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GESLACHTSNAMEN VAN ES(CH) OF VAN NES(GH)
(Van Ees, van Eys, van Nest, van Est, van Ist, enz.)

door
Dr H. W. M. J. KITS NIEUWENKAMP

Bij mijn weten, is op al deze namen in de bekende genealogische vakliteratuur weinig
of niets in druk verschenen, met uitzondering op de naam van Eys. Daarnaast publi-
ceerde ons medelid, de heer M. D. Kilsdonk ]c. in de eerste jaargang van „Gens Nostra"
(1946), blz. 97—99 een fragment-genealogie van een geslacht van Es uit Overflakkee
en geeft het Alg. Ned. Familieblad van 1901 op blz. 240 en 256 van ijsf-gegevens, dat is
dan ook vrijwel alles en voor het overige, zie de bronnen-opgave in de tekst.

Naar alle waarschijnlijkheid is deze omstandigheid te verklaren, aangezien het onder-
zoek naar de oorsprong van geslachtsnamen als van Es(ch) en van Nes(ch) op
verschillende moeilijkheden stuit, ik meen etymologisch en daarbij verschillende ge-
slachten onder diverse spelwijzen worden aangetroffen, waarvan de bakermat veelal te
vinden is in dezelfde streek, hetwelk verwarring kan veroorzaken, in 't bijzonder bij het
daarenboven voorkomen van dezelfde voornamen.

Dienaangaande is het voorzeker niet ongewenst naast een genealogisch archief-
onderzoek op deze namen, te weten h o e deze namen zijn gevormd en ontstaan, waar
men zijn conclusies uit kan trekken bij voortgezette geslachtrekenkundige navorsingen.
In vele gevallen kan men daar geen houvast aan hebben ; een aanwijzing in een be-
paalde richting verder te zoeken en met resultaat, waar men anders dreigt vast te lopen.

Het is geen gemakkelijke taak.
Immers, deze namen zijn samengesteld met het voorzetsel „van", waarvan de slot-n

parten kan spelen. Hierdoor kon uit nes-vormen door aphaerese een es-naam ontstaan,
of omgekeerd, door proclisis, uit een es-vorm een nes-naam. Verdere verwikkelingen
waren mogelijk, doordat men, naast es- en nes-vormen, afleidingen op -ch heeft, dus esch
en nesch, wat wederom ertoe leidde, dat door afval van de -ch, verkorte vormen ont-
stonden, maar ook door verlenging met -ch langere vormen voorkwamen. Ook de klin-
ker kan wisselen tussen a, e en ei.

Bovendien komen verwarringen voor tengevolge van het bestaan van homonymen,
nml. esch ,,zaadveld", maar ook „boomsoort", van verschillende wortel, terwijl ook nes
„neus" (voor landtongen bij rivieren of zeeën), verward werd met nes „moeras", uit
de wortel van „nat", met bijvormen nesse, nis, nisse, en het adjectivische nesch, nisch
„vochtig, week".

Soms komt er een verlenging voor met -t, die hetzij paragodisch is, hetzij rudiment
uit -tt, waardoor verwarring met nest bestaat.

Ook komt het voor, dat een h werd ingevoegd, zodat verwarring ontstaat met he(e)s.
Zo komt het, dat van menig geslacht de naam door schrijfvarianten voorkomt als

van Es, van Esch, van Nes, van Nesch, enz., waarbij dus deze variaties niets bewijzen
omtrent de juiste oorsprong, tenzij men tot zeer oude datum kan terugvoeren.
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Maar al heeft men eindelijk de oorspronkelijke vorm gevonden (wat bij geslachts-
namen zelden het geval zal zijn, wanneer zij niet gedocumenteerd tot de middeleeuwen
reiken) dan bewijst dit wederom niets over verwantschap met andere geslachten van
die naam, omdat deze van plaatsnamen afgeleide persoonsnamen, tot de oudste Neder-
landse namen kunnen behoren (al zijn er ook zeer jonge mogelijk), maar het aantal
plaatsen, dat onder namen van dezelfde wortel voorkomt, groot is, en nauwelijks nog
zelfs geteld. Vandaar dat een artikel aan deze vormen gewijd, van betekenis is.

Wij willen erop wijzen, dat Vercoullie's „Beknopt Etymologisch Woordenboek der
Nederlandse Taal (1925), het onderscheid tussen nes ,,neus" en ncs(sse), nisse, ,,moe-
ras" niet schijnt te kennen, daar het ook de laatste woorden bij „neus" brengt, al kent
het wel „nesch, nisch", „week vochtig".

De verschillende wortels.
1. At-, wortel van „eten". •

a. Een afleiding op -ti, waarna uit atti: assi ontstond en hieruit Esse. Es (op derge-
lijke wijze ontstond ook aas „voedsel").

b. Een afleiding op -isk, waarna door uitstoting van de voegklinker, de r samen-
smolt met de s, zodat Esch ontstond „zaadveld".

2. De boomsoort esch, essche van de idg. wortel os, germ. as: Zw. en De. ask, Eng. ash.
3. Nes „neus" veelvuldig voorkomend langs de zeekusten (mndl. ncse) vanaf Noorwe-

gen tot aan Grauw Nes (Gris Nez) in het Kanaal, enz., maar ook als naam van
polder en landtongen langs onze rivieren, enz.

4. a. Nes(se) en Nis(se) „moerasland, drassig land, meersch", enz. eveneens veel-
vuldig voorkomen zoals in Pernis, Mathenesse, Lampernissc en Lamper-nesse
(dat als plaatsnaam bij de Flou zelf al 21 maal voorkomt), Peternesse (bij Kales).
Voorts : De Heirnisse (loc. uitspraak : dHernesse) wijk van Gent, aan de Be-
neden Schelde, destijds moerasland.
(Het eigenaardige is, dat men in de middeleeuwen van Peternesse de vorm Peto-
resse vormde, waaruit het Franse Pétresse, maar ook van Lampernisse, gemeente
bij Diksmuide, in 1144 voorkomt: „in Lampasse, quae modo Lampernessa". Hier-
uit blijkt hoe ,oud reeds verkortingen zijn),

b. Nesch, nisch, een adjectief op -ch van het voorgaande woord, met de betekenis
„week, vochtig".

Vergelijk voor Es en Esch Nomina Geographica Neerlandica, Dl. III, blz. 331 ; voor
Es en Nes, Dl. III, blz. 100, 349 en de daar aangehaalde litteratuur.

De voorkomende Toponymen.
Uit het vorenstaande zal het duidelijk zijn, dat het uiterst moeilijk moet zijn, zelfs

voor vakkundigen, om met zekerheid de verschillende toponymen aan de juiste wortel
toe te wijzen. Een verheugend feit is, dat middels de „Mededelingen" van de Ver-
eniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam,
uitg. van het Bureau voor Naamkunde van de Kon. Nederl. Akademie van Weten-
schappen te Amsterdam het toponymisch onderzoek ook in ons land daadwerkelijk is
aangevat.

Tot voor enkele jaren leed ook de Toponymie onder de omstandigheid, dat het
oude gebieden der Nederlanden, en in ruimere zin het oude Dietse taalgebied, met zijn
verwante dialecten in Neder-Duitsland, over niet minder dan vier staten is verdeeld,
nml. Duitsland, Nederland, België en Frankrijk en dat men zich bij het verzamelen
der toponymen dikwijls niets aantrok, van wat over de grenzen voorkwam. Gelukkig
is daar nu verandering in gekomen, mede door bovengenoemde studiekring en de uit-
gave der „Mededelingen".

Bedoeld taalgebied is onsplitsbaar en tengevolge van de menigvuldige betrekkingen
tussen, de delen van dit gebied onderling, komen er ook vele verhuizingen voor van
geslachten uit het ene gebied naar het andere, zodat ook voor de geslacht- en wapen-
kunde meer centralisatie van kennis en materiaal wenselijk zou zijn.

Het is dus deels door het overvloedige voorkomen van die naamvormen, deels, voor
kort door het gebrekkig onderzoek en het gemis van een overzichtelijke verzameling,
ondoenlijk gebleken alle alle voorkomende plaatsnamen die tot deze groepen in Duits-
land, Nederland, België en Frankrijk voorkomen, op te sommen, want deze weten-
schap staat nog in de kinderschoenen, voorzover het de vergelijkende studie betreft.

Enkele grepen moeten dus volstaan.
Nom. Geogr. Neerl. vermeldt verkort het volgende :
Het woord esch (van de wortel van eten), komt als soortnaam voor in Drente, Over-

ijssel en in het Oosten van' de Graafschap, maar komt buiten dat gebied in Neder-
land slechts voor in het Noord-Brabantse dorp Esch, het land van Esch op Strijen en
het huis Esch bij Doodewaard. (Wordt vervolgd).



EEN KARTOTHEEK VAN STAMREEKSEN

Na enige jaren de genealogie te hebben beoefend, bezat ik in 1929 een flinke stapel
kwartierstaten. Het overkwam mij echter herhaaldelijk, dat ik bij het vervaardigen van
nieuwe genealogiën families aantrof, waarvan ik mij herinnerde reeds vroeger aan-
tekeningen gemaakt te hebben. Het zoeken in die oude kwartierstaten naar de betref-
fende namen was echter meestal een tijdrovend werk, zodat ik besloot een kartotheek
aan te leggen. Deze kartotheek, waaraan ik dagelijks werkte, groeide aan tot enkele
duizenden stamreeksen en stamreeksjes. In 1945, bij het bombardement van het Bezui-
denhoutkwartier, verbrandde mijn kaartsysteem, doch gelukkig waren de kwartierstaten
elders, dus begon ik in 1946 maar weer opnieuw al die namen te klapperen. Nu is
dan eindelijk de kartotheek weer gereed en kan aldus, naar ik hoop, de genealogische
gemeenschap weer van dienst zijn. Inlichtingen uit deze kartotheek zijn, evenals de in-
lichtingen uit de klappers op de Notariële en Rechterlijke archieven van Zuid-Holland,
voor leden van de N.G.V. en aangesloten verenigingen, gratis (2 postzegels van 10 ets.
insluiten ter bestrijding van porto- en papierkosten). Natuurlijk bezit ik niet van elke
naam een volledige stamreeks doch minder dan twee generatie's werden niet genoteerd
Veel voorkomende namen (de Vries, Jansen enz.) komen in de kartotheek niet voor,
tenzij er een flinke stamreeks van aanwezig was. Wat de spelling betreft heb ik mij.
waar mogelijk, aan de Burgerlijke stand gehouden. Wordt echter in de klapper een naam
op verschillende manieren gespeld, dan wil dat zeggen, dat er van iedere naam een
stamreeks(je) aanwezig is (Doorn, van Doorn, van Doren, van Dooren betekenen dus
vier verschillende stamreeksen). Aan het geven van inlichtingen uit de kartotheek moet
ik echter één voorwaarde verbinden : bij het vragen naar inlichtingen dele men mij
mede, hetgeen men zelf van de gezochte familie weet; dit voorkomt nodeloos gezoek
en geschrijf ; zo mogelijk worden dan Uw aantekeningen met de mijne aangevuld of
Uw stamreeks opgevoerd, Bovendien verrijk ik met Uw gegevens, als deze aan mij
niet bekend zijn, weer mijn kartotheek tot nut van onze leden.

