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De redactie heeft het genoegen hierbij als laatste in 1951 een dubbel

nummer aan te bieden; de groei van onze Vereniging en de royale copy-
portefeuille hebben zulks mogelijk gemaakt, en, verwijzende naar de
bestuursmededelingen van de Secretaris en de Penningmeester in dit
nummer, kan de redactie een herhaling van enige dubbel-nummers in
het vooruitzicht stellen. In Januari a.s. zal het Register en de Inhouds-
opgave in stencildruk verschijnen, terwijl het Februari-nummer vergezeld
zal gaan van het Register en de Inhoudsopgave van 1951 in boekdruk.
Al deze toekomstbeelden kunnen verwezenlijkt worden met de hulp der
Leden : laat onze leuze voor 1952 zijn : Ieder lid werve een nieuw lid!

Ons geacht medelid, de bekende wapenschilder K. van den Sigten-
horst te 's-Hage, verzorgde het nieuwe embleem voor G. N. en tekende
de wapens de Loches en van Diemen voorkomende in het artikel van
de Heer R. T. Muschart, waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn.

Bij de aanbieding van zijn beste wensen voor een prettig Kerstfeest
en een voorspoedig Nieuwjaar, stelt de Redacteur er prijs op allen te
danken, die hebben medegewerkt door het zenden van hun dikwijls
belangrijke bijdragen, aan de groei van G.N., en hem tijdens de afgelopen
vijf jaren van zijn redacteurschap, hun morele en daadwerkelijke steun
hebben verleend om van Gens Nostra te kunnen maken wat het thans is.

Amsterdam, Dec. 1951. W. D. H. ROSIER.

De wensen van het Bestuur
Het bestuur der Ned. Genealogische Vereeniging wenst aan alle leden

een vrolijk Kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar toe. Het hoopt tevens, dat
een steeds groeiend ledental het mogelijk zal maken, met medewerking
van vele krachten in het gehele land, de positie van de N.G.V. nog
meer te verstevigen, waardoor aan de leden meer geboden zal kunnen
worden dan tot dusver en in het algemeen de belangen van genealogen
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en heraldici nog beter gediend zullen kunnen worden. Het is daarom,
dat het bestuur U, als lid, vraagt die medewerking in de eerste plaats
te willen verlenen door het aanbrengen van nieuwe leden of door het
opgeven; van de namen en adressen van hen, van wie men denkt, dat zij
belangstelling voor het, lidmaatschap zullen hebben. Na ontvangst van
opgave zorgt het secretariaat der N.G.V. dan voor toezending van
propagandamateriaal. Doet Uw best. Hoe meer leden,, hoe meer .de
N.G.V. voor U zal kunnen doen en bereiken. Moge 1952.ons als ver-
eniging daarom een grote toevloed van nieuwe, belangstellende leden
brengen. . •. . . , . . , .

Het Drimmelse geslacht Prins
In ons artikel in Gens Nostra, jaargang VI, no's. 7/8 en 9 over

Drimmelse familiën, is door ons diverse malen vermeld het geslacht
Prince of Prins. Het is dus logisch, dat wij thans ons zullen bezighouden
met dit geslacht, dat bovendien in onze eigen genealogie voorkomt.

Waarschijnlijk heet de stamvader van dit geslacht geen Prins, maar
Bosser. In het Rechterlijk Archief van Drimmelen vonden wij een drietal
vestbrieven van resp. 25 Juli en 12 December (de laatste datum twee
maal) van het jaar 1654, waarin land overgedragen wordt aan ,-,Huy-
brecht Adriaensz. Bosser, genaempt in de wandelinge Prins". Dit land
ligt bovendien in de Emiliapolder, alwaar de nader te noemen Huybert
Cornelisse Prins bij zijn dood in 1728 ook land bezit. De naam Bosser
komt bovendien niet verder in Drimmelen voor, maar wel in Made en in
Zwaluwe. Door nauwkeurig de belendingen van het landbezit van Huy-
bert Adriaensz. Bosser te vergelijken met die van Huybert Cornelisse
Prins, kan men misschien zekerheid krijgen, maar dan zal in ± 1670
er altijd nog een generatie Cornelis Huyberts Prins tussen moeten. Wij
zullen deze zaak nader onderzoeken, zodra wij er gelegenheid voor
hebben.
• Met zekerheid vinden wij :

Huibert Cornelisse Prins, die gehuwd was met Cornelia Janse Seyl-
mans.
Zij hadden zeven kinderen: Gieltie, • Willem,

Heyltie, Pieter,
Cornelis, Sijke f 23.5.1707.

en Sijke Huyberts « Drimmelen 18.3.1708.

Huybert overleed 19.2.1728 en zijn vrouw 10.2.1732, beiden te Drim-
melen. Zij komen beiden voor in de reeds door ons genoemde familie-
bijbel, thans in het bezit van de heer Kenniphaas te Drimmelen. In een
acte in het rechterlijk archief van Drimmelen (zie Gens Nostra 1951,
p. 115 en 136) d.d. 2.2.1732 vinden wij „de conditie en voorwaarden
waarop de gemeene kinderen en erftgenamen van Huybert Cornelissen
Prins en Cornelia Jans Seylmans (Die eerst 10.12.1732 overleed), van
meeninge zijn publicq en voor alle Man ten overstaan van Schout en
heemraden van Drimmelen en Stanthasen te vercoopen eenige meubilaire
goedere die hier naar ter Tafel ten voorschijn sullen worden gebragt
en. aan de omstaenders verthoont en hier.naar van stuck tot stuck sullen
werden gespecificieert". Men vindt als kopers o.a. Ary de Bruyn, Pieter
Prins; Pieter de Bruyn (schoonzoon), Schepen Prins (= Willem Prins).
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'Op 9.2.1733 worden „hüys en landen" van Huybert Corn. Prins en
Cornelia Jans Seylmans verkocht. De opbrengst is :

huys 98—0—0
land 238 roeden 207—0—0
bosje en weyde 1 mergen 84-—0—0
weylandt 317 roeden 117—0^0
weylandt 1 mergen 285 r. 138—0—0

totaal 644—0—0
Hieruit blijkt dus,. dat Huybert Cornelisse Prins een eigen huis en

landerijen bezat. Hij was geen visser maar landbouwer. Ary de Bruyn,
neef van Pieter de Bruyn, koopt ,,eene kaes" voor 1—2—0, zodat Huy-
bert Cornelisse zelf kaas maakte (kaes is hier waarschijnlijk een kaas-
pers). Pieter de Bruyn, die gehuwd was met Heyltje Huyberts Prins,
kocht van zijn schoonvader een „Beybel" voor 8—10—0. Wij dachten
dat het deze bijbel was, heden nog in Drimmelen aanwezig, maar bij
onderzoek, bleek- dit niet zo te zijn.

Van de kinderen van Huybert Corn. Prins is het volgende bekend :
Heyltje Huyberts Prins huwde met Pieter de Bruyn, zij zijn onze voor-
ouders, genoemd in Gens Nostra 1951, Jüli/Aügustus p. 115, 116. Gieltie
•Huyberts Prins huwde met Willem de Haen „goede stoffeerder" te
Amsterdam. . :
. Men vindt dit echtpaar in een akte van 24.4.1730 gepasseert voor
schepen Willem Prins, waarin alle kinderen van Huybert Corn. Prins
en Cornelia Seylmans genoemd worden. Zij allen geven een huis over
aan Teunis Poulisse.

Thans de drie zonen, die het geslacht voortzetten (a, b en c):
a) Cornelis Huybert Prinse, huwde met Janneke Goverde van Drimmelen. Hij over-
' leed te Drimmelen, 26.9.1726 (impost).

Zij overleed te Drimmelen, 5.3.1770 (impost).
Hun ondertrouw was 2.1.1722, hun huwelijk 27.1.1722.
Hun kinderen waren :
1. Huybert, ged. Drimmelen 6.5.1723, hij huwde Drimmelen 12.1.1753 met Lisabet

Janse Lankhuysen.
2. Anna, ged. Drimmelen 15.10.1724. Zij overleed als „innocente" jongedochter te

Drimmelen op 28.12.1802 en haar dood vulde een geheel dossier. „Alle acten
• betreffende de erfenis van de innocente jongedochter Anna Cornelisse Prinse, ab

intestato te Drimmelen overleden 28.12.1802" (R 8). Het protocol van de Recht-
dag gehouden te Drimmelen op 3.8.1805 geeft een prachtig familieoverzicht. Het
lijkt of het gehele dorp Drimmelen verdeeld was in twee kampen, nl. :
„Johannes Zoetemans cum suis op en de jegens Maria Willemse Prinse wede.

: Klaas Haagens cum suis verweerders." Alle nichten en neven doen mee. Want
er is immers iets te „halen" en dan is de doorsnee Nederlander present Voor
het nageslacht is zo een acte iets prachtigs, daar alle familie-verhoudingen eruit
blijken,

b. Willem Huyberts Prins huwde 30.10.1722 met Janneke Corstd v. d. Anker. Hij
overleed te Drimmelen 20.9. 1749, zij 8.5.1782. Hun kinderen waren (allen gedoopt
te Drimmelen) :
1. Maria, 14.8.1723.
2. Maria, 11.3.1725, zij huwle 6.12.1758 met Klaas Claese Hagens en is reeds boven

vermeld.
3. Cornelia, 5.1.1727,
3/ Corstiaan, 30.3.1730,
5. Huybert; 11.10.1732, hij overleed 25.5.1802,
6. Geertruy, 8.2.1735, f 26.6.1805, zij huwde 23.7.1767 met Pieter Kleyweg, die

5.5.1801 overleed. (Zie voor Kleyweg ook Gens Nostra 1951, p. 136).
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7. Corstiaan, 19.10.1738, hij huwde 9.11.1777 met Heyltje Berkel uit Maassluis. Hij
verliet Drimmelen en vestigde zich te Maassluis als zalmvisser.

c) De derde zoon was :
Pieter Huibertse Prins, die huwde te Drimmelen op 21.10.1740 met Anna van
Vueren. Hij overleed te Drimmelen 18.4.1768, zij 29.1.1794. Hun kinderen waren
(allen gedoopt te Drimmelen):
1. Cornelia, 5.11.1741, f 31.1.1742.
2. Cornelia, 3.2.1743.
3. Johannes, 25.10.1744 die volgt.
4. Huybert, 17.8.1745.
5. Cornelis, 22.10.1752.
Johannes Pieterse Prins huwde 20.8.1777 te Drimmelen met Neeltje van Balkhoven
uit Bleskensgraaf. Hun kinderen waren (allen gedoopt te Drimmelen):
1. Pietertje, 23.3.1778, 5. Pieter, 17.3.1786,
2. Hendrik, 21.9.1779, 6. Grietje, 25.5.1789,
3. Anna, 15.1.1782, 7. Huybert, 23.6.1792,
4. Dirk, 21.8.1784, 8. Johannes, 7.7.1796.

En hiermede zijn wij de Burg. Stand-tijd weer genaderd en kunnen belangstellenden
gemakkelijk verder.

A. OTTEVANGER, Oss.

Geslacht van Basten
Hieronder volgen de kinderen van Mr. Hendrik Jan van Basten, geboren 27 Dec.

1680 op den Huize „van Basten-Asbeck" te Groenlo (dit oude stamhuis bestaat nog),
de enig overgebleven zoon van Mr. Michaël van Basten en Vrouwe Anna Maria
Warnsinck. De uit dit laatst genoemde huwelijk gesproten kinderen werden gepubli-
ceerd in „De Ned. Leeuw", no. 5, jrg. LXIV (1947).

Mr. Hendrik Jan van Basten trouwde in 1709 met Margaretha Geertruida van
Asbeck, geboren in 1684 op de Huize Boinck te Crosewick bij Vreden (Westphalen);
zij was de dochter van: Mr.Johan Christoffel van Asbeek en van Helena Schutte, we-
duwe van Broekhuiyzen.

Uit dit huwelijk :
1. Maria Sibilla Geertruida van Basten, geb. Groenlo 21 Nov. 1710, overste van de

Orde der Annonciaten te Coesfeld, f 26 Nov. 1753.
2. Mr. Jan Hendrik van Basten, geb. Groenlo 25 Aug. 1712, advocaat-fiscaal van het

Hof te Borculo, f Groenlo 15 Oct. 1793.
3. Maria Antoinetta Modesta van Basten, geb. Groenlo 3 Juli 1714, f Vreden 27 Dec.

1783, tr. Nov. 1760 de luitenant Joachim Hillebrand von Wiedenbruck, weduw-
naar van Maria Antoinetta Oveljonck, z.v. Matthias Wilhelm von Wiedenbruck
en van Agnes Mechtild Hahn.

4. Anna Maria Elisabeth van Basten, geb. Groenlo 18 Aug. 1716, f ald. 20 Apr. 1761.
5. Michaël Willem Antoon van Basten, geb. Groenlo 3 Jan. 1718, f daags na zijn ge-

boorte.
6. Mr. Michaël Wilhelm Antoon van Basten, geb. Groenlo 25 Mrt. 1719 f huize

„van Basten-Asbeck", ald. 14 Dec. 1796, tr. Ie Groenlo, 8 Juli 1749 Jacoba Elisabeth
Staring, f 13 Mei 1750, dr. v. Bernard Staring en v. Anna Aletta Meyeraan ; tr.
2e Groenlo, Maart 1757, Anna Maria Elisabeth Volbier, f ald., huize „van
Basten-Asbeck", 5 Febr. 1789, dr. v. Johanna Aleida van Munster. Uit het eer-
ste huwelijk werd geboren Maria Helena Catharina van Basten (1750—1819), die
1789 huwde met Joannes Henricus Batenburg, vrederechter te Groenlo (1761.—
1838), waaruit de huidige nog bloeiende geslachten Batenburg en van Basten
Batenburg.

7. Hermanus Antonius Adrianus van Basten, geb. Groenlo 2 Juni 1722, f Mariën-
vrede 7 Nov. 1776, priester in de Orde v. h. Heilig Kruis te Mariënvrede (D.).

8. Mr. Judocus Antonius van Basten, geb. Groenlo 22 Mei 1724, f ald. 4 Jan.. 1789,
tr. Groenlo 12 Apr. 1763 Maria Elisabeth Staring, f ald. 31 Mei 1803.

9. Maria Helena Catharina van Basten, geb. Groenlo 2 Mrt 1726, f Juli 1726.
10. Johan Willem Adriaan van Basten, geb. Groenlo 20 Aug. 1727, cisterciënser-

monnik in het klooster te Groot Boerlo bij Ahaus, t ald. 29 Mrt. 1792.
Groenlo, „Banninghof", October 1951. F. J. H. WEIJN BANNINGH.
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De Nederlanders in Glückstadt

Glückstadt aan de Elbe, de oude hoofdstad van Holstein, is als stad
en vesting gesticht door Koning Christiaan IV van Denemarken, die,
in 1616, de reeds lang bestaande plannen verwezenlijkte en opdracht tot
de stichting gaf. Reeds 1617, op 22 Maart, gaf hij de nieuwe gemeente
stadsrechten.

