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HET KONINKLIJK BEZOEK AAN DE
VERENIGDE STATEN. I

Het eerste officiële bezoek ooit door een Nederlands Vorst in normale omstandig-
heden aan de Verenigde Staten van Noord-Amerika gebracht, is voor ons aanleiding
om enige wel zeer merkwaardige en tot op heden onbekende genealogische bijzonder-
heden te publiceren, welke de bloedverwantschap aantonen van Koningin Juliana èn van
Prins Bernhard met één van de grote vrijheidshelden der U.S.A., die een belangrijk
deel had aan de zo zwaar bevochten onafhankelijkheid dier staten.

Deze nationale held, wiens beeltenis, uit de kunstverzameling van de Yale Universi-
teit, wij zo gelukkig zijn hier te kunnen reproduceren, was Friedrich (von) Steuben,
wiens naam nog voortleeft in de naar hem genoemde stad Steubenville en het Fort
Steuben.

Steuben, die zijn opleiding kreeg in het uitmuntende Pruisische leger van Frederik
de Grote en met succes gediend had in de Zeven-jarige oorlog, gaf, sedert dien zonder
emplooi, gehoor aan de oproep door de Amerikanen tot Europa gedaan, om hulp in
hun strijd tegen de Britten.

Als bekwaam beroepsofficier werd hij weldra Washington's naaste militaire ad-
viseur en door hem aangesteld tot Generaal-Majoor en Inspecteur-Generaal der Ameri-
kaanse Legers met de opdracht in de grote hoop, weliswaar goed willende, maar on-
geoefende en bandeloze vrijwilligers orde te scheppen, hen in de kortst mogelijke
tijd discipline bij te brengen en deze „burgers" tot soldaten te maken. Gedurende één
winter te Valley Forge wist hij in de onbeschrijfelijke chaos orde te scheppen en
slechts geholpen door zijn krachtige persoonlijkheid, een macht te scheppen, welke,
hoewel geringer in aantal en slechter bewapend dan de Engelsen, dezen al spoedig in
het defensief wist te dringen. In de slag van Monmouth op 28 Juni 1778 wist deze
strijdmacht onder persoonlijk opperbevel van Washington, met Steuben als Chef van
de Staf, de reeds terugtrekkende Amerikaanse Generaal Lee tot halt houden te dwingen
en de Britse troepen hun zege te ontnemen. In 1781 had Generaal Steuben als com-
mandant van de Amerikaanse troepen, die in samenwerking met de Franse militaire
en maritieme expeditionaire strijdkrachten, de Engelse Generaal Cornwallis te Yorktown
hadden ingesloten, een werkzaam aandeel in de belegering der stad, die tenslotte leidde
tot de capitulatie der Britten op 19 October. De Generaal-Inspecteur had zijn kundig-
heden bewezen! Toen deze bekwame officier in 1794 was overleden, ontving een, drie
jaren later, in Ohio gestichte stad zijn naam, terwijl nog later in Washington een groots
monument te zijner ere werd opgericht met het opschrift „In dankbare herinnering en
uit erkentelijkheid voor de grote verdiensten bewezen in de Vrijheidsstrijd van het
Amerikaanse Volk". In 1911 werd een copie van dit standbeeld aan Potsdam geschonken
met de inscriptie in de taal van Steuben's geboorteland : „Dem deutschen Kaiser und
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dem deutschen Volk gewidmet vom Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika
als Wahrzeichen ununterbrochener Freundschaft."

Tot zo ver de korte levensloop van Steuben.
Hoewel zulks meestal anders geschiedt, is het toch onjuist zijn naam met het voor-

voegsel „von" te schrijven, aangezien dat een behoren tot de Duitse adel zou sugge-
reren, waarvan zijn geslacht geen deel heeft uitgemaakt. Friedrichs vader was even-
eens Pruisisch officier en stierf als commandant van de stad-vesting Küstrin. Hij was
begiftigd met het Ridderkruis der Orde de la Générosité, welke later werd omgedoopt
in de Orde Pour Ie Mérite. In de kwartieren van zijn vrouw, Maria Justina v. Jagow,
komt bij herhaling het geslacht v. d. Knesebeck voor, welks telgen wel in bijzonder
grote mate werden aangetrokken door de wereldwijde verten. Eén van hen trok met
Vasco da Gama naar Indië, een andere emigreerde reeds vroeg naar Amerika, een
derde vocht als officier in Hollandse dienst op de vloot onder ]acob van Heemskerck
onder de kust van Afrika en voor Gibraltar. Zou onze held de trekkersnatuur wellicht
van moederskant zijn toegekomen ?

Grootvader Steuben was een zeer geleerd predikant. In hem beleefde het oorspronke-
lijke eenvoudige molenaarsgeslacht uit Heidra zijn opgang tot geheel andere maat-
schappelijke verhoudingen.

Bij Streuben kreeg deze overgang in andere kringen wel een heel merkwaardig
karakter door de romanachtige sprong die hij, — de dorpsdomine —, deed door zijn
huwelijk met de knappe Rijksgravin v. Efferen. Hoe deze verbinding tot stand ge-
komen is, bleef tot op heden in het duister. Of het de slotacte was van een tempera-
mentvolle liefdesbetrekking, kon niet met zekerheid uitgemaakt worden, hoewel zulks
tot de mogelijkheden behoort, gezien de latere levenswandel van Augustin Steuben.
Wel is het zeker dat dit bijzondere huwelijk voor de molenaarszoon aanleiding heeft
gegeven tot een bewuste falsificatie van zijn afkomst, welke hij ging afleiden van het
oeradelijke geslacht van de zelfde naam, maar met welke familie een bloedverwant-
schap slechts in de phantasie van Augustin bestond.

Chadotte v. Eifuren was de dochter van Gerhard Vrijheer v. E[[eren, genaamd Hall,
Baron van Disternich, Heer van Angeren en Geleen, Kolonel in Zweedse Dienst, en van
Gravin Louise van Waldeck, het vijftiende kind gesproten uit het huweüjk van Graaf
Christian van Waldeck, Ridder der Palmen-Orde en adviseur van Keizer Fredinand II,
met Gravinne Elisabeth, dochter van Jan „de Middelste" v. Nassau en van diens
eerste vrouw Magdalena van Waldeck. Deze Elisabeth was de halfzuster van Johan
Maurits van Nassau-Siegen, de bouwer van het Mauritshuis in den Haag, die de
bijnaam ontving van „de Braziliaan", wegens het feit dat hij de enige Nederlandse
Gouverneur is geweest van dat grote Zuid-Amerikaanse land.

Graaf Jan II (de Middelste), vader van vijf en twintig kinderen, Veldmaarschalk in
het Zweedse leger en broer van Witlem Lodewijk, de Friese Stadhouder, was een
zoon van Jan de Oude, de bewerker van de Unie van Utrecht en oudste broer van de
Zwijger. Portretten van vader en zoon vindt men afgebeeld op bijgaande stamtafel.

Uit dit overzicht kan men tevens lezen op welke wijze onze Koningin via haar moeder
en grootmoeder uit Graaf Philipp van Waldeck stamt, een broer van generaal Steuben's
overgrootmoeder Louise, en hoe Prins Bernhard de nakomeling is van haar oudste
zuster Maria Magdalena v. Waldeck. Deze beide zusters verschilden negentien jaren
in leeftijd met elkander.

Graaf Philipp van Waldeck, dapper Generaal in dienst van Keizer Ferdinand III, werd
op 5 Maart 1645 in de slag bij Jankow in Bohemen door de Zweden gevangen genomen
en tegen alle krijgsgebruiken in als verliezer tot oorlogsmisdadiger gebrandmerkt en
ter dood gebracht. Zijn zoon en opvolger Christian, als Hofraad en Generaal-Majoor
eveneens in Keizerlijke dienst, voerde het recht van eerst-geboorte in voor de Regenten
van zijn land, waardoor verdere splitsingen van het gebied voorkomen werden. Onder
hem kwamen dientengevolge alle Waldeckse goederen en enige andere bezittingen
wederom onder één landsheer, hetgeen men heraldisch lezen kan. uit het negen-
kwartieren wapen van wijlen Koningin Emma.

Van zijn vijf en twintig kinderen, volgde zoon Friedrich Anton Ulrich hem op, die
eerst als Ritmeester onder de Koning-Stadhouder Willem III, o.m. tijdens het beleg
van Namen in 1695, had gediend. Bij Keizerlijk diploma van 6 Januari 1712 ontving
hij de Vorstelijke waardigheid. Vorst Carl van Waldeck, Keizerlijk Veldmaarschalk en
opperbevelhebber van de Nederlandse troepen in de veldslagen bij Fontenoi, Recoux en
Lafeld, verbond zich in huwelijk met een Pfalzgravinne van Zweibrücken. Deze schonk
hem zeven kinderen, van wie zoon Georg het geslacht voortplantte, terwijl diens jongere
broer Lodewijk zich in dienst van de Republiek onsterfelijke roem oogstte. Als jongste
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van het gezin, de lieveling van zijn moeder, kreeg deze, toen hij zich in
Nederlandse krijgsdienst begaf, van haar een ring tot aandenken waarbij zij hem
toevoegde „Zorgt toch, dat gij u niet in de rug laat kwetsen !" Toen hij als bevel-
hebber der Staatse Cavalerie aan het hoofd van zijn huzaren op 12 Juni 1793 op de
Fransen chargeerde, werd hij ernstig gewond door een schot in de borst. Toch
bleef hij zijn mannen aanvoeren, maar een tweede kogel trof hem en wierp hem uit het
zadel. Zwaar gewond werd de Prins naar Kortrijk vervoerd, alwaar hij kort daarop de
geest gaf, na de avond tevoren aan zijn adjudant de ring, die hij van zijn moeder had
gekregen, overgegeven te hebben met de woorden: „Geef deze ring aan mijne moeder
terug en zeg haar, dat ik in de borst ben getroffen"

Georp's zoon Heinrich werd de opvolger zijns vaders en de grootvader van onre zo
beminde Koningin-moeder Emma, die haar naam van haar Anhaltse grootmoeder ont-
ving. Haar moeder was een Nassause Prinses, behorende tot de zgn. Walramse lijn
van dat Vorstenhuis.

Wenden wij ons tot de maagschapslijn welke Prins Bern-
hard met Steuben verbindt, dan zien wij dat het hoofd van
de Lipper stamreeks ingenomen wordt door Maria Magda-
lena van Waldeck, de zuster van de stammoeder de Ame-
rikaanse generaal en van de voorvaderen van H.M. de
Koningin. Wij kunnen zeggen dat de nieuwe geschiedenis
van het geslacht der Graven van Lippe met haar een aan-
vang nam. Wel zeer zwaar is zij door het lot becocht ge-
worden. Maria Magdalena deed al vroeg van zich spreken,
toen zij als zestien jarige bruid van de haar in leeftijd ne-
gentien jaar oudere bruidegom Simon VII van Lippe, eerst
de belofte afdwong, voordat zij in het huwelijk toestemde,
dat zij in het Calvinistische Lippe vrij zou zijn haar eigen
Lutherse Godsdienst te belijden. Na een vierjarige echtver-
bintenis stierf Simon reeds, haar met drie jonge kinderen
achterlatende. Wonende op de oude burcht Schwalenberg
werden haar leven en bezittingen bij herhaling bedreigd
door de troepen van de elkaar in de dertigjarige oorlog be- M a r i a Magdalena
strijdende partijen. Dikwijls kon zij zich maar nauwelijks v a n Waldeck
met haar kinderen in veiligheid brengen. Telkens opnieuw
werden haar landen gebrandschat en geplunderd. Waren het niet de soldaten, dan
pleegden benden „snaphanen" — groepen verdierlijkte rovers — de wandaden aan mens
en goed. Tot ovennaat van ramp werd ook haar zoontje Jobst Hermann ontvoerd door
zijn stiefbroer, de regerende Graaf te Detmold, die hem Calvinist wilde maken. Slechts
met list werd de knaap bevrijd en aan zijn moeder terug gegeven. Deze Jobst Her-
mann bouwde het slot Biesterfeld en werd de stamvader van de naar deze burcht ge-
noemde linie. Twintig kinderen had hij en als opvolger een zoon, Rudolf Ferdinand ge-
heten, die een korte tijd marine-officier in Nederlandse dienst was. Het ruwe leven
van vechtjas en zeerob trok hem echter niet aan en al spoedig werden hij en zijn vrouw
het middelpunt van een dweepzieke godsdienstige beweging het Piëtisme,, welke door de
officiële kerk als ketters beschouwd werd.