Ten slotte nog enkele voorbeelden voor de genealogische beginnenlingen om tot een
begrip te geraken wat met een stamreeksenkartotheek wordt bedoeld. Neem ik b.v. de
kaart ,,van Dongen", dan zie ik hierop vier verschillende families vermeld . één daar-
van is de volgende : Jan van Dongen, gehuwd met Johanna Terwoert ; hieruit Jan van
Dongen, R.K. gedoopt te Oude Tonge 12-11-1796, van beroep kadewerker, overleden
te Oude Tonge 1-8-1841, gehuwd te Oude Tonge 10-10-1819 met Catho van Tilburg
(R.K. gedoopt te Oudenbosch 29-10-1794, overl. te Oude Tonge 17-10-1839). Hieruit:
Johannes van Dongen, geboren te Oude Tonge 16-10-1819, van beroep scheepseigenaar,
overl. te Oosterhout 23-1-1882, huwde te Lage Zwaluwe op 29-11-1844 met Helena
Kleyn (geb. Lage Zwaluwe 28-6-1822, overl. te Oosterhout 12-1-1914). Hieruit Dora
van Dongen, geb. te Lage Zwaluwe 24-12-1854, overl. te Duisburg (Dld.) 30-4-1915,
huwde te Oosterhout op 8-5-1880 met Nicolaas van Loon.

Nog een voorbeeld van slechts twee generatie's : de kaart Doeglas : Dirk Doeglas,
geb. te Amsterdam omstreeks 1778, overl. Haarlem 31-1-1847, gehuwd met Maria van
Vorde (overl. te Landsmeer 28-12-1834). Hieruit Maria Hendrika Doeglas, geb. te
Landsmeer 27-3-1833, huwde te Haarlem 12-9-1855 met Antonie Boerê (geb. Haarlem
29-5-1831, behanger).

U bent nu gewaarschuwd ! Het is dus best mogelijk, dat U mij een prachtige stam-
reeks stuurt in de hoop deze door mijn bemiddeling nog enkele generatie's op te voeren
en ik er niets voor terug geven kan. Het omgekeerde is echter ook mogelijk.

's-Gravenhage, Frankenslag 327 P. W. PALUDANUS.

A.
A (ver)
Aalst (van)
Aanen
Aarde (van der)
Aardtbeek (van)
Aarse
Aarsen
Aarts
Abbas
Abels
Abresch

Achtien
Adama v. Scheltema
Adam
Adelaar
Admiraal
Advocaat
Affeurtit
Aeilkema
Aken (van)
Akkerman
Ackermans
Albers '

Alberse
Alberts
Albronda
Alem (van)
Aleman
Alff (van)
Allard
Altena
Ameling
Ament
Amerongen (van)
Amersfoort



Ammelrooy (van)
Amshoff
Andel (van)
Anemaet
Angenent
Aniba
Anraad
Anrooy (van)
Anslijn
Apeldoorn (van)
Appel
Appels
Aquarius
Arbouw
Arends
Aretz
Arieze
Aris
Ark (van der)
Arkenbout
Arnold
Arxhoek
Asdonk
Asjes
Asman
Asperen (van)
Assen (van)
Assenberg
Atkes
Atteveld (van)
Augustinus
Avenarius

B.
Baan
Baan (van der)
Baarlen (van)
Baerveldt
Baas
Baasbank (van)
Baat (de)
Baggum (van)
Bagchus
Bais
Bakelaar
Backer (Leiden)
Bax
Bakx
Baaien (van)
Balfoort
Bal)é
Balk
Balster
Bams
Ban (van den)
Ban (van der)
Banks
Barnhoorn
Barth
Bartelings
Bas (van der)
Basmeijer
Bastiaanse
Batelaan
Baaten

Baetens
Bauer
Baumgartner
Bazuin
Beekman
Beekum (van)
Been
Beenakker
Beenhakker
Beer (de)
Begeer
Beij (de)
Beijboer
Beijersbergen
Beimers
Beijnen
Beijssens
Beek
Bekkenkamp
Becker
Bekkenk
Bekkering
Bekol
Bel
Belkum (van)
Bellaar
Belonje
Belt
Beltman
Bemelmans
Bemmel (van)
Ben (van der)
Benden (van den)
Benjamins
Benjaminse
Benraat
Bensdorp
Benten (van)
Bentley
Bentum (van)
Berenschot
Beerewout
Bergen Henegouwen (van)
Bergsma
Berckhof
Berkhof
Berkhouwer
Berlott
Berlijn
Bernard
Berns
Bernum (van)
Berrevoets
Bessem
Best (de)
Besten
Besuije
Beukers
Beumer
Beurs (de)
Beuzel
Beveren (van)
Beversluis
Bezemer

Bie (de)
Bie (van der)
Bieber
Biebericher
Bierman
Biersteker
Biesheuvel
Biezen (van)
Bik
Bikkers
Biljard
Bink
Binnemeer
Birza
Bisot
Bisschop
Bladergroen
Blank (de)
Blanke
Blanken
Blankenaar
Blankespoor
Blankhart
Blaauw
Blauw (de)
Bleeker
Bleuzé
Bliek
Blink (van den)
Bloem
Bloemsma
Blok (Gouda)
Blokker
Blok van der Velde
Blom
Blom (van der)
Blomjous
Blommendaal
Blonk
Bloois (de)
Bloot
Blij (de)
Blij (van der)

4 Bleijenberg
Blijenberg
Blijham
Bobbert
Boddeke
Bodegom
Bodegraven
Bodegraven (van)
Bödeker
Bodewes
Boedijn
Boef
Boekhorst (te)
Boekhout
Boekman
Boelaars
Boele
Boelen
Boelens
Boelhouwer
Boelje



Boendermaker
Boeré
Boerma
Boertje
Boezer
Bogaard (uit den)
Bogerman
Bohemen (van)
Bock (de)
Bookelman
Booken (van)
Bol
Boldingh
Bolhuis
Boljé
Boljou
Bollaertz
Boltjes
Bommel (van)
Bon
Bondt (de)
Bonfer
Bonneur
Bontenbal
Boogh
Boogaard
Boogers
Boogert
Booij
Booij (de)
Boom
Boom (van der)
Boomen (van den)
Boon
Boon (van der)
Boone
Boontjes
Bordewijk
Borghans
Born
Borst
Borst (de)
Bos (Sliedrecht) '
Bos (Terschelling)
Bos (Geervliet)
Bosch (Lopik)
Bosch (van den)

(Hazerswoude)
Boshart
Bosgoed
Bosman
Bosselaar
Boswel
Boswinkel
Both
Bothof
Bottinga
Bouer
Bouman
Bourboom
Bouricius van Idema
Bout (van den)
Bouwhof
Bouwmeester

Boxmeer
Braaksma
Braams
Braat
Brachthuizen
Brak
Brakel Schimmel (van)
Brakenburg
Braakensiek
Brakman
Bramans
Brand
Brandt
Brands
Bras
Braskamp
Breda (van)
Bredius
Bree
Bree (de)
Bree (van)
Breedijk
Breeveld
Breedvelt
Breevoort
Breejen (den)
Breemen (van)
Breet
Bregman
Bremmer
Brendel
Breuer
Breuker
Breur
Briemen (van)
Brinkman
Brinkom (van)
Brobbel
Broeder (den)
Broekhoven
Broekhuizen
Broens
Broer
Broere
Broeren
Broese van Groenou
Brokke
Brokken
Bron
Bron (van der)
Brons wijk
Brontsema
Brood
Broskij
Broug
Brouw (op den)
Brouwer (N. Pekela)
Brug (van der)
Bruggeman
Bruijn
Bruijnings
Bruijnis
Bruinooge
Bruijnzeel

Brückner
Brummelaar (ten)
Brummelkamp
Bruns
Brus
Bruseker
Brijnen
Büchele
Büchmann
Buijs
Buijtendorp
Bul
Buhling
Brijn (la)
Bulk (van der)
Bulsink
Burg (van der) Leiden
Burgerman
Burggraaf
Burman
Busch
Busselen (van)
Buter
Buul (van)
Buulder
Buwalda
Bije (de la)
Bijgaart (van den)
Bijl (de)
Bijleveld
Beisterveld
Bijsterveld (van)
Bijvoet

C.
Zie K. of S.

D.
Daal
Daal (van)
Dagneaux
Dalmeijer
Danens
Dankers
Daudey
Davelaar
Deibel
Dekker (Westzaan)

idem (Zaandam)
idem (Amerongen)
idem (Egmond a/Z)

Decker (Amsterdam)
Delbeek
Delboy
Delffgrauw
Delfos
Delft (van)
Delhaes
Demmenie
Deenik
Denker
Deurlo
Deventer (van)
Dibbets



Dieben
Dieën (van)
Diehl
Diepenbroek
Dieren (van)
Diest (van)
Dietz
Dik
Dikken
Dikkenberg
Dikkerboom
Dinkla
Dinter (van)
Dinteren (van)
Dirkzwager
Dis (van)
Disper
Disseling
Dobbe
Dobber
Doeglas
Doekbrijder
Does
Doesschot (ten)
Doets
Doing
Dokkum (van)
Dokter
Dolk
Dolman
Dolleman
Dom
Domisse
Dommelen (van)
Domstrich
Dongen (van)
Donk
Donkersgoed (van)
Donselaar (van)
Dool (van der)
Doorman
Doorn
Doorn (van)
Dooren (van)
Doorne (van)
Doornebal
Dorchain
Dorland
Dorp (van)
Dorre
Dorrepaal
Dors
Dorsman
Dort (van)
Dortwegt
Drabbe
Drayer
Dral
Dresselaars
Drees
Driel (van)
Drielen (van)
Driesen
Drogendijk

Dronkers
Droog
Drost
Druijfhous
Druivendijk
Dufais
Duffer
Dugteren (van)
Duguine
Duijfhuis
Duijkers
Duijkersloot
Duinhoven
Duijts
Duijvenbode (van)
Duijvestijn
Duc (Ie)
Duk
Dupree
Dutrée
Duuren (van)
Dijkhoff
Dijkhuizen
Dijkshoorn
Dijksman
Dijkstal
Dijksterhuis.
Dijkstra (Steggerda)
Dijl (van)

E.
Eble
Edel
Edelenbosch
Edelman
Eeden (van)
Edenburg
Eek (van)
Eekel
Eekhout
Eembergen (van)
Eenennaam (van)
Eenhoorn
Eerssel (van)
Egdom (van)
Egmond (van)
Eigeman
Eijk (van)
Eijk (van der)
Eikelenboom
Eikeren (van)
Eijnde (van den)
Eijsden (van)
Eijsenck
Eijsbertse
Eisma
El (van)
Eelants
Elderkamp
Elfferich
Elias
Elings
Elk (van)
Ellerman

Ellinckhuysen
Ellis
Eltink
Elzelingen (van)
Eman
Emaus
Emeis
Emmerich
Emmerling
Emriks
Ende (van den) Delft

idem, 's-Gravezande
Endt (van der)
Endenburg
Engel
Engel (van den)
Engelbrecht
Engelen,
Engelen (van)
Engelfried
Engelhardt
Engelhart
Engelkamp
Engelman
Engels
Engelvaart
Enkelaar
Enklaar
Enzlin
Eradus
Erdtsieck
Erkel (van)
Erkelens
Erp (van)
Erve (van der)
Es (van) Leiden

idem, Waalwijk
Esch (van der)
Eskes
Espeet i
Esselaar
Essen (van)
Essenberg
Esveld
Euijer
Everaets
Everout
Evers
Eveslagen
Eweg

F.
Faas
Farenhout
Farnabok
Feddema
Fecn (van der)
Feij (de)
Fennema
Fentener v. Vlissingen
Ferber
Feron
Filarsky
Finke

(wordt vervolgd).



