Gortmans.

III. Christianus Banning, ged. Amsterdam 25 Aug. 1761, f Laren
(N.-H.), 13 Juni 1803, ondertr. Amsterdam 4 Apr. 1788 Johanna

**) Ten onrechte „De Nachtwacht' genoemd. De juiste naam luidt: „Het Korporaal-
schap van Frans Banning Koek".
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Catharina Elisabeth Vierhuys, geb. Borken (Westphalen), v. d.
Bernard Joan en N.N.

IV. Joannes Bernardus Willibrordus Banning, ged. Amsterdam 7 Nov.
1791, secretaris, werkzaam in de Hospitalen onder Lodewijk Napo-
leon Bonaparte, koning van Holland, en in het 2e legercorps on-
der de maarschalk graaf de Bellune, vervolgens officier in Fran-
se dienst in de veldtocht v. 1813, f Antwerpen 27 Jan. 1858, tr. Ie
Maastricht 27 Juni 1816 Anne Catherine Hubertine Martens, geb.
ald. 23 Oct. 1793, f Hasselt (België) 12 Juni 1832, d. v. Mare en
Marie Anne de Ceulenëer, tr. 2e Tongeren (België) 31 Juni 1833
Anna Marguerite Barbe Hubertine Weustenraad, geb. Maastricht
16 Juni 1807, f Ixelles 15 Dec. 1898, d. v. Jean Michel en v. Marie
Elisabeth Jongen.

Uit het eerste huwelijk :
1. Alexandre Joseph Hubert Banning, geb. Maastricht 15 Mei

1817, fald. 4 Mrt 1823.
2. Elisabeth Marie Hubertine Banning, geb. Maastricht 5 Dec.

1818, f St. Truyen 4 Febr. 1904, tr. aldaar 23 Sept. 1852
Frangois Lambert Labeye, geb. .Maastricht 2 Jan. 1808
professor in de Latijnse Taal aan het Athenaeum te Antwer-
pen, ridder in de Orde van koning Leopold, begiftigd met het
Kruis civique Ie kl. en het Kruis commémoratïve van 1830.
f Silsburg 12 Jan. 1891, z. v. Olivier en Anne Catherine
Greven.

3. Justine Marie Antoinette Hubertine Banning, geb. Hasselt
3 Mei 1834, f Ixelles 5 Apr. 1873.

4. Emile Théodore Joseph Hubert Banning, volgt Va.
5. Amélie Marie Elisabeth Hubertine Banning, geb. St. Truy-

en 9 Mei 1839, f ald. 23 Febr. 1841.
6. Philomène Marie Joséphine Hubertine Banning, geb. St.

Truyen 5 Dec. 1841, f ald. 13 Jan. 1847.
7. Marie Alphonse Joseph Hubert Banning, volgt Vb.
8. Jean Michel Eugène Hubert Banning, geb. St. Truyen 22 Jan.

1847, professeur de mathématiques supérieures au college
communal de Malines, f Ixelles 15 Sept. 1872.

9. Marie Catherine Cécile Hubertine Banning, geb. St. Truyen
22 Nov. 1849, f ald. 14 Juli 1851.

Va. Dr Emile Théodore Joseph Hubert Banning, geb. Luik 12 Oct.
1836, doctor i. d. letteren en wijsbegeerte (1860), Belgisch staats-
man, secretaris van Leopold II, koning der Belgen, archivaris-biblio-
thecaris (1862) v. h. Archief v. h. ministerie v. buitenlandse zaken,
secretaris der Internationale Geografische Conferentie. Aan hem
dankt België zijn prachtige Congo-kolonie, alsmede zijn schitteren-
de landsverdediging, die tijdens de oorlog van 1914 —1918 de be-
wondering der wereld uitlokte ; hij was commandeur in de Léo-
polds-orde, officier van het Legioen van Eer, commandeur i. d. Or-
de der Onbevlekte Ontvangenis (Spanje), groot-officier in de Orde
van Karel III van Spanje, groot-officier in de Orde v. O.L.K. v.
Viciosa (Portugal), commandeur in de Orde van de Kon. Kroon
v. Italië, commandeur i. d. Orde v. St. Anna (Rusland), com-
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mandeur i. d. Orde van keizer Frans Joseph v. Oostenrijk, com-
mandeur v. d. Rooden Adelaar v. Pruisen, commandeur i. d. Orde
v. d. Koninklijke Kroon v. Pruisen, ridder i. d. Orde van St.
Maurice et Lazare (Italië) en groot-officier i. d. Orde v. Zan-
zibar, f Ixelles 13 Juli 1878, tr. Mechelen 22 Juni 1872 Marie Amé-
lie Marguerite Hubertine Weustenraad, geb. Tongeren 31 Mei
1846, f Ukkel 20 Febr. 1930, d. v. Jozef en v. Catharine Hoegaerts.

Groenlo, Maart 1951 (Wordt vervolgd).

Het geslacht „Van Oudshoorn"
1 e Fragment

De ambachtsheerlijkheid en het dorp Oudshoorn, gelegen in Rijnland,
aan de overzijde van Alphen a/d.Rijn, werd te leen gehouden van de
Graaflijkheid van Holland en werd vóór 1300 reeds door de heren
van Outshoorn bezeten.

Hr Willem van Outshoorn. ridder starv 2 April 1300.
Zijn vrouw Machtalt 5 April 1310.

Heer Willem was 28 Augustus 1293 getuige van Graaf FLORIS V.
Als hun zonen worden vermeld :

Ie hr JACOB van Outshoorn., Oomdeken en daarna Bisschop van
Utrecht. Hij wordt als deken vermeld Ao 1312 en Ao 1316 (zie Bon-
dam Oork. pag. 314).

Item legt hij in 1318 met Gijsbert van Everdingen, Canoniek ten
Dom de eerste steen aan de toren van de St. Maartenskerk.

