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11 FEBRUARI 1488
Keizer Maximilian schenkt de kroon op het wapen

van de Amstelstad

Aan d'Amstel en aan 't Y daar doet zich heerlijk ope'
Zij, die als Keizerin de Kroon draagt van Europe.

Joost van den Vondel.

Op de keerzijde van een oude penning welke geslagen
werd om dit feit te herdenken, herinnert de maker, P. van
Abeele, ons aan het jaar 1342, toen Graaf Willem IV van
Henegouw en Holland, Amsterdam begiftigde met het schild
zoals wij dat heden nog kennen en dat bij de Hoge Raad
van Adel aldus beschreven staat: ,,in keel een paal van sabel,
beladen met drie verkorte St. Andries-kruisen van zilver,
paalsgewijze gerangschikt."

Het randschrift vermeldt: COMES WILHELMUS HOC
INSIGNE AMSTELODAMO DONO DEDIT 1342 (Graaf Willem
heeft dit wapen Amsterdam ten geschenke gegeven). En P. Dubbels
maakte hierop het volgende gedicht:

Als Willem, Graaf van Henegouwen,
En Holland, de verwoeste stad,
Van Amsterdam wêêr op dêê bouwen.
En haar veel vrijigheden had
Geschonken, haar ommekreits voltooit.
En haar met sterkten, poorten, grachten.
Veel meer verzien, verciert, als ooit ;
Heeft hy drie Kruissen d'Amsterdammers
Geschonken op haar Wapenvelt:
Een teken, dat hij van veel jammers
En kruis haar hadde vry gestelt.
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De wapenverklaring is door de dichter wel wat al te simpel geschied,
daar het kruismotief in blazoenen van veel oudere tijden dateert en aan-
gezien deze Amsterdamse kruisjes zeer waarschijnlijk ontleend werden
aan het wapen van Heer Jan Persyn van Waterland, tot 1282 tevens
Heer van Aemstelle.

Tot 1648 hebben de Nederlanden deel uitgemaakt van het Heilige
Roomse Rijk der Duitse .Natie en was hun opperste Landsheer de Keizer
van dit Rijk. Zo lang deze nog niet als zodanig gekroond was, droeg
hij de titel van Duits Koning, als verkoren opvolger van de regerende
Vorst. Dat het Rijk .heilig' genoemd werd dankt het aan het feit dat
onder de Rijksinsigniën zich verschillende reliquien bevinden — bijv.
het Rijkskruis gemaakt van het hout van het kruis waaraan Christus ge-
storven is en één der nagels waarmede de Heiland was geslagen aan dat
kruis, en de Rijkslans, ook Passielans genoemd, welke de H. Helena ge-
vonden zou hebben op Golgotha en die gediend zou hebben om door middel
van een steek in de zijde te controleren of de Heer gestorven was. Deze
en andere stukken werden als .heiligdommen' bewaard in de Heilige
Geest kerk te Neurenberg en één maal per jaar — op de tweede Vrijdag
na Pasen— ten toon gesteld voor aanbidding op de Vismarkt aldaar,
tegenover de O.L. Vrouwe kerk. Ter ere van deze Duitse Rijksinsigniën
stichtte Paus Innocentius VI in het jaar 1354 het Kerkelijk Feest van
de Lans en de Nagel, dat steeds op de tweede Vrijdag na Pasen ge-
vierd werd. Het begrip .Rooms' duidt op het Romeinse Keizerrijk dat
aangenomen werd in het Duitse zijn opvolger te hebben.

Toen Maximilian van Habsburg, Aartshertog van Oostenrijk, zoon
van Frederik III, Keizer van Duitsland en van Eleonora, Prinses van
Portugal met veel pracht en praal te Gent op 20 Augustus 1477 in het
huwelijk was getreden met de rijkste erfdochter van het toenmalige
Europa, Maria van Bourgondië, enig kind van Hertog Karel de Stoute
en Isabeau van Bourbon, gingen de Lage Landen, eigendom van zijn
vrouw, mede behoren tot zijn persoonlijke bezittingen. Een en ander
natuurlijk binnen het Rijksverband. Op hun rondreis door deze gewesten
werden de jong gehuwden in April van het jaar 1478 te Amsterdam
plechtig ingehuldigd en bezwoer Maximilian de stad alle voorrechten,
die zijn gemalin en haar voorgangers de stad hadden verleend.

Op 16 Februari 1486 volgde Maximilian's benoeming tot Duits Ko-
ning, in welke functie hij wederom Amsterdam bezocht, waar hij met
de Stadsregering nieuwe Ordonnantiën op de Scheepvaart vaststelde en
met haar in overleg trad omtrent deelname van de Amsterdammers in
zijn strijd tegen de Vlamingen, die zich verstout hadden hem de voogdij
over zijn eigen zoon, Philips de Schone, te betwisten. De Koning werd
zelfs door de Bruggenaren gevangen genomen, terwijl in Noord Neder-
land de Hoekse partij agressief ging optreden. Dank zij de onwankel-
bare trouw van Amsterdam en de meeste Hollandse steden aan hun
wettige Heer, hun militaire en ruime finantiële steun, gelukte het Maxi-
milian zijn moeilijkheden te overwinnen. Voor deze belangrijke diensten
werd de Amstelstad door de Vorst begiftigd met de uitbreiding van
haar vang- en ban-recht tot op 1000 roeden, terwijl haar tevens plechtig
bij bijzonder voorrecht vergund werd om ,ten eeuwigen dage' de Rooms
Keizerlijke Duitse Kroon boven het stedelijk wapenschild te voeren.

Op de hierbij afgedrukte curieuse prent wordt deze gebeurtenis in
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beeld gebracht. Gezeten op zijn door de Rijksappel overtopte troon,
tegen een achtergrond gevormd door de trotse zwarte dubbelkoppige
Rijksadelaar, reikt Maximilian aan de voor hem geknielde Amsterdamse
Stede-maagd de kroon over ter plaatsing op het door haar vastgehouden
blasoen met de duidelijk herkenbare zilveren kruisjes. Links en rechts
van de Koning staan als getuigen de zeven Keurvorsten des Rijks, nader
aangeduid door hun wapenschilden. Het zijn de vier wereldlijke monar-
chen : Koning Wladislav van Bohemen, Philipp de Oprechte van de Pfalz,
Friedrich de Wijze van Saksen en Johann Cicero van Brandenburg.
Tegenover hen staan de drie geestelijke Keurvorsten, de Aartsbisschop
van Keulen, Hermann van Hessen, de Tierse Bisschop Johann van Ba-
den en de Bisschop van Mainz, Barthotd van Henneberg.

Op de voorzijde van de in de aanhef van deze bijdrage vermelde pen-
ning staat te lezen : CAESAR MAXIMILIANUS CORONAM IM-
PERIALEM DONAVIT AMSTELODAMO 1488, terwijl de zelfde
poëet zong :

Hier ziet men Amsterdam, uit handen
Van Kaiser Maximiliaan,
Voor haare diensten, hier te landen
Aan zijne Majesteit gedaan.
De Kaiserlijke Kroon aanvaarde,
Voor dat zy het ter herten nam,
Om, aan zijn zijde, met den zwaarde,
Te dwingen, \Voerde, en Rotterdam.
Zoo wierd de trouw der Onderdaanen,
Beweezen aan hun Graaf, en \Land,
Verzegelt met hun bloed, en traanen,
Vergolden met zijn eigen hand. >

Aldus kreeg Amsteldam, wiens leeuwen nooit en slaapen,
De Kaiserlijke Kroon op 't graaffelijke wapen ! A. R. K.
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HERMAN
PROTESTANT — AMSTERDAM

NAKOMELINGEN VAN JAN HERMAN VAN 1758 TOT HEDEN

INLEIDING:
Tot op heden is de juiste geboorteplaats van JAN HERMAN nog niet

bekend. Bij zijn Ie. huwelijk te Amsterdam in 1789 wordt opgegeven
dat hij afkomstig is van Stobbendaall in Pruyssen, terwijl bij zijn derde
huwelijk te Amsterdam gesloten in 1797 met Elisabeth Schrijver op het
uittreksel van de huwelijksakte — en eveneens op het afschrift over-
lijdensakte, wordt vermeld dat hij geboren is te Dantzich. Onder de
oudste familieleden sprak men van afkomstig van Hessen Kassei.

