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HET FAMILIEWAPEN VAN DEN BOUWMEESTER
PIETER POST ?
DR IR G. A. C. BLOK

ARCHITECT

In het Algemeen Nederlandsch Familieblad van 1894 vestigt Vosterman van Oyen
de aandacht op een wapenschildering op perkament, waarop aan de achterzijde te
lezen was :

't Wapen van Pieter Post (Architecq van Prins Frederik Hendrik pr : v :
Orange) En van Rachel Ridders zijne huijsvr., zijn de overgrootouders
geweest van Fr. Hr. Hellenbcoek aan 's moeders zijde.

Schrijver vervolgt dan : „Het is uit den aard der zaak niet moeilijk geweest te kunnen
bepalen dat de bovenste helft van het schild het wapen vertoont der familie Ridders

en de onderste helft dat der familie Post, ofschoon de combinatie
van deze twee wapens o.i. slecht is".

Waar de schrijver slechts dit gegeven ter beschikking stond, is
het begrijpelijk dat hij, op gezag van Fr. Hr. Heüenbroek, de ach-
terkleinzoon van de bouwmeester Pieter Post, tot deze gevolgtrek-
king kwam.

Enige maanden later gaf A. ]• C. Kremer, in hetzelfde blad
(bladz. 186), een z.i. passende verklaring bij het door Vosterman
van Oijen gepubliceerde wapen. Deze verklaring luidde als volgt:

„Post had een betrekking aan het hof van den prins van
Oranje. Deze gaf hem den rang van te behoren tot het hofgezin, in
het latijn domesticus (hofmeester), men noemde dergelijke perso-

nen „edellieden van den prins". Zij waren een soort lieden die men in de middeleeuwen
ministeriales noemde. Persoonlijk hadden zij een hoogeren rang dan de gewone burgers,
maar waren geen erfelijke edellieden.

Vele dergelijke personen waren niet van schildboertige lieden afkomstig en bezaten
geen wapen, dat toch soms noodig was om te kunnen zegelen.

Om in deze behoefte te voorzien, kregen zij de vergunning of namen de vrijheid, te
zegelen met het wapen van hunnen heer, even als dat in de middeleeuwen met vele
vasallen en ministerialen het geval was. En nu zien wij dat Post die gewoonte volgde,
maar met een wijziging. Het geslacht zijner vrouw, Rachel Ridders, bezat blijkbaar een
wapen, hij gebruikte dat in het door hem ontworpene en gaf het de eereplaats in het
doorsneden schild en daaronder plaatste hij in het gedeelde onderschild Ie. de hoorn
van Oranje en 2e. de leeuwen van Dietz. Zeer zeker ging hij ook hierin zonderling te
werk. Het zou voldoende geweest zijn in het hoofd alleen het wapen van Oranje te
plaatsen of Oranje en Nassau, maar Pieter Post had wellicht geen verstand van heral-
diek, wat nog wel eens het geval is met architecten en schilders".
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Beperkte Vorsterman van Oyen er zich toe te verklaren dat de bovenste helft van
het schild kennelijk het wapen van de familie Ridders vertoont en de onderste helft dat
van de familie Post, en noemt hij het slechts een z.i. slechte combinatie. Kremer gaat
veel verder. Hij meent dat het Post persoonlijk was die het wapen ontwierp en daar-
bij gebruik maakte van een bestaand wapen van de familie Ridders (die uit Holstein af-
komstig was).

Ten overvloede meent hij daarbij te moeten bemerken dat Pieter Post wel zeer
eigenaardig te werk ging. Hij vergeet echter dat de in dit wapen getekende hoorn niet
de hoorn van Oranje was zoals hij aangeeft, want Oranje voert in goud een blauwe
hoorn gesnoerd en geopend van rood en met goud beslag, wat niet het geval is bij
het door Vorsterman van Oyen gepubliceerde wapen. Ook de leeuwen zijn niet de
leeuwen van Dietz.

Uit een en ander blijkt wel, dat men het in 1894 geen zonneklaar geval vond en
meer gezocht heeft hoe, het gegeven wapen voorhanden zijnde, dit dan wel te verklaren
zou zijn.
. Of het in deze beschrijving genoemde en afgbeelde wapen inderdaad het wapen van
Pieter Post is of door hem gevoerd is, is moeilijk vast te stellen.

Te vermelden is hierbij evenwel, dat er enige brieven van Post bewaard gebleven zijn
in het Koninklijk Huisarchief1), waarop ongeschonden lakzegels van Pieter Post. Deze

zegels vertonen evenwel geen wapen doch een monogram samen-
gesteld uit de letters P, O, S en T. Wij mogen aannemen dat dit

/»!•'».'" ' \ monogram door Post werd ontworpen. Ook werd Post op 8 Januari
1657 door het curatorium van de universiteit te Leiden belast

••' met het ontwerpen van een nieuw zegel voor dit college.2)
Het is begrijpelijk, dat men bij het door Vorsterman van Oyen

gebubliceerde wapen niet verondersteld heeft mogelijk met het wa-
-. i pen van de familie Ridders te doen te hebben. Toch is dit moge-

lijk wel het geval. De bron, die hiertoe de aanwijzing geeft
— een stamboom (zie afb.) samengesteld in 1743 door Mr ]an Frangois Drijfhouf) en
een wapentekening (zie afb.), gedateerd 1747, van de zelfde hand') •— is minstens zo
betrouwbaar als de wapentekening met de aantekening van Fr. Hr. Hellenbroek. Mr
Jan Franfois Drijf/zout was ook een achterkleinzoon van Pieter Post. Hij geeft echter
behalve het door Hellenbroek aan Post en zijn huisvrouw toegeschreven wapen — dat
volgens Mr ƒ. Fr. Drijfhout het wapen der familie Ridders is — het wapen van Jan
Jzn Post, de vader van de bouwmeester Pieter Post.

Het is een gedeeld wapen, waarvan de bovenste helft van het schild een zilveren
posthoorn gesnoerd en gemonteerd van goud, op blauw veld vertoont en de onderste
helft drie gouden vissen (posten) op zilveren veld. Een sprekend wapen dus. Bij de
vissen staat uitdrukkelijk vermeld „Posten" !