Hij werd in 1322 tot Bisschop van Utrecht verkoren, doch stierf
reeds 12 of 22 September van datzelfde jaar. (zie Mattheus defrond.
Eccles. pag. 32).
2e. hr. DIRCK (die volgt).
3e. HENDRIK van Outshoorn. vermeld als gestorven 2 October 1335.
Verder is omtrent deze persoon tot dusver niets bekend, mogelijk was
hij gehuwd en heeft wettige of onwettige nakomelingen gehad, doch
wij verkeren in het onzekere, want er zijn genealogen die beweren dat hij
een dochter Mechelt genaamd naliet, die trouwde met Dierck van, der
Does die hertrouwde met Elisabeth van Mathenesse.

Dirk van der Does stierf Ao. 1461.
Het komt mij zeer onwaarschijnlijk voor, dat deze Mechtelt een doch-

ter van Hendrik is geweest, die, 1335 overleed ; zij zou dan zelve meer
dan honderd jaar oud zijn geworden en zooiets zou zeker wel opgete-
kend zijn geworden.

Heer DIERCK van Outshoorn Ridder hierboven genoemd, verschijnt
op de Dagvaart in den Haghe en staat na Herbaern van Riede doch
voor Dirck Boekei, Ridders, Ao 1305 (zie Fr. van Mieris II pag. 48 en
afschrift daarvan onder de bijlagen van dezen). Hij heeft in 1319 een
met Gerard Barthouts (zie van Mieris II pag. 210).

In dat zelfde jaar beval de graaf hen de twist tussen Heer Lam-
bert van Wègghenem en Dierck Willemssoene te .beslechten, (zie van
Mieris II pag. 210). Hij wordt in 1324 Baljuw van Medemblik en be-
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komt van Graaf Willem de visserij van Bomenmeer. (zie v. Mieris II
pag. 336).

Hij stierf in 1325. Volgens W. van Gouthoeven in 1324.
Met wie Heer Dierck gehuwd is geweest weten wij niet, doch hij liet

als wettige kinderen na :
Ie MACHTELT die in 1319 reeds verloofd was met Hendrik van Sant-
horst, Heer Philipszoon en wier huwelijkse voorwaarden 19 Maart
1326 door de Graaf werden bekrachtigd in tegenwoordigheid van enige
Edelen als wederzijdsche huwelijksvrienden, te weten :
Heer Arent van Groenevelt Ridder, Jan van Polanen, Dirck van der
Does, Jan van Foreest, Dirck van Zanen, Engebrecht van Voorschoten
en Dierck van Sandwijck (hier zal denkelijk wel Suijtwijck hebben ge-
staan) alle knapen.

Hendrik van Santhorst was in 1331 reeds dood.
Machtelt hertrouwde met Dirck van Raephorst, ridder.
In 1331 pretenteerde zij Vrouwe van Raephorst de begeving der

Capelrie te Aarlanderveen welke gesticht was uit de eigen goederen
van haar overleden broeder Heer Willem van Outshoorn. (zie van
Mieris III pag. 264).
2e Hr. WILLEM die volgt.
3e DIRCK van Outshoorn, Baljuw en Casteleijn van Medemblik die
een zoon had genaamd JAN, welke vermeld wordt in 1406 en 1416.
Deze Jan van Outshoorn is waarschijnlijk dezelfde als JAN van Outs-
hoorn Dircksz., schout van Nieuwkoop, die in 1384 door Hertog Al-
brecht den 15en Mei met een twintigtal andere schouten en grafelijke
boden in Rijnland, waaronder Jacob Gijsbrechtsz. Schout van Warmond,
tot een boete van 20 oude schilden werd veroordeeld, (zie Mieris III
pag. 416). Welke misdaad of onrechtmatigheid deze grafelijke schouten
en hofboden tegen de graaf bedreven hadden, wordt in de oorkonde
niet vermeld.

DIRCK van Outshoorn, Baljuw van Medemblik (evenals Heer Dirck
dat geweest was), werd 18 Januari 1334 door de Bisschop van Utrecht
ontheven van de Kerkelijke Ban.
4e zal hier moeten volgen een

HENDRICK van Outshoorn wiens dochter Mechtelt overleden 1439
gehuwd was geweest met Dirck van der Does over wien reeds hiervoor
is geschreven en die niet die Hendrik zal zijn, welke gemeend wordt
een broeder van Ridder Dirck te zijn.

Heer WILLEM van Outshoorn Ridder was 20 October 1321 toen
zijn vader Heer DIEX van Oesthoorne, de Graaf zijn goederen opdroeg,
nog geen ridder. Hij werd dit eerst in 1337.

1321. Om een of andere reden, waarschijnlijk bij diens huwelijk met
Jonkvrouwe Dierck Claesse, droeg Heer DIERCK van Outshoorn, ridder
ten behoeve van zijn zoon WILLEM zijn ambachten van Outshoorn en
Aarlanderveen de Graaf op, die er Willem weder mede beleende.

Een afschrift van deze oorkonde is te vinden bij van Mieris Groot
Charterboek Dl II pag. 262 en geven wij hierna onder de bijlagen woor-
delijk weder.

1329. WILLEM wordt 31 Dec. 1329 bij opdracht van Heer Gosewijn
van Rossem, Ridder, door de Graaf beleend met het huis te Rinen-
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burgh en nog eenig ander goed alles erfelijk te bezitten tot op broeders
en zusterskinderen incluis (zie van Mieris II blz. 491).

1330. Hij wordt knape (Schildknaap - Ecuyer) genoemd bij een leen-
vonnis, door de Graaf geveld 20 Maart 1330 (zie van Mieris II 504).
In 1333 was hij met Willem Cuser rentmeester van Amstelland en
wordt de Ie Mei van dat jaar door de Graaf beleend met vier hof-
steden in Amstelland en nog eenige erfpachten.

1334 wordt hij door Bisschop Jan van Diest XLVste bisschop van
Utrecht onder meer edelen en ridders ontheven van de kerkelijke ban.
Die ontheffing geschiedde de 18e Januari 1334. Dit kerkelijk Inter-
dict had hij opgelopen omdat hij met verscheidene andere Edelen, de
Ridders Jan van Polanen, Zweder van Vijanen, Herbaren van Riede
en Willem van Duivenvoorde had geholpen in hun geweldpleging
en roof in de bisschopslanden in het Gein en in Maerssenbroek.