IA. Jacob HERMAN, tr. Maria CLAASEN, hij stierf vöör 1797, zij
leefde nog in 1797 in Lakendorf, Alburg onder Dantzich. Zij
hertrouwde met Backering.

hun zoon :
II. Jan HERMAN, geb. April 1758, waarschijnlijk in Stobbendaall

Pruyssen), Koopman in Vlassen en Verfwaren, Gereformeerd,
Overl. Amsterdam, 17 Januari 1817, tr. Ie ald. 5 Mei 1789, Alida
Rebekka KLOOT, geb. Lingen, 1765, overl.' Amsterdam, 28 Ja-
nuari 1793.
Uit dit huwelijk: (Ille geslacht):
1. Jacob HERMAN (Volgt III A.)
2. Maria Johanna Janneke HERMAN, geboren 7 September

1791, begr. Westerkerkhof Amsterdam, 6 Januari 1792.
tr. 2e Amsterdam, 24 November 1793, Alida TER WEEME, geb.
Eybergen, 1768, Overl. Amsterdam, 5 December 1796.
Uit dit huwelijk (Ille geslacht):
1. Alida Maria HERMAN, ged. Amsterdam, 27 Augustus 1794,

Doopsgezind, Overl. Epe G. 18 October 1867. tr. Amsterdam,
15 Mei 1825, Ludwig BERENS, geb. Riga 12 Januari 1802.

2. Maria Johanna HERMAN, geb. Amsterdam, 10 November
1796, Doopsgezind, ongehuwd. Overl. na 1878.

tr. 3e Amsterdam 9 April 1797, Elisabeth SCHRIJVER, ged.
Amsterdam, 28 Juni 1758, Noorderkerk ; Overl. Amsterdam 18
Januari 1838, Gereformeerd. Dr. van Willem Schrijver en Katrina
Andelot.)

Uit dit huwelijk: (Ille geslacht):
1. Jan Hermen HERMAN. (Volgt III B.).

III. A. Jacob HERMAN, (zoon van II), geb. Amsterdam, 12 Maart
1790, Koopman, Overl. Sloten 13 September 1856. Tr. den Haag
3 Maart 1815, Jacoba Johanna Theodora SOBELS, geb. den
Haag ca. 1791, Overl. Amsterdam, 14 Maart 1842. Doopsgezind.
Uit dit huwelijk (IVe geslacht):
1. Jan HERMAN, geb. Amsterdam, 11 Augustus 1815, overl.

ald. 30 Mei 1844. Ongehuwd.
2. Catharina HERMAN, geb. Amsterdam 19 September 1817,

Doopsgezind, Overl. Breukelen-Nijenrode, 31 Juli 1854. Tr.
Amsterdam, 5 Februari 1846 Hendrik LUDERUS, geb. Am-
sterdam, 16 Juli 1802, Overl. 's Gravenmoer 7 Januari 1884,
(Zn. v. Pieter Luderus en Pieternella de Jong.)
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Hij tr. 2e. te 's Gravenmoer 8 Juni 1855 Machtelina Rutters.
3. Jacob HERMAN, geb. A'dam 30 Dec. 1818, overl. ald. 11

Aug. 1819.
III B. Jan Hermen HERMAN, (zn. van II), geb. Amsterdam 12 No-

vember 1803, ged. Doopsgezinde Kerk Amsterdam, 23 Novem-
ber 1823. Koopman. Overleden Amsterdam, 20 April 1880, tr.
Amsterdam, 20 Mei 1825, Sara Maria Elisabeth RONDEBOOM,
geb. Amsterdam, 19 Juli 1802, ged. 8 Augustus d.a.v. in de Zui-
derkerk, Overl. Nieuwer Amstel 31 Augustus 1850. (Dr. van
Pieter Rondeboom Jr. en Catharina Cloetingh.)
Uit dit huwelijk (IVe geslacht):

• 1. Elisabeth Catharina HERMAN, geb. Amsterdam, 6 April
1826, Overl. den Haag, 23 Mei 1907, tr. Jacob BOUDE-
WIJNSE, geb. Middelburg 1 Maart 1836, Directeur Steno-
grafisch Instituut. Overl. den Haag 5 Maart 1916.

2. Catharina HERMAN, geb. Amsterdam, 7 Juli 1827, tr. Ger-
rit VERHOEVE, Rijksontvanger.

3. Jan HERMAN. (Volgt IV A.)
4. Simon HERMAN. (Volgt IV B.)
5. Helena Johanna HERMAN, geb. Amsterdam, 16 Maart 1833,

overl. Wageningen 25 September 1911, tr. Adeler Frederick
WEHLBURC, Essayeur.

6. Een zoon, geb. Amsterdam 18 September 1834, jong over-
leden.

7. Sara HERMAN, geb. Amsterdam 18 September 1834, tr. Mr.
OLDENBOOM.

8. Geertruida HERMAN, geb. Amsterdam 18 September 1835.
Overl. 23 Februari 1911, ondertr. Amsterdam, 28 April 1864
Petrus ASBEEK BRUSSE, geb. 14 Februari 1837, Overl.
5 Februari 1908. Makelaar.

IV A. Jan HERMAN (zoon van III B.) geb. Amsterdam, 5 April 1830,
Koopman, Overl. Amsterdam 15 Juli 1887, tr. Ie Amsterdam
15 October 1857 Gueltjen de VRIES, geb. Amsterdam 30 Octo-
ber 1835, Overl. ald. 10 Maart 1869, (dr. van Harmen de Vries
en Helena Dorothea Aartsen.)
Uit dit huwelijk (Vde geslacht):
1. Sara Maria Elisabeth HERMAN, geb. Amsterdam 19 Juli

1858 ; Waals ; Overl. Marquette (Mich. U.S.A.) 26 Mei 1929,
tr. Amsterdam 20 Juli 1882, Johan Wilhelm Peter HAMEL,
gèb. Amsterdam, 5 December 1856; Oprichter en Ie Directeur
N.V. Petroleum Mij. „De Automaat". Luthers. Overl. Mar-
quette (Mich. U.S.A.) 26 Mei 1942, (zn. van Johan Chris-
tiaan Hamel en Maria Antonia Rusche.)