Het huwelijk dat zijn achterkleinzoon met de generaalsdochter Modeste von Untuh
sloot, werd aanleiding tot allerlei onverkwikkelijke erfopvolgingsstrijdvragen tussen de
Detmolder en Biesterfeldse lijnen en later tussen deze laatste en Schaumburg-Lippe.

Was Julius van Lippe-Biesterfeld drager van het Nassause bloed van Jan de Oude,
zijn vrouw Adelheid van Castell schonk aan zijn stam het erfgoed van Willem de
Zwijger en van diens zusters Magdalena, Anna, Elisabeth en Juliana. Hun zoon Ernst
regeerde enige tijd als Regent over het Vorstendom Lippe. Diens vrouw, Caroline v.
Wartenleben, had ook Amerikaanse verwanten. Tevens was zij nauw geparenteerd met
vele burgerlijke en adelijke geslachten hier te lande, alsmede met de wapenkoningen
Krupp. Hun oudste zoon Leopold verwierf voor zijn tak de heerschappij over Lippe.
Hierdoor werden alle Biesterfeldse Graven, automatisch Prinsen van Lippe.

Bij Vorstelijk Besluit van 24 Februari 1916 werden aan de moeder van Prins
Bernhard, aan hem zelf en aan zijn broeder Aschwin de titel en naam van Prinses en
Prins van Lippe-Biesterfeld verleend. Aan deze titels werd mede die van Prins der
Nederlanden toegevoegd, toen Z.K.H, bij K.B. van 24 November 1936 onder toe-
kenning van de hoedanigheid van Nederlander, ingelijfd werd in het Koninklijke Huis
der Nederlanden. Bij K.B. van 3 Mei 1937, No. 3 werd het wapen van de Prins vast-
gesteld, zoals het staat afgebeeld op het verwantschapsoverzicht.

Aldus de bloedsverbondenheid van beide leden van het Koninklijke paar onderling èn
van hen met één van de grootste zonen van het land dat zij thans bezoeken,

FRIEDRICH WILHELM LÜDOLF AüGUSTIN STEUBEN!
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HET KONINKLIJK BEZOEK AAN DE
VERENIGDE STATEN. II

Behalve de merkwaardige verwantschap van Koningin en Prins met de Amerikaanse
vrijheidsstrijder Steuben, vermeld in de voorgaande bijdrage, volgt hieronder een niet
minder belangwekkende genealogische verbinding met de States, die in het bijzonder
Prins Bernhard betreft.

Aan het hoofd van de hiernevens afgedrukte
reeks prijkt het familiewapen van het latere New-
Yorkse geslacht Hone, welks oorspronkelijke
naam Hahn luidde.

Behorende tot Duitse emigranten die zich al
vroeg in Amerika hadden gevestigd, trouwde
Johann Ludwigszoon Hahn als „Young Man from
Philadelphia in Pennsylvania" op 25 October
1740 in de Lutherse Kerk van New York City
met de aldaar woonachtige jonge weduwe Mag-
dalena Klotz of Klotzen, eveneens van Duitse
origine. Helaas mochten wij er niet in slagen om-
trent de bruidegom oudere gegevens te vinden,
daar zijn doop te Philadelphia moet hebben plaats
gevonden in de Lutherse Kerk „Gloria Dei", wier
registers uit het tijdvak van 1700—1750 ongeluk-
kigerwijze verloren zijn gegaan. Wel kon worden
vastgesteld dat de oude Ludwig Hahn de eerste
zijner familie was die zich in de States gevestigd
had.

Uit het huwelijk Hahn-Klotz werden drie kin-
deren geboren, allen te New-York, alwaar de va-
der zich na zijn trouwen als koopman blijvend ge-
vestgd had: één zoon, Johann Philipp, gehuwd
met Hester Bourdet, stierf in 1798 aan de gele
koorts; een dochter Magdalena trad in de echt
met een zekere Hendrick Wilt, vermoedelijk be-
horende tot een Hollandse familie, en tenslotte
was er de jongste dochter Catharine, geboren in
1748 en in 1822 te New-York overleden. Zij
trouwde aldaar in de Lutherse Kerk op 2 De-
cember 1769 met de Duits-Amerikaanse koopman
Philipp Jakob Oswald, geboren anno 1739 en op
21 Maart 1805 in de plaats zijner inwoning ge-
storven. Hun dochter Johanna Magdalena werd
te Philadelphia in 1789 de vrouw van de aldaar
gevestigde en uit Schiffdorf bij Bremerhavèn af-
komstige groothandeaar Bohl Bohlen, die uitge-
breide zaken deed met zijn geboorteland en met
Amsterdam. Onder meer was hij de importeur
van Hollandse genever uit de branderij „Het
Anker" te Weesp, welke onder de naam „Anchor
Gin" veel aftrek bij de Amerikaanse klanten vond.
Bohlen was eigenaar van de buitenplaats Bel-
védère bij Philadelphia gelegen, nam een voor-
aanstaande plaats in het verenigingsleven dier
stad in en trad er gedurende vele jaren op als
Consul der Nederlanden.

Negentien jaren oud was hij, de in 1754 op de
hofstede „Hof am Bohlenort" geboren zoon van
Heinrich Bohlen en Katharina Lührs, uit Schiff-
dorf naar Amsterdam getrokken, in welke stad
reeds eerder neven waren gaan wonen, die er een
goed bestaan gevonden hadden. „Met drie hem-
den in zijn ransel en evenzovele guldens op zak",
verhaalt ons de familielegende, kwam hij er aan.

LUDWIC HAHN
I

JOHANN HAHN
Young Man from Philadelphia, Pa.

(r. New York Cily (Luth ) 25.1 0.1 740
MAGDALENA KLOTZ(EN)

I
CATHARINE HAHN (HONE)

1748-1822
tr. N.w.York City (Luth.) 2.12.1769

PHILIPP JACOB OSWALD
1739-1805

I
JOHANNA MAGDALENA OSWALD

1770-1805
tr. Philadelphia (Luth.) 29.11.1789

BOHL BOHLEN
1754-1836

I
CAROLINE BOHLEN

1800-1882
tr. Emmerick (Luth.) 3.9.1821

ARNOLD HALBACH
1787-1860

I
MATHILDE HALBACH

1822-1848
tr. Mannheim (Luth.) 6.5.1841

LEOPOLD Gl. v. WARTENSLEBEN
1818-1846

I
CAROLINE Gvn. y. WARTENSLEBEN

1844-1905
tr. Neudorf 16.9.1869

ERNST G» v. LIPPE-BIESTERFELD
1842-1904

I
BERNHARD Pr. v. LIPPE

1872-1934
tr. Oelber 4.3.1909
ARMGARDv. CRAMM

geb. 1883

I
BERNHARD

24.2.1916 Pr. Y. LIPPE-BIESTERFELD
24.11.1936 Pt. der NEDERLANDEN
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Toen hij op drie en tachtig jarige leeftijd overleed liet hij een vermogen na van
$749.000! In 1774 werd hij ingeschreven als Lidmaat der Lutherse Gemeente in de
Amstelstad, in welke plaats hij op verschillende kantoren voor de handel werd opgeleid.

Bij het einde van de Amerikaanse vrijheidsoorlog, vertrok de jonge ondernemende
Bohl, na een achtjarig verblijf in de Hoofdstad, anno 1782, naar de „overkant", waar
zich voor energieke personen grote perspectieven openden. Hij vestigde zich te Phila-
delphia, het centrum van de Duitse nederzettingen in de U.S.A., alwaar hij een import-
huis stichtte. Al spoedig trad hij op de voorgrond, werd o.m. lid der Vrijmetselaarsloge
en reeds twee jaar na zijn aankomst was hij „Meester" in die orde.

Na in 1798 zijn broer John in de firma te hebben opgenomen, wijdde Bohl zich per-
soonlijk het meest aan de uitbreiding der Europese zaken. Amsterdam nam daarbij
een belangrijke plaats in en regelmatig bezocht hij daar.zijn talrijke relaties. Toen hij
in 1805 weer eens met zijn gezin in de geliefde Amstelstad vertoefde, moest hij zijn
vrouw door de dood verliezen. In het begraafregister der Evang. Luth. Oude Kerk
aan het Spui, te dier stede, vinden wij aangetekend dat zij op 18 Februari werd be-
graven en nog heden ten dage kunnen wij op een grafsteen in dat Godshuis lezen: „J.
M. Oswald — huisvrouw van Bohl Bohlen". Slechts vijf en dertig jaar oud was zij
geworden. Op 31 December 1807 hertrouwde haar man te Weesp met Anna (Nancy)
Schimmel, een Hollandse geboortig van St. Eustatius, dochter van de vroegere Raad
van Politie en Justitie van dat eiland Jan Hendriks Schimmel, die zich na terugkeer in
Nederland te Amsterdam had gevestigd en later de eigenaar was geworden van de
stokerij „Het Anker" aan de Hoogstraat te Weesp.

In 1808 reisde Bohl met zijn tweede vrouw naar Philadelphia, zijn toen acht jarig
dochtertje Caroline in Nederland achterlatende, onder de hoede van de familie Schim
mei. Beurtelings verbleef het meisje op kostschool te Weesp of ten huize van de zuster
van haar stiefmoeder Mevrouw Kramp-Schimmel te Amsterdam, die haar een goede en
geheel Hollandse opvoeding gaf.

Herhaalde malen kwam Bohlen in Nederland terug. In 1814 trof hem hier wederom
een slag, door het in de kraam overlijden van zijn tweede vrouw, Anna Schimmel. Zij
vond een laatste rustplaats in hetzelfde graf, waar ook Magdalena Oswald was bijge-
zet. Na dit verlies nam de vader zijn oudste dochter Caroline mee naar de Verenigde
Staten, waarheen zij op één van Bohlens eigen schepen de overtocht maakten. De vier
jongere kinderen bleven in Weesp achter ter voltooiing van hun opvoeding. In Amerika
vond het „Hollandse meiske met de rode wangen" een liefdevol tehuis bij oom John
en diens vrouw Jane Colhoun, wanneer broer Bohl naar Europa reisde. Op een dier
tochten maakte hij kennis met zijn toekomstige schoonzoons, de gebroeders Arnold en
Georg Halbach uit Remscheid, grote kooplieden in Philadelphia.

