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WAPENKWARTIERSTAAT
VAN-Z.K.H. PRINS BERNHARD

Het is ons tijdschrift een voorrecht om bij gelegenheid van de in deze
maand plaats' vindende verjaardag van Prins Bernhard diens fraaie
heraldische afstammings-overzicht hiernevens voor het eerst te kunnen
publiceren.

Het blazoen van Z.K.H., getekend aan de voet van de kwartierstaat,
werd aldus vastgesteld bij K.B. van 3 Mei 1937, No. 3. Het vormt een
combinatie van het wapen van Nederland, dat van Lippe en dat van
Schwalenberg.

De officiële beschrijving van het Nederlandse wapenembleem dateert
van 10 Juli 1907, toen bij K.B. het wapen van het Koninkrijk der Neder-
landen en deszelfs vorsten nader werd vastgesteld, onder intrekking van
het K.B. van 24 Augustus 1815 (St.bl. No. 46), waarbij deze wapens
werden ingesteld, kort nadat de Souvereine Vorst zich tot Koning der
Verenigde Nederlanden verklaard had. De hoofdfiguur van het wapen,
de gouden leeuw op een van gouden blokjes bezaaid veld van blauw, is
het stamsymbool van het geslacht Nassau, zoals Koning Willem I het ook
in artikel 1 van het K.B. van 1815 uitdrukkelijk vermeldt: „Het wapen
van het Koninkrijk der Nederlanden, zowel als dat van Ons en onze
Successeuren, Koningen der Nederlanden, zal bestaan in Ons aangeboren
Geslachtswapen van Nassau, zijnde een klimmende leeuw van goud, ge-
tongd van keel, op een veld van azur, bezaaid met gouden blokken "
De zo vertrouwde kroon, zwaard en pijlenbundel werden toen aan het.
blazoen toegevoegd. De eerste, als teken van de Koninklijke waardig-
heid welke aan het Huis Nassau ten deel was gevallen, en de beide an-
dere attributen werden ontleend aan het Statenwapen van de Republiek
der Verenigde Nederlanden.

De beide andere kwartieren van het hier afgebeelde schild worden in-
genomen door het stamwapen van de Edele Heren van Lippe — een
rode roos op zilveren veld — en het wapen van het graafschap Schwalen-
berg. Deze combinatie, welke men meestal in de gevierendeelde uit-
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voering vindt afgebeeld, (gevoerd door 's Prinsen groot- en overgroot-
vader), dateert van 1528, toen de Lipper Heren door Keizer Karel V
tot Rijksgraven werden verheven. Tevoren hadden zij, ondanks het feit
dat zij reeds sedert 1344 de volle eigendom van het gehele graafschap
bezaten, het wapen niet gevoerd.

Het zeer oude en oorspronkelijke graafschap Schwalenberg viel in
1322 in drie lijnen uiteen : (Klein) Schwalenberg, Sternberg en Waldeck.
Alle drie landen hadden in hun wapen de achtpuntige ster, zij het in
verschillende kleursamenstelling : Schwalenberg, een gouden ster op
rood, Sternberg, een rode op goud, en Waldeck een zwarte achtpun-
tige ster op goud. Het jongere en verkleinde Schwalenberg voegde er
toen nog de zwaluw aan toe, zodat het blazoen gedeeltelijk „sprekend"
werd.

Het wapen van Prins Bernhard Sr., de vader van onze Prins, is hoogst
ingewikkeld. Het schild is verdeeld in negen kwartieren. Het middelste
en vijfde kwartier wordt ingenomen door een hartschildje van zilver met
de rode Lipper roos, goud gepunt en geknopt, zoals men later gemeenlijk
is gaan voeren. In het tweede en achtste kwartier vinden wij het boven-
beschreven Schwalenberg terug, terwijl het blazoen van Sternberg in het
vierde en zesde deel van het grote schild prijkt. Dit graafschap kwam in
1400 mede aan Lippe. Na de dood in 1627 van Graaf Simon VII van
Lippe, kwam de regering over het stamland Lippe aan zijn kinderen uit
eerste huwelijk. Zijn zoon Jobst Hermann, geboren uit zijn tweede ge-
malin Maria Magdalena van Waldeck, werd de stamvader van de (niet
regerende) tak Lippe-Biesterfeld. Aan de oudste lijn, die zijn residentie
in Detmold had, kwam door erfenis de zgn. Brederode nalatenschap, be-
staande voornamelijk uit het erfburggraafschap Utrecht en de vrije heer-
lijkheden Vianen en Ameide. De wapens van deze twee laatste goederen
werden vervolgens ook aan het grafelijke Lipper wapen toegevoegd, zodat
bij de verheffing van de Lippe-Detmoider linie in de Duitse Rijksvorsten-
stand, anno 1789, de wapensamenstelling ontstond zoals die hier is afge-
beeld als het blazoen van Prins Bernhards vader. De Biesterfelder tak
waartoe ook Prins Bernhard Sr. behoorde bleef echter gewoon Graaf en
verwierf de Hollandse goederen niet, zodat wij de wapens van die lan-
den ook niet aantroffen in hun oude Lippe-Biesterfeid schild. Dat de
Biesterfeldse linie tenslotte toch de Vorstelijk Detmoldse symbolen is
gaan voeren, dankt zij aan het feit, dat na uitsterven der regerende
Lipper Vorsten, de Biesterfelders in de persoon van de onlangs over-
leden oom en oudste broer van de vader van Prins Bernhard, Leopotd, in
1905 de troon verwierven, gepaard gaande met de verheffing van de
gehele tak Biesterfeld tot Vorst resp. Prins en Prinses van Lippe. De
leden van deze tak deden toen afstand van hun oude wapen en namen
het van hun vroeger regerende Detmolder neven over. Zo is het te
verklaren dat Prins Bernhard Sr. —• die na 1905 slechts Prins van
Lippe heet, zonder Biesterfeld (!) — ook niet meer het oude gevieren-
deelde wapen zijner vaderen voerde.

Prins Bernhard voerde vóór zijn huwelijk met Koningin (Prinses) Ju~
liana echter niet het wapen van zijn vader, doch dat van zijn grootvader,
dus het oude Lippe-Biesterfeld schild. Dit dankte hij aan het Vorstelijk
Besluit van zijn oom Vorst Leopold IV van Lippe, die op 24 Februari
1916 bepaalde : „1. Het heeft ons in genade behaagd — maar, zoals wij
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uitdrukkelijk moeten documenteren, slechts in dit ene hoogst bijzondere
uitzonderingsgeval —, om uitdrukking te geven aan onze hartelijke ge-
voelens van bloedverwantschap, aan de voorgenoemde Gemalin van onze
broeder, Armgard, Gravin van Biesterfeld, de naam en titel van Prinses
van Lippe-Biesterfeld met het praedicaat Durchlaucht, zomede de uit dit
huwelijk van onze broeder geboren en eventueel nog voortspruitende na-
zaten, de naam en titel van Prinsen en Prinsessen van Lippe-Biesterfeld
met het praedicaat 'Durchlaucht' te verlenen."

Prins Bernhard en zijn broeder Aschwin werden dus niet Prinsen van
Lippe, evenals hun vader, doch Prinsen van Lippe-Biesterfeld. Dit hield
dan ook in dat zij niet het Vorstelijke wapen Lippe voerden, doch dat
van hunne voorvaderen uit de Grafelijke lijn Biesterfeld, evenwel, als.

91



Prinsen, gedekt door een prinselijke kroon. Deze werd later door de opname
van Prins Bernhard in het Koninklijke Huis van Nederland vervangen
door de Nederlandse Koninklijke kroon, overeenkomstig de nieuwe titel
van Z.K.H, van Prins der Nederlanden.