Vermoedelijk woonden er reeds van het begin af een aantal Neder-
landers, wellicht dateert ook de oprichting der Gereformeerde Gemeente
uit deze eerste periode. Over haar eerste geschiedenis is weinig bekend;
wij weten slechts, dat zij in 1636 reeds bestond en dat daarneven nog een
Mennonieten-gemeente was, die later met de Gereformeerde Gemeente
over het gemeenschappelijk kerkhof onenigheid had. De oudste Kerk-
boeken schijnen spoorloos verdwenen te zijn. Zeker is intussen, dat de
beide Gemeenten tezamen de „Niederlandische Nation" vormden, die
zonder twijfel met vrij belangrijke privilegiën begunstigd was. Evenwel
zullen wij ons thans niet bezig houden met de geschiedenis (waarover
misschien de Kopenhaagsche archieven meer licht kunnen verspreiden),
doch meer met de personen die deelnamen aan het avondmaal (dat
doorgaans plaats vond met Paschen, Johanni (Juni), Michaelis (Octo-
ber) en met Kerstmis), die communiceerden of andere handelingen ver-
richtten. Waar zulks geschiedde, hebben wij bij de betreffende namen
de letter A geplaatst en de datum, waarop de handeling heeft plaats
gehad. Het boek vertoont evenwel hiaten van 1652—1661, van 1663—
1667, voorts van 1702—1709 en van 1750—1763. En wat huwelijken
betreft ontbreken de termijnen 1650—1661, van 1665—1669 en het
jaar 1763. Doopen werden ongeregeld opgeteekend en sterfgevallen
pas met ingang van 1745.

Wij hebben ons voorlopig bepaald tot een periode van 25 jaar, loo-
pende van 1641—1667 en beginnen te vermelden die personen waarbij
uitdrukkelijk hun Nederlandsche afkomst is aangegeven.

Alberts, Johann, van Groningen, A. 29 Juni 1662.
nog van denzelfden naam vermeld is : Gerhard Alberts, en zijn vrouw Gertruijdt,
met een kind Catharina, dat geboren is 29 Juni 1644 en gedoopt 1 Juli 1644.

Besten, von, Adolf, van Groningen, Soldaat en zijn vrouw Margaretha Ruijter, A.
Paschen 1662.

Bingen, Heinrich, van Amsterdam, Peter op 12 Febr. 1660.
Borch, Borgh van der, Aemilia, van Vianen. ,A. 1645, onder den naam van der Burgk.

Meter op 13 Decemb. 1648. (Misschien is zij de moeder van Kapitein Isenach).
Bosch, van den, Johan, van Leiden. A. 29 Juni 1662.
Broills, Albrecht, van Dokkum, Vaandrig in het Regiment van den Graaf von Pentz.,

trouwt' 14 Sept. 1645 met Pietergjen Idens. (zie aldaar).
Engelberg, Wolf, van Venlo, Soldaat, A Paschen 1662.
Fonteijn, Pieter, van Utrecht, A. 1646.
Gerrit, Lubbert, geb. te Nijmegen, Soldaat, A. Paschen 1662, trouwt 29 Januari 1662

met Catharina Parijss, geboren te Glücstadt.
Hanssen, Hans, wonende te Amsterdam, en zijn vrouw Wicke, beiden A. 1651.
Hanssen, Henrich, geboren te Groningen, Soldaat, trouwt 6 Juli 1662 met Anna

Maria Eilers, geb. te Glückstadt.
Hansen, Johann, van 's-Hertogenbosch, A. 29 Juni 1662. Van denzelfden naam, zonder

vermelding van herkomst, nog :
Catharina, vrouw van een schipper, A 1642
Michael, Peter op 3 Januari 1647 en
Peter, „Raepschlager" (Touwslager), A. 1641. Van hem en zijn vrouw Geeske
Martens de volgende kinderen:
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een dochter, gedoopt 13 Maart 1642, en
Johan, geb. 9 Juli 1643 en gedoopt 12 Juli 1643.

Jacobs,. Geertge, van Groningen, A1 1645.
Jacobss, Janneken, van Groningen, echtgenoote van Jan Carels, treedt 25 Sept. 1650, als
) meter op. .

Jacobss, Gerbrandt, uit Friesland en Reihou Idens, zijn vrouw, houden ten doop : Ari-
neke op 3 Febr. 1650 (geboren 1 Febr.), Johannes, 6 April 1651 (geb. 31 Maart)
en Maria, op 4 Augustus 1654. , . .

Jacobss, Gerrit uit Friesland, A 1650, Scheepsgezel, trouwt op 19 Novemb. 1648, .als
zoon van Jacob Gerbrandts met Renau Idens, (zie hiervoor).
Van den naam Jacobs (s)(sen) nog, zonder vermelding van herkomst:
Arend J. en zijn'vrouw Margareta. Zij houden 21 Oct. 1657 een kind Josina
ten doop. . - . . , . .
BalthasarJ. bediende van den Jonker (Schestedt)? A. 1642.
Anneke J., geb. 1 Aug. 1646 en gedoopt 16 Aug. als dochter van Botte J. en
Catharina Edens.
Elisabeth J. (? vrouw van Pater) is meter op 3 Nov. 1654 en 14 Jan. 1656.
voorts op. 21 Oct. 1657 bij het kind van Arend Jacobs en' op 19 Oct. 1658 bij

. haar kleinkind Haliborton, Elisabeth genaamd, dochter van Kapitein Thomas
, Haliborton. . . * . .

Gertruijdt J. A. Paschen 1662.
Margarita J. vrouw van Klaas Bilderbeks, A. 1649, Meter op 25 Febr. 1949.
Margaretha J. vrouw van Claès Dircksen, Meter op 1 Mei 1646.
Poppe J. en zijn vrouw Francke, A. 1644. Beiden zijn gedoopt. Zij hebben 2 zoons;
Fenne J.. gedoopt ± Juli 1644 en Gerrit, geboren 31 Dec. 1646, gedoopt 3 Jan.
1647, waarbij vader Poppe als schipper wordt vermeld.

-' Wiebke J. vrouw van den Kaarsengieter Hermann ; A. 1642, Meter op 13 Maart
1642 en 12 Juli 1643. Op 27 Aug. 1648 als „Wiembke" J. meter bij 't kind van
Pieter J. en 1 Febr. 1658 idem bij 't kind van Jeronimusi Janssen (heet dan

. Wincke J ) .
Peter (Pieter) J. en zijn vrouw Elisabeth, A. 1642. Hij was kaarsengieter. Hij
was' Peter in 1642, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1654 1657 en 1658. Zij meter
in 1646 en 1649. Zij hadden de volgende kinderen:
Peter J. geb. 27 Oct. 1643, gedoopt 1 Nov. 1643
Margaretha geb. 27 April 1646 gedoopt 1 Mei 1646
Maria geb. 21 Aug. 1648, gedoopt 27 Aug. 1648 (Wiembke van meter)
Johanna geb.. 19 Sept. 1650, gedoopt 25 Sept. 1650.
(Het is niet zeker of deze Peter J. dezelfde is, die samen met zijn vrouw, zijn
zoon Jacobus (stud. theol.) en zijn dochter Elisabeth op Paschen 1662 aan een
A. handeling deelnamen).

Janssen, Conradt, van Heusden. A. Paschen 1662.
Van het geslacht Jansen (Janssen) zijn nog de volgende gevonden, zonder ver-
melding van herkomst:
Anneke J. Meter op 5 Nov. 1645.
Anna J. uit de Pfalz en haar man Tessena uit Saksen, gedoopt 1656.
Boske J. vrouw van Jan Michaels A. 1644.
Evert J. („Ziegelmacher") „jenseits der Elbe" en zijn vrouw, Gertrud Peters.
Gertruijdt J. vrouw van den „Stückgiesser" Francois, Ahasverus, Roen, of von
Roen, meter op 24 Juni 1644.
Harmen J. Kaarsengieter, A. 1644. Peter in 1646, 1650, 1656, 1659 en 1661. Zijn
vrouw is meter bij Jacobsen op 27 Aug. 1648. Beiden A. op Paschen 1662.
Jeronimus J. en zijn vrouw Metta Bilderbeecks, is „Altien" gedoopt óp 1 Febr.
1658. Zijn vrouw was 18 Nov. 1659 meter. Hij was bakker, en hij, zijn vrouw,
moeder en dochter A. Paschen 1662.
Catharina J. dochter van Johann Tijssen. Meter op 6 April 1651 en vermoedelijk
ook op Paschen 1662.
Catalina J., vrouw van Johann Gast. A. 1643.
Cornelia J. A. 1641.
Cornelis J .en zijn vrouw Margaretha Corneliss. Hun zoon Moritz, geb. 5 Febr.
1642, werd 9 Febr. gedoopt. '
Tias J., molenaarsknecht, A 1648, wel dezelfde, die meermalen voorkomt als
Matthias, of Tijs, trouwt 11 Mei 1645 met Catharina Harmens. Hij was 9 Febr.
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1642 Peter bij 't kind van Cornelis J. Hij was de vader van Jan J., geb. 29 Juni
1646, gedoopt 2 Juli.

Sara J., A. 1650. Uit haar huwelijk met Johann Beckmann of Berckmamv de
volgende kinderen :
Johanna, gedoopt 25 Maart 1655.
Johann, gedoopt 13 Juli 1656
Dietrich, gedoopt 19 Octob. 1659 en misschien nog een dochter Sara, die A.
op Paschen 1662.
Winke J., meter op 28 Jannuari 1657.

Idens, Renou, van Harlingen, Weduwe van Johann Bon, trouwt 19 Nov. 1648 met
Gerrit Jacobss (zie aldaar). Vermoedelijk is zij dezelfde, die als Reina Idens
meter is op 27 Juni 1658 en als Reino Ides A. op Paschen 1662.

Idens, Pietergjen, dochter van Ide Isebrandt, trouwt 14 Sept. 1650 met Albrecht Broills,
zie aldaar.

Care/s, Aaltgien, van Langsmer (misschien Landsmeer?), Echtgenoote van den Schip-
per Arend Gerritsen, A. 1646.

Claessen, Dirck, Scheepstimmerman uit Holland, A. 1645.
Korss, Hendrich, van Groningen, A. 29 Juni 1662.
de(?) Lee, Theodorus, van Amsterdam. Soldaat, A. Paschen 1662.
Lievens, Maijke, van Utrecht. Weduwe van Pieter Joosten, A. 1648.
Marselis, Gabriel, der Jüngere (uit Hamburg), Peter bij Roen, 6 Jan. 1642.
Marselis, Leonhardt (uit Hamburg), Peter bij Roen. 3 Dec. 1643.
Marselis, Tanneke, Weduwe van Marselis (waarschijnlijk Gabriël Sen.) was

Meter bij Roen, 3 Dec. 1643.
Ten aanzien dezer familie schrijft F. Dekker op pag. 158 van zijn werk „de Voor-

trekkers van Oud-Nederland" o.a. „Ook de Marcelissen waren geweldige ondernemen-
„de kerels. Gabrieël de Oudere, van Nederlandsche afkomst, woonde omstreeks 1639 te
„Hamburg. Volgens Kernkamps : de Sleutels van de Sont, schijnt hij toen plannen ge-
„had te hebben, met eenige Hamb. en Amsterd.. kooplieden te Glückstadt een handels-
„compagnie op te richten. Bij zijn dood in 1643 liet hij 2 zonen na : Gabriël de Jongere
„en Pieter. Gabriël werd factor van Koning Christiaan IV en hielp dezen vorst op
„overeenkomstige wijze als Lodewijk de Geer de Zweedsche Regeering."
(Zie ook Wapenheraut 1910, 62).
Petersen, Jan, „Schnurmacher" (passementwerker) van Amsterdam A. 1650.

Van dit geslacht nog de volgenden, zonder vermelding van Nederl. Herkomst:
Anna P. dochter van Peter Jacobs, Meter op 6 Juni 1654.
Franz P. geb. te Bremen, zoon van Johann P. en Elsgen Peters, trouwt 3 Juni
1663 met Dina Tamsen, dochter van Johann T. en Elsgen T.
Hans P. A. 1641, verm. : dezelfde als Hans P. „Mekelaar", Hij is Peter op
3 Januari 16.47. • ..
Jan P. voormalige schoolmeester. A. 1642.
Lorenz. P., van Petkum (Oostfriesl.) en zijn vrouw Anna Schonaw, van Holl-
mar (bij Glückstadt), zij hebben een dochter, Elisabeth, gedoopt 18 Nov. 1659.
Mette, dochter v. Peter Jacobs, Meter in 1654 en 1655.

Pieterse. Pietergie, van Groningen, vrouw van den Schipper Pieter Schuiten, A. 1648.
Poppen, Egel, van Groningen, A. 29 Juni 1662.
Popma Elisabeth Hendricks, uit Amsterdam A. 1643.
Rolandts, Balthasar, woonachtig te Amsterdam, <A. 1649. Van het geslacht Roland,

Roeland, etc. nog de volgende, zonder vermelding van Ned. afkomst:
Anna R. en haar man Martinus Dornkampf, den Secretaris van den Bisschop
van Eutin ; van hen een zoon Christiaan Martinus, geb. 12 Juli 1946, gedoopt
18 Juli 1646.

• Roelof f R„ A. 1645.
Martin R., met zijn vrouw Anna en dochter Anneke. A. 1641. Hij wordt als
ouderling genoemd in 't Kerkboek, do 1647. . •

Schmidt, Pieter Pietersen, van Haarlem en zijn vrouw Anna Schlömers. Zij houden op
Schultzen, Vincent, van Groningen, Soldaat, A. Paschen 1662.

26 Nov. 1654 hun kind Susanna Anne ten doop.
Steerenburgfis, Rijtge, uit Groningerland vrouw van den Schipper Jacob Anastug. A.

1649.
Tiemsen Johann, van Boeckeloo uit Overijsel bij Deventer, Soldaat, A. 1647.
von Wolffrath, David. Apothekersbediende uit Amsterdam, A. 1647.

De familie Roen (ook von Roen), waar de Marselissen doopgetuigen waren, stamde
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vermoedelijk uit Lotharingen. Francois Ahasverus von Roen, een „Stückhouptmann",
voorheen „Stückgiesser" (dus Kanonnenfabrikant), was in tweede echt verbonden
met Gertuydt Jansen.

Een familie die stamt uit de Zuidelijke Nederlanden is Coppin (ook Coppen, Cop-
pisz). Zij kwam waarschijnlijk uit Poperingen of Hontschooten ; men trof leden van
hen aan in Leiden, Emden, Hamburg (raadpleeg o.a. mijn werk: „de Emigratie uit
Belle, Hontschooten en Poperingen tijdens de Spaansche Overheersching", gedeponeerd
in Handschrift bij het Centraal Bureau voor Genealogie in den Haag). In Hamburg
schijnt het geslacht tot aanzien te zijn gekomen, althans vinden wij in Glückstadt:
Coppin; Wilhelm, „Herr" (!) van Hamburg. A. 1643. Peter in 1649 bij een neef (?)

Dornkampf. Uit zijn huwelijk met Anna Maria Rijchelsma stammen 2 kinderen,
n.l. : Johannes en Guilliaum, zij worden gedoopt resp. op 3 Januari 1646 en
13 Decemb. 1648.

