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Het Bestuur der N.G.V. heeft gemeend, evenals het vorige jaar, het
12e nummer van 1952 als een afgesloten geheel in 32 pagina's te laten
verschijnen. U zult hierin „elck wat wils" vinden: de genealogie
is vertegenwoordigd naast de stamboom van de Van Banning, door
de belangrijke kwartierstaat met vijf pagina's aantekeningen van wijlen
de beroemde chemicus Prof. Dr ƒ. H. van 't Hoff, terwijl de wapenkunde
naar voren treedt met een bijzonder interessant artikel van de nestor onzer
medewerkers, de Heer R. T. Musschart en een verhandeling over de Reli-
gieuze afbeeldingen in de Heraldiek van de Heer D. Rühl. Daarnaast
vragen enige geschiedkundige bijdragen Uw aandacht. Moge dit num-
mer, ook buiten de kring der N.G.V., gelezen worden, en een aanspo-
ring zijn tot toetreding tot onze Vereniging.

De Redactie memoreert met dankbaarheid de toezending door de
Leden van vele belangwekkende bijdragen, die haar in staat stelden in het
afgelopen jaar onbezorgd uit een grote voorraad te kunnen putten.

Bij de komende feestdagen wenst de Redactie de Leden prettige
Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar toe.

Amsterdam, Dec. 1952. W. R.



VAN BANNING
Rooms-Katholiek. Arnhem (?)

Wapen: doorsneden : I in blauw een gouden burcht.
II in goud een blauwe korenaar.

Dekkleden : goud en blauw.
Wapenspreuk : Fortes in Fide.

GENEALOGIE.
I N. N. (vanl) Banning, tr. N. N.

Uit dit huwelijk :
1. Lambertus van Banning, volgt II.
2. Fredericus van Banning, volgt Ilbis.

II. Lambertus van Banning, tr. Ie Arnhem 11 Apr. 1757 Helena
Faessen, ged. Arnhem 22 Aug. 1726, f ald. 23 Juni 1767, d. v.
Joês en Hendrica Wouters, ondertr. 2e Amsterdam 8 Oct. 1767
Maria Nagels, ged. Arnhem 22 Mrt 1728, d. v. Petrus en Mech-
tilda Riesenes. Uit het eerste huwelijk o.a. :
Joannes van Banning, ged. Amsterdam 16 Nov. 1766, professor
i. d. theologie en oeconoom a. h. seminarie te Warmond, pastoor
te Zoeterwoude, deken van Rijnland en aartspriester van Holland,
Zeeland en West-Friesland, f Zoeterwoude 14 Juni 1840.

Ilbis. FrederiCus van Banning, f Arnhem 16 Jan. 1769, tr. Bernardina
Engelen.
Uit dit huwelijk o.a. Bernardus Joannes van Banning, volgt III.

III. Bernardus joannes van Banning, ged. Arnhem 16 Febr. 1763, tr.
ald. 6 Nov. 1785 Christina Gertrudis Peters.
Uit dit huwelijk o.a. :
joannes Willebrordus van Banning, volgt IV.

IV. Joannes Willebrordus van Banning, ged. Arnhem 6 Nov. 1790,
f Amsterdam 15 Dec. 1855, tr. Utrecht 13 Jan. 1813 Lucia Geut,
ged. Utrecht 3 Jan. 1796, f Amsterdam 17 Jan. 1856, d. v. Har-
manus en Maria Tanis.
Uit dit huwelijk o.a. :
Johannes Hermanus van Banning, volgt V.

V. Johannes Hermanus van Banning, geb. Rotterdam 13 Mei 1816,
ingenieur bij de egalisatiewerken „De Eendracht" te Tholen,
rijksinspecteur en lid v. d. Raad v. Toezicht op de Spoorwegen,
f Roermond 26 Dec. 1874. (Uit zijn eerste huwelijk met ene
mejuffrouw Strang, behalve twee dochters, een zoon, Willem ge-
naamd, die naar Ned.-Indië vertrok.), tr. Breda 24 Aug. 1855
Ida Wilhelmina Clasina Eskens, geb. ald. 15 Nov. 1827, f Rotter-
dam 2 Jan. 1911, d. v. Petrus Johannes en Cornelia van Siebergen.
Uit dit huwelijk :
1. Cornelia Adriana Petronella van Banning, geb. Halsteren.

22 Juni 1856, f Voorburg (Z.H.) 27 Febr. 1929, tr. Rotter-
dam 20 Jan. 1903 dr Jean Alphonse Marie Beguin, geb. Eind-
hoven 2 Aug. 1843, arts, officier i. d. Orde v. Oranje-Nassau,
f Voorburg 9 Juni 1931, z. v. Jean Baptiste en Johanna
Baeckers.

2. Theodorus Lucianus Johannes van Banning, volgt VI.
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3. Nicolaas Elisabeth Marie van Banning, volgt Vllbis.
4. Ida Dimphina Petronella van Banning, geb. Arnhem 25 Febr.

1862, f 's-Gravenhage 13 Nov. 1932, tr. Maastricht 25 Nov.
1886 Petrus Ludovicus Franciscus Antonius Hubettus Goos-
sens, geb. Maastricht 26 Aug. 1859, wijnkoper, f ald. 12 Febr.
1904, z. v. Petrus Ludovicus Hubertus en Catharina Henriëtte
Kleynen.

5. Carolus joannes Anna van Banning, geb. Arnhem 13 Sept.
1863, f Maastricht 17 Febr. 1891.

6. Hermanus Adrianus Wilhelmus van Banning, volgt VIter.
VI. Theodorus Lucianus Johannes van Banning, geb. Tholen 21 Aug.

1857, hoofdambtenaar der gem. Rotterdam, ere-voorz. Kon. Har-
monie te Maastricht, f Utrecht 25 Juni 1933, tr. Maastricht 2 Mrt
1905 Marie Julie ]anssens, geb. Oud-Vroenhoven 15 Mrt 1867,
f Rijswijk (Z.H.) 22 Aug. 1929, d. v. Josephus Philippus en
Dorothea Helena Maria Louisa Germain.
Uit dit huwelijk :
Mr Dr ]ohan Petrus Dorothée van Banning, geb. Rotterdam
1 Apr. 1906, burgemeester achtereenvolgens van Gennep, van
Schaersberg en van Geleen, tr. Maastricht 30 Apr. 1941 Hen-
riëtte Pauline Marie van Oppen, geb. ald. 19 Dec. 1901, d. v.
burgem. mr dr Leopold Bernard Jozef en Clementien Marie Julie
Schmedding.
Uit dit huwelijk :
1. Johan Herman Clemens van Banning, geb. Gennep 18 Mrt

1942.
2. Clementien Marie Julie Elfriede Carolien van Banning, geb.

Gennep 15 Aug. 1943.
3. Theo Robert Geerten van Banning, geb. Gennep 18 Juli 1945.
4. Antoinette Julie Johanna van Banning, geb. Schaesberg 24 Mrt

1947.
5. Johan Hendrik Anna geb. Schaersberg 29 Maart 1949.

Vllbis. Nicolaas Elisabeth Maria van Banning, geb. Halsteren 16 Oct.
1858, hoofdambt, ter adm. Ned. Spooirw., lid gem.raad, f Maas-
tricht 18 Mei 1927, tr. Ie Aken 24 Mei 1888 Bertha Maria Fran-
siska Polman, geb. 's-Hertogenbosch 10 Mei 1858, f Maastricht
7 Mrt 1905, d. v. Gerard Johan en Anna Maria Catharina Hert-
manni, 2e Oud-Vroenhoven 4 Nov. 1912 Johanna Elisabeth van
der Steen, geb. Alpen (Dtl.) 8 Oct. 1859, d. v. Joseph en Maria
Katharina Seitz (Hilversum).
Uit het 1 e huwelijk :
1. Alida Theodora Maria Katharina van Banning, geb. Aken

17 Febr. 1889 (Maastricht).
2. Irma Ida Maria Camilla van Banning, geb. Aken 13 Dec. 1890,

f Velsen 2 Apr. 1936, tr. Toeloeng Agoeng (Indonesië) 19
Dec. 1918 Willem Sluyter, geb. Venlo 22 Mei 1887, oud-
administrateur ener suikerfabriek, f Velsen 21 Apr. 1936, z.
v. Willem Antoni Jozef en Annie Rosalie Styel.

3. Hilda Elise Maria Antonia van Banning, geb. Aken 18 Mei
1894 (Maastricht).

4. Paula Cornelia Maria Antonia van Banning, geb. Maastricht
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2 Nov. 1895, tr 11 Juli 1944 Hemicus Josephus
Heynen, districtshoofdinspecteur der Telegrafie (Maastricht).

5. Atfred Theodoor Maria ha van Banning, volgt VII.
6. Eleonora Hermina Marie Elvire van Banning, geb. Maastricht

31 Mrt 1898, tr. Weert 7 Aug. 1919 Pieter Hubertus Hodia-
mont, geb. Schimmert 11 Jan. 1883, hoofd ener school, f 13
Maart 1949 Maarssen, z. v. ]ean Hubert en Anna Maria
Hustings (Jabeek).

VII. Alfred Theodoor Maria Ida van Banning, geb. Maastricht 9 Febr.
1897, dir. Geld. Credietver., tr. ald. 21 Nov. 1924 Amelie Jeanne
Deckers, geb. Maastricht 21 Nov. 1898, d. v. Alfons en Amelie
Hollander (Sittard).
Uit dit huwelijk :
1. Herman Eduard Marie van Banning, geb. Kerkrade 27 Oct.

1925, Textiel-handel.
2. Juliette Alphonsine Alida Maria van Banning, geb. Sittard

12 Febr. 1929.
3. Hilda Eddy Marie van Banning, geb. Sittard 31 Juli 1933.
4. Paula Hubertina Irene Maria van Banning, geb. Sittard 10

Oct. 1940.
VIter. Hermanus Adrianus Wilhelmus van Banning, geb. Arnhem

9 Dec. 1864, f Voorburg (Z.-H.) 4 Nov. 1949, wijnkoper, eig.
Stoom-distilleerderij „De Uil" te 's-Hertogenbosch, lid gem.raad,
tr. Ie 's-Hertogenbosch 8 Mei 1894 Maria Henriëtta Josephina
Louise Bogaerts, geb. 's-Hertogenbosch 11 Juni 1870, f ald.
20 Febr. 1897, d. v. Louis Bogaerts en Henriëtte van Roosmalen,
tr. 2e 's-Hertogenbosch 12 Apr. 1902 Maria Dorothea Claus, geb.
Rotterdam 7 Mrt 1876, d. v. Johannes Marinus en Anna Maria
Hendrika van Berckel (Rotterdam).
Uit het 2e huwelijk :
1. Maria Julia Hubertha van Banning, geb. 's-Hertogenbosch

14 Mei 1903.
2. jan Theodoor Marie van Banning, geb. 's-Hertogenbosch

14 Mei 1904, accountant, tr. 's-Gravenhage 18 Apr. 1928
Wilhelmina Huberta Maria Vromestyn, geb. 's-Gravenhage

(Overveen).
3. Herman Jan Marie van Banning, geb. 's-Hertogenbosch 14

Nov. 1905. (Auto- en Motorenbedrij f.) (Voorburg.)
4. Paul Nico Marie van Banning, geb. 's-Hertogenbosch 25 Mei

1907, directeur drukkerij Kolf f & Co, tr. Bandoeng 12 Oct. 1938
Johanna Louisa C. Polvliet, geb. 's-Gravenhage 30 Juli 1912,
d. v. luit-kolonel/o/iannes en Maria Mouwen te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk: Paul van Banning, geb. Batavia 3 Jan. 1940.

5. Alice Maria Henrica van Banning, geb. 's-Hertogenbosch
25 Mei 1909, tr 28 Jan. 1937 Willij Lohman, geb.
11 October 1910 boekhouder Bataafse Petroleum

Mij. ('s-Gravenhage)
6. Elsa Josepha Maria van Banning, geb. 's-Hertogenbosch 2 Jan.

1911, tr. 's-Gravenhage 10 Juni 1942 met Victor Goulmy, geb.
te 's-Hertogenbosch 4 Apr. 1903, Vertegenwoordiger van

188



Eugène Gouburg Sigarenfabriek D. Hogenbosch ('s-Hertogen-
bosch.)

7. Alphonse Hendrik Marie van Banning, geb. te Gravenhage
18 Sept. 1912, Majoor, Hoofd verbindingsofficier Ned. Tra-
cing Missie, Ere-voorz. Ned. Ver. v. Ex-Politieke Gevange-
nen, District 's-Gravenhage, oud-commandant en instructeur
van een afdeling der Haagse Burgerwacht (1932—1940), oud-
commandant en instructeur der Hulppolitie te 's-Gravenhage
(1939—1940) en mede-oprichter en hoofdbestuurslid van de
Ned. Vereniging van Ex-Politieke gevangenen uit de Bezet-
tingstijd, drager v. d. versierselen v. d. Medal de Louvor-
v. h. Portugese R. Kruis, v. d. medaille v. h. Japanse Rode
Kruis, v. d. Medaille v. bijzondere toewijding v. d. N.B.V.B.,
van het Oorlogsherinnerings Kruis met gesp voor bijzondere
krijgsverrichtingen en van de medaille van Verdienste in zilver
N.R.K., trouwt 26 Juli 1947 te Anfield Plain m. Drs Gtvynneth
Agnes Parry, geb. Annfield Plain (Eng.), d. van Dr Richard
Party en L. Bolster te Annfield Plain co Durham.
Uit dit huwelijk :
1. Richard Hans Frank Maria van Banning, geb. Annfield

Plain 10 Juli 1948.
2. Gwynneth Elsa van Banning, geb. Annfield Plain 5 Aug.

1949.
8. Lodewijk Alphonse Marie van Banning van Banning, geb.

's-Gravenhage 13 November 1918, Ie Luitenant Adjudant,
drager v. h. Oorlogsherinneringskruis 1940 met gesp voor bij-
zondere krijgsverrichtingen, het kruis van verdienste voor bij-
zondere Toewijding N.B.v.B., de medaille v. h. Japanse Rode
Kruis, tr. 's-Gravenhage 5 October 1946, Maudy Mary Schal-
ken, geb. Rotterdam 19 Mei 1927, d. v. Antonie Schalken,
geb. te Dordrecht 7 Juni 1895, overleden te Wassenaar 13
Augustus 1935 en v. Mary De Vos, wonende te 's-Graven-
hage. Uit dit huwelijk:
1. Lodewijk Anthonie Marie van Banning geb. 28 Aug. 1947

te 's-Gravenhage.
9. Emilie Eugénie Maria van Banning, geb. 's-Gravenhage 30

Mei 1915, tr. ald. 12 Apr. 1944 Mattheus Franciscus ]o-
sephus van der Vaart, geb. 2 Januari 1912 te 's-Hertogen-
bosch, econ. docts, zoon van Leonardus van der Vaart en
Jeanne Hoefnagels te 's-Hertogenbösch.

10. Dorothéa Anna Maria van Banning, geb. 's-Gravenhage
24 Aug. 1917, tr. 's-Gravenhage 17 Nov. 1943 Johannes Ja-
cobus Sleven, geb. ald. 21 Nov. 1912, zoon van J. Sleven en
Maria Scheffelaar te Bergen op Zoom.