Om der wille van de lieve vrede en op voorspraak en medewerking
van de'goede Graaf Willem III vergaf de Bisschop hun de misdaad
tegen het sticht bedreven.

Graaf Wilem III stierf in Juni 1336 en was onze Willem van Outs-
hoorn reeds een gunsteling van den overleden Graaf, nog meer werd
hij dit van de zoon en opvolger Willem IV.

1337 op de 30ste September zegelt hij als Ridder met de Graaf.
Of hij toen eerst Ridder is geworden of reeds eerder de ridderslag
had ontvangen is ons niet bekend, doch wij vonden hem als ridder
vermeld bij gelegenheid dat hij als getuige optrad en de oirconde mede
bezegelde, waarbij Graaf Willem de Heerlijkheid van Voorne en het
Burggraafschap van Zeeland schonk aan Machtelt vrouwe van Valken-
burgh, dochter van Gerard, Heer van Voorne en Burggraaf van Zee-
land, door wiens dood, de Heerlijkheden voornoemd, daar zijn zoon
vooroverleden was, aan de Graaf waren vervallen.

(Wordt vervolgd)

Mededeling Documentatie-afdeling

In de afgelopen weken hebben de Heren K. v. d. Baaren, K. v. d.
Sigtenhorst, I. B. Bourdrez, D. W. Gravendeel, A. J. de Weerd, D. A.
de Koning en M. H. A. van Brakel zich aangesloten bij de reeds bestaan-
de groep van medewerkers aan deze afdeling.

Zodoende is het verzekerd, dat we reeds uit een vijftien-tal dagbladen
regelmatig de voor de genealogie belangrijke artikeltjes en advertenties
zullen ontvangen. Sedert het begin van dit jaar kwamen van een achttal
leden een of-meer zendingen materiaal binnen.

Langzaam maar zeker breidt het aantal medewerkers zich uit, maar het
zijn er nog steeds te weinig ! Vooral voor de leden, die buiten het arbeids-
terrein van een afdeling wonen, is hier een mooie gelegenheid om toch
nuttig werk voor de vereniging te doen.

Het prettige is, dat dit werk geheel thuis kan gebeuren in dat verloren
uurtje, dat iedereen wel weet te vinden.

Bedenk vooral, dat werk dat U nü doet, later voor Uw eigen onder-
zoek van groot belang kan zijn.

P. A. H.
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Kwartierstaat (16 kwartieren)
van Nicolaas Isaac Mouthaan

Wapen : In' zilver een kruis van geel ; in elk kwartier vergezeld van een
merlet. De 4 merletten in zelfde kleur als het kruis.

1. Mouthaan — Nicolaas Isaac, geb. te Amsterdam 31 Mei 1880, Lid-
maat van de Vrije Gemeente te A'dam ; Directeur ener Verz. Mij. te
A'dam en Assuradeur; Huwt te Bloemendaal 15 September 1908:
Zimmerman — Susanna Jacoba Johanna, geb. te Amsterdam 5-7-
1884, dr. van : Willem Theodoor Cornelis, bankier en Humburg —
Helene Sophie Caroline.

OUDERS :
2. Mouthaan — Johannes, geb. A'dam 24-4-1852, overleden A'dam

15-9-1909, Lidmaat der Vrije Gemeente te A'dam; Directeur ener
Verz. Mij en Assuradeur ; Huwt te Amsterdam 14-11-1878 :

3. Claasen — Johanna Elisabeth, geb. A'dam 10-12-1858, overleden
Haarlem 3-8-1938. Lidmate der Vrije Gemeente te A'dam.

GROOTOUDERS :
4. Mouthaan — Nicolaas Isaac, geb. A'dam 25-11-1822, overleden den

Haag 19-1-1899, behorende tot de Loge der Vrijmetselaars ; Assura-
deur. Huwt te Amsterdam 19-8-1847 :

5. Krawinkel — Margaretha Maria Amelia, geb. A'dam 19-8-1826,
overleden den Haag 5-6-1897.

6. Claasen •— Jan Jacob Jr.zn. geb. A'dam 23-101826 ; overleden
A'dam 25-6-1898. Houtkoper op Rusland en Finland. Huwt te A'dam
8-6-1854:

7. Pook van Baggen — Gerardina Herberdina, geb. Loenen 15-5-1831,
overleden Arnhem 4-8-1874. Ned. Hervormd.

OVERGROOTOUDERS :
8. Mouthaan — Johannes, geb. A'dam 28-2-1791, overleden A'dam

2-11-1875; Reder, Assuradeur, oprichter in 1840 der Firma
Mouthaan en Zoon. Tevoren scheepsreder ; lidmaat der Ned. Herv.
K.; Huwt te A'dam 1-6-1821 :

9. Knottenbelt — Wilhelmina Elisabeth, geb. A'dam 10-2-1802; over-
leden A'dam 16-8-1873. Ned. Herv.

10. Krawinkel — Willem, geb. A'dam 9-12-1801, overleden A'dam
12-12-1831 ; Geref. Koopman. Huwt te A'dam 4-12-1823:

11. Oudenhoff — Hendrica Catharina, geb. Barsingerhorn 3-9-1801,
overleden te A'dam 26-4-1829. Geref.

12. Claasen — Jan Jacob Jr., geb. A'dam 21-8-1798, overleden A'dam
11-4-1872. Geref. Houtkoper, Huwt te Amsterdam 3-4-1823 :

13. Drost — Petronella Jacoba, geb. A'dam 27-6-1798 ; overleden A'dam
2-6-1870; Geref.

14. Pook van Baggen — Willem Pieter, geb. A'dam 12-7-1793, over-
leden A'dam 11-4-1854, Geref. ; Handelsz. op Indië ; Huwt te Loe-
nen a. d. Vecht 23-4-1830:

15. Rahder — Johanna Elisabeth, geb. A'dam 9-4-1810, overleden
A'dam 5-8-1841. Geref.
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BETOVERGROOTOUDERS :
1.6. Mouthaan — Nicolaas, geb. A'dam 27-4-1768, overl. A'dam 4-8-

1845 Geref., Goudslager, makelaar, poorter van A'dam 28-1-1791 ;
zn. v. Johannes en Anna van Lijndonk; Huwt te Amsterdam
25-4-1790.