Ook de van der Meijs (of de Meij, de Maij) kwamen vermoedelijk uit Vlaanderen
(Poperingen, Ronse), en van hen vinden wij in Glückstadt:
van der Meij, Janneke, oud 25 jaar, Echtgenoote van Jochim Marckel. Zij was dochter

van Teunis Dirckss en Geertruijdt Janssen, en is gedoopt 13 Jan. 1647.
Er zijn nog meerdere personen te Glückstadt gevonden, zonder vermelding van her-

komst, wier naam een dusdanigen Nederlandschen klank heeft, dat met reden kan
worden verondersteld, dat zij uit onze landen stamden, hetgeen te gereeder kan wor-
den aangenomen, omdat het op zich zelf reeds opmerkelijk is, dat zij, als gereformeer-
den, woonden in een uitgesproken Luthersch land. Wij noemen :
Bartiens Juffu (zeker Juffrouw!)
de Behault, Abraham (verm. Zuid Nederl. In Hamburg zeer bekend).
Bilderbeck, Claes
Brouwer(s)., Joost, Hilleken en Janneke.
Douwes, Cornelis.
van Hoorn, Trijntgien.
Jongen (Jonge), Andries.
Cornelis, Flortgie, dochter van Schipper Cornelis Pieter de Wael.
Kleijn, Joh. Leonhardt.
Krap, Bernhardus, Theoloog.
Ruijters, Elisabeth.
Rickelsma, Rijckelsma.
Rotgers, Rutgers, Rogiers.
Wouters, Libert.
W^jnbergen, Peter.

Wij zullen de lezers niet lastig vallen met gegevens over deze laatst-
genoemden, doch zijn gaarne bereid, die op aanvrage te verstrekken.

Een woord van dank aan den ijverigen en kundigen Secretaris der
Niederlandischen Ahnengesellschaft te Hamburg, de Heer Kart Egbert
Schultze, die persoonlijk deze gegevens in Glückstadt verzamelde, mag
hier niet ontbreken.

Bussum, Nov. 1951. J. H. BEKOUW.

Nogmaals Doen Beyensz.
Naar aanleiding van mijn bijdrage over de memorie van Doen Beyensz. van Driel

(G.N. VI, bl 154/5) mocht ik van tal van belangstellende lezers berichten ontvangen,
waarvoor ik bij deze mijn weigemeenden dank betuig.

De volgende literatuur-opgave werd mij daarbij verstrekt: Ned. Leeuw, LXIII, kol.
134/9 ;

Mededelingenblad v. d. Zuid-Holl. Vereniging v. Genealogie .,Ons Voorgeslacht",
1949, bl. 40 ; 89/91 ; 134/6.

Dr. H. Kits Nieuwenkamp „Ned. Familiewapens", I en II alsmede een (door het
Algemeen Rijksarchief te. s-Gravenhage in 1947/8 her-uitgegeven afschrift in stencil)
door A. van der Poest Clement opgesteld werk, getiteld „Geslachtsboom ofte de aff-
komstelingen van Doen Bijensz. van Driel", Nov. 1915.

De stichting zou thans niet meer bestaan.
• Alkmaar November 1951. Mr. J. Belonje.
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Reproductie van de kwartierstaat (16 kwartieren) van ons hooggeacht medelid, Th. Graaf van Limburg Stirum, Kasteel Huldenberg, te Weert-

St. Georges; deze staat vertoont niet alleen de gebruikelijke namen en data, doch bovendien de portretten en wapens der daarop voorkomende personen.



Sprokkelingen uit een oude boekhouding
Enige tijd geleden vertelde een oude kennis, die zelf de 70 al reeds

meerdere jaren is gepasseerd, mij dat hij in het bezit was van een oud
rekeningenboek, geschreven door zijn overgrootvader die in Wassenaar
aan de Kerkstraat 170 jaren geleden het veelzijdige vak van meester
smid-wagenmaker-koperslager én uurwerkmaker uitoefende.

Het boek, gebonden in rood-lederen rug, vertoont de sporen van in-
tensief gebruik doch is, behoudens enkele uitgeknipte bladzijden, nog
geheel intact. Het bevat een groot aantal rekeningen van klanten, lo-
pende van de jaren 1785—'1789, benevens een aantal aantekeningen en
afrekeningen met knegten en meyden tot het jaar 1800.

Engel Pompe, zo heette onze eerbare ambachtsman, oefende zijn stiel
uit in het thans nog bestaande doch nu zeer vervallen huis in de Kerk-
straat te Wassenaar met het voor dergelijke panden zeldzame uurwerk,
althans wijzerplaat, boven in de gevel. Nog in 1885 werd het smids-
bedrijf door een Pompe in het huis uitgeoefend. Heden ten dage wordt
het gebruikt als loodgieterswerkplaats, zij het dan niet meer door een
nakomeling van overgrootvader, of zelfs meer dan dat want de achter-
kleinzoon is ook al grootvader met huwbare kleinkinderen.

Blijkens de boekhouding moet het een zeer welvarend bedrijf zijn ge-
weest waar met meerdere knechten tegelijk werd gewerkt en, de huis-
vrouw zich ook de weelde van een „meyd" kon veroorloven.

Van de nu levende afstammelingen van Engel Pompe oefent er geen
het oude vak uit. Twee generaties zijn in het bakkersbedrij f, verschillen-
de zonen zijn werkzaam in de bloembollenteelt of bij het onderwijs ter-
wijl, als teken des tijds, ook een Pompe naar Australië is ge-emigreerd.
Zo zwermt na een en driekwart eeuw een familie over de gehele aard-
bol. Leden komen tot welstand of vervallen tot armoede, al naar gelang
aard en omstandigheden.

Het bewuste boek geeft een vrij zuiver beeld van het dorpse leven
van Wassenaar rond de jare 1790. Men kan in vele gevallen, staat, be-
roep of bedrijf van de klant uit de inhoud der rekeningen distilleren, het
bevat daarnaast een schat van gegevens over huishoudelijk en bedrijfs-
gerief dier dagen. Zelfs kan men enkele malen het sterfjaar van een
klant aflezen als op een gegeven ogenblik de naam van de rekening ver-
andert in de erfgenaemen of de boel van

Engel Pompe was geen geletterd man. Zijn schrift is duidelijk leesbaar
doch gezien de toenemende veranderingen daarin moet hij al niet jong
meer zijn geweest. Hij hanteert een gemoedelijk dorpse terminologie en
schrijft nog wel eens phonetisch doch het feit dat hij er een voor die ja-
ren behoorlijke „boekhouding" op na hield bewijst n.m.m. zijn bij-de-
tijd-zijn.

Onder de namen in het boek komen er vele voor die nu nog in de
contreien van Wassenaar, Noord wijk en de bloembollenstreek worden
gedragen zij het dan soms in gemoderniseerde vorm. Aan het slot van
deze bijdrage vindt de lezer een volledige lijst van de namen.

Komisch doen sommige titels van rekeningen aan die Engel onper-
soonlijk hield of waar hij alleen de positie van de klant vermeldt zonder
diens naam te noemen (de Heer Baljue, de Sikkertaeris). Behalve de
Graef van Wassenaer benaamt hij zijn adelijke of ,,heer"-lijke opdracht-
gevers naar het huis dat zij bewoonden, zoals het Huys te Duyvevoore,
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de Plaes van Rust en Vruegt, het Huys te Persijn, het Huys van de
Wennekove. Dat hij en pastoor en dominee bediende bewijzen reke-
ningen voor De Roomse Kerk, de Diejaekens Armekist, de Heer
Pastoor, Passtoor Laesuyne (Lejeune?), de Kerk van Wassenaer, de
Kerkkewooning. Ook wereldlijke overheden en andere instellingen rie-
pen regelmatig de vakkennis van Engel Pompe te hulp, zoals is te zien
aan rekeningen als de Groote klok van Katwijk op Reyn, de Groote
Klok van Wassenaer, de Sluys van de Korte Waeler Ring, de Suyk
Mole, de Brantspuyt van Wassenaer, de Soosetijt, het Ambagt van Was-
senaer en het Kleyne School.

Tussen twee haakjes : In 1788 vestigde zich te Wassenaar een nieuwe
kleermaker, getuige een rekening uit dat jaar die als debiteur vermeldt:
„De nuwe Sneyer". Iets voor pasbeginnende detectives.

Een aardig beeld van de toenmalige arbeids- en loonverhoudingen ge-,
ven ons de aantekeningen die achter in het boek voorkomen over kneg-
ten en meyden. Wij laten er hier enkele in chronologische volgorde vol-
gen, ten dele verkort doch in de oorspronkelijke stijl en woordkeuze van
Engel:
1787 Onse Gerit mijn knegt aen geit gehad voor de haegse kermis

2.12.0.
Onse Verdenant mijn knegt aen geit voor de soosetijt 2.10.0.

1789 Onse Gerit mijn knegt heeft op jaer 1789 opgereekent op den
11 Juni
Onse Kneelis Raephorst heeft aan geit gehad bij malkaer 0. 8.0

een nuet hemtrock 1.11.0
een paer kouyse ... 1. 8.0
een paer schoen ... 2. 4.0

Pleun nigt van bent aen melk of aerappelen gehad allis afge-
reekent van het yaer 1789 komt mijn ariejaentje Pompe nog 8 g.
6 st.
Aegt de Kooning is aen mijn Ariejaentje Pompe nog schuldig van
melkgelt 5.13.0

1790 Gerrit Laserom mijn knegt voor een jaer huur soma 75 gl
Menk onse meyt aen sajet voor kossen 1.8.0

1791 den 1 Mey Menck onse meyt voor een yaer gehuurt voor een soma
van 40 gulden
Daevit mijn knegt gehuurt van Alderheyligen tot Mey 1792 voor
.12 gulden
Ik Engel Pompe Gerrit Laserum gehuurt voor een somme van
85.0.0

1797 De knegt Gerit wint 95 gulden
1798 Meydag. De knegt Gert wint 95 gulden
1800 Agie Hensbergen de meyd wint 32 gulden

De knegt woonde bij de baes in want in de afrekeningen komen her-
haaldelijk posten voor als „Saey en bombesijn, reygen en knoopen voor
een ruygerock", ,.Sajet voor koussen", seyde voor een halsdoeck" en
dergelijke persoonlijke, uitgaven meer. En hiermede stappen we af van
datgene dat meer tot de kleyne historie des daegelijksen levens van 175
jaar terug behoort.

Voor hen die het dorp Wassenaar van die tijd als woonstede in hun
kwartierstaat aantreffen kan de volgende naamlijst wellicht dienstig
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zijn. Zij zijn door mij opgetekend in
Engel Pompe gebezigde spelling1).
Arie Arkesteyn
Kornelis Ammerlaen
Klaes Beyersberge
Teys van Boele
Gerrit Boele
Pietter van der Bijl
de heer Blloys
de heer Bork
de weeduwe But
Johanna But
Juffrou Bakker
Pietter Boot
Jan Boon
Borsboom
Willem van der Drift
Heynderick v. d. Drift
Kornelis v. d. Drift
Jan v. d. Drift
de heer van Ek
Heynderick Geris (Gerrits ?)
de heer van der Graef (ook de Graef)
Toon (Antooney) Goemans
Eevert Greuninge (ook Greveninge)
Maerte Hogendoorn
Anderies Hoogduyn
de weeduwe Hoogduyn
Pietter Hoogduyn
Willem Houtappel
de heer H(a)emsberge
Gerrit Immerseel
de weeduwe van der Klaau
Jonge Klaeverweyde
Keese Klaeverweyde
Aelbert Klaeverweyde
Pietter Kersberge
Louris Kersberge
Arent Kersberge
de heer Klissenaer
Arie Kneynenburg
Jan Kneynenburg
Koos Kneynenburg
Kreyn Kortekaes
Jan de Kuyper
Jaekop van der Kroft
Jan Korbe (ook Korrebe)
de weeduwe Kooy
Jaekop van der Kley
de heer Kaerte
Baes Kruyt
Wouter van der Laer
Kees Meese Langevelt
Jaekobis van der Leeley
Dirk Lans
Louris van der Lubbe
Jan Keese van der Lubbe
Gerit van Leevering
Jan van Leevering
Doomene Lingenhorst

1) Voor belangstellenden stelt de schrijver van deze bijdrage door hem gewaar-
merkte afschriften of foto-copiën (neg.) tegen kostende prijs beschikbaar.

W. PRINS.
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Pietter van Leeuwe
de heer van Leeuwe ende Bijvoet
de heer Lelyvelt
de heer de Lange
Piet van der Maerel
Mijndert van Middelburg
de heer Mossel
van der Meer van Laentje
Reyer Meesout
Willem Meesout
de heer Meynders
de heer van Neest
Janbaes Nel
Koenraet Nel
Heyn van Noord
Heer Nuys in Teekelenburg
Bert Noodoever
Pietter Oeshooren (Oudshoorn)
Bastejaen Oesterveen
Teeuwis Oesterveen
Pietter Opdam
Kreyn (van der) Peek
Pietter (van der) Post
de weeduwe Persoom
Josep Pompe
Teyne Paddenburg
de heer van Roon
Saelemon Rotteveen
Koos Remmelswael
Maerte van Reyn
Willem Schraemaede
Kornelis Schoenmaekers
Aelbert Sommers
Monsr. Sweysers
Schoonevelt tot Warremont
de heer de Toer (La Tour ?)
Jan Tetroe
Monsr. van der Tak
Doe Verbaen
Kees Verburg
Bart van der Velde
Garrebrant van der Velde
Pleuntje van der Velde '
van der Velde de Grutter op de

Reepeetering
Kornelis Vink
Kaetje de Voogel
Hoor van Veen
van Velssen op de Paepweegt
Dirk Wesgeest
Teunis Wijtmans
Kees Wijtmans
de weeduwe van Goof van Wou
Bart Wilsveen
Bart Wensveen
Arie van Wisse
Jan Westerende



Ludwig van Beethoven 1770-1827

Miniatuur door Hornemann
Foto U.B. te A'dam

Collectie Dr v. Breuning
Weenen

Men verwachte niet van ons een nieuwe biografie of een beoordeling
van het oeuvre van de grote componist, wiens naam het hoofd van deze
bijdrage siert. In het onderstaande zal slechts een poging gedaan worden
om aan de hand van de gepubliceerde kwartierstaat, uit het voorgeslacht
van de meester, diens uiterlijke en innerlijke eigenschappen te verklaren.

Volgens de ons overgeleverde persoonbeschrijvingen, onder welke die
van Carl Maria von Weber de voornaamste is —, naar de bewaard ge-
bleven portretten en mede volgens de resultaten van het onderzoek
verricht door enige anatomen op het in 1888 opgegraven skelet, moet
Beethoven er ongeveer als volgt hebben uitgezien.

Kort en gedrongen van gestalte, omstreeks 1.60 m groot, gezet van
postuur, grof en krachtig gebouwd. Een ietwat lang gelaat met een uit-
zonderlijk breed en gewelfd voorhoofd, sterk'ontwikkelde onderkaak en
een enigszins vooruitstekende bovenlip. Opvallend was de gepronon-
ceerde kingroeve, welke op alle portretten duidelijk te zien is. De mu-
sicus had een welige diep-donkerbruine haardos, welke op het laatst van
zijn leven sterk grijzend was. Zijn huidskleur — licht-geel-bruin — be-
zorgde hem in zijn jeugdjaren de bijnaam „de Spanjaard". Later was
deze dikwijls donker rood overtogen. In het voor zijn lichaam enigszins
te grote hoofd lagen onder donkere borstelige wenkbrauwen een paar
heldere blauw-grijze, kleine, ver uit elkaar staande en diepliggende ogen.
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Een korte, hoekige en brede neus vervolmaakte met een edel gevormde,
maar enigszins weke mond het geheel.