HET FAMILIEWAPEN VAN HET GESLACHT VERZIJL.
Het familiewapen van het uit Gouda stammende geslacht Verzijl, zo als dit wapen

heden ten dage door de Rooms-Katholieke takken in Zuid-Holland, Limburg en Noord-
Brabant gevoerd wordt, toont: in blauw drie gouden boompjes (2—1), elk boompje
met aan de top drie geënte uitlopers en elk staande op een groen grasgrondje ; helmteken:

een boompje, staande op een grasgrondje, zo als
in het schild ; wrong en dekkleden : goud en blauw.

Dit wapen staat afgebeeld in „Limburgsche
Wapens" door ƒ. M. v. d. Venne en in aflevering
no. 11 (Maart 1948) van „Mededelingenblad van
de Vereniging ter Bevordering van het Stam-
boomonderzoek voor Rotterdam en Omstreken".
Een uitvoering van dit wapen in glas-in-lood is
te zien boven de winkelingang van de drukkerij en
kantoorboekhandel van de firma B. A. Verzijl aan
de Korte Tiendeweg no. 1 te Gouda.

Het wapen is ontleend aan het beroep van de
oudst bekende stamvaders van het geslacht Ver-
zijl, die boomkwekers waren te Gouda. Volgens
C. ƒ. de Lange van Wijngaarden, in zijn „Ge-
schiedenis der Heeren en Beschrijving der Stad
van der Goude" (deel II, pag. 371), was Gouda
oudtijds wijd en zijd bekend om zijn kwekerijen
van vruchtbomen, welke kwekerijen later, mede
ingevolge de uitbreiding der stad, naar Boskoop
verplaatst werden. C. ƒ. de Lange van Wijngaar-
den vermeldt verder, dat in de stads-tresoriersre-
keningen van 1499 vermeld staat, dat voor re-
kening van de Stadsregering 139 peer-enten en
197 appel-enten gezonden werden aan de Ont-
vanger van Vlaanderen om de gunst te winnen

voor de Goudse bierbrouwers. Ten slotte vermeldt dezelfde schrijver nog, dat destijds
alle tuinen rondom en in de Korte Akkeren te Gouda beplant waren met vruchtbomen.
Ook Ignatius Walvis maakt in zijn „Beschrijving der Stad Gouda" melding van de
bekende Goudse boomkwekerijen en tuinen. De betekenis van het familiewapen is
dus duidelijk.

De tot dusverre oudst bekende stamvader van het geslacht Verzijl is ]acob Verzijl,
van wien niets meer bekend is, dan dat hij een zoon had, genaamd Leendert Jacobsz.
Verzijl.

Deze Leendert Jacobsz. Verzijl, die omstreeks 1550 te Gouda leefde, staat in het
Grafboek der St. Janskerk te Gouda vermeld als „thuynman" d.i. boomkweker. Zijn
zoon, Frans Leendertsz. Verzijl, wordt in diverse acten genoemd als „thuynman". Deze
Frans Leendertz. Verzijl overleed te Gouda op 13 Mei 1615 en op zijn grafzerk in
de St. Janskerk te Gouda staat, behalve deze overlijdensdatum ook vermeld, dat hij
„tuynman" was.

Dezelfde Frans Leendertsz. Verzijl, had vier zoons, die allen huwden, doch waarvan
er slechts twee mannelijke nakomelingen hadden, t.w. Leendert Fransz. Verzijl en
Maarten Fransz. Verzijl.

Leendert Fransz. Verzijl was een groot boomkweker, die o.a. in September 1630 een
contract sloot voor de levering van 800 lindebomen aan Prins Frederik Hendrik, voor
de beplanting rond diens nieuw te bouwen paleis „Huis Ter Nieuburch" bij Rijswijk.
Blijkbaar was dit niet de enigste overeenkomst, want in de thesauriersrekeningen over
het jaar 1631 in het archief van de Nassausche Domeinraad staat, dat er 1657 linde-
bomen afgerekend werden, geleverd door Leendert Fransz. Verzijl „om bij 't Huis Ter
Nieuburch te planten".

Maarten Fransz. Verzijl, broer van Leendert Fransz. Verzijl, had een heel ander
beroep, hij was n.l. „blickslager".

Van de nakomelingen van Leendert Fransz. Verzijl wordt alleen zijn zoon Jacob
Leendertsz. Verzijl nog genoemd als „plantagier van boomen". Van de nakomelingen
van Maarten Fransz. Verzijl wordt er geen een boomkweker.

Wel kopen en verkopen de Verzijls te Gouda tot in de 19e eeuw nog ,,tuynen",
doch als boomkwekers worden zij nooit meer genoemd. Echter voeren later zowel de



afstammelingen van Leendert Fransz. Verzijl, de boomkweker, als de afstammelingen
van Maarten Fransz. Verzijl, de blikslager, het familiewapen met de drie geënte boomp-
jes, waaruit te concluderen valt, dat het wapen vermoedelijk afkomstig is van de vader
of van de grootvader van genoemde broers, welke vader en grootvader, resp. Frans
Leendertsz. en Leendert Jacobsz. Verzijl, beiden, zo als hiervoor reeds vermeld, boom-
kweker waren.

Het is natuurlijk ook mogelijk, dat de latere Verzijls het wapen met de drie ge-
ënte boompjes gingen voeren ter herinnering aan het beroep van hun stamvaders en
dat bedoelde stamvaders zelf het wapen in werkelijkheid nooit gevoerd hebben.

Wie het wapen voor het eerst daadwerkelijk voerde, is niet bekend. Het oudste be-
kende gegeven is een oude stamboom van het geslacht van Ewijck, berustende in het
Historisch Museum te Rotterdam en in 1916 beschreven door de bekende heraldicus,
de Heer R. T. Muschart.

Op deze stamboom staat o.a. het huwelijk vermeld van Johan Cyprianus van Ewijck.
schepen en Raad van Utrecht, lid ter Admiraliteit van Zeeland, met Elisabeth Verzijl
op 14 Maart 1706. Deze Elisabeth Verzijl was' een achterkleindochter van Leendert
Fransz. Verzijl, de boomkweker. Het familiewapen van deze Elisabeth Verzijl staat op
genoemde stamboom afgebeeld en toont: in zilver drie groene boompjes, elk boompje
met aan de top drie geënte uitlopers, elk boompje staande op een groen grondje,
plaatsing in het schild: 2—1.

De tak waartoe Elisabeth Verzijl behoorde, stierf in mannelijke lijn uit met Joan Jacob
Verzijl, Canoniek van St. Marie te Utrecht, die op 30 October 1740 te Amsterdam
overleed.

Frans Verzijl ( — 1785) en zijn broer Barend Verzijl (1706—1781), beiden pijpen-
fabrikant te Gouda, voerden o.m. het pijpmerk ,,de Gekroonde L". Ln dit pijpmerk lie-
ten zij in miniatuur hun familiewapen, de drie geënte boompjes, aanbrengen. (Zie :
„Goudsche Pijpen" door G. C. Helbers en D. A. Goedewaagen, pag. 220, afb. 238).
Het pijpmerk „de Gekroonde L" was afkomstig van de familie de Ligt, doch toen die
het voerde kwamen de drie boompjes er nog niet in voor. (Zie : „Goudsche Pijpen",
pag. 82, afb. no. 35). Frans- en Barend Verzijl waren achterkleinzonen van Maarten
Fransz. Verzijl, de blikslager.

Van Barend Verzijl stammen de R.K. Verzijls in Gouda, Rotterdam en 's-Graven-
hage rechtstreeks af.

Barend en Frans Verzijl hadden nog meer broers, w.o. Jan Verzijt, die honderd jaar
oud werd (1696—1796). Deze Jan Verzijl vestigde zich te Katwijk a.d. Maas, waar hij
Controleur der Tollen en Commies der Convoyen en Licenten werd. Van hen stammen
de R.K. Verzijls üi Noord-Brabant en Limburg rechtstreeks af, w.o. de Heer ƒ. J. M.
H. Verzijl, genealoog te Maastricht.

De grootvader en de oud-oom van de heer ƒ. /. M. H. Verzijl, resp. Jan Sixtus Hubert
Verzijl (1822—1910), molenaar te V'enlo, en Gustaaf Jan Hendrik Hubert Verzijl
(1825—1898), R.K. priester en professor in de Vaderlandse- -en Kerkgeschiedenis,
voerden: in rood drie zilveren boompjes (2—1), elk boompje met aan de top drie
geënte uitlopers, de boompjes met de wortels er aan ; helmteken : een boompje zo als
in het schild, doch zonder de wortels er aan, oprijzend uit de wrong ; wrong en dek-
kleden : zilver en rood.

Een wapentekening, afkomstig van August Marie Aloys Hubert Verzijl (1856 —1935),
de vader van meergenoemde Heer /. /. M. H. Verzijl, toont: in blauw drie groene
boompjes (2—1), elk boompje met aan de top drie geënte uitlopers, elk boompje
staande op een groen grasgrondje ; helmteken : een boompje zo als in het schild,
doch zonder grasgrondje ,dus oprijzend uit de wrong : wrong en dekkleden : groen en
blauw. De kleurensamenstelling is hier heraldisch onjuist.

De grootvader van de hiervoor genoemde broers Jan Sixtus Hubert en Gustaaf Jan
Hendrik Hubert Verzijl, was Jan Christiaan Verzijl (1753—1820), molenaar te Venlo,
die huwde met Wilhetmina Voss. Het echtpaar Verzijl-Voss voerde een gevierendeeld
wapen : I en IV in goud drie boomstammen van natuurlijke kleur, elke stam met aan
de top twee enten (Verzijl), II en III een gaande vos van natuurlijke kleur op een
grondje, dat oprijst uit de schildvoet (Voss). De laatste drie wapens volgens afbeel-
dingen en zegels in het familie-archief van de Heer /. J. M. H. Verzijl te Maastricht, in
wiens bezit zich ook bevindt een zilveren wapencachet Verzijl-Voss.

De reeds eerder genoemde broers, Frans, Barend en Jan Verzijl, hadden nog twee
broers, t.w. Christiaan Verzijl ( — 1766), pijpenfabrikant te Gouda, overleden zon-
der nakomelingen, en Maarten Verzijl ( 1769), eveneens pijpenfabrikant te Gouda.

Voornoemde Maarten Verzijl had meerdere kinderen, w.o. Johannes Verzijl (1747—
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1817). Deze Johannes Verzijl vestigde zich te Leuven als „débitant de tabac" en werd
de stamvader der Belgische Verzijls.

Het familiewapen der Belgische Verzijls toont: in goud drie groene stengels (2—1),
elke stengel met aan de top drie bladeren en elke stengel staande op een groen gras-
grondje ; helmteken : een omziende vogel (vermoedelijk een duif) tussen een vlucht.

Een duidelijke afbeelding van dit wapen, dat kennelijk een verbastering is van het
oorspronkelijke Goudse familiewapen, komt voor als ex-libris in de boeken uit de
bibliotheek van Jacobus Franciscus Verzijl (1791 ^—1843), notaris te Thildonck bij
Leuven, zoon van Johannes Verzijl voornoemd. Zie ook : G. Dansaert „Nouvel Amorial
Beige" Bruxelles 1949) blz. 426.

Een kleindochter van Jacobus Franciscus Verzijl, genaamd : Berthe Marie Cécile
Verzijl, huwde op 19 Mei 1873 met Charles van Tilt, burgemeester van Holsbeek bij
Leuven. Een kleindochter van het echtpaar van Tilt-Verzijl, genaamd : Dénise Berthe
Armande van Hilt, huwde te Holsbeek op 12 October 1937 met Roger Henry Joseph
Marie Ghislain Franquet, chef de mission prospections minières au Congo Beige.
. Het eerder genoemde echtpaar van Tilt-Verzijl woonde op het kasteel van Atten-
hoven te Holsbeek bij Leuven, welk kasteel thans in het bezit is van het echtpaar
Franquet-van Tilt.