17. Treiture — Ester, geb. A'dam 23-6-1768, overl. Haarlem 2-4-1859;
dr. van Isaac en Marie Grandjean, Vaals.

18. Knottenbelt — Frederik Hendrik, geb. Tubbergen 13-12-1776, overl.
A'dam 28-9-1860; Geref., Poorter A'dam 10-4-1800, kleerverver ;
zn. v. Lukas en Jenneken van der Kogel ; Huwt te Mijdrecht 30-12-
1798:

19. Breyl — Elisabeth, geb. A'dam, ged. Nw. K. 9-12-1767, overl. A'dam
30-12-1850, dr. van Andries en Willemina Hovenier.

20. Kraivinkel — Simon Hendrik, Geb. Erlinghausen (Lippe) 1772,
overl. A'dam 3-10-1847 ; zn. van Krawinkel en Catharina Elisabeth

• Louerman ; Huwt A'dam 1800, ondertrouw datum : 21-3-1800 :
21. Bruyn — Maria, geb. A'dam, ged. Z. Kerk 25-7-1779, overl. A'dam

16-11-1857: dr. van Willem en Margaretha Bosman.
22. Oudenhoff — Hendrik, geb. Broek in Waterland, ged. 16-7-1769,

overl. A'dam 21-8-1826, Predikant ; zn. v. Hendrik en Hendrica Ca-
tharina Tremeulen ; huwt te Amsterdam, datum v. ondertr. 9-4-1795;

23. Canne — Margaretha Amelia, geb. A'dam ged. Oude K. 8-12-1769,
overl. Barsingerhorn 8-4-1815, dr. v. Coert Daniel en Arendina Stoc-
kers.

24. Claasen — Jan Jacob Sr., geb. Keulen 1763, overl. 's Garveland
6-5-1837, Houtkoper, zn. van Hendrik en Johanna Sophie Bongers ;
huwt Rotterdam 4-8-1785 :

25. Deutz ~ Sara, geb. Rotterdam 8-2-1759, overl. A'dam 29-12-1818 ;
dr. van Pieter Cornelisze en Anna Maria Christina Mellegers.

26. Drost — Hermanus, geb. Vianen, ged'. 28-2-1745, overl. A'dam 24-2-
1835 ; Geref., koopman ; zn. v. Aardt en Sophia de Wit ; huwt A'dam
ondertr. dat. 23-12-1790:

27. Spanceerder — Wilhelma, geb. A'dam 1763, overl. A'dam 23-11-
1816 ; dr. v. Matthias en Elisabeth Bierran.

28. PooA: van Baggen — Abraham, geb. Voorhout, 23-4-1759, overl.
: A'dam 19-12-1811, geref., koopman, zn. v. Pieter en Dina Janette

van der Laken ; Huwt te Kleef 22-3-1789 :
29. Berger — Johanna Catrina, geb. A'dam 10-11-1761, overl. A'dam

23-1-1826 ; dr. v. Willem Berger en Jannetje Trouw.
30. Rahder — Herbertus, geb. A'dam, ged. 15-7-1788, overl. A'dam 17-

9-1824 ; zn. v. Johannes en Elisabeth Buddingh ; Wijnkoper ; huwt
• A'dam 11-6-1809:

31. Stofft — Gerredina Werremelda, geb. A'dam, ged. 26.12.1789, overl.
A'dam 17-8-1867 ; geref., dr. v. Johan Coenraad en Hendrika Bot ;
oprichtster der Firma Wed. H. Rahder en Zn., Wijnkopers.

Enige opmerkingen : Het in de aanvang gemelde wapen Mouthaan,
werd — vermoedelijk het eerst — gevoerd door Johannes Mouthaan, geb.
Gravenmoer, ged. 19-7-1711. Omstreeks 1750 als Schepen te Werken-
dam wordt dit wapen van hem vermeld.
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Wapens Knottenbelt en Rahder zijn te vinden in het Ned. Patriciaat.
Gegevens kunnen worden verstrekt over de wapens der families : Zim-
merman en Pook van Baggen.

Een en ander omtrent familiewapens
door

R. T. MUSCHART

Zooals onze geachte redacteur in de aflevering no. 10 van October
j.l. van Gens Nostra heeft medegedeeld, ligt het in mijne bedoeling, in
de toekomst een en ander omtrent de wapenkunde in het maandblad
Gens Nostra mede te deelen.

Ik stel mij voor daarbij van af de wieg te beginnen, m.a.w. te beginnen
met mijne meening omtrent het ontstaan en het wezen der familiewapens
weer te geven, om daarna de verdere ontwikkeling ervan na te gaan en
mededeeling te doen van de vele interessante bijzonderheden, die zich
voordoen, wanneer men zich intensief met de bestudeering van familie-
wapens bezig houdt.

Ik bepaal mij hierbij tot beschouwing van familiewapens, wapens van
provincies, steden, waterschappen, heerlijkheden en dergelijke blijven bui-
ten beschouwing.