Hiermede zijn wij gekomen aan de familie v. Cramm, die als Saksisch
oer-adelijk geslacht, haar naam ontleent aan het dorp Cramme in het amt
Saldern. Het voert in rood drie zilveren leliën en het wordt anno 1291
voor het eerst in oorkonden aangetroffen. In 1881 werd een tak in de
Pruisische Freiherrenstand verheven onder naam v. Sierstorpff-Cramm.
Tot deze lijn behoort de moeder van Prins Bernhard. Haar vader was de
eerste èn laatste mannelijke telg van de adelijke lijn Sierstorpff-Cramm.
Het geslacht Sierstorpff bestaat uit verschillende lijnen die alle op de-
zelfde stam terugvoeren. Prinses Armgards moederlijke grootvader be-
hoorde tot de tak welke in 1786 de Grafelijke titel ontving, welke bij
eerst-geboorte-recht overgaat op de zoons. Derhalve draagt de moeder
van de Prinses de titel Freiin (Barones). Het wapen dezer familie is vrij
ingewikkeld en het eigenlijke stamblasoen treft men aan in het schildje,
geplaatst op de deellijn in de punt van het grote schild : doorsneden van
zilver en zwart, het zilver beladen met een groene lauwertak gebogen in
een halve cirkel, faasgewijs geplaatst.

Wel heel eenvoudig doet het wapen der Vinckes aan, die in 1837 tot
Baron verheven werden : een rode steelloze bijl op zilveren veld. Kwar-
tierverlies treedt op door het huwelijk gesloten tussen Adolf v. Cramm en
Hedwig, uit de Baronale tak dier familie. Wij treffen dan ook in de bo-
venste rij twee maal het leliën wapen aan. Doch pas na zeven generaties
komen deze lijnen samen in Burchard von Cramm, die van 1510-—1531
in oorkonden genoemd wordt', en gehuwd was met Gertrud v. Boineburg,
gezegd Hohenstein.

Het andere eenvoudige wapen dat door zijn sobere lijnen in deze rij
opvalt, is het van rood en zilver gevierendeelde schild van Adelheid v.
Castell, door wie het bloed van de grote Zwijger in de aderen van onze
Prins vloeit. Door haar vaderlijke grootmoeder, Prinses Sophie v. Loe-
wenstein stamt zij zelfs twee keer uit de Prins van Oranje, nl. door diens
beide dochters uit derde huwelijk, Louise Juliana en Catharina Belgica !

Sedert 1668 Vrijheren, werden de Wartenslebens in 1703/06 tot Rijks-
graven verheven. Hun wapen is als een plaatje : een rode wolf die uit een
groen bosje tevoorschijn komt en een schildhoofd, gedeeld van goud en
zilver, met een dubbele adelaar geplaatst op de delingslijn.

Tenslotte het wapen Halbach, dat al evenzeer een prentje genoemd
mag worden : een boomstronk op grasgrond, geflankeerd door een uil en
een eend. Het is het embleem van de enige niet adelijke familie uit het
overzicht. De Halbachs vormen een aanzienlijk koopmansgeslacht uit
Remscheid, alwaar leden dezer familie tevens in de stedelijke magistra-
tuur zitting hadden. Mathilde Halbach was de oudste dochter uit het
huwelijk van de grootkoopman en Pruisisch Consul te Philadelphia, Ar-
nold Halbach en van Johanna Karoline Mathilde Bohlen. Hier vinden
wij de naamscombinatie Bohlen en Halbach, die vooral later door ver-
maagschapping met de Krupps wereld vermaard is geworden.

Tot zo ver de korte toelichting op dit fraaie heraldisch curiosum, dat
de belangwekkende afkomst van onze Prins, op zo smaakvolle en zin-
rijke wijze illustreert.

ARK.
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HERALDISCHE SPROKKELS

V.
12. Tismeer. (Eindhoven).

Wapen : In rood een golvende dwarsblak van goud, beladen met
drie rode ruiten en vergezeld in het hoofd en in de voet
van een gouden rood geknopte, groene vijfbladige roos.
Helmteken : een goud-rode vlucht, waartussen een roos
van het schild. Dekkleden : goud en rood.

Dit wapen werd in 1940 nieuw ontworpen door het Geneal. Herald.
Bureau „De Banier" te Heemstede voor de heer M. Tismeer te Eind-
hoven, naar aanleiding van een in zijn jeugd geziene afbeelding
van een soortgelijk wapen, destijds afgebeeld en aangebracht op de
binnenkant van het deksel van de scheepskist van zijn vader, die
bij de Kon. Ned. Marine diende. De oorspronkelijke afbeelding is
helaas reeds jaren geleden in Indië (Indonesië) verloren gegaan.

13. De Heus. (Gelderland, Betuwe, Zoelmond, Buren, Beusichem, Wijk
bij Duurstede, Utrecht, 's-Gravenhage, enz.).

Wapen : In blauw vier droogscheerdersscharen van zilver, geplaatst
(2—2) met de punten omhoog. Helmteken : een vlucht
van zilver en blauw. Dekkleden : zilver en blauw.

Dirck Hubertse de Heus te Buren zegelt 30 Jan. 1716 volgens zijn
lakafdruk, bewaard in de Volmachten der Gelderse Leenkamer
(Rijksarchief te Arnhem) :

Een kleine hoofdletter ,,T" vergezeld van vier droog-
scheerdersscharen met de punten naar beneden en 2—2
gerangschikt. Helmteken : een dito schaar.

Daarnaast treft men in het familie-archief „Nieuwenkamp" een
kleine wapenaquarel aan uit familiebezit van mijn moederskant, de
familie Nagtglas Versteeg, vertonende hetzelfde wapen als eerst be-
schreven, welke tekening dateert van omstreeks 1885.

Het wapen bij Rietstap vermeld, Dl. I, blz. 945 lijkt mij „ver-
fraaid" met het kruis, de schildhouders en de beurtelings doorsneden
vlucht en daarbij van meer recente datum, 19e eeuw, in tegenstel-
ling met het meer eenvoudige wapen, waarvan wel de afbeelding
19e eeuws is, doch niet het wapen als zodanig, hetwelk minstens
teruggrijpt tot het begin van de 18e eeuw.

Conform tevens een antiek eikenhout schildje met een stuntelig
uitgevoerde 18e eeuwse wapenschildering in olieverf, voorstellende
het wapen de Heus, destijds eigendom van wijlen mr. H. C. Obreen
te 's-Gravenhage, wiens moeder een geboren de Heus was. Ook dit
wapen is gelijk aan het wapen op de lakafdruk van Dirck Hubertse
de Heus uit 1716 inzake de droogscheerdersscharen zónder het kruis.
Allianties: Dekking, Nagtglas Versteeg, Bosschaard, Paal, Cu-

ninghame, de Bfuyn, Putman Cramer, Corts, Obreen,
enz.

De familie is zeer uitgebreid en is de maatschappelijke positie bij
de verschillende takken zeer variërend. Vele genealogische gege-
vens zijn in het bezit van schrijver dezes. Van een complete genealo=
gie is echter vooralsnog geen sprake. Gegevens worden gaarne in-
gewacht.
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14. Moórrees. (Zuidelijke Nederlanden, Vlaanderen, Brugge, Brussel,
Nijmegen, Tiel, Dordrecht, enz.).

Oud wapen :
Gevierendeeld : I, in groen een lelietak van zilver met drie
bloemen en twee blaadjes ; II-III, in goud drie Moren-
koppen met roden haarband, geplaatst (2—1); IV, in
zilver twee elkaar ruggelings toegewende vissen (barbelen)
van rood (= de Marigny ?). Helmteken : een uitkomende
Morenbuste ten halve, gekleed in zilver. Wrong en dek-
kleden : goud en zwart.

