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Duymaer van Twist.
Protestant.-Noord-Brabant.

W a p e n : Gevierendeeld ; I en IV in rood drie gouden adelaarsbenen
(van Twist); II en III in zilver drie zwarte rechterschüinbalken ; tussen
de tweede en derde balk een dubbele rode adelaar in de richting der
balken (Schoock). Hartschild : in groen drie zilveren vogels (Duymaer).
Helmteken : een gouden adelaarsbeen. Dekkleden goud en rood.

I n l e i d i n g .
De gemeenschappelijke stamvader van allen, die de naam dragen van

Duymaer van Twist of die van van Eek Duymaer van Twist is Jan Duy-
maer van Twist, predikant te Oosterhout en Dorsten.

G E N E A L O G I E ^ )
Jan Duymaer van Twist, geb. Willemstad 14 April 1744, predikant

achtereenvolgens te Eethen en Drongelen 1769, Puttershoek 1771, Ois-
terwijk en Uden 1777, Oosterhout en Dorsten .1782, sterft Rijswijk
(Z.H.) 5 Juli 1829, zoon van Mr. Albertus van Twist, schout en dijk-
graaf van stad en land van Willemstad, en Maria Jeannette Duymaer,
tr. 5 Maart 1770 Anna Lamberta Graadt, geb. Gameren 16 Jan. 1747,
sterft Rijswijk (Z.H.) 17 Oct. 1824, dochter van Ds. Willem en Johanna
Emeria van Niel.

Uit dit huwelijk:
1. Maria Jeannette Duymaer van Twist, geb. Drongelen 26 Nov. 1770,

sterft Tholen 25 April 1818, tr. 17 Mei 1789 Jan Cornelis van Sta-
pele, geb. Tholen 12 Juli 1761, burgemeester van Tholen, sterft aldaar
30 Maart 1829, zoon van Jacob Johan en Suzanna Cornelia van der Vliet.

1) Deze genealogie is een verbeterde en gecompleteerde uitgave op de in het 3e deel
van het Nederl. Patriciaat verschenen geslachtslijst.
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2. Anna Catharina Duymaer van Twist, geb. Puttershoek 24 Maart
1773, sterft 's-Gravenhage 23 Sept. 1822, tr. in Mei 1792 Jacob Ar-
nold Keuchenius, geb. Hilvarenbeek 12 Juni 1753, domeinraad en
agent van kerkelijke zaken, sterft 's Gravenhage 26 Oct. .1837, zoon
van Paulus en Aemilia Eusebia Neomagus.

3. Albertus Jacobus volgt I A.
4. Johanna Emmerina Duymaer van Twist, geb. Puttershoek 28 Dec.

1777, sterft in 1837.
5. Johanna Catharina Duymaer van Twist, geb. Oisterwijk 16 Maart

1780, sterft Rijswijk (Z.H.) 30 Jan. 1858.
6. Willem volgt I B.

I A Mr. Albertus Jacobus Duymaer van Twist, geb. Puttershoek 3 Jan.
1775, hoogleraar in de rechten te Groningen, sterft aldaar 27 Nov.
1820, tr. Deventer 1 Juni 1800 Judith van Loghem, geb. Deventer
28 Juni 1776, sterft aldaar 19 Nov. 1833, dochter van Hendrik en
Maria Elisabeth Hofkes.
Uit dit huwelijk :
1. Jan volgt II.
2. Hendrik Duymaer van Twist, sterft Demerary 31 Mei 1841.
3. Mr. Albertus Jacobus Duymaer van Twist, geb. Deventer 20 Febr.

1809, gouveneur-generaal van Ned. Indië, minister van Staat,
sterft Diepenveen 3 Dec. 1887, tr. Deventer 7 Sept. 1834 Maria
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Joanna Beek, geb. Deventer 18 Dec. 1812, sterft Diepenveen 24
Sept. 1895, dochter van Joost Cecilius Jan en Johanna Bernarda
Cock.

4. Maria Elisabeth Duymaer van Twist, geb. Deventer 20 Febr.
1811, sterft aldaar 15 April 1883, tr. Deventer 7 Oct. 1841 Mr.
Hendrik Kronenberg, geb. Deventer 5 Mei 1811, raadsheer in het
Provinciaal Gerechtshof van Overijssel, sterft Deventer 15 April
1883, zoon van Mr. Hendrik Gerhard en Hester Geertrui Budde.

II Mr. Jan Duymaer van Twist, geb. Deventer 29 Nov. 1801, hoog-
leraar in de rechtswetenschap te Deventer, sterft Deventer 18 Aug.
1876, tr. Deventer 16 Sept. 1830 Maria Cornelia Willemina van
Eek, geb. Deventer 17 Nov. 1808, sterft aldaar 14 Febr. 1880, doch-
ter van Dr. Córnelis Fransen van Eek en Walrande Sophie Louise
van Hooff.
Uit dit huwelijk :
1. Albertus Jacob volgt III.
2. Córnelis volgt III bis.

III Mr. Albertus Jacob Duymaer van Twist, geb. Deventer 6 Dec. 1832,
vice-president der arrondissementsbank te Haarlem, sterft Haarlem
4 Jan. 1885, tr. Deventer 18 Nov. 1857 Henriette Charlotte Woltera
Yssel de Schepper, geb. Diepenveen 24 Sept. 1833, sterft Haarlem
17 Oct. 1906, dochter van Wolter Jacob en Jonkvrouwe Suzanna
Maria Petronella Teding van Berkhout.
Uit dit huwelijk :
1. Maria Cornelia Wilhelmina Duymaer van Twist, geb. Ommen

8 Maart 1859, sterft Haarlem 18 Sept. 1885.
2. Wolter Jacob Duymaer van Twist, geb. Deventer 20 Juni 1861,

sterft Dordrecht 9 Febr. 1867.
3. Jeannette Catharina Justine Duymaer van Twist, geb. Oud-Bey-

erland 5 Sept. 1863, tr. Haarlem 21 Dec. 1886 Jhr. Jacob Con-
stantijn Teding van Berkhout, geb. Haarlem 31 Oct. 1851, sterft
Bloemendaal 4 Juni 1904, zoon van Jhr. Mr. Jan Pieter en Geer-
truida Maria Helmolt.

4. Walrande Sophie Louise Charlotte Duymaer van Twist, geb.
Dordrecht 1 Nov. 1865.

5. Wolter Jacob Duymaer van Twist, geb. Dordrecht 20 Mei 1869,
sterft Medan 19 Sept. 1910.

Bis
III Mr. Córnelis Duymaer van Twist, geb. Deventer 3 Mei 1836, ad-

vocaat en procureur, wethouder der gemeente Deventer, sterft al-
daar 24 Aug. 1874, tr. Deventer 26 Maart 1863 Marie Wilhelmine
Hermance Yssel de Schepper, geb. Diepenveen 15 Aug. 1835, sterft
Deventer 8 Oct. 1894, dochter van Wolter Jacob en Jonkvrouwe
Suzanna Maria Petronella Teding van Berkhout.
Uit dit huwelijk :
1. Johanna Duymaer van Twist, geb. Deventer 21 Maart 1864,

sterft 's-Gravenhage. 8 Febr. 1936.
2. Wolter Jacob volgt IV.
3. Marie Willem Herman Córnelis volgt IV Bis.