11. Emma Catherina Johanna Maria van Banning, geb. 's-Gra-
venhage 12 Sept. 1921.

F. J. H. WEYN BANNINGH.

Groenlo, ,,Banninghof", Dec. 1951.
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EEN GRAFSTEEN SPREEKT
In de oude Kerk te Vries (tussen Assen en Groningen), waarheen de afdeling Gro-

ningen van de Genealogische Vereniging onlangs een excursie maakte, ligt een graf-
steen, die de interesse van deze tak van wetenschap waard is. Op de rechterhelft be-
vindt zich een wapen met onderschrift, dat de hieronder begravene betreft, terwijl de
linkerhelft sporen vertoont van een wapen, dat, mogelijk opzettelijk, is verwijderd.

Het nog zeer goed leesbare onder-
schrift behelst het volgende : De ed eer
ende/deugentr. vrouw/Cunera van Wah-
rengenaemt//?ipperc/a/ is op den 15 Sep-
tem/ber 1648 godsaligh/inden Heere
ontslapen.

Deze Cunera van Wahren was een
dochter van een Lijflandts Edelman Da-
niel van Wahren of Wat-in, wonende
te Bunne( gem. Vries) op het voormalig
Maria Klooster van de Balije te Utrecht,
dat toen reeds anderhalve eeuw geleden
door ruil in wereldse handen was over-
gegaan. Niettemin ontleende hij aan zijn
woonstee het collatie-recht der Vrieser
Kerk. Hij was getrouwd met Mechteld
of Wendela Mulert, dochter van Ernst
Mulert, drost te Lingen en Cunera van
de Kampe, naar wie de Cunera van het
grafschrift was genoemd. Cunera van
Wahren was getrouwd met Hajo Derk
Ripperda, zoon van Adolf Ripperda te
Peize en Margaretha Leve. Zij moet voor
haar huwelijk in het genot zijn geweest
van een „preuve in Dickninge" (een bij
de Hervorming werelds geworden adelijk
stift bij de Wijk in Z. Drente); het was
100 Caroli-guldens per groot jaar, haar
vader vraagt later voor haar jongere
zuster Christina de preuve, die de inmid-

dels getrouwde Cunera had genoten. Deze Christina oefende later ook het collatie-
recht uit van de Vrieser Kerk, maar dan is ze al weduwe van de uit Duitsland af-
komstige Joachim Frans Ubbena, wiens familie de Oude Molen (nu nog een buurtschap
onder Vries met die molen) had gekocht, waar ze het oude „heerlijk recht" uitoefende
zoals het door de adelijke geslachten destijds gebruikelijk was. Christina v. Wahren en
Jonker Frans Joachim Ubbena hebben hun namen en wapens vereeuwigd op een der
zilveren avondmaalsbekers, die op de ook door hen geschonken avondmaalstafel te
pronk staan.

Om tot Cunera en haar echtgenoot terug te keren, de grafsteen lag oorspronkelijk
in het eerste slag van het koor der Kerk en kwam bij de restauratie voor de dag, toen
de Collator-bank van zijn oude plaats werd gehaald. Door op hun kant gezette stenen
waren de tegels in het oude koor n.l. gescheiden in stroken, die juist de grootte hadden
van de lengte van een begraafplaats. Ik meen dat de uitdrukking van een goed slag
zijn afkomstig is, niet van de plaats die de familie in het leven innam, maar van die
welke bij de ter aarde-bestelling de stoffelijke resten werd toegewezen. Alleen vooraan-
staande personen werden in de kerken begraven, priesters, later predikanten, schultes,
collatoren en hun familieleden. De overige doden werden wel na hun overlijden in de
kerk gebracht, zie de klachten, die hierover te lezen zijn in de notulen der eerste Clas-
sicale vergaderingen na de Hervorming, b.v. in 1602. Deze lichamen van afgestor-
venen moesten weer uitgedragen worden, waarschijnlijk geschiedde dit door de zoge-
naamde Noormannenpoortjes, soms, niet altijd, lage deuren in de Noordwand (men
heeft ze ook aan de Zuidzijde) met de Noormannen hebben ze niets te maken. We
moeten het buigen waarvan de legende spreekt als voor het Noorden, de typische plaats
van de dood beschouwen. De afmetingen van de uitgangen, soms in het Koor, soms
ook wel in de Kerk, zijn zo, dat er juist een kist door kan worden geschoven, de grote
zijn soms meer dan 2 M. en waren dan tegelijk priesteringang, deze „afgestorvenen"
behoefden niet bang te zijn de doods-machten de rug toe te keren, wat voor gewone
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mensen voor zeer gevaarlijk werd gehouden. Met boosdoeners ging men waarschijnlijk
niet verder het kerkhof op, de anderen kregen plaatsen „meer in de zon":

Welke plaats het stoffelijk overschot van Hajo Derk Ripperda heeft gekregen, is
niet met zekerheid te zeggen, de kronieken zijn over deze avonturier enigszins duister,
hij moet in 1652 zijn gestorven, maar in de Kerk van Vries, naast zijn vrouw is hij
zeker niet begraven. We weten nog van hem dat Jhr. Johan van Duimen van Lemfer-
ding, een oude havezate onder Eelde in 1643, dus 5 jaar voor de dood van zijn vrouw
(in 1648) een „proces tegen hem heeft aanhangig gemaakt" tot ademptie zijner trouw-
belofte aan des Heren van Dulmens dochter. In 1623 was hij nog niet meerderjarig en
zijn vrouw, Cunera van Wahren zal wel van ongeveer dezelfde leeftijd zijn geweest,
haar overlijden is wel betrekkelijk vroegtijdig geweest, het lijkt me niet uitgesloten dat
ze van verdriet is gaan kwijnen, maar haar lijden als een Christin heeft gedragen, dit
blijkt uit de predikaten, die op haar grafzerk zijn vereeuwigd. Haar mans herinnering
werd uitgewist, waarvan de sporen in de Kerk nog duidelijk zijn waar te nemen.

Ds. W. Tj. KLUMPER.
Groningen, Juli 1952.

DE R.K. DOOP- EN TROUWBOEKEN TE UITHOORN

Toen in 1811 hier te lande met de Franse wetgeving ook de Burgerlijke stand werd
ingevoerd, werd tevens bepaald, dat de doop- en trouwboeken van voor die tijd moesten
worden ingeleverd bij de gemeentebesturen. Zij zouden daar moeten dienst doen als
basis voor de registers, welke voortaan bijgehouden zouden worden door de overheids-
ambtenaren.

Tevoren was de functie dezer registers een heel andere geweest dan zij nu kregen ;
n.l. de interne administratie der verschillende kerkgenootschappen (hoewel de boeken
der toenmalige Hervormde Kerk in zekere zin ook een publiekrechtelijke taak hadden).
Om deze reden hadden dan ook tal van geestelijken, dominees zowel als pastoors, er
bezwaar tegen om de door hen en hun voorgangers zolang bijgehouden registers aan de
wereldlijke overheid af te staan, daar ook hun eigen administratie hierdoor danig in
de war dreigde te raken. Velen ignoreerden eenvoudig de voorschriften en leverden
de boeken niet in ; anderen vervaardigden afschriften van de registers en leverden deze
in, ofwel zij leverden de originelen in en behielden zelf de copieën.

Vandaar dan ook, dat op de archieven zich soms in het geheel geen retroacta van de
B.S. bevinden van beplaalde plaatsen, of ook wel min of meer ver teruggaande
afschriften, welke niet steeds met de nodige zorg zijn gecopieerd.

Zo komt het ook, dat in het Rijksarchief te Haarlem van de R.K. kerk te Uithoorn
slechts een lijst van gedoopten en gehuwden aanwezig is voor de jaren 1750—1811,
ondertekend door de toenmalige pastoor. Bij een onderzoek ter plaatse, waartoe de
Zeereerwaarde Heer F. A. van der Meer, pastoor der parochie St. Johannes Ont-
hoofding, mij zeer bereidwillig zijn medewerking verleende, bleek, dat in het archief
zich de doop- en trouwboeken vanaf 1692 tot heden bevinden. Voor de jaren vooraf-
gaande aan de B.S. betreft het 3 delen : I Dopen 1692—1759 ; huwelijken 1693—1757 ;
I I : Dopen 1760—1806; huwelijken 1760—1802; III: Dopen 1806—1884; huwelijken
1806—1883. Tevens bevat deel II een lijst van overledenen over de jaren 1806—1866.

De registers zijn voortreffelijk geconserveerd en heel goed leesbaar. Gedurende de
eerste 30 jaren worden bijna uitsluitend de patronymen gebruikt, terwijl na rond 1730 de
familienamen steeds talrijker worden. Naast een woord van dank tot Pastoor van der
Meet voor de inzage der boeken, is hier de vraag wel op haar plaats, of bij het op-
stellen van een lijst van kerkelijke archieven niet een taak voor de N.G.V. kan
liggen.

Mr. J. W. F. X. DE RIJK.
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HET „VLIEGEND HERT"
EN

DE WAPENS SCHROEDER, SCHREUDER, SCHRODER,
SCHRUDER EN SCHROTT

door

R. T. MUSCHART

In het Oud Duitsch had het werkwoord Scrotan de beteekenis van Snijden. Dit
werkwoord luidde in het Oud Saksisch Sritan, in het Angel Saksisch Screadan, in het
Oud Friesch Scredere en in het Oud Nederlandsch Schroden of Scroden.

Een voorbeeld van dit Oude Scroden vinden wij in de Middelnederlandsche roman
van Walewein, één van de ridders aan het hof van den legendarischen Engelschen Ko-
ning Artur, de zoogenaamde Ridders van de Heilige Graal, allen fameuze vechtersbazen.

In deze roman is sprake van een gevecht tusschen Walewein en mannen, die den
ingang van een kasteel verdedigden. In vers 6190 en volgende leest men daar het na-
volgende :

„iSo waf der Walewein gherochte
Dat woeste al dore dringhen
Tgoede swert metten tween ringhen ;
Dat het gherochte, dat uoer af.
Die maelgen vloghen, oft ware caf,
van den halsberghen met ghewelde.
Dus ghinct met crachte ende met ghenende.
Mijn her Walewein ghinc vaste Sc r ode n."

M.a.w. „al wat Walewein aanraakte (gherochte) daar moest het goede zwaard met
de 2 ringen in doordringen. Wat dit zwaard aanraakte, dat vloog er af. Zoo vlogen de
maliën van den halsberg (dat is het gedeelte pantser, dat den hals beschermde) er af,
alsof het kaf was. Aldus geschiedde het met kracht en met lust. Mijnheer Walewein
ging hevig Snijden.

Vandaar dat men oudtijds sprak van het Schroijen van de munten, i.e. het afsnijden,
afknippen van de randen van het muntstuk, dus het besnoeien daarvan.

Zoo lezen wij in het Groot Utrechtsch Placaatboek deel 3 folio 363 in artikel 2 het
navolgende :

„So wie de munte van den heere valscht 't Sij met S c h r o ij e n, conterfeijten met
coleuren, ofte andersins, of die valsche munte Slaet, die sal verbeuren 't lijf, te
weten die Schroders metten galge ende die valsche muntenaers metten
vijere."

Degenen, die zich hiermede bezighielden, werden dus Schroders genoemd en één der
Fransche koningen, die zich niet ontzag, aan deze aardigheid mede te doen (ik ben ver-
geten welke) droeg daarom den bijnaam „de munten Schroijer".

En zoo vinden wij in de Utrechtsche Jaarboeken van Burman en in het Tijdschrift
voor geschiedenis, Oudheid en Statistiek van Utrecht van 1842 pag. 174 een vonnis van
den Raad dier Stad van het jaar 1436 aangehaald, luidende als volgt:

,,Want Jan Claeszoon van Ziericzee ons ghenedigs heren van Utrecht ende
anderen heren gouden ghemunt ghelt besneden ende bescroden heeft, also hi
dat beliet heeft, ende bij hem bevonden is, dan hi door alle der werelt daar dat
bescroden ghelt totghegheven wert, diefte aanghedaen heeft, ende den luden
thoer (i.e. het hunne) ghestolen, daerom Set men dat rechten metter linen aan
sijn lijf."

In dit vonnis komen dus de woorden besneden en bescroden naast elkaar voor en
krijgt men den indruk, dat hier bescroden meer de beteekenis van knippen heeft. En ook
in deze beteekenis van knippen schijnt vader Cats het te gebruiken, wanneer hij in zijne
„Sinne- en Minnebedden" het volgende zegt :

„'t Geluck en voorspoed deses werelts wert niet sonder redenen verdacht ge'
houden bij de Godt Salig, want 't en is hun niet onbekend, dat Godt de Heere
met ons gemelijck alsoo placht te handelen als de Medicijnen met de siecken
doen, de welcke, oordeelende de sieckte ongeneeselijck en siende, dat het met den
siecken wel haast mochte gedaan zijn, laten opentlijck toe, dat men den selven al
te eten en te drincken geve daar hij eenighsins trech ofte lust toe heeft, aan
andere daertegens, aen wekker gesontheijt sij nu meijnen wat gewonnen te heb'
ben, geven sij bittere en walgelijcke drancken in, schrijven hun scherpe eetregels

192



voor, ja v lieme nse en schroijense somwijlen, als de sieckte sulcx ver'
eijscht."

De geneesheeren in Cats' tijd vliemden en Schroijden dus hunne patiënten, indien zij
dit noodig achtten. Vliemen geschiedde met de vlime, zooals toen hun operatie mesje
heette (vandaar ons hedendaagsche woord vlijmscherp).

In dit woord vliemen ligt meer het begrip van fijn snijden, in het woord schroijen
meer het begrip van grof snijden, knippen of breken. Dit verschil blijkt o.a. duidelijk
uit eene regeling van het loon der molenaars te Leiden van 12 October 1534, mede-
gedeeld in de verslagen en mededeelingen van de Vereniging tot uitgaaf van de bron-
nen van het Oud Vaderlandsch recht, waarin wij lezen :

„Alsdat die hackers den molenaers geven zullen van den harden coeren van
elcke hoet, dat zij malen, 12 comans groten, ende dat die brouwers den
molenaers geven zullen van S c r o e n van elcke sacke mouts 4 penningen paij-
ments."

De molenaars maalden dus het koren voor de bakkers, die hun meel fijn moesten
hebben, doch zij Scroden het voor de brouwers, die hun mout grof moesten hebben.

De stukken, die de munteschroiers van de munten afsneden, werden Scroijtsel ge-
noemd. Zoo vermeldt ons een oude rekening, aangehaald in de Bijdragen en mededee-
lingen van de vereeniging die Haghe, dat de goudsmid Huijck Adriaenszoon te 's-Gra-
venhage in 1541 7 stuver verdiende voor het wegen en waardeeren van zekere pen-
ningen, gehaald uit het privaat ten huize van de beruchte valsche muntster Catharina
de Chasseur gescheiden echtgenoote van Gerrit van Assendelft den eersten presideeren-
den raad van het Hof van Holland, en voor het wegen van ,,dat Scroijtsel van goude
ende Silvere bij een Materrijn gescroijt"'.

Nog heden ten dage heet het afval van de ijzeren en stalen platen, nadat deze de
pons- of snijmachines gepasseerd zijn, schroot.