Uit- beide huwelijken waren Bohl Bohlen kinderen geboren: uit het eerste
zeven en uit het tweede vier. Drie jongens en twee meisjes van Magdalena Oswald
stierven ongehuwd of op zeer jeugdige leeftijd. Van de kinderen gesproten uit Anna
Schimmel, bereikten slechts één dochter en één zoon de huwbare leeftijd. De dochter
werd de vrouw van de koopman Theobald Hagedorn en de zoon heette William Henry
Charles. Een merkwaardig en veelbewogen leven heeft deze Bohlen gehad.
Hij bezocht een Amsterdamse school en zijn verdere opleiding genoot hij op de
militaire academie te Delft. Aldus geheel Nederlands opgevoed, trad hij in 1826 als
Officier bij ons Leger in dienst. Een jaar later werd W. Henry Ritmeester en streed
vervolgens als vrijwilliger in Venezuela onder Simon Bolivar. Na tijdens de revolutie
te Parijs bij de Poolse Lanciers gediend te hebben, nam hij in 1831 deel, onder Generaal
Gérard, aan de belegering van Antwerpen, dat door Chassé moedig verdedigd werd.
Dit optreden van een voormalig Nederlands officier tegen zijn tweede vaderland ver-
hinderde niet dat hij in 1834 zijn vader in het Consulaat der Nederlanden te Philadel-
phia opvolgde en later door Koning Willem II in particuliere audiëntie ontvangen werd.
Inmiddels was hij gehuwd met Emilie Maria Borie en opgenomen ïn de firma Bohl &
John Bohlen. Evenals zijn vader onderhield William Henry voor zijn lm- en Export-
huis nauwe relaties met Europa. Bij herhaling verbleef hij met vrouw en kinderen jaren
in het oude werelddeel, in de winter op zijn Franse kasteel Hardicourt, nabij Parijs, of
in den Haag, en des zomers meestal op Huize „Beeckestein" onder Velzen, dat hij van
de Boreels gehuurd had. Ook bezocht hij telkens zijn Duitse familieleden. In de jaren
rond 1847 vinden wij hem terug in de Staf van het Amerikaanse leger tijdens de oorlog
tegen Mexico. Na de strijd verwisselde hij de uniform weer voor de koopmansjas en
nam ontslag als Nederlands Consul. In de Krim-oorlog van 1854 is hij weer van de
partij en neemt daadwerkelijk deel aan de operaties als toegevoegd lid van de Franse
Generale Staf, tevens als militair attaché zijn Amerikaans vaderland vertegenwoor-
digende. Na het overlijden van zijn vrouw op Hardicourt hertrouwde hij in 1858 te
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's-Gravenhage op de Amerikaanse Legatie met Sophia Eliza, de zuster van zijn eerste
echtgenote, die gedurende haar ziekte zich reeds aan de opvoeding harer kinderen had
gewijd. Bij het uitbreken van de Amerikaanse Burgeroorlog in 1861, vertrok Bohlen
onmiddellijk naar de States en organiseerde te Philadelphia het 75e Pennsylvania
Regiment van Duitse vrijwilligers. Een benoeming tot Generaal volgde, in welke functie
hij naar het front vertrok. Op 22 Augustus 1862 maakte een kogel op het slagveld
nabij de rivier de Rappahannock in Virginia een eind. aan zijn wel zeer merkwaardige
en onrustige leven.
Zijn kinderen keerden terug naar Duitsland, van wie dochter Alwine later met een Neder-
lander trouwde, namelijk met Mr Willem Gerard Baron Brantsen, Lid van de Eerste
Kamer, Staatsraad en Kamerheer van Koningin Wilhelmina. Hun enig kind Barones
Alwine Brantsen huwde met de Pruisische Generaal Graaf von der Goltz, wier kin-
deren wederom in Nederlandse geslachten, als de Vos van Steenwijk en de Blocq van
Scheltinga, trouwden. Alwines oudere zuster, Sophie, werd op Beeckestein anno 1862
in de echt verbonden met haar half-neef Gustav Georg Friedrich v. Bohlen u. Halbach,
de zoon van de halfzuster van haar vader, Caroline, het „meisje met de rode wangen".
Van hun tien kinderen trouwde de vijfde zoon Gustav in 1906 met de erfgename van
de Krupp fabrieken, Bertha Antoinette Krupp. Hij werd Directeur-Generaal van het
wereldvermaarde concern en overleed op 16 Januari 1950 te Blühnbach bij Salzburg.

De twee zoons van Generaal William Henry Bohlen, John Borie en Fritz Oswald
— volgens Engel-Saksische gewoonte als voornaam, achternamen dragende van ver-
wanten — werden weer Duitser. De jongste stierf als Garde-Cavalerie officier.

Keren wij thans terug tot Bohl Sr. Keer op keer ver-
bleef hij kortere of langere tijd in Nederland of Duits-
land. In de laatste jaren van zijn leven dikwijls te Weesp,
waar hij de genever-stokerij van zijn schoonvader had
overgenomen. Op 11 October 1836 blies hij te Philadel-
phia de laatste adem uit. Hij had beleefd hoe ook de
dochters uit zijn eerste huwelijk getrouwd waren met de
gebroeders Halbach, Henriette met Georg en Caroline
— voluit geheten Johanna Caroline Mathilde, geboren en
Luth. gedoopt te Amsterdam 13/31-7-1800 en te Karlsruhe
op 21-2-1882 overleden — met Arnold. Hij was geboren in
Müngsten 3-7-1787 en stierf te Baden-Baden 16-5-1860.
Het aardige portrettenkwartierstaatje brengt ons de beelte-
nissen van Caroline en haar man met beider ouders en doch-
ter. Hun huwelijk werd te Emmerich op 3 September 1821
voltrokken. Vijf kinderen werden uit dit Halbach-Bohlense
paar geboren. Slechts twee van hen huwden, de zoon
Gustav met zijn half-nicht Sophie, hetgeen wij hier boven

reeds vermeldden, en dochter Mathilde (geb. Philadelphia 9-7-1822, f Baden-Baden
18-4-1848) trad op 6 Mei 1841 te Mannheim in het huwelijk met Leopold Rijksgraaf
von Wartensleben.

Graaf Leopold v. Wartensleben (wiens portret wij
mede voor het eerst publiceren), die zich bij het
Pruisisch Gerechtshof voorbereidde op de diploma-
tieke loopbaan, kwam .— reeds vijf jaren na zijn huwe-
lijk — te Potsdam te vallen in een duel, zijn vrouw met
twee zeer jonge kinderen achterlatende. Zij trok bij
haar schoonouders in op het slot Carow, maar kon
haar groot verdriet niet te boven komen en volgde
haar man op 18 April 1848 in de dood. Hun zoon
Bernhard v. Wartensleben studeerde later te Bonn,
waar hij zeer bevriend werd met zijn clubgenoot en
toekomstige zwager Graaf Ernst zur Lippe-Biester-
feld. Wederom ontstonden verbindingen met ons land
toen Graaf Bernhard als attaché toegevoegd werd
aan de Pruisische Legatie te 's-Gravenhage, alwaar
hij zijn oom (moeders broeder) Dr. Gustav v, Bohlen
Halbach aantrof die in de residentie het Groot Her-
togdom Baden als Ministerresident vertegenwoor- Ernst Gf. v. Lippe Biesterfeld
digde.

Gravin Caroline v. Wartensleben leerde door haar

Leopold
Gf. v. Wartensleben

1818-1846

1842-1904
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broer in 1865 te Berlijn Graaf Ernst van Lippe-Biesterfeld kennen. Zij verloofden zich drie
jaren later te Scheveningen en hun huwelijk vond de 16e September 1869 plaats op
het kasteel Neudorf, waar de ouders van de bruidegom woonden. Het jonge paar
vestigde zich te Oberkassel dat zij in 1884 verwiselden met Neudorf in Posen, toen
Graaf Ernst het hoofd van de Erfheerlijke linie van Lippe-Biesterfeld werd. Anno
1897 werd hij tot het Regentschap over het Vorstendom Lippe geroepen, hetwelk hij,
tot zijn dood in 1904, op voorbeeldige wijze heeft
uitgeoefend, trouw ter zijde gestaan door zijn gema-
lin, de achterkleindochter van de Amsterdams-Ame-
rikaanse handelsman Bohlen. Nog geen jaar na het
overlijden van haar man, stierf ook Gravin Caroline
diep betreurd door de Lipper bevolking, bij wie zij
wegens haar grote milddadigheid zeer geliefd was.

Door hun tweede zoon Bernhard. sedert 1905
Prins van Lippe, die in 1909 te Oelber gehuwd was
met Armgard von Cramm (gescheiden echtgenote
van Graaf Bodo van Oeynhausen), werden zij groot-
ouders van Prins Bernhard en diens broer Aschwin.
In 1916 werden deze beide zonen met hun moeder
verheven tot Prins resp. Prinses van Lippe-Biester-
feld. Laatst genoemde Prins, als conservator ver-
bonden aan het Metropolitan Museum in New-York,
keerde dus weer terug naar het land zijner voor-
vaderen. Op 11 September 1951 trouwde hij te
Londen met Mevrouw Simone Watzdorf, geb. Ar- Caroline Gvn. v. Wartensleben
noux, dr. van de gepens. kapitein van het Franse 1844—1905
Leger Henry Arnoux en van Louise Lian. ~~

Merkwaardig is het dat op één na, geen der nazaten van Bohl Bohlen in Amerika is
gebleven. Zulks in tegenstelling met het nageslacht van Bohl's broeder ]ohn, die
zich in 1798 met zijn oudere broer geassocieerd had. Van hem leven nog talrijke na-
komelingen in de Verenigde Staten, die vooraanstaande posities bekleedden in het
wetenschappelijke en politieke leven van hun vaderland. Als wapen voeren deze
Amerikaanse Bohlens het griffioenen blasoen van het Pommernse adelijke geslacht
Bohlen, met welke familie echter niet de minste verwantschap bestaat.

In het begin van deze bijdrage vermeldden wij dat, voor-
dat Bohl Bohlen naar Amsterdam kwam, reeds verwanten
zich daar gevestigd hadden, die de jonge neef in de voor
hem nog vreemde stad wegwijs maakten. Welnu, deze
Bohlens die in verschillende takken nog heden in Nederland
bloeien en hun naam Boelen schrijven, hadden al omstreeks
de eeuwwiseling van 1600/1700 het wapen, dat wij hier

Wapen Bohlen m e d e afbeelden. Dit is dus het oudste en enig juiste Bohlen W a Boelen
wapen. Wij spreken de hoop uit dat het gestelde in dit opstel

zal mogen bijdragen tot het gaan voeren van het ware familiesymbool door de Ameri-
kaanse leden van dat aloude en merkwaardige Duitse geslacht, welks telg, onze Prins
momenteel tezamen met Hare Majesteit Koningin Juliana, hun grote en jonge vader-
land met een bezoek vereert. ARK.

"People will not look forward
to postcrity, who ncver look
backward to their ancestors"

Burke
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KWARTIERSTAAT VAN MARIUS HUIBERT JOHAN VAN ANDEL
1. Van Andel, Marius Huibert Johan. G 5-8-1923 Utrecht.
2. Van Andel. Huibert Johannes, G 30-7-1900 Gorinchem. Tandarts. H 11-1-1923

De Bilt, met
3. Nederburgh, Catharina Maria, G 11-2-1900 Warmond; Kinderen 2.
4. Kant van Andel, Jan Eliza, G 9-3-1871 Gorinchem, S 8-11-1938 Apeldoorn (Slok-

darmkanker), Graanhandelaar en Meelfabrikant, H 27-5-1896 met
5. Verroerd, Cornelia, G 9-8-1877 Brielle, S 9-3-1947 Ede (ziekte van het hart);

Kinderen 2.
6. Nederburgh, Pieter Marius, G 4-12-1863 Warmond ,S 13-9-1937 Leiden (Ader-

verkalking), Veehouder, H 26-4-1899 Warmond met
7. Van der Wilk, Apolonia Ariana, G 29-8-1872 Warmond, S 11-5-1917 Warmond

(Longontsteking); Kinderen 4.
8. Kant van Andel, Huibert Johannes, G 3-9-1844 Gorinchem, S 16-4-1916 Gorinchem,

Graanhandelaar en Meelfabrikant, H 18-8-1867 Gorinchem met
9. Muylwijk, Antonia Wilhelmina Constance, G 14-8-1849 Gorinchem, S 11-11-1931

Gorinchem ; Kinderen 12. •
10. Verwoerd, Arie Lenis, G 21-6-1842 Brielle, S 3-1-1897 Briele, Aannemer, H

8-2-1864 Brielle met
11. Weiman, Cornelia, G 21-1-1843 Brielle, S 27-12-1930 Brielle.
12. Nederburgh, Abraham, G 30-3-1826 Huize Oostduin 's-Gravesande, S 18.3-1903

Huize Groot-Leerust Warmond, Meester in de Rechten, Burgemeester (1850—1903)
van Warmond, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, H 19-8-1858 Warmond met

13. Tijken, Maria Debora, G 12-10-1830 Warmond, S 23-4-1888 Warmond: Kin-
deren 5.

14. Van der Wilk, Arend, G 19-10-1830 Warmond, S 4-3-1914 Warmond, Bouw-
meester (Architect), H 19-8-1868 Leiden met

15. Vari Hoeken, Catharina Maria, G 14-10-1834 Leiden, S 12-3-1896 Warmond;
Kinderen 1.

16. Kant van Andel, Jan, zn. v. Huibert en Maria Kant, G 6-10-1812 Rijswijk N.Br.,
S 10-4-1881 Gorinchem, Graanhandelaar en Meelfabrikant, H 9-8-1838 Rijswijk
N.Br. met

17. Engelvaart, Elisabeth, dr. v. Jacob Donker en Maatje van der Jagt, G 17-4-1810
Zierikzee, S 26-11-1859 Gorinchem; Kinderen 7.