(Wordt vervolgd).
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Het geslacht „Van Oudshoorn"
door

WIJLEN W. MACHEN TE WARMOND
(vervolg)

Het is in de Costuymen, Keueren en Ordonnantiën van het Hooge
Heemraadschap van Rijnland, door Mr. Simon van Leeuwen, op menige
plaats vermeld te vinden, dat zij tot de Welgeboren of schildboortige
mannen van Rijnland behoorden en als zodanig op de Rechtsdagen in
den Hoogen Vierschaar met de Baljuw van Rijnland zitting namen.

Ook vindt men hen in de Rechterlijke Archieven van meerdere Rijn-
landse dorpen als schout of als schepen vermeld.

Dat zij aan de besten en voornaamsten der welgeboren geslachten uit
de Rijnstreek, zoals de van Coppens, de van Heijningens, de Verweij's,
van Heemskercken en van Lutsenburgh's verwant waren, kan uit vele
trouw- en doopboeken worden aangetoond.

Het behoeft wel geen betoog dat er na verloop van zoveel eeuwen, van
onderlinge verwantschap, in deze tijden, tussen de verschillende familiën
die de naam „van Outshoorn" of „Oudshoorn" dragen en thans in de
dorpen van Rijnland en Delfland of in de steden Leiden, 's-Graven-
hage, Delft, Amsterdam of elders voorkomen, tenzij zulks door recente
huwelijken zou zijn geschied, geen sprake meer kan zijn.

Een punt dat niet zonder meer mag worden voorbijgegaan is, dat de
afstammelingen van dit oude geslacht, welke tegenwoordig, met uitzon-
dering wellicht van enkele takken, bijna alle tot de Hervormde Kerk
behoren, zich niet moeten verbazen indien zij bemerken dat een of twee
eeuwen geleden en vooral in de 17e eeuw hun rechtstreekse voorouders
nog merendeels Katholiek waren. Zo was het immers in alle provinciën
der Verenigde Nederlanden. In 1587 maakten de Hervormden nog
slechts een tiende deel. der gehele bevolking uit en in 1618 verklaarde
Johan .van, Oldebarnevelt aan de Engelse Gezant Carlton, dat de
Rooms-Katholieken het rijkste en deftigste deel der natie uitmaakten.

Om. zeer verklaarbare redenen was de plattelandsbevolking groten-
deels Rooms-Katholiek gebleven, vooral daar waar de vrij- of ambachts-
heren zelve aan het oude geloof getrouw waren gebleven, zoals te War-
mond, Hoogmade, Koudekerk, Hazerswoude, Alkemade, Noordwijker-
hout en. Lisse, dat onder het baljuwschap van Noordwijkerhout ressor-
teerde en meer andere plaatsen.

Zo viel het mij op dat de naam van Outshoorn in de doop en trpuw-
registers der Hervormde Kerk te Warmond, vóór het jaar 1748, slechts
sporadisch voorkomt, niettegenstaande deze familie reeds toen meer dan
honderd jaar aldaar woonachtig was.

Denkelijk behoorden zij tot de Remonstrantse Broederschap en daar-
van zijn tot dusverre noch hier te Warmond, noch in het Algemene
Rijksarchief te 's-Gravenhage de doop- en trouwboeken te vinden.

Toevallig vond ik in een brochure een opstel van. Prof. H. IJ. Groene-
wegen over de geschiedenis van het Remonstrantisme te Leiden en»te
Warmond, vermeld dat in het Leids Gemeente Archief een notulenboek
der Remonstranten te Warmond bewaard wordt, lopende van het jaar
1641 — 1732.

Dit notulenboek hetwelk ik nog niet heb kunnen bestuderen, hoop ik,
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dat mij nog vele bijzonderheden, niet alleen over Warmond, maar in het
bijzonder over deze Warmondse familie zal geven.

Hoewel bij de Staten van Holland en West-Friesland in 1580 was
gedecreteerd, dat door de Geestelijkheid in Registers aantekening van
Doop en Trouwen moest worden gehouden, zo liet toch de uitvoering
van dit decreet zeer veel te wensen over, eerstens omdat vele predikanten
het nalieten of slechts te hooi en te gras die aantekeningen, hielden (de
meeste doop- en trouwregisters der dorpen beginnen eerst met de jaren
1627 of 1650, Warmond maakt, wat Trouwboek betreft, een gunstige uit-
zondering, het begint met 1599, hoewel op losse bladen) tweedens omdat
men slechts Patronimica, dat is slechts de voornaam en die van de vader
inschreef, zoals bijv. Willem Janszoon, Maartje Teunisz. of Teunisdr.,
Cornelis Cornelisse,- Grietgen Pietersse enz. enz. Zo hielden ook de pre-
dikanten Theronomans, vader en zoon te Warmond de registers ,bij.

Hieronder volgen de namen en betrekkingen van enige leden uit de
familieën van Outshoorn, door mij in de Costuijmen van Rijnland, de
Rechterlijke archieven van de dorpen of de Trouwboeken gevonden, men
zal daarin zien dat vele voornamen van de tegenwoordige van Outs-
hoorn's ook vroeger onder hen voorkwamen.
. In vroeger eeuwen was dit volgens onze grote kenner der Oud-Hol-
landse geslachten wijlen Ds. Craandijk een zeker bewijs van verwant-
schap.

Ook thans is het veelal het gebruik een oudste kind als het een jongen
is naar des vader's vader en als het een meisje .is naar des vaders moeder
te noemen.

Natuurlijk komen in elke familie door aanhuwelijken nieuwe voorna-
men voor.

1428. In het jaar 1428 was enen Jan Jacobsz. van Outshoorn Klooster-
broeder in het klooster der Regulieren te Leiderdorp en verkocht een
stuk land of deed afstand daarvan met de hand van zijn oom en. voogd
Dirc van Outshoorn, die dit stuk met Dirc van Alcemade bezegelde.

Deze Dirc van Outshoorn was evenals Dirc van Alkemade te Leider-
dorp gegoed en zegelde met de drie hoorns. Een aftekening van zijn ze-
gel hoop ik hierna te kunnen geven.

1554—1587. In de jaren 1554 en tot 1587 komt Leendert van Outs-
hoorn als schout van Koudekerk voor. Koudekerk was een heerlijkheid
van de heren van Poelgeest en Hoogmade. Het stuk van 1554 berust in
het gemeentearchief van Koudekerk, doch het zegel is verloren gegaan..
Niettemin bestaat er in het archief der kloosters berustende in het Leids
archief een charter waaraan zijn ongeschonden zegel hangt, geheel ge-
lijkvormig aan dat van Dirc van Outshoorn van het jaar 1428.

1597—1619. In deze jaren komt Gerrit Adriaensz. van Outshoorn in
de Costuijmen van Rijnland als schout van Benthuizen voor. Zijn zegel
waarvan ik op een ander blad een fotografische reproductie heb gegeven,
wijkt in enkele details af van dat van Leendert en Dirc, welke afwij-
king van geen betekenis ten opzichte van de afstamming of verwantschap
is. Zulke afwijkingen komen bij alle geslachten in meerder of mindere
mate voor. Beide deze namen Leendert en Gerrit worden op de lijst van
Simon van Leeuwen, zoals door hun ambt vanzelf spreekt, onder de Wel-
geboren mannen van Rijnland vermeld.

(Wordt vervolgd).
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Een en ander omtrent familiewapens
door

R. T. MUSCHART

(vervolg)

Na deze beschouwing omtrent het ontstaan der familiewapens willen
wij de wapens zelf eens gaan bekijken en meer in het bijzonder de voor-
stellingen op de schilden en op de helmen daarvan.

Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat al die voorstellingen het resultaat
zijn van gedachten van menschen, zij zijn immers niet uit den hemel
komen vallen. Ook in de weinige gevallen, dat een geheel wapen of een
gedeelte daarvan door eenig vorstelijk persoon gegeven is, zijn toch ook
deze door zulk een vorstelijk persoon gedacht. En of nu zulk een keuze
geschiedde in de 12° eeuw of straks in de toekomst geschieden zal,
doet er niets toe, zij zijn en blijven voortbrengselen van menschelijke
gedachten. Men zou dus kunnen zeggen, dat de voorstellingen in de
wapens de zichtbare gedachten van menschen zijn.

En nu is het natuurlijk duidelijk, dat degene, die eertijds een wapen
wilde aannemen of die zulks straks zal willen doen, aangenomen, dat
wij met menschen van gezond verstand te doen hebben, zich de vraag
zal gesteld hebben of stellen zal: „Wat voor wapen zal ik nu eens
aannemen ?"

En voor de beantwoording van die vraag heeft zoo iemand natuurlijk
alleen de beschikking over zaken en toestanden op allerlei gebied be-
hoorende tot het tijdstip, waarop die vraag gedaan wordt en tot de
daaraan voorafgaande tijden, als de taal, voorwerpen, gebruiken, bodem-
gesteldheid enz. enz. Zoo heeft bijv. niemand in het jaar 1600 kunnen
kiezen met een locomotief, automobiel of vliegtuig als wapenfiguur.

En het spreekt ook al weer vanzelf, dat degene, die zich een wapen
koos of kiezen zal, ook een bepaalde reden moet gehad hebben of moet
hebben bij zijne keuze der voorstellingen.

Deze redenen nu kunnen vele zijn. Een zeer voor de hand liggende
is, de wapenfiguur (figuren) te kiezen in verband met den familienaam
en/of voornaam. Anderen zullen er meer voor gevoeld hebben of voelen,
deze in verband te brengen met den naam van hun huis, of met hun
beroep, of met de bodemgesteldheid van de streek, waar zij woonden of
wonen, weer anderen zullen een.of andere gebeurtenis in hun eigen
leven of in dat van hunne voorouders willen vastleggen enz. enz.

De eerste rubriek n.l. de wapenfiguren in verband met familienaam
en/of voornaam te kiezen heeft de zoogenaamde sprekende wapens doen
ontstaan. Ik zal nu de mij bekende wapens dezer rubriek laten volgen en
toelichten en kies daarvan als eerste :

Wapen van Maerten Harperszoon van der Tromp.

In de St. Laurenskerk te Rotterdam lag (ligt?) in den Trans een
grafzerk van gewoon formaat genummerd 103.

In het midden daarop ziet men eene groote Cirkelronde inzinking,
waarop een alliantiewapen onder één traliehelm met helmteeken en helm-
kleeden, waarvan beide schilden rusten op een lint, waarop te lezen is ;
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t. M. H. van Tromp."
Boven en beneden deze inzinking is een opschrift in Latijnsche Kapi-

talen aangebracht, waarvan het bovenste vermeldt, dat Aeltgen van
Arkenboudt Jacobsdochter 13-4-1639 in den Ouderdom van 36 jaar was
overleden, en het benedenste opschrift, dat Dingnom de Haes Cornelis
docht er, 20-11-1633 in den ouderdom van 34 jaar was overleden.

Van het alliantiewapen zijn de voorwerpen op het schild van den
man weggehakt, doch is het schild van de vrouw volkomen ongeschon-
den gebleven en vertoont als wapen :

,,3 springende hazen boven elkaar elk rustende op een'
zeer smallen dwarsbalk".

Het helmteeken is eveneens ongeschonden gebleven en vertoont:
„een uitkomende aap, die met den schuin omhoog
gerichten rechtervoorpoot een fluitje (als klarinet) vasthoudt"

Dat streepje boven het woord „van" op het lint is eene aanduiding,
dat er een woord is weggelaten. Deze gewoonte onzer voorouders kan
men talloos vele malen in oude charters, missiven en stukken consta-
teereri. In casu is, zooals straks blijken zal, het woord „der" weggelaten,
zoodat dus het opschrift op het lint voluit moet luiden :

„Capt. M. H. van der Tromp",
waarvan Capt. de afkorting van Captein, de M. de eerste letter van den
voornaam Maerten en de H. de eerste letter van Harperszoon is.

Voornoemde Dingnom de Haes was de eerste vrouw van Maerten
Harperszoon van der Tromp en voornoemde Aeltgen van Arckenboudt
was zijne tweede vrouw. Deze zerk heeft dus het graf gedekt van deze
beide vrouwen van Tromp.

Het vrouwelijk wapen van het alliantiewapen is het wapen van voor-
noemde Dingnom de Haes, geboren in 1599 als dochter van Cornelis de
Haes en van den Heuvel, en 7 Mei 1624 te den Briel getrouwd
met den Captein ter Zee Maerten Harperszoon van der Tromp.

En dus moet het mannelijke schild met het daarbij behoorende helm-
teeken het wapen zijn van den Captein ter Zee M. H. van der Tromp
zelf, zooals trouwens reeds uit den naam op het lint onder het wapen
blijkt.

Uit het voorafgaande blijkt dus ten eerste, dat Tromp zelf niet onder
deze zerk is begraven en ten tweede, dat Tromp na het overlijden van
zijne eerste vrouw Dingnom de Haes deze zerk voor het graf van deze
vrouw heeft laten maken, doch tevens met de bedoeling, dat deze zerk
later eveneens dienstig zou zijn, om het overlijden van hem zelf boven
de wapens te vermelden en dat hij dus de bedoeling heeft gehad later
zelf in dit graf begraven te zullen worden. Dit blijkt ook reeds daaruit,
dat het mannelijke schild van het alliantiewapen het wapen van hem
zelf moet zijn en uit zijn' naam op het lint onder het wapen.

Tromp heeft echter buiten den waard gerekend, hij heeft er nl. niet
op gerekend, dat hij na het overlijden van zijne eerste vrouw Dingnom
de Haes nog hertrouwen zou, ja, dat hij zelfs nog geneigheid zou krijgen
in een derde Haasje, want Tromp is driemaal getrouwd geweest en wel
voor de derde maal met Cornelia Berckhout Adrijaensdochter, die 23
Februari 1644, op welke datum Tromp testeerde, nog in leven was. Bo-
vendien kon hij toen nog niet weten,dat hij zelf niet in dit graf in de St.
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Laurenskerk te Rotterdam zou begraven worden, doch van Staatswege
in een praalgraf in de Oude Kerk te Delft. Toen dus zijne tweede vrouw
Aeltgen van Arckenboudt eveneens voor hem overleed en in het zelfde
graf als zijne eerste vrouw begraven werd, zat er niets anders, op dan
het overlijden van Aeltgen te doen vermelden op het voor hem zelf
open gehouden gedeelte van de grafzerk boven het wapen.