Alvorens echter hiertoe over te gaan, merk ik op, dat mijne mededee-
lingen' hoofdzakelijk berusten op eigen onderzoek en het resultaat zijn
van het vergelijken en bestudeeren van onze groote hoeveelheid familie-
wapens, die ik gedurende een lange. reeks van jaren sedert • het jaar
1900 heb gevonden en in beschrijving bijeengebracht. En uitgaande van
de gedachte, dat men voor de wapenstudie evenals voor elke andere stu-
die vasten grond onder de voeten moet hebben, heb ik gedurende al die
jaren, zooveel als mijne zeer drukke werkkringen dit toelieten, een groot
aantal archieven, musea en kerken in Nederland bezocht en alle wapens,
daarin op zegels en lakafdrukken, teekeningen, grafzerken, grafborden,
portretten en voorwerpen gevonden, in beschrijving en voor zoover noo-
dig in teekening overgenomen. Een zeer groot gedeelte van het door mij
op dit gebied bijeengebracht materiaal bestaat dan ook uit aanteekeningen
uit origineele bronnen. Het overige gedeelte is door mij overgenomen uit
velerlei gedrukte en handschriftelijke werken en tijdschriften, uit wapen-
boeken, wapenkaarten, landkaarten, kwartierstaten en dergelijke.

Tegelijkertijd heb ik een zeer groot aantal werken op het gebied der
middeleeuwsche en latere Nederlandsche taal, oude stadsrekeningen, or-
donnantiën en placaten, oude gebruiken, plaatsbeschrijvingen, namen-
geschiedenis en dergelijke materie doorgewerkt, om daaruit de noodige
gevolgtrekkingen te kunnen maken ter beoordeling van de groote ver-
scheidenheid der wapenfiguren en daarmede te trachten een antwoord
te vinden op de vraag, die ik mij al heel vroegtijdig gesteld heb, n.l. deze :
Wat is de gedachtengang geweest van den stamvader eener familie, toen
hij zich een wapen koos, zooals wij dat van hem en zijne descendenten
kennen. Want, dat een wapen in het algemeen en van een familie in het
bijzonder het resultaat is van eene menschelijke gedachte, is natuurlijk
duidelijk, zij zijn immers niet uit den hemel komen vallen. Zelfs in de
weinige gevallen, dat een geheel wapen of een gedeelte daarvan door
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eenig vorstelijk persoon gegeven is, zijn ook deze wapens of wapen-
gedeelten door zulk een vorstelijk persoon gedacht. En of nu zulk eene
keuze geschiedde in de 12e eeuw of straks in dit jaar 1951 zal geschie-
den, dat doet er niets toe, zij zijn en blijven voortbrengselen van mensche-
lijke gedachten.

Na deze inleiding nu overgaande tot mijn eigenlijk onderwerp, aller-
eerst de beschouwing omtrent het ontstaan der familiewapens.

Familiewapens, zooals wij die thans kennen, nl. een schild beladen met
één of meerdere figuren, gedekt met een helm met helmteeken en helm-
kleeden, zijn in oorsprong naar mijne meening ongetwijfeld niet anders
dan gedeelten van de voorstelling op de vroeg middeleeuwsche ruiter-
zegels, waarop een man in vol harnas of wel in een maliënkolder met ge-
sloten helm over het hoofd, zwaard of wel een' standaard aan stok in de
rechterhand en met de linkerhand een schild voor het bovenlijf houdende,
is afgebeeld.

Bekijken wij daartoe eens de ruiterzegels van Dirk VII graaf van Hol-
land van het jaar 1198, van Gerard III graaf van Gelre en Zutphen van
het jaar 1227, van Herman van Molenarken van het jaar 1230, van Otto
II graaf van Gelre en Zutphen van het jaar 1250 en van Dirk heer
van Altena van het jaar 1212, waarvan de photografische af-
beeldingen voorkomen in het Corpus Sigillorum Neerlandicorum
met de nummers respectievelijk 503, 482, 1094, 484 en 652 en die ik in
ruwe schets zonder de randen dus alleen met den man te paard heb
weergegeven.

Op deze schets heb ik een naar beneden gebogen lijn aange-
bracht en denkt men zich nu alles, dat zich beneden en rechts en links
buiten die lijnen bevindt, weg, dan houdt men alleen het schild met den
helm dicht daar boven of wel er op rustende over, dus juist de voor-
stelling van een gehelmd wapen.

Het is dus duidelijk, dat de gehelmde wapens gedeelten zijn van de
oude ruiterzegels, waarop een man geheel voor den strijd uitgerust te
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paard is afgebeeld. Vandaar dat de oudste vorm der wapenschilden even-
als dit der schilden op de ruiterzegels driehoekig is en vandaar ook, dat
de stand der schilden op de oudste zegels met gehelmde wapens meestal
hellend is en de helm daarbij op één der bovenhoeken van het schild rust,
het zelfde beeld dus, dat men op meerdere ruiterzegels kan constateeren.

Er bestaan ook nog andere meer vreedzame ruiterzegels, vertoonende
een man of eene vrouw in gewone kleeding zonder helm over het hoofd
en zonder zwaard, lans of schild en dikwijls met een valk op een der
handen en gezeten op een gewoonlijk stappend paard, doch dit soort
ruiterzegels komen voor deze beschouwing niet in aanmerking.

Deze ruiterzegels nu, die dus evenals die zegels, waarop men een
vorstelijk persoon op zijn troon gezeten ziet afgebeeld, de geheele per-
soon vertoonen en die men daarom postzegels zou kunnen noemen, be-
hooren tot de oudste middeleeuwse zegels. Men kan er in het hier voor
aangehaalde Corps Sigillorum Neerlandicorum meerdere afgebeeld vin-
den, waarvan het oudste van het jaar 1162 en het jongste van het jaar
1299. Zegels met wapens, zooals wij die thans kennen met schild waar-
op een helm met helmteeken en helmkleeden, komen daarin niet voor,
wel zegels met schilden alleen.

Uit het voorgaande blijkt dus, dat de oorsprong der familiewapens in
het nauwste verband staat met het gevecht, met strijd, de man immers
op de ruiterzegels afgebeeld heeft een getrokken zwaard of lans voor den
aanval gereed in de hand en als bescherming voor zijn lichaam een har-
nas, oudtijds een maliënkolder, om het lichaam, een helm, oudtijds pot-
helm later steekhelm en nog later traliehelm over het hoofd en een schild
voor het bovenlijf, welk schild uit den aard der zaak beneden smaller dan
boven moet zijn.