Daar de portretten van Beethovens ouders niet met zekerheid zijn ge-
identificeerd, kan over hen helaas veel minder worden medegedeeld.
Vader Johann, hoftenor in Bonn, had een goede stem en was muzikaal
begaafd. Een ooggetuige beschrijft hem als een middelgrote man, met
een lang gelaat, breed voorhoofd, ronde neus, brede schouders, ern-
stige ogen en rimpels in het gezicht. Reeds vroeg moet zijn onstand-
vastig en enigszins lichtzinnig karakter zijn opgevallen, hetgeen blijkbaar
ook aan andere Beethovens eigen geweest moet zijn, volgens hun Belgi-
sche biograaf van Aerde, die hen karakteriseert met een 'humeur vaga-
bonde'. Op oudere leeftijd, vooral na de dood van zijn vrouw, gaf hij
zich over aan alcohol misbruik.

In het bijzonder hield Beethoven van zijn moeder Maria Magdalena
Keverich, van wie hij innerlijk veel meer had dan van zijn vader. Maar
in haar uiterlijk verschilde zij zeer van haar zoon. Een huisgenote be-
schrijft haar als een knappe, vrij lange en slanke persoon met een ietwat
gebogen neus en ernstige, melancholische ogen. Zij moet zeer zwaarmoe-
dig geweest zijn, welke karaktertrek zij van haar moeder Anna Klara
Westorff, beërfde. 'Ik heb Mevrouw Beethoven nog nooit zien lachen',
vertelt ons dezelfde huisgenote. Beide vrouwen moeten ook zeer gods-
dienstig geweest zijn, welke bij laatstgenoemde op het laatst van haar
leven verviel tot godsdienstwaanzin, waarvan zij niet meer hersteld is.
Hoewel ons van muzikale aanleg, noch bij de Keverichs, noch bij de
Westorffs, iets bekend is, mogen wij toch niet onvermeld laten dat le-
den dier families veelvuldig trouwden met musici. Daar de ervaring ge-
leerd heeft dat musici meestal met muzikale partners huwen, kunnen wij
met waarschijnlijkheid aannemen dat de muzikaliteit ook aanwezig was
in de moederlijke voorouderlijnen, en wel in het bijzonder bij de
Westorff-linie. Temeer is de aanwezigheid dier gave aan te nemen,
daar steeds gebleken is, dat muzikale geniën, hun eigenschap zowel van
vaders- als van moeders kant toebedeeld kregen.

Grootvader Lodewijk van Beethoven, naar wie de kleinzoon genoemd
werd, was geboortig en stamde uit het Vlaamse deel van het tegenwoor-
dige België. Hij is de vertegenwoordiger van het Dietse element in de
kwartieren van de meester. Beethoven hield veel en vereerde zijn groot-
vader bijzonder. Lodewijk Sr. was klein van stuk, hij had echter typisch
noordse trekken : een lang aangezicht met helle blauwe ogen, die zeer
levendig en vriendelijk de wereld inkeken. Anderzijds duidt zijn getinte
huidskleur op een mediterrane inslag, een type dat men ontmoet, behalve
in de volkeren rond het westen van de Middellandse Zee, in het stroom-
gebied van Rijn en Maas. Wellicht nazaten van Romeinse soldaten en
kooplieden ?

Deze mediterrane aanleg vinden wij vooral terug in Beethovens leven-
digheid en sterke bewegelijkheid. Van hem wordt verteld dat hij altijd
erg snel liep en dikwijls gesticuleerde. Zijn heftigheid en plotselinge
hartstochtelijke gemoedsuitbarstingen zijn typische voorbeelden van zijn
zuidelijke geaardheid. Ook in zijn muziek is deze inslag te herkennen,
bijv. een zekere niet te ontkennen voorliefde van de meester voor het
trommelmotief, en de hartstochtelijke passages in zijn werken. Zeer be-
tekenend is het feit dat, bij een uitvoering van de vijfde symphonie, het
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eerste deel op een jonge Fransman een dusdanige meeslepende indruk
maakte, dat deze midden in het concert opsprong en vol vervoering lui-
de uitriep : „L'empereur !" Trouwens, de gehele opbouw van dit sym-
phonie-gedeelte met zijn grote onstuimigheid en plotselinge overgangen
van fortissimo's naar pianissimo's en omgekeerd is echt mediterraan.
Ook het sterk formele karakter en het revolutionaire element in Beet-
hovens muziek duidt op zijn zuidelijke bloed.

Des meesters uitgesproken drang naar vrijheid en ongebondenheid, zijn
•vrijmoedig optreden tegenover vorsten en hooggeplaatsten (iets wat in
die tijden ongehoord was !) kunnen wij geografisch in zijn voorgeslacht
als Nederlands localiseren, hem toegekomen van vaderlijke kant. Gaarne
offerde Beethoven persoonlijk levensgenot en de zekerheid van zijn be-
staan op aan de vrijheid van zijn scheppen. Ludwig ging met koningen
en keizers om als met zijns gelijken, ja, zo nu en dan laat hij hen voelen,
• dat slechts het „genie" in waarheid „bij de Gratie Gods" is ! Anthropo-
logisch zijn het geesteskenmerken van het noordse en faalse ras. Deze
typen vinden wij ook lichamelijk terug bij Beethoven en zijn voorouders.
Immers zijn lange gezicht en lichte ogen, die wij deels ook bij moeder
Keverich en Westorff terugvinden, zijn de uiterlijke eigenschappen dier
mensensoorten. Zijn faalse wezen uit zich in zijn ruwheid, verbonden
met een warme innigheid van zijn gemoedsleven, welke zijn grof optreden
dikwijls op roerende wijze goed maakte. Vooral faals is de diepe ernst
van zijn wezen en zijn zwaartillendheid, waarin hij precies op zijn moeder
en moederlijke grootmoeder geleek. Ook zijn persoonlijke trots en zelf-
standigheid, welke dikwijls ontaarde in koppigheid, alsmede zijn woede-
uitbarstingen dragen onmiskenbaar het kenmerk van de faalse mens, die
zich anderzijds ook in hem uitte in onwankelbare trouw en rechtschapen-
heid.

Nauw verwant met dit faalse element is Beethovens noordse inslag,
welke hij van vaders- èn van moederskant ontving. Deze treedt vooral
in zijn oeuvre naar voren. Onwederlegbaar zijn Ludwigs scheppingen
van een grootse verhevenheid en hun heroïsch karakter treft een ieder.
Men denke aan de Eroika, de 5e en 9e Symphonie en aan de Egmont-
en Coriolan ouvertures. Alles wat de meester geschreven heeft draagt
het stempel van grandioze ernst, pieterpeuterige kleinheid en oppervlak-
kigheid mist men ten ene male. Echt noords is ook het diep-philosophische
element in Beethovens kunst. Hij verhief de muziek uit het klankenspel

• in het rijk der ideeënwereld. Dit bovenaardse, onzinnelijke en vergeeste-
lijkte van zijn werk en zijn totaal opgaan in zijn arbeid, wanneer hij bij
het componeren dikwijls zijn omgeving totaal vergat, zijn typisch noordse
uitingen van zijn innerlijk. Nauwelijks ook heeft een tweede kunstenaar
zulke aangrijpend tragische tonen voor het leed gevonden als Beethoven
ons schonk. Tezamen met zijn liefde voor de landelijke eenzaamheid en
de niets ontziende nuchterheid waarmede hij zijn eigen scheppingen
beoordeelt en het minder goede er uit verwerpt, voltooien het beeld van
's meesters faals-noordse geaardheid.

Tenslotte vinden wij in Beethovens persoon ook de alpine mens terug,
zij het voornamelijk in zijn uiterlijk, nl. het brede gewelfde voorhoofd,
de matige schedellengte en de korte gedrongen bouw. In zijn aard is
dit type met uitzondering van zijn gemoedswarmte vrijwel niet te onder-
kennen.
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Behalve hetgeen aangegeven werd in de kwartierlijst kan omtrent de
overige voorouders weinig meer vermeld worden. Grootmoeder Poll,
wier ouders wij tot op heden nog steeds niet mochten vinden, moet
verslaafd zijn geweest aan de drank, een hebbelijkheid welke haar zoon,
Beethovens vader, van haar erfde. Van voormoeder Josyne van Vlesse-
laer (kwartier 129) dient nog vermeld te worden dat zij in 1595 openlijk
als „heks" werd verbrand.

Josyne stond reeds lange tijd in een kwade reuk, toen de dorpsschout
van Campenhout, Johannes Baptist Spoelbergh, haar in de zomer van
1595 deed arresteren en gevangen zetten wegens vermeende duistere
praktijken en duivelskunsten. Einde Juli van hetzelfde jaar begon het
proces tegen de verdachte. Uit de overgeleverde acten krijgen wij een
inzicht omtrent het echtpaar Beethoven en hun levensomstandigheden.
De man, Aert of Arnoldus, was toen zestig jaren oud en was tot werken
vrijwel niet meer in staat wegens een verlamming aan zijn linker hand.
Van de vier kinderen, Marcus, Henriek, Lambert en Anna, waren er
drie getrouwd. Het karige bezit der echtelieden bestond uit één .dag-
werk' weidegrond en vijf .dagwerks' akkerland. In de stal stonden twee
koeien en twee kalveren. De ongetwijfeld moeitevolle strijd om het dage-
lijks brood en de eenvoud, van deze mensen, doet het rapport van de
schout betreffende de ongelukkige vrouw en over haar ,,groote fame,
suspitie ende inditie van tooverije" ongeloofwaardig schijnen. Dorpsge-
klets, afgunst en wellicht enkele gedragingen van een geestelijk niet
geheel volwaardige Josyne, zullen wel de oorzaak zijn geweest van haar
gevangenneming. Verschillende getuigen, w.o. kinderen, legden be-
zwarende verklaringen af en hoewel de beklaagde alles ontkende en in
feite niets bewezen kon worden, werd de vrouw van de oude Beethoven
toch schuldig bevonden en voorlopig in de gevangenis van Treurenberg
opgesloten. Na nieuwe vergeefse, urenlange verhoren werd zij op 18
Augustus naar de Steenpoortse gevangenis overgebracht en aldaar in
tegenwoordigheid van twee schepenen op de meest beestachtige wijze
gefolterd. Eindelijk, op 13 September, „bekende" Josyne, onder de ver-
schrikkelijkste pijnen, dat zij samen met een buurvrouw Anna Verstande,
„duivelswerk" had gepleegd. Deze, door Spoelbergh mede onmiddellijk
gearresteerd zijnde, vertelde dat zij met hare hexerijen vee gedood had-
den, en veroorzaakt hadden dat de boeren uit de koeienmelk geen boter
konden winnen. Anna werd met verbanning gestraft, maar de vrouw
van Aert van Beethoven, hoorde het wrede vonnis tegen zich uitspreken
om ,,in levendighe lijve" verbrand te worden.

De verschrikkelijke dagen voor de voltrekking van het vonnis, bracht
Josyne in de grootste vertwijfeling door. Zij poogde zich zelfs van het
leven te beroven door scherven van een aarden kruik in te slikken. Einde
September 1595 vond eindelijk de ongelukkige een jammerlijke dood op
de brandstapel, opgericht op de Grote Markt te Brussel, in tegenwoor-
digheid van geestelijkheid en bijzondere justitie, ten aanschouwe van
een grote mensenmenigte, die zulk een verheffend schouwspel niet gaarne
miste. Immers „het recht moet zijn loop hebben !"

Haar karige bezit, dat door de Staat geconfiskeerd was, kon Beet-
hoven voor zich redden, tegen betaling van 20 sous per jaar aan de
Domeinen. Het treurige lot van zijn vrouw zocht de inmiddels zes-en-
zestig jarige Aert te vergeten in een tweede huwelijk met Pieryne
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Gheerts, dat op 1 Februari 1600 te Haecht gesloten werd. In het volgende
jaar schonk deze hem een zoon Johannes.

Aldus de geschiedenis van Beethovens voormoeder Josyne Vlesselaer.
Ludwigs broers geleken in geen enkel opzicht op hem, nog uiterlijk,

noch innerlijk. Zij heetten Karl (Kasper) en Johann. Beiden waren
onmuzikaal. Het onderscheid tussen de kinderen van het echtpaar Beet-
hoven-Keverich laat zich verklaren uit de grote geschillen in aangeboren
geaardheid van de naaste voorouders. Aan de andere kant schijnt echter
het boven alles en alles uit torenend genie tot voorwaarde van zijn
ontstaan te hebben de menging van vele elkaar tegengestelde erfelijke
eigenschappen.

Neef Karl, de zoon van de jong gestorven broer Kaspar, die door
Ludwig werd geadopteerd, geleek ook niet op zijn oom. Hij bezorgde
hem veel verdriet en zorg en was de oorzaak dat de scheppingskracht
van de meester in diens twaalf laatste levensjaren aanzienlijk geremd
werd. Van belang is nog dat een dochter van deze neef Karl, Hermine
Axmann-v. Beethoven (1852—1887), pianiste was en enigszins naar
aard en uiterlijk op haar grote oud-oom geleek.

Ten besluite vermelden wij nog dat van 1815—1838 in ons Neder-
lands-Indische Leger een Kapitein Josephus Lambertus van Beethoven
(geb. te Maastricht 19-3-1799, als zoon van Franciscus Johannes en
van Maria Louisa Lux, overl. op Sumatra 4-7-1838) gediend heeft. Hij
was Ridder i. d. Militaire Willemsorde, werd twee maal bij Dagorder
eervol vermeld en was begiftigd met de Java-oorlog medaille. Ongetwij-
feld zal deze een verwant geweest zijn van de grote componist.

Het was Beethoven beschoren dat uit zijn innerlijke tegenstellingen
en spanningen het verhevenste geboren werd, dat menselijke muziekkunst
kent. Door de wel zeer grote verscheidenheid van zijn voorouders was
het hem mogelijk in zijn diepste IK horend, de stem te beluisteren van
geheel het MENSDOM.

Ruim honderd jaren van kunstontwikkeling hebben niets aan zijn
reusachtig werk kunnen afdoen en nog dagelijks zijn wij getuige van
de grote bewondering en liefde, waarmede deze hele beschaafde mensheid
zijn genie omringt.

Zo lang de mens edel denken en voelen kan, zal steeds met dank-
baarheid en verering de naam worden uitgesproken van

L U D W I G van B E E T H O V E N
J. VERHORST.

1641-1716
1739—1793

1684—1749

1770—1827

1712-1773
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Kwartierstaat
1. LUDWIG van BEETHOVEN, ged. Bonn 17-12-1770, f Wenen 26-3-1827.
2. JOHANN van BEETHOVEN, geb. c 1739/40, f Bonn 18-12-1793, Tenorzanger

bij de Keurvorst. Hofkapel aldaar; tr. Bonn 12-11-1767:
3. MARIA MAGDALENA KEVERICH, geb. Ehrenbreitstein 19-12-1764, f Bonn

17-7-1787 (wed. van JOHANN LEYM, Keurvorst. Triers Kamerdienaar).
4. LODEWIJK van BEETHOVEN, ged. Mechelen 5-1-1712, f Bonn 24-2-1773,

Kapelmeester der Keurvorst. Kapel ald. ; tr. Bonn 17-9-1733 :
5. MARIA JOSEPHA POLL, geb. ?, t Bonn 30-9-1775.
6. JOHANN HEINRICH KEVERICH, ged. Ehrenbreitstein 14-1-1702, f Slot

Molsberg (Westerwald) 3-8-1759, Keurvorst. Triers Chef-Kok; tr. Koblenz H-8-1731:'
7. ANNA KLARA WESTORFF, geb. Koblenz 8-11-1707, f Ehrenbreitstein 13-9-1768.
8. MICHAEL van BEETHOVEN, ged. Mechelen 15-2-1684, f Bonn 28-6-1749,

Meester-Bakker en Kunsthandelaar in Mechelen ; tr. Mechelen 18-10-1707 :
9. MARIE LOUISE STUYCKERS, ged. Mechelen 24-4-1685, f Bonn 8-12-1749.