Variant jonger wapen :
Gevierendeeld: I, in groen drie gouden kersen (2—1)
steeltjes omhoog ; II—III, in blauw drie Morenkoppen met
roden haarband (2—1): IV, in goud twee elkaar.rugge-
lings toegewende vissen (barbelen) van rood (de Marig-
nyl). Helmteken: een uitkomende Morenbuste ten halve
gekleed in zilver, de armen bij de schouders afgeknot.
Dekkleden : goud en blauw.

Voor nadere bijzonderheden en documentatie worde verwezen naar
mijn bij de uitgever berustend m.s. „Geheimtekens".

15. Oosthout, Ousthoud(t), Oosthouwt (Overijssel, Enschedé, ± 1635
te Middelburg, later te 's-Gravenhage, nog later te Rotter-
dam en ten slotte in Indonesië.

Wapen : In blauw een afgerukte twijg met drie gesteelde en gebla-
derde eikels, alles van goud. Helmteken: een nest met
pelikaan zijn drie jongen voedend, alles van goud. Dek-
kleden : goud en blauw.

Bron: Rouwmantels pelleverhuurders-gildeboek, 1647-—1801, No.
267, in de archieven der gilden, enz. van Middelburg door
dr. W. S. Unger, oud-gemeente-archief Middelburg ; thans
verwoest.

Koopmansgeslacht: in Indië destijds functies in het Leger en Bin-
nenlands Bestuur.
Allianties o.a. :' Altena, Andreas, Bruneel, Brederode, de Bock,

Caen, Canselaar, Ie Conge, v. d. Druyf, Donker-
sloot, Dalitz, Everwijn, Fonk, Hagenberg, Kleyn,
Lange, Lindeman, Myné, v. d. Meuten, v. Over-
loop, Sirks, Smets, Tobias, de Vree. Willems(en).

Doorn, „De Nyencamp". KITS Np.

Fundatio Hondius
Op 18 November 1951 is te Wakken in Vlaanderen opericht de ,,Fundatio Hon-

dius", die gevestigd is te Middelburg. Deze stichting beoogt de familieband te ver-
stevigen, de instelling van een studiefonds, en het verzamelen van alle gegevens be-
treffende de familie Hondius en het tot stand brengen van een centraal Kaartsysteem.

De jaarlijkse minimum-bijdrage bedraagt f l 5 . ^ .
Het secretariaat van de Fundatio is gevestigd bij Mr. F. W. Hondius, Van Neck-

straat 133, 's-Gravenhage.
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DE AMSTERDAMSCHE TAK VAN HET GESLACHT VAN LENNEP II

In de acte van boedelscheiding 19) wordt bovendien nog gesproken
van een huis genaamd „de Beurs" met 5 achterhuizen in de Warmoes-
straat bij de St. Jansstraat. In de verpondingsboeken van de Oude Zijde
1689—1693 vinden wij op fol. 23 vermeld :

„Jacob en Jan van Lennep f 75. 3e huis in de Warmoesstraat voorbij
St. Jansstraat richting Damstraat" en ,,jacob en Jan van Lennep f 107.
6e huis in de Warmoesstraat voorbij St. Jansstraat richting Damstraat."

Dr. Elias en d'Ailly20) schrijven dat hij woonde op de Herengracht
tussen Wolven- en Hartenstraat. In het „Oorkondenboek" vinden wij
hiervan niets vermeld, dus neem ik aan, dat Jacob van Lennep eerst
woonde in „het Aluynvat", daarna op de Keizersgracht bij de Groen-
landse pakhuizen. Er schijnt echter nog een huis genaamd „het Aluyn-
vat" geweest te zijn, want bij de scheiding van goederen, door Sara van
Halmael achtergelaten, 1677 Nots. ƒ. van Loosdrecht21) wordt gespro-
ken over een huis op 't Rokin westzijde genaamd „het Aluynvat" dat
Abraham van Lennep (1627.—1678) (zoon van Warner v. L.), koop-
man op de Fluwele Burgwal, in eigendom krijgt.

Nog vond ik dat op 23 November 1684 door Jacob van Lennep werd
gekocht voor f 17.000.— van Dicck van Heemskerk een huis in de War-
moesstraat „waer vroeger het vergulde paert" uithing. Dit huis moet
gestaan hebben tussen de St. Annenstraat en de Pijlsteeg, want volgens
het Kohier der Capitale Impositie, 1585 fol. 25 woonde hier Jan Jansz.
van Pecsijn (1524—1602), houtkoper in 't Gulden Peert in de Warmoes-
straat bij de St. Jansstraat, die aan Alva, toen deze bij hem logeerde,
14.000 gulden leende. 22)

Verder nog, dat Jacob en Jan van Lennep op 6 Januari 1670 kochten
van de representanten van Jan van Beringen en Elisabeth Rutgers voor
f 17.440.— bij willig decreet, een huis in de Warmoesstraat „waer twee
lepelaeren hebben uitgehangen". 23)

Wij zien dus, dat de Van Lennep's verscheidene huizen in de War-
moesstraat hebben bezeten.

De stegen en sloppen achter de Warmoesstraat stonden vroeger min-
der goed bekend. Daar woonde allerlei lichtschuw gespuis, dat zich hier
veilig achtte voor de Schout en zijn dienders. Toch niet alleen het ruwe
volk woonde hier want wij vonden er ook het „Fransche Hofje", destijds
aldaar gesticht door de familie Van Lennep. Het hofje bestond uit een
zevental huisjes, waar zeker wel heel eerzame dames gewoond zullen
hebben.

De bewoonsters stonden anders wel zeer aan de verleiding bloot, want
hier vlakbij in de Pijlsteeg nr. 31 vond men het „dorado" der zoete
likeuren. Het van ouds bekende proeflokaal van Wijnand Fockink, reeds
daterend van 1679. En misschien heeft zo'n glaasje zoete likeur wel de
lust opgewekt een bezoek te brengen aan het danshuis „de Pijl", even-

19) Oork. Bk. I : 65, No. 371.
20) Elias, Vroedschap Dl. II : 966 en d'Ailly, Hist. Gids bl. 201.,
21) Oorkondenboek I : 65, No. 358.
22) Dr. I. G. v. Dillen, Amsterdam in 1585, bl. 25.
23) Oork. Bk. Dl. I : 120, No. 905.
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eens in deze steeg gelegen. Het hofje der eerzame dames heeft echter
het nachtlokaal, dat in 1862 verdween, overleefd. 23a)

De hierboven enige malen genoemde Jan of Joan van Lennep, ook wel
Jan van Lennep, de Oude genoemd, was de stamvader van de „Levant-
schen Tak". Hij kocht 6 Augustus 1698 voor f22.000,— een huis tussen
Koningsplein en Vijzelstraat op de Herengracht, thans No. 473. In de
verpondingsboeken Nieuwe Zijde (nieuwe vergroting) 1703—1705
komt hij voor op fol. 185 : ,,]an van Lennep f. 40. Heerengracht bij het
Koningsplein." 24)

In het testament van Jan van Lennep dto. 1 Maart 1702 komt de be-
paling voor dat zijn huis „onverdeeld zal blijven en de huuropbrengst
zal ten goede komen aan zijn erfgenamen, wanneer zij behoeftig mochten
worden." Het schijnt dat er onder zijn erfgenamen geen behoeftigen
waren, want althans op 27 November 1777 is door de Staten van Hol-
land en Westfriesland gunstig beschikt op het request' van de gezame-
lijke erfgenamen om het huis te mogen verkopen, hetgeen dan op 12 Fe-
bruari 1778 geschiedde voor Schepenen aan Margaretha Trip, wed. van
Harman Hendrik van de Poll voor f 48.500,—•.

Jacob v. L. trouwde te Amsterdam 9 December 1655 Anna van der
Meersch, geboren A'dam 1635, overleden aldaar en begraven op 28 No-
vember 1667, en ten tweede male te Heer Symonshaven in het land van
Putten, 15 Mei 1677, Ingenia Sydervelt, overleden te Amsterdam en
begraven aldaar 18 Augustus 1678.