Tenslotte blijkt uit deze grafzerk, dat onze groote vlootvoogd niet
Tromp doch van der Tromp heette, zooals de naam op het lint onder
het wapen duidelijk aantoont, hetgfeen eveneens blijkt uit meerdere
acten in de protocollen 41 en 51 van den Rotterdamschen notaris Jacob
Duijffhuijsen, waar in de jaren ,1629 en 1630 vermeld wordt de zeecapi-
tein Maerten Harpersz : van der Tromp. En evenzoo heette Tromp's
vader, want in protocol 31 van den zelfden notaris wordt in eene acte
van 14 Februari 1607 vermeld : Melchior Jansz. van Lubeek marsclim-
mer met Capt. Harper Maertsz. van der Tromp. En zoowel de Engel-
schen als .de "Amerikanen noemen Maerten altijd van Tromp.

Hoewel wij onzen grooten vlootvoogd en zijn' vader dus foutief Tromp
zonder meer noemen, is dit toch wel enigszins begrijpelijk, daar Maerten
in meerdere acten van voornoemden notaris ook voorkomt met den naam
Tromp zonder „van der" en omdat hij zijne brieyen onderteekende met
den naam Tromp zonder meer.

Toch echter zijn wij in dit opzicht inconsequent, want Admiraal Mi-
chiel Adriaenszoon de Ruijter onderteekende zijne brieven met den naam
Ruijter zonder ,,de", en toch noemen wij hem altijd de Ruijter. Waarom
dan ook niet van der Tromp inplaats van Tromp zonder meer ?

Zooals reeds gezegd zijn de voorwerpen op het schild van den man
weggehakt doch op dat van de vrouw niet. Over het vreemde daarvan
zal ik niet uitweiden, daar dit artikel in dat geval te lang zou worden,
alleen wil ik opmerken, dat het weghakken der voorwerpen op het wa-
penschild van Tromp niet volledig geschied is, zoodat er nog een rudi-
ment van een' dierepoot en van een' dierestaart te zien zijn, die tezamen
met de moeten, die de beitel van den weghakker heeft overgelaten-, doen
veronderstellen, dat het voorwerp op dit schild geweest zal zijn een op
zijn posterioris zittend dier, en aangezien het ongeschonden helmteeken
zeer duidelijk een' uitkomenden aap vertoont, zoo ligt het voor de hand,
aan te nemen, dat het voorwerp op het schild een opzittende aap zal
geweest zijn.

En dat dit inderdaad het geval moet geweest zijn, blijkt uit een folio
handschrift in de Kon. Bibliotheek te 's-Gravenhage Catalogus no 130
B 18, getiteld „Verandering van Tombes, Sepulturen, Monumenten etc.
in diverse Hollandse Kerken, geteekend en bijeengebracht door Mr.
Willem van der Lelij Burgemeester van Delft", welke van der Lelij in
het laatste der 18e eeuw leefde.

Deze heeft blijkbaar deze grafzerk nog in volmaakt ongeschonden
toestand gezien, want in deel I geeft hij .eene afbeelding van het voor-
werp, dat hij op het schild van Tromp gezien heeft, welke ik hieronder
in schets heb weergegeven.

Wij zien het, „een opzittende aap op grond met beide voorpoo-
ten een fluit vasthoudende, waarop hij blaast, en vergezeld van eene
harp, die rechts naast hem op den grond ligt".

. Tezamen met het ongeschonden gebleven helmteeken hebben
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wij dus nu het. volledige wapen
voor ons, zooals dat gevoerd is
door den Kapitein ter Zee Maer-
ten Harperszoon Tromp, voordat
hij in het 1640 door den Fran-
schen Koning geridderd werd en
tegelijk waarmede hij een geheel
ander wapen is beginnen 'te
voeren.

Dit geheel nu is een zuiver
sprekend wapen.

(Wordt vervolgd).

De kruisjes van de Later.
Met belangstelling nam ik kennis van de interessante aanvullende ge-

gevens.van onze medewerker voor heraldiek in het Jan. no. j.l'. van ,',Gens
Nostra".

Naast de etymologische verklaring van de naam „van der Heul", waar-
mee ik het geheel eens ben, had eventueel ten overvloede nog' aange-
haald kunnen worden Verdam's Middelnederlandsch Handwoordenboek
(1932) in voce „hole', pag. 254. '

T.a.v. de beschreven- kruisjes, door mij als „hamerkruisjes" aangeduid
in het Zeeuwse wapen de Later en op blz. 9 van de lopende jaargang
gemetamorphoseerd tot „breedarmige" kruisjes, ben ik het echter.niet
eens: Juist ter voorkoming van een verkeerd begrijpen, met als gevolg,
dat verkeerde wapens de wereld in worden gezonden, acht' ik deze korte
rechtzetting van de feiten op haar plaats.

De benaming „hamerkruis" kan men aantreffen in het welbekende He-
raldisch Vademecum, dl. II, blz. 44, evenals het daarop gelijkende
„krukkehkruis" in dl. I, blz. 87, aldus : * Het is het croix potence in de
Encyclopedie Heraldiqüe van Jhr. J. L. M. Graafland, pag. 42, plaat XI,
no. XVI, uitg. 1932. En aldus zijn de kruisjes in het wapen de Later af-
gebeeld in het Gildeboek van omstreeks 1630. Breedarmig (pattées) zijn
ze zeer beslist niet, immers zouden zij dan als volgt zijn afgebeeld r§i;
Vademecum I, bl. 30 ; kruis met breed uitlopende einden of armen ;
Encycl. Her. pag. 42, pi. XI, no. XXIV.

Ik meende het bovenstaande volledigheidshalve ter voorkoming • van
misverstand even te moeten memoreren.

Doorn. Kits N.
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Het kerkgebpuw der Ned. Herv. Gemeente van Oudshoorn
en de Gnephoek. VII.

Het Orgel.

Op 7 Nov. 1767 kreeg Oudshoorn een nieuwe schoolmeester in de
persoon van Jacob Ambagtsheer, voorheen koster en schoolmeester te
Mijnsheerenland. Stukken in het Gemeente-Archief van Oudshoorn mel-
den ons, dat hij zeer bedreven was op het gebied van muziek en volgens
besluit van Schout en Ambachtsbewaarders kreeg1 hij 13 Aug. 1773 de
opdracht om 's avonds eén zangschool te houden.

Of door zijn arbeid de lust hiertoe werd opgewekt, blijkt niet, maar
zeker is dat in 1780 door de toenmalige schout, Thomas Burchardus de
Bock, een vergadering werd belegd van schout, ambachtsbewaarders en
kerkmeesters, waarbij de stichting van een orgel in de Oudshoornse kerk
ter tafel werd gebracht. Deze vergadering werd bijgewoond door Her-
manus en Arnoldus Ameshoff, representanten van de, aan de Kaap de
Goede Hoop wonende, Ambachtsvrouwe van Oudshoorn.

De vergadering bleek ten zeerste met het voorstel ingenomen en de
aanwezigen schreven reeds direct voor een som van f 700 in. Een collecte
onder de ingezetenen bracht dit bedrag op f 2662-15-14.

In 1782 werd aan de bekwame orgelbouwer Hans Heinrich Hess
(1760.—1795 te Gouda werkzaam) de bouw van het instrument opge-
dragen, welke dit werk in 1783 opleverde. De totale kosten bedroegen
f 6715-9-11. Hiervoor werd aan het reeds bijeengebrachte geld
£3452-13-13 uit het kerkefonds toegevoegd, terwijl het. resterende te-
kort van f 600 door een voorschot uit de armenkast werd gedekt.