18. Muylwijk, Bastiaan, zn. v. Julius en Antoinette Kaspers, G 24-3-1824 Arkel, S te
Antwerpen, Zijdefabrikant, H vermoedelijk te Kaiserswerth Duitsland met

19. Gartenfeld, Petronella, dr. v. Johan Conrad Heinrich en Anne Margarithe Moeh-
len, G 16-3-1825 Düsseldorf, S te Antwerpen ; Kinderen 4.

20. Verwoerd, Jan, G 1806 Giessen-Nieuwkerk, S 6-12-1878 Brielle, H 7-12-1837
Brielle met

21. Zoef (Soefj, Neeltje, dr. v. Ary en Lijntje Groen, G 2-8-1799 Brielle, S. 3-3-1875
Brielle.

22. Weiman, Jan, zn. v. Adolf en Maria. Kruyne, G 4-7-1806 Brielle, S 11-1-1890
Brielle, H 5-8-1829 Brielle met

23. Van Gent, Zuzanna, dr. v. Jan Cornelisz. en Maggeltje Nederveld, G 17-2-1806
Brielle. S 22-1-1890 Brielle.

24. Nederburgh, Cornelia Bastiaan, zh. v. Sebastiaan Cornelis en Elizabeth Geertruy
Scheltus, G 14-9-1790 Huize Oostenburg Voorburg, S 22-2-1865 Warmond,
Meester in de Rechten, Lid Gedeput. Staten van Z.-Holland en Tweede Kamer
1842—'49, Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, H 29-6-1825 Voor-
burg met

25. Gevers, Clementia Cornelia Elisa, dr. v. Abraham en Suzanna Beeldemaker, G
5-10-1798 Rotterdam, S 3-4-1875 Warmond; Kinderen 8.

26. Tijken, Hubertus Antony Pieter, zn. v. Pieter Johan en Sophia Cornelia Thomson,
G 5-8-1798 Leiden, S 31-7-1862 Warmond, H 30-4-1821 Warmond met

27. Lexau Rijsterborgh, Maria Catharina Clasiena Magdalena, dr. v. Gustaaf Adolf en
Louise Margaretha Budding, G 30-4-1803 Veere, S 5-11-1875 Warmond; Kin-
deren 4.

28. Van der Wilk, Diert Janze, zn. v. Jan en Trijntje van der Wadding, G 30-5-1798
Warmond, S 8-6-1876 Warmond, H 6-2-1825 Voorhout met

29. Prosman, Apolonia Ariana, dr. v. Arend en Maria de Heer, G 13-3-1806 Voorhout,
S 14-12-1852 Warmond ; Kinderen 3.

30. Van Hoeken, Adrianus Jacobus, zn v. Albert Cornelis en Catharina Verhoeft, D
29-3-1804 Hooglandse Kerk Leiden, S 17-6-1865 Leiden, H 10-11-1831 Leiden met

31. Provo, Marijtje, dr. v. Jan en Jannetje Dubbelaar, G 5-2-1810 Leiden, S 17-7-1885
Leiden ; Kinderen 6.
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DE AMSTERDAMSCHE TAK VAN HET GESLACHT VAN LENNEP')
Van het aloude geslacht Van Lennep wordt het eerst documentair

melding gemaakt in het jaar 1093, toen Wernherus de Linepe optrad als
getuige van de Abt Otto van Werden te Mulenheim, een abdij aan de
Ruhr in de omgeving van Essen, welke in de 8ste eeuw werd gesticht
en uitgebreide bezittingen had2).

De ,,Linne" of ,,Lenne" was in de oude tijd reeds de naam van een
riviertje, dat niet ver van Ratingen en Düsseldorf stroomt en in de Ruhr
valt. De naam van het plaatsje Linnep3) hetwelk bij dit riviertje lag, en
reeds in 1050 bekend was, houdt hier stellig mede verband. Het plaatsje
bestond destijds uit enige bouwhoeyen, in de nabijheid van het kasteel4).
Hoogst waarschijnlijk ontleen-
de reeds in 1093 Warner van
Lennep zijn naam aan de burg,
waarvan hij Heer was. Om-
streeks het jaar 1000 behoor-
de het gebied, waar Linnep
lag tot. Lotharingen, t in 1190
tot het Hertogdom Brabant,
omstreeks 1300 en tot 1801 tot
het Graafschap Berg.

De naam „Van Lennep"
werd zeer verschillend ge-
schreven. Ik noem slechts : Linnep, Linnepe, Linephe, Linepa, Lynneppe,
Lynephe, Lenephe, Lennepe, Lennip en Lennep.

Naar mate de tijd vordert komt de naam meer en meer voor en ver-
schijnt het geslacht in Gelderland, kort nadat Lennep uit de familie was
geraakt, nadat Eva van Lennep, erfdochter van Lennep, het in 1641 met
andere bezittingen van haar echtgenoot Frederik, Graaf van Neuenahr
ten huwelijk had gebracht4a). De eerste leden van het geslacht, in Gelre,
woonden rondom Didam, welke streek voorheen rijk aan burchten en
sloten was*b).

De zogenaamde „Amsterdamsche tak" van deze familie heeft tot
voorvader: Gerrit van Lennep, bastaard uit dit aloude zakelijke geslacht,

x) Het is niet de bedoeling een volledige genealogie van het geslacht Van Lennep
te geven. Hier worden slechts besproken die leden van het geslacht Van Lennep, die
o.m. in de handel en de regering van Amsterdam een belangrijke plaats hebben inge-
nomen. Voor de leden, die meer omtrent het geslacht Van Lennep wensen te weten,
kan worden verwezen naar het door Jhr. Mr. Frank K. van Lennep samengestelde
„Oorkondenboek", een verzameling van oorkomen betrekking hebbende op het ge-
slacht Van Lennep, 1093—1927, in 3 delen, welke behalve enige genealogische staten,
meer dan 2800 extracten uit acten en registers bevatten.

2) Oork, Bk., Deel II, bl. 3, nr. 948.
3) Linnep is afgeleid van „lind" = linde, en „ap" = water, en betekent zoiets als

ons woord „Lindekom". Oork. Bk. I : 1949.
4)Het „Schloss Linnep" bestaat thans nog. Het ligt ongeveer een half uur gaans

ten N.W. van het dorp Hösel aan de weg naar Breitscheid. (Hösel ligt aan de spoor-
lijn Essen-Kettwich-Düsseldorf). Bij de oude slottoren is een nieuw gedeelte aange-
bouwd. In 1939 werd het slot bewoond door de Familie Graf Spee.

4a) Rietstap, Wapenbk. Ned. Adel. Dl. 1: 231 e.v.
4b) Reeds in 1535 kochr Roelof van Lennep het Huis Biljoen met vrijheden. In 1661

werd dit door zijn laatste nakomeling, Johanna van Lennep, verkocht aan Alexander,
Vrijheer van Spaen.
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( ± 1490—1560), gehuwd met Batha Geerlicht5), wiens zoon was
Meester Warner van Lennep, (±1930—1578/84)6), goudsmid te Arn-
hem, later wonende in de Steenstraat te Emmerik. Uit diens huwelijk
met Mechelt Doeghweert, ± 1564, had hij een vijftal kinderen ; o.m.
Abraham van Lennep (1570—1636), Schepen en Rentmeester te Em-
merik, waar hij evenals zijn ouders woonde in de Steenstraat —• de hoofd-
straat paralel met de Rijn — en eigenaar was van verschillende percelen
in die straat, en tot 1625 van een bierbrouwerij.

In de jaren 1598/99 had Emmerik ontzaglijk veel te lijden door de af-
wisselend Spaanse, Hollandse en Duitse bezettingen en door de verove-
ringen van de stad door de Hollanders en de Spanjaarden. Van 1600
tot 1609 was het er betrekkelijk rustig, doch pest, grote sterfte en dure
tijden brachten de stad Emmerik zodanig in verval, dat deze eens zo
rijke stad, hard achteruit ging. Als gevolg hiervan, en gezien de grote
bloei van Amsterdam, vestigden velen, afkomstig uit Emmerik en omlig-
gende steden, zich in die tijd te Amsterdam, onder meer de Van Hal-
maels, Block's e.a.

Zo kwam in het begin van de 17e eeuw Warner van Lennep, goud-
smid van beroep, eveneens naar Amsterdam. Mogelijk ook is het, dat hij
zijn aanstaande vrouw naar hier was gevolgd en dat de liefde hierbij de
voornaamste rol speelde7).

Warner van Lennep werd 1597/98 (de juiste datum is niet bekend)
te Emmerik geboren als zoon van Abraham van Lennep (hiervoor ge-
noemd) brouwer te Emmerik, „Raedsvrundt' en rentmeester aldaar
(1635), Schepen (1636), en van Elisabeth van Schrieck. Warner trouw-
de te Amsterdam 15 Juni 1625 Sara van Halmael, geb. Amsterdam
1603/4, overleden aldaar 22 Februari 1675, dochter van Abraham van
Halmael „van Wesel" en Sara Verbeeck, die woonden op de O.Z. Bier-
kay te Amsterdam. Warner v. L. was gereformeerd en zijn vader was
ouderling der Gereformeerde Kerk te Emmerik.

Warner trouwde voor Schepenen en niet kerkelijk omdat zijn vrouw
doopsgezind was, waarop de volgende aantekening uit de ,,acte pres-
byterii Embricensis" van 23 Juli 1625 slaat:

„Werner von Lennep sol wegen der ehe so er mit eine ausserhalb
treuung geschlossen, fraterne et quidem nomine presbyterii ermahnet
werden"8).

Vader Halmael echter zou zich tegen dit huwelijk niet verzetten, het-
geen blijkt uit de aantekening in de Puiboeken : ,,de vaeder Abraham
van Halma heeft geseijt, dat hy de gebooden niet en zal schutten"9).

De kinderen werden in de doopsgezinde leer opgevoed.
Warner van Lennep komt later als koopman voor en wordt genoemd

onder de zakenrelaties van dementia van den Vondel, de zuster van de
dichter Joost van den Vondel, die in de Warmoesstraat, in het huis
tegenover de Wijdekerksteeg, waar „De Vergulde Wolf" in de gevel
stond, haar zijdewinkel dreef10).

5) zie o.a. bij Rietstap, Wapenk. Dl. I : 231 waar genoemd wordt „Gerard van
Lennep, gehuwd met Baefje Gerlofs".

") Bij Rietstap, Dl. 1: 231 vond ik, dat hij in 1574 Burgemeester van Nijmegen werd.
7) Mr. ]ac. v. Lennep in „Het leven v. Mr. C. v. Lennep" Dl. II : 21.
8) Oork. Bk. I : 116. nr. 855.
9) id. 1: 84, nr. 493.
10) 14e Jaarbk. „Amstelodamum" : 153 e.v.
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Hij heeft aldus ook tot de zijdehandelaars behoord, hetgeen niet al-
gemeen bekend is. Hij komt onder de regelde klanten van Clementia voor
en kocht van Juli 1635 tot Juli 1636 voor ruim f 2.670.—.—.

Hij woonde in 1634 op het Rokin hoek Duifjessteeg Noordzijde „in
het Wapen van Rome", thans Rokin No. 6011). Het huis werd in 1895
verbouwd door de firma ƒ. H. de Bussy en is tot op heden in het bezit
gebleven van deze firma12). Na zijn overlijden hertrouwt zijn vrouw, die
op het Rokin bleef •wonen, 20 Mei 1646 met Dirck van der Koghen, geb.
te Haarlem op 4 November 1604, „Coopman op den Zeedijk", 5 Decem-
ber 1640 als „koopghese!" poorter van Amsterdam geworden, hebbende
„beloften ghedaen in plaetse van ede"12a).

Als derde zoon van "Warner van hennep vinden wij vermeld : Jacob
van hennep, koopman te Amsterdam, poorter 15 September 1657, blij-
kende uit de volgende aantekening in het Poorterboek13) :

„ 1657-September 15. Jacob van hennep, van Amsterdam, coopman,
heeft zijn poorterbelolte gedaen als getrouwt hebbende Anna van der
Meersen, dochter van Arend van der Meersch, mede koopman ende
poorter deser Stad".

Hij was dus de eerste van hennep, die als poorter van Amsterdam werd
ingeschreven. Hij was Commissaris van de Sijde Manufacturen 1688,
1689, 1691 en Hoofdman van de Zijde-Halle 1688.