Met betrekking tot het door Hellenbroek gegeven wapen wendde ik mij in 1936 tot
het Nederland's Patriciaat, in de hoop daar misschien het origineel te kunnen zien en
anders toch inlichtingen omtrent het genoemde perkament te kunnen ontvangen. Hoe-
wel een groot deel van de verzameling Vosterman van Oyen bij deze instelling was
ondergebracht, wist men daar niets van het betreffende wapen, doch veronderstelde dat
het wel naar Amerika verkocht zou zijn. In 1938, toen wijlen Prof. L. Slothouwer in
New York samen werkte met een architect Geo Post, was in de pers te lezen, dat de
Amerikaanse architect zich met gerechtvaardigde trots noemde „een nakomeling van
Pieter Post, die het Mauritshuis en het Huis ten Bosch heeft gebouwd". Hoewel be-
kend is dat Pieter Post bij de uitvoering van het Mauritshuis betrokken was, mogen wij
zeker niet aannemen dat hij het Mauritshuis gebouwd heeft. Een misvatting die zijn
oorzaak wel vindt in het handschrift van Pieter Post aanwezig in de K.B. in Den Haag

1) K.H.A. map 1477—1478.
Van <ie vier brieven, resp. van 25 Juli, 10 en 10 September 1664 en 12 November 1665, alle-

gericht aan Vorst Johan Maurite van Nassau-Siegen, zijn dié van 10 en 19 September 1664 en
12 November 1665 van genoemd lakstempel voorzien.

2) Zie Blok : De bouwmeester Pieter Post als schilder en teekenaar, Bouwkundig Weekblad.
4 en 11 April 1942.

;1) Mr Jan Francols Drijfliout, Ie commies ter griffie van de Prins van Oranje.
Voor do genealogie Drijfhout zie Nederland's Patriciaat, jaargang 1938.
•') Boide stukken zijn het, eigendom van de' Hoog Edel Gestrenge Heer A. H. Drijfhout vi\n

Hooft te Oegstgeest, dio indertijd zoo welwillend was ze mij ter reproductie en publicatie enige
lij-d af te staan, waarvoor ik hier mijn oprechte dank betuig.

;>) Uitvoerig werd dit onderwerp door mij behandeld In „De architect Maurits Pieterszn. Post
en de tuin van het Mauritshuis", Jaarboek Die Haghe 1940, en in een artikel „Nederlanders
werkten in Duitschland, Duitschers werkten in Nederland", Centraalblad der Bouwbedrijven,
8. 15 en 22 Maart 1941.
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met een groot aantal door hem gesigneerde tekeningen van het Mauritshuis, welk hand-
schrift dateert uit 1652. Een tijd dus toen het Mauritshuis reeds lang gereed
was. Dit handschrift was door Post in opdracht van de bouwheer, Johan Mau-
rits van Nassau - Siegen vervaardigd, eenvoudig om ^- zoals Post's zoon en opvolger
later in een brief d.d. Siegen 6-8-1670 zou schrijven, „wijder ben ick oock wacker
doende om de begraffenis van alle seijde op sijn Reghte maet op het pampier te stellen
ofte te brengen / en op de selleste maet als mijn vader saleger, U wee vors: gen: hoog :
gemeld : hu(is) in den hagh gedaen heyt". Op 23 Augustus 1672, schreef hij vanuit den
Haag : „voort bin ick doende met U : wee : vors : gen : hoogh geachte wercken, het
huys alhier / brasiel, sonnenburgh ende begraffenisse ;ofte de tombe tot Siegen / om
die allen op eenen maedt te brengen, te weeten op soo daenege maet, als het huys in
boeh van Haer Hooght, door mijn vader zal: is gedaen, het welcke U : wee : vors : gen :
door een missieve also heef begeert, en als dan de bedroeve tijden beginnen te ver-
anderen tot welstandt / daen te mogen laten uytgaen in prindt, opdat al de werrelt U :

Voor zover tot nog toe bekend, had Pieter Post slechts drie zoons, waarvan de ene
wee : Door : Lut : Heijt: schonen wercken en gebouwen moqen aenschouwen."
jong gestorven is, terwijl de anderen geen mannelijke nakomelingen hadden.

Aengeth. den XVIII Meye XV1C vier Jan Jansz.
gtaesschrijver, Jonggesel van Leyden

met
Franshijntge Pieters, Jongedochter van Haerlem
zijn zelffs niet gecompareert mer is van haerlem
wegen attestatie overgelevert

Zo werd in het Bruytboek in Leiden opgetekend, terwijl in Haarlem dit voorgeno-
men huwelijk als volgt werd vastgelegd :

30 May 1604
Jan Jans, Jongesel van Leyden, woonende aldaec

met
francijnken pieters jonged.(ochter) van Haerlem
woonende in de Smestraat.

Zij trouwden 29 Juni 1604.
Uit dit huwelijk werden geboren en op de navolgende data in de Grote kerk te Haar-

lem gedoopt: 22 April 1607 Pieter, 1 Mei 1608 Petrus, 18 Juli 1610 Antoni, ± 1612
Frans en 14 November 1614 Johanna.

Het eerst geboren kind, Pieter, moet reeds spoedig gestorven zijn, want ruim een
jaar later werd het tweede kind, een zoon, met de naam Petrus gedoopt.

In het „doodboek" vinden wij aangetekend dat op 29 Juli 1607 werd gemaakt „Een
opening voor een kint van Jan Jansz. in de Smedestraat". Verder werd er, voor zover
na te gaan, tussen April 1607 en Mei 1608 geen kind begraven waarvan de vader
Jan Jansz, heette, zodat de aantekening van 29 Juni 1607 zeer waarschijnlijk het eerste
kind van Jan Jansz. Post betreft.

Jan Jansz. zelf werd in de week van 16 op 23 November 1614 eveneens in de grote
kerk te Haarlem begraven.

„Een opening voor Jan Jansz. glaesschrijvef".
Volgens Ampzing is hij 11 November 1614 gestorven1').
De vier andere kinderen bleven in leven.
Werd bij de doop van het eerste kind kind, Pieter, de vader nog genoemd Jan Jansz.

van Leyden, bij de doop van het tweede kind, Petrus •— in de architectuur-geschiedenis
algemeen bekend als de bouwmeester Pieter Post •— vinden wij vermeld :

/ May 1608, Petrus, vader, Jan Jansz. Post van Leyden
moeder [rancijntje Peters
get. Peter Petersz. en Aert van Balen.

Pieter Post trouwde 24 Mei 1638 te Velsen met Rachel Ridders.
.Wij vinden hierover in het trouwboek der gereformeerde gemeente te Haarlem :
2 Mei 1638, Pieter Janssen j.g. van haerlem, wnd (wonende) in de Smeestraat, met

Rachel Ridders, j.d. uyt het land Holsteyn, wnd. op de Craeyenhorster-
graft.
attestatie
gegeven op
Velsen dese 18 mey 1638
aldaer getrout den 24 dito.

") Ampzing : Beschiijving ende Lof der stad Haarlem.
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Uit dit huwelijk werden in de Grote Kerk te Haarlem gedoopt : 10 Juli 1639 Johannes,
26 Augustus 1640 Catharina, 25 Augustus 1641 Elisabeth, 16 Augustus 1643 Maria,
6 September 1644 Josijntje en 12 December 1645 Maucits.