En met dit Schroot werden oudtijds de kanonnen geladen, wanneer men op ver-
spreide doelen als bijv. menschen schoot, welk schroot men oorspronkelijk los in den
kanonloop bracht, doch later, nog in mijn diensttijd bij de Marine, in een bus deed en
deze bus, die kartets genoemd werd, als projectiel in den kanonloop deed.

Zoo lezen wij in de „Derde voijagie van Gijsbert Heccq naar Oost Indijen" uitge-
geven door den Oud Luitenant Kapitein ter Zee S. P. l'Honoré Naber, welke reis begon
16 November 1654 op pag. 69 het navolgende :

„Wij dan so na op sij van hun leggende. Schooien met een canon over hem
heen, maer dewijl hij geen coop en gaf, oock geensints en begeerden te strijcken,
branden daer lustigh in met al de Stucken, die hem maer begaen conden, daet
hij wacker er op antwoorde, meest met roers en musquetten, ladende haer
stucken, haecx en ander grof} schietgeweijr met Schroot van iser, weijnigh
steun en cogels van deselve stoffe, waermede sij ons touwerck en ander scheeps-
gereedschap seer schadeloos schooien.

In verband met het begrip gebroken of afval, dat in dit woord Schroot ligt opge-
sloten, gebruikte men het blijkbaar ook als resultaat van eene handeling, die ik u niet
zelf, doch een ander zal laten mededeelen. Luister maar naar hetgeen de schrijver van
het in 1714 gedrukte werkje, getiteld „Vervolg van de Koddige en ernstige opschriften,
behelsende omtrent 2000 aardige scherpzinnige en klugtige loterij-spreuken" in het
2e deel op pag. 46 als 217° spreuk mededeelt, nl. het volgende :

„Lest coer ik over zee naar 't eiland van Westkapp'len,
En wandelde op 't verdek van 't kaagje van Jan Papplen :
Ik kakten overboord een zeehond op zijn rug :
„Uw S c hr o o t", riep Jan, „dat treft bezonder net en vlug.""

En om duidelijk te laten zien, wat hij bedoelde, heeft hij daaraan een prentje toege-
voegd, waarop men de voorstelling ziet van iemand, die zijne behoefte doet over boord
van een zeilend vaartuigje en waarbij zijne uitwerpselen op den rug van een' zeehond in
het water naast het vaartuig vallen.

Nauw verband met het begrip breken, snijden, dat in dit woord schroden schuilt,
is natuurlijk ook het begrip scheuren, en vandaar, dat wij in het „Journael ofte Be-
schrijvinghe van de reijse van Willem Corneliszoon Schouten" gedrukt in 1619 op pag.
18 het navolgende lezen :

„ H e t g r o o t S c h i p S a t m e t d e k i m m e n o p d e k l i p p e n e n S c h r o o d e m e t h e t
v a l l e n d e w a t e r d a e r b i j n e d e r , a l t e m e t w a t , d a n b l e e f d i e h t." D i t
l a t e n v e r v a l l e n w a n t t w i j f e l a c h t i g .

En ik vraag mij af, of het middennederlandsche werkwoord „Scorren" niet per
metathesis van dit Schrooden afkomstig is. Dit „Scorren" nl. vond ik in het Roelants-
lied. Hierin is sprake van Roland of Roelant één der paladijnen van Karel den Groote
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in Spanje strijdende tegen de Nooren, terwijl Karel zelf niet ver vandaar eveneens in
gevecht met deze Nooren gewikkeld was. Karel nu trekt na zijn gevecht weg, terwijl
Roeland nog steeds vechtende is. En deze Roeland nu wordt hoe langer hoe meer in
het nauw gedreven en wil daarom Karel te hulp roepen, waarom hij zijn horen olifant
nam en daarop ging blazen.

Dit wordt ons met de volgende woorden beschreven :
„Derde werf bries Roelant met aldev cracht die hi mochte, met bloedeghen
monde den Olifant, dat hem die tempel se or r e n doch te".

en *
elders :

„ h e m S c o e d e d e t e m p e l d o e n h i b l i e s e n d e b l i e s e e n e l a n g e s t o n d e
h i s e t t e d e n h o r e n t e m o n d e . "

Het woord tempel nu beteekent verhemelte en dus is het duidelijk, dat hier bedoeld
is, dat Roelant door het harde blazen op den horen Olifant zijn verhemelte Scheurde.

Uit al het voorgaande blijkt dus, dat in het oude werkwoord Schroden, Scroden het
begrip snijden, knippen, breken ligt opgesloten en vandaar, dat men oudtijds een
'kleermaker een' Scroer en met varianten Schreur, Schtoeder, Schroer, Schruer,
Scruijer en in de Friesche taal Screder en Scroar noemde.

Zie hier eenige voorbeelden uit de zeer vele :
In de Kameraars- en rentmeesters rekeningen van de. Stad Kampen door Nanninga

Uiterdijk vindt men op pag. 17 eene rekening van het jaar 1516 luidende als volgt :
„Item betaelt ]an Duvel Scroer van Rijck des gecks Clederen, van laken en
maeckloon" etc.

en op pag. 49 en 55 2 rekeningen van de jaren 1522 en 1524 luidende als volgt:
„Item betaelt Oldewijn Scroer van Rijck des gecks Clederen' etc.

en
„Item Oldewijn Scroer gegeven van gecke Rijcx Wamboijs, hoesen ende
benct" etc.

In de „rekeningen der Stad Groningen uit de 16e eeuw" door Dr P. J. Blok, uitgave
van 1896 lezen wij op pag. 379 onder het hoofd „Der Schatten kovelen maeckloen"
het navolgende :

„Uth dese voerg : 66 elle sijndt gemaket van 18 ,v e r se he ij d e n Schroers
330 kovelen. Voer elck kovel tho maken als van Older gewoontlijck bet .-
een krumsterdt."
En op pag. 380 :
„ H i j r t h o n o c h d e n S c h r o e r bet: v o e r Voerdolck, l u e n d t, h a -
k e n . S c h e r e n , m a e c k l o e n , t h o s a m e n 3 rijder 5 st. 1 % p i "
„ D e n v r e m d e n u n d u i j s c h e n m a n u t h b e v e l d e s R a d e s e e n a n d e r z . o e e k
dubbelt, n o c h e e n p a e r l a n g e n e e r h o e s e n , i t e m l a e n d t
u n d m a e c k l o e n , t h o s a m e n bet: d e n l e s t e n D e c e m b r i s y n. h a n d e n
G e e r d t v a n N o r t h o e r n , Schroer, 2 rijder, 24]/% St."

Terwijl in de Publications de la Société historique et archéologique dans Ie Duché de
Limbourg 1876 pag. 402 eene opgave van de Gouverneurs of Gildemeesters van de
gilden der Stad Maastricht van het jaar 1580 voorkomt, waarin vermeld wordt :

L a m b e r t S t a s a l s G o u v e r n e u r d e r S c h u e r s o f K l e e r -
m a k e r s .

En in eene ordonnantie van het jaar 1517, aangehaald in de Beschrijving omtrent
Straten en pleinen van Maastricht door J. Schaepkens van Riempst wordt op pag. 157
van dat werk genoemd de Schepen Cloes Vrijns en de gesworen Jacob Voichs die
meijsteren van den Schroederen.

Zoo vond ik in charter no. 546 van het jaar 1435 in het familie archief van
Rhemen vermeld, dat in dat jaar voor Henric van Oeldenneel Schepen van Deventer
compareerde Johan Bruijn die Schroeder en Geertruijd Sijn echte wijff.

En A. C. Oudemans zegt in het Magazijn van Nederlandsche Taalkunde 1849 op
pag. 288, dat het woord Schreur vroeger kleermaker beteekende en haalt dan de 2
volgende voorbeelden aan : Uit de Klucht van Oene van het jaar 1662 :

„Veldmaarschalk van Loodgieters, van Leidekkers, van Pelsers, van Wegers
en S c h r e u r s. "

en
Uit de Zinnebeelden van van der Veen van het jaar 1642 :

„Daar spreeckt de Keizel recht, sijt } urr ie n de Schreur.
En, zegt hij dan verder, dit woord is afgeleid van het oude werkwoord Schooden,

plat Duitsch Schraden, Angelsaksisch Screadian, dat snijden, afsnijden, afkorten be-
teekende. Het schijnt, dat dit snijden, afsnijden bij uitnemendheid op kleederen dus ook
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op een' kleermaker van toepassing is geweest, want volgens Somners Anglo Sacon Dicko-
nary beteekende Scredan ons Meeden en volgens Bosworth Anglo Saxon Dictionary
beteekende Scrud ons kleed en Scrijdan ons Kleeden.

Volgens Weiland beteekent het Friesche woord Schrooc een kleermaker en het
Friesch-Nederlandsch Woordenboek van Jhr. Montanus Hettema geeft aan het Frie-
sche woord Screder de beteekenis van kleermaker.

En in de hiervoor aangehaalde Beschrijving door Schaepkens van Riempst wordt op
pag. 61 vermeldt, dat in 1418 Johan Kockarts Scroeder was en op den Aldenhof woon-
de, waarbij de Schrijver aanteekent „kleermaker" en op pag. 85 maakt hij gewag van
Wilhelm van Eijmole de Scroeder.

Nog lezen wij in de hiervoor aangehaalde Rekeningen der Stad Groningen op pag. 9:
„Item Beruit van Renen de S er o er is schuldich 6 ar. gl. 4."

en op pag 157 :
„Item deScroer mijt herent Knakenhouwen wonende, 9 Sr."

In verband hiermede is het zeer opvallend, dat in deze Stadsrekeningen van Gro-
ningen in de jaren 1526 en 1548 zeer vele personen vermeld worden met den familie-
naam Scroer, bijv. :

op pag. 49 Borchhert Scroer, pag. 57 Luleff Scroer, pag. 68 Berner Scroer, pag. 89
Clawes Scroer, pag. 119 Remmert Scroer, pag. 120 Johan Schroer, pag. 127 Lubbert
Scroer en Rhole[[ Schroer, pag. 131 Ebe Schroer, pag. 132 Dererf Schroer, pag. 133
Kunne Schroers en Elteke Schroers, etc, etc, etc.

En zoo wordt in de hiervoor aangehaalde Beschrijving van Schaepkens van Riempst
in het jaar 1483 vermeld Thijs Scroeder.

Wij zien hier dus, dat de beroepsnaam ook familienaam is geworden. En hiermede
zijn wij aangeland bij de familienaam Schreuder, Schröder, Schroeder en Schruder.

In de Minuut acten van notaris J. Burgers te Arnhem vond ik : Coenraad Schreu-
der in 1826 notaris te Velsen ; in de Brieven aan de Luthersche gemeente te Rotter-
dam J. Schröder in 1732 Luthersch predikant te 's-Gravenhage ; op een' lossen lak-
afdruk L. P. W. Schröder in 1918 te Renkum ; in de Volmachten van de Geldersche
Leenkamer N. W. Schroeder in 1761 te Groningen; in de Resolatien met bijlagen van
het Hof van Gelderland ]. W. A. Schroeder in 1793 predikant te Nijmegen ; en in een
M.S. Wapenboek van de tweede helft der 18e eeuw van Mr. Reinier van Heemskerck
x x x Schruder.

Ik acht het hoogstwaarschijnlijk, dat deze personen en families een' kleermaker tot
stamvader hebben gehad.

Van enkelen met gelijkluidende namen hebben wij daaromtrent zekerheid, want in de
Brieven en requesten aan de regering van Doesburg ligt een request van 7 Septem-
ber 1750, van Jan Schreuder, een kleermaker te Doesburg, die verzocht, burger dier
Stad te mogen worden, om zoodoende in het kleermakersgilde aldaar opgenomen te
kunnen worden, verklarende, dat zijne oude moeder „van outsher een gilde broeders
dogter van 't kleermakersgilde" was ; en in een proces van de gildemeesters van het
kleermakersgilde te Doesburg contra Th. E. van Wouten wordt vermeld Johannis
Schröder 2 Augustus 1755 gildemeester van het Kleermakersgilde te Doesburg.

Zien wij nu eens, welke de familiewapens van deze personen en families zijn.
Zooals wij hiervoor zagen is Schroot de benaming van afknipsel, afval van ijzer en

staal. Met geringe variant vond ik dit woord als familienaam n.l. van B. Schrott iri
1672 kapitein op het fort te Boertange in de Secreete brieven aan de Staten Generaal.
Diens lakafdruk ziet u eveneens op de plaat.

In al deze wapens nu zien wij den koning der West Europeesche insekten n.l. het
vliegend hert voorkomen, terwijl het helmteeken van Coenraad Schreuder de 2 kaken
van dit insect schuingekruist vertoont.

Hetzelfde kunnen wij constateren in de wapens van meerdere buitenlandsche
families met gelijkluidende en bijna gelijkluidende namen. Zoo voeren volgens het
Armorial General de Russische adellijke familie Schröder, de Deensche oud adellijke
familie Schröder, de Wurtemburgsche adellijke familie Schröder, de Oostenrijksche adel-,
lijke familie Schröder, de Saksische adellijke familie Schröder en de Freiburgsche fa-
milie Schrotter alle öf 1 öf 3 vliegende herten in hare wapens, terwijl de Deensche adel-
lijke familie de Schrödersee en de Oostenrijksche adellijke familie Schrödl alleen de
kaken van dit insekt in hare wapens voeren.

Wel, zal men zeggen, dat alles is zeer begrijpelijk, want het Duitsche woord voor
het vliegend hert is Schröter. Best, dit is voor de aangehaalde buitenlandsche familie-
wapens begrijpelijk, doch dit gaat niet op voor de aangehaalde Nederlandsche familie-
wapens Schreuder, Schröder, Schroeder en Schruder, daar ik nimmer in oude werken
of stukken een Nederlandsch woord voor het vliegend hert gevonden heb, dat enigs-
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zins op het Duitsche woord Schröter lijkt. En bovendien blijft dan nog de vraag open,
waarom het vliegend hert in het Duitsch Schröter genoemd wordt. Voor de beantwoor-
ding van deze vraag moet men naar mijne meening ontegenzeggelijk denken aan het
begrip snijden,'knippen, verbrijzelen, dat in het Oud Duitsche dus Gothisch-Germaan-
sche werkwoord Sccotan met zijne derivata opgesloten ligt.

De bovenkaak van het vliegend hert n.l. is ontwikkeld in lange horens, die sterk
aan herte horens doen denken, in welke horens het dier een geducht wapen heeft.
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In het gevecht of bij het verwerken van zijn prooi n.l. grijpt het dier zijn' tegen-
stander of zijn prooi met deze beide horens vast en vermorzelt ze door deze horens met
hunne, zich aan de binnenzijde daarvan bevindende, scherpe punten (tanden) telkens
naar elkaar toe te buigen.

Het maakt daarmede dus eene knippende beweging evenals de tegenwoordige kleer-
maker doet en diens vroegere voorganger de Schroeder, Schroer, Scroer, Scroar, Sc/iuer
en Scruijer deed.