De Zijde-Hal werd opgericht bij Keur van 7 Januari 1650i4), luidende:
„Mijne Heeren van den Gerechte/omme punctuëlijck te doen onder-

houden haar Ed. Keure van den 8 February Anno 1648 aangaende het
Verwen van de Sijde/ende te beter te weren alle contraventien/die daer
tegens mochten geschieden/hebben noodig gevonden hier ter Stede op te
rechten een Halle onder d'ordre hier naer volgende : etc "

Bij Keur van 11 Januari 165615) werd het instituut van de Hoofd-
mannen ingesteld, hetwelk een ere-baantje was hetgeen blijkt uit artikel
VIII, dat luidt:

„Doch sullen/om de Proef te maken en de Halle te regeren ende waer
te nemen/tot de voorsz. Proefmeester noch ge-assumeert werden ses per-
soonen onder de naem van Hooft-mannen van de Sijde-Hal; te weten/
twee Sijde-Handelaers/twee Sijde-Lakenkoopers/ende twee Verwers : de
welcke uyt liefdejsonder tractement te genieten/de Halle sullen regeren."

Zij waren aangesteld om bij geschillen in eerste instantie deze direct
of door arbitrage te regelen. Jaarlijks op Goeden Vrijdag moest de helft,
1 handelaar, 1 lakenkooper en 1 verwer, die het langst in dienst waren,
aftreden. In Artikel XII worden speciaal de suppoosten aangemaand om
voor deze Heren „altyd behoorlijck respect te dragen, voor soo veel haer
Ampt aengaet".

11) In het Oorkondenboek, Dl. 1: 63, nr. 348 vinden wij een acte van Not. ]. v. d.
Ven, waarin de huisnaam wordt vermeld als : ,,'t Wapen van Voorne". Deze naam
berust op een schrijffout. Zie mijn artikel in het Maandbl. „Amstelodamum", Sept.
1942, bl. 105.

12) In het Oorkondenboek staat onder aan het titelblad „Druk van ]. H. de Bussy,
Amsterdam, 1900 — In de Zeven Kerken van Rome — Rokin 60. (Deze naam stond
tot 1895 op de daklijst van het huis Rokin 60 geschilderd).

12a) Poorterboek E, fol. 69.
13) Oork. Bk. I : 119, nr. 891.
14) Noordkerk, Handvesten v. A'dam, Dl. IV, 3e Bk: 1156.
15) Handvesten, Amsterdam. Deel IV, 3e Bk, bl. 1159.
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Jacob van Lennep en zijn zoon Aernout (zie hierna), hoewel zij Doops-
gezind waren, werden toch tot Commissaris van de Zijde Manufacturen
en Hoofdman van de Zijdehal benoemd. (Men werd hiertoe door Bur-
gemeesteren benoemd — zie Wagenaar, Deel II, blz. 42 en 487).

De Commissarissen ontvingen later een Regentenplaats in de Her-
vormde Kerk, waarvan bovengenoemde Van Lennep's stellig geen ge-
bruik zullen hebben gemaakt. Intussen blijft hun benoeming merkwaar-
dig.

Jacob van Lennep werd geboren te Amsterdam 15 December 1631,
aldaar gedoopt „Doopsgezind" 9 Februari 1687, tegelijk met zijn zoon
Aernout en overleed aldaar 28 Juni 1704. Hij woonde lange tijd in de
Warmoesstraat, in een perceel ter plaatse waar thans ..Krasnapoïski" is,
en daarna op de Keizersgracht bij de Prinsenstraat. Zijn buitenverblijf
was de hofstede „Roosenburg" aan de Middenweg in de Watergraafs-
meer, welke hij in 1681 voor f 15.000.— gekocht had van Susanne Loten,
en toen genoemd was „'t Vischkaantje".

Hij noemde de Hofstede „Meerlust". Na zijn overlijden erfde de uit
zijn tweede huwelijk geboren dochter Ingena van Lennep de hofstede.
Toen deze met Pieter Rutgers huwde gaf zij de hofstede de naam „Ro-
zenburg", welke naam afkomstig was van David Rutgers, die in 1697 als
erkenning voor zijn bemoeiingen ten behoeve van de uit de Pfaltz ver-
dreven Mennonistische onderdanen, door Keizer Leopold I in de Rijks-
adelstand werd verheven, met toevoeging van de naam „van Rozen-
burg"1^).

Jacob van Lennep stichtte tezamen met zijn broeder Jan van Lennep16)
plaats verzekerde onder de Amsterdamse industriëlen en waar, behalve
„alle soorten van geblonde, coleur en zwarte" zijde lakenen (1683) ook
goud- en zilverkant (1710), damast, armozijn en goud- en zilverlaken
(1723) vervaardigd werden. Zij waren tevens handelaars, vooral op de
Levant, in zijde manufacturen17). Later dreef hij de fabriek, die de fa-
milie tot grote welstand bracht, tezamen met zijn zoon Aernout. Bij zijn
overlijden liet hij een vermógen na van f300.000.—. In zijn testament
dto. 30 April 167718) „geeft hij over" aan zijn kinderen :

„Een huys en erve gestaen ende gelegen binnen dese stadt aen de
westzijde op de Keysersgracht by de Groenlantse pachuysen, jegens een
somma van twaalf duysent Gar. gulden, noch een half huys in de War-
moesstraet, daer het aluynvat uythangt staende op den name van Jacob
en Joan van Lennep, voortijts de beer met ringen genaemt jegens de
somma van acht duysent gulden en "

Amsterdam, Maart 1952. T. DEN HERDER.
(Wordt vervolgd).

15a) Kruizlnga, Watergraafsmeer: 139.
ie) Geb. 1634, overleden 1711.

het huis „het Aluynvat", „voortijds de beer met ringen genaemt", een
zijdefabriek, die nog lang in de familie bleef en haar een voorname

") Reg. v. Goeder mannen 1683: No. 1814 R.I., id. 1710, No. 1819, R.I. en Reg.
v. Affirmatiën en Caröficatiën 1719/42, fo. lOOOvo.l8) Oorkondenboek 1: 67, No. 360.
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EEN EN ANDER OMTRENT FAMILIEWAPENS
door

R. T. MUSCHART
(Vervolg van Jaargang 1951 pag. 194).

De rubriek sprekende wapens begonnen in Jaargang 1951 pag. 70 wil ik thans
vervolgen en kies daartoe de wapens van der Heul, Ie Heulle en Overheul.

Vooraf de opmerking, dat ik bij de wapenbeschrijvingen geen kleuren heb aange-
geven, omdat deze hier van geen belang zijn.

Het Armorial Général beschrijft een wapen van der Heul als volgt: „doorsneden,
A. 3 apothekersmortieren met de daaruit stekende stampers schuinlinks geplaatst, B. een
brug over water". Zie schets A hierbij.

Aldus voerden Mr David Jacobsz. van der Heul van 1618 tot 1626 raad van deD
Briel volgens het M.S. Wapenboek van van der Lely betreffende de regeering van den
Briel en Mr Abraham Salomonsz. van der Heul in 1672 raad van Delft, overleden
2-11-1712 volgens het M.S. Wapenbroek van den zelfde betreffende de regering van
Delft.

Een ander wapen werd gevoerd door D. van der Heul in 1645 Capitein van 's lands
schip „Amelia" en door Frederijck van der Heul in 1651 Capitein van 's lands schip
„Brederode". De lakafdrukken op hun beider brieven in de Brieven van Vlootvoogden,
Kapiteins en Zeeofficieren aan de Admiraliteit op de Maze vertoonen het navolgende
wapen :

„een brug als schuinbalk geplaatst en gaande over
water in de gedaante van een ' linkerschuinbalk".

Zie Schets B hierbij.
Eene familie Ie Heulle voerde volgens het Armorial General als wapen :

„een brug met één boog over water en op de brug
een springend hert met eene Kroon om den hals".

Zie Schets C hierbij.
Aldus voerde volgens de Wapenheraut 1898 pag. 244 Maria Ie Heulle, 24-10-1711

te IJsselstein geboren als dochter van Mr Philippus Ie Heulle en Petronella Struijs,
overleden te 's Gravenhage 24-10-1737 en 28-6-1733 te 'sGravenhage getrouwd met
den Advocaat Mr Hendrik Muilman.

Volgens de Nederlandsche Leeuw 1933 Kolom 356 voerde Derk Thomasz. Overheul,
in 1642 aangesteld tot raad van Vlaardingen en dit gebleven tot zijn vertrek naar
elders in 1652, als wapen :

„een brug met 3 bogen over water en op eiken
oever ter weerszijden van de brug een boom".

Deze 4 wapens nu zijn, voor zoover de bruggen betreft, sprekende wapens, want
het woord heul, ook voorkomende als hoel, was oudtijds de benaming van een
steenen brug. Dit blijkt uit zeer vele oude werken en archiefbronnen. Ziehier enkele
voorbeelden uit de zeer vele.

In het werk van J. J. Dodt van Flensburg, getiteld „Archief voor kerkelijke en
wereldsche geschiedenissen" wordt in deel 3 op pag. 8 het navolgende aangehaald :

„Item Anno 1535 soe is te Gorchem bij die Lazarus buten die Casen poort over
de Milantsche Vliet een nu (dat is nieuwe) Stenen hoel gheleet over die graft".

En in het archief van den Ambachtsheer van Vlaardingen in het Gemeente archief
te Vlaardingen wordt vermeld, dat Pouwels Cornelisse en Nel Cornelisse in 1545 con-
sent kregen, om een heul te maken over de Gaagh te Schipluiden.

En in de Kerkelijke Historie en Outheden van H. van Heussen en H. van Rijn
folio uitgave deel 3 folio 551 lezen wij het navolgende :

„doch de Kloosterkerk (te Dordrecht) stond eertijds en staat volgens van Balen
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tegenwoordig nog, in de Breestraat, hebbende wel eer een heul ooer de graft gehad,
om uijt het Klooster in de Kerk en uijt de Kerk naar het Klooster te gaan".

En op folio 743 van dit werk zegt H. van Herissen het navolgende :
„De Heer Alting meent dat heul in Quintsheul en Haasjesheul een heuvel beteekent,

maar hij zal de rechte Hollandsche beteekening van dezen naam niet geweeten hebben,
dewelke niet anders te zeggen is als een Steenen bruggetje, dat over een water is ge-
slagen."

En aan zulk een heul of steenen bruggetje heeft het straatje te 's Gravenhage tus-
schen Noordeinde en Kneuterdijk zijn' naam van Heulstraatje te danken, welke heul men
oudtijds over moest, om van uit het Heulstraatje naar de Kneuterdijk te gaan en om-
gekeerd.

Dit bruggetje nl. lag over de daar ter plaatse aanwezige beek, die in de duinen
bij Scheveningen ontsprong, door het park Zorgvliet liep, bij het Oude Tolhek aan het
begin van den Ouden Scheveningschen weg, dezen weg kruiste, om vervolgens langs
de Oostzijde van de tegenwoordige Zeestraat (waar men nog heden ten dage een rudi-
ment van deze beek aantreft) in het Noordeinde en langs de Westzijde van den Kneu-
terdijk Ioopende, de grachten om het Binnenhof te voeden en ten slotte onder de
Kapelbrug (thans het gedeelte straat tusschen Spuistraat en Pooten) doorgaande, on-
der de naam van Spui in de richting van Delft liep.

En evenzoo heeft Rotterdam een heul gekend n.l. de hooge stenen brug over de
Schie buiten de Delftsche Poort, die den Walenburgerweg, oudtijds Beukelsche Dijk
geheeten, verbond met den Bergweg, oudtijds Blommersche Dijk geheeten. Van Spaan
zegt in zijne Beschrijving van Rotterdam, dat daar ter plaatse in het jaar 1605 een
begin gemaakt werd met den bouw van een steenen brug oi>er de Schie ter vervan-
ging van een houten brug, die de verbinding tusschen deze beide dijken vormde, en dat
deze brug, omdat zij hoog boven het water gebouwd werd, den naam van Hooge Heul
ontving. En zoo lezen wij dan ook in eene acte van 3 November 1610 in protocol 54
van notaris Jacob Duijffhuijsen in het Gemeente archief te Rotterdam: „Cornelis
Willemszoon woonende omtrent de hooge heule buijten de Delftsche poort der Stede
Rotterdam."