En nu spreekt het vanzelf, dat zulk een krijger met gesloten helm over
het hoofd, zoodat men zijn gezicht niet zien kon, zich gedurende den
strijd, hetzij als enkeling, hetzij als onderdeel van eene legergroep, door
middel van een of ander uiterlijk onderscheidingsteeken voor vriend en
vijand moest kenbaar maken. En ook in oudere tijden, toen men nog geen
volkomen gesloten (pot)helmen kende, was het nóodig zulk een onder-
scheidingsteeken te vertoonen. En waar kon men zulk een teeken beter
zichtbaar aanbrengen dan op het schild en den helm (en ook wel op de
paardedekkleeden) ?

Men kan dus zeggen, dat die onderscheidingsteekenen op schilden en
helmen algemeen gesproken van militairischen oorsprong zijn. Om dit
goed te begrijpen, moet men zich met zijne gedachten verplaatsen in de
Middeleeuwen en wel in het bijzonder naar, zooals professor Dr H.
Brugmans in zijn werk ,,de Middeleeuwen" druk van 1942 op pag. 105
zich uitdrukt, ,,het karakteristieke van de Middeleeuwen nl. de combinatie
van het grootgrondbezit met politiek en militair gezag, welke combinatie
wij kortelij k samenvatten onder den naam leenstelsel of leenwezen".

Dit grootgrondbezit nu was in den loop der jaren ontstaan doordat
personen door hun' vorst om de een of andere reden beloond waren met
land, dat hen door dien vorst in leen (in pacht zou men ook kunnen zeg-
gen) gegeven was. Hierdoor was zoo iemand de leenman van zijn 'vorst
en deze laatste de leenheer van den eerste geworden. Tegenover deze
gunst van zijn' leenheer stonden echter voor den leenman verplichtingen
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en één dezer leenplichten van een' leenman was, dat hij, indien zijn
leenheer zulks wenschte, voor diens leger een contingent strijdbare man-
nen, gerecruteerd uit zijne leengoederen, met hem (den leenman) aan
het hoofd te leveren. Brugmans zegt op pag. 111: ,,zoo moest ook de
heer zelf gewapend met gewapend gevolg opkomen op den oproep des
Konings". (Wordt vervolgd)

Het komt zelden voor
dat iemand de 100 jarige leeftijd bereikt, maar dat iemand op zijn hon-
derdste verjaardag nog zijn stamreeks cadeau krijgt, dat zal wel nooit
eerder in Europa voorgevallen zijn.

Toch is dit een feit geworden en wel in ons land, in Sneek,. waar op
Tweede Kerstdag j.l. Keimpe Piers Nijdam zijn honderdste verjaardag
vierde. Met de naam Nijdam denkt U direct aan de Familievereniging
•Nijdamstra en inderdaad was het deze bekende vereniging, die haar lid
op zijn honderdste verjaardag een grootse hulde bracht, waarbij als ge-
schenken een keurig getekende stamreeks en oorkonde van de hand van
de genealoog W. Tsj. Vleer, het; familiewapen en een bloemenmand in
de geel-rode familiekleuren overhandigd werden.
' Veelal zal men denken : wat heeft nu een honderdjarige aan deze
cadeaux ? En toch Keimpe Piers Nijdam had men geen mooier ge-
schenk kunnen geven. Dit was zijn trots en alle andere honderden ge-
schenken-van familie en Sneeker bevolking verzonken er bij in het niet.

Hier hebben we een treffend staaltje van interesse voor de genealogie.
Eén ,,kwaal" waarvan de hele familie Keimpe onder „lijdt", dit getuigt de
thans reeds 230 leden tellende familievereniging. Voor de familie en de
jarige in het bijzonder was het dan ook een buitengewone dag, die om
12 uur hét hoogtepunt bereikte.
' Op dit tijdstip arriveerden aan zijn woning Almastraat 4, waaruit de
Nederlandse en de Nijdamstravlag hingen, Burgemeester L. H. Raster-
hoff van Sneek, de Heer C. van der Schoot, Penningmeester van Nijdam-
stra en de Heer H. J. Buurma, Voorzitter van de Afd. Sneek van Nij-
damstra, om de gelukwensen over te brengen. De oude baas, die reeds
4 jaar bedlegerig is, was ten zeerste verbaasd. Aan de Burgemeester
vroeg hij „Hwêr hawwe Jo de medaille" (bedoeld werd de ambtsketen)
en toen de stamreeks overhandigd werd zei hij vól trots : ,,Hjir moat in
list omhinne". Tijdens dit onderhoud kwam het Sneeker Muziekcorps ,,de
Harmonie" een serenade brengen, waarbij het Nijdamstra-lied gespeeld
werd.

Nijdam was geheel en al overstuur. Hij vertelde over zijn jonge jaren,
over kwajongensstreken en over de tijd dat er nog geen treinen in Fries-
land reden. Ook vertelde hij van zijn familie, waarbij bleek dat hij nog
over een uitstekend geheugen beschikt. Keimpe Piers was niet de eerste
honderd-jarige in de familie Nijdam en Vleer. Het was n.l. juist in de-
zelfde maand 100 jaar geleden dat Anne Hoites Nijdam te Grouw ook
zijn honderdste verjaardag vierde !

De stamreeks van Keimpe Piers Nijdam ziet er als volgt uit :
1. Willem Willems de Oude, stamvader van het geslacht Nijdam, geb.

± 1555, geh. ± 1580 met Nieske Meijnertsdr. Boer op'Nijdamstra
State bij Irnsumerzijl.
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2. Antje Willems Nijdam, geb. ± 1583, gehuwd I 12-12-1602 te Irnsum
met Albert Outgecs, gehuwd II 3-9-1621 te Irnsum met Boothe Jacobs.

3. Sij Botes Nijdam, geb. ± 1622, gehuwd 16-6-1642 te Irnsum met Ids
Birdes, zoon van Birde Ytsz., boer op Aelsumerklooster onder Irnsum.