Mij dunkt, dat het voor de hand ligt, dat het vliegende hert aan deze omstandigheid
en deze eigenschap zijn' Duitschen naam Schröter te danken heeft en dat de aange-
haalde Nederlandsche families haren naam en haar wapen te danken hebben aan de
snijdende, knippende bezigheden van de kleermakers, ook Snijders genoemd.

En deze veronderstelling wordt ten zeerste versterkt door het feit, dat, zooals wij za-
gen, de families de Schrödersee en Schröde niet het geheele vliegende hert doch slechts
de 2 horens van zijn bovenkaak als wapenfiguren voeren en voornoemde notaris Coen-
raad Schreudet als helmteeken die 2 horens schuingekruist voerde.

Daar draait alles om, deze bovenkaken zijn het criterium, de rest van het insect is
bijzaak.

„ROSES D'AMITIÉ"
In mijn bezit is een klein poësie-album, dat eens mijn moeder toebe-

hoorde, die het op haar beurt van mijn grootmoeder kreeg, bestaande
uit losse blaadjes, gevat in een foudraaltje van leder, dat aan de ene
zijde het opschrift draagt: Roses d'Amitié", en aan de andere „Pour
Elisabeth Buene, 1821". Familieleden en kennissen plaatsten op die
blaadjes kleine opdrachten, blijken hunner genegenheid, in de vorm van
gedichtjes, meestal in de Franse taal, tekeningetjes, fijne borduursels,
enz. Vele droegen als ondertekening de namen Davina, Kirck en Meijer
en als plaatsnamen Vreden, Ahaus, Enschede, Espelo, etc.

Dit boekje, nu ruim 130 jaar oud, en daarvan ook de tekenen dragend,
is een van de weinige documenten die overgebleven zijn als stoffelijke
getuigen van de familie van mijn grootmoeder, genoemde Elisabeth
Buene. De namen en plaatsen zeiden mij dan ook weinig, totdat ik,
enkele maanden geleden door toeval het boek in handen kreeg van Mr
G. } . ter Kuile, getiteld : „Geschiedenis van den Hof Espelo, zijn eige-
naren en bewoners" (Zwolle 1908, bij de Erven ƒ. ƒ. Tijl) en daarin
veel vond, dat mij grote belangstelling inboezemde. Ik leerde daaruit,
dat Espelo, gelegen aan de weg van Enschede naar Deurningen, dicht
bij het tegenwoordige vliegveld, een zéér oude geschiedenis had. Oor-
spronkelijk was het een leen van het Kapittel van Sint Pieter te Utrecht
en dateerde reeds van 1215. Het was een uitgebreid bezit en de leenman
had aanzienlijke macht. Het Hofmeijerij-schap was erfelijk en de Hof-
meijer was tevens Rentmeester van de overige Twentse bezittingen van
genoemd Kapittel. Er behoorden 21 boerenerven tot Espelo en de fa-
milie Meyer (de pachtheer en zijn naaste familieleden heetten Hofmeyer)
was ruim twee eeuwen met dit goed' beleend. Zij schijnen eminent rijk
te zijn geweest en woonden van 1540 tot 1755 op de Hof. Toen huwde
de erfdochter, Maria Agnes Hofmeijer met Gabriël Davina, een nazaat
van een Spaanse Officier, die dus de opvolger werd in de erfrechten.
De Davina's bleven er tot 1884.

Allereerst volgen thans de 21 namen van hen, die hunne bijdragen
leverden tot het Poësie-album met vermelding van data en woon-
plaatsen :
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1. Francisca Davina te Espelo 19 Sept. 1815
2. Anna Davina te idem 19 Sept. 1815
3. E. Davina te idem 24 Aug. 1820
4. M. Davina te idem 16 Aug. 1820
5. Neef Gabriël Davina te idem 24 Sept. 1815 (Pastor)
6. Oom.F. Anton Kirch te Weseke 9 Aug. 1815
7. Oom Henri Kirch te Munster 25 Juli 1820
8. F. A. Kirch te ? 1820
9. Tante M ]. Kirch, geb. Brinkhorst te Oldenzaal 17 Aug. 1820

10. Nicht A. F. Kirch te Endt 19 Aug. 1820
11. Oom Herman Kirch te Ahaus 6 Aug. 1820
12. Neef H. Kirch te ? 26 Aug. 1820
13. Tante Christine Jonker, geb. Kirch te Enschede 4 Aug. 1815
14. Nicht M. Krümpelmann te Vreden 27 Juli 1820
15. Nicht Sybille Krümpelmann te ? 28 Juli 1820
16. Oom Augustinus Th. Jonker te Enschede 5 Aug. 1815
17. Neef A. W. Meijer te Enschede 1 Sept. 1820
18. Nicht N. Wildt te Vreden 31 Juli 1820
19. Nicht Marianne Wildt, geb. Bosen te Vreden 31 Juli 1820
20. Neef Gerh. Terbeek te Vreden 27 Juli 1820
21. Agnes Gerving, Frau Kirch te Ahaus 6 Sept. 1820

Elisabeth Francisca Buene, was de dochter van Henricus Buene en
van Maria Sebilla Francisca Kirch, en was te Amsterdam geboren op
1 Februari 1805. Zij stierf aldaar 12 Augustus 1865.

Voor verder te gaan, zij nog opgemerkt, dat het vorengenoemde boek
van Mr G. ƒ. ter Kuile uitvoerige genealogiën bevat van de families
Meyer en Davina, namen die thans dichter bij mij waren gekomen.

Toen ik dit voorjaar in Oldenzaal was, wilde ik van die gelegenheid
gebruik maken, ook een bezoek aan Hof Espelo, waar mijn grootmoeder
ongetwijfeld meermalen gastvrij is ontvangen toen zij nog een kind en
jong meisje was. De toenmalige bewoner toch, Hermannus Bernardus
Davina was gehuwd met een tante van Elisabeth. En daar dit echtpaar
zelf vier kinderen had van ongeveer dezelfde leeftijd, zullen op Espelo
in die dagen veel vrolijke kinderstemmen hebben geklonken.

Toen ik daar aankwam en door de lange oprijlaan het gebouw nader-
de, trof mij de plechtige stilte die daar al die eeuwen reeds, heeft ge-
heerst, tegenwoordig wellicht alleen gestoord door het ronken van vlieg-
tuigmotoren. Het gebouw is een ruime pachterswoning met grote bijge-
bouwen, en ligt vredig onder het hoge geboomte. In gedachten zag ik
de koets naderen, die Elizabeth en haar moeder, een 130 jaar geleden,
van de Postwagen op Amsterdam, van Enschede of Oldenzaal had af-
gehaald en ik stelde mij de vreugde voor het van het wederzien in het
vooruitzicht van een lange tijd van gezellig samenzijn.

De families Davina, Kirch en Buene waren allen Katholiek. Er kwam
dus een storm van verontwaardiging en protest toen onze Elisabeth in
1840 in het huwelijk trad met Dr ]oseph Olivier Josset. Deze was in
1792 geboren uit katholieke ouders, die tijdens de Franse revolutie uit
Caen (Normandië) waren gevlucht naar Nederland. Hij werd opgeleid
tot geestelijke, doch had die stand en de kerk verlaten, omdat hij zich
niet meer kon verenigingen met toentertijd heersende misstanden, en
die dan ook met woord en geschrift fel bestreed. Mijn moeder wist mij
nog wel te vertellen van de opwinding, die dit huwelijk in de familie
had veroorzaakt. Want Dr Josset was niet de eerste de beste. Hij was
een groot geleerde, doctor in de wijsbegeerte, letterkunde en wiskunde,
had gestudeerd te Utrecht, Giessen en Bonn en was een man die in
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zijn kringen zéér gezien was. Daarbij een bescheiden en hoogstaand
mens. Hij vestigde zich te Amsterdam, waar hij uitsluitend als huis-
leraar werkte.

Tot besluit volgen nog twee beknopte genealogiën, waaruit het familie-
verband Buene-Davina-Kirch-Josset-Bekoutv duidelijk zal worden.

Bussum, Mei 1952. J. H. BEKOUW.

KIRCH

Johannes Hermanus Kirch, geb. 1741 te Elberfeld,
Burgemeester van Vreden (Westf.) f 30-3-1820

00 I Sibilla Westhaus, f te Vreden en II Adriana Francisca Spoede, f te Lonneker.
Uit het laatste huwelijk :
Hendrik Adam Kilian K. geb. 8-6-1792 te Vreden, arts te Oldenzaal, + 14-4-1823. Ge-

slacht wordt in Oldenzaal voortgezet.
Joh. Franc. Ant. K. ged. Vreden 5-4-1773.
Agatha C/ara Gertrudis Anna K. ged. Vreden 11-3-1775

CO Hermannus Bern. Davina (op Espelo). Uit dit huwelijk 4 kinderen, w.o. Ga-
briël D. Deze Gabriël Davinat geb. 1779, °° 1843 met Josijne Nauta uit Leeu-
•warden.Euphemia D. en Maria D.

Maria Sibilla Francisca K. ged. Vreden 16-5-1777.
c° te A'dam Hendrik Buene, ged. den Haag 13-7-1767, f aldaar 22-8-1836.

Uit dit huwelijk Elisabeth Franc. B. geb. A'dam 1-2-1805, f aldaar 12-8-1865, zij
tr. te A'dam 6-5-1840 Dr. Jos. Oliv. Josset en hebben 4 kinderen, een van hen,
Monique Josset, geb. 13-7-1848, f 7-1-1938 huwt Jacob Bekouw te A'dam.

Bern. Wilh. K. ged. Vreden 20-8-1779.
Everard. Christ. K. ged. Vreden 22-3-1782.
Adolph. Herman. Ambr. K. ged. Vreden 7-12-1784.

CO Maria Gerfr. Franc. Sinnigen, dochter v. Burgm.S/nm'gen en Euph. Cath.
Reckers.

Anna Maria Christ K. ged.'Vreden 4-2-1788.
Vermoed, gehuwd met Aug. Th. Jonker, Enschede, geb. 1773.

Rudolphus K. ged 30-10-1790

JOSSET
Joseph Josset te Caen (Norm.) gehuwd met Maria Jeanne Ie Bousonnier (of Souponnier)
Hun zoon Jacques, geb. 14-6-1752 verliet Frankrijk en verkreeg 9 Oct. 1784 het Ned.

Burgerrecht. Vestigde zich te 's-Gravenhage. Hij huwde 21-10-1786 met Maria
Antonia Wensink (van den Haag).

Uit dit huwelijk :
Maria Gerardina J. geb. 1787, f 1872 te Rotterdam, was gehuwd met M. F. van den

Kieboom.
Willem Josef J. vroeg gestorven.
Dr.Joseph Olivier J. geb. 7-10-1792, f 4-4-1855, gehuwd met Elisabeth Francisca Buenc.
Hendrik Ignatius Herm. J. geb. Febr. 1795, f 8-5-1798.
Willem Louis Jesse J. geb. 1797, f 9-3-1872 te Kralingen. Hij was gehuwd met Maria

Johanna Druij (f 24-10-1873 te Kralingen). Haar zuster was gehuwd met R.
Rietstap.

Louis Henri J. geb. ± 1799, t 27-6-1834 te A'dam. Was schrijver en Victualimeester bij
's Lands Marine.

Augustine J. Deze huwde een Ontvanger in Gelderland, genaamd Kessler. De kin-
deren uit dit huwelijk waren :
Jacques, Jose[, Jan, Eerewijn en Herman Kessler. Deze laatste, Herman, woonde
te A'dam aan de Plantage, was lang in Ned. Indië geweest geweest in Cultures,
en zijn zoon August J. B. Kessler was de bekende pionier en Directeur der
Koninklijke Petroleum Mij.

Catharina Wilhelmina J. geb. Oct. 1804, begraven 9-1-1810.
Monique Florence Marianne J.
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BIJ DE KWARTIERSTAAT VAN
Prof. Dr JACOBUS HENRICUS VAN 'T HOFF

„Het was hem gegeven dieper dan anderen
in het wezen der dingen te zien".

(Prof. Dr H. A. Lorentz.)
Op 30 Augustus 1952 herdacht Nederland de 100ste geboortedag van

Prof. Dr Jacobus Henricus van 't Hoff. Tentoonstellingen werden ge-
organiseerd, bijeenkomsten belegd en in de pers verschenen artikelen
aan zijn nagedachtenis gewijd. De voorzitter van de Ned. Chemische
Vereniging, Prof. Dr H. ]. C. Tendeloo, schreef in het Chemisch Week-
blad over hem ,,de algemene chemie heeft aan van 't Hoff meer te dan-
ken, dan aan iemand anders" en noemde hem „een mens, die zijn rijke
gaven wist te ontplooien", één „die de naam van ons vaderland gebracht
heeft overal in de wereld waar de chemie wetenschappelijk beoefend
wordt".

Deze grootste Nederlandse scheikundige publiceerde op 22-jarige leeftijd, hij was
toen assistent aan de Veeartsenijschool, een brochure van 12 bladzijden druk en 1
bladzijde tekeningen, die een hele reeks moeilijkheden in de organische chemie tot op-
lossing bracht. Het boekje, dat getiteld was „Voorstel tot uitbreiding der tegenwoor-
dig in de Scheikunde gebruikte structuurformules in de ruimte ; benevens een daarmee
samenhangende opmerking omtrent het verband tusschen optisch actief vermogen en
chemische constitutie van organische verbindingen" legde de grondslag voor de stereo-
chemie. Bij het opstellen van zijn theorie kende van 't Hoff aan de moleculen een phy-
sische realiteit toe. Hij gaf hiermede een blijk van grote verbeeldingskracht; in diè-tijd
werd de moleculaire voorstelling door de meeste chemici beschouwd als een werk-
hypothese en niet als de uitdrukking van een natuurkundige werkelijkheid. Met recht
kan dan ook de aanvang van de stereochemie gesteld worden bij het verschijnen van
dit drukwerkje.

In 1878 werd van 't Hoff, na in het jaar daarvoor tot lector van het
toenmalige Athenaeum te Amsterdam benoemd te zijn, hoogleraar aan
de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. In de jaren 1878—1895
volgde zijn belangrijk werk op het terrein der physische chemie, waaruit
vooral zijn theorieën betreffende de osmotische druk grote bekendheid
verwierven. Hij gaf daarbij aan hoe de grootte van het molecuul in opge-
loste toestand is te bepalen. Het was ook voor deze arbeid, dat hem in
1901, voor het eerst na de dood van Alfred Nobel (10 December 1896)
uit diens nalatenschap van 32 millioen Zweedse kronen, de Nobelprijs
werd toegekend. Hij woonde toen in Berlijn. Daarheen was hij in 1895
verhuisd. Het waren vooral zijn studiën over zoutafzettingen in de Duitse
bodem (Stassfurt) die hem in Duitsland roem bezorgden. Meermalen
was hij bij de keizer persoonlijk op bezoek. Op 1 Maart 1911 overleed
hij. Tuberculose had een einde aan zijn werkzaam leven gemaakt. Vele
onderscheidingen in de vorm van eredoctoraten, medailles en ridderorden
waren hem ten deel gevallen.