De Hagenaars kunnen zich gemakkelijk overtuigen, hoe zulk een heul er uit zag,
want te 's Gravenhage bevindt zich zulk een heul over het water, wanneer men van de
Mauritskade naar de Nassaulaan gaat.

Uit de voorgaande aanhalingen, die nog met meerdere aangevuld zouden kunnen
worden, blijkt dus overduidelijk, dat men oudtijds onder het woord heul het zelfde ver-
stond als onder het woord brug, doch met dit verschil, dat een heul van Steen en een
brug van hout was.

En daarom waren de Vroede vaderen van Rotterdam, die later de hiervoor aange-
haalde overgang over de Schie met den naam Heulbrug doopten, al heel weinig Vroed,
want dit woord is een pleonasme en derhalve een dwaasheid.

Wanneer nu onze voorouders bij een of andere feestelijke gelegenheid als bruiloft of
huwelijk of welke gelegenheid ook met Jan Plesier of ander voertuig een rijtoertje
maakten en men gedurende zulk een tocht een heul, waarvan er natuurlijk in ons pol-
derland met zijn talloos vele slooten, vlieten en weteringen zeer vele waren, overging,
dan had men de gewoonte „heul, heul" te roepen en dan mocht er geheuld worden, dat
wil zeggen, dan mochten de dames en heeren van het gezelschap elkander ongestraft
kussen.

En toen ik als jong zeeofficier op mijn eerste thuisreis van uit Oost Indië met
Hr. Ms. fregat „de Ruiter" Kaapstad aandoende^ bij mijne te Stellenboch wonende
nicht eenige dagen logeerde, viel ik aldaar met mijn neus in de boter, want kennissen
van mijne nicht hadden juist eene bruiloftspartij en noodigden mijne nicht en mij uit op
een rijtoer in de omgeving. En gedurende dat ritje heb ik kunnen constateeren, dat in
dat jaar in Stellenbosch dat roepen van heul, heul nog heel goed bekend was en te-
vens, dat het werkwoord heulen nog in volle toepassing was.

Evenals zoo vele woorden in onze taal in den loop der jaren van beteekenis ver-
anderen, geschiedde dit dus ook met het woord heul. Oorspronkelijk Steenen brug be-
teekende, was het nu de stam van een werkwoord heulen geworden, dat kussen be-
teekende.

Volgens de Oude Tijd 1872 pag. 68 hadden onze voorouders de gewoonte, wanneer
er een bruid in huis was, de tot de kennissen behoorende jongelui op een_ feest te
noodigen, welk feest zij heulbier noemden. Ik veronderstel, dat er op zoo'n biertje
wel het noodige geheuld zal zijn.

En aangezien in kussen een begrip van affectie, van genegenheid ligt opgesloten, is
het ons nu ook duidelijk hetgeen de dichter J. van Paffenrode in zijne in 1676 gedrukte
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gedichten in het artikel „De ondergang van jonker Willem van Arkel" gravin Jacoba
van Beijeren, die de Stad Gorcum belegerde, laat zeggen.

Jacoba was verliefd op jonker Willem van Arkel, die Gorcum verdedigde, en gaf
daarom gedurende het beleg haren veldoverste Leijenburg opdracht, zich binnen de
belegerde stad te begeven en Willem van Arkel een voorstel voor een huwelijk te
doen. Van Paffenrode laat haar dat op pag. 12 met de volgende woorden zeggen:

,,'k Vind goed, dat gij terstond gaet na de stad, om daer
met Arkel te spreken. Groet hem uijt mijnen naem
en secht, indien hij 't leken van dese wangen droogt en
mijne quelling stuijt, dat ik mij aanbie tot sijn bruijt".

('t leken van deze wangen droogt" — Jacoba huilde dus over de vreemde situatie en
daardoor zijn haar wangen door het „leken" (lekken) nat geworden).

De jonker echter moet daar niets van hebben en Leijenburg keert met zijn afwijzend
antwoord weer naar Jacoba terug. Jacoba is hierover zeer ontdaan en heel bedroefd
en uit zulks volgens van Paffenrode op pag. 21 met de navolgende woorden :

„Onmenschelijker mensen, hoe bent gij dus versteent,
Dat gij aen mijne min geen meerder heul verleent!"

Wij zien het woord heul zich dus hoe langer hoe verder van de oorspronkelijke be-
tekenis verwijderen en nog een stap verder in de richting van genegenheid kreeg het
woord in de uitdrukking „heulen met den vijand".

Arnhem, Maart 1952.

Genealogische Fragmenten
door

L. J. MALHERBE.
(Vervolg)

SOMPOL (R.K.)
I. Andries Sompol, gb. Nieuwenburg 1713, tr. A'dam 4-5-1738 Margaretha Kuipers

(Knipper) gb. Lingen 1712.
Uit dit huwelijk :
1. Hendrik Willem (volgt II).
2. Helena, gd. A'dam 10-12-1744, ot. ald. 27-7-1764 Jan Jochem Korf.

II. Hendrik Willem Sompol (1), gd. A'dam 20-9-1742, bg. ald. 5-12-1784, tr. ald.
23-1-1763 Anna Grobus (2), gd. ald. 20-7-1739, ol. ald. 2-7-1812 dr. van Laurens
— (3) en Hendrina Becker. Zij hertr. ald. 31-10-1786 Andries Pietersen van
Hasselt.

III. Daniel Sompol, gd. A'dam 6-11-1765, ol. H'lem 17-4-1845, tr Jacoba Tiers,
gb. Jemetie (Iemetil ?) 1757, ol. H'lem 14-6-1813.
Uit dit huwelijk:
1. doodgeboren, bg. H'lem 4-1-1791.
2. Cornelia Henrica, gd. H'lem 26-9-1792.
3. Henrica Joanna, gd. H'lem 29-7-1795.
4. Joanna, gd. H'lem 3.9-1798.

(1) Testament van H. Sompol en A. Grobus. Zijn moeder is nog in leven. 12-11-
1784. Not. G. Rijpland te A'dam. G. A. ald.

(2) als wed. van H. Sompot, bewijst zij de kinderen uit dit huwelijk ieder f 35..—.
12-10-1786. Not. M. C. Kessler te A'dam. G. A. ald.

(3) Laurens Grobus, gb. A'dam 1709, boekbinder en poorter ald. (zn. van Andries
Jansz. Grobus, schoenmaker en poorter) tr. ald. 19-8-1736 Hendrina Becker,
gb. A'dam 1704.
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De predikanten van Oudshoorn. IV.
Dr CORNELIS NICOLAAS DE CRAAFF (1841-1878).

Was een predikant rijk gezegend met gaven van hoofd en hart. Het laatste moge
blijken uit het feit, dat ik nog 50 a 60 jaar na zijn vertrek oude Oudshoornaars met
dankbaarheid heb horen spreken over deze predikant, waarvan zij hun eerste gods-
dienst onderwijs hadden ontvangen. Dit spreekt te meer waar rechtzinnigen en vrij-
zinnigen hem evenveel lof toezwaaiden. Het eerste moge blijken uit het feit, dat hij
reeds op 20-jarige leeftijd candidaat werd en ruim een jaar later op 21-jarige leeftijd
reeds tot theologisch doctorandus rjromoveerde.

Hij was 25 Aug. 1813 te Koedijk geboren, waar zijn vader, Ds. Nicolaas de Graaft,
predikant was, uit diens eerste huwelijk met Antje Voormens. In 1833 werd hij can-
didaat in Zeeland en behaalde 19 Dec. '34 aan de Universiteit te Leiden de doctors-
titel. De gemeente 't Woud werd 18 Oct. 1835 zijn eerste standplaats en vandaar werd
hij 17 Dec. 1840 te Oudshoorn beroepen. Zijn vader, predikant te Bloemendaal, be-
vestigde hem hier 26 Mei 1841 met Hand. 8 : 39c, waarna hij zijn intrede preekte met
2 Cor. 4 :5—7.

Onder zijn leiding herdacht Oudshoorn 22 Oct. 1865 het 200-jarig bestaan van haar
kerkgebouw. De bij deze gelegenheid door Ds. de Graaf} uitgesproken feestrede over
Psalm 26 : 8 werd bij F. G. A. J. van Werkhoven te Aarlanderveen in druk uitgegeven.

Tijdens zijn verblijf te Oudshoorn werd hier ook in de jaren 1860—1861 een nieuwe
pastorie gebouwd op dezelfde plaats als de oude pastorie, welke sinds 1751 dienst
gedaan had. Tijdens deze bouw woonde de predikant tijdelijk in het huis Oudshoornse-
weg 3 te Oudshoorn (thans Alphen a. d. Rijn) daterend minstens uit 1624, hetwelk
juist in 1951 gerestaureerd werd.

In de laatste jaren van zijn verblijf te Oudshoorn schaart de meerderheid van de
kerkeraad zich achter het opkomende vrijzinnig protestantisme en bij het vertrek van
Dr. de Graaff beroepen zij dan ook een vrijzinnig predikant als zijn opvolger. Deze
overgang van de kerkeraad was wellicht mede een oorzaak van het feit, dat Dr. de
Graaff zijn emeritaat aanvroeg, hetwelk hij tegen 15 Aug. 1878 verkreeg. 11 Aug. '78
nam hij afscheid van onze gemeente met Hand. 20 :32, waarna hij zich te Haarlem
vestigde. Hij overleed aldaar 7 Febr. 1888.

Dr. de Graaff is driemaal gehuwd geweest, en wel:
1. Johanna Roelofsz, overleden te Oudshoorn omstreeks Kerstmis 1844 en aldaar be-

graven 28 Dec. van dat jaar.
2. Anna Elisabeth Wilhelmina Caroline Sanderson, geb. Delft 1816, overleden Ouds-

hoorn 15 Nov. 1854, dochter van Gerbrand S. en van Jacqueline Francina Colthof.
3. Cornelia Honigh. geb. Zaandijk 30 Nov. 1826, overl. Eindhoven 13 Febr. 1896,

dochter van Dirk H. en van Maria Margaretha van Bork.
Uit deze 3 huwelijken sproten 14 kinderen, waarvan acht op jeugdige leeftijd over-

leden. Van de zes hem overgebleven kinderen werd een zoon, Willem Cornelis, even-
eens predikant In de tijd dat de cholera ons land teisterde, viel deze mede aan deze
ziekte ten offer. Een tweede zoon, Cornelis Nicolaas, was in overheidsdienst in Den
Haag.

ADOLPH FREDERIK KAMP (1878-1882).

Geboren te Knijpe (Fr.) 24 Febr. 1845 als zoon van Ds. Anthonij Willem Kamp,
laatst predikant te Meppel, en van Cornelia. Magdalena Benjamina Carbasius, stu-
deerde hij eveneens theologie en werd in 1870 candidaat in Overijsel. "

Sinds 25 Sept. 1870 stond hij als predikant te Berkenwoude, 25 Mei '73 te Heke-
lingen, 25 April '75 te Oude Pekela.

De gemeente Oudshoorn en de Gnephoek, welke steeds een rechtzinnige predikant
had gehad, wenste nu iemand van vrijzinnige richting als voorganger en beriep 28 Aug.
1878 Ds. Kamp met 5 stemmen tegen 1 stem op de rechtzinnige predikant H. Fortugn
te Sassenheim. Hij werd hier 1 Dec. 1878 door zijn vader met Jesaia 51 : 4b be-
vestigd. Intrede met 1 Tim. 3 : lc.

Gedurende zijn 5-jarige ambtsperiode heeft hij hier zeer veel arbeid verricht, want
hoewel reeds een groot gedeelte der gemeentenaren tot de moderne richting behoorde,
stonden velen er toch nog geheel vreemd tegenover. Dit was dan ook de reden, waarom
Ds. Kamp in 1880 en 1881 in de kerk een serie voordrachten hield om zijn gemeente
deels te sterken in het door haar aangehangen beginsel, deels om haar vertrouwd
te maken met de nieuwe richting op godsdienstig gebied.

Zeer groot was de belangstelling voor deze voordrachten, óók van rechtzinnige
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zijde, en het is hierbij wel voorgekomen, dat de toemalige (eveneens vrijzinnige) bur-
gemeester van Alphen A. P. Zaalberg met de predikant in heftig debat geraakte.