4. Bote Idzes Nijdam, geb. 1658, overl. 22-8-1717 op Nijdamstra. Ge-
huwd I 22-5-1678 te Grouw Sibbeltie Idserts Nijdam, overl. ± 1690,
dr. van Idsert Willems Nijdam en Sibbeltje Clases, boer en boerinne

Cliché Leeuwarder Courant

op Nijdamstra. Gehuwd II 6-11-1692 te Grouw met Hiltje Clases
Goslinga van Tsjalhuzum, dr. van Claes Annes Goslinga en Nank
Baukes Teppema, overl. 8-8-1714 te Grouw. (2). Gehuwd III Juni
1715 met Trijntje Jaspers, Wed. van Johannes Bouwes Ringnalda
van Irnsum. Bote Idzes Nijdam was boer op Nijdamstra, Bysitter van
Idaarderadeel en Kerkvoogd te Grouw.
V. Klaas Botes Nijdam, ged. Zondag 3 Juli 1701 te Grouw, Vee-

houder op Nijdamstra-State. Gehuwd Zondag 4 Maart 1725 te
Grouw met Pierke Keimpes Hansma, ged. Zondag 7 Juli 1700 te
Irnsum, dr. van Keimpe Oeges Hansma eigenerfde boer onder
Irnsum en Jancke Sybrens. Uit dit huwelijk werd geboren :

IV. Kornelis Klazes Nijdam, ged. Vrijdag 19 Febr. 1740 te Grouw, ge-
boren op Nijdamstra-State, Veehouder op Bouma-State te Friens.
Gehuwd Zondag 18 Januari 1767 te Irnsum met Teatske Stevens
Reitsma. Uit dit huwelijk o.a. :

VIL Hille Kornelis Nijdam, geb. Woensdag 30 April 1783 te Friens
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en overl. Maandag 6 November 1843 te Grouw. Veehouder te
Akkrum. Gehuwd Dinsdag 15 Mei 1803 te Akkrum met Sytske
Keimpes, dr. van Keimpe Rintjes en Trijntje Atzes, ged. 1781 te
Akkrum en overl. Zaterdag 14 April 1827 te Akkrum. Uit dit
huwelijk :

VIII. Pier Miles Nijdam, geb.'Vrijdag 7 Maart 1823 te Akkrum, overl.
Zondag 7 Juli 1895 te Grouw. Veehouder op een boerderij gele-
gen nabij Nijdamstra-State. Gehuwd I met l]ke Meinerts Pekema,
overl. Dinsdag 15 Nov. 1858 te Grouw aan een zenuwinzinking,
oud 34 jaren. Gehuwd II Woensdag 4 Dec. 1867 met Tjitske Ni-
colai, geb. Maandag 25 Aug. 1845 te Leeuwarden en overl. Don-
derdag 16 Februari 1922 te Grouw, dr. van Wopke Nicolai en
Elisabeth Starren. Uit het eerste huwelijk werd geboren :

IX. Keimpe Piers Nijdam, geb. Donderdag 26 December 1850 te
Grouw op de bovengenoemde boerderij van zijn vader. Gehuwd
Vrijdag 8 Mei 1874 te Oldeboorn met Aalt je Oenes Veenbaas,
overl. te Sneek op Woensdag 7 Maart 1923, oud 74 jaren, dr. van
Oene Veenbaas en Akke Sjoerds Vellinga. Hun huwelijk was
kinderloos.

1). In Friesland werd bij eigenerfde boerengeslachten de naam zeer
veel ook in vrouwelijke lijn overgedragen.

2). Claes Annes Goslinga was Dorpsrechter te Tjalhuizum en overl.
6-10-1685, oud 55 jaren. Hij was een zoon van Anne Wybes
Goslinga en Bauck Hoites Foeckema. Ook Anné Wybes was
Dorpsrechter te Tjalhuizum. Hij overleed 15-9-1640 en was een
zoon van Wybe Goslinga, Dorpsrechter van Tjalhuizum, die om-
streeks het jaar 1629 door een vriend per ongeluk gedood werd.
Anne Wybes was driemaal gehuwd I met Jeltie Douwes Algra, II
met Gerbrich Baukesdr. en III met Bauck Hoites Foeckema. Deze
laatste was een dochter van Hoyte Foeckema, plv. Grytman van
Wymbritseradeel. Zij overleed 25-6-1662 te Tjalhuizum, oud 54
jaar. Nanck Bauckes Teppema was geboren te Goinga en overl.
1-5-1707 te Tjalhuizum, oud 78 jaar. Haar familie behoorde tot
de rijkste boerengeslachten van Friesland die in de omgeving van
Goinga liefst maar 31 boerderijen bezaten. Zij was een dochter
van Baucke Wybes Teppema, Dorpsrechter van Goinga, overl.
5-4-1669, oud 65 jaar en Sjouke Doitsen, overl. 8-11-1675 te Goin-
ga, oud 65 jaar. Bauke Wybes Teppema was een zoon van Wybe
Haanties Teppema, overl. 28-8-1636, oud 78 jaar en Jelcke Oenes,
overl. 2-3-1651 te Goinga, oud 73 jaar.

Wij zien uit deze gegevens dat de jarige geheel van boerenafstamming
is, waaronder zelfs zeer vooraanstaande geslachten. Hij is dan ook nog
op en top boer en praat daar het liefste over.

Wij zien uit de viering van deze verjaardag dat een Familievereniging
ook nog een andere taak te vervullen heeft, dan uitsluitend genealogisch
onderzoek, doch tevens blijkt hieruit de betekenis van een familievereni-
ging voor de populariteit van de genealogie.

Keimpe Piers Nijdam en Nijdamstra, nog vele jaren !
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Oude nummers van Gens Nostra

Om oude nummers van Gens Nostra te verkrijgen storte men op de
Girorekening van de Penningmeester der N.G.V. te Rotterdam no.
547064 het verschuldigde bedrag, met vermelding op de souche welke
nummers men verlangt te ontvangen, waarna men in het begin der daarop
volgende maand deze nummers krijgt toegezonden.