Bij de doop van deze zes kinderen was de grootmoeder Francijntje Peters steeds een
van de doopgetuigen.

De dochter, Josijntje gedoopt, vinden wij verder steeds Francina genoemd. Wij mogen
aannemen, dat het in de bedoeling gelegen heeft haar naar haar grootmoeder te noe-
men en dat de naam Josijntje op een schrijffout van de ambtenaar, die de doop heeft
ingeschreven, berust7),.

Nadat Pieter Post zich in den Haag gevestigd had — dit was een voorwaarde bij zijn
benoeming tot architect ordinaris van Prins Frederik Hendrik — werden uit dit huwelijk
nog in de Kloosterkerk te 's-Gravenhage gedoopt: 10 Maart 1647 Henrick, 24 Juni 1648
C/ara en 25 November 1650 Rachel.

Uit de namen der doopgetuigen bij de zonen Maurits en Henrick blijkt de goede ver-
standhouding tussen Post en zijn vorstelijke opdrachtgevers. Bij de doop van de zoon
Maurits was graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen (de Brisiliaan) getuige. Voor zijn
verdere leven is dit voor Maurits Post — die na de dood van zijn vader deze in dienst
zowel van de Oranjes als in dienst van Johan Maurits opvolgde — van belang geweest.
De zoon Henrick werd door de gemalin van Prins Frederik Hendrik, Amalia van>
Solms-Braunfels, ten doop gehouden en ontving de naam Henrick zonder twijfel naar
Prins Frederik Hendrik, die algemeen „Prince Henry"s) genoemd werd. De prins zelf
was niet meer in staat de doopplechtigheid mede te maken. Hij lag toen reeds op zijn
ziekbed en stierf vier dagen later.

De zoon Henrick vinden wij nadien niet meer genoemd, ook niet in de acte kort na
Post's dood opgesteld (20 October 1669) waarin alle kinderen en aangetrouwde kin-
deren vermeld worden.s)

Pieter Post kwam op 30 April 1640 officieel in dienst van Prins Frederik Hendrik en
wel „omme opsicht te hebben op .de timmeragie alhier (den Haag) int Noorteijnde"10).

Die zelfde dag werd opdracht gegeven hem 213 Gld. 10 st. uit te betalen „over ver-
scheijden teeckeningen, vacatien, reis ende teercosten bij hem gedaen ten dienst van
Sijne Hooch.t. in de jaren 1637, 1639 ende 1640".11)

Deze vroegere werkzaamheden verrichtte hij waarschijnlijk onder leiding van Jacob
van Campen, die echter zelf nooit in vaste dienst van de prins geweest is. De 6e Mei
1640 werd opdracht gegeven Jacob van Campen 3500 Gld. te betalen" die Sijne Hooch.t.
hem is toevougende tot vervullinge van sijne gedane oncosten soo van huishuyre als
onderhout van Sijn E. Persoon, terwijl hij zich hier in den Hage ten dienste van Sijne
Hooch.t. heeft opgehouden"12).

Merkwaardig is hierbij, dat Post bij de uitbetaling van 213 Gld 10 st., op 13 April
1640, uitdrukkelijk als architect genoemd wordt, terwijl bij deze uitbetaling aan Jacob
van Campen géén titel of beroep vermeld staat.

Op 13 Februari 1645 wordt Post voor het eerst officieel genoemd als schilder en
architect van de prins,

„Sijne Hooch.i. ordonneert hiermede sijnen tresorier ende rentmr. generael
Theijman van Volbergen te tellen aen Pieter Post schilder ende architect
van sijn gebouwen de somma van duysent Carolus guldens, die Sijne
Hoch.t. hem voor een extra ordinaris is vereerende en schenkende over de
goede diensten en debvoiren bij hem nu eenige jaren herwaerts aen Sijne
Hoch.t. gedaen " 1 3 ) .

terwijl de volgende dag, 14 Februari 1645, de officiële acte van benoeming werd op-
gemaakt.14)

7) Uit de aanteekeningen van den Heer Drijfhout van Hooit bleek mii. dat een zekere Antoni
Post, j .m. van Wesel, te Haarlem in 1605 trouwde met Josijntje van Balbergen j.d. van Brugge.
Dezo Antoni Post zou een broeder van Jan Jansz. Post, <le „glaessohrijver", geweest kunnen
zijn, waarmede de naam Josijntje bij de familie Post te verklaren zou zijn. Uit het huwelijk
van genoemde Antoni Post met Josijntje van Balbergen werd te Haarlem in 1609 een kind
Josijntje gedoopt. Ook in 1630 werd te Haarlem een Josijntje Post gedoopt uit het huwelijk van
Aarnoudt Post en Susanna Jans.

8) „zoals 'hij ter eere van den Fransehen Koning Hendrik van Navarra. als Hendrik IV Koning
van Frankrijk) in den kring der zijnen steeds genoemd wend". P. J. Blok, Frederik Hendrik,
Prins van Oranje, blz. 7.

B) Gem. Arch. 's Gravenhage, Not. M. BeeTtman. Ko. 281, Fol. 203.
10) N.D.A. (Nassau Domein Archief) No. 599 Fol. 51y..
" ) N.D.A. No. 735 Fol. 391.
12) N.D.A. No. 735 Fol. 392.
13) N.D.A. No. 785 Fol. 289v.
!•*) N.D.A. No. 599 Fol. 152.
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Acte voor Pieter Post schilder ende
architect, omme Sijne Hoch.t. te dierten
als schilder ende architect in dessellfs
gehouwen, in dato den veertienden
February sestien hondert vijff ende veertich.
Frederick Hendrick bij der Gratiën Godts Prince van Orange, Doen te
weten dat midts de goede experientie ende ervarentheydt die wij bevon-
den hebben in den persoon van Pieter Post schilder ende architect woo-
nende tot Haerlem wij den selven aengenomen hebben, als wij hem
aennemen hiermede, omme hem als schilder ende architect te gebruycken in
onsc gebouwen waer voor wij kern over sijne vacatien soo wanneer hij in
onsen dienst buyten de stadt sal reysen toegevoucht hebben ses guldens
's daechs, ende vier gulden over montcosten, behalven de wagevrachten
ende teeckeningen bij hem te maecken, die hij particulierlijcken in zijne
declaratien sal specificeren. Ordonnerende onsen Tresorier ende Rentmees-
ter generael Thijman van Volbergen hem hier naer te reguleren ende de
betalinge in dier vougen op sijne declaratie te doen, alles tot onze naer-
der'e ordre. Gedaen in 's-Gravenhage desen veerthienden February XVIC
vijff en veertich.