Op het kasteel van Attenhoven bevinden zich verschillende voorwerpen, die de her-
innering levendig houden aan de Verzi/7-voorouders van Mevrouw Franquet, w.o. de
geschilderde portretten van notaris Jacobus Franciscus Verzijl en diens echtgenote Maria
Wilhelmina Minten, alsmede een marmeren borstbeeld van de notaris, hetwelk ge-
maakt moet zijn naar zijn dodenmasker. In het voetstuk van dit borstbeeld is zijn fa-
miliewapen uitgebeeld, volkomen gelijk aan het ex-libris in zijn boeken. Ook bezit de
familie Franquet nog tafelzilver e.d. met het familiewapen der Belgische Verzijls. Lak-
afdrukken van het familiewapen der Belgische Verzijls komen voor in het familie-
archief van de Heer J. J. M. H. Verzijl te Maastricht en in de verzameling van de Heer
Marren N. Damstra te Groenekan.

In de verzameling van de Heer Marien N. Damstra te Groenekan bevindt zich een
wapentekening, waarvan de beschrijving gelijkluidend is aan die van het wapen zo als
de R.K. Verzijls in Nederland het momenteel voeren, met uitzondering van de groene
grasgrondjes, dat zijn daar gouden terrasjes, terwijl het helmteken een uitkomend
boompje toont, dus zonder grondje of terrasje, doch oprijzend uit de wrong. Het is niet
bekend, van wien deze tekening afkomstig is.

In het archief van de Heer ƒ. J. M. H. Verzijl te Maastricht bevindt zich een zegel
in rode lak, oorspronkelijk afkomstig uit een collectie in bezit van de Heer P.. M. A. F. C.
Nève. Dit zegel toont: in blauw drie boompjes (2—1), elk boompje met aan de top
drie geënte uitlopers ; helm met dekkleden ; helmteken : een gelijkzijdige driehoek met
een punt naar beneden gericht, de vlakke bovenzijde bestoken met drie geënte takjes.
De boompjes, de dekkleden en het helmteken zijn zonder kleuraanduidingen. Het is niet
bekend wie dit zegel gebruikte, noch wie het Verzi/7-wapen in een dergelijke variatie
voerde.

De verschillende tekenaars, graveurs e.d., die in de loop der eeuwen afbeeldingen
van het familiewapen van het geslacht Verzijl vervaardigden, hadden blijkbaar niet
altijd allen een juist begrip hoe geënte boompjes er in werkelijkheid uitzien, weshalve
men nog als een zonderlinge exemplaren aantreft op de diverse afbeeldingen.

Rotterdam-Oost, Jericholaan 99a D. J. KNOOPS.

Personen, die nadere gegevens wensen over het geslacht Verzijl, zal ik gaarne in-
lichtingen verstrekken, terwijl ik mij wederkerig aanbevolen houd voor alle Verzijl-
gegevens, onverschillig uit welke plaats of tijd.

FAMILIE ONDERZOEK IN BELGIË
Door bemiddeling van ons lid ƒ. W. L. van Doorn te Terneuzen, zijn wij in contact

gekomen met het in België verschijnende tweemaandelijkse tijdschrift van het Ver-
bond voor Heemkunde „Ons Heem", dat een uitgebreid familiekundig bijvoegsel „Onze
Stam" bevat. Onze vereniging is met de Redactie van „Ons Heem" overeengekomen,
dat leden van de N.G.V. in genoemd orgaan vragen kunnen stellen betreffende hun
voorouders, die in de Vlaamse gewesten van België voorkomen. Men dient hiertoe zijn
vragen in te zenden aan de Verbondssecretaris, de Heer Maurits van Coppenolle, van
Leeg tot Zand 1, St. Andries bij Brugge. Omgekeerd kunnen door Vlamingen in „Gens
Nostra" vragen gesteld worden betreffende hun Noord-Nederlandse voorouders. Het
tijdschrift „Ons Heem" is aanwezig in de bibliotheek van de N.G.V., waar* het ter
beschikking is van belangstellende leden. Ook in de genealogie kunnen wij op deze wijze
de Benelux-gedachte bevorderen.
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EEN SCHEEPSTRAGEDIE IN HET JAAR 1825

In de zomer van 1950 werd te Oude Schild op Texel een tentoon-
stelling gehouden ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan der Ned.
Herv. Kerk aldaar. Naast andere bezienswaardigheden trof ik een paar
oude begraafregisters aan, die het kerkbestuur voor deze gelegenheid
uit den Haag had laten komen. In het Register Inv. Nr. 28 uit het Ar-
chief Kerkvoogdij, een aanvang nemende in het jaar 1781, lag een losse
acte, betrekking hebbende op graf Nr. 55, waarin destijds een schip-
breukeling uit Indië met zijn bedienden werd begraven.

Dit was in de tijd der zeilschepen schering en inslag op Texel — men
kan in de notariële archieven van dit eiland honderden verslagen van
strandingen vinden. Er was zelfs een notaris, B. H. van Dam, die zich
vrijwel uitsluitend hiermede bezig hield en een lid van het Texelse ge-
slacht Kikkert heeft eens op een kaart alle schipbreuken aangetekend,
die in de loop van een bepaalde eeuw op Texel plaats vonden. Deze
kaart wordt te Haarlem bewaard.

De aangespoelde drenkelingen werden vroeger zonder veel omhaal
begraven — als het geen mensen van het eiland' zelf waren, kregen zij
dikwerf niet eens een rustplaats op de officiële begraafplaatsen. Zo
vertelde men mij in 1950, dat aan de afbrokkelende kust bij de Cocks-
dorp thans af en toe beenderen uit het zand steken, kennelijk afkomstig
van een oude, vergeten plek in het duin waar men vroeger jaren dren-
kelingen begroef die in de buurt waren aangespoeld.

Het viel mij daarom op, dat voor de drenkeling te Oude Schild en
zijn bedienden een speciaal graf in de kerk werd vrijgemaakt en dat een
aparte acte werd opgesteld en in het begraafregister gedeponeerd, in-
houdende het volledig relaas van deze tragedie. Men mag wel aannemen
dat dit geschiedde omdat de drenkeling uit een bekend geslacht afkom-
stig was. Ik geef de inhoud van de acte in extenso weer :

„Het Graf no 55
De Hoog Edele Gestrenge Heer Pieter Hubertus van Lawick van Pabst, te

Rembang op Java wonende.
In dit Graf is op den 21 Januari 1826, begraven het lijk van den Jongen

Heer Lawick van Pabst ; en den 25sten dito daaraan volgende, de beide lijken,
van deszelfs Bedienden, de Maleyers Satou en Alima. Daar deze Personen met
de Stranding van het Nederlandsche Schip, de Bethsy en Carolina. Capitein
Cornelis Schröder, van Batavia, naar Amsterdam gedestineerd, den 16 December
1825, op de Haaks bij Texel gestrand en verbrijseld, het leven hebben verloren,
en vervolgens zijn geborgen, en op de stranden van Texel zijn aangespoeld.

Voorts zal de Assche van deze drie lijken niet moger\ worden aangeroerd,
zonder permissie van den Eigenaar, nog geene andere Lijken, vervolgens bijge-
plaatst mogen worden.

N.B. Wegens eene aanstaande verhooging der Kerk is voor dit Graf de Som-
ma van drie Guldens betaald geworden.

Den 21 Januari 1826 is dit Graf schoongemaakt en toen daarin begraven het
lijk van Lawick van Pabst."

„Den 21 Januari 1826 is uit dit Graf voornoemde lijk genomen, en is het daaren-
zoo diep gemaakt dat er 3 kisten in begraven hebben kunnen worden, en daaren-
boven zoo veel zand op konde worden gedaan als de hoogte van een kist (vol-
gens kerkelijk besluit) bedraagt en toen daarin begraven een drenkeling achter de
Westen aangespoeld genaamd Alima. Als ook daarin begraven een drenkeling
achter het Eierland aangespoeld genaamd Satou op deze twee laatstgenoemde
Lijken geplaatst het lijk van bovengenoemde Lawick van Pabst."
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„Den 17en January 1826 tien ure voormiddag acte van overlijden van Lawick van
Pabst wiens lyk alhier is aangespoeld den 2en dezer maand January wonende in
Oost—Indië, zonder beroep, geboren in Oost-Indië de gemelde van Pabst was
passagier aan boord van het Nederlandsche fregatschip Bethsy en Carolina het'
welk op den 16en December 1825 op de Haaks in de nabyheid" dezes eilands is
verbryzeld.

Op verklaring van Cornelis Hofste bekende, 21 jaren, wonende aan den Hel-
der matroos van voornoemd schip en van Willem Hagen op Texel, 3e timmerman
van voornoemd schip, bekende van den overledene.

Na zijn voorlezing geteekend door de declaranten welke het gemelde lijk voor
dat van Lawick van Pabst hebben erkend, bevestigd ingevolge de Wet door my
ondergeteekende Mr. Gysbert Coenraad Willem Rynbach ambtenaar van den
Burgelyken Stand der Gemeente Texel, enz."

Merkwaardig is in deze acte dat men de naam „Lawick" blijkbaar
voor een voornaam heeft aangezien.

Bussum, Juni 1952. J. F. DAARNHOUWER.

HET GROTE NUT VAN DE CONTACTDIENST
Welk nut een goede contactdienst kan hebben, wil het volgende artikeltje niet alleen

aantonen. Het wil ook laten zien, hoe belangrijk het is om zijtakken van een familie te
behandelen. Tevens hoe nodig het is om de honderdenl gegevens, die alle amateur-
genealogen ongetwijfeld in hun aantekeningen uit archieven hebben staan, en die zij
zelf niet nodig hebben, te publiceren.

Mijn publicaties over Drimmelse geslachten (Kleyn, van Drimmelen) in Gens Nostra
1950 en 1951 brachten mij, mede via de contactdienst, in aanraking met diverse mede-
leden, die ik op deze wijze kon helpen, omdat hun gegevens met de mijne prachtig
te combineren waren. Hierbij deed zich een geval van descendentie voor, dat waard is
gepubliceerd te worden onder het motto „Hoe Kleyn toch is de wereld". Ons medelid,
de Heer H. H^ W. van Eijk te Koog a/d Zaan heeft in zijn kwartierstaat een Govert
van Drimmelen, die 30-4-1787 te Klundert huwde met Helena Soetens.. Hij wendde
zich tot mij met het verzoek of ik iets meer van het geslacht van Dnmmelert
wist. Ik wees hem op bovengenoemde publicaties, en hieruit volgde zonder moeite, dat
Govert een zoon was van Klaas v. Dr., die gedoopt werd 22-2-1728 en die 20-1-1754
huwde met Pieternella Leendertse van der Sluys. Klaas was weer de zoon van Govert
Claessen, die 9-5-1723 huwde met Bastiaantje Kleyn, de dochter van de Drimmelse
schoolmeester Johannes Kleyn en de verdere gegevens staan alle in Gens Nostra 1950
p. 181 enz.