Uit zijn eerste huwelijk had hij zeven kinderen, waarvan de tweede
zoon was AERNOUT van Lennep, geboren te Amsterdam 20 Decem-
ber 1658 en overleden aldaar 28 Januari 1728. 25)

Aernout v. L. woonde in 1710 in de Warmoesstraat bij de St. Jans-
straat „waer het gulden vat uithangt", daarna des winters op de Heren-
gracht, tussen Leidse- en Spiegelstraat, thans No: 448 25a) en des
zomers op de hofstede „het Paradijs" onder Heemstede, welke hij
7 Maart 1699 voor f8000.— had gekocht. Hij was zeer vermogend, zijn
transacties met de Wisselbank waren enorm. Zo verrekende hij over
het jaar 1715 door bemiddeling van de Wisselbank onder-eigen naam
een bedrag van f 2.533.800,—. Hij was evenals zijn vader Hoofdman
van de Zijde-Halle (1702) en dreef de zijdefabriek, zoals wij reeds
zagen, eerst als compagnon van zijn vader onder de firma jacob 6 Aer~
nout van Lennep, daarna (1691—1704) in compagnie met zijn broeders
onder de firma Aernout, Dirk & Jacob van Lennep.

Na 1704 dreef hij ze vermoedelijk alleen. Zijn broer. Jacob van Lennep
„de jonge" (geboren 1667) woonde op de Herengracht westzijde, tussen
Leliegracht en Herenstraat in 't Moortje, ter plaatse waar nu het Boek-
huis gevestigd is, op 8 Mei 1708 door hem voor f30.000.— gekocht, 26)

^a) d'Ailly, Hist. Gids Ie druk, 62.
24) Oork. Bk. DL I : 83, No. 477.
25) Bij Elias, Vroedschap, II : 966 vond ik als jaar van overlijden genoemd — 1718.
25a) Zie over hem : 27e jaarbk. Amstelodamum 1930, bl. 228 en mijn artikel in het

maandblad „Amstelodamum" Januari 1943, bl. 8.
2G) Oork. Bk. II : 275, No. 2391. In deel I op blz. 137, noot 6 staat: „Jacob v. L.

koopt 8/5-1708 huis „het Moorenkopje" Herengr. over de Bergstraat voor f30.000 — ;
19/6-1742 verkopen zijn executeuren David Leeuw v. L., Jan Springwijk en Mr. Matthijs
Maaten de Jonge het voor f43.000.—."
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en was eigenaar van de beroemde buitenplaats „Otterspoor" aan de
Vecht bij Maarseveen.

Hij overleed 5 Januari 1742. Jacob Bicker Raye vermeldt van hem in
zijn dagboek, dat hij bij zijn kinderloos overlijden, volgens officiële opgaven
bijna zes ton naliet, en dat hij bij testament over al dit geld „loffelijk had
gedisponeert". Vrienden, neven en nichten kregen allemaal wat. Nie-
mand was vergeten en ook zijn bedienden waren „magnifiek bedagt."

In 1709 kocht Aernout v. L. voor f35.525,— een huis op de Heren-
gracht, tussen Harten- en Wolvenstraat ,,daer Tecum Habita boven de
deur staat", thans No: 248, welk huis in 1730 bewoond werd door zijn
zoon David Leeuw van hennep,

Aernout trouwde te Amsterdam 12 April 1682 Weyntje Leeuw, ge-
boren te Amsterdam 1659/60 en overleden aldaar 2 November 1728.

Vervolgens vinden wij vermeld als koopman te Amsterdam hun twee-
de zoon: ]ACOB van Lennep Aernouts, geboren aldaar 15 Juni 1686
en overleden 24 Januari 1725. Hij huwde 6 April 1711 Petronella de
Neufville, geboren Amsterdam 21 Augustus 1688 en aldaar overleden
5 October 1749. Zij hertrouwde, na haar man's overlijden, 20 Januari
1733 Mattheus de Neufville, geboren 29 December 1686, overleden
26 Juni 1743. Op 27 December 1732, na het overlijden van haar eerste
man, had zij voor f 40.000,— van Dirk van Lennep de prachtige hofstede
Meer en Berg onder Heemstede gekocht.

Jacob van Lennep Aernouts dreef de zijdefabriek, welker specialiteit
de fabricatie van goud- en zilverlaken was, in compagnie met zijn broe-
der David Leeuw van Lennep, geb. 1683, overl. 1745, onder de in Fe-
bruari 1711 opgerichte firma David & Jacob van Lennep.2^a)

Hij woonde des zomers op „Meer en Berg" boven Heemstede en des
winters op de Herengracht, thans No: 475, het prachtige huis nu in het
bezit van de Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen, één der
meest monumentale voorbeelden van onze grachtpaleizen, met op het
balconhek de latijnse spreuk „Omnia Orta Occidunt". (Al wat onstaan
is vergaat.)

Bij Dr. Elias vond ik vermeld als woonplaats : Herengracht 442, even-
zo bij d'Ailly.M)

Hoe ik ook zocht, ik kon in het „Oorkondenboek" hier niets van
vinden, wel dat bij de scheiding der nalatenschap van Dirk van Lennep
en Susanne Leeuw, 7 September 1728, werd toebedeeld aan Jacob van
Lennep Dirksz. een perceel op de Herengracht tussen Leidse- Spiegel-
straat, thans No: 442, welk perceel 12 Mei 1724 voor Schepenen door
Susanne Leeuw, wed. van Dirk van Lennep, van Susanne Scholten, wed.
Salomon van de Blocquery werd gekocht.

De Heer J. F. C. de Balbian Verster schrijft in zijn artikel ,,De Bocht
van de Heerengracht" 2 8 ) : „In de eerste helft van de 18e eeuw was het
huis (No: 442, d. H.) in bezit van Jacob van Lennep Aernoutsz. (1686/
1725), zijdefabrikant "

Het huis No: 475 is van omstreeks 1720, No: 442 van ± 1670.
Jacob van Lennep Aernouts woonde tot aan zijn huwelijk ongetwijfeld

28a) Voor David Leeuw v. L. zie eveneens Maandbl. „Amstelodamum" Jan. 1943,
bl. 8.

27) Elias, Vroedschap II : 967, d'Ailly, Hist. Gids, Ie druk, bl. 207.
28) 27e Jaarboek „Amstelodamum" 1930, bl. 245.
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in het ouderlijk huis op No: 448. Wellicht heeft hij bij zijn huwelijk het
huis aan de overkant (No: 475) laten bouwen. In ieder geval woonde
hij hier bij zijn overlijden, hetgeen bevestigd wordt door een aantekening
in het Doodboek van de Weeskamer29): „Nieuwe Kerk 1725-30 Ja-
nuari, Jacob van Lennep Aernoutsz. op de Heerengracht o v e r de Spie-
gelstraat." Verder wil ik hier nog naar het testament van 1746 van zijn
vrouw Vrouwe Petronella de Neufville verwijzen, waaruit blijkt dat zij
inderdaad op No: 475 woonde; immers zij vermaakt daarbij aan haar
zoon David van Lennep, „haar testatrice's huis en erve op de Heeren-
graft, met de Stal, uytkomende in de Reguliersdwarsstraat, door haar
bewoond en gebruykt werdende," 30)