Vier jaar na zijn dood werd een standbeeld hem ter ere opgericht, te Rotterdam, voor
de nieuw gebouwde H.B.S. aan de 's-Gravendijkwal. Van 't Hoff had in zijn jeugd nl.
de H.B.S. in zijn geboortestad bezocht. Eerder, in 1912, waren reeds een tweetal boeken
over zijn leven en werken verschenen : W. P. Jorissen en L. Th. Reicher, ]. H. van
't Hoffs Amsterdammer Periode 1877—1895. Den Helder 1912, 106 pp., geïll. en Ernst
Cohen, Jacobus Henricus van 't Hoff, sein Leben und Wirken. Berlin 1912, XVI +
638 pp., 92 ill. Met volledige lijst van publicaties, lidmaatschappen enz.

Zijn vader, eveneens ]acobus Henrikus geheten, een Rotterdams ge-
nees-, heel- en vroedmeester was geboortig van Groote Lindt. In deze

202



plaats had zijn voorgeslacht al bijna 100 jaar het recht besteld en orde
gehandhaafd toen hij daar in 1817 als zoon van de burgemeester-secre-
taris werd geboren, op het hierna te noemen „Hof", een fraaie grote
„oud Hollandse boerderij", die helaas in 1946 na
een blikseminslag een prooi van de vlammen werd.
De vader van de geneesheer was ook nog hoog-
heemraad van de Zwijndrechtsche Waard, even-
als zijn grootvader Pieter en zijn overgrootvader
Leendert van 't Ho//. Deze Leendect was een jaar
na zijn huwelijk, in 1724 schout en secretaris van
Groote Lindt.geworden. Hij woonde reeds op „het Hoff" gelegen „int
cortambaght" van Groote Lindt. Dit goed, zijnde „woonhuys, schuur,
keet ende boomgaart bestaande in drie morgen lants ende nog veyff
mergen vier hondert roed : weylant" had hij op 23 Mei 1722 gekocht
van zijn moeder ,,de eerbare Neeltje van Dijk wed. van Ar ij Leendertse
van 't Ho//" die het hem transporteerde op 18 Juni d.a.v. ten overstaan
van schout en schepenen.

Van deze Arij Leendertsz. van 't Ho// is verder niets met zekerheid
bekend. Door het ontbreken van doop- en trouwboeken van vóór 1702
en door hiaten in het rechterlijk archief van Groote Lindt is het niet
mogelijk om op de meest voor de hand liggende manier tot een opvoeren
van de stamreeks te. geraken. Op grond van acten in het doop-trouwboek
komt men tot de conclusie, dat de naam oorspronkelijk Jongste was,
hetgeen min of meer bevestigd wordt door een familietraditie, die spreekt
van De Jong. De naam Jongste komt in de rechterlijke archieven van
Groote Lindt meermalen voor,, ook in die van het aangrenzende Heer-
Oudelandsambacht. In het A.R.A. bevindt zich een deel, Heer-Oude-
landsambacht G XXXIII nr I, hetwelk een acte heeft dd. 20 Januari
1665 met een aantekening in de marge, waaruit blijkt, dat zekere Leen-
dert Cornelisz Jongste, wonende te Groote Lindt dezelfde persoon is
geweest als Leendert Cornelisz. van 't Hoff. Deze man was vóór 1651
gehuwd met Janneken Leenders Soetentijt, dochter van Leendert Corne-
lisz. Soetentijt en Lijsbeth Leenderts. Een tijdgenoot van deze Leendert
Cornelisz. Jongste was Adriaan Cornelisz. Jongste, schepen van Zwijn-
drecht. Blijkens het rechterlijk archief van laatstgenoemde plaats woonde
daar in 1615 zekere Cornelis Adriaanz. Jongste, die relaties had te
Dordrecht. Deze wetenschap en het feit, dat Neeltje van Dijk de koop-
acte liet passeren ten overstaan van de Dordtse notaris A. van Nievelt
rechtvaardigen de hoop, dat vroeg of laat de stamreeks met behulp van
de Dordtse notariële archieven zal kunnen worden opgevoerd met de
namen van de hierboven genoemde personen.

Sedert 1733 was Leendert van 't Hoff ook hoog-
heemraad van de Zwijndrechtsche Waard. In het
wapenboek van dit Hoogheemraadschap komt zijn
wapen voor, hetwelk hiernaast is afgebeeld.

Omtrent het geslacht waartoe de moeder van
Leendert van 't Hoff behoorde valt voorlopig niets
op te merken. De naam van Dijk is daarvoor te al-
gemeen. Zijn vrouw Pietertje Verduyn kwam uit een
familie, die thans nog op het eiland IJsselmonde
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wordt gevonden en bekend staat als een geslacht, dat een royale stand
als landbouwer weet te voeren. Onder de Verduyns worden vele typen
met fijn besneden gelaat aangetroffen. In het algemeen zijn zij keurige
sprekers, zoals nu op de eilanden nog bekend is. Velen van hen waren
dan ook schout, burgemeester en rentmeester.- Het wapen Verduyn komt
voor te Charlois : in blauw twee zilveren vissen boven elkaar.

De familie Herweyer is eveneens een oude aanzienlijke familie welke
gevonden werd in de omgeving van Nieuw Beijerland. Gillis Herweyer
Jacobsz. was aldaar dijkgraaf begin 17e eeuw.

jannetje Opsluys, de vrouw van de schout en secretaris Pietec van 't
Hoff, was een kleindochter van een schout. Haar grootvader van moe-
derszijde jan van Hoek (ook van Houck) was tussen de jaren 1698—1706
schout van Puttershoek. Haar vader woonde aanvankelijk in Kleine Lindt.
Aldaar was hij schepen evenals in zijn latere woonplaats Groote Lindt.
Ook vond ik jacob Opsluys vermeld als diaken. Zijn handtekening was
wel verzorgd. Zijn overlijden werd aangegeven in de eerste klasse.

Het onderzoek naar de kwartieren van Maria Margaretha de Reus
heeft wel de meeste bezwaren opgeleverd. Op het Centraal Bureau voor
Genealogie te 's-Gravenhage wordt een dossier De Reus bewaard, waar-
uit blijkt, dat al vele jaren geleden naar deze familie is gezocht, doch dat
men niet verder kwam dan Jakobus de Reus en Johanna van Rijswijk, de
ouders van Maria Margaretha. De moeilijkheid was gelegen in het ont-
breken van een aanwijzing waar dit huwelijk kon zijn gesloten. De, onder
leiding van de Rijksarchivaris in Zuid-Holland, de heer Mr B. van 't
Hoff, een neef (oomzegger) van de professor, vervaardigde klappers op
de trouwboeken brachten uitkomst.

Bij een systematisch onderzoek in deze klappers kwam de volgende
acte aan het licht: (gaardersactief van Moerkapelle nr 1, pagina 15,
dd. 20 Mei 1769)

Jacobus de Reus, schoolmeester alhier, zullende trouwen met
Johanna van Rijswijk wonende te Wijk, lande van Heusden, voor
't lands recht in de IVe klasse f 3.—.—-.

Het kerkelijk trouwboek van Moerkapelle verschafte daarna nog wat
meer licht. Immers daaruit werd genoteerd : „Jacobus de Reus, j.m: ge-
boortig van Wijk in den lande van Heusden en Johanna van Rijswijk,
mede geboortig van Wijk".

Met behulp van de doopboeken van Wijk, in bewaring op het R.A.
te 's-Hertogenbosch was het nu mogelijk de namen van de ouders van
de bruid en van de bruidegom vast te stellen. De trouwdata van deze
echtparen waren in Den Bosch echter niet te vinden. Een bezoek aan
Wijk bracht hier het gewenste resultaat. Daar kreeg ik een nog-in-ge-
bruik-zijnd trouwboek in handen, dat ook aantekeningen bleek te be-
vatten, die voor mijn onderzoek nog van belang waren en de trouwdata
van de drie echtparen werden gevonden. Gebrek aan tijd belette verder
een diepgaand onderzoek in te stellen in andere archieven naar de ge-
slachten De Reus, Van Zuilichem, Van Rijswijk en Bou(w)man. Wel
is mij gebleken dat een De Reus in 1733 schout was van het naburige
Aalburg en dat de drie andere geslachten in Wijk tot de notabelste
ingezetenen behoorden.

Van vaderszijde stamde Professor van 't Hoff dus uit een groep die
men wel heeft willen aanduiden met de verzamelnaam „senioraat". De
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voorouders van moederszijde kunnen beter bij het patriciaat worden
ingedeeld.

De kwartierstaat van Alida Jacoba Kolff vertoont een opmerkelijk
kwartierverlies. Haar vader en moeder waren volle neef en nicht. Haar
grootouders van moederszijde waren dubbele achterneef en -nicht, door-
dat van deze personen de grootvaders van vaderszijde broers waren
en de grootmoeders, eveneens van vaderszijde, zusters. Eén en ander
maakt, dat de grootmoeder van moederszijde van de professor door haar
moeder ook nog op andere wijze aan haar man verwant was. Immers
zijn moeders grootmoeder van moederszijde was een dubbele achternicht
van zijn moeders grootvader van vaderszijde.

Beter dan woorden kunnen cijfers dit kwartierverlies uitbeelden.
In de generaties opklimmend vindt men :

generatie
I

II
III
IV
V

VI

normaal geval
1 persoon
2 personen
4
8

16
32

de moeder van Prof. van 't Hoff
1 persoon
2 personen
4
6

12
20

Alle in de kwartierstaat genoemde personen Kolff stammen af van
Ds Gualtherus Kolf f en Petconella van Duren.

De tak waaruit de moeder van de professor tweemaal stamt is de uit-
gebreidste. De stamvader van deze tak, Cornelis Kolff, het jongste kind
van genoemde ouders werd 3 Aug. 1685 te Maassluis gedoopt. Op 18-
jarige leeftijd werd hij geadmitteerd tot notaris te 's-Gravenhage. In
1710 verwisselde hij deze residentie met Middelharnis. Deze functie
bekleedde hij tot 1741. Behalve notaris was hij ook secretaris en rent-
meester te Middelharnis. Hij was op 18 Juni 1710 gehuwd met Catha-
rina van Oosterwijck, gedoopt te Maassluis 15 Juni 1681 en overleden
in December 1738. In October 1739 hertrouwde Cornelis Kolff met Sara
Post. Zij behoorde door haar moeder Rachel Vay tot een Maassluisse
regeringsfamilie en tot de vrienden van de maecenas Govert van Wijn.
Het culturele leven, dat toen in zijn geboorteplaats werd gevonden en
onder leiding stond van de dichters Schim zal er wel toe hebben bijge-
dragen dat hij zich spoedig na zijn tweede huwelijk te Maassluis ging
vestigen. Deze plaats diende hij nog als burgemeester in 1746/7. Hij
overleed in December 1759.

Na zijn vertrek uit Middelharnis bleef Cornelis Kolff secretaris van
deze heerlijkheid, doch hij liet zijn enige zoon de functie waarnemen.
Gualtherus trouwde met de dochter van ]acob Vosmaer, een koopman
in wijnen en kapitein der schutterij te Rotterdam. Na verloop van tijd
vertrok ook Gualtherus Kolff metterwoon van Middelharnis. Ook hij be-
hield zijn ambt. Zijn 3e zoon, de wijnhandelaar Adriaan Quirinus deed
het werk als substituut-secretaris, daarbij geassisteerd door zijn broer
Lamhertus, die adjunct-secretaris was. Deze Lambertus Kolff was boven-
dien nog baljuw,, schout en dijkgraaf en na het overlijden van zijn vader
ook nog secretaris, heemraad en rentmeester. Sedert 7 Juli 1800 was hij
ook notaris te Middelharnis. Hij en zijn broeder Adriaan Quirinus waren
bovendien nog reder, evenals hun vader en hun grootvader Lambertus
van Oosterwijck.
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Adriaan Quirinus Kolff was gehuwd met Hendrika van der Hoeven,
een dochter van de schout en secretaris van Zuydewijn en secretaris van
's-Grevelduin-Kapelle.

Lambertus Kolff trouwde zijn achternicht, de dochter van een predi-
kant. Zijn vrouws grootvader van moederszijde, Nicolaas Methorst was
burgemeester van Amersfoort, diens vrouw Elisabeth Magdalina Offer-
hans was de dochter van de professor aan de ill. school te Deventer
Christiaan Gerhacd Offerhaus. Haar grootvader van vaderszijde GuaU
therus Kolff, geboren Maassluis 22 Mei 1683, zoon van Ds Gualtherus
Kolff en Petronella van Duren was eveneens predikant. Hij was gehuwd
met Constantia van Oosterwijck, een zuster van zijn schoonzuster Catha-
rina van Oosterwijck. Constantia en Catharina waren dochters van Lam-
bertus van Oosterwijck en Maria van der Meer. Hun vader was reder
en burgemeester te Maassluis en gedurende vele jaren gecommitteerde
van de visserij aldaar. Hij was de zoon van Ds Jacobus ab Oosterwijck,
predikant eerste te Nootdorp, daarna te Voorburg en van Adriana Lam-
brechts van Linschoten. Ook hij moet nog enige tijd predikant zijn ge-
weest. Waar hij gestaan heeft heb ik echter niet kunnen uitmaken. Op
1' November 1658 testeert hij met zijn zuster Maria en wordt dan pro-
ponent genoemd, terwijl in een acte van 12 November 1665 gesproken
wordt van Ds Lambertus ab Oosterwijck, tot Rotterdam, getrouwd met
Maria van der Meer. Ook in een acte van 3 Januari 1668 betreffende
de overdracht van een huis te Maassluis, waar hij toen reeds woonde,
staat geschreven Ds Lambertus ab Oosterwijck. Zijn vrouw was een
dochter van Cornelis Symonsz. van der Meer en Trijntje Jans Thoen.
Haar grootouders van moederszijde waren jan Jansz. Thoen en Catha-
rina van Velde Cornelisdr. Dit echtpaar wordt vermeld in Batavia Illu-
strata, blz. 1130. De familienaam wordt daar Thoen van Bronckhorst.
De families Thoen en van der Meer werden geteld onder de weigebore-
nen. In hoeverre de genealogie Van Velde bij Simon van Leeuwen juist
is, vermag ik niet uit te spreken. Onder de voorouders van Prof. van 't
Hoff komt één geslacht voor dat tegenwoordig onder de Nederlandse
adel wordt gerekend: Van Doorn (Utrecht). De genealogie van dit
geslacht is te vinden in het Nederland's Adelsboek.

In de jaarboeken van de Stichting Nederland's Patriciaat zijn meer
en minder uitvoerige genealogieën opgenomen van de geslachten van
der Hoeven, Kolff, van Maurick, Methorst, Offerhaus en Vosmaer. De
belangstellende lezer wordt aangeraden van deze artikelen kennis te
nemen.

Wellicht komt dan in een volgende aflevering de genealogie van 't
Hoff met wat meerdere generaties dan tot dusver konden worden opge-
diept. Elk zoeke dus naar het bewijs van de hierboven geopperde sup-
positie, dat Leendert een kleinzoon was van Leendert Cornelisz. jongste,
echtgenoot van janneken Soetentijt.

's-Gravenhage, November 1952. D. VAN BAALEN.
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GENEALOGISCHE AANTEKENINGEN

Onderstaande gegevens werden door genoemde personen zelf verstrekt ; verificatie
is derhalve gewenst. Zij werden buiten Nederland geboren, doch overleden allen te
Utrecht. De volgorde der gegevens is : naam, voornamen, godsdienst, geboorteplaats
en datum, overlijdensdatum, echtgeno(o)t(e), namen der ouders. Aan belanghebbenden
zullen gaarne nadere bijzonderheden worden verstrekt.