2. Jan HERMAN. (Volgt VA.)
3. Een zoon, geb. Amsterdam, 7 November 1861 ; jong overleden.
4. Hendrikus Theodorus HERMAN, geb. Amsterdam, 31 Augus-

tus 1863 ; Overleden Amsterdam, 6 April 1864.
5. Hendrik Theodorus HERMAN. (Volgt VB.)
6. Gerrit HERMAN. (Volgt VC.)
7. Harmen HERMAN. (Volgt V D ) .
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tr. 2e Amsterdam 19 Mei 1870 Louise Maria LOHOFF, overl.
A'dam 30 Juni 1871, huwelijk kinderloos.
tr. 3e Amsterdam 15 Februari 1872, Wilhelmina SCHEEPMA-
KER, (dr. van Krijn Scheepmaker en Marianne Luijten.) Geb.
Amsterdam 18 Mei 1832. Overl. Amsterdam 24 Februari 1931.
Uit dit'huwelijk (Vde geslacht):
1. een dochter, geb. Amsterdam 29 November 1872 ; Overl. Am-

sterdam, 2 December 1872.
2. Guillaume HERMAN. (Volgt VE.)

IV B. Simon HERMAN, (zoon van III B.) geb. Amsterdam 17 De-
cember 1831, ged. 22 Januari 1832, Amsterdam, Zuiderkerk.
Overl. Amsterdam 14 Januari 1899. Fabrikant. Tr. Amsterdam
23 April 1863, Alida Gezina KNOTTENBELT, geb. Amster-
dam, 5 Juni 1838, ged. 24 Juni d.a.v. Amstelkerk. Overl. Amster-
dam, 23 Februari 1902, (dr. van Lucas Knottenbelt en Aleida
Elling.)
Uit dit huwelijk (Vde geslacht):
1. Simon HERMAN, geb. Amsterdam 11 April 1864 ; Overl. ald.

17 Juli 1868.
2. George Andries HERMAN, geb. Amsterdam, 11 Augustus

1865; Overl. ald. 23 Februari 1868.
3. Alida HERMAN, geb. Amsterdam 21 April 1867 ; Overl. ald.

6 Mei 1867.
4. George Andries HERMAN, geb. Amsterdam 19 April 1868;

Overl. ald. 9 November 1888.
5. Simon HERMAN. (Volgt V F.)
6. Alida Gezina HERMAN, geb. Amsterdam 9 Januari 1872;

Overl. ald. 11 November 1875.
7. Willem Johan HERMAN. (Volgt VG.)
8. Sara Maria Elisabeth HERMAN, geb. Amsterdam 11 Sep-

tember 1875, overl. ald. 22 October 1875.
9. Lucas HERMAN, geb. Amsterdam 28 November 1876 ; overl.

ald. 29 November 1885. (slot volgt).
Amsterdam, S. M. HAMEL-HERMAN

KOSTERS, SCHOOLMEESTERS, ENZ.
In het archief van de Staten-Generaal No. 5020, 3e Lias Lopende

1708 (April-Mei) vond ik het volgende d.d. 16 Mei 1708:
27 April 1707. Matten Hendricxen aangesteld als schoolmeester, kos-

ter, voorlezer en voorzanger der Nederduits-Geref. Gemeente te Venlo
als opvolger van Jan Strangh.

Ook is daar reeds een tweede schoolmeester aanwezig sinds 8 Jan.
1707, met name Dirck van Rheenen.

In hetzelfde archief vond ik in No. 5021, 4e Lias Lopende 1708 (Mei-
Juli) dat:

4 Juli 1708 W. Schuylenburch, beheerder der nalatenschap van Prins
Frederik Hendrik aan de St. Gen. voorstelt om George Everarts aan te
stellen tot Secretaris en Schoolmeester van Buurmalsen en Trigt in het
Graafschap Buuren in de plaats van wijlen Willem Bruijns.

Alphen a. d. Rijn. J. W. VAN ZWIETEN.
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Curieuse Namen
verzameld door R. T. MUSCHART

(vervolg)

Berlinerblau. J. Berlinerblau in 1873 te Leiden als Student ingeschreven.
Bron : volgens mededelingen van wijlen Dr. J. S. van Veen archivaris te Arnhem.

Berlijn. Alijda Berlijn getrouwd met Hermanus van Kuijk, waarbij Adriana 11-11-1785
de vrouw van Ernst Pitlo Kleermaker te Tiel.
Bron : volgens mededeling van wijlen Dr. J. S. van Veen archivaris te Arnhem.

en
• G. Berlijn in Mei 1927 Kapper in de Oldenbarneveldstraat te Rotterdam.

Berouw. Bernard Berouw 2-2-1699 bedelaar te Harderwijk.
Bron : Rechterlijk archief Harderwijk, resolutiën en Sententiën.

Besaan. Gerrit Besaan 1747 Schepen van Vrouw Jacoba's land anders (genoemd)
Fijnaert en Heiningen.
Bron : Archief van de Commissie van Breda portefeuille 1216.

en
B. P. Besaan 9-10-1779 Schipper van het schip „Java" te Canton.
Bron: Koloniaal archief, brieven uit China portefeuille no. 11668.

Zie ook Bezaan.
Opmerking.
Besaan is de benaming van het gaffelzeil aan de Besaans- of Bagijnenmast
van een fregat. Ik veronderstel, dat voornoemde schipper op de Java daaraan
zijn' naam zal te danken hebben en dat een voorouder van voornoemde Gerrit
Besaan ook zeevarende zal geweest zijn.

den Bcschaemden. Jan Petersz. den Beschaemden 26-9-1629 burger van Rotterdam
oud 52 jaar.
Bron : Protocol no. 41 van notaris Jacob Duijffhuijsen te Rotterdam.

Besem. Cornelia Aatsen Besem, die als jonge dochter van Alleblas (sic) 25-7-1705
te Bergen op Zoom trouwt.

Zie ook Bezem.
Beste Bedde. Lijsbeth Beste Bedde overleden te Rotterdam in 1635 als dochter van

Jan Louwerensz en Maria Wiggers en als de eerste vrouw van den 2-11-1652
• • te Rotterdam overleden Paulus Geeris Kaarsemaker en vetwarier aldaar.

Bron : Nederlands Adelsboek 1942 G. H. pag. 72.
Bestbier. Mr. Johannes Nicolaas Bestbier 29-10-1787 notaris te Batavia.

Bron : Boedelpapieren van de Momboirkamer te Utrecht pak no. 1436.
Bestebeen. Cornelia Dirks Bestebeen ondertrouwt 16-5-1761 te Delft met Hendrik

Broekhuis.
Bron : Trouwboek van Delft.

Bestebreurtje. Willem Bestebreurtje 4-9-1720 te Strijen.
Bron : Protocol no. 732 van notaris H. van Wetten te Dordrecht.

en
A. E. A. Bestebreurtje in 1926 Opzichter bij de Rotterdamsche Drinkwaterleiding.
Bron : de Rotterdamsche telefoongids van 1926.

en
Bestebreurtje Kapitein, die in Juli 1945 de onderscheiding „Legion

of Merit" ontving wegens zijn gedrag in den strijd om de brug bij Nijmegen.
Bron : Arnhems Dagblad van 30-7-1945.

Besteman. Cornelis Besteman 28-12-1795 burger van Bergen in Kennemerland.
Bron: Ingekomen stukken bij het committé Militair portefeuille Holland 4511
in het Rijksarchief te s'-Gravenhage.

en
H. F. Besteman 1-1-1927 Adjunct Accountant bij de afdeling Volksgezondheid.
Bron : Nieuwe Rotterdamsche Courant van 4-1-1927.

den Besten. Janne den Besten 19-7-1824 landbouwer te Doornspijk.
Bron : Archief van de Kroondomeinen in Gelderland portefeuile no. 60.

en
C. den Besten 5-1-1927 Advocaat te Utrecht.
Bron : de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 5-1-1927.