12. JOHANN HEINRICH KEVERICH, geb. ?, + 1709 ?, Keurvorst. Triers Hofkoet-
sier ; tr. c. 1688 :

13. EVA KATHARINA ALBER, ged. Trier 28-3-1669, f Ehrenbreitstein 10-10-1753.
14. JAKOB WESTORFF, ged. Keulen 4-7-1667, f Koblenz 2-10-1727, Koopman

aldaar ; tr. Koblenz c. 1690 :
15. MARIA MAGDALENA SCHETTERT, geb. ?, f? .
16. CORNELIS van BEETHOVEN, geb. Bortmeerbeeck en ged. Berthem bij Leuven

20-10-1641, f Mechelen 29-3-1716, Mr. Schrijnwerker en Winkelier ald. ; tr.
Mechelen 12-2-1673:

17. CATHARINA van LEEMPOEL, ged. Mechelen 21-11-1642, f ?•
18. LODEWIJK STUYCKERS, geb. ?, f Mechelen 28-9-1714, Mr. Bakker ald.; tr.
19. MAGDALENA GOUFFAU, geb. ?, f ?.
26. JOHANN ALBER, geb. ?, f l Keurv. Triers Hofzadelmaker ; tr. Trier 7-5-1665 :
27. ANNA PUTZ, geb. ?, t ?.
28. TILMAN WESTORFF, ged. Keulen 1-6-1636, f ?, Keurv. Triers Douanebeambte

te Engers, vtervolgens Onderinspecteur der Douane te Koblenz ; tr.:
29. AGNES AUSSEMS, geb. ?, f ?•
30. JOHANN FRANZ SCHETTERT, geb. Traben a d. Moezel 27-10-1650, f Ko-

blenz 4-8-1720, Koopman, Raadsheer en Rijnvaartreder ald.; tr. Koblenz v. 1687 :
31. MARIA MAGDALENA BECKER, geb. ?, f Koblenz 16-9-1720.
32. MARCUS van BEETHOVEN, geb. ?, f Nederockerzeel 1672 ; tr. :
33. SARA HAESAERTS, geb. Nederockerzeel 7-5-1606, f ?.
34. RICHARD van LEEMPOEL, geb. ?, t ? ; tr. Mechelen 16-2-1636 :

. 35. AGNES COPPENS, ged. Mechelen 14-4-1615, t ?•
56. JOHANN WISTORFF, geb. Keulen v. 1600, f ?. tr.:
57. ELSGEN (v) ANDERNACH, ged. Keulen 28-11-1604, f?.
60. HANS PETER SCHETTERT, ged. Riszbach 4-12-1623, f ?. Schipper; tr.:
61. EVA JONAS, ged. Keulen 9-2-1625, H
64. HENRI van BEETHOVEN, geb. ? Bortmeerbeeck c. 1565, f Nederockerzeel 18-

10-1640, Veefokker; tr. Haecht :
65. CATHARINA v. BOUVELBEECKE, geb. ?, f ?.
66. PETER HAESAERTS, geb. ?, f Nederockerzeel 26-5-1637, Landbouwer; tr.:
67. ELISABETH van der MEERE, geb. ?, f Nederockerzeel 21-4-1637.
70. JAN COPPENS, geb. ?, f Mechelen 10-5-1616; tr. Mechelen 12-9-1604 :
71. AGNES van BOUCKHOUT, geb. ?, f Mechelen 15-10-1619.

112. KERTGENS WISTORFF, geb. ?, f ? ; tr.:
113. GRIETGEN v. DUEREN, geb. ?, f? .
114. CLAES v. ANDERNACH, geb. ?, f? .
115. GEERTRUYT v. LINNINGH, geb. ?, f.
120. JOHANN SCHETTERT, geb. ?, f ? : tr. Traben 5-6-1623:
121. AGNES FINKE, geb. ?, f?-
122. LUKAS JONAS, geb. ?, f ?.
123. AELTGEN RODENKIRCHEN, geb. ?, f? .
128. ARNOLD van BEETHOVEN, geb. c 1535, f Campenhout ? 1609, Landbouwer, tr.:
129. JOSYNE van VLESSELAER, geb. ?, f Brussel 9-1595 (als Heks verbrand).
256. MARCUS van BEETHOVEN, geb. Haecht ?, Veehouder te Campenhout; tr. :
257. ANNA SMEETS, geb. ?, f ?.
512. JOHANNES van BEETHOVEN, geb. c. 1470,.f ?, Veehouder te Campenhout.

193



Een en ander omtrent familiewapens
door R. T. MUSCHART

(Vervolg van pagina 90).

Wapen van de familie de Loches.

Een Rotterdamsche familie de Loches voerde volgens het Armorial
General van Rietstap het navolgende wapen :

,,in blauw 3 zilveren zwemmende visschen boven elkaar
en in een gouden schildhoofd de bovenhelft van een zwart

. anker, rustende op den benedenrand en vergezeld rechts
en links van eene roode vijfpuntige ster."

Dit wapen, ook voorkomende als doorsneden inplaats van met een
schildhoofd, en ook met zespuntige sterren inplaats van vijfpuntige ster-
ren, vond ik als wapen van Daniel de Loches in 1741 Waalsch predikant
te Leiden en van Mr. Jan Daniel de Loches in 1782 regent van het
Leprooshuis te Rotterdam en getrouwd met Maria Josina Baldina van
Oldenbarnevelt genaamd Tullingh en van hun' oudsten zoon Mr. Johan
Gerard de Loches eerst advocaat te 's Gravenhage daarna in 1807 no-
taris te Alkmaar en auditeur militair van Noord Holland.

Ook dit wapen is voor zoover de visschen betreft een sprekend wapen,
want het Fransche woord ,,loche" is de benaming van een klein soort
visch, dien wij „grondeling" of „smeerling" noemen.

Wapen van de familie des Raijes.

Samuel des Raijes notaris te 's Gravenhage, wiens weduwe Aletta
Burgers 8-9-1740 aldaar, voerde als wapen:

,,3 rogvisschen".
volgens zijne lakafdrukken in zijn protocol 1780 en protocol 2950 van
notaris Jan Looten en protocol 3013 van notaris Jan de Bije alle in
het Gemeente Archief te 's Gravenhage.

Ook dit is een sprekend wapen, want het Fransche woord ,,raie",
afkomstig van het Latijnsche woord „raja" is de benaming van den visch,
dien wij rog of rogvisch noemen.

De bekende middeleeuwsche dichter Jacob van Maerland vertelt ons
omtrent dezen visch het navolgende.

„Rais dats der rochghen name, Een lelec visch ende
onbequame, Ende die te verduwen es sere swaer."

En verder : „Scaerp ghetant als ene saghe. Die oghen oft een
duvel ware, Hevet die rogghe enen staert Als een serpent
achterwaert; An den buuc staet hem die mont. Lelie ende
onrene talre stont.
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Wapens van Diemen.
Volgens het Armorial Général zou eene familie van Diemen te Rot-

terdam als wapen voeren :
,,in.groen een zilveren dwarsbalk beladen met 3 zwarte
eenden naast elkaar op water van natuurlijke kleur."

En op een' kwartierstaat van Gerard van Midlum, in 1915 aanwezig
op de Heraldische tentoonstelling te Rotterdam, vond ik een wapen
van Diemen als volgt:

,,in groen een zilveren dwarsbalk beladen met 3 groene
merletten".

En van der Aa zegt in zijn Aardrijkskundig Woordenboek, dat de
gemeente Diemen en Diemerdam als wapen voert:

,,in groen een zilveren dwarsbalk, waarop 3 zwemmende
eenden van natuurlijke kleur" (aldus woordelijk deze be-
schrijving ).

Volgens deze bronnen zijn de volgels dus óf eenden öf merletten,
hetgeen zeker onjuist is, want volgens het Magazijn van Nederlandsche
Taalkunde III pag. 199 is diem of deern het oude woord voor zwaan en
derhalve moeten naar mijne meening de vogels in deze wapens zwanen
zijn en zijn deze wapens gedeeltelijk sprekend.

Vandaar dan ook, dat de lakafdruk van A. van Diemen 8-1-1789 te
Buijl in de Missiven aan de Admiraliteit op de Maze als wapen vertoont:

„een verhoogde zwanekop met hals vergezeld beneden van 2
zwanepooten" en als helmteken : een zwanekop met hals tusschen
eene vlucht".

Wapens Marckeloff, Marckolff, Matcolff en Markeloff.
Jonker Palijck Marckeloff in 1638 op Ensinck richter van Diepenheim

voerde volgens zijn met papieren ruit bedekt zegel in het rechtelijke
archief Borculo als wapen :

„een gekroonde vogel met de vleugels zijwaarts gestrekt staande
op een' schuinrechts geplaatsten tak en met een' eiketak in
den bek".

Evenzoo, doch zonder tak in den bek van den vogel en deze niet op
eenig voorwerp staande, vertoonen de lakafdrukken in de Volmachten
van de Geldersche Leenkamer van jonker Wilhelm Marckeloff toe En-
sinck en zijne nicht Maria Catrina Marckeloff toe Ensinck, getrouwd
met Mathias Wilhelm van Wijdenbroek, beiden 9-3-1700 te Nede, en
van Anna Judith Sophia Marckeloff 9-3-1700 de vrouw van Christoffel
Samuels en zuster van voornoemde Maria Catrina.

Aleff Marcolff in 1543 voerde volgens zijn zegel aan charter No. 60
in de Charters (reversalen) van de Geldersche Leenkamer als wapen :

„een vogel op een' los in het veld geplaatsten grond vergezeld
van 3 op den grond geplante eikels aan lange stelen, waarvan
één in schuinrechtsche richting rechts naast den vogel, één in

195



schuinlinksche richting links naast den vogel en één achter den
vogel langs gaande." Met als helmteeken een dito vogel met een
takje, waaraan 3 eikels, in den bek.

Henricus Markelof f in 1659 te Diepenheim voerde volgens een 17e
eeuwsche M.S. Wapenboek zonder titel het zelfde wapen als hiervoor
bij Palijck Marckeloff beschreven.

Dit nu zijn sprekende wapens, want de bevolking ten platten lande
in Gelderland en Overijssel noemt de Vlaamsche gaai een „markol",
„markolf", „meerkol" en de Limburgers spreken van een „markunfke",
terwijl de Duitsche benaming van dezen vogel „eichelheher" is. Deze
laatste benaming maakt de aanwezigheid van de eikels en eiketakken
in deze wapens ook duidelijk.

Tevens blijkt uit het voorgaande, dat de beschrijving van het wapen
Marckolff in het Armorial Général foutief is. Deze toch luidt als volgt:

in blauw een zilveren gier (vautour) met opgeheven vlucht op
gouden tak en met een gouden bliksemschicht in den bek".

Arnhem, Nov. 1951.

Een bekeering in 1673

In het doopboek van Fijnaart (N.B.), onder No. 2 berustende ten Rijksarchieve te
's-Hertogenbosch, komt een doopacte voor, welke door haar inhoud waard is de
lezers te worden medegedeeld. Immers, slechts zelden zal het voorkomen, dat in een
stad, niet aan zee gelegen, een neger wordt gedoopt. Ik kan me voorstellen, dat zulks
in steden als Amsterdam en Rotterdam wel meer is geschied, doch in Brabant zal dit
vermoedelijk wel tot de hoge uitzonderingen behoren. Het feit dat de dopeling bediende
was van een militair, die bij de plechtigheid als getuige fungeerde, verklaart hoe hij in
het Brabantse land verzeild was geraakt.

De acte luidt: „Oct. 8 (1673). Na voorgaande belijdenisse des Ge-
loofs gedoopt een Moor van Tituaan, gent. Michiel Cornelisze, ter oor-
sake van sijnen doop alhier geseyd van den fijnaart: getuyge is geweest
de Heer jacob Rotgans Ritmr. van een comp. ruyterij, tegenwoordig in
quartier alhier, en heer van Michiel voornt."

In margine staat de aanteekening : dito attestatie van doop verleent.
Utrecht. J. B. W. M. VAN ROOSMALEN.

In het Doopboek der Lutherse gemeente te Zaandam d.d. 18 Aug. 1697,
Rijksarch. te Haarlem No. 752, komt voor de volgende inschrijving :

,,De voorleden 18 Aug. des morgens om 8 uur, is de Czaar of
„Grootvorst van Moscovien Perer Atexowits met een Keuls schuitje

„met 6 Moscoviters alhier op Zaandam incognito aangekomen, en
„heeft 8 dagen gelogeert op Krimpenburg bij een smidsknecht van
„Boy Thijssen ; daarna is hij naar Amsterdam gevaren, alwaar
„zijne groote ambassade is aangekomen. Hij is 7 voeten lang, hij
„ging gekleed in Sardammer boerenkleeren ; hij timmert op de
„admiraliteitswerf en is een liefhebber van schepen."

De naam van deze smidsknecht was Gerrit Kist, en het Czaar Peter-
huisje, dat zich nog in Zaandam bevindt, is dan ook het achtergedeelte
van het huis van genoemde Gerrit Kist; Krimpenburg heet thans Krim.

Amsterdam. P. HOFMAN.
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Een vestigingsvergunning, gevraagd in 1563

Dat er niets nieuws onder de zon is, zullen de lezers kunnen consta-
teren, als ze het onderstaande verzoekschrift lezen. Het luidt als volgt:
(Gemeente Goes, voorgebodenboek, voorlopig no. 2, fol. 173.)

Aen Mijn Heeren Baüliu, burgemeesters, schepenen ende raedt der
stede van der Goes.

Verthoent in alle reverentie Johan Adriaensz. Blanx dijckgraef van
de Wateringe bewesten Yerseke, in Zuytbeverlandt, hoe hij toender,
gezins-ende uyt goede affectie, die hij de voirsz. stede dragende es, wel
geneijcht zoude wesen te commen wonen ende residentie houden binnen
der selver stede, hoewel als notoir es, hem zoe wel oft bat gelegen es,
zijne ende zijne ouderen ende voirsaten resedintie te continueren binnen
der prochie van Cloetingen oft elders buyten de voirs. stede, welcke 't
voirs. dijckgraefs-ende thoenders-woninge binnen deser stede der selver
stede causeren zal, merckelick voirdeel, baet ende profijt in considera-
tien van alwelcken de voirs. dijckgraef, thoender wel begeeren soude
hem bij Ulieden E. heeren geaccordeert te werdene, zoe lange ende te
wijle hij in deese voirs. stede wonen ende resideren zal 't zij hij .poirter
zij oit zij oft niet vidomme van allen exhijsen 't zij hij zijne winen met
der aeme ofte vate innelegge, oft deselve doe jaelen tot dengeenen
husen, die binnen dese voirs. stede vrij van allen exhijsen gehouden
worden up herfven, hem noch exempterende van allen scutteriën ende
ghilden alwaert oick zoe, dat hij in toecomende tijden 't zij duer ouder-
dum oft andersins den voirs staet van 't dijckgraeffscap niet en bediende.
Midtsgaders noch dairenboven hem zijn huijsvrou ende kijndren insge-
lijck exempterende (indien zijluiden oft eenich van hen in thoecomende
thiden uijter voirs. stadt verkoze metterwoene tzij tot wat plaetse oft
landt 't selve ware), van allen rechten van exuegelt, 't welck van wegen
der voirs stede hen oft eenich van henluijden geeijscht zoude mogen
worden, 't zelve doende ende hem dairvan verleenende behoirlicke acte,
zal hij hem verobligeert houden de voirs. stadt (behouden eedt, eere ende
goedt) alle dienst eere ende voirdeele te doene, hem goetliex mogelick
zijnde.