Voor een talrijk gehoor preekte hij hier 10 Sept. 1882 zijn afscheid om 17 Sept.
van dat jaar te Heerenveen te worden bevestigd. In 1892 nam hij een beroep aan
naar Zwolle, waar hij 8 Mei werd bevestigd. Op 1 Oct. 1910 verkreeg hij zijn emeri-
taat, vestigde zich te Scheveningen en overleed daar 3 Juni 1919.

Na zijn vertrek uit Oudshoorn bleef de band met onze gemeente nog tal van jaren
bestaan. Niet alleen leidde hij nog dikwijls de godsdienstoefening, maar ook maakte
hij in 1903 deel uit van het comité tot restauratie van de gebrandschilderde ramen,
terwijl hij ook aanwezig was bij de herdenking van het 250-jarig bestaan van het kerk-
gebouw in 1915.

Op huize „Den Hof" te De Wijk (Dr.) was Ds. Kamp 16 Sept. 1870 gehuwd met
Kers je van Setten, geb. Zwartsluis 26 Febr. 1844, overl. Scheveningen 13 Febr. 1920,
dochter van Wilhelmus en van Femigje Nysingh.

Vermeldenswaard is tenslotte nog, dat Ds. Kamp (vrij gefortuneerd zijnde) jaar-
lijks aan de kinderen van alle gezindten in onze gemeente een kerstfeest aanbood.

Zijn broeder Nicolaas was ondermeer predikant te Maastricht

J. W . VAN ZWIETEN.

(Medegedeeld door tussenkomst van de Historische Vereniging voor Alphen a. d.
Rijn en Omstreken).

OPRICHTING HOEKEMA-STICHTING.

Vorig jaar werd te Leeuwarden na afloop van een bijeenkomst van het Genealogysk
Wurkforban, waar Ds. C. P. Hoekema uit Heemstede een overzicht gaf over het ge-
slacht Hoekema, overgegaan tot oprichting van een „Hoekema-Stichting".

Als bestuur werd gekozen: Mr. Hoekema, 's-Gravenhage, Voorzitter; Ds. C. P-
Hoekema, Heemstede, Secretaris; de heer Hoekema, Sneek, Penningmeester.

Binnenkort hoopt de stichting een werkje uit te geven over de familie Hoekema, dat
voorzien zal worden van diverse familiefoto's.

De stichting mag zich in een steeds groeiende belangstelling verheugen.

FAMILIEVERENIGING BOUWHUIS OPGERICHT.

Opgericht is een Familievereniging Bouwhuis onder voorzitterschap van de heer
A Bouhuys, Van Eeghenstraat 86, Amsterdam. De vereniging telt vier gewestelijke
afdelingen, n.l. Overijsel en Gelderland, secretariaat: G. J: Bouwhuis, Gem. Ontvanger,
Molenbelterweg 16, Holten ; Zuid-Nederland, secretariaat: L. van der Bouwhuyzen,
Oude Dieze 7, Den Bosch ; Friesland, secretariaat: ƒ. Bouwhuis, „Veldzicht", Parrega,
en Holland, secretariaat: Van Eeghenstraat 86, Amsterdam. De vereniging geeft een
twee-maandelijks verschijnend familie-orgaan uit en stelt zich hoofdzakelijk tot doel:
het samenstellen van de stambomen der diverse geslachten Bouwhuis, Ten Bouhuys,
van der Bouwhuyzen etc.

Bij dit nummer wordt verzonden het Titelblad, de Inhoudsopgave
en het Register van de Vle Jaargang van Gens Nostra, 1951.

67



Uit de Kruistochten
Reeds jaren wordt er onderhandeld over het zwaard van een voorvader van generaal Eisenhower, dat

tijdens een kruistocht door sultan Saladin werd buitgemaakt en zich thans in handen bevindt van een
nazaat van deze grote heerser.

De Turkse regering zou het zwaard graag aan de opperbevelhebber van de NA TO-legers, die eens
op kruistocht naar Europa ging, willen aanbieden, maar zij vindt de prijs te hoog.

Enige jaren geleden bood de Amerikaanse ambassade 35M0 dollar, maar de bezitter vroeg toen 15M0
dollar meer. Thans worden er evenwel weer nieuwe onderhandelingen gevoerd.

Aldus het bericht dat onlangs in onze pers de ronde deed. Als genealogen zien wij
met de grootste belangstelling uit naar het bewijs van afstamming des generaals van
de kruisvaarder die zijn zwaard aan Sultan Saladin verloor. Voorlopig publiceren wij in
dit „Amerikaanse" nummer van ons tijdschrift de „bewezen" stamreeks van de Euro-
pese opperbevelhebber.

Hans Nicholas Eisenhauer, kwam met het schip „Europa" (onder kapitein Lums-
daine) — vertrokken uit Rotterdam — in 1741 te Philadelphia (Pa.). Zijn naam komt
voor op de lijst van „Foreigners Who Took the Oath of Allegiance" en op de „List of
Pennsylvania German Pioneers", alsmede op het rapport dd. 17-11-1741 van de doktoren
die de „Europa" passagiers medisch onderzochten.

H. N. Eisenhauer, geboortig uit Zuid-Duitsland of Duits-Zwitserland, was 50 jaar
oud toen hij zich met vrouw en kinderen in de States vestigde. Hij overleed er na
19-12-1759. De naam van zijn vrouw is niet bekend. Hun 2e zoon, Johan Peter Eisen-
hauer, geb. in Europa Ao. 1716 en f vóór 27-7-1802, werd op 11-4-1752 (dus juist 200
jaar geleden !) genaturaliseerd als Amerikaans burger te Philadelphia. Hij trouwde in
derde huwelijk in de Lutherse Kerk van Stouchsburg 29-1-1777 met Anna Margaret
Dissinger, mede van Duitse afkomst.

Deze vrouw schonk haar man — toen deze 78 jaar oud was! — als diens 23e kind
een zoon Frederick Eisenhower, geb. 15-7-1794, f Abilene, Ka., 13-3-1884. In 1816
trouwde hij Barbara Miller (Muller), geb. 27-5-1789, t Elizabethville 1-1-1862. De
vijfde van hun zes kinderen was : ]acob Frederick Eisenhower geb. Elizabethville 19-9-
1826. f Abilene, Ka., 20-5-1906; hij huwde ca. 1847 Rebecca Matter, geb. 18-3-1825, f
Abilene, Ka., 22-6-1890. Uit dit huwelijk 14 kinderen, van wie David Jacob Eisenhower,
geb. Elizabethville, Pa., 2-9-1863, f Kansas 3-1942. Deze huwde te Hope, Ka., 23-9-
1885 Ida Elizabeth Stoever, geb. Mt. Sidney, Va., 1-5-1862. Zij waren de ouders van:
David Dwight Eisenhower geb. Denison, Texas 14-10-1890, de Atlantisch Opperbevel-
hebber. Op 1-7-1916 huwde deze te Denver, Colo., Mamie Geneva Dowd, geb. Boone,
Ia., 11-11-1896, dr. van Johan Sheldon Dowd en Elvira Carlson. ARK.

Hensbroek en Obdam
Indertijd kreeg ik van de Herv. Diaconie alhier de oude notulenboeken ter inzage

welke dateerden vanaf 1627. Van deze gelegenheid heb ik toen een dankbaar gebruik
gemaakt om alle gegevens van genealogische waarde aan te tekenen. De door de
predikanten gemaakte aantekeningen zijn niet alle even volledig bijgewerkt doch van
het geheel heb ik heel wat gegevens omtrent de vroegere lidmaten. In de jaargang
1943 van Sibbe blz. 318 vindt u dit ook reeds vermeld doch dit zullen velen niet weten.

De volgende gegevens heb ik:
Doopboek Hensbroek 1627 tot 1631.
Ledematen Hensbroek 1627 en 1629.
Lijst van predikanten Hensbroek 1570—heden.
Aangenomen lidmaten Hensbroek 1627 tot 1857.
Samenstelling van de kerkeraad.
Attestaties 1627 tot 1806.
Trouwboek 1627 tot 1637 en 1670 tot 1684.
Lijst van lidmaten 1750, 1789 en 1804.
Wezen en andere hulpbehoevende kinderen welke door de diaconie besteed werden

1734 tot 1815.
Daar tot 1644 Hensbroek met Obdam kerkelijk verbonden was, heb ik van Obdam

het volgende :
Doopboek 1628, '29 en '30.
Lidmaten 1627 en '29.
Trouwboek 1629 tot 1633.
Ook ben ik van Obdam in het bezit ener lijst van predikanten. .
Uit een en ander blijkt dat voor 1700 maar heel weinig familienamen voorkwamen

en omstreeks 1750 bijna allen een familienaam hadden.
Voor ieder die zulks wenst wil ik alle inlichtingen uit de mij ter beschikking staan-

de gegevens gaarne gratis verstrekken, alleen de porto dient betaald te worden.
£g D. TURKSTRA, Hensbroek A 111.



Boekbespreking

Jhr. H. A. van Foreest. Het oude geslacht Van Foreest 1250—1570,
met een voorwoord van Dr. D. Th. Enklaar. Assen 1950. — Uitgave
Kon. Van Gorcum & Co. N.V. Prijs f 15.—.

De schrijver van deze studie heeft zich voornamelijk tot doel gesteld het verband
tussen het middeleeuwse tot de Hollandse adel behorend geslacht Van Foreest en de
thans bestaande adellijk familie van die naam te bevestigen. Hij is hierin m.i. vol-
komen geslaagd niet alleen, doch brengt daarvoor zoveel materiaal naar voren, dat ge-
nealogen en historici met belangstelling kennis zullen nemen van de inhoud van dit
boek, ten einde hun kennis op het gebied der middeleeuwen te verrijken. Deze vrucht
van jarenlang archiefonderzoek is dermate overzichtelijk opgedist, dat de leek zich
met gunstig gevolg tot lezen zal kunnen zetten. Het boek is verlucht met acht familie-
portretten 1450—1597, twee kaarten, twee afbeeldingen van kastelen en drie bladen met
zeer fraaie facsimiles van zegels ; aan het eind een volledige stamboom-Van Foreest.

Het mag in de bibliotheek van een genealoog niet ontbreken.

Jierboekje fan it Genealogysk Wurkforban, utjefte fan de Fryske Aka-
demy to Ljouwert 1952.

De jaarlijkse verschijning van dit jaarboekje, onder redactie van de Heren Menso-
nides, van Slooten en Van der Vlis heeft steeds onze belangstelling ; vooreerst om de
practische wenken op de eerste drie bladzijden, een gids voor de zoeker in Friesland ;
dan volgen, na het jaarverslag, de genealogiën Van der Zwaag, door C. P. Hoekema,
en Roorda door ons medelid R. S. Roarda ; Kingma door H. G. van Slooten ; K. M.
v. d. Kooi: It Rypster Dorpswapen; D. M. v. d. Woude: De Dantuma's as Men-
nisteprekers en Bakkers ; H. J. Murray Bakker: De oude Friesche Adel; R. S. Roarda:
Hwer kin men testaminten fine ? en Ut alde Bibelbledden.

De gepubliceerde genealogiën zijn een welkome aanwinst en de Heer Roarda be-
wijst de geneoloog een dienst met de publicatie van de testamenten uit de civiele sen-
tentiën van het Hof van Friesland van 1710 tot 1721.

Al met al een nuttig boekske, dat keurig in offset is gedrukt bij Fedde Dijkstra te
Leeuwarden.

Amsterdam, April 1952. W . R.

Tijdschriftenrevue
De Nijdamstra Tynge. Maandblad voor de geslachten Nijdam, Nieuwdam en Vleer,

orgaan van de familievereniging Nijdamstra, 4e Jaargang No. 3, Maart 1952. Redactie :
W. Tsj. Vleer, de Kaag. Inhoud : W. Tsj. Vleer. Een nieuwe lente, een nieuw geluid ;
Hemelvaartsdag 22 Mei a.s. Nijdamstra-dag ; N.N. Kaalhoofdigheid en rood haar; de
genealogie Nijdam ; een nog weinig genoemde Nijdam-staag ; het geslacht Weer XIII.

Te Velde, uitgave van de Vereniging van de(r) Velde (n), Jaargang 3 No. 8,
Maart 1952. Inhoud : Klapper Tweede jaargang ; Triecht; M. v. d. Velde, Kroniek
der herinneringen en der dankbaarheid ; Belangrijk materiaal over de Brugse Van de
Velde's ; Geëxerpeerde gegevens ontleend aan Jaargangen van de Wapenheraut, door
W. Muusse.