Bestenoom (Besten-oom) Jan Bestenobm 3-8-1704 Schepen van de Oude Tonge en
Grijsoort.
Bron: Charters van de Rekenkamer der gravelijkheid in Holland doos 301..
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„Pipers ende Heralden"
De leer- en handboeken der heraldiek uit de 17e eeuw en daarvoor

wijden graag uit over de functie van de herauten en beweerden daarbij
dikwijls veel dat-de toets der latere kritiek niet kon bestaan. Toen de
reactie kwam en de heraldiek op meer wetenschappelijke wijze werd
beoefend, viel men in het andere uiterste en twijfelde men er aan of de
herauten wel echt bestaan hadden. Rietstap maakt van hen dan bok ter-
nauwernood melding en zijn voorbeeld werd door de latere schrijvers
gevolgd. Beelaerts van Blokland bracht de kwestie opnieuw op het tapijt,
doch de verdere studie, die hij beloofde, is helaas door zijn dood uit-
gebleven. Toch yerdient het onderwerp zeker een betere behandeling.
Er bestaan in de heraldiek wel geen kleuriger en zwieriger figuren dan
juist deze herauten.

Men is wel eens geniegd te vergeten dat het Middeleeuws tournooi
in vele opzichten te vergelijken was met onze hedendaagse kermis. Be-
halve de eigenlijke strijd in het steekspel, waarvoor men bijeengekomen
was, waren er allerlei feestelijkheden en attracties aan verbonden die
maakten, dat een tournooi tevens een aantrekkingspunt was voor alle
mogelijke minstreels, jongleurs en andere „varende luyden". Zoals er
strijders waren die er hun beroep van maakten als z.g. dolende ridders
van hof tot hof en van het ene tournooi naar het andere te trekken om
zo hun zucht naar avonturen te bevredigen, zo trok ook een groot deel
van deze varende luyden van steekspel tot steekspel, om deze ridderlijke
bijeenkomsten met zang, spel, liederen en grappen op te vrolijken. Door-
dat zij zich daardoor geheel inschakelden in de ridderlijke maatschappij
van hun tijd en voor alles in de tournooiwereld, kregen zij welhaast
vanzelf een grote kennis van de gewoonten en gebruiken die er op zo'n
tournooi heersten. Ook de heraldiek ontging zeker hun belangstelling
niet en verschillende dezer varende luyden werden dan ook uitgesproken
specialisten in de kennis van wapens en al wat daarmee samenhing.
In een bepaalde landstreek zagen zij bepaalde wapens steeds weer terug
komen terwijl op ieder tournooi ook vreemde ridders waren uit verder
verwijderde landstreken. Het was in het eigen belang van deze mensen,
de symbolen der ridders te kennen daar immers hun kunst geheel op
ridderlijke wereld afgestemd en er van afhankelijk was. De grappen die
zij brachten hadden betrekking op de gebeurtenissen van de dag en
hun lofuitingen en rijmen waren voor de overwinnaars en de symbolen
waaronder zij gevochten hadden. Wapendichten waren in die tijd bij-
zonder in trek en de beschrijving van de schilden is daarin meestal zo
nauwkeurig, dat een diepgaande kennis van het onderwerp aanwezig
moet zijn geweest.

Tevens waren deze mensen de journalisten van hun tijd. Doordat
zij overal kwamen en op ieder tournooi collega's uit alle windstreken
spraken, waren zij van alle gebeurtenissen in de ridderlijke maatschappij
op de hoogte en werden daarom graag als bron voor alle mogelijke in-
formatie gebruikt.

De ridders zagen het nut van dergelijke informatiebronnen natuurlijk
spoedig in en omdat men ook boodschappers moest hebben die berichten
naar andere plaatsen konden overbrengen, kwam men er al spoedig toe,
een of meer van deze varende luyden, meestal jonge knapen, in vaste
dienst te nemen. In menig opzicht vertoonde hun functie een merkwaar-
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dige overeenkomst met die van onze tegenwoordige perschefs en infor-
matiebureaux. Kwam een ridder op een bepaald tournooi aan, dan
moesten zij overal zijn lof verkondigen en zijn faam verbreiden. Omge-
keerd lichtten zij hun heer in over al wat er op het tournooi omging en
vertelden hem de laatste nieuwtjes over de deelnemers. Ik geloof niet
dat de middeleeuwse maatschappij in deze veel verschilde van onze tegen-
woordige. Men noemde deze knapen alleen geen persmuskieten, doch
„girzune" (gargons) en ,,crogiere", ook wel „knapen van wapenen",
„messagiers" en wat dies meer zij. Deze benamingen werden echter al
spoedig verdrongen door de verzamelnaam „heraut".

Hoe belangrijk de functie van de herauten reeds in de begintijd der
heraldiek was, blijkt o.a. uit het gedicht „The History if William the
Marshal" (1182). De dichter vertelt daarin, dat enige lieden aan het
hof de maarschalk van Engeland probeerden te vervreemden van zijn
heer, de jonge koning Hendrik. Een van zijn tegenstanders zei daarbij
tegen de koning, dat de goede reputatie van de maarschalk alleen maar
te danken was aan zijn heraut, Henry Ie Noirrois, die hij achter zich
aan liet lopen roepende : „God aid the Marshal". De maarschalk werd
nu van het hof verbannen en besteedde zijn tijd verder aan het afreizen
van tournooien. Boudewijn van Bethune, die enige tijd daarna bij de
Engelse koning op bezoek kwam, vertelde hem van de moed die de
maarschalk op die steekspelen aan de dag legde, waarvan hij zelf ge-
tuige was geweest. De koning was hierover erg verbaasd en dacht, dat
Boudewijn zich wel vergist zou hebben „want", zo zei hij, „heb je dan
Noirrois niet achter hem aan zien lopen, als maar roepend : ,God aid
the Marshal' " ? Boudewijn ontkende dit echter en zei dat z.i. de maar-
schalk een van de beste ridders van de wereld was. 1)

Al blijkt uit dit gedicht dus de mening, als zou de faam van de maar-
schalk alleen maar aan zijn heraut te danken zijn geweest, fout te zijn,
er volgt toch evenzeer uit, dat het feit op zichzelf door de tijdgenoten
zonder enig bedenken voor mogelijk werd gehouden en dus wel meer
zal zijn voorgekomen.

Het ligt in de aard van de zaak, dat men in die begintijd niet altijd
een scherp onderscheid kan maken tussen minstreels en herauten. Met
andere varende luyden worden zij gewoonlijk in één adem genoemd en
zelfs in de grafelijke rekeningen van Holland over de tweede helft der
veertiende eeuw vindt men nog vaste hoofdstukken voor „pipers ende
heralden" of „yrauden ende minstrelen". Uit verschillende uitlatingen
blijkt echter, dat tussen de herauten en de minstrelen weinig collegia-
liteit bestond, integendeel zelfs een zekere rivaliteit gesproken kan wor-
den. Dit zal wel hierop terug te voeren zijn dat de minstreels, als oudste
groep met een grote traditie, langzamerhand geheel door de. herauten
werden overvleugeld en verdrongen daar deze beter pasten in de nieuwe
maatschappij van die dagen.