Door Ds. Jacobus Pot (eveneens een muizekliefhebber) werd het or-
gel in de morgengodsdienstoefening op 10 Juni van dat jaar (Pinkster-
drie) plechtig ingewijd, waarbij hij sprak naar aanleiding van Psalm 92
vs. 2.—4. Ter opluistering was hierbij aanwezig een „Zang-Collegie" uit
Gouda, dat (versterkt door koperen en houten blaasinstrumenten) onder
leiding van Willem van Brasem, organist der Waalse Kerk te Utrecht,
niet weinig bijdroeg tot stichting der gemeente.

Als eerste organist werd hier benoemd ene Jean' Brotier, welke.reeds
na enkele jaren overleed. Hij wordt ons beschreven als een kundig man,
doch verdere bijzonderheden worden niet over hem aangetroffen. Ook

" schijnt in die jaren de bovengenoemde Jacob Ambagtsheer wel als orga-
nist dienst te hebben gedaan. Hij werd 18 Febr. 1786 opgevolgd door
Matthijs Kloot op een jaarwedde van f 130.

Matthijs Kloot was in 1766 te Schoonhoven geboren als zoon van Wil-
lem Kloot en Willempje de Bruin. Hij huwde 1° Oudshoorn 8 Jan. 1792
met Geertje Vergunst, 2° Oudshoorn 26 Juni 1798 met Marijtje Meurs
en overleed te Oudshoorn 12 Maart 1842.

Als organist werd hij 29 Dec. 1795 vervangen door Cornelis Engel-
bertus Rijshouwer op een jaarwedde van f 150. Hij had een academische
opleiding genoten aan de Universiteit te Leiden, waar hij 15 Dec. 1785
op 20-jarige leeftijd werd ingeschreven. Een zijner nazaten (Johannes
Gerardus R.) was tot 1929 als koster in dezelfde kerk werkzaam.
. Na hem werd het orgel bespeeld door Johannes Deeleman, Jan Veens-

wijk en Jacob Schot, waarover niet veel te vermelden valt. Veenswijk
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was blind en ontving muziekonderricht op kosten van het Nutsdeparte-
ment te Alphen.

4 Oct. 1871 wordt dan Hubertus Cornelis van Griethuizen op 16-
jarige leeftijd tot organist aangesteld. Hem zat de kerkmuziek als het
ware in het bloed. Zijn overgrootvader, Abraham v. .G., was organist
van de Elandskerk te Amsterdam. Diens neef, Wijbrand v. G., make-
laar te A'dam, was organist van de Oude Lutherse Kerk aldaar. Zijn
grootvader. Jan v. G., werd in 1794 bij de stichting van een orgel in de
kerk te Woubrugge, organist aldaar. Na 38-jarige dienst werd hij opge-
volgd door zijn zoon Abraham, welke gedurende 66 jaar het Woubrugse
orgel bespeelde. Hubertus Cornelis, de zoon van Abraham, was de Ouds-
hoornse organist en vervulde deze functie tot 9 Sept. 1917. Sedert dien
volgden hem op J. Munnik, Jac. Snel en W. de Jong.

Intussen was het orgel in 1825 door Abraham Meere, orgelbouwer te
Utrecht, herzien en verbeterd. In 1865 deden de Gebr. Knipscheer te Am-
sterdam hetzelfde, terwijl in Juni 1912 nogmaals een algehele restaura-
tie plaats vond door de Gebr. Gabry te Gouda, opvolgers van Hess.

Omstreeks 1930 werd de orgeltrapper vervangen door een electrische
luchtaanvoer.

Het orgel telt 18 sprekende stemmen, verdeeld over 2 klavieren en
een vrijhangend pedaal en heeft onder organisten een goede naam.

De uiterlijke versiering is zeer eenvoudig. In het front prijken de ge-
zichtspijpen van gepolijst engels tin. Het gehele front is afgezet met een
eenvoudige omtimmering in wit geverfd hout en wordt bekroond door het
wapen van Oudshoorn.

(Wordt vervolgd) J. W. VAN ZWIETEN
(Medegedeeld door bemiddeling van de Historische Vereniging voor
Alphen a. d. Rijn en Omstreken).

Boekbespreking
W. Wijnaendts van Resandt.
I. In Nederland aanwezige gedrukte en handschriftelijke bronnen voor genealogisch

en historisch onderzoek naar personen of families in Indonesië.
II. In Nederland aanwezige gedrukte en handschriftelijke bronnen voor genealogisch

en historisch onderzoek naar personen of families in de gebieden eertijds ressorterende
onder de West-Indische Compagnie en de met haar verband houdende sociëteiten.

Reeds de beide titels zeggen volkomen voldoende, wat de in deze materie zo bij uit-
stek bevoegde schrijver met de twee uitgaven heeft bedoeld. Hij heeft de geneologische
wereld hiermede een onschatbare dienst bewezen en zelfs de eenvoudigste amateur-
genealoog heeft slechts naar. deze boeken te grijpen om te weten te komen, waar hij de
bescheiden kan vinden, die hij zoekt. De indeling is helder en de stof is methodisch juist
behandeld. ,

De uitvoering van de boekjes is sober, doch zij zullen een schat betekenen op de
schrijftafel van de genealoog. Wij kunnen ons geluk wensen, dat de reeds bejaarde

schrijver de kracht heeft gekregen, dit werk tot stand te brengen, waarvoor wij hem
van harte danken. '

Genealogie van Wely. De Van Wely's-tak teruggaande op Hendryck van Wely, ge-
boren c. 1690, samengesteld door medewerking van Drs. Math. H. A. van Wely,
L. L. C. van Wely, Dr Daniel van Wely, Anth. van Wely.

Deze geslachtslijst is met een goed systeem samengesteld en opgesteld en zeer over-
zichtelijk. Het is jammer, dat bij de latere geslachten zoveel beroepen ontbreken, waar
deze bij de oudere generaties zo uitvoerig worden medegedeeld.

Ofschoon gestencild, is de uitvoering uitstekend en ziet het boek er zeer aantrekke-
lijk en gedistingeerd uit. . •
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I. B. Bourdrez. Geschiedenis voor de familie Bourdrez, 1623—1950. Oud-Beyer-
land 1950.

• Inderdaad is dit fraaie boek, een boek voor de familie Bourdrez, al gaat het dan ook
geheel over de familie Bourdrez. De schrijver heeft zich geheel overgegeven, aan zijn
drang, alles wat hij van zijn familie wist of aan de weet kwam, in dit boek op te ne-
men. Daarom is de benaming „geschiedenis" juist, al is de genealogie in de ruimste
zin' des woords daarin wel beoefend.

De familie Bourdrez behoort tot de réfugiés, die eerst omstreeks 1750 in Holland ge-
komen zijn. De schrijver heeft echter zijn onderzoekingen in Frankrijk voortgezet en de
familie opgevoerd tot 1625, aan de hand van doop-, trouw- en notariële actén, die hij in
extenso in zijn boek opneemt. Daar hij ook de aanverwante families in stamreeks op-
neemt, is het boek een schatkamer voor de onderzoeker geworden waarbij een uit-
stekend register niet weinig diensten bewijst. ,

Het moet mij echter van het hart, dat de schrijver ons het volgen der stamboom niet
gemakkelijk heeft gemaakt ; het boek is buitengewoon onoverzichtelijk, terwijl de samen-
steller met de vertaling van het oud-frans bijweilen aardig de hand licht. Echter moe-
ten wij hem dit vergeven om al het goeds, dat hij ons in dit boek gegeven heeft.