Knebos, Christiaan ; Ger. ; Mecklenburg 1738—14.8.1820; ongeh.
N. x N.N.

Hellemans, Willem ; R.K. ; Aken 1750-5.4.1829 ; x Willemijntje van Dijk.
Willem x Catharina Derwijn.

Smeeling, Johan Philip ; Luth. ; Hanssen in Nassau 1750—2.2.1829; x Maria Christina
Sofinger.
Johannes x Maria Christina Oor.

Schumacher, Frederik, Herman, Sigismond ; Lth. ; Hattingen a.d. Rijn 1754—23.1.1827
x Jannetje Jacobs.
Frederik Sigismund x Anna M. Kunphen.

Hoeckwer, Johannes ; Ger. ; Kaan in Nassau Siegen 29.9.1762—31.8.1840 ; x S. Zuidhof.
,, Johanes x Anna Michel.

Schiks, Hendrik; Ger.; Creveld 24.6.1768-13.5,1842; x Catharina Withaus.
Willem x Fijt je Bakkers.

Becker, Johan Wilhelm; Ger.; RudRunkel in Nassau Dietz ; 12.2.1766—4.6.1831 ; x
Johanne Schulp.

,, Johan, Godfreid x Maria Johanna Sauressig.
Adriaans, Barend; Ger.; Nordhorn in Bentheim 1.12.1767-—1838; x Wilhehnina Ter-

wogt.
,, Harm x Mart ha Lutters.

Roduner, Johannes ; Ger. ; Sennwald kanton Gall, Zwitserland 8-10-1756—28.3.1840 x
Hendrika Heemink.

,, Jacob x Anna Roduner.
Achenbach. Johan, Philip; Luth. ; Harxheim 3-1-1769—4.9.1862 ; x Maria Willcmse.

,, Johan, Philip x Anna Maria Wol[.
Le Loup, Jean, Jacques; R.K. ; in Frankrijk 26.2.1786—29.4.1848; ongeh.

N.N. x Barbe Martin.
Lindquist, Laurens ; Luth.; Christiansfeld in Noorwegen 18.2.1785-—22.10.1854; ongeh.

Nieh x Anna Ester Catharina Fink.
Alsdorf, Johann Theodoor ; Ger.; Nieuwied 22.2.1790—29.11.1859; x Jenneke van

Hoften.
Johan Jacob x Francisca Bonninge.

van Berkel, Jan Baptiste; R.K. ; St. Omer (Fr.) 26.5.1797—9.8.1874; x Johanna de
Winter.
Barthelein x Agnes van Welhuissen.

Ferman, Maria, Catharina ; Luth. ; Angermunde 1739—2.8.1826 ; x Jan Hendrik Kuhlcr.
Jan, Hendrik x Sophia Grouwer.

Rusting, Elisabeth, Sophia; R.K. ; Wenden bij Kleef 18.3.1760—28.1.1830; ongeh.
,, Adam x Anna Catharina Stam.

Sofinger, Maria Christiana ; Ger. ; Neustad a.d. Hitz 6.10.1757—26.2.1845 ; x Jan
Philip Smeling.
Laurenti x Elisabeth Göring.

Metzemaker. Helena ; R.K. ; Sonsbeek bij Xanten 17.2.1769—22.2.1853; x Hendrik
Fuiking.
Jacobus x Ursula Hüster.

Klapdahrs, Antje ; Ger.; Hoog Emmerik bij Duisburgh ...2.1769—10.6.1864; ongeh.
„ Herman x Elsje Braakmans.

Suers, Johanna, Sybilla, Magdalena ; Luth.; Wezel 7.10.1784-19.10.1867; x Dirk
Borch.
Hendrik Gerrit x Christina Wiesenaar.

Kohier, Louise, Charlotte ; Ger.; Varel in Oldenburg 18.7.1789-14.8.1862; x Philip
Menger.
Johan, Fredrick x Magdalena Jannetje Hart.

Broek, Margaretha van den ; Ger. ; Wezel 5.1.1808-24.12.1891 ; x Wezel 3.3.1837
Cornetius Bakker.
Abraham x Margaretha Bekker.
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Beek, Barbara; Ger.; Grusch in Zwitserland 21.5.1805—24.12.1891; x Jozef Anthon
Hüleli.

,, Anthoon x Barbara Klever.
Kues, Carel, Frederick. August; Luth.; Oldendorf 24.2.1798—? x Catharina Corvezee.

,, Henrich x Carolina Kues.
Laan van Engelswier 8, Utrecht. W. A. WIJBURG' Jr.

BEGRAVENEN IN DE NED. HERV. KERK VAN TERNEUZEN

Grafstenen en wapenborden kunnen met recht voor de genealoog en heraldicus be-
schouwd worden als bakens in zee.

Hoeveel malen hebben gegevens vermeld op zerken e.d. hem weer een stapje verder
geholpen op de soms moeizaam af te leggen weg van het afstammingsonderzoek.

Dankbaar zal hij dan ook zijn, wanneer hij, bij het betreden van kerken en oude
begraafplaatsen, constateert, dat alle mogelijke moeite wordt gedaan om de daarin
en de daarop aanwezige monumenten voor het nageslacht te bewaren.

Veel is in onze provincie op dit gebied nog intact gebleven en een woord van ons
allen aan dank is zeer zeker op zijn plaats aan Kerkvoogden, Parochie- en Gemeente-
besturen, die trachten, vaak met soms geringe middelen, iets te redden van de nage-
dachtenis van vele Zeeuwse geslachten, die ons voorgingen.

Aan de andere zijde is het betreurenswaardig, hoe men soms met deze erfenissen van
wellicht ook onze voorouders omspringt. Vaak ziet men grafstenen gebruikt als stoep-
stenen, als speelplaatsen voor de jeugd, als bestrating van een paardenbeslagplaats en
als bodem van een kolenhok.

Het ware te wensen, dat het verder verwaarlozen, van deze in steen gebeitelde ge-
slachtsboeken, een halt werd toegeroepen en dat-de vele Oudheidkundige Kringen, die
toch bijna in elk gewest aanwezig zijn en vaak gemeente-subsidie ontvangen, zich ver-
staan met de betrokken autoriteiten, zodoende zich het lot aantrekkende van de vele
nog bestaande genealogische en heraldische gedenkwaardigheden.

Ook in de Nederlands Hervormde Kerk van Terneuzen lagen enige zerken, die da-
teerden uit de 16e/18e eeuw.

U ziet, geachte lezer, ik schrijf in de verleden tijd, want ook hier is het er
lagen eens !

Met de steeds toenemende bevolking van de burgerlijke gemeente Terneuzen, wies
ook het aantal leden van de Nederl. Herv. Kerk.

In 1877 waren reeds plannen gemaakt om voor de toen 4.000 leden tellende N.H.
Gemeente een nieuwe Kerk te stichten in de plaats van het ruim 218 jaar oude bede-
huis, waarvan op 19 Juli 1659 door de 9 jarige Geleijn Decker, het oudste zoontje van
Paulus Geleijnsen Decker, Rentmeester van de Grafelijkheid Zeeland te Terneuzen, de
eerste steen was gelegd.

Het bestek voor de herbouw van de kerk opgemaakt 29 April 1885 en ondertekend
door ƒ. de Smidt Jzn. als Voorzitter en J. Sturm als Secretaris der Kerkvoogdij stelde
als hoofdzaak, dat de bestaande kerk moest worden afgebroken en dat op dezelfde
plaats een nieuw kerkgebouw met toren moest worden gebouwd terwijl verder de
klok, het orgel en het uurwerk moesten worden overgebracht naar de nieuwe kerk.

Op 3 Augustus 1885 werd de eerste steen gelegd voor het nieuwe bedehuis door :
J. de Smidt Jzn, President Kerkvoogd; Adr. van Veen, Predikant; A. de Feyter Pzn.,
G. Dees Pzn. en Joos Wieland, Kerkvoogden ; ƒ. Sturm, Secretaris van de Kerkvoogdij
en Kerkelijk Ontvanger ; ƒ. C. Harte, ƒ. Dieleman Wzn., A. Visser, C. van der Hooft,
A. Allaart en Jacs Huijssen ]aczn. Notabelen ; F. Walraven en F. Verlinde. Ouder-
lingen ; P. van Wijck Pzn. en P. Klauwers, Diakenen, zoals een in de muur gemetselde
steen aangeeft.

De toenmalige, bovengenoemde Kerkbestuursleden lieten hun naam in een gedenk-
steen vereeuwigen, doch voor de andere stenen in hun kerk hadden zij geen oog, daar
zij geen maatregelen namen de grafzerken voor het nageslacht te bewaren, nalatende iets
hier omtrent in het bestek voor te schrijven.

De gehele vloer der kerk werd overdekt met cement, waaronder de aanwezige zerken
verdwenen.

Door J. van der Baan wordt in zijn boekje „De Hervormde! Gemeente van Ter-
neuzen en hare Leeraren" opgetekend, dat hij „een nauwkeurig afschrift nam van de
opschriften op de grafzerken, zo binnen, als toen ook buiten de kerk liggende, opdat
die voor geschiedkundig gebruik niet verloren zouden gaan".
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Voor zover mij bekend is echter dit afschrift nooit in druk verschenen, terwijl het
ook niet als handschrift ergens is gedeponeerd.

Door het ontbreken hiervan, leek het mij goed de eerste „steen" te leggen voor een
„lijst van begravenen in de Ned. Herv. Kerk van Terneuzen", welke naar ik hoop
moge uitgroeien tot een volledige documentatie en waarvoor ik mede de hulp inroep
van al de geïnteresseerden in genealogie en heraldiek. Mocht iemand onder mijn lezers
onderstaande lijst, welke, ik verheel het mij niet, verre van volledig is, kunnen aan-
vullen, zo zal ik hem dankbaar zijn voor elk gegeven hoe gering ook en welke ik gaarne
inwacht aan mijn adres, Bernhardstraat 13 te Terneuzen.

Proeve tot samenstellen van een lijst van begravenen in Ned. Herv. Kerk van Terneuzen.
Ie. Jonkheer Bartholomeus Pieterszoon Alvarez dict Hoemaker.

Geboorteplaats en datum niet met zekerheid vast te stellen. Hij huwt te Vlissingen
op 24 Augustus 1619 als Bartholomeus Alvers met Sara de Maetpas. ]. D. van
Delft.
Overleed te Terneuzen als commandeur van Neuzen 25 Mei 1661.

2e. Sara de Maelpas.
Dochter van kapitein Dominique de Maelpas en gehuwd met Barth. Alvarez ge-
noemd onder 1.
Zij overleed te Terneuzen 10 Mei 1655.

3e. Franciscus Jozius.
Als Proponent tot predikant alhier bevestigd 8 Februari 1626 door zijn voorganger
dsjohannes van den Brande.
Overleed te Terneuzen 25 Januari 1635 op 35 jarige leeftijd nalatende een we-
duwe genaamd Anna About met 3 jeugdige kinderen.

4e. Levinus de Wasier predikant te Oosterland.
Als predikant alhier bevestigd 5 Juni 1644 door Ds.Lucas Spiering van Middelburg.
Hij werd in Juni 1610 te Zierikzee geboren als zoon .van Herman de Wasier en
Anneken Lindemans. Huwde voor de eerste maal te Middelburg op 26 Juli 1645
met Johanna Dassevael, jongedochter van Terneuzen.

Na haar dood op 9 Augustus 1654 huwde hij vier jaar later (ondertrouw 18 Juli
1658) met Philippina Liens, jongedochter van St. Maartensdijk.
(Deze Philippina Liens behoorde-tot het geslacht Liens, waarover in „Gens Nostra"
No. 3 van Maart 1952 een vraag is geplaatst door ons medelid M. H. ]. van Andel
te Oegstgeest).
Levinus de Wasier overleed ruim 54 jaar oud op 22 Maart 1665.

5e. Enoch Biscop.
Als Proponent tot predikant op 13 September 1665 bevestigd door Ds. Petrus
Laccher van Middelburg. Geboren te Zoutelande ± 1636 als zoon van Ds. Izaak
Biscop en Catharina Potteij. Huwde 24 Maart 1666 te Middelburg met Sophia van
den Brande, jongedochter van Vlissingen. Na haar overlijden huwde hij te Terneu-
zen 28 Juli 1676 met Quirina Jacoba Decker, dochter van Paulus Geleijnsen Decker
en Martina Nadde.
Enoch Biscop overleed alhier 1 December 1691 in de ouderdom van 55 jaar.

6e. Sophia van den Brande.
Dochter van ]ohan van den Brande, Secretaris te Middelburg en gehuwd met Enoch
Biscop genoemd onder 5.
Zij overleed te Terneuzen 23 December 1669 op 24 jarige leeftijd.

7e. Henricus Verschoor, predikant te Oudelande.
Op 24 April 1749 alhier bevestigd door Ds. Into ter Sweege van Zaamslag.
Geboren 20 Januari 1716 te Elzinge (Gr.); gehuwd met Neeltje Leijns van Sagen.
Hij overleed 30 Maart 1756 en werd Zaterdag 3 April d.a.v. begraven.

8e. Neeltje Leijns van Sagen.
Gehuwd met Henricus Verschoor, genoemd onder No. 7. '
Zij werd 31 October 1764 begraven.

De gegevens onder 1 en 2 zijn ontleend naa Mr. Th. G. van Eek „De Nederlandse
familie Alvarez" en die onder 3 t/m 8 aan ]. van de Baan „De Ned. Herv. Gemeente
van Terneuzen".

Terneuzen, 7 April 1952. . J. W. L. VAN DOORN.
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RELIGIEUZE AFBEELDINGEN IN DE HERALDIEK
Dat de heraldiek maar niet zo is ontstaan, doch langzaam is gegroeid alvorens het

zich tot een bepaald stelsel ontwikkeld heeft, moge bij de lezer als bekend verondersteld
worden.

Met de religieuze afbeeldingen op wapens, vaandels en vlaggen is het evenzo. De be-
roemdste standaard van de geschiedenis, de oud Romeinse krijgsvaan van Constatijn de
Groote, is na de slag aan de Milvisen brug in het jaar 312 reeds van het Christus-
monogram voorzien geworden.

De natuurlijke, eenvoudige verhouding van de Middeleeuwse mens tot God en de
schutspatronen van zijn geboortegrond liet hem het beeld van zijn heilige als een tover-
krachtige talisman mee in de slag nemen. De overbrenging van het heiligenbeeld op
een vaandelachtig doek schept de eerste beeldvaandels. In de 10e eeuw zou Koning
Heinrich onder het beeld van de schutspatroon, de aartsengel Michaël, gestreden
hebben, in het jaar 1266 voerden de troepen van de Bisschop van Wiirzburg vaandels
met de heilige Kilian ; beroemd was de „Jonkvrouw met zegenende armen" op de
Straatsburger banier, wier Byzantijnse, symbolisch-strenge houding ook bij vernieu-
wingen van de latere kunstsmaak behouden bleef. Zij komt ook voor op het stadszegel
met de spreuk : „Jonkvrouw, smeek Uw Zoon, dat hij volk en stad beschermt". Deze
vaandels hebben monsterachtige afmetingen, zij zijn 4—5 m. hoog en 3—4 m. breed.
Men voerde ze op vaandelwagens mee ; het bekendste is het Milanese, dat Keizer
Frederik Barbarossa in het jaar 1162 vernielen liet.