Het aantal herauten nam dan ook steeds meer toe. Dit gaf een van
de minstreels, Henri de Laon, aan het eind der dertiende eeuw een hate-
lijk stukje over zijn rivalen in de pen getiteld „Dit des Hyraus". Hij be-
klaagde zich daarin allereerst over de achteruitgang van de tournooien.
Het steekspel, zo schrijft hij, is een kwestie van beroep geworden en

x) Wagner, Heralds and Heraldry, blz. 28.
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zij die er aan deelnemen, denken alleen nog maar aan het verdienen
van prijzen inplaats van — zoals vroeger — hun moed en bekwaamheid
te bewijzen. Is het niet of men ons hedendaags dagblad over het be-
roepsvoetbal hoort klagen ? Volgens Henri duurde het tournooi ook zo
lang, dat de arme ridders geruïneerd werden en niet meer mee konden
doen. Doch het ergste was volgens hem wel dat iedere ridder drie of
vier herauten moest onderhouden, die hij met geen mogelijkheid meer
kwijt kon raken. De schrijver gaat dan ironisch verder en zegt, dat het
zijn eigen wens is nog eens heraut te kunnen worden daar er voor een
ijdel man geen beroep bestaat dat zo gemakkelijk is, noch een waarbij
men zo veel kan spreken en zo weinig doen. Tegenover dergelijke, on-
getwijfeld mede door beroepsafgunst ingegeven oordelen, staan echter
evenzeer lovende en wanneer de herauten niet in een behoefte hadden
voorzien, zou men. ze zeker niet gehandhaafd hebben.

Het lag in de lijn van de ontwikkeling, dat er al spoedig een onder-
scheid valt op te merken tussen de herauten van bepaalde particuliere
ridders, en die van vorsten, hertogen, graven en andere machtige heren.
De eerste zijn waarschijnlijk maar een zwakke afschaduwing van de
roemrijke laatsten, die zich aan de hoven steeds meer ontwikkelden en
weldra een min of meer officiële functie kregen. Dit kwam al spoedig
in hun titels tot uitdrukking. Inplaats van eenvoudige herauten, zijn zij
„wapenkoningen" geworden, zoals Sandoes, coninc van den herauden,
die in de grafelijke rekeningen genoemd wordt en Keyser, den coninc
van den heralden van Brabant. Een duistere titel is die, welke de bekende
Hollandse heraut Beyeren voerde : Claes Heynensoon, die men heet
Beyeren, onsen eerhald, Coninc van den wapenen der Ruyren, een titel
ook gevoerd door Jan van Steensel, coninc van der Ruyeren. De-
zelfde ontwikkeling zien wij in Engeland waar de „king of arms"
een machtig man werd, in Frankrijk, waar men ook een „roy d'armes"
kende en in Duitsland, waar de „Wapenkönigen" vele waren.

Hoewel slechts enkele vooraanstaande herauten een dergelijke titel
hadden, een bijzondere naam hadden alle. Soms had deze betrekking
op bepaalde eigenschappen, zoals Hoghemoit, des heren bode van Ysel-
steyn, vermeld in 1360, Vrouwentroost, een heraut uit diezelfde tijd en
Vriendekiin, des hertogen heralt van Brabant (1407). De heraut Hier-
selien bezong in 1320 in een lied de slag bij Goellheim terwijl daar verder
ook namen voorkomen als Rosenplüt, Fürstenlob, e.d.

Gebruikelijker was, de herauten naar bepaalde gebieden van hun heer
te noemen. Wij zagen hierboven reeds hoe Claes Heynensoon als dienaar
der graven van Holland uit het Beyersche Huis de naam Beyeren kreeg.
In de meeste stukken noemt hij zich echter Beyeren quondam Ge/re
waaruit blijkt, dat hij vroeger, in Gelderse dienst, de naam Ge/re voer-
de 2 ) . De Hollandse graaf Albrecht van Beyeren deed 16 Juni 1395
,,cond allen luden, want onse knecht Jan van Borselen ons in tiden voir-
leden menighen dienst ghedaen heeft ende hi corteliken om onsen wille
onse wapen aengenomen heeft ende wyne onse hieraut ghemaeckt heb-
ben ende Vrieslant genoemt " (slot volgt)

Londen, Dec. 1951. C. PAMA.
2) Zie over de identiteit van Beyeren en Gelre, Beelaerts van Blokland, Beyeren

quondam Gelre. Desondanks namen v. Berchem, Galbreath en Otto Hupp in hun
„Wappenbuecher d. deut. Mittelalters" nog steeds aan dat hier van twee verschil-
lende personen gesproken zou moeten worden.
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Parapsychologische genealogie

Dat para-normaal begaafden zich ook op genealogisch terrein bewe-
gen is een gerucht, dat wij in onze kringen herhaaldelijk horen. Helaas
laat men steeds na de feiten op schrift vast te leggen, zodat wij op
heden niet beschikken over enig „bewijs". Op 2 Januari j.l. is in Utrecht
een zitting geweest, waar de heer G. Croiset op zijn vermogens om in
het verleden te zien is onderzocht: in presentie van een tiental autori-
teiten.

Teneinde telepathie te ontlopen is uitgegaan van twee „stamvaders",
van wier leven een gedeelte bekend, een gedeelte ook onbekend was.
Van beide was „eigenschrift" op de zitting aanwezig, zodat via het hand-
schrift, contact met de overledenen mogelijk zou kunnen zijn.

Het eerste experiment heeft betrekking op Willem van den Berg
(Barg, Barrig) van wien vele gegevens bekend zijn na 3 Mei 1740, de
dag waarop hij burgerrecht kreeg in Doesburg. Voor die datum is van
hem geen enkel gegeven bekend. Naast vele feiten, die kloppen met wat
uit de archieven is opgedolven, hetwelk op telepathie kan worden terug
gevoerd, deelt de heer Croiset mede : „voor hij in Doesburg kwam ver-
toefde hij in Deventer. Hij was een trekkend timmerman, ook scheeps
timmerman. Hij vertoefde ook in Zwolle, Meppel, Hardenberg, Tiel en
Dordrecht, maar in Zwolle heeft hij veel relatie's gehad, daar bracht
hij ook zijn jeugd door. Zou hij in Zwolle of in Meppel zijn geboren ?
Wat is 1716 ? 63 jaar ? Is hij in de buurt van Amersfoort gehuwd ? Hij
trok veel langs de kust van de 'Zuiderzee."

Het tweede experiment betreft Harmannus Hoogland, die heeft ge-
woond in Hilversum van ± 1710—1759 (f). In deze omgeving had hij
land, maar ook in Vreeland.

Zijn beroep en woonplaats, de plaats waar hij acten passeerde, Naar-
den, een brand in Hilversum, etc, worden goed beschreven.

Verder zegt de heer Croiset: „hij deed zaken in Amsterdam, van
waar hij oók een erfenis kreeg, een tweede erfenis kreeg hij uit het
Utrechtse. Ook heeft hij in polderland gewoond, boven Rotterdam in
de buurt van Gouda of Delft. In Delft heeft hij veel emotie's beleefd,
ook met zijn vrouw Hilletje Claesdr Boelhouwer. Delft komt steeds weer
ter sprake, ook de omgeving van Hoorn, Medemblik en Ehkhuizen ; is
hij in een van deze plaatsen geboren ? Zijn vaders naam begon met een
G of een C (Cornelis is de juiste naam van de vader)."

Nu een toelichting op de experimenten. Wanneer de heer Croiset
spreekt over zaken die bekend zijn, is gedachten overbrengen mogelijk.
Ook beïnvloeding door de aanwezigen trad bij dit experiment op, maar
kon voor een deel achterhaald worden. De berichten, die NOG NIET
door archief studie zijn bevestigd, zullen moeten uit maken, welke waarde
deze experimenten hebben voor de genealogie én de psychologie. Echter
moeten wij bedenken, dat de heer Croiset beelden ziet, terwijl soms een
enkele zin wordt gehoord. Zegt de heer Croiset Delft, dan ziet hij Delft,
of dit is van binnen uit de stad of de stad op afstand wordt niet steeds
medegedeeld, zodat voor ons Delft moet zijn : Delft en de naaste om-
geving.