Wie was die aanvrager ?
Hij behoorde tot een geslacht, dat sedert vele jaren in Kloetinge

woonde. Reeds in de vijftiende eeuw wordt het genoemd. (1)
Er is de volgende stamreeks uit deze gegevens op te stellen.
1473, 1476 en 1483, Clais Pieterse van Blancxkinderen, wiens zonen

heten Mr. Cornelis, Christiaan en Pieter.
1512, Jan Cornelisz. van Blancx.
1524, Walraven Adriaen Jansz. rentmeester. (Was dit misschien een

petekind van Walraven de tiende, Heer van Breederode, die ambachts-
heer van Kloetinge was ?)

Van verscheidene van hen zijn te Kloetinge dé zerken bekend geble-
ven, vermeldende hun naam en wapen (drie kepers).

De zoon van laatstgenoemde is de schrijver van het verzoekschrift,
Johan Adriaenszoon Blanx.

Hij was rentmeester voor de Ambachtsheer, Reinier Walraven, de
dertiende Heer van Breederode; bij diens overlijden in 1584 opgevolgd
door Walraven van Breederode.
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Aangezien deze Heer op het slot Batenburg bij Vianen woonde, zal
Blanx zeer zeker heer en meester in zijn woonplaats zijn geweest.

We treffen hem daar aan als Schepen en later ook als Schout.
' Benoemingen in de Parochie geschiedden door hem uit naam van zijn

Heer, zoals o.a. blijkt uit het schepenacteboek van 1586/87. (2)
We lezen daar :
Officieren van de Parochie en Heerlijkheid van Cloetinghe gecoren

ende genomineert bij Joan Arianesen Blanckx als rentmeester ende van-
wegen Heere Walraven van Brederode, Here van Brederode als heer
van Cloetinghe voorsz. omme te dienen van Paeschen anno 1586 tot
Paeschen 1587.
Schepenen. Bouwen Wissens, Sijmon Marinusse, Jan Ponceus, Cornelis

Dominicus, Jan Piersse in Abbekinders, Pieter Jans in Man-
nee en Harrent Pieters.

Secretaris. Cornelis Adr. Soetwater, die zijn eed voor het
eerste jaer dertienden Aprillus '86.

Kerckmeesters. Jan Pocius, als ontvanger, Marinus Cornelisse, Cornelis
Cornelisse in de Groe en Adriaen Abels.

Heijlighe Gheestmrs. Harrent Pieters als ontf., Corn. Jacobs in 's Heer
Elsdorp en Adriaen' Dommisse.

Gasthuijsmrs. Hubrecht Jansz. uit Noorteijn als ontf., Jasper
Adriaens Pieter Matthijsse in de Groe.

Capelmrs in de Groe. Pieter Wissens als ontvanger, Crijn Willouts en
Adr. Adriaensz. te Blanckxkinderen. (Blanckxkinderenhoek
is een tiendhoek in Kloetinge.)

Capelmrs. in Tserelsdorp. Cornelis Dommisse als ontfr., Gheert Jacobse
in Tserelsdorp en Corn. Cornelisse Macharisse.

Steenmrs te Mannee.
Pieter Janssen te Mannee en Jacob Lambrechtsen.

Steenmrs ter Vaten en Waenskinderen.
Jan Geertsen ter Vaten en Jan Jacobs ter Vaten.

Steenmrs. naer Abbekinders.
Foort Jacobsen in Abbekinderen en Jacob Matthijsse in Ab-
bekinderen.

Vinders van visch en vleesch (keurmeesters).
Adrien Logierse (obiït) en Job de Backer.

Schotters. Willem
Johan Adriaensz. had dus veel ambten te begeven. Velen hadden hem

vermoedelijk naar de ogen te zien.
Hij bewoonde het grote huis bewesten het marktplein, dus met uitzicht

op de vaete. (De grote drinkput voor het vee en de paarden).
Het werd vanouds het rentmeestershuis genoemd en hij mocht dus

met recht Kloetinge beschouwen als de residentie van zijn ouderen en
voorzaten.

Hij was echter niet alleen rentmeester van Kloetinge, maar ook dijk-
graaf van het Waterschap ,,de Breede Watering Bewesten Yerseke",
waartoe hij 23 Mei 1556 commissie kreeg. (3)

Daardoor was hij iemand, wiens invloed ver uitging boven die in zijn
„residentie".

Dat Waterschap toch besloeg meer dan de helft van het gehele eiland
Zuid-Beveland.
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Het lot van veel boeren hing af van de ijver en bekwaamheid van
die dijkgraaf.

Mr. Laurens Pieter van de Spiegel noemt hem „de beroemde dijk-
graaf", Jan Adriaansz. Blancx. (4)

Deze beroemdheid had hij te danken aan zijn goede zorg voor de
dijken in de periode der grote dijkvallen en ondergelopen polders. (5)
Was hier misschien te veel macht in één hand verenigd ?

Na zijn dood worden die betrekkingen niet langer door één persoon
waargenomen ; Pieter Willems wordt rentmeester en Johan Fortse Ter-
ves wordt dijkgraaf, in 1595 opgevolgd door Cornelis Adriaanse Soet-
water, hiervoor reeds genoemd als secretaris van Kloetinge.

Johan Adriaansen had een zoon Mr. Nicolaas ; deze werd gecommi-
teerde Raad van Zeeland wegens Goes. Bij de Unie van Utrecht in
1579 trad hij op als één der Gedeputeerden van "Zeeland, waarbij hij
echter wegens ziekte werd vervangen door de bekende Jacob Valcke.

Mr. Nicolaas overleed 1 Februari 1582. (6)
En nu de beslissing op het verzoek tot vestiging op de door aanvrager

gestelde voorwaarden.
Wij kunnen begrijpen, dat de Goese Heren Blanx wel gaarne als

ingezetene wilden ontvangen. Ook werd voor een deel aan wensen vol-
daan, wat onder deze omstandigheden te begrijpen is.

De beslissing is aan het slot van het afschrift van het ingediende ver-
zoek geplaatst en luidt als volgt: „den suppliant werdt geaccordeert
vrijdum van exchijse in zulcker manieren als hij die begeert met exemptie
van de vri scutterië.

Actum den. Ve Januari XVc LXIII stilo commune. Oirconde mijns
hanteijcken er onder gestelt als secretaris".

Het is niet duidelijk vast te stellen, wanneer Blancx zich in Goes ge-
vestigd heeft. Van de Spiegel meldt, dat hij in 1574 in Kloetinge verblijf
hield. (Misschien als zomerresidentie ?) In 1577 echter zal hij zeker wel
in die stad gewoond hebben. Namens de stadsregering toch werden
Cornelis Pieterszoon Polderman, Burgemeester der Stad, Jan Adriaans-
zoon Blancx, Dijkgraaf der Breede Wateringe, een man van aanzien
onder de Landzaaten, afstammende uit het oud adelijk huis van Yerseke,
Pieter Jasperszoon van Vosmaar, Schepen en meester Jacob Valcke,
secretaris der Stad, die den Prince van Oranje zeer toegedaan was,
aangewezen om zich te vervoegen bij zijne Princelijke Doorluchtigheid,
en aldaar vanwege de burgeren en ingezetenen van de Stad en het
Eiland, verzoeken en ontvangen behoorlijke voldoeninge, om op dezelve,
volgens de Vrede van Gend, de Stad en het Eiland te laten komen onder
het Gouvernement van den Prinse, als Stadhouder van Holland en
Zeeland van wegen den Koning, mitsgaders te verklaren, dat de Wet-
houderschappen alsdan bereid zijn te ontvangen en te gehoorzamen de
bevelen van den Prince.

Genoemde Heeren hebben dan ook te Middelburg op den 22 Maart
1577 de Acte van Satisfactie met den Prins van Oranje onderteekend. (8)

Blanx heeft in Goes aan de Grote Markt gewoond. Hij is overleden
in 1587. Zijn weduwe is overleden vóór 6 November 1595.

Op' dien dag toch wordt nomine de gemeene erfgenamen van Jan
Adriaensen Blancx, dijckgrave van Bewesten Yerseke met Willemijne
Blancxen huysvrouwe zal. mem. verkocht aan Jacob Adriaensen Boom,
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een huis met een nieuwen camer staande aan de Oostzijde van de Merct
b(innen) d(eze) g(emerken). Oost, West ende Noort 's heeren strate
ende Zuijt Adriaan Cornelis Calloo. (7)

Uit de verdere inhoud van de acte blijkt, dat de bouw van de nieuwe
salette en bovenkamer aanbesteed en betaald, doch nog niet afgeleverd
is. Zou dus de Gotische trapstijl met beeld en huismerk, waaronder 1600,
die thans in het Goesè museum berust, voor de Heer Boom zijn ver-
vaardigd ?

Het huis is thans postkantoor. Het is hetzelfde, als dat, hetwelk mevr.
N. Basenau-Goemans beschreef in haar boek „Het oude huis en wij".

Oud-Leusden. J. J. POLDERMAN.

(1) Leenregisters Bewesten Schelde door Mr. R. Fruin, no/343, 417, 541 en 1213.
Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie

Zeeland beschreven door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins, 136 en 137.
(2) De archieven van de rechtbanken, weeskamers enz. „De eeuwsche eilanden" door

Dr. L. W. A. M. Lasonder, 3132. Kloetinge 1586.
(3) Mededeling van de Heer L. E. de Brakke, archivaris der Brecde Watering Bew.

Yerseke.
(4) Bundel van onuitgegeven stukken door Mr. Laurens Pieter van de Spiegel 1780,

Deel I.blz. 249.
(5) Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap, 64e Deel, bl. 5.
(6) Zeeuwsche Volksalmanak 1845, bl. 107 en 108.
(7) Lasonder, (zie 2) no. 1752 folio 61.
(8) van de Spiegel, Historie van de Satisfactie waarmede de stad Goes en het

eiland van Zuid-Beveland zich begeven hebben onder het stadhouderschap van Prins
Willem van Oranje in het jaar 1577, bl.175, 232, 233 en 403.

Cliché Oooi- en Eemlander

Kijkje op de Genealogisch-heraldische Tentoonstelling, gehouden in het Gemeente-
museum te Hilversum, Oct/Nov. '51, georganiseerd door de Afdeling Hilversum, Gooi-

en Eemland, der Nederl. Gen.'Ver.
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Een familieverhaal aan de werkelijkheid getoest.

In vele families doen verhalen de ronde, die van ouder op ouder wor-
den doorverteld en die betrekking hebben op het leven van een verre
voorvader, de betekenis van de familienaam of de herkomst van de
familie. In de practijk komt het er echter meestal op neer dat niemand
er de moeite voor neemt om te onderzoeken wat precies van het verhaal
waar is, zodat met elke generatie het verhaal meer en meer verdraaid
wordt.

De leden van het te Amsterdam wonende geslacht Gnirrep hebben
ene bevredigende verklaring voor het ontstaan van hun naam. Een ieder
zal moeten toegeven, dat hun naam nu niet direct alledaags is en meer
doet denken aan een of andere Slavische taal, dan aan het Nederlands.
Ik heb eens nagegaan hoe in verschillende takken van de familie dit
verhaal verteld wordt en in grote trekken is het als volgt:

In de Franse tijd (Speelt niet elk familieverhaal zich af in de „Franse
tijd" ?) was er een zekere Percing, die stamde uit een Franse familie
Perrin. Hij was als lakei in dienst bij een vorst (Willem V ?) of volgens
anderen in krijgsdienst en vertrok naar Engeland. Daar kreeg hij heim-
wee en hij keerde terug naar Nederland, waar inmiddels Frankrijk de
baas was. Uit angst voor zijn relatie met genoemde vorst of om de
conscriptie te ontduiken draaide hij zijn naam om en noemde zich voor-
taan Gnirrep.

Wat zeggen de archieven hier nu van ?
De eerste Gnirrep, die we in Amsterdam aantreffen heette Friedrich

Elias Gnirrep. Op 18 Juli 1806 huwde hij te Amsterdam met Christina
Hibbelaars. De ondertrouwinschrijving luidt als volgt :

Friedricht Gnirrep, van Pirmont, Luthers, oud 30 jaar, op de
O.Z. Voorburgwal bij de Lange Niezel No. 153, Ouders
dood, geads. met Jan Arentse in de Molensteeg.
Christina Hibbelaars, van Elsvleet bij Bremen, Luthers, oud
20 jaar, woont als boven, geads. met haar moeder Johanna
Krugers, woont als boven.

Twee dames Gnirrep te Amsterdam, spraken erover, dat zij een oud-
tante gehad moesten hebben, die Betje Perring heette. Op dit spoor
zocht ik verder. Inderdaad overleed op 10 Mei 1885 te Amsterdam
Elizabeth Perenk, 81 jaar oud, weduwe van Henricus Swijters.

In de registers van het Oude Mannen en Vrouwenhuis der Herst.
Evang. Luth. Gemeente in de Haarlemmerstraat 75, waar zij overleed,
vinden we haar als volgt:

Elisabeth Pering, opgenomen 15 April 1885, weduwe van Henricus
Swijters, overleden 11 Mei d.a.v.

Op 20 November 1839 huwde zij te Amsterdam met Henricus Swij-
ters, zij ondertekende de huwelijksacte met Elizabeth Perring.

Haar ouders waren : Frederik Perenk en Christina Hibelaars.
Verder bleek dat zij op 31 Juli 1803 geboren was en op 3 Augustus

d.a.v. gedoopt in de Evang. Luth. Kerk als dochter van bovengenoemde
ouders.

Het staat vast, dat zij een dochter was van de latere Frederik Gnirrep
en Christina Hibbelaars, n.l.
a. De familie Gnirrep kent haar familie, weet zelf bijzonderheden van
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haar te vertellen, die hier niet ter zake doen.
b. Evenals de Gnirrep's is zij Luthers.
c. De toevalsfactor, dat Frederik Perring en Frederik Gnirrep twee

verschillende personen zouden zijn kan wel uitgeschakeld worden.
Echter "zij werd drie jaar vóór het huwelijk van Frederik Gnirrep

en Christina Hibbelaars geboren ! Zo zij een buitenechtelijk kind' was
geweest, zouden de doopregisters dit vermeld hebben. Zijn haar ouders
dan twee maal gehuwd geweest ? Dan zou Christina Hibbelaars als
weduwe of als gescheiden echtgenote van Frederik Perring vermeld
zijn,1 tenzij er iets aari de hand was.

Samenvattende kom ik tot de volgende uitbreiding en mij meest waar-
schijnlijke versie van het verhaal.