Merkwaardig is hierbij, dat Post niet als „architect", doch uitdrukkelijk als „schilder
en architect" genoemd wordt. Noch bij zijn voorganger, de la Vallee —• de eerste officiële
hofarchitect — noch bij zijn opvolgers, Maurits Post, Joh. van Swieten, Jacob Roman,
vinden wij deze combinatie1*'). Post was dan ook een zeer verdienstelijk schilder en
tekenaar. De door hem in prent gebrachte begrafenis van Frederik Hendrik en een vijf-
tal olieverfschilderijtjes zijn hiervan wel de bekendste getuigen11').

Zijn opvolger als opzichter over de gebouwen in het Noordeinde werd de architect
Bartholomeus Drijfhout, wiens benoeming „als contrerolleur ende opsichter van S.
Hooch.t. wercken int Noorteynde" van 27 Maart 1645 dateert.17)

Weer een jaar later, 9 Februari 1646, volgde Post's aanstelling tot „architect ordi-
naris" van de Prins.18)

Onwillekeurig vraagt men zich af wat wel het verschil tussen het „architect" en het
„architect ordinaris" geweest mag zijn. Ook Peters heeft zich hiermede, in „die Haghe"
1908,10) beziggehouden en meende voor wat de benoeming van 1645 betreft, dus tot
architect

„misschien ook vond men het beter hem niet als „ordinaris" maar af en
toe adviseerend, als extra ordinaris architect te gebruiken".

Hij zegt dan verder :
„Ligt in de bewoording zijner aanstelling tot „architect ordinaris" van
de Prins de bedoeling opgesloten, dat S.H. zich voorbehield om desverkie-
zend ook andere bouwmeesters te raadplegen en deze werkzaamheden op
te dragen - m-i- wel".

De verklaring van Peters lijkt mij gezocht, want we zullen de benoeming van Post
tot architect ordinaris toch zeker als een promotie voor hem hebben te beschouwen. Was
dit niet het geval geweest, dan had de Vorst eenvoudig met de benoeming van 1645
kunnen volstaan dan toch zou Prins Frederik Hendrik zeker niet geschroomd hebben,
als hem dit wenselijk voorkwam, andere architecten te raadplegen.

Laten wij bij de verklaring van Kremers de gehele fantasie over Post — dat hij geen
wapen gehad zou hebben en het nu zelf stuntelig samenstelde — weg, dan blijft over,
dat Post door de benoeming van 1646 tot het „Hofgezin" was gaan behoren en dat is

. belangrijk.
Bij de benoeming van 1645 werd de tresaurier generaal eenvoudig opgedragen voor

de salarisbetaling te zorgen. Bij de benoeming van 1646, als architect ordinaris, daaren-
tegen moet zijn „tractementen gelijck de tractementen van onze andere domestiue offi-
cieren betaelt werden". Het is zeer wel mogelijkq, dat het diensjaar 1645.—1646 een
soort proeftijd geweest is, gewenst, daar aan het deeluitmaken van het ,,hofgezin" bi-
zondere voorrechten verbonden waren.

Zo vinden wij Post ook in de „Lijst van Domestique officieren ende Dienaren van
l s ) Zie Blok. Nedcrlandsehc Hofarchitecten in de 17e eeuw, Centraalblad der Bouwbedrijven

1940. 16 en 30 November.
I'1) Zie Blok : De bouwmeester Pieter Post. als schilder en teekenaar, Bouwkundig weekblad,

1942. 4 en 11 Arpil.
•") N.D.A. No. 599, Fol. 155.
l») N.D.A. No. 599, Fol. 208v.19) Peters, G. H. : De 's Gravenhaagschc bouwmeester Pieter Post, Die Haghe', 1908, bladz.

147 en 163.
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Sijne Hoocheyt, dewelcke in den Rouw sullen gecleet werden ; alsmede die Cleergelt
sullen genieten over het affsterven van Hare Con : Hoocheyt. sijnde deser werelt over-
leden in Engelant int Hof f te Whitehal op Maendach den 3 January 1661.

Aen Architect Post 125: 0 : 0 : -°)"
Dat was dus ook een voordeel van tot het „Hofgezin" te behoren. Bovendien stond

hij op de „Arrest lijste peck tonnen over de vreede „met Engelant", d.d. 16 Augustus
1667 : — tot het doen van teyckenen van vreughde over de vrede met Engelant tot
laste van' den lande eenige vuerwercken.

Is gearresteert de Lijste van de pecktonnen oitimc te vieren over de vrede.
•Architect Post . 5."

Post bleef tot aan zijn dood in dienst van de Oranjes en werd hierin opgevolgd door
zijn zoon Maurits (1645—1677).2')

De 2e Mei 1669 tekende Constantijn Huygens in zijn dagboek aan : „Obit amicus
meus Petrus' Post", en verder, dat hij was „in 2 Dagen sieck ende dood". De 8e Mei
1669 werd het begraven van „Monsr.Posr op de Veerkade (te 's Gravenhage) met 2
pozen beluid", waarvoor 6 Gld. en 10 st. werd betaald.
• In het jaarboek van de Vereniging Haerlem (1941, blz. 42) wordt als plaats van over-
lijden Haarlem aangegeven"2). Helaas heb ik hiervan in het Gemeente-archief te Haar-
lem geen bevestiging kunnen krijgen, zodat de plaats van overlijden onbekend blijft. De
vrij lange termijn tussen overlijden en begraven zou zeker te verklaren zijn met een
overlijden in een andere plaats dan de plaats van inwoning, waar ook de begrafenis plaats
vond.

Posr-werd in de Kloosterkerk te 's Gravenhage begraven. Het graf werd door hem
de 16e Mei 1664 gekocht.

,, wel en wettelijk vercofl, gecedeert, getransporteert ende in
volle vrije cygendomme overgedragen te hebben, sulcx hij doet bij desen
aen Mons.r Pieter Post, architeeck van Sijne Hooch.t. den Hecre Prince
van Orangien, woonende alhier in den Hage, de gerechte helft van seecker
gemetselte graffsteede gelegen in den predicaner clooster, anders genaemt
de Princekerck, staende in 't Voorhout alhier in den Haage, gelegen aan de
Westzijde van de voors. kerck in de derthiende Reghel het vijffde graff.
Daer de kinderen en Erfgenamen van Bartholomeus Drijffhout de weder-
helft is toebehoorende enz.'"2X)

Bartholomeus Drijf hout, die zoals wij zagen, Post in 1640 als opzichter opvolgde, was
in 1649 overleden. De zeer goede verstandhouding, die tussen beide vakgenoten — die
ook samen het project voor de Oostkerk te Middelburg maakten2'1) — bestaan moet
hebben, blijkt wel uit het feit dat Post als voogd over Drijfhouts onmondige kinderen,
Maria en Frangois Drijf hout, werd benoemd25).