Wij roepen gaarne Uw medewerking in om door' archief-studie deze
experimenten op hun waarde te testen, men wordt verzocht positieve
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en negatieve resultaten aan mijn adres te willen opzenden. Mocht men
andere helderzienden weten, die zich aan een onderzoek zouden willen
onderwerpen, dan eveneens gaarne bericht aan mijn adres.

Hobbemastraat 10, Utrecht. F. E. VAN DEN BERG, Arts.

Kwartierstaat
van

JAN JORDAAN geb. Gronau 3 Sept. 1873, overleden Neuilly sur Seine 25 Mei 1935.
Bankier te Parijs, Officier in de Orde van Oranje Nassau, Reserve Officier.

OUDERS :
1. WILLEM JORDAAN, generaal Director Baumwollspinnerij, Deutschland, geb

Enschede 18 Juli 1846 f Gronau 16 April 1914 huwde Gronau 13 Nov. 1872:
2. CORNELIA LI VIA NAUTA geb. Gronau 11 Nov. 1849 f aldaar.

GROOTOUDERS :
3. JAN JORDAAN geb. Haaksbergen 5 Mei 1816 f Enschede 5 Mei 1883, Candidaat

Notaris Directeur Enschedesche Katoen spinnerij („Groote Stoom"), huwde En-
schede 8 Sept. 1843 :

4. GEERTRUI STROINCK, geb. Enschede 31 Dec. 1819 f Enschede 3 Mei 1882.
5. BOTTO NAUTA, geb. Heerenveen 9 Mei 1812 +/ Gronau 17 April 1856. Koop-

man te Gronau, huwde Gronau 16 Dec. 1846 :
6. JOHANNA SOFIA HöPINK geb. 18 Oct. 1816 t 20 Mrt. 1874.

OVERGROOTOUDERS :
7. DERK JORDAAN geb. Haaksbergen 9 Aug. 1781 i aldaar 31 Juli 1877. Textiel-

fabrikant firma D. JORDAAN zn. Notabel en, Kerkvoogd (1 jaar) te Haaks-
bergen. Huwde Haaksbergen 27 April 1813 :'

8. BERENTJE WESSELS geb. Haaksbergen 7 Dec. 1794 f 3 April 1880.
9. WILLEM STROINCK geb. Enschede 19 Dec. 1783 f 20 Mei 1845. Fabriquer'en

Wethouder te Enschede, huwde Winterswijk 25 Sept 1809 :
10. JUDITH PASCHEN geb. Winterswijk 21 Nov. 1792 t 22 Aug. 1855.
11. Mr. RUARDUS NAUTA geb. Lippenhuizen 3 Maart 1775 overleden Heerenveen

21 Oct. 1821, ontvanger Arondissement Heerenveen, huwde te Leeuwarden 13
April 1802 :

12. CORNELIA LIVIA van SCHELTINGA geb. 16 Sept. 1775 te Harlingen, over-
leden Heerenveen 20 Dec. 1852.

13. BARENT HöPINK geb. Gronau 16 April 1782 overleden Gronau 26 Juli 1851, Fa-
briquer, Koopman, Gronau, huwde aldaar 20 Juni 1815 :

14. HENDRIKA JOHANNA NIETERS geb. 9 Mei 1790 f 25 Oct. 1825 beide Gronau.
BETOVERGRÓOTOUDERS :

15. JAN JORDAAN ged. Haaksbergen 4 Dec. 1740 t aldaar 5 Jan. 1810 Assessor
en zegelaar 1763—1774 Subst. Verwalter Richter en secretaris 1774—1789 Verw.
Richter en secretaris 1789—1795 afgezet als oranje gezinde. Fabriqueur linnen,
(Katoen Sinds 1780). Kerkmeester, diaken, ouderling en gecommitteerde Goedsheer
van Haaksbergen huwde aldaar 8 Mei 1768 :

16. ANNA GEERTRUI TER HORST ged. Haaksbergen 10 Juni 1736 t aldaar
10 April 1813.

17. HERMAN WESSELS ged. Zwolle 12 Maart 1753 f Haaksbergen 7 Mei 1827.
Vóór 1795 underrichter, later Deurwaarder Kantongerecht Goor tevens land-
bouwer huwde onbekend :

18. HENDRIKA VLOEDGRAVEN ged. den Ham 4 Mei 1760 f Haaksbergen
22 Sept. 1846.

19. JOHANNES STROINCK geb. Enschede 11 Nov. 1744 f Enschede 22 Oct. 1807.
Fabriqueur oprichter Katoenspinnerij J. Stroinck Zn. huwde te Losser 4 Sept.
1770:

20. GESINA GRIJP geb. 1750 te Nordhorn f Enschede 19 April 1784.
21.- WILLEM PASCHEN geb. Enschede 7 Dec. 1764 f Winterswijk 23 Januari 1842

Winkelier, Koopman na de revolutie Drost der Heerlijkheid Brevoorde later
Vrederegter te Winterswijk, huwde aldaar :

22. JUDITH HOFKES ged. Winterswijk 10 Oct. 1768 t 9 Dec. 1822 beide doops-
gezind.
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23. Ds. BOTTO NAUTA predikant te Lippenhuizen huwde
24. AGNESA WILHELMINA DE RUITER.
25. Mr. MARTINUS van SCHELTINGA geb. Leeuwarden 26 October 1736 f Leeuw-

arden 5 Maart 1799. Ontvanger convoyen, licenten te Stavoren ontvanger admi-
raliteit te Harlingen grietman van Schoterland volmacht ten Landsdage gedepu-
teerde staat van Friesland huwde 17 Juni 1764

26. WISKE VAN BOURICIUS geb. Buitenpost 6 Sept. 1742 f Leeuwarden 5 Aug.
1795.

27. JAN HöPINCK geb. 28 Maart 1721 te Gronau f aldaar 16 Jan. 1789. Koopman
te Gronau huwde 4 Maart 1779

28. ANNA KOSTERS uit Enschede.
29. AREND NIETERS geb. 26 Oct. 1766 te Gronau f aldaar 6 Mei 1796 huwde

Gronau 1 Febr. 1790
30. JOH ANNA SOPHIA TERMöLLEN geb. Gronau 24 Mei 1771 als weduwe weder

gehuwd met Gerrit Costers.
Amsterdam. J. D. JORDAAN.

Tijdschriftenrevue
De Knollentuin, uitgave van de Familievereniging Knol, redactie Mevr. M. Knol-van
der Sluijs, Mare 78, Rotterdam, 3e Jaargang No. 12, Dec. 1951. Inhoud : Nieuwjaar
1952 ; Knollenvergadering te Zwolle. De Familie Knol in Schiedam ; Oude familie-
advertenties.

De Nijdamstra Tynge, maandblad voor de geslachten Nijdam, Nieuwdam én Vleer,
redactie W. Tsj. Vleer. 4e Jaargang No. 1, Jan. 1952. Inhoud : De Nieuwdam-staag III;
Bestuursvoorstellen aangenomen ; Uitslag werfwedstrijd ; K. P. Nijdam werd 101 jaar ;
Grafschriften II ; Uit de oude doos.

Te Velde, uitgave van de Vereniging van de(r) Velde(n). secretariaat: Ruiters-
weg 5a, Hilversum, 3e Jaargang No. 6, Jan. 1952. Inhoud : Kasverantwoording ;
Eerste meldingen uit Vlaanderen.