Dat de Van Lennep's met hun zijdehandel grote sommen gelds ver-
dienden en zeer vermogend moeten zijn geweest kan men afleiden uit
de grote huizen, die zij bewoonden. In de bocht van de Herengracht
alleen werden een vijftal van de grootste door hen gekocht en bewoond,
nl. de nummers 442, 448, 473, 475 en 476. Van de acht kinderen van
jacob van Lennep Aernouts bereikten slechts drie de huwbare leeftijd,
nl. Aarnout en David van Lennep en Jacob Pieter de Neufville van
Lennep, die de familienaam van zijn moeder bij de zijne had gevoegd.
Laatstgenoemde geboren te Amsterdam 10 Juli 1723 trouwde aldaar
13 September 1746 Cornelia Bierens, geboren 24 October 1723. Zij
stierven beiden op 12 Mei 1772 bij de brand van de Schouwburg op
de Keizersgracht bij de Runstraat (thans No: 384). De Schouwburg
was binnen enkele uren geheel verwoest. Volgens oude berichten moet
de paniek verschrikkelijk geweest zijn. Bij deze ramp zijn 18 personen
om het leven gekomen. 3°a)

jacob Pieter de Neufville van Lennep woonde bij zijn overlijden op
de Herengracht bij de Spiegelstraat, thans No: 448, in welk huis hij de
bekende marmeren trap en trappenhuis deed aanbrengen, en waarin
eveneens zijn grootvader Aernout van Lennep reeds had gewoond. Dit
huis diende in 1890 tijdelijk tot zetel van het Gerechtshof toen het Paleis
van Justitie op de Prinsengracht werd verbouwd. Tezamen met No: 450
huisvestte het gedurende enige tijd daarna het R.K. Gymnasium. Mo-
menteel is in beide huizen gevestigd de Handel Mij. H. Alb. de Bary
6 Co.

J. P. de Neufville v. L. kocht 1 November 1751 voor f38.600,— de
hofstede „Beerevelt" aan de Vecht tussen Loenen en Nieuwersluis.

Zijn broeder Aarnout van Lennep, geboren te Amsterdam 27 Novem-
ber 1718, overleden aldaar 25 October 1791, trouwde 24 November 1744
Maria Verhamme, geboren 7 October 1718, overleden 6 Januari 1753,
en voor de tweede maal 8 October 1754 Anna Elisabeth van Marcelis,
geboren 4 November 1733, overleden 6 Januari 1813. Hij woonde op
de Herengracht tussen de Spiegelstraat en de Vijzelstraat, thans No: 476,
en was eigenaar van de hofstede „Meer en Berg" onder Heemstede.

(Wordt vervolgd).

2») Oork. Bk. 1: 88, No. 530.
3<>) Oork. Bk. 1: 70, No. 390.
3<»a) Zie Maandblad „Ons Amsterdam", Mei 1950: 162/3.
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Psychologische Genealogie
N.a.v. a) Dr G. Kalft ƒ«• „Samuel Muller en zijn acht kinderen". Amster-
dam 1941, 180 p. 4°. b) dez. /. Kalff J.A.zn. „De Familie Kaltf. Stam- en
Geschiedboek", Amsterdam 1950, 249 p. gr 8V° c) dez. „De illustere
baronnen de Petersen. Bijdrage tot de Geschiedenis v. h. Amsterdamsche
Patriciaat en de West Indische Compagnie" Amsterdam 1952, XI, 201 p„
kl., 8V°.

Onder de genealogische litteratuur van de laatste jaren nemen de bovengenoemde
geschriften een zeer speciale plaats in, die ik ter navolging gaarne aan de lezers van
dit blad wil aanbevelen. De schrijver, leerling van zijn vader en van Huizinga, met een
sterke belangstelling voor het voorgeslacht, doch niet bevredigd door de gewoonlijk
niet meer dan namen en data, en op zijn hoogst staten van dienst en dgl. uitwendige
lotgevallen bevattende publicaties op dit terrein, heeft zich ten doel gesteld de persoon-
lijkheden uit de door hem behandelde families zo duidelijk mogelijk uit de archieven te
doen opstaan. Nu was schr. wel in de gelukkige omstandigheid uit families te stammen
(de geslachten Muller en de Petersen zijn die van zijn grootmoeders), waarvan de leden
inderdaad de beschrijving overwaard waren, wat natuurlijk niet altijd het geval is,
en (een tweede factor, die niet zo licht te verwezenlijken zal zijn), zelf voldoende ge-
schoold om een dgl. subtiele behandeling van zijn objecten tot een bevredigend einde
te brengen, dat neemt niet weg, dat wat minder angst om te persoonlijk te worden en
onvriendelijkheden te schrijven onze familiegeschiedenissen zowel voor het nakroost
als voor de cultuurhistoricus beslist waardevoller zouden maken.

Het eerste werkje, een gestencilde weergave van een voor de familie gehouden voor-
dracht is moeilijk te bemachtigen. Het behandelt Samuel Muller, hoogleraar aan hef
Mennonietenseminarie te Amsterdam en diens kinderen, waarvan de tweede, Frederik
de boekhandelaar-oudheidkundige en de derde, Hendrik, grootkoopman, Staten- en Ka-
merlid de belangrijkste zijn. Het is jammer, dat de familie deze rede niet ten grondslag
heeft gelegd aan haar vorig jaar verschenen familieboekje, en schr. geen gelegenheid
had, daarin ook de volgende generatie te behandelen, met o.a. Prof. P. L. Muller
(schrijver van Onze Gouden Eeuw, uitgever van de Regesta Hannonensia), S. Muller
Fzn, (de organisator van datzelfde archiefwezen, waarvan- zijn achterneef blijkens de.
boutade op of 199 van het de Petersen boekje de ratio niet vat), Prof. ]. W. Muller
(de Leidse „Vossenjager"), S. Muller Hzn (bekend door zijn onderzoekingen over de
geschiedenis van Schieland en de Middeleeuwse Kerkelijke indeling), Hendrik 'Muller
(de gezant-litterator), Abram Muller (directeur N.H.M.) en van moederszijde de neven
prof. G. KalU (de literatuurhistoricus) en Prof. S. Cramer (doopsgez. theol.). Wat een
schat aan materiaal zou een studie over deze, in ons culturele leven zo unieke familie
niet hebben opgeleverd ! Het valt te hopen, dat deze wensdroom nog eens in vervul-
ling gaat. Cultuur-, familie- en wetenschapsgeschiedenis zouden er wel bij varen.

Een ietwat dualistisch karakter vertoont het volgende werk, waarvan de tweede be-
werker de eigenlijk genealogische arbeid verrichtte, terwijl de eerste de tekst aanvulde
met cultuurhistorisch en biographisch commentaar, en de beschrijving van zijn eigen, de
zgn. Zwolse tak leverde. In een woord vooraf bespreekt hij de moeilijkheden die
door het openhartig willen schrijven werden opgeworpen. Men kan trouwens over de
wenselijkheid van het al of niet publiceren van bepaalde punten met hem van mening
verschillen en er van overtuigd zijn, dat het beeld, dat hij ons van zijn verwanten
voortovert, door de zeef van zijn eigen persoonlijkheid meer of minder vertrokken is ;
het zijn toch beelden, die hij geeft, en geen levenloze schimmen. Het best geslaagd zijn
m.i. de beschrijvingen van zijn ouders, ooms en tantes (p. 120'—147), waarvoor de bron-
nen het ruimst vloeiden, doch ook de (vaak amusante) overige schetsen zijn steeds
lezenswaard.

Een enkele losse opmerking : de beschrijving van het wapen moet worden opgemaakt
uit het, wat helmteken en dekkleden betreft kleurloze voorplat, en hoe dat wapen de
Fremery er uitziet, waarmede de tak Fremery Kalfl hat hare vierendeelt, wordt niet
medegedeeld. Op pag. 171 rgl 8 toe te voegen : geb. te Utrecht 19 Juli 1878, p. 179 regel
16 vóór Juni 1872 lees 14 April d.a.v. p. 191 regel 18 Dora lees Paulina Dora, regel
20 : 8 Februaril950, lees 13 Januari 1949, bekrachtigd door het Hof 8 Febr. 1950.