Deze Frangois Drijf hout nu trouwde 1674 met Post's dochter Francina (Josijntje ge-
doopt).

Uit dit huwelijk werden twee zoons, Pieter en Willem genaamd, geboren.
Pieter Drijfhout trouwde Magdalena van Hardenbroek, uit welk huwelijk o.a. geboren

werd Jan Frangois Drijfhout, de samensteller en tekenaar van de hier genoemde stam-
boom en het afgebeelde wapenblad. Hij was dus een kleinzoon van een van Post's
dochters.

En nu Frederik Hendrik Hellenbroek. Ook hij was een kleinzoon van een van de
dochters van de bouwmeester, en wel van Maria Post.

Uit het huwelijk van Maria Post (geb. 15-8-1643) met Frederik Ruysch, hetwelk
4-12-1661 te 's-Gravenhage gesloten werd, werd o.m. een dochter geboren,2") Anna

20) N.D.A. No. 601, Fol. 181v., 2 Februari 1661.
21) Op 25 October 1670, aangesteld, als ..architect ordinaris" viin T'rins Willcni III.
2 ' ) In het rapport door <le architect A. J. Th. Kok — onder wiens leiding in 1938 de fraaie

voorgevel van het door Post in opdracht van het Hoogheemraadschap Rijnland ontworpen, voor-
malige huis Swanenburgh te Halfweg werd hersteld — aan de Directie van de suikerfabriek
Holland, Cenfralo suiker maatschappij N.V. Amsterdam uitgebracht, wordt als plaats van over-
lijden Haarlem aangegeven. Dit rapport werd door het btötuur van de verceniging Haerlem
in genoemd jaarboek gepubliceerd.

23> G. A. 's Gravenhage, Nor. C. v. <1. Beets. No. 564. Fol. 65.
2-1) Blok : Pieter Post, der Baumeister der Prinsen von Oranien umi des Fürslcn Johann

Moritss von Nassau-Siegen blz. 37—40.
2B) G. A. 's Gravenhage. Not. v. Vijver, No. 215. Fol. 802, 30 Dec. 1653, Not. Beeckmaii. No. 273,

Fol. 370, 8 Sept 1661, Not. V. Rijp, No. 412. Fol. 217. 15 Nov. 1661.
2(1) Een andere dochter was de bekende bloemenscliilderes Rachel Ruysch. getrouwd met don

schilder Jurlsen Pool. Zie Blok : Eenige aanteekeningen omtrent het werken van Nederlanders
in Duitschland, De Schouw, 2 Maart 1942.
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Ruysch. Zij weer trouwde Isaacq Hellenbroek en uit dit huwelijk werd genoemde Fee-
dccik Hendrik Hellenbroek geboren.

Wat afstamming betreft zijn beide berichtgevers als gelijkwaardig te beschouwen.
Drijfhout geeft echter behalve het voor de familie Ridders sprekende wapen een spre-
kend wapen van de familie Post

Het wapenblad (zie afb.) —• volgens de letters op het, onder het centrale wapen
Drijf hout aangegeven lint, J. F. D. 1747 Fecit, door hem zelf getekend, en de tevoren
door hem samengestelde stamboom Post (waarvan fragment), welke in de linker boven-
hoek het opschrift draagt : „Genealogie van de familie van Post, geformeert door Mr
Jan Frangois Drijfhout, anno 1743", doen hem kennen als iemand met zeer veel be-
langstelling voor zijn voorgeslacht.

Zeer waarschijnlijk zal het wapen van Post, met posthoorn en vissen, het door Jan
Jansz. Post gevoerde wapen zijn. Of Pieter Post, dan wel een van z'n zoons, of kleinzoons,
b.v. Fr. H. Hellendoorn het andere wapen zo samenstelde, blijft een open vraag, de
bovenste helft van dit wapen wijst zeker op de familie Ridders, dus het vrouwelijk
wapen, terwijl de onderste helft dan het mannelijke, dus het wapen van Pieter Post,, zou
moeten zijn. Dit laatste zou dan door het vervangen van de vissen (posten) door leeu-
wen (zilver op rood, hetgeen weer niet overeenstemt met de leeuwen uit het wapen
van Dietz, die Post aan het prinselijk wapen ontleend zou moeten hebben) wel het
sterkst verminkt zijn.

Als gezegd is er geen nadere aanwijzing bekend, die het zou rechtvaardigen dit wapen
zonder meer aan Pieter Post toe te schrijven. Het wapen met posthoorn en posten als
het wapen van de vader Jan Jansz. Post te aanvaarden, lijkt mij alleszins verantwoord.

's-Gravenhage, Jan. 1953.

Bij Keizerlijk decreet van 18 Augustus 1811 (juncto 17 Mei 1813) gelaste Napoleon
(Décret impérial relatif a ceux des habitants des departements de la Hollande qui
jusqu'a présent n'ont paseu de noms de familie et de prénoms fixes):

„Ceux de nos sujets des departements de la cidevant Hollande, des
Bouches du Rhin, des Bouches de l'Escaut et de l'arrondissement de
Breda qui jusqué'a présent n'ont pas eu de noms de familie et prénoms
fixes, seront tenus den adopter dans l'année de la publication de notre
présent décret et den faire Ia déclaration par devant l'officier de l'état
civil de la commune oü ils seront domicilies".

De termijn van „binnen het-jaar 1811 werd later verlengd tot 1 Januari 1814, terwijl
de Nederlandse Regering bij K.B. van 5 November 1825 (St.bl. No. 74) opnieuw
een termijn van 6 maanden openstelde voor het aannemen van geslachtsnamen.

Wij richten een dringende aanbeveling
tot onze Leden om vooral te kopen:

De Nationale uitgave „DE RAMP"
100 exclusieve foto's van de ramp, met Voorwoord van H.M. de Koningin,
verkoopprijs f3.50, welke geheel wordt afgedragen aan het Nationaal
Rampenfonds, die eerstdaags zal verschijnen.
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DE OORSPRONG VAN HET GESLACHT KIKKERT*)
In het Nederlandse Archief voor Genealogie en Heraldiek, 7de jaar-

gang, aflevering nr. 8 van Augustus 1949, heb ik aan het slot van een
artikeltje gezegd, dat het Geslacht Kikkert mij vanaf omstreeks 1600 goed
bekend was en dat ik gaarne inlichtingen zou verstrekken aan geïnte-
resseerden. Hierop mocht ik sindsdien vele reacties ontvangen en er is
ook een Familievereniging Kikkert gesticht, secretaris de heer P. S. A.
Kikkert, Huize ,,'t Torentje", Middenweg 121, Midden-Beemster.