De riddertijd met zijn sterken nadruk van de heldhaftige persoonlijkheid voerde
de ontwikkeling van de heiligen-banieren (vaandels) slechts daar verder, waar een bij-
zonder gemeenschaps- en saamhorigheidsgevoel tot uitdrukking kwam, dat de op
zich zelf staanden tot een verbond tezamen sloot.

Zo stelden zich ridderbonden met hun vaandels onder het patronaat van St. George,
de heilige Mauritius en andere Heiligen.

In de middeleeuwen doordrong de religie het ganse leven, in het bijzonder de laats*.e
helft daarvan. De levensnormen worden rijker en meer gevormd en voor zover daartoe
geëigend namen deze ook meer het stempel der religie aan. Zo ontstonden tijdens de
Kruistochten naast de kruisvanen de wapens als een noodzakelijk herkenningsteken van
de volkomen door de uitrusting bedekten krijgsman, eerst daarna, alzo in de 12e
eeuw beginnen de vaandels ook met betrekking tot de zich daarop bevindende voor-
stellingen vastgelegd te worden. Nog waren deze tekens van persoonlijke aard, maar de
grote legerscharen van de kruistochten brachten daarnaast ook reeds nationale onder-
scheidingstekens.

Bekend is dat reeds in het jaar 1189 drie van de voornaamste vorsten van Europa,
n.l. de koningen van Engeland, Frankrijk en de Graaf van Vlaanderen, over onder-
scheid makende kleuren van de kruisen van hun onderdanen onderhandelen. Daarbij zien
'wij het ontstaan van de verscheidene ridder-orden, welke half geestelijk, half militair
zich ontwikkelen en later de wereldlijke vorstelijke tekens, welke ieder zijn eigen heilige
had die in 't algemeen bijna altijd in verband met de religie stond.

Evenzo zien wij de ontwikkeling bij de burgerstand, de gilden hadden hun schuts-
patroon, in de kerk een eigen altaar en kapel en het gebruik van meerdere religieuze
attributen.

Het laat zich hierdoor verklaren dat de religieuze tekens toen deze ridderorden en
gilden in hun volle bloei waren, deze tekens zich meer en meer verbreidden en in de
heraldiek op wapens van steden en families gebezigd werden.

Bij nadere studie blijkt echter dat de heraldiek slechts die tekens geadopteerd heeft
die aan de heraldieke regels naar de geest en aan haar eigen regels en gebruiken be-
antwoorden (zij het dan soms zeer plaatselijk).

Wij zien dan ook als wapenfiguren : het kruis, het Moeder-Godsbeld, Kelken, Wie-
rookvaten, rozenkransen, mijters, Bisschopsstaven, Kerkvanen, Passie-attributen, Hei-
ligen-attributen, etc.

Beschouwen wij eens enkele stukken nader.
Het eigenlijke passie-kruis (latijns) ziet men weinig op een wapen, het is niet aan

de geest der heraldiek ontsproten en doet onheraldisch aan. Daartegenover staat dat het
gebruik van het kruis ontstaan uit de vereniging van dwarsbalk een zuiver heraldisch
wapenfiguur, meer bekend als het Griekse kruis, volkomen overeenkomt met de oud-
christelijke opvatting en in wezen dezelfde betekenis heeft als het Latijnse kruis. De vele
varianten hieruit ontstaan hebben de kruisvorm tot strekking. Het kruis als symbool
van de christelijke godsdienst, is wel een van de meest belangrijke stukken welke in de
heraldiek voorkomen.
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Daar de kruisvaarders onderweg niet altijd kerken vonden waarin zij hun devoties
konden verrichten, voerden zij kruisen van hout met zich mede. Om deze kruisen in de
grond te kunnen plaatsen, waren ze aan de onderzijde scherp gemaakt of voorzien van
een punt.

Als attributen van bepaalde Heiligen leren wij hun betekenis nader kennen. Het St.
Andries of schuinkruis, genoemd naar St. Andreas is overbekend. Deze Andreas, een
der twaalf Apostelen, predikte het Evangelie in Europees Scythië, Epirus en Tracië en
stierf de marteldood aan een kruis van de vorm van het schuinkruis te Patras in Achaïa
omstreeks 40 of 50 jaar na Christus geboorte.

Wie kent niet het kruis van St. George, St. Patrick, het Patriarchale of Lorrijnse-, het
Malthezer- en het Jezuitenkruis.

Het meest beroemde is dat der kruisvaarder koningen, Godfried van Bouillon en zijn
opvolgers het z.g. Jeruzalemkruis. Is het nog nodig toepassingen te noemen van de
talrijke wapens. Ik geloof het niet.

Zelfs het gebruik om het heilige teken, het kruis te stellen in de plaats van de hand-
tekening, door personen die niet schrijven kunnen, bestaat nog.

Kent de christelijke iconografie het crucifix voor de Christus-verering, zo kent de
heraldiek naast het kruis nog een ander Christus-symbool en wel in het Godslam, agnus
Dei (Frans: agneau pascal).

Ter onderscheiding van het gewone lam of schaap, onderscheidt het zich door de
Kruisvaan, welke het karakteriseert als Christus-teken. De kruis- of zegevaan is ont-
leend aan Apocal. 17.V.H.

Men vindt het terug in de familiewapens van 't Lam (Holl.) en Pascal (Fr. en
Vlaanderen).

Naast de Christus-verering verschijnt na 1200 met de ontwikkeling van
het wapenwezen de verering van de H. Maagd Maria. De riddertijd met
zijn sterke nadruk van de heldhaftige persoonlijkheid voerde de ontwikke-
ling van de heilige attributen slechts daar verder, waar een bijzonder ge-
meenschaps- en saamhorigheidsgevoel tot uitdrukking kwam, dat de op zich
zelf staanden tot een verbond tezamen sloot. Zo stelden zich de ridderbonden ^fb. 1.
met hun vaandels en wapens onder het patronaat van de H. Maagd, St. Paaslam
George, de heilige Mauritius en andere Heiligen.

In het dagelijkse leven nam de Maria-verering een even grote plaats in als de
Christus-verering, terwijl het ridderdom zich nauw hierbij aangesloten had. Hiervoor
was een dubbele oorzaak, de intensieve macht der Geestelijkheid op het volk en de in
die tijd speciale ridder-verering voor het vrouwelijke geslacht, dat zich in de Maria-
verering idealiseerde.

In verscheidene wapens vinden wij thans nog het Maria-beeld terug,
alleen reeds in ons land zijn er vele aan te wijzen zoals : het provincie-
wapen van Drenthe, de stad Assen, diverse plaatsen in Noord-Brabant
en Limburg. In alerlei standen treft men het aan : staand, zittend, nu eens
als „Moeder Gods", dan weer met kroon en scepter .als „Koningin des
Hemels". Men vindt haar op zegels, banieren en wapens. In meerdere
wapens ook door Maria-symbolen voorgesteld.

De meest algemene hiervan is de lelie. Vele Franse geleerden beschou-
Wapen van de w e n ' v o o r a l u i t Katholiek oogpunt, de lelie als het symbolisch teken.

Provincie voor de H. Maagd. De vormen, welke uit de lelie zijn afgeleid, zijn merk-
Drenthe waardig door haar veelheid als door haar veelvuldig gebruik. Men treft

deze figuur veelzijdig toegepast, op scepters, kronen, lanspunten, als zelfstandig
stuk, enz.

Men bedenke wel dat de zgn. Franse lelie,-als heraldisch teken, geen lelie is, doch
een lisbloem, fleur de lis.

Een ander Maria-symbool is de roos, echter niet in dezelfde zin als de lelie.
Enerzijds was de roos in de middeleeuwen als in de oudheid het embleem voor het

schone geslacht, zinnebeeld der schoonheid en lieftalligheid, anderzijds stond Maria
in het Westen ten minste, aan de spits van het geslacht, in hoogte en heiligheid der
ridderlijke vrouwencultus.

Men schrijft hier ook aan toe dat > leliën en rozen zo dikwijls voorkomen, in het-
zelfde wapen. Daarbij komen nog twee naar de geest van die tijden maatgevende om-
standigheden.

Eerstens de naam van de aan Maria gewijde bidsnoer, rosarium. Naar men aan-
neemt komt het van een arabisch woord, welk koord of snoer betekent; de bidsnoer
welke uit het mohammedaanse Oosten tot ons is gekomen ; is overigens ook hetzelfde.
Hierin wordt de naam regelmatig voorgesteld als rozen die men Maria offert, de snoer
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allegorisch afgebeeld als een ketting van rozen. Ten tweede de overeenstemming der
heraldische roos met het kerkelijk-mytische getal. De roos heeft namelijk, als in de
natuur de enkelvoudige, in ons klimaat de wild groeiende, zo ook in de heraldiek, al-
tijd 5 bladen ; wanneer een ander getal gebezigd worde, moet dit in de heraldiek uit-
drukkelijk vermeld worden, het mystisch getal van Maria, die namelijk in de architec-
tonische proporties van aan haar gewijde kerken gebruikt worden is eveneens 5 ; wel-
licht van de 5 letters harer naam (Latijns); daarmede stemt ook overeen het getal der
sterren in de sterrenkrans boven haar hoofd.

Als Patrones der zeevaarders was de ster van dit patronaat het plastische symbool,
terwijl reeds ten tijde der kruistochten zij dit als teken hunner verering en dank aari
Maria als persoonlijk en familieteken in zegel en wapens genomen hadden.

Ik moge. hierbij opmerken dat de ster in de heraldiek ook 5 punten heeft,
bij meerdere moet dit uitdrukkelijk vermeld worden.

Toch is de rozenkrans in de heraldiek geen zeer oud teken. Men kent het,
de krans is geplaatst in de vorm van een keper, om de 5 kralen een grotere
en aan de top is een kruisje, dat paalsgewijs staat.

Tenslotte behoort ook de halve maan tot de Maria-symbolen-cyclus en
wordt dan meestal in de voet van het schild geplaatst.

Men betracht echter bij de uitleg van een wapen de grootste voorzich-
symbolen. tigheid en kan maar niet zo maar zeggen dit is zus en dat is zo. Zoals de
halve maan Maria-figuur in de wapens voorkomt kan men het als volgt verklaren : het

Jezuskind en de nimbus zijn de symbolen van het Moeder Gods-schap, kroon
en scepter als aftekening van „Koningin des Hemels", terwijl men verder als Maria-
tekens aantreft, de lelie, de roos, sterren en halve maan, alleen, soms in verbinding met
andere stukken.

In een 15e eeuws handschrift vond ik de Christus-passie treffend voorge-
steld. Het schild is beladen met een latijns kruis, in het kruispunt is een hart
aangebracht met 4 speerpunten omsloten door een vierpas. Boven zijn de
doorboorde handen terwijl het bloed der wonden in kelken wordt opgevangen,
ter weerszijde van het kruis de doorboorde voeten waarvan het bloed in een
kelk wordt opgevangen welke in' de schildvoet is geplaatst.

Na de rampvolle Godsdienstverdeeldheid van de 16e eeuw wijst het Pro-
testantendom het Heiligenbeeld af en beperkt zich tot bepaalde symbolen. Het
wapen van Luther was in 1517 een zwart kruis in een rood hart, liggende in 15e eeuws
een witte roos, als teken dat het geloof troost, vrede en vreugde geeft. De handschrift
' roos staat op een hemelsblauw veld om aan te duiden, dat de vreugde en
vrede der gelovigen het begin zijn van de hemelse zaligheid. Het geheel wordt om-
sloten door een gouden ring als teken dat zulk een zaligheid duurt.

Als boekteken gebruikte Luther. het paaslam met kruisvaan.
Dit voorbeeld zou nog door vele anderen zijn aan te vullen. De heraldiek

heeft meerdere religieuze stukken, de offertafel, de kerkvaan, de kerk, het
wierookvat, het Christus-monogram, zelfs de arke Noach's ontbreekt niet.

Hoever men echter wel ging en zelfs de fantasie vrij spel liet vond ik in
Familie- e e n wapenboek van 1555, vervaardigd door Virgil Solis (geb. te Neuren-

wapenvan berg 1514, overleden aldaar in 1562). Deze geeft in dit wapenboek de wapens
Maarten van de Drie-Koningen, Caspar, Balthasar en Melchior, welks afbeeldingen
Luther hierbij curiositeitshalve worden weergegeven.
Wij willen dit artikel besluiten met een meer bekende

figuur, zoals deze voorkomt in het wapen van de gemeen-
te Meyel (Provincie Limburg) welke in haar wapen blauw
de Heilige Nicolaas (Kerkpatroon) van goud voert. Hij is

een der meest populaire volksheiligen in Oost en
West. Hij geldt als patroon der bakkers en
. . 1 r „ , . , . , AID. u. w apcus van uc uut:

der matrozen. Wij zien hem in dit wapen in de Koningen Casper, Balthasar en
meest gangbare voorstelling in bisschoppelijk or- Melchior, naar het Wapenboek
naat met de drie kinderen in een kuipje aan zijn v a n Virgil Solis. 1555.
voeten. Men kent de legende.

De drie kinderen in het kuipje door een gewetenloze waard vermoorde
Wapen v.d. knapen, die door hem aan stukken gesneden en in een vat ingepekeld wa-
Oemeente ren. Door een engel van dit schandelijke bedrijf op de hoogte gebracht
Meyel begaf hij zich naar de boze waard en wekte door zijn gebed de drie kna-

Lirnburg) Pe n wederom ten leven op. Ook is hij de schutspatroon van Amsterdam.
St Nicolaas Veel zou er nog te vermelden zijn van de diverse religieuze stukken en
als herald. hunne betekenis in de heraldiek. Wij meenden in dit speciale kerstnummer

Afb. 6. Wapens van de Drie

stuk hierop eens de aandacht te vestigen. D. RÜHL.
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TENTOONSTELLING „ONS VOORGESLACHT"
Gemeente-archief, Rotterdam

Ingevolge het verzoek van het dagelijks bestuur vertegenwoordigde onze Vice-
Voorzitter, de heer A. de Haan, de „N.G.V." op 1 Nov. j.l. bij de openingsplechtig-
heid van de tentoonstelling, ingericht door onze zustervereniging De Zuidhollandse
Ver. v. Genealogie „Ons Voorgeslacht" in het Archiefgebouw der Gemeente Rotterdam.

Aan de officiële opening ging een inleidend woord van de Voorzitter van „O.V.",
de Heer T. van der Loos vooraf, die de aanwezigen (± 40 in getal) welkom heette en
memoreerde hoe, dank zij de steun (ook financiële) van verschillende zijden, deze
tentoonstelling mogelijk is geworden. Een bijzonder woord van erkentelijkheid viel te
beurt aan de Heer P. Rotsteeg Jr., de organisator van de expositie. Tenslotte maakte
spreker gewag van de daadwerkelijke medewerking in de vorm van tentoonstellings-
materiaal door het Centraal Bureau voor Genealogie, het Koninklijk Nederlandsch
Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, het Gemeente-Archief en het Museum
voor Land- en Volkenkunde te Rotterdam.