Tenslotte het laatste werkje. Het werd in 1944 geschreven, doch kwam eerst onlangs
van de pers, wat enkele oneffenheden in de tekst veroorzaakte, die echter niet zeer ern-
stig zijn. Hier, op een beperkt terrein (de familie telt slechts 23 leden, de jonggestorvenen
incluis), met weliswaar slechts weinig brieven, e.d., maar overvloedig materiaal uit
openbare archieven, boeiende persoonlijkheden en vaak pikante gebeurtenissen betref-
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fende, kon schr. naar hartelust zijn „afgestroopte vellen" (de titel van een van zijn
andere publicaties) onder handen nemen. De stamvader, eerst kleermakersleerling, later
als kamerdienaar (waarover straks) van de Deense Koning omhoog gekomen, vestigt
zich op een onzeker tijdstip te Utrecht, trouwt met een weduwe uit het geslacht
Bickec en wordt 1677 des H.R.R. baron. De loopbaan van zijn beide kleinzoons, berooid
begonnen, (dat gebeurt bij dit geslacht telkens, periodiek door grote rijkdom afgewisseld),
is al even avontuurlijk. Hoe belezen schr. wel is, blijkt telkens bij de schilderingen van
zijn decors. Het is dan ook niet alleen de familiegeschiedenis, die door dit boekje ver-
rijkt wordt. Niet zonder verdienste weet de auteur, die een goed.stilist is, zijn lezers
sympathie in te boezemen voor zijn niet altijd even hoogstaande helden, hoewel slechts
hier en daar de piëteit van de nazaat de onbarmhartige scherpte van de psycholoog-
chirurg wat verzacht. Soms strekt deze scherpte zich overigens wel wat erg ver uit
Is het nu nodig om die medebegravenen op het oude Hilversumse kerkhofje als decadent
te betitelen? (p. 156) Hoe weet schr. dat? Het kan best zijn, maar de mededeling lijkt
hier wat overbodig.

Jammer is ook, dat alle illustraties (portretten !) door de hoge kosten bij dit, in
rotaprint uitgevoerde werk achterwege moesten blijven. Een paar kleine aantekeningen
zou ik nog willen maken : Bij de wapenbeschrijving (p. 24) wordt (afgezien van een
heraldisch stijlbloempje) niet opgegeven waarom deze op niet onbelangrijke detail-
punten afwijkt van de door NAB 1949 gegevene. Zijn de adelsbrieven van 1677 en
1815 verschillend, of vergist een der beide beschrijvers zich ? Bovenaan p. 132 wordt
de verponding (grondbelasting) een soort inkomstenbelasting genoemd. In dit gevaJ
kwamen daar dan nog de personele quotisatie (c. f 180.— !) bij, alsmede de vele zegel-
rechten en accijnsen, die toen de voornaamste bron van fiscale inkomsten vormden (de
zegels waren zelfs progressief!) De beschrijving van het schepenambt (p. 104) is,
typisch voor een niet jurist, wel erg eenzijdig tot het criminele beperkt. Van de civiele
(voluntaire en contentieuze) jurisdictie wordt met geen woord gerept, ofschoon die,
toen als nu, toch wel belangrijker was dan het vonnissen van „kaerels".

Als besluit nog een woord over de stamvader. Hij wordt kamerdienaar genoemd. Is
dat, wat schr. schijnt aan te nemen, een lakei (wat voor een ex-kleermakersleerling niet
onmogelijk zou zijn) of iets anders, i.c. een ambtenaar van de „Kammerverwaltung"
(Generale Thesaurie?). De Petersen's latere nogal financieel georiënteerde werkzaam-
heden zouden dit doen vermoeden, en onwillekeurig denkt men hier aan een figuur als
Willem Snickerime, de Duvenvoorde bastaard, die als 's graven „camerlinc" de grond-
slag legde voor het latere Nassause bezit in Breda. Om de analogie voort te zetten,
zou men geneigd zijn een meer dan zakelijk verband te zoeken met b.v. die graven
Ahlefeld, die hem zo protegeerden. Een zo openlijke erkenning als in de middeleeuwen
was toen niet meer in de mode en wie weet ?

Met dat al kan ik de lectuur en navolging dezer werken, waarvan de beide laatste bij
de schrijver (van Eeghenstraat 111, Amsterdam Z.) verkrijgbaar zijn, gaarne aanbeve-
len.

Naarden. M. J. VAN LENNEP.

Wij vernemen de geboorte, op 19 April }.\. te Amsterdam, van
Willem Anthonie, zoon van de Heer P. A. Harthoorn, administrateur der
Documentatie-afdeling der N.G.V. en Mevrouw Harthoorn-Blesing,
en op 15 Mei 1.1. te Alphen a. d. Rijn van

Willem, zoon van de Heer J. W. van Zwieten, archivaris der Histo-
rische Vereniging voor Alphen en omstreken, en Mevrouw Van Zwieten-
van der Zwart.

Naar beide families gaan onze hartelijke gelukwensen.

De Redacteur W, R.
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BOEKBESPREKING

Mr. W. C. Mees. Maria Quevellerius, huisvrouw van Jan van Riebeeck
en haar omgeving ; Historische Bibliotheek No. 38, uitgegeven door Ko-
ninklijke Van Gorcum en Comp. N.V. te Assen. Ingen. f 5.50, geb. f 6.90.

Het mag niet worden ontkend, dat dit boek voor mij een bizondere bekoring heeft.
De daarin beschreven vrouw is de dochter en de zuster van Waalse predikanten, en
draagt de kenmerkende eigenschappen van haar afkomst. De schrijver heeft gewoe-
kerd met de bescheiden bronnen, die hem ten dienste stonden en daaruit voor ons een
levend beeld van de echtgenote van Jan van Riebeeck opgeroepen. Wij kunnen haar
volgen van de wieg tot het graf. De beschrijving van haar grootvader en vader, beide
predikanten, van de getuigen bij haar doop, de verplaatsing van haar Moeder met het
gezin van R'dam naar Leiden en daarna naar Schiedam, waar Maria huwde, dat alles
wordt op onderhoudende wijze geschilderd, met een kennis van zaken, die bewonderens-
waardig is, en die getuigenis aflegt van de grote wetenschappelijke arbeid in de bron-
nen, door de schrijver verricht. Wij kunnen Maria volgen op haar reizen naar de
Kaap en Nederl. Indië en gevoelen haar smart mede, die zij moet ondervonden hebben,
haar beide zoontjes, die zij voor hun opvoeding naar Holland had gezonden, nooit te
hebben teruggezien. Op meesterlijke wijze wordt haar omgeving geschilderd en de
invloed die zij op Van Riebeeck moet hebben uitgeoefend.

Aan het eind van elk hoofdstuk worden de aantekeningen (noten) geplaatst; dit is
een maatregel, die de lectuur van het boek zeer belemmert, doch er is, helaas, nog geen
schrijver geboren, die dit euvel heeft kunnen overwinnen, en vooral niet, als het boek
een zo grote bronnenvermelding geeft als het onderhavige.

De uitgevers verzorgden op uitstekende wijze dit boek, dat voorzien is van 18
fraaie afbeeldingen van portretten, kerken, landkaarten enz. en bovendien van een
register op de persoonsnamen, op de plaatsnamen en op de scheepsnamen.

Dit is een boeiend geschreven werk, dat niet alleen uit wetenschappelijk oogpunt
moet worden bezien, doch dat ook in de bibliotheek van onze vrouwen een plaats
moet hebben. W. R.

Jan van Riebeeck, zijn voor- en nageslacht. Uitgave van het Koninklijk
Nederlandsche Gennootschap voor Geslacht- en Wapenkunde te 's-Gra-
venhage. 1952. Prijs f9.90, te storten op de Postgirorekening No. 20910
van het Genootschap.