Ons Voorgeslacht, orgaan van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie ;
secretariaat: Dr. W. Vosstraat 14 te Poortugaal. 6e Jaargang No. 32, November 1951.
Inhoud : Contact; Belangrijk . Kwartierstaat van Hendrikus Johannes van der Waag ;
E. J. C. de Veer, Lijst van verkochte huizen te Leerdam ; J. H. Brakke. De molenaars
van de Schieveense watermolens ; C. A. van der Zoo, Afstamming van Joh. Arn.
van Iterson ; A. A. Arkenbout, Lidmatenlijsten en genealogische aantekeningen uit de
achtergebleven Kerkelijke Archieven in Voorne en Putten; Rhoonse sprokkels; In
Memoriam J. P. Medema ; D. J. Knoops, Genealogie Verzijl ; Boekbespreking. Vragen-
en Antwoorden.

Ons Amsterdam, maandblad van de gemeentelijke commissie Heemkennis, 4e Jaar-
gang No. 1, Januari 1952. Inhoud: Mr. A. J. d'Ailly. Hulde aan de B.I.M.Z. ; W.
Steinmetz. Een kwart eeuw Maatschappelijke zorg ; en J. G. M. Erftemeyer, J. C. van
Dam, 25 jaar burgerlijke maatschappelijke zorg in Amsterdam.

De Speelwagen, geill. tijdschrift in het bijzonder gewijd aan de hist. schoonheid,
folklore en geschiedenis in Noord-Holland boven het IJ, 6e Jaargang No. 10, Dec.
1951. Inhoud: Redactie, Reist voort; M. Zwaagdijk. Uit de oude doos; G. J. I. S.
Antiek Nederlands toerisme ; Mr. J. Belonje. Grenspalen in Hollands Noorderkwartier ;
Redactie. Een zware beslissing ; M. Zwaagdijk. 'n Schibboleth ; Redactie. In de spiegel
van de speelwagen. Bijgevoegd is : Inhoudsopgave 1951.

Mitteilungen der Niederlandischen Ahnengemeinschaft e. B. Sitz Hamburg. Band 1,
Heft 6, Nov. 1950. Inhalts-übersicht, Orts- und Namenweiser zu den Heften 1—5 der
Mitteilungen.

Oostvlaamsche Zanten, Algemeen Twee-maandelijks tijdschrift voor Folklore, Gent,
26e Jaargang No. 6, Nov.-Dec. 1951. Inhoud : Dr. A. van Elslander en Drs. M. Daem ;
Twee Middelnederlandse Legenden ; P. de Keyser ; Internationaal congres voor Euro-
pese en Westerse Ethonologie te Stockholm ; Altert Buvé : Gemeentewapens in het
Waasland ; Zanten ; Jaarl. Statuaire Vergadering van de Bond der Oostvlaamse
Folkloristen, 4 Nov. 1951.

Amsterdam, Jan. 1952. W. R.
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Boekbespreking
J. L. Braber. Genealogie van het geslacht (den) Braber. Dreischor 1951.
Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de samensteller, arts te Dreischor.

Gebonden f 12.—•, gebrocheerd f 10.--.

De schrijver begint met ons een topografisch overzicht te geven van de zetel der
familie : Flakkee en Stad aan 't Haringvliet; daarna volgen de hoofdstukken betref-
fende schrijfwijze en betekenis van de geslachtsnaam Braber en over de voornamen,
beroepen, godsdienst en familiewapen.

Hij vertelt vervolgens over het onderzoek der oudste generaties, aanvangende 1525 ;
van de 8e generatie af, 1583, was deze familie ons sinds jaren bekend ; de samensteller
heeft sindsdien door onderzoek de gegevens aanmerkelijk kunnen uitbreiden, en is tot
een opmerkelijk resultaat gekomen. De nummering werkt enigszins verwarrend en
maakt het moeilijk, bepaalde Braber's over wie men gegevens wil verkrijgen, te vinden.
Fraaie facsimile's van handtekeningen, vanaf 1592 (met huismerk), zijn tussen de
tekst geplaatst, terwijl het boek eindigt met een alphabetische naamlijst op de geslachts-
namen der aangehuwde personen.

De genealogie in staatvorm en de kaart van Oost-Flakkee binnen in de omslag is
een aardige vondst. Dit boek is heel belangrijk voor de streekfamilies. Wij wensen ons
medelid geluk met deze uitgave.

D. P. Oosterbaan. Het Naundorrf-Mysterie. Amsterdam 1951. Ge-
bonden f 4.90.

Bij J. M. Meulenhoff te Amsterdam verscheen dit, door de Gemeente-Archivaris van
Delft geschreven boekje, waarin hoofdzakelijk is behandeld de komst naar en het ver-
blijf in Nederland van Charles Louis Naundorf, Charles Louis de Bourbon, duc de
Normandie. De schrijver vertelt uit de te zijner beschikking staande bescheiden, de
onderhandelingen met de Ministers van wijlen Koning W îllem II, over de uitvindingen
door Naundorf gedaan ; hij kiest echter geen partij, een geeft alleen de feiten. Be-
treffende de naam Naundorf geeft hij blijk, het artikel van ons medelid, Mr. Huyser,
in Gens Nosta 1950 niet gelezen te hebben, daar hij ons feiten uit Duitsland voorlegt,
die door Mr. Huyser veel uitvoeriger in genoemd artikel zijn behandeld. Wij zouden
kunnen zeggen, dat het boek van de Heer Oosterbaan het artikel van M. Huyser
aanvult betrekkelijk het verblijf te Delft van Naundorf, of omgekeerd.

Voor wie zich voor deze zaak interesseert, is deze uitgave, die veel authentieke
stukken bevat, een welkome aanvulling van zijn kennis.

Amsterdam, Febr. '52. • W. R.

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 Nostra, 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.

Herhaalde malen komt het voor, dat leden, die inlichtingen verstrekken
naar aanleiding van gestelde vragen, geen antwoord of dank ontvangen.
Het is een plicht der wellevendheid op deze brieven een, bericht van
ontvangst te zenden en zo mogelijk porto bij te voegen.

Wie kan mij nadere gegevens verstrekken over Cornelis Ariens Over en Hendrik
Ariens Over. Beiden woonden te Oude Niedorp (N.H.) waar de laatste burgemeester
was. Cornelis overleed in 1768 — Hendrik in 1737.

J. OVER Sr., Stationsstraat 46, Borne (O.).
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Alle gegevens gevraagd betr. het geslacht Ter Wee (ter Wee — Terwee), eventueel
ook literatuur, namen van erven en huizen, straten, familiewapen, enz. Hetzelfde van
het geslacht Straatman, Straelman, baron Straalman, afkomstig ± 17e eeuw uit Vreden-
Duitsland (Strahlmann).

Tevens gaarne namen en adressen van bestaande naamdragers dezer beide geslachten.

G. TER WEE, Enschedese straat 119, Hengelo (O).

Wie heeft er interesse voor een schilderij voorstellende Conradus Bockhorst en
Charlotta Erckenbrecht met familiewapens. Het schilderij is tegen billijke prijs te koop.

J. H. HEENEMAN, Den Haag, Bezuidenhout 17A.

KLOPPER. — Gevraagd de doop met eventueel voorgeslacht van Jan Klopper
geb. omstr. 1791. Hij huwde Grietje Oosthuizen, welk echtpaar 29 Nov. 1816 de geb.
aangaf van hun zoon Gerrit te Krommenie. Tevens gevraagd het huw. Klopper X Oost-
huizen. Noch te Krommenie, noch te Enkhuizen, noch te Amsterdam werd iets gevonden
Waar nader te zoeken? Jan Klopper was in 1816 kantoorbediende.