Ik prijs mij echter gelukkig dat niemand naar de oorsprong van de
Kikkerts heeft gevraagd, want ik had hierop tot nu toe geen afdoend
antwoord kunnen geven. Het onderzoek liep dood te Enkhuizen en het
gevondene kon mij nooit geheel bevredigen, omdat niet afdoend kon
worden bewezen, dat de vermeende stamvader inderdaad een Kikkert was.

Laat ons voor het gemak uitgaan van de bekende kastelein en strand-
vonder van het Eierland, Albert Lambertsz. Kickert, die zich in 1681 op
Texel vestigde en wiens fraaie grafzerk nog steeds in de N.H. Kerk te
Den Burg bewonderd kan worden.

Hij werd 28 Januari 1635 te Enkhuizen gedoopt en stierf op Texel
15 November 1697.

Zijn vader Lambaert Albaerts Kickert huwde 8 Februari 1632 te Enk-
huizen met Geert Jans, De doop van deze Lambaert bracht reeds een
puzzle, want de enige inschrijving welke in aanmerking kwam betrof
een Lambertyen, gedoopt 24 Mei 1609, vader Albert Heyndricxsz., moe-
der Anna Jans. Immers, in die tijden werd de uitgang ,,tyen" uitsluitend
voor meisjes gebruikt!

Voorts was nog bekend een Pieter, gedoopt te Enkhuizen 28 October
1607 uit dezelfde ouders, dus vermoedelijk een oudere broer van Lam-
bertyen.

Vervolgens is in de ,,Historie van Enkhuizen" sprake van een Cornelis
Kickert en van een Jan Kickert, welke broers van Lambaert en Pieter
geweest zouden kunnen zijn.

Wij stonden dus voor de opgave om te bewijzen dat het hier 4 broers
betrof met als ouders Albert Heyndricxsz. en Anna Jans, achternaam
van de vader onbekend, doch vermoedelijk Kickert.

Inderdaad werden de 4 broers onder de kinderen aangetroffen welke
bovengenoemd echtpaar te Enkhuizen liet dopen :
1. Heyndrickye, 25 Augustus 1602.
2. Jan, 10 April 1605.
3. Pieter, 28 October 1607.
4. Lambertyen, 24 Mei 1609.
5. Jacob, 7 November 1610.
6. Marytgen, 24 Februari 1613.
7. Jacob, 11 Januari 1615.
8. Cornelis, 6 Mei 1618.

Dat het eerste kind reeds in 1602 werd geboren maakte het zoeken
naar de huwelijksdatum heel wat gemakkelijker, want tot en met 1605
vonden wij diverse personen, die bij hun huwelijk alleen met Albert Hen-

*) Op verzoek van de auteur, die het plan heeft meer over de familie Kikkert te
publiceren, overgenomen uit „Voor vrienden van Texel" het Vogelparadijs, 3e Jaargang
No. 5, Juni 1952.

3 0 . , . " • - • •



driksz. werden aangeduid. Er bleef slechts over het huwelijk van Albert
Heyndricxsz. van Soest en Anna Jans van Enkhuizen op 23 December
1601.

De aanduiding „van Soest" gaf nieuwe hoofdbrekens. Was dit een
plaatsaanduiding of een achternaam ? Het laatste leek waarschijnlijk,
want in een transportregister uit die tijd kwamen wij ook een Jan Jansz.
van Soest tegen. Maar waarom noemde Albert Heyndricxsz. zich niet
Kickert, want met uitzondering van Jan en Pieter huwden alle andere
zoons onder deze naam. Moest men hieruit afleiden dat de naam Kickert
pas later was ontstaan ? Er tegen sprak in de eerste plaats het feit, dat
reeds in 1601 een rechtsgeding te Amsterdam aanhangig werd gemaakt,
waarin een Cornelis Kickert optrad. Deze moet dus op zijn minst van
dezelfde leeftijd geweest zijn als Albert Hendricxsz. En in de tweede
plaats een vondst in een legger der graven van de Zuiderkerk te Enk-
huizen, waar sprake is van een graf toebehoord hebbende aan Lambaert
Albaerts Kickert, vertonende een huismerk, waarin de letters A H K.

Men herkent dit huismerk onmiddellijk als dat van de Kikkerts. A.H.K.
zijn niet de initialen van Lambaert, doch de enige die hiervoor in aan-
merking komt kan slechts zijn vader zijn, zodat Albert Heyndricxz, reeds
in 1601 de naam Kickert moest hebben bezeten. Dit wees er dus op dat
,,van Soest" wel degelijk een plaatsaanduiding kon zijn, zodat ik pro-
beerde mijn licht op te steken in het Stichtse dorp van die naam. Hier
bleek dat de registers pas in 1702 beginnen,, zodat ik een verder onder-
zoek als vrij hopeloos beschouwde, ofschoon ik wel eens wilde snuffelen
in het Rechterlijk Archief van Soest, dat vanaf 1498 bewaard is gebleven.
• De kwestie bleef mij echter hogelijk interesseren, zodat ik om mijn

geweten te sussen voor de goede orde ook nog een brief zond aan het
Evangelische Pfarramt te Soest in Westfalen. Ik verwachtte er hoege-
naamd niets van, denkende dat het oude geslacht Kikkert toch zeker
van Nederlandse oorsprong moest zijn.

Het Pfarramt deelde mede, dat de registers van Soest ook pas onge-
veer een eeuw na 1600 beginnen, en dat men mijn brief aan het Stadt-
Archiv had doorgezonden.

Tot mijn verbazing ontving ik enige dagen later een schrijven van
deze instantie, waarin mij nota bene een uittreksel werd verstrekt uit
het Missiv Buch, Hs. C 31, waarin zich een afschrift bevindt d.d. 18 Fe-
bruari 1600 van de „Geburtsbrief an Stadt Enckhausen in Holland pro
Albertenn Kickert"! Er blijkt uit dat de Schuhniachergesell Albert
Kickert als Sohn des Weiland Mitbürgers Hinrichen Kickerts und seiner
Ehefrau Merien erzeugt, geboren und durch folgende Ehe ehelich ge-
macht worden ist". Hier hebben wij dus niet alleen een doorslaand bewijs
dat onze Albert Heyndricxsz. van Soest, Kickert heette, doch zelfs de
namen van zijn ouders worden vermeld.

Voorts gaf men mij nog op dat het Ratswahlbuch o.a. 2 Ratsherren
Kickert vermeldt nl. Gerd Kickert, ambtsperiode 1509 tot 1529 en Hin-
rich Kickert, ambtsperiode 1533—1573. Men mag wel veronderstellen
dat Hinrich de vader van Albert was en Gerd misschien de grootvader.