Het bleek, dat Hr. van Eijk een neef van mij was in de 14e graad. Maar er kwam
meer : de zoon van Govert, de man van Helena Soetens, heette weer Klaas, naar zijn
grootvader, en deze Klaas had een' dochter Helena van Drimmelen, die huwde met
Aart Barel. De moeder van deze Aart was Jannigje Kleyn. Even in de Boscher ar-
chieven gezocht naar deze Jannigje. Zij werd 8-4-1768 te Klundert geboren uit Anthony
Kleyn en Pieternella Moelaard. Anthony Kleyn was reeds in mijn publicatie te vinden :
gedoopt te Zwaluwe 21-3-1738, vader Leonardus, grootvader Wouter Kleyn, die,
eveneens schoolmeester, de broer was van de Drimmelse Johannis Kleyn. Ten tweeden
male stamde Hr. van Eijk uit het Kleyn-geslacht. Maar wij waren er nog niet

De vader van Helena Soetens, de vrouw van Govert v. Drimmelen uit Klundert, was
Cornelis Soetens, haar moeder was Adriaantje den Engelse. Thans kwamen de gegevens
van een ander Gens Nostra lid op de proppen, Drs. Op 't Hof te Rotterdam bezit vele
gegevens over het geslacht den Engelse. De grootmoeder van Adriana den Engelse bleek
te zijn : Adraentie Kleyn, en uit de publicatie in Gens Nostra 1950 bleek dit de zuster
van Johannis Kleyn uit Drimmelen te zijn. Had ik gezegd eentonig te worden ?

Ten derden male stamde Hr. van Eijk uit het if/ei/n-geslacht,' Met recht gebruikte
hij de slagzin : de Kleyne wereld. Met zijn toestemming publiceerde ik deze vondst,
waarvoor ik hem van deze plaats wil danken.

Het aardigste vond ik te kunnen constateren, hoe al de West-Brabantse Protestante
geslachten te samen hangen in de nu volgende gedeeltelijke kwartierstaat van Hr. v.
Eijk's overgrootmoeder Clazina Elisabeth Barel, en hoe door al deze geslachten de
naam Kleyn loopt als de verbindende schakel.

Hoeveel gegevens kreeg men hier bovendien direct door publicatie, dus zonder zelf
archief onderzoek behoeven te doen ! Ten slotte de kwartierstaat:
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JAN WOUTERS KLEYN
«=: Sprong 19-11-1645

BASTIAANKEN PETERSEN VAN LIESHOUT

.Baardwiik 28-12-1667

WOUTER KLEYN
=t;Sprong 29-4-1669

x 1693
SIJKE LEENDERTS

DINGEMANS

JOHANNES KLEYN
« i Baardwijk 31-1-1671

CASTELEYN SCHALKEN
STAL

ADRIAENTIE KLEYN
= » Zwaluwe 13-12-1674

CORNELIS ADRIAANSZ.
DEN ENGELSE

LEONARDUS KLEYN
« S Zwaluwe 4-5-1 709

x Zwaluwe 14-3-1734
JANNEKE VAN LOON

ANTHONY KLEYN
J ^ Zwaluwe 21-3-1738

x Zevenbergen 17-8-1766

PIETERNELLA MOELAARD

JANNIGJE KLEYN
" Klundert 8-4-1 768

X

CORNELIS BAREL
« Klundert 13-9-1761

BASTIAANTJE KLEYN

GOVERT CLAËSSEN
VAN DRIMMELEN

KLAAS y. DRIMMELEN
^ 22-7-1 728

x 20-1-1754
PIETERNELLA LEENDERTSE

v. d. SLUYS

ABRAHAM DEN ENGELSE
;=S 12-2-1701

x 28-12-1729
HELENA ARDON

ADRIAANTJE DEN ENGELSE
:-"»Klundert 4-5-1736

x Klundert 17-2-1 762
CORNELIS SOETENS

GOVERT VAN DRIMMELEN HELENA SOETENS
« j 15-9-1757 x •—' Klundert 20-10-1766

| Klunderl 30-4-1 767 |

KLAAS VAN DRIMMELEN
RS Klundert 22-2-1788

GEERTRUI DUBBELD
? « Klundert 13-6-1785

AART BAREL
• Zevenbergen 25-6-1801

HELFNA VAN DRIMMELEN
Rr; Klundert 18-10-1805

Oss, Oct. 1952.

CLAZINA ELISABETH BAREL
' Rotterdam 1-10-1832

PETRUS VAN EIJK
A. OTTEVANGER.

AFDELING ROTTERDAM
Op 12 Dec. 1952 had te Rotterdam de oprichting plaats van onze afdeling aldaar.

Een dertigtal belangstellenden was aanwezig. Een Bestuur werd gekozen. Als secretaris
werd benoemd de heer ]. A. M. van der Loo, Vijverlaan 49 te Rotterdam-Oost.

Na het officiële gedeelte der vergadering hield de Redacteur van Gens Nostra een
causerie over de Refuge, welke met aandacht werd gevolgd en aanleiding werd tot een
geanimeerde gedachtenwisseling, die echter wegens het late uur moest worden bekort.

Het moge onze nieuwe Afdeling wel gaan ! W. R.

AFDELING ROTTERDAM
Deze houdt elke laatste Vrijdag der maand vanaf ca. 8 uur een

bijeenkomst in een zaaltje van Café du Nord, Bergweg 313, (hoek
Bergsingel), bedoeld als praat- en contactavond ter onderlinge
kennismaking en gedachtenwisseling. Ook bezoek van belangstel-
lenden buiten de Vereniging is niet alleen welkom, docht wordt
met bijzonder verlangen tegemoet gezien.
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HERALDIEKE TERMINOLOGIE
De heraldiek was in zijn eerste begin uitsluitend een symbolieke kleurrijke figuren-

taal. De ridders kozen voor hun steekspelen en veldslagen figuren, waarvoor zij om de
een of andere reden een bijzondere voorliefde hadden en lieten deze op decoratieve
wijze aanbrengen op schild, paardedeken, wapenrok en welk onderdeel van de ridder-
lijke wapenrusting zich daar verder maar toe leende. De kennis van deze symbolen
kwam meer en meer in handen van de herauten, die er een speciale studie van maak-
ten en dikwijls de wapens in speciale wapenboeken optekenden. Het zijn deze wapen-
boeken vooral, die zulk een prachtig getuigenis afleggen van de hoogte der middel-
eeuwse heraldieke kunst. Alles wat met de heraldiek samenhang was één grote weelde
van kleuren en iedere dorheid of verstardheid was er vreemd aan. Het kon ook moei-
lijk anders want de wapens waren een product der feodale middeleeuwen.

De glans der riddertijd kwam naast de wapens ook tot uitdrukking in de ridder-
poëzie. Veel van deze ridderrijmen zijn verloren gegaan, doch wat er van overbleef is
toch voldoende om ons een inzicht te geven in het doen en laten der ridderlijke maat-
schappij, zoals dat door tijdgenoten gezien werd.

Natuurlijk had ook het merkwaardigste verschijnsel der riddertijd, de heraldiek, de
volle aandacht dezer dichters. Zoals wij de ontwikkeling der wapens uit de zegels
kunnen volgen, zo worden andere facetten ons duidelijk uit een bestudering van de
ridderpoëzie. Van de manier waarop tijdgenoten de wapens beschouwden en beschreven
kunnen wij soms belangwekkender bijzonderheden halen dan alleen de zegels ons geven
kunnen.

Deze ridderpoëzie kwam, evenals de heraldiek zelf vrijwel gelijktijdig overal in West-
Europa op. Vooral in Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden, doch evengoed in
Duitsland, Engeland en het noordelijk deel dezer Lage Landen vinden wij gedichten
die het leven der ridders in alle bijzonderheden beschrijven en verheerlijken.

In deze gedichten vinden wij al spoedig pogingen om te trachten de wapens in be-
paalde termen te beschrijven. In Frankrijk b.v. komen wij reeds in de oudste gedichten uit
het begin der twaalfde eeuw termen tegen als „écu bande" en ,,écu listé" die echter niet
in de tegenwoordige heraldieke zin verstaan moeten worden, doch alleen maar doelden
op de voorlopers der wapenschilden, de met metaalbeslag e.d. versterkte strijdschilden.
In de twaalfde eeuw verschijnen in deze gedichten ook de met dierfiguren versierde
helmen, die aan de beschrijving der schilden met wapens voorafgaat, doch in de tweede
helft der twaalfde eeuw worden van het wapenschild alleen nog maar de hoofdtrekken
beschreven, zonder dat zelfs de kleur van het veld maar aangeduid wordt. Eerst aan
het eind dezer eeuw en vooral na 1200 worden de beschrijvingen dan steeds completer
om eindelijk in het midden der dertiende eeuw voldoende te zijn om een wapen naar een
dergelijke beschrijving volledig te kunnen tekenen.

Graaf de Marsy heeft aan de hand van de riddergedichten van Adenet de Roi een
zeer interessante bijdrage tot de geschiedenis van de heraldieke taal in Frankrijk ge-
leverd1). Deze epische dichter schreef aan het eind van de dertiende eeuw en zijn ro-
mans bevatten daarom vele en waardevolle wapenbeschrijvingen die in een bepaalde
terminologie vervat zijn. Marsy kwam tot de conclusie dat in de tijd van 1270 tot 1280,
waarin Adenet schreef, de heraldieke taal in beginsel reeds gevormd was en de wa-
pens toen reeds alle op eenzelfde manier met min of meer onveranderlijke uitdruk-
kingen beschreven werden. In die tijd werden ook de breuken — dat meest verander-
lijke element in de heraldiek — al regelmatiger en namen zij een vaster karakter aan.

Iets vroeger, n.l. van 1260̂ —1264, had de Zwitser Koenraad van Mare zijn be-
roemde „Clipearium Teutonicum'"-) geschreven waarvan niet de wapentekeningen,
doch wel de daarbij behorende beschrijvingen bewaard gebleven zijn. Ook deze be-
schrijvingen kenmerken zich door de korte en bondige wijze van uitdrukking die steeds
kenmerkend zou blijven voor de heraldieke terminologie. De daarin beschreven 73
schilden van de hoge Duitse adel en vele koningen van het Avondland vertonen een
opmerkelijke overeenkomst met de door Walford uitgegeven Engelse Rooi of Arms
zodat ook hieruit weer blijkt hoe innig de relaties waren- die de herauten van die
dagen met elkaar onderhielden.

Na de .Clipearius' ontstond het beroemde ,,Tournooi van Nantes", een wapendicht
van een der beste kenners der middeleeuwse heraldiek, Koenraad van Wtïrzburg. Dit

1) de Marsy, Le language héraldique au XHIe siècle dans les poèmes d Adenet de
Roi. Mém. d. 1. Soc. Nat. d. Antiquaires de France, dl. XLII.

2) Zie A. Galle, Wapenwesen und Heraldik bei Konrad v. W. Zeitschr. f. deut.
Altert. 1911.
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tournooi heeft in werkelijkheid nooit plaats gehad en schijnt alleen beschreven te zijn
om de regels en gebruiken der heraldiek met voorbeelden toe te lichten.

Wat Engeland betreft bezitten wij het uit omstreeks 1300 stammende „Caertaverock
Poem"3). De meeste heraldieke uitdrukkingen uit die tijd zijn nog heden in gebruik.

Dat een dergelijke kunsttaal op den duur moest ontstaan is zonder meer duidelijk.
Het moest nu eenmaal mogelijk zijn een wapen volgens bepaalde regels dusdanig te be-
schrijven, dat men uit die beschrijving het geheel later weer kon reconstrueren. Het op-
merkelijke daarbij is echter, dat men niet alleen bepaalde eigen termen schiep •— iets
wat iedere beroepstaai geneigd is te doen — doch dat men zelfs de syntax veranderde
en de woorden en begrippen dusdanig naast elkander plaatste, dat eigenlijk een geheel
eigen heraldieke taal ontstond.