De kosten bedragen voor nummers niet groter dan 24 pag. 50 ets, voor
grotere z.g. dubbele nummers, betaalt men 1 gld. In liet vervolg zullen
geen nummers meer gratis verstrekt worden, aangevraagd later dan in de
maand volgende op die van de verschijning.

Tijdschriften-Revue

De Hertshoorn, uitgave van het Familiearchief Harthoorn te Am- •
sterdam, adfes : P. A. Harthoorn, Van 't Hofflaan 16a te Amsterdam.
Jan. en Febr. 1951. Inhoud : Sprekende stenen, over een grafsteen in de
grote of Maria Magdalenakerk te Goes, uit het jaar 1776, met het daaruit
ontstane fragmentgenealogie. Familiegeschiedenis van de kinderen van
Anthonie Harthoorn en Maria Weynes, 1740.

De Nydamstra Tynge, maandblad voor de geslachten Nydam, Nieuw-
dam en Vleer, onder redactie van W. Tjs. Vleer, „de Swanneblom", de
Kaag, post Abbenes. 3e Jaargang 2. Over vergaderingen der Vereni-
ging, extra-bijdragen, familienieuws. Het artikel Nydamstra-State heeft
zijn 8e vervolg. Bladzijde 14 geeft familieberichten uit de oude doos.

Te Velde, uitgave van de Vereniging Van de(r) Vélde(n). Secreta-
riaat Ruitersweg 5a te Hilversum. Jaargang 2 No. 8, Mrt 1951, zet het
verzamelen van gegevens betreffende de namen Van der Velden, Van
de Velden, de Velde, etc. voort. Het spreekt vanzelf, dat al deze ge-
gevens niet uit één familie voortspruiten, daar de naam Van der Velden,
evenals de namen Van der Plas, Van den Vijver, Van den Bos, Van den
Berg, een plaatsaanduiding zijn, en er evenzoveel families van die namen
zijn, als er zeeën, vijvers, bossen, bergen en velden zijn. Evenwel kan het
collectionneren zijn nut hebben, doch wat denkt de geachte Secretaris dan
wel van Des Champs, del Campo en Fields. Verder bevat dit nummer
twee fraaie wapenafbeeldingen Van de Velde, met vermelding van oor-
sprong. De Secretaris begint ten slotte in dit nummer met het schrijven
van zijn autobiografie.

De Speelwagen, geïll. tijdschrift in het bijzonder gewijd aan de Histo-
rische schoonheid, folklore en geschiedenis in Noordholland boven het
Y, begint zijn 4e Jaargang met de prettige mededeling, dat de redactie
erin geslaagd is, haar werk voort te zetten, dank zij vele aanmoedigingen,
ook van officiële zijde. Het tijdschrift heeft in Noord-Holland en ook
daarbuiten, vele vrienden, en wij hopen, dat de pogingen der redactie
zullen slagen.

Antiquariaat Geerts'Boekhuis, Bakkerstraat 61 te Arnhem heeft zijn
51e catalogus het licht doen zien, hoofdzakelijk gewijd aan_ Genealogie en
Heraldiek. De liefhebbers kunnen in deze prijscatalogus enige fraaie uit-
gaven vinden.

Maart 1951 W. R. •
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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.
1. Gegevens gevraagd betreffende de Fam. van Bommel in Den Haag.

Is Gerrit van Bommel overl. 16-7-1809 te Schiedam geb. uit Den Haag
dezelfde als Gerrit geb. 21-12-1738 in Den Haag?

2. Wie heeft de genealogie van Raalten uitgezocht (Harderwijk o.a.).
3. Wat was het beroep van de Vader van Geertruy Dirks Clapmuts geb.

Hellevoetsluis 29 Aug. 1692 dr. van Dirk en Dina Goudswaert, Wie
waren de grootouders ?

4. Is Mr. Johan Eversdijk, secretaris van Goes, aldaar geb. 14-3-1655
als zoon van Maria Westhoek ? Wie waren haar ouders ? Wat is be-
kend van zijn vrouw Susanna Voordamme en Haar voorouders, en
die van Petrus de Meijer, Schepen van Goes, overl. 17-6-1730?

Mr. E. H. Y. VAN HEES Heuvellaan 15, Hilversum.
Ik kan inlichtingen verschaffen over de navolgende families uit Zee-

land :
Mulock Houwer
Hocke
Van der Est
de Glopper
Noorthoek
Boluit
van der Ghucht

tot
tot
tot

1400.
1639,
1550,
1632,
1700,
1749,
1711.

Hocke Hoogenboom
Landigent
Rademaker
de Koster
Wisse
Schrier

tot 1623,
tot 1650,

1642,
1705,
1684,
1742.

Wie kan mij inlichten omtrent Pieter de Coster, geb. te Oostende,
trouwt in 1705 te Aagtekerke (Walcheren) met Lena de Brune, geb. te
Godevaartsvelde, Vlaanderen, hij is weduwnaar van Willemijntje Lausen.

Bestaat er een Wapenboek over de verschillende Vlaamse families en
waar kan men dit ter inzage krijgen.

M. C. DE KOSTER
't Wapen van Burgh, Burgh, Zeeland.

De redactie verzoekt beleefd de inzenders van vragen, deze zo moge-
lijk met de machine geschreven op een enkel vel papier in te leveren, en
het gebruik van briefkaarten te vermijden.

Aanvullingen en wijzigingen op de ledenlijst van de Contactdienst,
uitgave Januari 1950.

Nieuwe leden :
735 W. P. Zeilmaker, Wolfhezerweg 29, Wolfheze.
736 K. Suyk, Herenweg lic, Heemstede.
737 H. J. Kloeg, Rademakerstraat 14, Soesterberg.
Overleden :
87 K. Huizinga te Hoogezand.

Adreswijziging :
3\7 Torn Kwakman, nieuw adres: V. Humboltstr. 103bis, Utrecht.
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