Men heeft mij erop attent gemaakt dat er een Familiestiftung Kicker
in Duitsland bestaat met zetel in Berlijn. Mocht een van onze lezers mij
kunnen helpen om van deze Stiftung het adres te weten te komen, dan
houd ik. mij gaarne aanbevolen.

Bussum, 5 Juni 1952. J. F. DAARNHOUWER.
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GESLACHTSNAMEN VAN ES(CH) OF VAN NES(CH)
(Van Ees, van Eys, van Nest, van Est, van Ist, enz.)

door

Dr H. W. M. J. KITS NIEUWENKAMP
(slot)

Als eigennaam in de Oostelijke delen van ons land in De Esch bij Haaksbergen en
bij Zwolle en de Hooge en Lage Esch bij Kampen, in samenstelling : De Eschmarkc bij
Lonneker.

In den Esch te Tuil bij Haaften is het ontstaan door verwarring van Esch, Es en Nes.
Es van de wortel van eten.
De betekenis hiervan zal wel geweest zijn „veld voor voeding". De oudste vorm

hiervan bekend, komt voor in Essen bij Barneveld, in 1053—71 Aszi luidend, na 1500
Essen. Van Essen te Bathmen zijn geen oudere vormen bekend dan in de 15e eeuw.

In Essen (Westphalen) is een ander woord aanwezig, het ontstond uit Astnidhi. Esse
komt verder voor in Z. Holland bij Nieuwerkerk ; bij Eibergen en Dinxperlo als den
Es. Het geslacht was dus niet vrouwelijk, wellicht onzijdig. Vandaar ook de ge-
slachtsnaam van den Es.

Hiermede is het nog lang niet uitgeput, daar men Groot Esse en Klein Esse be-
westen Goude vindt, de Eskamp te 's-Gravenhage (waar men ook de Mient vindt, even-
als de Mient te Nieuwerkerk, waar ook een Esse ligt, hoewel beiden in de Nessepolder
te Nieuwerkerk liggen); Essenburg bij Harderwijk en Essenstein bij Everdingen. Of
de Esch bij Kralingsche Veer hierbij hoort, of bij de volgende groep, is twijfelachtig.

Bij deze vormen uit Noord-Nederland, kan men nog voegen een aantal vormen voor-
komend buiten Noord-Nederland, ontleend aan K. de Flou's Toponymie :

Eps bij Heuchin (Frankrijk). Hier is -ps in Romaanse mond ontstaan uit -tth,
waaruit germ.-'s-s.*).

(Den) Es te Gits ao. 1901 ; Es te Clercken 1905.
Esaga bij St. Nicolas (Land van den Hoek, Frankrijk) 15e eeuw.
l'Esbroucke te Gulleghem in 1261.
De Flou wil de naam van Es, zoals die in Vlaardingen voorkomt afleiden van Eps

voornoemd. Hij vermeldt onder Es te Clercken de naam Vardebout van der Es in 1399,
waar dus Es vrouwelijk zou zijn).

Esch als boomsoort.
Nom. Geogr. N. meent deze vorm aan te treffen in Esschert, Assen, dorp, Essenpas,

enz.
Bij de Flou vinden we nog: Esch in Aardenburg-Ambacht: apud Eschan ao. 1171 ;

in nemore quod dicitur Escht ao. 1220, 1242; Esch 1220; den Esch te Pitthem 169-1 ;
den Esch te Ieperen : Radulphus de Escia 1119, Johannes de Essche 1267, enz.

Nes als ,,neus".
Wanneer de plaatselijke gesteldheid slechts duidelijk wijst op een landtong of

hoger land is deze vorm vrijwel niet met zekerheid los te maken van het begrip „moe-
ras, meersch" onder het volgende punt aangehaald.

Wanneer de oudere acten nesse opgeven, dan duidt dit wel op „neus", tenzij het een
schrijffout is. Zo komt-in een h.s., afkomstig van de abdij Egmond, voor: „Twie nesen
lants van elf merghen lants...... die gelegen zijn in den lande van Aemstel in den
Ambochte van Amstelerveen".
Nesse of Nisse, dan wel Nes, Nis, „moeras, meersch".

Hiervan komt een voorbeeld voor in de tekst : „in Alblasserweert (heeft) geërft tot
Alblaes die twee nessen die houden omtrent LXXLI merghen" (Boekenoogen, Zaansch
Idioticon, waaraan dit voorbeeld ontleend is, wil het uitleggen als „eilandjes, poldertjes,
laaglanden ?").

Maar ook hier is althans in Oost-Fries gebied, verwarring met „neus" mogelijk
als Dr. ƒ. Franck, gelijk heeft, die Oostfries hesse met „schiereiland, landtong" ver-
klaart.

Zonder dus tussen beide voorgaande punten een volstrekte scheiding te kunnen ma-
ken, zullen wij enkele voorbeelden geven :

De Nes (bij Rijsoord, Ridderkerk); de Groote Nes bij Alblasserdam, of Groot Nes ;
Binnen Nes bij Groot Ammers ; de Nes bij Lexmond ; de Nes buurt, straat van Amster-

*) De oudere vormen zijn : Eiz 1196 ; Ays 1273 ; Es 1295 ; Hes 1296 ; Ez 14de eeuw ;
Ecz 1415 ; D'cxz 1430 ; Eyp 1422 ,• Epx 1444 ; Eps 1559-1907,
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dam; de Nes op Ameland ; Gouwenes bij Everdingen (tenzij te lezen Gouweri-es);
Bolnes.

Vermoedelijk zijn Nesse-namen : Pernis, Renesse, Ossenissc, Scherpenissc, Bornesse,
Stavenisse, maar ook : de Nesse-polder bij Nieuwkerk, idem aan de Rotte ; de Nes-
polder t.o.v. Streefkerk.

Ook wordt in Bijdr. voor Vad. Gesch. 1912 Dl. X, afl. 4, blz. 315 vermeld : „Diderik
Bokel wien de heerlijkheid Matenesse met de daarop gebouwde hofstede de Nesse
of Matenesse toekwam".

Hiertoe behoort ook vermoedelijk den Esch te Tuyl bij Haatten, welke jongere naam
dus foutief zou zijn, daar de oudere vormen aldus zijn : Nas ; Nest ao. 970 ; In den
Neys 1312; op ten Es 1326; den Essche 1379; de Nes 1530; De Es ; de Nes; de
Neys ; de Neseke 1874 ; Den Es, de(n) Est of de Nest, Lagen Es 1854. Evenzo on-
zeker is De Nes of den Esch, polder onder Gorinchem, gem. Hagestein.