Naar de reden hiervan kunnen wij slechts gissen. Het lag in de aard van de zaak,
dat de herauten, die van de heraldiek en alles wat er mee samen hing een beroep
maakten, zich zelf een zo groot mogelijke autoriteit trachten te verschaffen, waaraan :ij
ook de heraldieke terminologie dienstbaar maakten. Des te duisterder deze taal was, des
te minder zou een leek er van begrijpen en des te meer eerbied zou men hebben voor
hen die dit wel deden, en van deze herauten, Sicilië, was daar zelfs heel open over in
een boekje van zijn hand „Blason des Couleurs" dat in 1435 verscheen.. Hij zegt rond-
uit dat men in de heraldiek de kleuren andere namen gaf dan in het dagelijks leven op-
dat het grote publiek die niet zou kennen.

Het is vooral de verdienste van Jean Marchand geweest, aan de hand van middel-
eeuwse teksten, gedichten, kronieken, mémoirs, chansons de geste e.d. der twaalfde
tot vijftiende eeuw, het ontstaan en de ontwikkeling van deze heraldieke kunsttaal nage-
vorst te hebben*1). In al deze eeuwen werd de Franse heraldieke terminologie nog voort-
durend uitgebreid en verrijkt. Eerst de grote heraldici der zeventiende eeuw zouden er
tenslotte de onveranderlijke dode kunsttaal van maken die voor geen verdere uitbrei-
ding meer vatbaar was.

De kortheid en bondigheid van de Franse blazoenering vinden wij ook in Engeland.
De heraldiek werd in Engeland vanuit Normandië overgebracht en met het gebruik
vond ook de Franse terminologie er ingang. De Engelse herauten hebben aan de Franse
heraldische terminologie maar weinig veranderd al zijn er door de dichters wel pogin-
gen aangewend om tot een eigen Engelse blazoenering te komen. Eerst de herauten
uit de tijd van de eerste Elisabeth hebben deze kunsttaal volkomen verbasterd waar-
tegen eerst aan het begin van onze eeuw de reactie ingetreden is.

Uit de overeenstemming der beide terminologieën blijkt, dat de Engelse en Franse
herauten het over de naam van alle voorkomende heraldieke figuren reeds vroeg eens
waren. Beide kennen echter ook een zelfde slordigheid wanneer het aankomt op de be-
schrijving van de schilddekking (dekkleden .helmtekens e.d.). De hele zorgvuldigheid
en kennis der herauten was vrijwel uitsluitend op het schild gericht en de schilddek-
king werd als iets onbelangrijks behandeld. Tot op de tegenwoordige dag wordt de
bespreking van de helmtekens in Franse handleidingen soms geheel weggelaten !

Doch niet alleen in Engeland, doch in de hele heraldieke wereld was de Franse
invloed overheersend. Eerst onder Maximiliaan I nam zij af en onder Karel V
ontmoeten wij voor het eerst de nogal breedsprakerige, doch goede blazoenering der
Duitsers.

De wetenschappelijke taal der middeleeuwen was het Latijn. Daar dit aan het be-
gin der heraldieke tijd echter al een dode taal was, moesten voor de beschrijving der
wapens de nodige termen eerst geschapen worden.

Een echte heraldieke terminologie heeft zich in het Latijn nooit kunnen ontwikkelen.
Door het vernis zag men steeds de moedertaal van de beschrijver heen schemeren. Zo
bleven de wapenbeschrijvingen van de Engelse heraut Gibbon, die zich veel moeite
in deze richting gaf, Engelse blazoeneringen in correct Latijn vertaald'). Zij danken
daaraan ook hun kortheid en bondigheid. Hetzelfde bezwaar kleefde aan Spener's
Duitse werk'1). Zijn 270 Latijnse wapenbeschrijvingen kwamen niet los uit de Duitse
terminologie en van pogingen in andere landen kan men hetzelfde zeggen').

") A. R. Wagner, A Catalogue of English Mediaeval Rolls of Arms. 1950. blz. 29.
•') /. Marchand, L'Art héraldique d'après la littérature du Moyen Age. Revue

Le Moyen Age 1937.
•*•) Introductio ad latinam blasioniam. An essay to a more correct blason in Latine

than formerly hath been used. 1682.
'') Historia Insignum. 1717.
') v. Hefner, Handb. d. theor. u. prakt. Heraldik. 1887, blz. 199.
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Ook in ons land is de invloed der Fransen altijd zeer groot geweest wat de heraldiek
betreft. Zij heeft eigenlijk tot het begin der negentiende eeuw geduurd. Een van den
Bergh en vooral Rietstap hebben een eigen Nederlandse blazoenering geschapen waar-
over hierna nog gesproken zal worden. In de middeleeuwse ridderromans namen de
schrijvers de Franse termen, een weinig vernederlandst, eenvoudig over. Zo beschrijft
Jan van Heelu het wapen van Jan I van Brabant in de slag van Woeringen als volgt:

„van sabele, metten leewe van goude.
Dit teken voerde hi algeheel,
Syn broeder daevop dat palesteel
Ende die bare syn oem bastaert."

Erger werd het onder Thomas de Rouck. Deze Brabander publiceerde in 1645 een
boek „Den Nederlandtschen Herault" dat anderhalve eeuw lang de heraldieke ter-
minologie van Nederland zou blijven beheersen. Hij schiep een blazoenering die noch
Frans, noch Nederlands was doch een bastaardproduct tussen beide in. Misschien
ook was het geen eigen schepping, doch legde hij slechts vast wat in die dagen ge-
schreven werd. Als men dan de blazoeneringen in van Weleveld's Handboek van den
Nederlandschen Adel (1848) leest, ziet men hoe ver het met de Nederlandse terminolo-
gie bergafwaarts was gegaan. Zelfs de wapenbeschrijvingen van de Hooge Raad van
Adel uit deze tijd doen voor die van v. Weleveld weinig onder. Het dieptepunt was
toen echter bereikt. In 1847 gaf v. d. Bergh zijn Grondtrekken der Nederlandsche Wa-
penkunde uit dat volledig met de Frans-Nederlandse bastaardtaai brak en er zuiver
Nederlandse benamingen voor in de plaats, stelde. Tien jaar later verscheen de eerste
druk van Rietstap's Handboek der Wapenkunde dat zo consequent iedere bastaard-
vorm uitbande, dat eigenlijk een geheel nieuwe Nederlandse terminologie ontstond die
nu in de loop van thans ± een eeuw zijn doeltreffendheid wel heeft bewezen. Over
een klein onderdeel of woord.mag men met Rietstap wel eens van mening verschillen,
over het geheel werd zijn terminologie door alle Nederlandse heraldici aanvaard.

Rietstap's werk staat echter onmiskenbaar onder invloed van de tijd waarin hij
leefde, een tijd die afrekende met tradities en zich voor alles „verlicht" voelde. Rietstap
zag de heraldiek uitsluitend als een wetenschap en waar hij nog maar een restje van de
romantiek der oude herauten vond vernietigde hij die. Zelfs de oude heraldieke kleur-
benamingen als keel, lazuur e.d. moesten verdwijnen.

Deze nadelen vallen echter in het niet bij de voordelen. Rietstap's blazoeneringen zijn
glashelder en volledig. Bovendien zijn zij logisch opgebouwd en voor iedereen begrijpe-
lijk. Een van de gevolgen van zijn breuk met de heraldieke traditie was echter, dat
zijn beschrijvingen de kortheid en bondigheid der traditionele heraldieke terminologie
missen en in de plaats daarvan een breedsprakerigheid is gekomen, die aan de Duitse
blazoeneringen doet denken. Nu zijn wijze van blazoenering echter algemeen aanvaard
is heeft het weinig zin daarin thans nog te gaan veranderen. Het levenswerk van
Rietstap is daarvoor zeer zeker te goed.

Londen, Oct. 1952. G. PAMA.

La connaissance du blason est la clef de Vhistoire
Gérard de Nerval

Wij vernemen het huwelijk te Epe (Gld.) op 11 Dec. 1952 van de Heer
F. H. Burghgraef, lid der Afd. Groningen

met Mejuffrouw H. ]. Mark.

Onze hartelijke gelukwensen aan dit ijverige lid van onze Groningse
afdeling.

15



DE PREDIKANTEN VAN OUDSHOORN
(Slot)

IJME BOUWES KALMA (1914—1919).
Geboren te Mantgum 28 Maart 1885 als zoon van Bouwe Douwes

Kalma en van Janke Bosma, werd deze predikant 6 Mei 1908 candidaat
in Friesland, Vervolgens stond hij sinds 18 Oct. 1908 als predikant te
Knijpe, 24 Sept. 1911 te Bergum, waarna hij 24 Juni 1914 te Oudshoorn
werd beroepen. Hier werd hij 27 Sept. van dat jaar door zijn voorganger,
Ds. Kater, bevestigd met 1 Cor. 15 : 18. Intrede 's avonds met 1 Kon.
22 : 14.

Met de gemeente vierde hij 17 Oct. 1915 het 250-jarig bestaan der
Ned. Herv. kerk van Oudshoorn ca. waarbij hij een herdenkingsrede
uitsprak naar dezelfde tekst, waarmede in 1661 Ds. Haeck de kerk had
ingewijd, en wel Handelingen 17 : 24.

Bij dit jubileum werd door de gemeenteleden een geschenk aangebo-
den in devorm van een electrische verlichting, aangebracht aan de reeds
aanwezige kronen. Dit geschenk werd toen des te meer op prijs gesteld,
omdat de verlichting tijdens de eerste wereldoorlog zoveel moeilijkheden
bood.

Vertrekkend naar Beetsterzwaag preekte Ds. Kalma 14 Sept. 1919 zijn
afscheid naar 2 Petr. 1 : 16—21. Een week later werd hij te Beetster-
zwaag bevestigd, waar hij in dienst der gemeente overleed, 3 Nov. 1934.

Te Leeuwarderadeel was Ds. Kalma 29 Juni 1911 gehuwd met Jantje
Palsma, geb. te Wirdum 15 Jan. 1886, dochter van Dirk Bontjes Palsma
en van Dieuwke Rusticus. Uit dit huwelijk werden 1 zoon en 2 dochters
geboren.

JAN DEETMAN (1919—1924).

Uit het huwelijk van de Delfshavense onderwijzer Jan Deetman met
Minette Jacqueline Algie werd te Delfshaven 30 Nov. 1882 een zoon,
Jan, geboren. Deze zoon ging theologie studeren en werd in 1910 can-
didaat in Gelderland. In zijn eerste gemeente, Hoogmade, werd hij
5 Maart 1911 bevestigd door Ds. B. Wielinga van Delfshaven.

Oorspronkelijk behoorde Ds. Deetman tot de rechtzinnige richting in
de N.H. kerk, doch langzamerhand ondergingen zijn denkbeelden een
wijziging en in Mei 1913 maakte hij dan ook aan de gemeente van Hoog-
made bekend, dat hij van de rechtzinnige naar de vrijzinnige richting was
overgegaan. Nu preekte hij daar 27 Juni 1913 zijn afscheid en werd
6 Juli te Andijk bevestigd. Deze gemeente verwisselde hij 3 Mei 1914
voor Oostwoud, vanwaar hij 20 Sept. 1919 naar Oudshoorn werd be-
roepen.

Door Ds. C. de Jongh van Nieuwveen werd hij hier 9 Nov. 1919 be-
vestigd met Jesaia 52 : 7. Intrede 's avonds naar Rom. 15 : 13.

Nadat 26 Jan. 1921 de 2de tienjaarlijkse stemming voor verkiezing
van leden der kerkeraad door de vrijzinnigen was gewonnen, hield Ds.
Deetman 30 Jan. '21 naar aanleiding hiervan een rede naar Galaten
5: la („Staat in de vrijheid"), welke in druk werd uitgegeven.

In de Oudshoornse pastorie overleed 27 Mei 1921 zijn moeder op 62-
jarige leeftijd.
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Beroepen zijnde te Alkmaar, preekte hij 24 Febr. 1924 zijn afscheid
naar 2 Joh. 8a en 1 Cor. 13 : 13, om een week later in zijn nieuwe ge-
meente te worden bevestigd.