Ofschoon het boek niet in den handel is, stelt de schrijver het eventueel op aan-
vraag beschikbaar voor de prijs van fl. 4O.r—.

De 1. H. van Eeghen. Archieven der Besturen gevormd door de Waalse Gemeente in
Amsterdam tot 1943. Amsterdam 1951. Verkrijgbaar bij' de Diaconie der Waalse Her-
vormde Gemeente, Walenpleintje, A'dam C. tegen betaling van fl. 1.50.

De geachte schrijfster zond mij persoonlijk bovenstaand boekje en ik kan niet nalaten,
gedreven door walentrots, er hier onze leden opmerkzaam op te maken. Mej. Dr van
Eeghen heeft na twee jaren arbeid eindelijk het voorrecht gekregen, haar werk ge-
drukt te zien, waarmede wij haar gelukwensen. De Waalse Kerk, een der oudsten hier
ter stede, is in het bezit van een groot en belangrijk archief, dat in deze catalogus in
830 nummers wordt getoond, vanaf dé Actes du Consistoire 1585 tot No 830 : straf-
regels geschreven door weeskinderen.

Aan de catalogus gaat een inleiding van 20 bladzijden vooraf, die eigenlijk formeel
de geschiedenis der Waalse Kerk te A'dam vertelt.

Wij zullen dit boekje van 123 blz. dikwijls in handen van zoekers naar hugenoten-
geslachten in Amsterdam zien. W. R.

Tijdschriften-Revue
„Le Cuide des Thiery", orgaan van de familievereniging Thiery, Ie Jaargang No 3 en

4, Mrt. April 1951, onder redactie van W. Tsj. Heer te De Kaag, staan in het
teken van de grote vergadering der Thiery's, op 8 April 1951 te Amsterdam gehouden.
Aflev. No 3 geeft bovendien de stamboom Thiery (Weesp) en Aflev. No 4 een af-
schrift van het testament van Jean Thiery in de Nederlandse vertaling.

De Hertshoorn, uitgave van het familie-archief Harthoorn te Amsterdam, onder
redactie van P. A. Harthoorn, Van 't Hof f laan 16 II te Amsterdam, houdt in een ver-
handeling over de nakomelingen van Anthonie Harthoorn en Maria Weymes en mede-
delingen over de Harthoorn's in Amersfoort.

In „De Knollentuin", orgaan van de familie-vereniging Knol, 3e Jaargang, No 2, en
3 en 4 in een band, secretariaat Burg. Falkenaweg 23, Heerenveen, eindigt wijlen Ir.
J. Knol te Zeist zijn copie van de in Gens Nostra verschenen genealogie Knol ; ver-
volgt de Heer W. Tsj. Vleer zijn biographie over Govert Cnoll en de genealogie van
het geslacht Knol in Holland.

„De Nijdamstra Tynge", maandblad voor de geslachten Nijdam, Nieuwdam en
Vleer. Redactie en Administratie „de Swanneblom", de Kaag, post Abbenes, 3e Jaar-
gang No 3, geeft artikelen over verschillende leden van het geslacht Nijdam, een ver-
volg van „Het geslacht Vleer". en verenigingsnieuws.

Dezelfde families hebben tevens uitgegeven in stencil het eerste nummer van een
state-reeks : Geslacht en Vereniging Nijdamstra, inhoudende het Nijdamstra-lied met bij-
schriften, het Familiewapen met bijschrift, de statuten der Vereniging en de Ledenlijst.

Het moet ons van het hart, dat wij enigszins stil geworden zijn, na het lezen van
zoveel zegeningen aan een familie gedaan, die wel zeer sterk onder de bescherming des
Allerhoogsten staat.
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„Te Velde" uitgave van de Vereniging van de(r) Velde(n), secretariaat Ruiter-
weg 5a te Hilversum, Jaargang 2, Nos 9 en 10, geven de publicatie van een notariële
acte d.d. 13 Juli 1695 gepasseerd te Vere, een belangrijk stuk voor de Vereniging ;
een fragment-genealogie Van de Velde 1601 — 1685 ; extracten uit het Nederl. Fami-
lieblad ; Doopsgezinde naamgenoten ; genealogie Olivier, zijnde een overdruk uit het
maandblad „De Nederlandsche Leeuw" van 1890, en een tweetal wapens Van de Velde.
De afwerking van deze uitgave is zeer fraai.

„Ons Amsterdam" geïllustreerd maandblad, gewijd aan de hoofdstad des lahds, 3e
Jaargang No 4, April 1951, staat geheel in het teken van het 50-jarig bestaan van het
Bouw- en Woningtoezicht en bevat de geschiedenis dezer tak van dienst gedurende de
laatste halve eeuw.

„It Beaken" Miedielingen fan de Fryske Akademy, Jiergong XII, No 1, 2, 3,
Maert 1951, bevat een handleiding voor Heemkunde, waarvoor artikelen schreven : M.
Wiegersma, Ir. S, F. Kuipers, Prof. dr. R. van der Wijk, Ir. K. A. Rienks, Drs. H.
Halbertsma, Drs. S. van Tuinen, Dr. O. Postma, Dr. P. Sipma, O. Santema, J. J.
Spahr van der Hoek, J. van Zanden, Ds. J. J. Kalma, Ir. D. Tuinstra, M. J. van
Heemstra, S. J. van der Molen, I. E. Wendelaar Bonga..

Het Genealogysk wurkforban van deze Academie gaf ook uit: De [amylje Heeg
mei oanbisibbe [amyljes, biskreaun fan Th. Heeg. De schrijver geeft hierin een kort
overzicht van zijn familie, en daarna de stamreeksen, tabelarisch opgesteld. Het boekske
is gestencild, ziet er aantrekkelijk uit.

Ten slotte heeft de Fryske Akademy in Maart 1951 uitgegeven haar Statuten, Huis-
houdelijk Reglement en Ledenlijst.

„De Navorscher" Nederlands Archief voor Genealogie en Heraldiek, Heemkunde en
Geschiedenis, Jaargang 92 (Aflevering 5 bevat: Mr. W. de Vries. De herkomst der
Nederlandse Tindal's. Mej. Dr. I. H. van Eeghen. Pastoor Joannes Akerboom Doedensz
en zijn doopboek ; J. J. M. H. Verzijl. Limburgse Ikonografie ; W. Dolk. De oudere
generaties van het geslacht Van Wageningen te Dordrecht; H. L. Kruimel. De In-
brengregisters van de Weefkamer te Amsterdam. Het is mij opgevallen, dat men in dit
tijdschrift nooit kan vinden wanneer het is uitgekomen, noch jaar, noch maand.

„De Speelwagen" geïllustreerd Tijdschrift in het bijzonder gewijd aan de Historische
schoonheid, Folklore en Geschiedenis in Noord-Holland boven het IJ, 6e jaargang,
2 en 3 Maart en April 1951, bevat vele belangrijke artikelen op dit gebied, en het
doet ons vreugd, dat de herborene er zo goed uit ziet.