Na een zeer waarderende toespraak (die hij zelf overigens kwalificeerde als zijnde
door een leek gegeven) opende de Burgemeester van iRotterdam, Mr van Walsum,
deze tentoonstelling en plaatste als eerste zijn handtekening in het bezoekersregister. De
echtgenote van de Burgemeester, Mevrouw ƒ. M. van Walsum-Quispel, ontving uit
handen van de vervaardiger, de Heer G. ƒ. Lagerwaard uit Stolwijk (lid N.G.V.) een
blauw bord, waarop het wapen van de Quispels.

Het geëxposeerde maakte een zeer attractieve, keurig verzorgde indruk, en wij von-
den er verscheidene interessante dingetjes, zoals een aanslagbiljet in de personele
belasting van 1828 ; een kwitantie van een bakker voor de leverantie van een begrafenis-
maal uit 1846 ; een slagersrekening uit 1842 ; een verjaardagswens van een hond aan
zijn baas en meer van die papieren curiositeiten. Natuurlijk vele familiewapens, in hout
en koper, getekend of beschilderd, op zegels en penningen, alsmede op gevelstenen.
Van deze laatste was een mooie collectie foto's aanwezig. Verder vele kwartier-
staten en geslachtslijsten, alsmede enige topographische foto's. Stellig zullen velen, die
zich tot nu toe niet voor afstammingsonderzoek interesseerden, door het hier gebodene
zich tot de genealogie aangetrokken gaan gevoelen.

Het is jammer, dat de samenwerking, die door „O.V." blijkens het bovenstaande
met verwante organisaties werd gezocht en gevonden, zich niet heeft mogen uitstrek-
ken tot de ,,N.G.V.". Stellig had hierdoor nog meer bereikt kunnen worden, vooral als
manifestatie tegenover hen, die nog aarzelen, zich ten behoeve van hun genealogische
belangen bij een of meer der verenigingen aan te sluiten.

BOEKBESPREKING

H. L. Kruimel. Handleiding voor Stamboekonder zoek. Rotterdam 1952.
Prijs ft. 2.—

De schrijver heeft gemeend aan zijn zo bekend geworden boekje „Stamboomonderzoek
in de praktijk" bovenvermeld boekje te moeten toevoegen of zo men liever wil, het door
het bovenstaande te doen vervangen, daar de beide drukken van stamboomonderzoek zijn
uitverkocht. Een dergelijk geschrift voorziet in een behoefte, en voor wie de enigszins
duurdere cursus der N.G.V. niet kan of wil betalen;, zal het een goede leiddraad zijn
bij zijn genealogische onderzoekingen, vooral voor beginners ; de meer gevorderden zul-
len er niet veel nieuws te hunnen behoeve in aantreffen. Wij wensen schrijver en uit-
gever geluk met het initiatief.

Dr. W. P. Thijsen Het geslacht Willemsen. Uitgave H. de Bet. Rot-
terdam. 113 pag.

De schrijver geeft een parenteel van de familie Willemsen, aanvangende met Lam-
mert Willemsen, die omstreeks 1750 te Herveld, Eist woonde ; hierdoor kunnen slechts
zes generaties geproduceerd worden, waarvan hij, naast de gebruikelijke data, enige
bijzonderheden heeft kunnen geven. Het parenteel telt 88 pagina's en wordt gevolgd
door de opgave van Personen met de geslachtsnaam Willemsen niet passend in deze
parenteel, n.l. het Venlose geslacht Willemsen. Wij vrezen, dat de schrijver er nog
wel meer zou hebben kunnen vinden. Het boek, dat voorzien is van een register, is in
stencil gedrukt bij de uitgever, en ziet er goed verzorgd uit.
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J. W. L. van Doorn. „De Leeuwtjes" te Terneuzen. Terneuzen, Oc-
tober 1952. 28 pags. met drie gravures.

Ons geacht medelid geeft in deze bladzijden de geschiedenis van de Hoeve ,,de
Leeuwenhof" en het bezoek van wijlen Koningin Victoria van Engeland aan deze hoeve
en Terneuzen in 1852, dus juist een eeuw geleden. Wij wensen de heer Van Doorn
geluk met deze uitgave, die een goed tijdsbeeld geeft, met vele genealogische en topo-
grafische gegevens.

5. ]. Fockema Andreae. ]. G. N. Renaud en E. Pelink. Kastelen. Rid-
derhofsteden en Buitenplaatsen in Rijnland. Uitgave van de Vereniging
..Oud-Leiden" ter gelegenheid van haar vijftigjarig jubileum, 1952.

De leden der Vereniging „Oud-Leiden" hebben de goede gedachte gehad bij ge-
legenheid van het 50-jarig bestaan der vereniging hun Bestuur deze prachtige uit-
gave aan te bieden. De indeling van dit boekwerk :
1. De Rijnlandse kastelen en landhuizen in hun maatschappelijk verband ;
2. De Rijnlandse kastelen in hun Krijgsbouwkundige betekenis ;
3. De Rijnlandse kastelen en buitenhuizen na de middeleeuwen en hoe ze werden uit-

gebeeld ;
4. Beredeneerde lijst van kastelen, ridderhofsteden en buitenplaatsen ;
5. Bronnen en literatuur ;
6. Register op de gemeenten,
hebben aan de samenstellers volop gelegenheid gegeven hun grote kennis van het
betreffende materiaal te publiceren. Een serie van 105 reproducties van hoofdzakelijk
oude gravures der kastelen'en Landhuizen en twee kaarten voltooit deze uitgave, die
een veel geraadpleegd handboek zal worden over Rijnland. De drukkerij J. J. Groen
en Zoon te Leiden verzorgde dit fraaie boekwerk.

Wij wensen Oud-Leiden geluk met haar 50-jarig jubileum, dat aanleiding heeft ge-
geven tot deze uitgave.

Amsterdam, Nov. 1952. W. R.

VAN DE PENNINGMEESTER
Daar de invordering onnodige kosten met zich brengt, verzoekt

de Penningmeester van de Ned. Gen. Ver. U beleefd Uw contri-
butie voor het jaar 1953, groot minimum f 7.50, zo spoedig mogelijk
te willen storten op girorekening 547064 t.n.v. de Penningmeester
der Ned. Gen. Ver. te Haarlem.

Na 1 Maart 1953 zal over de gelden met verhoging van innings-
kosten worden beschikt.

Vrijwillige verhoging van de minimum contributie en extra bij-
dragen zullen op prijs worden gesteld. De redactie van Gens Nostra
wil ons maandblad graag verbeteren en uitbreiden, daarvoor is
echter veel geld en aller steun nodig. Elke bijdrage is welkom.
Werkt allen mede om Gens Nostra een prima genealogisch maand-
blad te doen worden ! Het is Uw aller belang.

Drs; W. ROODENBURG
Penningmeester N.G.V.
Van Eedenstraat 9, Haarlem,
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TIJDSCHRIFTENREVUE

Van de familieverenigingen verschenen :
„Ons Familieblad" (Van Mullem) 13e Jg. No. 5 ;
„De Nijdamstra Tynge", 4e Jg. No. 9 ;
„Le Guide des Thiery", 2e Jg. No. 10.

De Brabantse Leeuw, le Jg. Nov. 1952 heeft tot inhoud : ƒ. Loef/. Van Opstall ; B.
W. van Schijndel. Zout uit Steenbergen ; J. B. van Loon. Wouwse families : Hoppen-
brouwer ; F. W. Smulders. Cibo van Wargarshuizen en enige van zijn nakomelingen ;
Vragen en antwoorden.

De Nederlandsche Leeuw, 69e Jg. No. 11, Nov. 1952 : Bestuursberichten. Mr. El. C.
M. Prins. Heraldiek op de tentoonstelling „Vier eeuwen Nederlands zilver te 's-Hage ;
Mr. Dr. /. C. Maris van Sandelingenambacht. Proeve tot samenvatting van de Over-
Betuwsche Vermeer's; Korte mededelingen : Van Deinze, Van Hardenbroek, Van
der Merwede, Van Nouhuys, De Perceval; Boekbespreking ; Vragen en antwoorden.
Bij dit nummer is gevoegd het Bijblad pag. 137 tot 152 : De Regt; Buschkens ; Gallois.

Ons Amsterdam, 4e Jg. No. 11, Nov. 1952 : P. A. v. d. Linden Vooren. De Egelan-
tiersgracht en nog wat; B. de Ridder. Het trommelen op de Beurs ; H. W. Alings.
De schuttersdoelen; Jan Vriese. Bewaar je vuur

De Speelwagen, 7 Jg. No. 8, o.a. : J. Roselaar. „Vak"-termen in het Veehoudersbe-
drijf; M. Zwaagdijk. Over houten leeuwen en kleurige stokken in en om Den Helder
in 1816 ; D. Breebaart. Rond het Raadhuis van Abbekerk ; C. Mol. De tegeltableaux in
het Raadhuis te Wormer ; Mr. ƒ. Belonje. De molen aan de Snevert bij Schagen ; etc.

The Coat af Arms, an Heraldic quarterly magazine, Vol. II, No. 12, Oct. 1952 :
Coronation Quiz ; The Hon. Sir. George Bellow, C.V.O. Two more Monsters ; Joh. A.
Stewart. The design of the Union Flag ; Frederick H. Starkey. Some Hereditary Offi-
cers of the Crown ; Cmdr. (S.) A. W. B, Messenger, F. S. A. ; R. N. Quartered
Arms and Royal Descent ; Adrian Turner. The House of Wettin ; C. W. Scott-Giles,
M. A. (Cantab), The Arms o[ Cambridge University and its Colleges ; Charles Crisp,
Heraldry and old Warwickshire Maps ; A. Colin Cole, B. C. L., M. A. (Oxon), Sisters
in Arms ; Letters to the Editor.

Amsterdam, Nov. 1952. W. R.

VRAGENRUBRIEK
Deze rubriek staat ten dienste van een ieder, die met zijn onderzoek is vastgelopen,

dan wel diegenen, die met andere personen verbinding zoeken op genealogisch en heral-
disch gebied.

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

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

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

VAN WELY.
Gaarne ontvang ik gegevens (zelfs de geringste) over het geslacht „van Wely" van

vóór 1700 uit geheel Nederland.
A. VAN WELY, Badhuiskade 14 A. Scheveningen.

HOPPERS.
Alle gegevens gevraagd betreffende het geslacht Hoppers. De naam kwam voor in

de 10e eeuw in Friesland, n.l. Yvo Hoppers. Verder in de 16e eeuw te Sneek, n.l.
Joachim Hopperus, geboren 1523, overleden te Madrid 1573. Afstammelingen bekend ?
Zijn wapen was een gouden peliekan op groen veld. Dan in de 18e eeuw te Sneek,
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n.l. Antje Hoppers, geboren 9-6-1795. Gaarne literatuur. Ben bereid kosten te ver-
goeden na afspraak. In mijn bezit zijn alle gegevens betreffende dit geslacht, voor-
komen in Zuid Limburg sedert 1600, wapen zilveren pelikaan op blauw veld. Ben ook in
bezit van de genealogie familie Lemmens, tot 1500.

J. M. L. HOPPERS, Aldenhofstraaat 34 Beek (L.).
NOLTES (NOLTUS).

De laatst verkregen gegevens van het geslacht Noltes {Noltus) van het Rijksarchief
te Zwolle hebben betrekking op het huwelijk van Jan Noltus, zn. van Jannes Noltus, met
•Cunera Wolters gesloten op 20 Juni 1756 te Wierden (Overijssel).
; Deze Jan Noltus wordt niet in de geboorte- of doopboeken gevonden van de ge-
meente Wierden. Wel wordt gevonden Jan Noltes, zn. van Gerrit Egbertsen Noltes en
Grietien N. en Jan Noltes, zn. van Egbert Noltes en N.N. Bestaat hiertussen enig ver-
band, zo ja welk ? Wie kan mij helpen aan verdere gegevens betreffende bovengenoemde
Jan Noltus en Cunera Wolters. Tevens graag adressen, eventueel uitgebreidere ge-
gevens van bestaande naamdragers Noltes, Noltus of Nolihes.

H. NOLTES; Emmaweg 51. Maarssen.
d'HARVANT (BIGOT DE VILLANDRY).

Gevraagd : ouders en grootouders (met geneal. gegevens) van Jacques Frédérk
Maximilien d'Harvank Bigot de Villandry, geb. Schenkenschans 16-5-1784, f Cleve
3-7-1855, zn. van Jacques Pierre en Jurriana Willemyna la Verdure.

A. R. KLEYN, Parklaan 2, Zeist.

AFDELING LEIDEN
Op 13 November 1952 is te Leiden een afdeling der N.G.V. opgericht. Een twintig-

tal belangstellenden verenigde zich tot dat doel in een der zalen van Restaurant
„Liberty", onder voorzitterschap van de Heer T. den Herder, Voorzitter der N.G.V.
Bijna alle Hoofdbestuursleden waren aanwezig om de nieuwe afdeling ten doop te
houden. De Redacteur van Gens Nostra hield een korte causerie over Veranderingen
en vertalingen van Franse namen, die gevolgd werd door een levendig debat over dit
onderwerp.

Moge het de niéuwe afdeling goed gaan en moge zij bloeien tot heil der N.G.V. •
W. R .

AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST.
Nieuwe leden':
989 Y. C. Spyksma, 8 Orth Avenue, Passie, N.J., U.S.A.
990 H. W. Bos, Röntgenstraat 76, Hilversum.
991 C. Dieker, Groesbeekseweg 13, Nijmegen.
992 F. C. Derks, Gruttostraat 28. Haarlem.
993 A. J. van Haasteren, Hoge Rijndijk 130, Leiden.
.994 J. Engelsman, Fockemastraat G 253. Dokkum.
.' Uit ons midden is heengegaan ons toegewijde en ijverige lid nr. 523 O. B. Bourdrez te
Oud-Beijerland.
• Zijn naam zal bij ons niet vergeten worden, omdat hij verleden jaar zijn genealo-

gisch levenswerk voltooide door de uitgave van zijn boek over de familie Bourdrez en
aanverwante geslachten, een zeer uitvoerig werk, aan de aanvulling waarvan hij nog
steeds werkte, r Wij zullen hem in onze herinnering houden als een werkzaam amateur-
genealoog, wiens werk niet verloren gaat en daarnaast ook als een prettige corres-
pondent. Moge hij in vrede rusten !
Adreswijzigingen :
163 F. R. Elema, Vondellaan 9, Ermelo Gld.
179 Pastoor A. C. Schaaper, St. Anthoniestraat 17, Nieuw-Vennep.
309 Mevr. J. H. J. Birza-Trimpe, Tesselschadestraat 4b, Amsterdam W. 1.
479 Mr. F. Daniels, Duinrooslaan 7, Wassenaar.
552 Mevr. J. Bicker Caarten-ten Bruggencate, Rusthuis „Wildhoef", Kennemerweg 24;

•Bloemendaal.
705 PI. Slikkerveer Lz., Lijsterbeslaan 40, Hilversum.
746 J. W.-Semeyn, Simon Stevijnweg 137, Hilversum.
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