Bij gelegenheid der Van Riebeeck herdenkingsfeesten, ontving het Centraal Bureau
voor Genealogie te 's-Gravenhage van de Zuidafrikaanse Regering de opdracht tot
samenstelling van bovengenoemde parenteel, want het gaat hier hoofdzakelijk om de
afstamming zowel in mannelijke als vrouwelijke lijn van de stichter van de Kaapkolonie.
Het Koninklijk Nederl. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde heeft de zeer
goede gedachte gehad het resultaat van de opdracht in druk te doen verschijnen. Het
zoude zijn, uilen naar Athene dragen, om op deze plaats nogeens breedvoerig de inhoud
te bespreken, na het zes kolommen lange artikel van de hand van Jhr. Mr. ^4. /. M. van
Nispen tot Pannerden in de Nederl. Leeuw van April 1.1. Niettemin kan worden ge-
constateerd, dat het boek een rijke bron van inlichtingen is voor elke zoeker, die niet de
gelukkige bezitter is van het Nederl. Patriciaat, want het is inderdaad opmerkelijk,
dat de nazaten van Van Riebeeck zich vrijwel allen hebben gehandhaafd op hoog maat-
schappelijk niveau.

Overigens draagt het boek, ondanks de rubrieken Verbetering en Aanvullingen, het
stempel van de spoed, waarmede het moest worden uitgegeven ; ware het niet
beter geweest een maand extra tijd te nemen, dan enige nakomelingen niet te vermel-
den ; zo werd bij een bevriende familie één zoon vermeld, terwijl de tweede ontbrak en
dit was niet de enige omissie, waarvan niet het Genootschap, doch de samensteller
de schuld moet dragen.

Deze fouten zijn zeer betreurenswaardig bij deze overigens zeer belangwekkende uit-
gave. Het is opmerkelijk, .dat men de oude generaties steeds compleet kan samenstel-
len, doch van de huidige beperkte opgaven ontvangt. Reeds Vorsterman van Oyen be-
klaagde zich hierover bij de uitgave van zijn Nakomeling van Michiel Adriaansz. de
Ruyter. Bij Van Riebeeck schijnt het niet beter gegaan te zijn, bijna dertig jaar later.

Wij wensen het Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde veel succes
toe met deze uitgave. W. R.
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T. den Herder, Oude Gebouwen van Amsterdam, Heemkennis-serie,
Amsterdam, deel XII, 1952, 127 pagina's.

De geachtte schrijver, die steeds onvermoeibaar de glorie van Amsterdam verkon-
digt in woord, geschrift en beeld geeft ons in dit boekje de beschrijving en het doel
van enige der voornaamste oude gebouwen van de hoofdstad des Rijks. Op onderhou-
dende wijze vertelt hij ons van de stichting en de levensloop dezer statige huizen. Ieder
artikel is verlucht met platen, voorstellende de oude en de tegenwoordige staat.

Een waardige twaalfde in de zo aantrekkelijke serie Heemkennis-Amsterdam.
W. R.

Tijdschriftenrevue

„Te Velde", Jaargang 3 No. 10, Mei 1952 : Register 2e Jaargang.
H Beaken, Jaargang XIX No. 2, April 1952 is hoofdzakelijk gewijd aan Tsjeck

Hiddes de Vries.
De Brabantse Leeuw. Jaargang 1 No. 5, Mei 1952 : F. W. Smulders : Het kasteel

„Zwijnsbergen" te Helvoirt; J. B. van Loon ; Eyckmans; A. J. L. van Bokhoven :
Namen van Heusdense schepenen.

De Nederlandsche Leeuw. Jhr. Mr. A. J. M. van Nispen tot Pannerden : Jan van
Riebeeck, zijn voor- en nageslacht; Mr. P. J. W. Beltjes : Familie-aantekeningen Van
Riebeeck ; Repliek op het artikel „De erfenis Thiery" ; Dr H. P. Schaap : De afstam-
ming van het geslacht de Jeude : R. T. Muschart : Foutieve wapens en namen in diverse
bronnen ; Vragen en antwoorden.

Ons Voorgeslacht. 7e Jaargang No. 34, Maart 195,2 : Kwartierstaat van T. F. C.
Verduin : De nalatenschap van Cornelis Tromp : e.a.

Ons Amsterdam, 4e Jaargang No. 5, Mei 1952, staat in het teken van het Amsterdam-
Rijnkanaal.

'jaarboekje voor Geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Omstreken 1952 ver-
telt in 156 pagina's wat er in Leiden en omstreken gedurende het jaar 1951 is voorge-
vallen.

De Speelwagen, 7e Jaargang No. 4 geeft lezenswaardige bijdragen over oude ge-
beurtenissen en gewoonten in Noord-Holland boven het IJ.

L'Intermediaire, No. 38 Maart 1952 geeft een verslag van een vraaggesprek over
genealogie voor de Belgische Radio in Juni 1951 ; de Orde der vier Keizers ; de fun-
datie Pachéco, de afstamming van Zweden van Abcoude ; Vragen en antwoorden.

Oost-Vlaamsche Zanten, 27e Jaargang No. 2, Maart-April 1952: Rond de St.
Maartensommegangen te Asper; Onze Herbergen ; Inhoudstafel Jaargang 1 —25.

Aan deze serie tijdschriften is thans ook toegevoegd : Revue Francaise d'Héraldique
et de Sigillographie, waarvan de sinds 1947 verschenen 16 Bulletins in onze Bibliotheek
aanwezig zijn.

Amsterdam, Mei 1952. W. R.

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vereniging „Oud-Leiden" zal in
het komende najaar verschijnen :

Kastelen, Ridderhofsteden en Landhuizen van Rijnland.
Dit met ca 105 afbeeldingen en een kaart geïllustreerde uit te geven boek zal o.m.

bevatten een volledige lijst van alle kastelen en landhuizen in Rijnland tot 1800, met
vermelding van de namen van de opeenvolgende geslachten, welke deze huizen bezaten,
van de bronnen, van de literatuur en van de bekende afbeeldingen.

Voorts zal Mr S. J. Fockema Andreae een hoofdstuk wijden aan de maatschappelijke
positie der kastelen en landhuizen, ]. G. N. Renaud behandelt de middeleeuwse bouw-
werken, waarbij uiteraard de grondvondsten een belangrijke rol spelen. E. Pelinck stelt
een onderzoek in naar het uiterlijk van de latere bouwwerken, alsmede naar het af-
beeldingenmateriaal, waarbij vooral de beroemde tekeningen van Roeland Roghman tot
haar recht zullen komen.

Dit boek, dat naar wij hopen, een standaardwerk op dit gebied wordt, zal na ver-
schijnen ca f 14.50 moeten kosten, doch kan desgewenst voor leden van onze vereniging
bij intekening verkrijgbaar zijn voor f9.50. Gaarne ziet de Redacteur van Gens Nosti-a
Uw intekening vóór 1 Juli a.s. tegemoet.
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De familie Vermaak is begonnen met de uitgave van een genealogie van haar ge-
slacht, waarvan thans de eerste zestien pagina's zijn verschenen. De bedoeling is deze
uitgave te doen bestaan uit acht van deze afleveringen, uit te geven over een tijdvak
van 2 a 3 jaren.

De inleiding, die aanvangt met de bekende Franse spreuk van de Commissie voor
de Geschiedenis der Waalse Kerken, zie Gens Nostra 1947 No. 1 blz. 1, geeft een
overzicht van de oorsprong der familie, die te Maarssen te vinden is. Het eerste hoofd-
stuk behandelt Maarssen en de Vechtstreek, het tweede, Wapen en naam van de familie
Vermaak.

Wij wensen de familie Vermaak geluk met de verschijning van haar genealogie.
Amsterdam, April 1952. W. R.