„De Nederlandsche Leeuw" Maandblad van het Kon. Nederl. Genootschap voor Ge-
slacht- en Wapenkunde, April en Mei 1951, geeft na de gebruikelijke veranderingen in
de ledenlijst van het Genootschap, o.a. de belangrijke artikelen : Jhr. Mr. M. A. Beelaerts
van Blokland. Poging tot opbouw van de stamreeks van het geslacht Lewe ; J. P.
Medema. Een Kettinghuwelijk van 1703—1817 ; W. K. van der Veen. Het geslacht
Tjarda van Starckenborgh (Stachouwer) 1421 — 1872; A. J. L. van Bokhoven. Het
geslacht van Bokhoven uit het Land van Hèusden, enz.

,,L'Intermediaire" Bulletin du Service de Centralisation des Etudes Généalogiques et
Demographiques de Belgique, a Bruxelles, No 32, mars 1951 geeft een vervolg op de
Genealogie Van Santen of de Saintes "te Hal ; de verheffing in de Adelstand van
Jeanne d'Arc en de leden van haar familie; enige beschouwingen over de Kerkelijke
Heraldiek, en dertien bladzijden vragen en antwoorden.

„Der Schweizer Familienforscher" Le Généalogiste suisse,' 1951, No 1/2, Maart,
XVIIIe Jaargang, geeft de inhoudsopgave van de Jaargangen 1 —18 (1934—1950) ver-
zorgd door Ulrich Friedrich Hagmann; genealogie van de familie Reymond de la
Vallée de Joux.

Amsterdam Mei 1951. W. R.

Wij vernemen van bevriende zijde, dat de Administrateur der Con-
tactdienst, de Heer E. }. D. de Munck, op 22 Mei a.s. zijn 70ste ver-
jaardag heeft gevierd. Wij wensen de jeugdige grijsaard van 'harte
geluk, en hopen hem nog lange tijd aan het hoofd van de Contactdienst
te zien. 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 heral-
disch gebied, i

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

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

1. Gegevens gevraagd van het echtpaar Frederik Lodewijks, geboren 1799/1800 en
Jannetje Kuit, geboren 1790/1791. Hun zoon Joannis Christiaan werd geboren 10-2-
1827 te Amsterdam. Wie kan meerdere inlichtingen verschaffen over de familie
Lodewijks ? Het echtpaar woonde Hoedenmakerspad No 61 Kanton 3, Amsterdam.
Beroep van Fredrik was gruttersknecht. :

2. Wie kan mij inlichten omtrent Paulus Sandersen van Mercksteyn overleden in
Hij voerde als wapen : „gedeeld, I de letters P. S. en M. aan en boven elkaar ; II een
dubbele adelaar". Volgens het wapen op zijn grafzerk in de St. Maartenskerk te
Zaltbommel, waarop als randschrift vermeld is : „De groef-van-Paulus-Sandersen-
Van-Mercksteyn".
In „Graefsteden in de St. Maertenskerk tot Bommel (1718-—1744) staat op folio 43
vermeld : „Poulus Sanderse van Merckestijn modo Willem van Merkestijn een en-
kelde groef legt in 't Zuyderpant bij de 3 pylaar van den orgel. Overlijden geschat op
ongeveer 1730. J. D. Markestein, Groeneveld 23, Rotterdam.

Gezocht wordt de plaats van herkomst van Nicolaus Schmal, die op 1 April 1723
in de R.K. Kerk in de Casuaristraat te 's-Gravenhage trouwde met Gertrudis de Laet,
wier geboorteplaats mij evenmin bekend is. Iedere inlichting betreffende het voorkomen
van de naam Schmal is welkom.

Gevraagd worden gegevens betreffende de geslachten: Reynen, Winter, Cramer
(von Baumgarten ?), Herold en Hendriks, alle te Nijmegen.

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

Gevraagd aanvullende gegevens en afstammelingen van Huych Houck, welke óp
20 April 1668 verklaarde 450 gld. schuldig te zijn aan de weeskinderen van Jannetien
Damen.

Uit hem stamt een uitgebreid geslacht te Reewijk. Zijn Vader, Mees Huygen Houck,
welke waarschijnlijk werd geboren omstreeks 1590 en overleed in 1660, was gehuwd met
Aeltgen Boudéwijns Gravesteijn, overleden omstreeks 1656.

Verder aangeboden en gevraagd gegevens omtrent het geslacht van der Hoek.
(Houck) (Verhouck) (van der Houck).

Jan van der Hoek, Agamemnonstraat 1, Amsterdam-Z.

Decker (Dekker)
Wie heeft belang bij een wapentekening van het wapen van het geslacht Decker

(Dekker), vermoedelijk uit Haarlem stammend ? Beschr. : Doorsneden, a. een zittende
eekhoorn met opgeheven linker voorpoot op grond, b. drie lelies naast elkaar. Helm-
teken : dezelfde eekhoorn. Ben bereid deze tekening gratis af te staan.

P. A. Harthoorn, van 't Hofflaan 16 II, Amsterdam-Oost.

Willem Conijn v. Amsterdam, predikant bij de O.I.C. trouwde te Colombo 6/6'1706.
Waar is hij geboren en wie waren zijn ouders ?

Wie is in hét bezit van de genealogie der fam. Stuijt en Kolkman.
! P. Conijn, Melkhandel, Edam, Télef. 36.

Gegevens gevraagd betr. onderst, personen en hun voorouders :
1. Peter Peterszen van de Werken, huwt te Gameren 26 Dec. 1692 op att. van Zalt-

bommel met Meriken Abrahams van der Linden.
2. Jacobus de Swart, huwt vóór 1691 met Lijntie Clophout. Zij leefden te Zuilichem. .
3. Oth van Tüyl de jonge (ged. Lienden 1702 zn. van Oth van Tuyl de oude en N.N.)

huwt te Lienden 17 Jan. 1723 Dirkje Eymerts van Hattum.
W. A. Wijburg Jr., Laan van Engelswier 8, Utrecht.

1. Wie kan mij inlichtingen verschaffen omtrent het geslacht Meischke, ook wel ge-
schreven Meijschke ? Het geslacht stamt oorspronkelijk uit het plaatsje Auligk in
Sachsen/Dld., en Johan Christian Meijschke is met het Napoleontische leger naar

• Nederland gekomen en heeft zich gevestigd in het plaatsje Austerlitz, gem. Zeist.
i
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Wel is bekend dat het geslacht in Duitsland de naam Meschke voerde. Weet iemand
iets omtrent een wapen ? .

2. Op 12 September 1756 werd in de Geertekerk te Utrecht gedoopt Albertus (Bart)
de Bruijn(e), zoon van Jan (Johannes) de Bruijn(e) en Rijxke (Hendricka)
(C)Koerpenning. De aangegeven afwijkende spelwijzen werden ontleend aan ver-
dere gevonden doopinschrijvingen. Bij de inschrijving is vermeld „De Vader Ruyter
int Regiment van Cannenborg. Nogmaals doe ik een beroep op allen die dit lezen,
of zij mij op een verder spoor kunnen brengen, daar mijn onderzoek reeds enkele jaren
lang hierop vastloopt. Wellicht is er iets te vinden via de naam (C)Koerpenning.

C. de Bruin, Dr. Hermansstraat 29, Driebergen.

BESTUURSMEDEDELINGEN:

BEKNOPT VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING, GE-

HOUDEN TE AMSTERDAM OP 28 APRIL 1951.