In Alkmaar overleed op bijna 80-jarige leeftijd zijn vader (9 April
1930); deze werd te Oudshoorn begraven.

Op 5 Maart 1936 herdacht Ds. Deetman zijn zilveren ambtsjubileum,
maar kon in verband met zijn gezondheidstoestand' geen bezoek ontvan-
gen. Een stroom van gelukwensen en bloemen getuigde echter van de
grote waardering, welke zijn werk (ook te Oudshoorn) had gevonden en
Ds. Baar, Ned. Herv. predikant te Alkmaar, hield' Zondag 8 Maart een
gedachtenisrede ter viering van dit jubileum.

Hij was een vurig strijder in woord en geschrift voor het vrijzinnig
protestantisme en vele geschriften zijn van zijn hand verschenen.

Na een langdurig lijden overleed hij kort na dit jubileum op 24 Maart
1936 in het Diaconessenhuis te 's-Gravenhage op 53-jarige leeftijd ; on-
der grote belangstelling werd hij te Alkmaar begraven.

Te Rotterdam was Ds. Deetman 23 Febr. gehuwd met Wilhelmina
Alida Edens, geb. te Bellingwolde 18 Juni 1887. Uit dit huwelijk werd
te Hoogmade 29 Febr. 1912 een zoon Jan geboren, welke economie stu-
deerde en later verbonden was aan een handelskantoor te Amsterdam.

R e c t i f i c a t i e : In ons vorig nummer vermeldden wij, dat uit het hu-
welijk van Ds. Kater een zoon werd geboren. Dit geeft de indruk alsof
hij slechts 1 kind had. In werkelijkheid werden uit dit huwelijk geboren
1 zoon en 2 dochters.

MARTINUS WILLEM JACOBUS VAN LINSCHOOTEN.
(1924—1928).

Werd 19 Jan. 1886 te Middelburg geboren als zoon van ]. H. van
Linschooten en van Johanna Maria Riegen. In 1911 werd hij candidaat
in Gelderland en 12 Mei 1912 predikant te Wieringerwaard, 22 Nov. '14
te Rhenoy, 2 Oct. '21 te Oostzaan, om tenslotte op 4 Maart '24 te Ouds-
hoorn te worden beroepen.

Hier werd hij 13 April d.a.v. bevestigd door Ds. P. Glas van Boskoop
met 2 Cor 44 : 13. Intrede 's avonds naar aanleiding van 2 Cor. 4 : 1 .

Veel van het mooie geboomte in de Oudhoornse pastorietuin werd in
zijn tijd gekapt en ook overigens werd de fraaie tuin tamelijk verwaar-
loosd. In de gemeente maakte hij zich naast vrienden ook tal van vijan-
den. Zelf was hij echter schijnbaar niet ontevreden over zijn Oudshoornse
jaren, gezien zijn afscheid op 24 Febr. 1928 naar 1 Thess. 2 : 1 : „Onze
arbeid is niet onvruchtbaar geweest".

Hij was namelijk benoemd als predikant te Paramaribo en had hier
te lande eervol ontslag gevraagd tegen 10 Febr. 1928. Predikant te Para-
maribo 4 Maart van dat jaar. Weer in het vaderland teruggekeerd werd
Ds. van Linschooten 1 Nov. 1936 predikant te Berkhout.

Ds. van Linschooten was 8 April 1914 gehuwd met Elisabeth Johanna
Jetten, geboren te Haarlem 28 Febr. 1891, welk huwelijk kinderloos bleef..
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DR JAN PIETER CANNEGIETER. (1928—1948).

Geboren als zoon van Ds. Dominicus Cannegieter Hzn. en van Wiea
Bleeker op 17 Mei 1882 te Westerbeek (Gron.), werd hij in Mei 1906
candidaat in Groningen en promoveerde te Utrecht 10 Mei 1911 tot
Theol. doet.

Als predikant stond hij achtereenvolgens te Oostvoorne 4 Nov. 1906,
Bergen (N.H.) 10 Oct. 1909, Veendam 9 April 1911 en Middelburg
18 Mei 1913.

Te Oudshoorn beroepen zijnde, werd hij hier 24 Juni 1928 bevestigd
door zijn vader, emeritus predikant te Winterswijk met 1 Tim. 4 : 8b, 9
en 11. Intrede 's avonds met Matth. 16 : 26.

Hier herdacht hij 24 Dec. 1940 zijn 12J/2 jarige dienst in deze ge-
meente, terwijl hij het jaar daarvoor reeds zijn zilveren jubileum als doctor
vierde, waarbij het hem niet aan belangstelling ontbrak.

Hij was een verbeten strijder, in woord en geschrift, voor het vrijzinnig
protestantisme, die in zijn beide laatste gemeenten de strijd aanbond
tegen een steeds groeiende rechtzinnige minderheid. Te Oudshoorn wist
hij tenslotte een ,,godsdienstvrede" tot stand te brengen, waarbij aan de
rechtzinnige groep verschillende faciliteiten werden toegekend voor het
heden en bepaalde voorwaarden gesteld voor een eventuele overgang
naar de rechtzinnige zijde in de toekomst.

In Dec. 1947 vroeg Dr. Cannegieter emeritaat aan tegen 1 Mei van
het daaropvolgende jaar en 25 April 1948 nam hij afscheid van zijn ge-
meente met Psalm 24 : 1.

Te 's-Gravenhage was Dr. Cannegieter 18 Oct. 1906 gehuwd met
Catharina Koning, dochter van notaris Willem Koning en van Johanna
Margaretha Onderwater, geboren te Zuidhorn 15 Maart 1885. Uit dit
huwelijk werden een zoon en dochter geboren.

Als rustend predikant is Dr. Cannegieter nog te Alphen a. d. Rijn
woonachtig.

LODEWIJK JOHAN GERARD VEENENDAAL. (1948—heden).

Geboren te Geertruidenberg 8 Dec. 1903 als zoon van Pieter Johannes
Veenendaal en van Hillegonda ]ohanna Sophia Bakker, werd hij candi-
daat in Overijssel in 1939 na aanvankelijk bij het onderwijs werkzaam
te zijn geweest.

Zijn eerste gemeente werd 10 Dec. Hoornhuizen-Kloosterburen (Gr.),
vanwaar hij 16 Juli 1944 naar Waaxens en Brantgum in Friesland
vertrok.

In Maart 1948 werd hij te Oudshoorn en Gnephoek beroepen en werd
daar 24 Oct. van dat jaar bevestigd door Dr. Is. Reedijk van Dokkum
met Hand. 26 : 15. Intrede 's middags met Psalm 90 : 17.

Te 's-Gravenhage trad Ds. Veenendaal 24 Nov. 1939 in het huwelijk
met Carolina Scheffelaar, dochter van Pieter Cornelis ]ohannes Schef-
felaar en van Carolina Zwollo, geboren te Malang 6 Nov. 1917. Uit dit
huwelijk werden een dochter en 2 zoons geboren.

J. W. VAN ZWIETEN.

(Medegedeeld door tussenkomst van de Historische Vereniging voor
Alphen aan den Rijn en Omstreken).
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BOEKBEOORDELING

R. S. Roarda. Nammen üt earder Tüd foarnammen en skaeinammen,
ütsocht üt de Bijlagen fan de Kriminele Sentinsjeboeken fan it Hof fan
Fryslan 1700—1761. Ljouwert 1952.

Ons volijverig medelid, de Heer Roarda te Leeuwarden heeft de tijd gevonden om
aan zijn veelvuldige publicaties over Friesland nog deze naamlijst toe te voegen. Hij
vermeldt hierin de namen alfabetisch, die voorkomen in de sententien in 176 porte-
feuilles 1700̂ — 1761, van het Hof van Friesland, met aanwijzing van het nummer der
portefeuille en de datum. Wij zijn hem hiervoor veel dank verschuldigd. Het boekje is
verschenen onder de auspiciën der Friese Academie, telt 39 blz., in offsetdruk bij Fedde
Dijkstra te Leeuwarden. Het zal de in Friesland zoekende genealoog van veel nut
kunnen zijn

P. A. Harthoorn. Uit de Geschiedenis van het Geslacht Havthoorn.
Proeve van een genealogie samengesteld in de jaren 1945—1952. Am-
sterdam 1952. Uitgave H. de Both te Rotterdam.

De geachte schrijver, administrateur van onze Documentatie-afdeling, heeft de genea-
logie verrijkt met de gegevens die hij in zeven jaren over zijn familie heeft verzameld
en gezien het resultaat, is hij erin geslaagd deze op te voeren tot omstreeks 1570. Hij
publiceert in extenso een belangrijke acte dato 20 Aug. 1656. (Las. Inv. nr. 3656,
Register van Schepenacten, Wissekerke, N. Beveland), welke de oudste bekende acte
is. Na een inleiding, geeft hij een algemeen overzicht, een beschouwing over de familie-
naam en over het familiewapen. Daarna volgt de genealogie, die in enkele delen eigen-
lijk een parenteel is, wat de latere geslachten ten goede komt.

Wij wensen de geachte schrijver geluk met deze uitgave en hopen, gezien zijn jeugd,
dat hij het voor de toekomst hierbij niet zal laten.

A'dam, Dec. 1952. W. R.

..Taschenbuch für Familiengeschichtsforschung ', 7e druk, 1951, 319
blz. D.M. 7.50. Uitgave : Verlag Degener 6 Co., Berchtesgaden- Schel-
lenberg.

Dit bekende door Dr. Fcied. Wecken samengestelde genealogische handboek, is op-
nieuw bewerkt door Dr. Joh. Krause. Het is de eerste na-oorlogse uitgaven ten dienste
van al degenen, die zich met familieonderzoek bezig houden en waarin voor beginne-
lingen zowel als voor gevorderden veel wetenswaardigheden te vinden zijn. Hoewel het
handboek uiteraard in hoofdzaak op Duitsland betrekking heeft, bevat het ook vele
gegevens over de andere West—Europese landen. Behalve een overzicht van de genea-
logische toestand in West-Duitsland na de oorlog, worden belangrijke mededelingen en
gegevens verstrekt over genealogisch onderzoek in Oost-Duitsland. Ondanks het feit,
dat er in die gebieden veel verloren is gegaan, blijken er toch nog vele mogelijkheden
te bestaan om gegevens uit die streken te verkrijgen. Vermeld worden vele adressen van
archieven, bibliotheken, instellingen en verzamelingen waar familiekundige gegevens
verkregen kunnen worden. Voorts is belangrijk een uitgebreide lijst van genealogische
instellingen en verenigingen in West-Europa en de U.S.A. Verder worden een groot
aantal genealogische boeken en tijdschriften, die in de loop der tijden verschenen zijn,
vermeld. Aanwijzingen worden gegeven voor de inrichting van een familiearchief en de
oprichting van familieverenigingen.

Beknopt wordt de geschiedenis van de genealogische wetenschap behandeld en uit-
eengezet wat deze omvat en leert, benevens genealogische begrippen verklaard en
werkwijzen, systemen en onderzoekingsbronnen beschreven. Een lijst van Duitse Kerk-
en Staatsarchieven is toegevoegd. Ook de hulpwetenschappen bij genealogisch onder-
zoek worden behandeld, zoals het oude schrift, tijdrekenkunde, heraldiek, zegelkunde,
naamkunde, sociologische vraagstukken en erfelijkheid. Bijgevoegd is een lijst ter ver-
klaring van vreemde woorden, een overzicht van in in druk verschenen naamregisters
van universiteiten en militairen, benevens een zaakregister. Hoewel nog niet in alle
opzichten volledig, is deze uitgave toch een voor ieder genealoog onontbeerlijk hand-
boek en zeker voor hen, die met hun familieonderzoek in Duitsland terecht komen.