BEKNOPT VERSLAG VAN DE ALGEMENE JAARLIJKSE LEDEN-
VERGADERING, GEHOUDEN TE AMSTERDAM OP 3 MEI 1952

De voorzitter vestigt, na opening, allereerst de aandacht op het maandblad, dat afge-
lopen jaar weer in boekdruk verschenen, een totaal van 208 pagina's heeft bereikt en
brengt dank aan de Heer Rosier voor het beheren der redactie. Van de afdelingen
worden speciaal genoemd Groningen met zijn oprichting en enorme groei sedert dien
en Hilversum als de meest actieve, met zijn expositie in het Gooi's Museum en zijn
grote aandeel in de Radio-uitzendingen, welke helaas door onvoorziene omstandig-
heden gestaakt moesten worden. Op het programma staat thans een expositie op het
kasteel Hoensbroek ter gelegenheid van het gouden jubileum der Staatsmijnen, waaruit
naar gehoopt mag worden, een afdeling Limburg zal ontstaan, terwijl afdelingen te
Leiden en Rotterdam in oprichting zijn.

Bij het indienen der geloofsbrieven blijkt de afdeling Utrecht niet vertegenwoordigd te
zijn.

De notulen der vorige jaarvergadering, alsmede de begroting voor het komende jaar
worden goedgekeurd.

Bij de ingekomen stukken is een brief van H.M. Koningin Juliana waarin H.M. haar
dank uitspreekt voor het ontvangen Amerika-nummer ; ook Z.K.H. Prins Bernard brengt
ons zijn dank voor hetzelfde nummer hem toegezonden. De Amerikaanse Ambassade in
Den Haag betoont schriftelijk eveneens haar erkentelijkheid hiervoor. De New-York
Genealogical- and Biographical Society bericht ons dat zij gaarne ons haar tijdschrift
op ruilbasis wil doen toekomen, terwijl Burke's Landed Gentry om meerdere gegevens
betreffende Gens Nostra verzoekt; tenslotte schrijft de vereniging Oud-Leiden dat zij
gaarne publicaties met ons wil uitwisselen.

Het verslag der kascontrole-commissie wordt in orde bevonden en geratificeerd, Als
zodanig worden voor het komende jaar benoemd de Heren W. A. Slingerland, W. Ni'e-
kerk en CA. Nijveen. De voorzitter herstelt de fout in de aankondiging der Alg.
ledenvergadering in G.N. Jrg. 7 No. 4 gemaakt, als zou door het weglaten van de
naam van de Heer W. Roodenburg, deze zich niet meer herkiesbaar stellen ; de Heer'
Roodenburg stelt zich wel herkiesbaar. Voor de beschikbare plaats in het hoofdbe-
stuur door het aftreden van de Heer H. Machielsen, worden als candidaten opgegeven
door de afdelingen Hilversum en Amsterdam respectievelijk de Heren Mr. E. H. Y.
van Hees en F. Renssen. Op voorstel van de Heer Wubbe wordt na enige discussie,
overgegaan tot uitbreiding van het hoofdbestuur tot 9 (negen) leden, waarvan acht ter
vergadering gekozen worden en één later zal worden aangewezen uit een der zuide-
lijke provincies. De samenstelling van het hoofdbestuur is thans als volgt: Voorzitter :
T. den Herder; secretaris: A. W. Brave ; penningmeester: drs W. Roodenburg ;
leden (alphabetisch) : A. de Haan; Mr E. H. Y. van Hees, E. J. D. de Munck,
F. Renssen en W. D. H. Rosier.

Op voorstel van de Heer Rosier wordt de Heer C. Roodenburg met algemene
stemmen benoemd tot Consul der N.G.V., dit in verband met het vele organisatorische
werk en besprekingen, welke hij in naam der vereniging voert.

Bij de rondvraag wordt enige critiek uitgeoefend op het uitgebreid publiceren van
de inhoud der familieverenigingsorganen ; de Heer Rosier zegt toe in 't vervolg
slechts het allerbelangrijkste hieruit te zullen overnemen. Ook wordt er geklaagd over
het niet beantwoorden van schriftelijke vragen door de leden onderling, een euvel
waartoe reeds menige publicatie in G.N. gestaan heeft. De Heer Balk geeft antwoord
op de vraag hoe het mogelijk is dat het ledental van de afdeling Groningen zo snel
gestegen is ; dit blijkt o.a. voort te vloeien uit het opgeven van namen van belang-
stellenden ter afdelingsvergadering alsmede door het verstrekken van premies voor het
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aanbrengen van een aantal nieuwe leden, wat zeer goed werkt; een plan om dit ook
landelijk toe te passen wordt door het bestuur overwogen. De Afdeling Haarlem brengt
de kwestie der statuten-wijziging te berde, speciaal naar aanleiding van art. 9 ; na
veel discussie wordt besloten, ondanks de kosten hieraan verbonden, binnen zeer korte
termijn nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement te ontwerpen. Ter vergadering
wordt als commissie voor de statutenwijziging benoemd de Heren Mrs E. H. Y. van
Hees en J. W. F. X. de Rijk. De Heer Renssen wijst op het onontgonnen terrein op
genealogisch . en heraldisch gebied der oude, niet meer gebruikte begraafplaatsen ;
hierover zal nadere publicatie in Gens Nostra geschieden. De afdeling Hilversum stelt
tenslotte voor vooruit een rooster van lezingen en excursies door de diverse afdelingen
samen te stellen voor het komende jaar.

Om ongeveer 19.45 uur sluit de voorzitter de vergadering.
De 2de Secretaris, F. RENSSEN.

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.

Gegevens gevraagd en aangeboden over de geslachten Muys, Muis (Musius) en
Muys van Holy, welke in verschillende delen van ons land voorkomen (kwamen).

J. MUYS Jr., Zuid'Willemsvaart 4, 's-Hertogenbosch.
Houbolt. Gaarne plaats en datum van overlijden, van Jan Hendrik Houbolt, geb. te

A'dam 1773 overleden vóór 1805. Gehuwd te Ede Juli 1797 met Everharda Hermina
Kerkhof f geb. te Ede en hunne kinderen ? (Gereform.) Inform : reeds te 's Hage, A'dam
en Arnhem.

Mevrouw J. VAN DER VEUR, Eschdoornlaan 2, Doetinchem.
Wie kan mij verschaffen geschiedkundige bijzonderheden over de plaatsen Jisp en

Wormer? In het bijzonder over de familie Jan Corneliszn Hille die omstreeks 1660
schepen van een dezer plaatsen moet geweest zijn.

D. J. HILLEN, Maanderweg 15, Ede.
Wie kan gegevens verstrekken over de families Boxma, Boksma, Bokma, de Bok,

voorkomend in Friesland, in het bijzonder in de omgeving van Heerenveen, vóór 1750.
W. BOXMA, Hortensiastraat 56, Zwolle.

AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST.

Nieuwe leden :
676 J. J. G. Ramaekers, Heistraat 89, Terwinselen (Lb.).
934 Mevr. J. A. Schafer-Kleyn, Frankenslag 155, 's-Gravenhage.
935 Mevr. L. H. E. van Tschudi-Kleyn, Hotel „De Witte Brug", 's-Gravenhage.
936 J. J. de Visser, Rietvinkstraat 21, Badhoevedorp.
937 Ph. Burggraaf, Nassaulaan 14, Hilversum.
938 G. J. van Wijk, Rijksstraatweg 167, Heemskerk.
939 A. H. M. Wap, Claes de Vrieselaan 91 B, Rotterdam W.
940 A. J. M. Sterck, Raadhuisplein 6, Wehl (Gld.).
941 M. G. M. A. van Hey&t, St. Servaasklooster 30 A, Maastricht.
942 A. Veenendaal, Dupontplein 11, Amersfoort.
943 Fr. van Zutphen, Julianaweg 7, Vreeswijk.
944 J. Kortenhorst, Nassau Zuilensteinstraat 7, 's-Gravenhage.
945 Mej. Mr. M. A. van Houten, Zeestraat 65c, 's-Gravenhage.
Adreswijziging :
889 Mej. J. G. Sluyp, Tesselschadelaan 2, Amersfoort.
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