De waarnemend voorzitter, de Heer T. den Herder, opende de vergadering met een
woord van dank aan de aftredende voorzitter, de Heer F. E. van den Berg, die door
zijn drukke werkzaamheden als arts zijn functie heeft moeten neerleggen. De Contact-
dienst, de documentatie en het archief zijn in het afgelopen jaar weer verder opgebouwd,
dank zij het werk, dat hieraan door verschillende leden werd verricht. Het maandblad,
dat in de tweede helft van het jaar 1950 in het z.g. Rotaprintprocédé verscheen, komt
thans weer op verzoek van vele leden in druk uit. Uitbreiding is echter voorlopig om
financiële redenen niet mogelijk, hoewel dit zeer gewenst zou zijn. De afdeling Haar-
lem nam met een stand deel aan de tentoonstelling „Bezigheid & Fantasie" in Juli 1950
te Haarlem gehouden.

Nadat verder de notulen van de vorige jaarvergadering, alsmede de begroting 1951,
waren goedgekeurd, kwam de contributie ter sprake. Besloten werd deze voor het
jaar 1952 te stellen op f 7.50 i.v.m. de sterk stijgende onkosten. De wenselijkheid werd
daarbij naar voren gebracht, dat de leden zoveel mogelijk reeds dit jaar vrijwillig een
bedrag van minimum f 1.— extra zouden betalen, opdat meer gelden kunnen worden
besteed aan propaganda en aan het maandblad, wat dit laatste betreft door een gepast
gebruik van een kleiner lettertype en door het vergroten van het aantal afbeeldingen
(clichékosten).

Daar de kascontrólecommissie wat laat met haar werkzaamheden is begonnen, als
gevolg van een misverstand, kon zij nog geen volledig verslag uitbrengen. Zij zal dit
binnenkort doen en haar verslag zal in „Gens Nostra" worden gepubliceerd.

De candidaten voor het Hoofdbestuur, als vermeld in het Aprilnummer, werden allen
gekozen. De samenstelling van het bestuur is thans : voorzitter : T. den Herder ; secre-
taris : A. W. Brave ; penningmeester : drs. W. Roodenburg ; leden (alfabetisch): A.
de Haan, H. Machielsen, E. J. D. de Munck en W. D. H. Rosier.

Bij bespreking van de benoeming van een nieuwe kascontrólecommissie werd door de
voorzitter de wenselijkheid naar voren gebracht in het vervolg steeds één lid van de
oude commissie weer zitting té doen nemen in de opvolgende commissie, opdat dit lid,
dat dan tevens als voorzitter der commisie kan optreden, zijn medeleden kan inlichten
over eventuele vraagpunten, die zich hebben voorgedaan, over de wijze van admini-
stratie, enz. Aldus besloten zijnde werd in de commissie voor 1951 herbenoemd de Heer
J. W. Barnhoorn, voorzitter der commissie en werden als leden de Heren Mr. ]. W. F.
X. de Rijk en J. P. K. van .Wijnen gekozen.

In verband met enkele moeilijkheden, die een gevolg zijn van de redactie van de
huidige statuten der vereniging, zal het bestuur t.z.t. aan een algemene ledenvergade-
ring een voorstel doen tot wijziging dier statuten en daarbij tevens voorstellen indienen
tot vaststelling van een huishoudelijk reglement.

Uit de vergadering werd de wens naar voren gebracht om te komen tot uitbreiding
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van de internationale contacten en o.m. tot het inrichten van een heraldisch repertorium,
In verband met de beschikbare tijd en de onmogelijkheid om dergelijke voorstellen ter
vergadering nader uit te werken, verzocht de voorzitter deze en overeenkomstige voor-
stellen en adviezen schriftelijk bij het bestuur in te dienen. Ook het woord genealogie en
de naam van het maandblad kwamen in het geding, daar deze benamingen niet overal
worden begrepen. Het bestuur zal zich hierover beraden. Enige ideeën werden aan de
hand gedaan voor propaganda, welke- door de pers- en propagandacommissie zullen
worden bezien, resp. gaarne zullen worden uitgevoerd, voorzover dit financieel moge-
lijk zal zijn. °

De vergadering werd bezocht door in totaal 33 personen.
De Seccretaris.

In verband met het zeer gering aantal leden, dat zich opgaf voor het
register op de 3e en 4e jaargang, delen wij mede, dat de inschrijving
hiervoor nog openstaat.

MEDEDELING DOCUMENTATIE-AFDELING:
Wederom willen wij hier een beroep doen op de leden om mede te helpen aan de

opbouw van de knipseldienst. Weliswaar is na de aanmelding van een zestal nieuwe
medewerkers ; de Heren W. G. Zimmermahn, T. Balk, G. Fonk, P. Hofmann, J.
Draak en Joh. Hepp ; het aantal medewerkers tot twintig gestegen, doch we zijn er nog
niet. Waar zijn de knippers van Friese, Drentse en Brabantse dagbladen en periodieken ?
Wie verzorgt er de andere talloze dag-, en week- en maandbladen, die wel degelijk
veel genealogisch materiaal bevatten ?

We zijn hier aangewezen op een grootscheepse werkverdeling. Voor twee leden, die
te veel hooi op hun vork hebben moeten nemen verzoeken we verlichting van hun
taak door de overname van een deel van het werk. Welk lid is bereid om voortaan „De
Nieuwe Rotterdamse Courant" en „Het Parool" te bewerken ?

Vermeldt bij Uw inzendingen steeds de naam van het blad waaruit de knipsels af-
komstig zijn. Sluit eventueel een kop van de betreffende krant bij. Zorgt ervoor, dat
elk. knipsel gedateerd is, voor zover de juiste datum niet uit het artikel zelf op te ma-
ken is.;

Indien er dan tenslotte nog een aantal leden zijn, die hun medewerking willen ver-
lenen bij de sortering van het materiaal, staat er niets meer in de weg om deze service
afdeling van ds N.G.V., tot nut van ons allen, bloeiend te maken !

Nadere inlichtingen worden gaaarne verstrekt door P. A. Harthoorn, van 't Hoff-
laan 16 II, Amsterdam-Oost.

P. A. H.

AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST.
Nieuwe leden :
746 J. W. Semeijn, Wernerlaan 39, Hilversum.
747 Mevr. Wed. Ds. Chr. A. Klaver-y. Outshóorn, Van der Veerelaan 16, Amstelveen.
748 Mr: P. S. v. d. Lely, Singel 20,' Amsterdam C.
749 F. Thiré, Vleminckveld 72, Antwerpen.
750 drs. J. C. Avenarius, Van Raephorststraat 26, Haarlem.
751 ]. H. E. van Meegeren, Amstel 134, Amsterdam C.
752 J. 'F.' Jacobs, Van Halewijnlaan 131, Voorburg.
Adreswijzigingen :
132 J. H. Benier, architect; thans : Vondellaan 44, Arnhem.
149 Mej. E. J. Kuiper, thans : Apolloplantsoen 10, Zaandam.
317 Tom Kwakman, thans : Prof. Diepenbrocklaan 19, Utrecht.
575 C. W. L. Baron 'van Boetzelaer, thans : Beukenlaan 2, Lunteren.
726" D. A. de Koning, thans : p/a Borssenburgstraat 26 I, Amstedam Z.
734 J. P. K. van Wijnen, thans : Korteweghof 26 I, Amsterdam O.
745 J. C. Ronde, thans : Hedastraat 16, Haarlem.

Rectificaties:
199 J. H. J. Gulikers, adres moet zijn : Seringenstraat 2, Maastricht. : .
460 J. de Graaf, adres moet zijn : 1312 Stewart St„ Salt Lake City 4, (Utah) U.S.A.
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