Frederik Perring, gehuwd (vermoedelijk elders, daar geen huwelijks-
acte te Amsterdam te vinden is) met Christina Hibbelaars, komt naar
Amsterdam en krijgt daar een dochter Elizabeth. Mogelijk was hij inder-
daad in dienst bij Stadhouder Willëm V, doch hij kan nimmer gelijk
met hém naar Engeland zijn vertrokken*, daar dit reeds op 18 Januari
1795 geschiedde. Laten we aannemen, dat hij inderdaad enige tijd in
Engeland vertoefde, zijn vrouw met kind hier achterlatend. Ook trok
hij met Willem V mee naar Brunswijk om na zijn dood in 1806 naar
Amsterdam terug te keren, waar inmiddels Lodewijk Napoleon de scep-
ter zwaaide. Nu veranderde hij zijn naam, maar was nu ook niet meer
gehuwd met Christina Hibbelaars, waarna zij hertrouwden en hij zich
opgaf als Friedrich Gnirrep afkomstig van Pirmont. Na de omwenteling
in 1813 was inmiddels de Burgelijke Stand ingesteld en was de naam
Gnirrep officieel geregistreerd' en kon niet meer veranderd worden.

Ik geef toe, dat het misschien een beetje gezocht verhaal is, maar het
is het enige dat met alle tot op heden bekende feiten klopt.

De eerste afstammelingen van Frederik Perring.
Frederik Perring, alias Friedrich Elias Gnirrep, gehuwd te Amster-

dam 18 Juli' 1806 met Christina Hibbelaars, dochter van Johanna Kru-
gers, overleden te Amsterdam op het Roeterseiland 8 October 1835.

Beroep : Kleermaker. Overleden in hét Cholerahospitaal aan de Klo-
veniersburgwal te Amsterdam 21 September 1832.

Kinderen :
Elisabeth Perring, gehuwd met Henricus Swijters, geboren te Leeuwar-

den 6 November 1799, zoon van Marijke Swijters;
Jóhan Adolf Gnirrep, geboren te A'dam 2 Nov. 1807. Gehuwd te

Amsterdam 12 Mei 1841 met Zara Hording, geboren te A'dam 20
Maart 1806, dochter van Pieter Hording en Elisabeth Dusart.

Friedrich Wilhelm Gnirrep, geb. te A'dam 22 Aug. 1809, gedoopt
6 September 1809 in de Herst. Evang. Luth. Kerk. Doopgetuigen:
WILHELM PERRIN en Trijntje Steerman.

Carl Friedrich Gnirrep, ged. 26 Nov. 1810 A'dam, geh. 1. Gijsberta
van Ewijk, geb. A'dam 8 Febr. 1813, do.' Jacobus van Ewijk en Heririca
Margaretha Becking. 2. Francina van Turnhout, geb. 5 Mei 1815. Overl.
A'dam 21 Febr. 1907.

Johan Pieter Gnirrep. Geb. ca. 1814.
Johanna Frederika Gnirrep. Geb. ca. 1820. Overl. A'dam 15 Oct. 1904.

*) Tenzij hij nogmaals bijv. ± 1802 in Nederland teruggeweest is.
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Gehuwd: 6 Aug. 1851 met'Hermanus Eelkes.
Wilhelm Friederiqh Gnirrep. Geb. 21 Juni 1822 A'dam. Gehuwd :

28 Juli 1852 Sara Smit, geb. 14 Febr. 1825. Overl. A'dam 14 Oct. 1881.
Wilhelmine Caroline Gnirrep:- Geb. 6 Nov. 1824. • Overl. 7.Jan. 1826
te A'dam. P. A. HARTHOORN.

Retro-;acta van de Burgelijke Stand in de provincie
Noord-Brabant

Door. vriendelijke bemiddeling van ons lid, de heer Mr. J. W. F. X. de Rijk te
Haarlem vernemen wij het volgende : . . .

Zoals bekend, zijn ook in Noord-Brabant nog een aantal .oude doop-, .trouw- en
begraafregisters, welke nimmer in het Rijksarchief werden opgenomen, doch steeds
onder beheer der, plaatselijke geestelijkheid zijn gebleven. Door de goede zorgen van
de heer Z.E. Heer Hens, archivaris van het bisdom 's-Hertogenbosch, is het over-
grpte deel dezer boeken, voor zover het plaatsen betreft, die onder, deze diocees res-
sorteren, thans bijeengebracht in het Bisschoppelijk Museum, Mariënburg 11 te 's-Her-
togenbosch, waar inlichtingen over deze registers zijn te verkrijgen..
• Dit is een verheugend bericht, omdat verwacht kan worden, dat de bedoelde registers
in het Museum een goede — en naar wij hopen, ook een. veilige —- plaats, zullen
vinden, waardoor zij bewaard zullen blijven voor het nageslacht. Helaas zijn nog. niet
alle boeken naar het Museum overgebracht, daar enkele Heren geestelijken meenden,
dat de registers van hun parochie aldaar verder dienden te worden bewaard. Hoe goed
ook gemeend en hoe zorgvuldig de fungerende geestelijke hiervoor wellicht moge zor-
gen, blijft steeds de mogelijkheid open, dat opvolgers in de toekomst minder zorg
aan het oude archief zullen besteden e.n dat dientengevolge na verloop van jaren zal
blijken, dat het aantal dezer boeken verminderd is, doordat op onnaspeurlijke wijze,
dan wel door brand, muizen of andere oorzaken registers volkomen vernield.zijn. In de
loop der jaren is dit niet eens, doch ettelijke malen geschied en dit zal blijven voort-
duren tot alle boeken en papieren van oudheidkundige waarde ondergebracht zullen zijn
in archieven, waar men ze de plaats, temperatuur, de vochtigheidsgraad en de veilig-
heid kan geven, waarop zij, vanwege hun waarde en ouderdom, recht hebben. Moge
het aan alle beheerders van oude stukken gegeven zijn, dit in te zien. Dan zullen
onnodige verliezen tot het uiterste beperkt worden.

Ons geacht medelid, de Heer J. H. Bekouw, te Bussum, schrijft ons :
Het zal U bekend zijn, dat ik sedert langen tijd veel belangstelling heb gehad voor

de lotgevallen der emigranten, die tijdens de Spaanse overheersing der Nederlanden
(speciaal de Zuidelijke), ter wille van het geloof en om andere redenen, hun geboorte-
grond verlieten om zich elders te vestigen en dat ik in het bijzonder wat Ronse be-
treft, daarover een werkje in twee deeltjes heb doen verschijnen, onder de titel: „Ban-
nelingen en Vluchtelingen uit Ronse",

Op aanraden van wijlen de Heer van Rossum du ChStel uit Leiden, bewerkte ik
daarna drie andere Zuid Nederlandse plaatsen, namelijk: Belle, Hontschoten 'en Pope-
ringen, en deze plaatsen werden gekozen, eerstens, omdat daarvandaan een groot aantal
emigranten kwamen, docK voorts ook, omdat over hen nog weinig of niets is gepubli-
ceerd.

Het werk, dat daarop tot stand kwam, vooral met medewerking van genoemde Heer
van Rossum, is nu gereed gekomen, onder de titel : „De Emigratie uit Belle, Hont-
schoten en Poperingen tijdens de Spaanse overheersing".

Helaas heb ik, wegens de enorme kosten, ervan moeten afzien, het in druk te doen
verschijnen, doch het als Handschrift (in twee delen met naamregister) in eigendom
overgedragen aan het Centraal Bureau voor Geneologie, te 's-Gravenhage, Nassau-
laan 18, tot welke instelling belanghebbenden zich dus kunnen wenden.

Het werk is geheel op dezelfde leest geschoeid als mijn publicatie over de emigratie
der Ronsenaren, het begint (deel I) met de opsomming van zoveel mogelijk feiten-
materiaal in de drie genoemde plaatsen zelve, met betrekking tot de toen daar voor-
komende geslachten om vervolgens (deel II) te behandelen de families, die elders wer-
den aangetroffen en die geïdentificeerd konden worden als afkomstig uit Belle, Hont-
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schooten en Poperingen. De plaatsen, waar zij werden gevonden zijn de volgenden :
Nederland. Alkmaar, Amsterdam, Arnemuiden, Delft, Deventer, Dordrecht, Goes,

Gouda, Haarlem, Leiden, Middelburg, Oude Tonge, Rotterdam, Utrecht, Veere en
Vlissingen.

Duitsland: Emden, Frankenthal, Keulen en Wesel.
Engeland: London, Norwich en Sandwich.
Het Register omvat circa 3500 familienamen, waarvan hieronder volgen die na-

men, die méér dan 10 keer voorkomen, zulks om enigszins een — hoewel gebrekkig —
overzicht te geven :

v. Ackeren, Alenson, Ariëns, Arendt, Baelde, Baert, Bambeecke, Bardeloos, Batten,
v. d. Beecke, Blaauvoet, de Blocq, v. d. Berch, Sorry (Boeree), Bolle, Boerave, Bou-
den, Braem, de Bruijne, Ie Brune, de Buckere, Canen (Canin), Carpentier, de Ciercq,\
de Coninck, de Crauwelaar, Claes, v. Dalen, de Deckere, Denijs (Denis), Diccks, v. d.
Dijcke, Ente (Enthe), de Fine (Fijne), v. Ganne, Ghijseling, Godschalck, Goddunt,
Goossen, de Grote, v. d. Haghe, de Hane, de Haze, HalHnck, Hasaert, v, Hecke, de
Hegere, Herwijn, Heuzick, Houwenagele, de Hondt, v. d. Houcke, v. d. Hove, Jacobs,
Janssen, Kesteman, Lammen, Lamote Lantsheer, Liebaert, v. d. Linde, Lodijck, Loten,
Maarten, de Meij, Merveille, Minne, Moens, Ouzeel, P'armentier; Platevoet, v. Peenen,
Priem, Questriy, de Queckere, de Raadt, Reckemaeckere. de Roo, Rouveroij, de Rijcke,
de Saint Pol, Schipman, Serjans, de Smeth, v. d. Steen, v. d. Straafen, de Swarfe,'
Thores, Trioen, de Turck, Vasseur, v. d. Veecke, Vermeer, Vermeulen, v. d. Vinck,
de Visch, Vleesch, de Vos, Vrammoult, de Vrijere, de Wael, v. d. Walle, Wecksteen,
v. d. Weege, de With, de Somere, de Sitter.

Meer uitvoerige gegevens- of genealogiën zijn verstrekt over de geslachten : Bam-
beecke, Bisschop (Buskoop), Borry (Boeree), Boerhaave, Ente en de Swarte. Deel I
bevat de pagina's 1 — 192, deel II, van 193—486.

Boekbeoordeling
Mr. J. G. Huyser. De voorouders van Christus. 's-Gravenhage 1951, uitgegeven bij

H. de Bot te Rotterdam.
Ons geacht mede-Iid heeft in dit 116 bladzijden tellende boek, dat verlucht is met

8 fraaie reproducties van oude schilderijen, allen betrekking hebbende op het leven
van Christus op aarde, een probleem aangesneden, dat alleszins onze belangstelling ver-
dient en niet in de laatste plaats om de wijze, waarop het wordt voorgedragen. Met
veel eruditie haalt de schrijver de oude bronnen aan, waaruit hij geput heeft, besluitende
met voldoening zich in goed gezelschap te bevinden met Martin Luther, Origenes, in
zijn mening over het bestaan van Christus en zijn voorgeslacht.

Amsterdam, Nov. 1951. " W. R.

A. Bijl Mz. „Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en
uit de Grote Kerk te Maassluis". 238 blz., 20 platen en 3 platte gronden.
Uitgave van Gorcum en Comp., Assen, 1951. Fl. 15.—.

Doordat een groot deel van kerk bij een bombardement in 1943 werd verwoest, zijn
bij de grondige restauratie en herbouw vele grafstenen met familiewapens te voor-
schijn gekomen, die tot voor kort onbekend of onbeschreven waren, zodat in dit boek
vele nieuwe gegevens voor het eerst worden gepubliceerd. Het werk bevat een be-
schrijving van alle in de kerk voorkomende eigen graven en de daarbij behorende graf-
stenen met vermelding van de eigenaars en de daarin begraven personen, waarbij een
overzicht wordt gegeven van de bronnen waaruit de gegevens over de graven zijn
verzameld. Van de 401 in de kerk aanwezige graven, worden de 177 eigen graven
beschreven, de overige grafsteden waren huurgraven. In de kerk werd begraven van
1624—1828. Tijdens de restauratie werden bij de herplaatsing van de stenen de meeste
gedenktekens niet op hun oorspronkelijke plaatsen teruggelegd, maar aangebracht in
kerkgedeelten waar zij minder van slijtage te lijden hebben en beter bezichtigd kun-
nen worden. Een dertigtal van de mooiste en gaafste grafstenen werden in-het koor ge-
legd, waar zij nu een waardevol geheel vormen van gedenktekens betreffende ons voor-
geslacht. Verder bevat het boek een platte grond van de stenen in het koor, benevens
platte gronden van de oude en nieuwe toestand van plaatsing in de kerk, waardoor
het boek een goede gids is voor een bezoek aan de kerk. De 20 platen bevatten 85 zeer
duidelijke afbeeldingen van grafstenen, die schrijver met grote nauwkeurigheid heeft

204



getekend. In een bijlage worden de opschriften van 13 grafstenen op het kerkhof mee-
gedeeld, die in 1949 naar de Alg. Begraafplaats zijn overgebracht. Voorts zijn toe-
gevoegd een naam-, wapen- en huismerkenregister.

Een ieder, die in zijn kwartieren Maassluisse families heeft, kan in dit boek iets
van zijn gading vinden. Een dergelijke systematische uitgave is wenselijk voor meer-
dere kerken en moge navolging vinden. Schrijver en uitgever verdienen alle lof voor
hun belangrijke en welverzorgde uitgave.

Haarlem,, Nov. 1951. G. Roodenburg.

Dr. Ds. A. J. C. Krafft. Historie en oude Families van. del Neder-
landse Antillen, Het Antilliaanse Patriciaat, met een historische inleiding,
zestig uitgewerkte genealogieën, genealogische aantekeningen, fragmen-
ten van genealogieën, ongepubliceerde documenten en een overzicht van
bronnen zowel gedrukte als in handschrift. 's-Gravenhage, Martinus
Nijhoff, 1951. Fl. 40.—.

Dit 448 pagina's tellende boek is genealogie in de beste zin des woords. Hier geen
dorre opsomming van data en plaatsnamen, doch geschiedenis verlucht met wapens,
portretten, kaarten en geplaatst iri de tijd, en de plaats waarin de lotgevallen der fami-
lieleden plaats vonden.

De Heer W. Ch. de la Try Ellis geeft een voorwoord, dat eigenlijk een lamp is
voor de voet, die in dit grootse werk stapt; waarna Ds. Krafft aanvangt met de
Historie der' Nederlandse Antillen, met jaartallen, en vertelt over de Protestantse,
Katholieke en Joodse gemeenschappen, in wier godshuizen de bewoners der Antillen
lieten dopen of besnijden. De schrijver geeft zelfs op de blz. 363—382 een copie van het
Geboorte- en sterfteregister van de Joden op Curacao 1722—1830. Daarna volgen de
genealogieën van niet minder dan 60 oude families, die op de Antillen leefden, de
meesten met wapenafbeelding. Belangrijk is de lijst der slaveneigenaars in 1863, waar-
uit de welstand der families is op te maken.