De Nederlandsche Leeuw, maandblad van het Kon. Nederl. Genootschap voor Ge-
slacht- en Wapenkunde, 69e Jaargang No. 3, Maart 1952. Inhoud : Bestuursberichten ;
Bijdrage tot de genealogie van het geslacht van Nouhuys en van enige aanverwante
families (van Dans, de Jongh, Torsinck, Losecaet, Kampen van der Poel, Verstegen,
Bos, Neiszen), door Mej. C. H. Raue en Prof. Dr. W. Ph. Coolhaas; Van Gesscher,
door Mr. H. Kronenberg en Jhr. H. H. Roëll; Boekbespreking ; Vragen en antwoorden.

It Beaken, Tijdskrift fan de Fryske Akademy, Redaksjeskrjuwer Dr. W. Kok. Jaar-
gang 14 No. 1, Februari 1952. Inhoud : Mr. P. C. J. A. Boeles. De Angelsaksische in-
vasie ; Drs. A. Wadman. Problemen by de studzje fan de Fryske skiednis ; Dr. B. de
Boer. Vervoeging van voeg- en voornaamwoorden ? Ds. ƒ. J. Kalma. Sinte Caecilia ;
Chr. Stapelkamp. Kossel; Verveners-terminologie ; Oankundiging en bisprek.
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Ons Amsterdam, geïllustreerd maandblad gewijd aan de hoofdstad des lands. 4e
Jaargang No. 3, Maart 1952. Inhoud : T. den Herder. De grote Vismarkt; ƒ. H. Krui-
zinga. Een Amerikaan zag Amsterdam ; ö. de Ridder, Dat nooit, zet Van Speyk, dan
liever de lucht in ; H. C. Knol. Ballade der Amsterdamse Koffyhuizen ; Jan Vriese. Be-
waar je vuur en je kaarsje wel, de klok heit tien.

De Speelwagen. Geïllustreerd tijdschrift in het bijzonder gewijd aan de historische
schoonheid, folklore en geschiedenis in Noord-Holland boven het IJ. 7e Jaargang No. 2.
Inhoud : Redactie. Een scherfje van ons verleden ; Dra. ƒ. L. Teengs. Grootmoeder in
Edam ; Dr. Tj. W. R. de Haan. Wieringerland en leven in de taal; H. Plaat. Ruil-
verkaveling in Noord-Holland ; N. Blankendaal. De jeugd op het kret. Het Huidtoneel;
G. Husslage Dzn. Glorie van het ambacht; R. W. Koolhaas. Dijken volgens Hobrede ;
]. Silvec. Nog eens : Enkhuizen voor 60 jaar; Allemanswerk; Redactie. In de spiegel
van de Speelwagen.

Amsterdam, Mrt. 1952 W. R.

Afdeling Hilversum.
De Heer H. Machielsen is als secretaris dezer afdeling afgetreden. Hij werd opge-

volgd door de Heer R. H. F. J. Wubbe, 's-Gravelandseweg 126, Hilversum, aan wie
thans de voor deze afdeling bestemde correspondentie gericht moet worden.

Jaarlijkse Algemene Vergadering
der Nederlandsche Genealogische Vereeniging

te houden op Zaterdag, 3 Mei 1952 te 3 uur 's namiddags in een

der zalen van Hotel de Bijenkorf, Prins Hendrikkade 37

(tegenover het Centraal station) te Amsterdam

A g e n d a :

1. Opening door de Voorzitter.

2. Notulen der vorige Algem. Vergadering.

3. Ingekomen stukken.

•4. Jaarverslag van de Secretaris.

5. Jaarverslag van de Penningmeester.

6. Verslag van de Kascontrole-commissie.

7. Begroting voor 1952.

8. Benoeming Kascontrole-commissie.

9. Bestuursverkiezing.
Het gehele Bestuur treedt af; herkiesbaar stellen zich de
Heren : A. W. Brave, A. de Haan. T. den Herder, E. J. D.
de Munck, W. D. H. Rosier.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

70



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.

Hania, Hanja, Hainje etc. Leden die belangstelling hebben voor deze geslachten of
gegevens willen uitwisselen worden beleefd verzocht zich met mij in verbinding te wil-
len stellen. Ook adressen zijn hartelijk welkom.

Van Woud, Van der Woud (Noord-Holland, Friesland en Overijsel). Wie heeft hier-
over gegevens ? Gaarne uitwisseling hiervan.

Dekema. Op 25 Dec. 1755 huwde te Oldelamer (West-Stellingwerf) Ebbo Menso
Dekema met Antjen Willemsen. Beiden waren niet uit die streek afkomstig, doch
waarschijnlijk uit de prov. Groningen. Wie heeft nadere gegevens over deze Ebbo
Menso Dekema of het geslacht Dekema in Groningen ?

Westerhout - Van Nuyssenburg. In de kwartieren van mijn echtgenote komen voor :
Adriaan Janszen Westerhout en Jeanette van Nuyssenburg. Zij lieten op 22-11-1674
te Schoonderwoerd een zoon Abram dopen en op 29-10-1676 een zoon Arien. Om-
trent dit echtpaar is in de omgeving van Schoonderwoerd voor 1674 niets te vinden.
Waar is dit echtpaar gehuwd ? Vermoedelijk was de vader van Jeanette, Abram van
Nuyssenburg en stammen zij af van de bekende Dordtse familie.

Boekweijt. Gegevens gevraagd en aangeboden over dit geslacht dat voorkomt in
Muiden, Waterland, West-Friesland en Alkmaar.

Houtkamp-Swart. Volgens de huwelijksacte en overlijdenlsacte van August)inus
Houtkamp, die op 25-7-1795 te Durgerdam in het huwelijk trad met Maria Boekweit,
moet deze in 1762 te Groningen geboren zijn als zoon van Jan Houtkamp en Trijntje
Swart. In de stad Groningen is geen spoor van een fam. Houtkamp of Swart te ont-
dekken. Wie heeft gegevens over de fam. Houtkamp of is geparenteerd aan dit ouder-
paar ?

Utingeradeel. Ondergetekende houdt zich bezig met het samenstellen van de stam-
bomen van oude geslachten uit deze gemeente en beschikt over zeer veel gegevens om-
trent deze geslachten. Mochten er leden zijn die belangstelling hiervoor hebben of hun
gegevens willen uitwisselen, dan gaarne een berichtje.

W. Tsj. VLEER, „de Swanneblom", De Kaag, post Abbenes.

1. Contact gezocht met personen, die de naam Delforterie dragen, of over dit geslacht
gegevens hebben of zoeken.

2. Gegevens gevraagd over de geslachten Hospes, van het Meer, de Groot, Hazewind
en Stoker uit de omgeving van Heerenveen ; Hazewindus en de Vries uit Ureterp ;
Oosting (Haskerland), Sytsema (Wolvega).

R. BOSMA, Woestijgerweg 92, Amersfoort.

Wie kan mij inlichtingen verstrekken over de woonplaats van Claas Cornelisz.
Draacx, die 8-1-1662 te Edam trouwt met Trijntje Claasz en aldaar 26-12-1663 een
dochter laat dopen, zijn twee zusters Sijtje en Wollemet woonden tijdelijk te A'dam en
zijn vader wordt 17-6-1667 te Edam bedraven.

Gevraagd het huwelijk van Dirk Jansz. Stam en Annetien Cardijn, zijn geboorte-
plaats is onbekend ,doch 11-2-1734 wordt hij te Alkmaar begraven, zij is gedoopt 27-5-
1663 Enkhuizen en begraven 6.4.1720 te Alkmaar.

]. DRAAK, Nieuwendammerdijk 401, Nieuwendam (Amsterdam-Noord)
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Guldemont Wouter. Gaarne enige gegevens over geboorte en huwelijk van Wouter
Guldemont, gehuwd met Jannitje de Zeeuw. Op 19 October 1766 werd te Leiminden
een zoon Pieter geboren en gedoopt. Nederduits Gereformeerd. Ik informeerde reeds
te L. en te 's Hage. De ouders kwamen niet van L.

Van der Zouw. Gevraagd de ouders van Abraham Jacob v. d. Zouw geboren 1771
(waar en wanneer)? Hij huwde na 1805 Everharda Hermina Kerkhof} geboren te Ede
16 Aug. 1770, gedoopt 19 Aug. 1770 te Arnhem Grote Kerk. Ze was weduwe van
Jan Hendrik van Houbolt. Welk echtpaar 25 Augustus 1811 te Rotterdam de geboorte
aangaf van een dochter : Everharda Hermina Jacoba. In Rotterdam vertoefde de fa-
milie voor korte tijd.

Kerkhof}. Gevraagd de doop en eventueel ouders van Jacobus Kerkhof}. Was ge-
huwd met Alette de Kamp (geboren?). Welk echtpaar 16 Augustus 1770 de geboorte
aangaf te Arnhem van hun dochter Everharda Hermina (Grote Kerk, Arnhem).

W. M. VAN DER VEUR, Huidarts, Eschdoornlaan 2, Doetinchem.

Anno 1511 huwde Dietrich II v. Wylich, Hr v. Diesfort, Wilack, Doornick etc.
(1493—1569) Elbrig v. Boetzelaer (f 1525):. dr. v. Sweder Hr. v. Boetzelaer en van
Hadewig v. Schulenborg en Muelen (wapen van laatstgenoemde : in rood 3 zilveren
leeuwen, goud gekroond).

Vraag : wie waren beide ouders, de vier grootouders en de acht overgrootouders van
Hadewig v. Schulenborg ? (Haar moeder of vaderlijke grootmoeder was een telg van
het geslacht Kuynre).

A. R. KLEYN, Parklaan 2, Zeist.

AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST.

Overleden :
59 J. H. de Vree van Gelder te Maurik.

763 Mr. J. H. Hoekstra te Voorthuizen.

Nieuwe leden :
907 W. C. Korving, Schünmelpenninckstraat 31, Breda.
908 Mr. J. van Galen Last, Jacob van Ruysdaelstraat 54, Utrecht.
909 W. J. G. Le Large, Hendrik Zwaardecroonstraat 192, 's-Gravenhage.
910 J. J. M. Olminkhof, p/a de Hr. G. Verlaan, Molenweg '27b, Slootdorp.
911 F. H. Burghgraëf, p/a Huize „Vemde", Epe (Gld.).
912 Ir. W . J. H. Graaf van Limburg Sürum, Oosterduinweg 260, Aerdenhout.
913 K. M. Scheltens, A-505, Loppersum.
914 Dr. G. A. Schaly, oogarts. Van Pallandtlaan 18, Sassenheim.
915 Mr. W. van Ijzeren, Regentesselaan 54, Rijswijk Z.H.
916 J. H. Sikkes, Torenlaan 41a, Haren (Gr.).
917 A. W . Haks, Chasséstraat 511, Amsterdam W. 1.
918 H. N. Rog, 3de Weteringdwarsstraat 6 bv., Amsterdam C;
919 H. H. W. van Eijk, Leliestraat 51, Koog aan de Zaan.
920 K. H. van Maar, Daguerrestraat 26, Eindhoven.
921 L. P. Ph. Stoltz, Baronielaan 308, Breda.
922 P. W. Modderman, Graaf Wichmanlaan 36, Bussum.
923 H. Nanninga, Stationsweg 10, Hoogezand (Gr.).

Adreswijzigingen:
6 G. C. van Koert, Voorburgseweg 13A, Leidschendam.

122 M. Riemersma, Kapelstraat 5, Baarn.
433 H. Braber, Roodborstlaan 13, 's-Gravenhage.
449 D. N. Spaan, Rilland-Bath.
585 J. Nieuwveld, Dankmeijerweg 4, Renkum.
726 D. A. de Koning, Oostenburgermiddenstraat 50 hs., Amsterdam C.
781 H. J. M. Lips, Marnixstraat 84, Haarlem.
868 Dipl. Ing. W. W. Kroese, Industriesingel 2, Oss.

Rectificatie:
Het adres van ons lid nr. 867, de Heer N. van Eek, luidt ten rechte: Strating-

plantsoen 10 rd., Velsen N., Post Beverwijk.
. (Afgesloten per 11.3.1952)
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