Doorn. KITS NIEUWENKAMP.

Jaaroverzicht van de Documentatie-afdeling

Met enige voldoening kunnen we terugzien op de activiteit van dei N.G.V.-leden,
waar het de knipseldienst betreft. 28 leden zonden ons tesamen 127 zendingen knipsels
en ander materiaal, voorwaar een grote vooruitgang vergeleken bij vroeger jaren.
Merendeels bevatten de zendingen knipsels uit de meest recente dag- en weekbladen,
doch wij ontvangen zo nu en dan ook wel wat ouder materiaal. Zo bijv.; het pak
Brielse couranten van omstreeks 1920, dat wij van de Heer Kits Nieuwenkamp ontvingen
en die een aantal oude Zierikzee'se couranten voor ons in petto heeft ; en de zending
knipsels uit kranten van 1933—1939 van de Heer D. Bakker uit Vaassen. Wij zouden
U in dit verband wel willen toeroepen : Laat geen enkele oude krant ONGEKNIPT
naar vuilnisbak of oud-papieropkoper verdwijnen !

Langzaam maar zeker gaan we vooruit. We hebben nu een ladenkast, ruimte biedend
aan 10.000 enveloppen (dus familienamen), zodat we de eerste jaren voort kunnen,
aannemende, dat we voldoende enveloppen hebben om het materiaal in onder te brengen.
Gelukkig hebben 8 leden aan onze oproep gevolg gegeven en met elkaar ruim 1000
oude enveloppen bijeengebracht, die echter inmiddels alweer opgebruikt zijn. Onze
hartelijke dank hiervoor ! Denkt U er ook nog eens aan ? Oude gebruikte enveloppen
van het formaat 15 X 22 cm tot 17 X 27 cm kunnen we uiterst goed gebruiken ! Óver
ruim 4000 families hebben we nu gesorteerde gegevens. Hiervan wordt alleen al een
kwart ingenomen door familienamen beginnend met de letter B, ruim 700 met G,
eveneens 700 met D, ruim 300 beginnend met A en... 20 met Q etc.

Aan diegenen, die geen tijd hebben om hun dag- en weekbladen te bewerken, vragen
wij : zendt ons de onuitgeknipte kranten of de voor ons belangrijke pagina 's daarvan,
dan helpt U allen mede om deze afdeling op een hoger peil te brengen. Wat de porti
betreft, daar kunnen we een regeling voor treffen.

P. A. HARTHOORN, van 't Hof Haan 16, Amsterdam-Oost.

Bibliotheek

Onze kleine bibliotheek is thans in zoverre gereorganiseerd, dat wederom boeken
kunnen worden uitgeleend. Alle correspondentie, die over dit onderwerp aan de biblio-
thecaris werd gericht, zal bij verschijning van dit nummer beantwoord zijn. In het
volgende nummer zal een aankondiging verschijnen i.z. de catalogus van de boekerij.
Wie zolang niet wachten wil, kan zich reeds thans wenden tot de bibliothecaris, de
Heer Ing. N. Vermaak, Waldecklaan 21 te Hilversum onder bijvoeging van een post-
zegel voor antwoord.
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Aanvullingen en wijzigingen op de Ledenlijst
Nieuwe leden :

861 P. E. van Welij, Van de Eyndestraat 18, 's-Gravenhage.
862 P. J. Rietfort, Schoutenstraat 10, Hilversum. ••
863 W. van Vliet, Oosteinde 37, Voorburg.
864 J. Goedmakers, Hoogmolenweg 77, Venlo.
865 Hendrik P. Gerritsen Czn., Haviklaan 20, 's-Gravenhage.
866 J. Keijer, Boerderij „Kloosterbos", Wittewierum (Gn.j.
867 N. van Eek, Staringplantsoen 10 rd., Velsen-N., post Beverwijk.
868 Ir. W. Kroese, Grote Straat 289a, Waalwijk.
869 Openbare Leeszaal, Vismarkt, Groningen.
870 Bibliotheek Rijksuniversiteit, Zwanestraat 33, Groningen.
871 Charles Nijveen, Ritzema Bosstraat 15 hs., Amsterdram O.
872 Mej. A. C. Verplancke, p/a Kinkerstraat 23 II, Amsterdam W. 1.
873 D. Rühl, Jacob van Ruysdaellaan 33, Heemstede.
874 Dr. D. Cannegieter, Pieter de Hooglaan 40, Hilversum.
875 Mr D.. F. Pont, Lindenheuvel 7, Hilversum.
876 Imm. van Beemen, Ieplaan 15, 's-Gravenhage.
877 B. B. J. Gemmel, Schoonebergerweg 46, Rotterdam.
878 J. A. Heeneman, Bezuidenhoutseweg 17 A, 's-Gravenhage.
879 Ned. Bond van Probleemvrienden, H.B.S.-laan 3, Oud-Beijerland.
880 L. J. C. Diem Jr., Rembrandtlaan 40, Naarden.
881 R. A. Hoogland, Wittevrouwensingel 11, Utrecht.
882 K. A. Dekker, Rijksstraatweg 471, Haarlem.
883 Gemeente Archief, Stadhuis, 's-Hertogenbosch.
884 K. Dekker, Bilderdijkstraat 13, Alphen aan de Rijn.

Adreswijzigingen :

155 Ds. F. C. Bosboom, Herengracht 10, Weesp.
166 J. Kwaadgras, Ger. Brandtstraat 27, Leiden.
230 H. W. Verheijen, Jaffa 20, Rotterdam.
291 A. N. M. Spaargaren, Amsterdamseweg 62, Ede (Gld.).
292 Ant. P. Vogelpoel, 126 Eglinton Ave West, Toronto (Ont.) Canada.
312 Jhr. N. C. van Heurn, Leidsegracht 46, Amsterdam C.
402 K. J. J. van Rijn, Leidsegracht 108, Amsterdam C.
422 J. J. Polderman, Doornseweg 9, Amersfoort.
735 W. P. Zeilermaker, Wolfhezerweg 49, Wolfheze.
783 W. Struyk, Havikstraat 14 bis, Utrecht.
786 Mevr. J. van der Veur, Esdoornlaan 2, Doetinchem.
789 Ed. Mulder, Gerechtkade 38c, Groningen.
798 Ed. F. E. van Reeth, Private laan 56, Strombeek Bever (bij Brussel)

Rectificaties :

740 M. van der Velden, Nieuwediepstraat 58, 's-Gravenhage.
806 H. J. Rijkens, Slaperstil bij Dorkwerd (Gem. Hoogkerk, Gron.).

. (Afgesloten per 18 Jan. 1952).

CONTRIBUTIE 1952.

Vele leden hebben aan het verzoek van de penningmeester voldaan om hun
contributie voor 1952 zo spoedig mogelijk over te maken.

Een groot aantal leden heeft dit gedaan onder gelijktijdige overmaking van een
extra bijdrage, waarvoor de penningmeester langs deze weg zijn dank wenst
uit te spreken.

Over de nog openstaande contributie wordt na 1 Maart a.s. per kwitantie
beschikt onder verhoging van f 0,25 incassokosten.

Gaarne ontvangt de penningmeester echter vóór deze datum de contributie
ad [ 7.50 nog op giro 547.064 t.n.v. de penningmeester der N.G.V. te Haarlem.
Dit bespaart de penningmeester veel extra werk en kosten, terwijl de leden zich
op deze wijze de incassokosten kunnen besparen.
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