Verder vindt men een volledige lijst der Gouverneurs over deze eilanden; tien kaar-
ten en 105 foto's verluchten het boek.

De schrijver noemt ten slotte de bronnen, waaruit hij geput heeft en besluit zijn
werk met een Register op de persoonsnamen, die het een naslagwerk van de eerste
rang maakt. Het boek is niet alleen door zijn fraaie uitvoering, doch vooral door zijn
inhoud een begerenswaardig bezit voor ieder, die houdt van geschiedenis en genealogie.
' Amsterdam, Nov. 1951. W. R.

Van de Penningmeester
Met het oog op de hoge invorderingskosten heeft de Penningmeester

van de Nederlandsche Genealogische Vereeniging de éer U beleefd te
verzoeken Uw contributie voor het jaar 1952, groot f 7.50, zo spoedig
mogelijk te willen storten op girorekening 5 4 7 0 6 4 t.n.v. de Penning-
meester der Nederlandsche Genealogische Vereeniging te Haarlem.

Over de gelden, die niet voor 1 Maart 1952 zijn overgemaakt zal na
die datum met verhoging van inningskosten worden beschikt.

Vrijwillige verhoging van de minimum contributie is zeer welkom.
De redactie van Gens Nostra heeft grote plannen. Dit Kerstnummer
is U er een bewijs van. De redactie stelt zich voor nog meerdere dubbele
nummers te laten volgen indien de financiële toestand van de N.G.V.
het toelaat. Uw vrijwillige verhoging van Uw contributie kan ten zeerste
er toe bijdragen ons orgaan Gens Nostra tot het belangrijkste genealo-
gische tijdschrift in Nederland te maken. Wij vertrouwen hierbij op de
steun van onze leden.

Drs. W. Roodenburg,
Penningmeester N.G.V.

. Van Eedenstraat 9, Haarlem
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Banden voor de jaargang 1951
' Nadat, zoals elders in dit nummer is aangekondigd, in Februari

a.s. de inhoudsopgave met naamregister op deze jaargang yari
Gens Nostra zal zijn verschenen, zal elk lid zijn jaargang inge-
. bonden, wensen te zien. Het Bestuur heeft gemeend thans en ook
in het vervolg, banden beschikbaar te moeten stellen om Gens
Nostra een sieraad in Uw boekenkast te doen zijn.

Verkrijgbaar worden gesteld blauw linnen stempelbanden met
op de rug het gouden opschrift : Gens Nostra en het jaartal.

De prijs dezer banden voor de jaargang 1951, doch ook voor de
jaargangen 1946/'47, 1948/'49 en 1950 bedraagt f 1.50 per stuk bij
vooruitbetaling. Dit bedrag kan, onder duidelijke vermelding op de
girostróok voor welke jaargang (en) men een band wenst, worden
overgemaakt op de postgirorekening nr. 5.47064 ten name van de
Penningmeester der N.G.V. te Haarlem.

De bestellingen dienen uiterlijk 15 januari 1952 in het bezit van
de penningmeester te zijn.

De bestelde banden worden dan in Maart 1952 aan de leden
toegezonden. • •

Tijdschriftenrevue
De Knollentuin, 3e Jaargang No. 10, Oct. 1951, uitgave van de Familievereniging

Knol. Redactie : Mevr. M. Knol-van der Sluys, Mare 73, Rotterdam, geeft: Mede-
delingen van het secretariaat, familieverhaal, advertentieën en vervolg van „Het ge-
slacht Knol in Groningen", en van „Govert Cnoll" VI.
, Le Guide des Thiery, Ie Jaargang No. 10, Oct 1951, Periodiek tijdschrift van de
Internationale Familiestichting Thiery, Redacteur W. Tsj. Vleer, „de Zwannéblom",
de"Kaag, heeft tot inhoud: Fusie van alle Thiery's in België tot stand gekomen; sa-
menwerking ; Algem. Ledenvergadering te Maastricht; Agenda ; Bestuursmededelingen
en Verslagen der Vergaderingen te Haarlem, Gent, Mons, St. Truyden ; Geschiedenis
der Thiery's, VIII. , v . . , . - . . L

Te Velde. 3e Jaargang No. 4, Nov. 1951, Secretariaat: M. A. F. van de Velde,
Ruitersweg 5a te Hilversum, begint met de gebruikelijke Mededelingen van het se-
cretariaat, en vervolgt met een uittreksel van „Laarne, zijn heden en verleden" door R.
Raman, Genealogische notities verstrekt door C. Roodenburg, Lied 252 uit de „Liederen-
bundel ten dienste van de Doopsgezinde Broederschap"; Vervolg van de tweede col-
lectie fisches van Mevr. J. E. van de Velde-Meyer, en Korte Berichten.

Ons Voorgeslacht, orgaan van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, 6e
Jaargang No. 31, Sept. 1951, secretariaat: Dr W. Vosstraat 14 te Poortugaal, heeft
tot inhoud : Contact, Kwartièrstaat van Mevr. Heeren-Hersbach, E; J. C. de Veer,
Lijst van verkochte huizen te Leerdam, Mededelingen betreffende de geslachten De
Bruynne en Meylink, H. A. van Bemmel, Lijst, van Kerkmeesters der Ned. Herv.
Kerk van Kijfhoek, J. H. Brakke, De Ambachtsbewaarders van Polder Schieveen, A.
A. Arkenbout.. Lidmatenlijsten en genealogische aantekeningen uit de achtergebleven
kerkelijke archieven in Voorne en Putten, H. J. van der Waag, Akte van bekendheid,
D. J. Knoops. Genealogie Verzijl, Bericht, Vragenrubriek, Aanwinst Bibliotheek.

De Nederlandsche Leeuw, Maandblad van het Koninklijk Nederl. Genootschap
voor Geslacht- en Wapenkunde, Jaargang 68 No. 11, Nov. 1951, Hoofdredacteur:
Mr. W. W. van Valkenburg, Jonkerlaan 26, Wassenaar. De inhoud van dit nummer:
Bestuursberichten; Radio-Causerieën over genealogie; Nederlandse Familiepenningen,
door A. O. van Kerkwijk ; Een weinig bekende tak van het geslacht van Hardenbroek,
door A. H.' Drijfhóüt van Hooff (vervolg slot); De afstamming van het geslacht van
Lidth de'Jeude, door Jhr. Ir. O. C. A. van Lidth de Jeude ; Boekbespreking; Korte
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mededeling: „Donkersloot" ; Het Koninklijk Zegel der Nederlanden; Vragen en ant-
woorden. Het bijblad bevat de genealogieën De Dien en Gallois.

Ons Amsterdam, geïllustreerd maandblad, gewijd aan de hoofdstad des lands,' 3e
Jaargang No. 11, Nov. 1951, staat geheel in het teken van de Amsterdamse Haven en
het 75-jarig bestaan van het Noordzeekanaal, met vele fraaie foto's.

' L'Intermediaire, bulletin bimestrjel du service de Centralisation des Etudes généalo-
giques et Démographiques de Belgique a Bruxelles, No. 36, Nov. 1951, contient:
La Fondation Pachéco, liste alphabétiques des bénéficiaires ; Sweder d'Acoudé ; Les
Steenebruggen ; Complement a la genealogie de la familie van Santen ou de Saintes ;
Questions et Réponses. La Rédaction signale notre Radio- diffusion généalogique aux
Pays-Bas.

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

Deze rubriek is uitsluitend voor leden der N.G.V., die zich reeds
desbetreffend met de Contact-dienst in verbinding stelden,
•VERZIJL"

Martinus Verzijl, geboren te 's-Gravenhage omstreeks 1660, zoon van Johannes
Maartensz. Verzijl (notaris en rentmeester van de graving van Warfusé) en Maria
Jansdr. Kuytërs (Cuyters), huwde te Breda op 14 Mei 1687 met Maria van de Lemmer,
j.d. van Breda (ondertr. te Breda 22 April 1687 ; ondertr. te 's-Gravenhage 27 April
1687). ;

Martinus Verzijl (de naam ook wel geschreven als : Martijn Verseyl) huwde welis-
waar te Breda, doch heeft daar. niet gewoond. Kort na zijn huwelijk vertrok hij vanuit
's-Gravenhage naar Amsterdam, waar hij op 18 Juni 1687. werd ingeschreven in het
poorterboek als : „Martijn Versijl, van 's-Gravenhage, Zilversmid".

Op 4 December 1711 ondertrouwde te Amsterdam: „Martijn Verzeyl van 's-Gra-
venhagé, Zilversmid, weduwnaar van Maria van den Limmer, wonende in de Rozen-
straat, en Anna Maria van Bronchorst, weduwe van Marcelis Duyvens, wonende op
de Prinsengracht". Het huwelijk op 24 December 1711 gesloten voor de schepenen te
Amstelveen. ;

Gevraagd : Levensbijzonderheden over Martinus Verzijl en zijn beide echtgenoten,
alsmede namen en doopdata van de eventuele kinderen uit zijn beide huwelijken.
(In de werken over de Amsterdamse en Haagse goud- en zilversmeden, door Elias
Voet Jr„ wordt Martinus Verzijl niet genoemd, wel wordt genoemd: Dirk Verzijl,
goudsmid te 's-Gravenhage, d.i. een broer van Martinus).
VERZIJL '

Op 24 September 1647 overleed te Gouda in de leeftijd van 44 jaar Jan Fransz.
Verzijl, kunstschilder.

In het Weeshuis aan de Spieringstraat te Gouda hangt in de regentenkamer een
groot regentenstuk, dat in 1644 door hem geschilderd werd.

Zijn er nog meer schilderijen van zijn hand bekend ?
D. J. KNOOPS, Jericholaan 99a, Rotterdam-O.

Op 1 September 1702 trouwen te Amsterdam: Philip Carrebo van Utrecht oud
27 jaar, ouders dood, geass. zijn neef Adriaan de Cocq, en Catrina Berssangh, 28 jaar,
geass. vader Pie'ter Bersangh. De familienamen worden ook geschreven respectievelijk
Carbo en Bursa. •

In de jaren 1671 — 1675 komen Philip en Catrina niet voor in de doopregisters van
Utrecht.

Wie kan nadere inlichtingen geven ?
J. H. DE RUIJTER, Spaarnestraat 46, Amersfoort.

Wie was Mechtelt Ariensen Hoogerwerff (Hogerwerf), jongedochter, wonende te
Herpt, tr. 1667 Jan Petersen van Heesbeen, weduwnaar van Adriaantje Teunissen, wo-
nende op de Haarsteeg onder Hedikhuizen.

J. P. H. GOOSSENS, Prinses Julianastraat 21,. Vlijmen.
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Ik zoek biografische gegevens over Amsterdamse goud- en zilversmeden, juweliers,
diamantbewerkers en -handelaars, essayeurs, gouddraadtrekkers, galanteriewinkeliers
etc. vóór 1830, speciaal data van geboorte, huwelijk en overlijden, ook adressen en de
namen van hun ouders en kinderen. Ook gegevens betreffende hun loopbaan zijn zeer
welkom, alsmede ook gegevens van dergelijke personen, die niet uit Amsterdam af-
komstig zijn, maar daarheen zijn vertrokken. Daartegenover stel ik gaarne mijn gegevens
beschikbaar voor lezers, die Amsterdamse goudsmeden etc. onder hun voorouders tel-
len, en daarover iets willen weten.

R. CITROEN, Kalverstraat 1, Amsterdam.

Gevraagd de ouders van de volgende : Hermanus Wensing of Wensinck, geboren te
Dinxperlo (R.K.), vermoedelijk omstreeks 1730.

Alida Peperkamp, geb. te Andelst (geref.) op 8 Aug. 1748.
Reinier Bune o[ Buene, geb. te Nijmegen (R.K.) voor 1736 of na 1741. Is in Den

Haag gehuwd op 20 Sept. 1766. Voorts van :
Anna Massingh met ]an van Galen, van Alkmaar of Harderwijk. Hun dochter

Everdina is te Alkmaar gedoopt (Ned. Herv.) 3 Oct. 1756. Tenslotte de ouders van
Jacques Josset, (R.K.) geboren te Caen (Norm.) 14 Juni 1752 en getrouwd in 1813 in
Den Haag. J. H. BEKOUW, Beerensteinerlaan 73, Bussum.

Wie heeft er interesse in om een drietal fraai geschilderde portretten van de familie
v. d. Leyger-Jonkvrouwe Slichter van mij over te nemen tegen billijke prijs ? Zij dateren
uit het begin van de vroegere eeuw.

A. M. G. BERNARD, Oude Kerkstraat I, Utrecht.

Aanvullingen en wijzigingen op de Ledenlijst
Nieuwe leden:
812 P. G. van den Hoek, Wilgenstraat 36 B, Rotterdam N.
813 Dr. H. J. M. Hofstee, 't Hooge Huys, Alkmaar.
814 W. J. Ebeling Koning, Is. da Costalaan 22, Bussum.
815 J. M. A. Kop, Adriaan Pauwstraat 10, 's-Gravenhage.
816 A. Hessing, Koninginneweg 10, Hilversum.
817 J. W. J. Hallo, Berg en Dalseweg 270, Nijmegen.
818 J. van der Plas, Zandvoortselaan 331, Bentveld-Aerdenhout.
819 J. A. Q. Steenweg, Groene Zoom 88, Rotterdam.
820 W. Horinga Jr., G. P. Beukenlaan 1, Grootegast.
821 J. G. van Heijst, A-10, Hummelo (Gld.).
822 J. Veenis, Vergierdweg 90, Haarlem.
823 J. van Woerden, Jan Blankenlaan 9, Hilversum.
824 H. van Ouwerkerk, Asseltseweg 14, Epe (Gld.).
825 W. C. Tack, Deurloostraat 60 hs., Amsterdam Z.
826 J. E. Onkenhout, Koninginneweg 6, Hilversum.
827 J. P. van Oosterhout, Fagelstraat 34, Amsterdam W.
828 M. A. Muiteman, Jansveld 35 bis, Utrecht.
829 L. C. Heyting, Burgem. v. Nispenstraat 43, Laren N.H.
830 G. Oversteegen, Maraistraat 30, Utrecht.
831 E. J. G. A. M. Spierings, Kerkstraat 19, Oisterwijk N.B.
832 J. de Jager, arts, Lorentzweg 165, Hilversum.
833 Corn. Bakker, Damstraat 11 A, Zaandam.
Adreswijzigingen:

34 W. L. Waltman, Apollolaan 189 III, Amsterdam Z.
133 Mevr. S. M. Hamel-Herman, Berkelstraat 13 hs., Amsterdam Z.
190 W. C. Bakelaar, Hoofdstraat 30, Bergambacht.
257 A. L. Carstens, Hengelosestraat 4, Oldenzaal.
349 J. R. van Ommen, Oude Delft 89, Delft.
435 M. G. Broekhuizen, St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht.
480 Mevr. P. v. Delft-v. d. Hout, Monsterseweg 41, 's-Gravenzande.
616 H. A. J. Kaemingk, Prinsenstraat 42, Aalten.
672 J. van Baerle, Hammolenweg 7, Kerkrade.
688 Dr. J. E. Kroon, Prins Hendriklaan 30, Oegstgeest.
740 M. van der Velden, Nieuwediepstraat 59, 's-Gravenhage.
346 J. R. W. Sinninghe, Keermanslaan 32, Breda.

(Afgesloten per 20.11.1951).
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