Haarlem. C. ROODENBURG.
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TIJDSCHRIFTENREVUE

Van de familieverenigingen verschenen :
„Te Velde" Jaargang 4, No. 4, Dec. 1952,

terwijl de Fundatio Hondius het eerste Jaarverslag deed verschijnen, Nov. 1952, waarin
werd opgenomen : de geschiedenis der oprichting in de plaats van herkomst der familie,
Wakken in België ; de stand der genealogische onderzoekingen ; van de Fototheek en
het Archief; de Ledenlijst en een concept statuten ; ten slotte een lijst van in de foto-
heek aanwezige stukken.

Sinds de verschijning van No. 11, 7e Jaargang van Gens Nostra zijn ontvangen de
volgende tijdschriften :

De Brabantse Leeuw, mededelingenblad van de gen.-her. sectie van het Prov. Ge-
nootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, Ie Jaarg. Dec. 1952 : Mr.
ƒ. P. W. A. Smit. De helmtekens der Hertogen van Brabant ; /. Loeft. Van Opstall ; Mr.
]. Belonje. Inge Nulant ; Vragen en antwoorden.

De Nederlandsche Leeuw, maandblad van het Kon. Nederl. Genootschap voor Ge-
slacht- en Wapenkunde, 69e Jaarg. No. 12, Dec. 1952 : Bestuursberichten ; Aanwinsten-
lijst der Bibliotheek ; Mr. Dr. /. C. Maris van Sandelingenambacht. Slot van : Proeve
tot samenvatting van de Over-Betuwsche ; Vermeer's Korte Mededelingen ; Stichtse be-
leningen der heren van Asperen met Grijpenstein ; Van Minninghen, met enige nadere
opmerkingen over de familie Van Liesvelt ; Boekbespreking ; Vragen en antwoorden.

Orde van Sint-]an, 4e Jaargang No. 14, Jan. 1953 : „Waar zijt gij ?" ; Een woord
van de Werkmeester ; F. A. De charitatieve Johanniter-Orde ; Afdelingsnieuws ; Per-
sonalia.

Ons Amsterdam, 4e Jaarg. No. 12, Dec. 1952 : Dr. T. Catharina van de Graft. Sint
Nicolaas te Amsterdam ; W. A. Bouma. Het Amsterdamse Telegraafkantoor gedurende
100 jaren ; /. H. Kruizinga. Sequah, de wonderdokter. Het Register op de jaargang 1952
was reeds bijgevoegd. Onze hulde!

It Beaken, Tijdskrift fan de Fryske Akademy, Jiergong XIV, Nr. 6, Des. 1952 :
Mr. P. C. ƒ.. A. Boetes. De vroege geschiedenis van Friesland ; P. Wybenga. Neis-
krift; Dr D. Kalma. Ljochtpunten ; Prof. Dr. W'.. ]. Buma. Ta it Rüstringer dykrjocht;
Dr. G. A. Wumkes.. Ds. Lieuwe Steinfort.

De Speelwagen, geïll. tijdschrift in het bijzonder gewijd aan de hist. schoonheid, enz.
in Noord-Holland boven het IJ, 7e Jaarg. No. 9, o.a. : T. Kikkect-Bruin. Ouwe Sunder-
klaas op Texel ; IJsbr. Kok. Restauratie Dampoort „Rustenhove" te Beemster ; K. de
Heer. Een mislukte gastdag ; C. Rezelman. Van Strijkmolen tot Meelmolen, enz.

Mittcilungen der Hessischen Familiengeschichtlichen Vereinigung, Band 8 Heft 13,
Okt. 1952 : R. Schafer. Wetterauer Beamte ; E.. Wagner. Auswanderer nach Galizien
aus dem spateren Groszherzogtum Hessen.

Norddeutsche Familienkunde, Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Geneal. Verbande
in Niedersachsen, I. Jahrg. Heft 6, Nov. Dez. 1952. Aan deze lijst konden wij toevoegen :

The Genealogists' Magazine, official lorgan of the Society of genealogists, Qartly,
waarvan :

Vol. 11, No. 5, March, 1952,
Vol. 11, No. 6, June, 1952
Vol. 11, No. 7, Sept., 1952
Vol. 11, No. 8, Dec, 1952

reeds in ons bezit zijn.
Ook ontvingen wij de reeds verschenen Jaargangen 1947—1952 van :
Der Archivar, Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen, im Auftrag des Vereins

Deutscher Archivare herausgegeben von staatsarchiv Düsseldorf.
Dec. 1952. W. R.
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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.

RIETFORT.
1. Gegevens gevraagd omtrent het voorgeslacht van Nicolaas Rietfort, van beroep

kaarsemaker, geboren 1754, plaats onbekend, overleden 9 September 1815 te Haarlem,
gehuwd 15 Juni 1794 te Haarlem met Anna Leveit. Alle gegevens betreffende de namen
Rietfort, Rietfoort, Rietvoort en Risfort zijn mij zeer welkom.

DE GRAILLET.
2. Gegevens betreffende het voorgeslacht van Jonkheer Francois Charles Louis

Baron de Graillet, geboren 25 Mei 1774 te Oupaye, Provincie Luik, België. Overleden
28 April 1848 te Haarlem. Gehuwd 11 December 1844 met Christina Bernardina
Rietfort.

P. J. RIETFORT, Schoutenstraat 10, Hilversum.
JEUWELDAL.

1. Gaarne ontvang ik gegevens over het geslacht Jewe'dal, Jeuweldal van vóór 1725
uit geheel Nederland en uit Zweden.

J. (ZEEMAN, Laan v. Suchtelen v. d. H. 25, Bussum.

ZOUTMAAT (SOUTMAAT).
2. Gaarne ontvang ik gegevens over het geslacht Zoumaat van vóór 1700 uit geheel

Nederland.
J. /ZEEMAN, Laan v. Suchtelen v. d. H. 25, Bussum.

WOLDENDORP ; HILDEBRANDT.
Mijn laatste gegevens betreffende het geslacht Woldendorp hebben betrekking op

Willem Jakobsz Woldendorp, overleden te Winsummermeeden (Groningen), 21 April
1809. Hij was gehuwd met Anna Samuels Piemaus. Wie kan mij nadere gegevens
omtrent de ouders verschaffen ? Is dit geslacht uit Woldendorp afkomstig ?

Betreffende he geslacht Hildebrandt kom ik niet verder dan Valentijn Hildebrandt,
deurwaarder bij de Etstoel te Assen, Luthers, van wien ik geen geboorteplaats en
-datum en gegevens omtrent ouders te weten kan komen. Wie kan mij inlichten ?

H. Ph. CALLENFELS, Kleverparkweg 128, Haarlem.

VAN DE(R) LOO.
Nadere gegevens gezocht over Hendrik van de(r) Loo, op 13.4.1788 te Delft voor

het Gerecht huwend met Maria van Vo(o)rst, beiden zeer waarschijnlijk R.K.

LOHE.
Dito over Hendrik Lohe, op 21.1.1797 te Dordrecht gehuwd met Anna Maria van

Beek, eveneens R.K.

BROUWERS.
Op 11.4.1822 zijn in Den Haag doopgetuigen Albertus Brouwers en (zijn echtgenote ?)

Alida van Schaik van Exter, beiden R.K. Over hem nadere gegevens gezocht ; blijkbaar
niet aldaar woonachtig geweest.

J. A. M. VAN DER LOO, Vijverlaan 49, Rotterdam.
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AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST

Nieuwe leden s
995 P. de Wijn, 2de Const. Huygensstraat 70 II, Amsterdam W. 1.
996 W. J. Simons, Adm. de Ruyterweg 507 III, Amsterdam W. 2.
997 S. H. Boot, H. W. Mesdaglaan 20, Heemstede.
998 P. Kloppenburg, Prinses Wilhelminastraat 2, De Lier Z.H.
999 D. M. Plate, arts, Dalfsen.

1000 Prof. Dr W. Th. Coolhaas, Emmaplein 10, Amsterdam Z. 1.
1001 H. J. van der Kaay, Eekhoornstraat 52, Hilversum.
1002 J. P. Grootes Jr., Meidoornstraat 17, Bussum.
1003 H. F. J. Hesselfelt, Prins Alexanderstraat 16, Eindhoven.
1004 Mej. M. P. Jongejan, Duivenvoordestraat 31, Oegstgeest.
1005 H. Maas, Rooseveltlaan 198 belet., Amsterdam Z. 2.
1006 J. A. de Paauw, Amstelveenseweg 85 II, Amsterdam Z. 1.
1007 Kars Veen, Prinsengracht 506, Amsterdam C.
1008 P. G. Neeteson, Ligusterstraat 65, 's-Gravenhage.
1009 Drs. M. P. van Heynsbergen, Warande 6, Beverwijk.
1010 J. J. Renting, v. d. Goestraat 21, Utrecht.
1011 J. de Groot, Harm Kuperstraat 8, Appingedam.
1012 H. Blokker, Bos en Lommerweg 1981, Amsterdam W. 2.
1013 Mej. J. de Ronde, Ie Sweelinckstraat 51, 's-Gravenhage.

Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden melden van ons lid:
739 F. L. Pannekoek, wiens echtgenote, Mevr. E. H. C. N. Pannekoek-Nijman, op

haar verzoek, thans onder hetzelfde nummer als lid werd ingeschreven.

Voorts werd afgevoerd als lid :
884 K. Dekker te Alphen a/d Rijn, daar gebleken is, dat zijn opvoering als lid op een

misverstand berust, resp. dat onder dit nummer behoort te worden opgevoerd:
J. W. van Zwieten, Nieuwstraat 14 te Alphen a/d Rijn.

Adreswijzigingen :
25 Mej. A. H. Balsem, Duinenbosch 3, Bakkum N.H.

190 W. C. Bakelaar, Box 40, Springford (Ont.), Canada.
306 D. W. Gravendeel, Moreelselaan 33 bis, Utrecht.
318 H. B. F. Boumeester, Laan van Chartroise 7 bis A, Utrecht.
644 W. T. H. van den Abeele, Tuindorpweg 20. Maarn (corr.-adres).
733 P. R. Motman, Van Bleiswijkstraat 83, 's-Gravenhage.
750 Drs. J. C. Avenarius, Merellaan 57, Arnhem.
826 J. E. Onkenhout, Bussumer Grintweg 4 A, Hilversum.
834 R. H. B. Breurken, Const. Huygenslaan 12, Zeist.
873 D. Rühl, Wagnerkade 51, Heemstede.
911 F. H. Burghgraëf, Coendersweg 41a, Groningen.

(Afgesloten per 15.12.52)

De Redacteur van Gens Nostra dankt de zeer vele leden, die hem hun wensen voor
het Maandblad en voor hem persoonlijk, bij de jaarwisseling zonden, wel heel hartelijk
en wenst hun wederkerig een voorspoedig 1953.

Dank zij een tiental Amsterdamse en Haarlemse leden, welke aanwezig waren op
een afdelingsvergadering te Haarlem, en bereid gevonden werden elk een nummer van
G.N. voor het Register te bewerken, kon de heer E. J. D. de Munck te Haarlem eind
December het gehele Register persklaar maken. Het copiëren van de gegevens heeft
enige tijd gekost, waardoor de uitgave van het Januarinummer iets is vertraagd. W. R.

De Heer F. Renssen, 2e Secretaris der N.G.V. verhuist 1 Februari a.s.
naar Jacob van Ruysdaellaan 42, Heemstede.

22