Het Aardrijkskundig Woordenboek van van der Aa geeft nog op :
de Nes of de Nesse oud adellijk huis in het land van Montfoort in de heerlijkheid den

Engh aan de Lange Linschoten.
De Nes of de Nesse, naam onder welke het adellijk huis Giessendam in de Alblasser-

waard wel eens voorkomt (Giessenburg, Gijssenborg of Giesenburg). Het behoorde
eerst aan Brederode, daarna aan van Gent, in 1490 werd het eigendom van Jan van
Wena, knape.

Tenslotte wordt genoemd Vrijennes, Vrije-Nes of Vrije-Nesse, polder Zwammer-
dam, Zuid-Holland, waarnaar een huis onder Driebergen is genoemd, aangezien men
oorspronkelijk meende hier te doen te hebben met een (vrije) heerlijkheid onder Zwam-
merdam van oudsher, hetwelk onjuist is gebleken.

Nesch of nisch, „week, drassig, vochtig".
Dit woord schijnt voor te komen in de tekst (aangehaald in Nom. Geogr. Neerl.) „de

tienden van de buitenoord'en van den Zwijndrechtschen waard".
Enkele oudere naamsvormen in geslachtsnamen.
Es : de Flou vermeldt Vardebout van der Es, 1339 onder Es te Clercken.
Essche. Onder de Minderbroeders te Dordrecht komt in 1337 voor Heinric van

Essche. In 1478 werd Jan van Essche algemeen rentmeester van Holland en Zeeland.
Nicotaas van Essche (verlatijnsd; Esschius of Eschius), bekend godgeleerde, geb.

Oisterwijk (N.Br.) in 1507, f Diest 19 Juni 1578. Pastoor van het Begijnhof St. Catha-
rina en aartspriester te Diest. Schreef verschillende godgeleerde werken.

Esch. In de 17e eeuw komt deze naam meermalen voor in de stad Dordrecht, o.a.
Cornelis van Es(ch), schepen van Dordt in 1639 (Balen vermeldt hem in dat jaar
echter in de raad en pas 1649 als schepen, wiens naam voorkomt in die van het ge-
slacht van Es van der Have (Ned. Familiewapens; Dl. I).

Nes of Nesse. Gerrit van Nes Willemsz. van den Tympcl, schepen van Dordrecht
1407, in 1413 genoemd Geraet van Nesse Willemsz. van den Tympel, dus tot hetzelfde
geslacht behorend als de heren van Slingelandt, afstammend uit Johan van den Tempel,
schepen van Dordt in 1377, die de erfdochter van Slingelandt huwde en zich Johan van
den Tempel van Slingelandt noemde.

Neysse (vgl. de Neys te Tuyl). Gijsbert Neysse van Genderen Heeren Wouterszoen,
schepen van Dordrecht in 1426.

Nest, Est, Ist (vgl: den Esch te Tuyl : Nesr ao. 970, de Nest of de(n) Est 19e eeuw):
te Gorinchem als schepen of lid der vroedschap ; 1553 Hessel van Nest Willemsz. ;
1569 Hessel van Ist Willemsz. 1574 Adraen van Eest Willemsz.

De vorm van Es komt tot dusverre in Noord-Nederland blijkbaar voor het eerst
voor in de vorm van Ylen gezegd van Es, begin 16e eeuw. Maar tussen 1622 en 1680
studeren te Leiden verschillende met de naam van Es, waarvan 3 uit Gorinchem, 2 uit
Gouda en 2 uit den Haag.

De Rotterdamsche Historiebladen door J. H. Scheffer en F. D. Obreen, Dl. I, blz.
452 bevat de gegevens over de genealogie van de admiraal van Nes (of van Es).

Nog werd gevonden, bij verzuim helaas de bron op te tekenen, de volgende tekst
betreffende de plundering van het klooster Kempen in Friesland tijdens de Spaanse be-
roerten : „Rycolt van Ess geboeren by Dockum bekent dat hij acht dagen voir Paschen
gekomen is by den troep der knechten in een klooster geheten Kempen ende hadden
genen heren ende syn hoeftman hete Johan van Soest".

Tot deze groep wordt ook gerekend Richard Esius of Hesius (sommigen beweren
dat hij van Hese heette) geb. 1546 te Maastricht, overl. te Plaisance 1629. Hij trad in
dé orde der Jezuïten in 1588 en doceerde 42 iaren te Venetië de humanitates.

Maar dat in Nederland ook personen uit Vlaanderen, zijn gekomen blijkt o.a. uit :
Poorterboek te Goes ; 1656 10 Januari, Jan Andriessc van Es, geboren te Mons.
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15 Febr. 1592 huwt te Brielle van Es, j-g. van Antwerpen, won. te Brielle en
Neettjen Cars, j.d. mede te Brielle.

Naar den Briel zijn talrijke personen uit de Zuidelijke Nederlanden uitgeweken. Of
nu deze personen in de Zuid. Ned. ten dele uit het Noorden stammen, is natuurlijk
vooralsnog niet uit te maken. Antwerpen, de grote koopstad in die dagen kon per-
sonen hebben aangetrokken uit Betuwe en Alblasserwaard en Dordrecht.

We vinden in 1543 te Antwerpen gedrukt een werkje : „Van den Tempel onser Sie-
len", enz. met een proloog van Nicolaus van Es, Priester.

Bekend is ook de stilleven-schilder Jacobus van Es, geboren te Antwerpen in 1560, 70
of 1609, ook wel van Essen genoemd (doch hij tekent van Es), die volgens Dr. Alfred
v. Wurzbach in „Niederlandisches Künstlerslexicon" te onderscheiden is van een
tweede Jacobus van Es. De „echte" zou vroeger dan 1609 geboren zijn, heet Jacob
Foppens van Es en zou in 1617 gehuwd zijn met Joanna Claessens. Zijn zoon Nicolaas
wordt in 1648 meester.

Tot de Vlaamse groep kan ook behoren Salomon van Es „ingenieur au service de
S.M. Chr.", die bij brieven van 1678 „fut honoré de la dignité de chevalier" (vgl. v.
Epen in armoiries de families nobles et patric. de Belgique, 1900, blz. 198).

De namen Es(ch) en Ex (zonder voorzetsel) komen ook voor in Oost-Brabant in
de omstreken van Zantleeuw, waarnaast de vorm Vannes in Vlaams-België optreedt,
bijv. G. Vannes, de huidige inspecteur van het Middelbaar-Onderwijs.

Tenslotte kunnen nog de volgende summaire aantekeningen genoemd worden van een
Vlaams geslacht van Es, welke vroeg of laat dienst kunnen doen als bouwstof voor
een genealogie van dit oorspronkelijk landbouwersgeslacht.

I. Cornelius van Es, geb. te Rumst (?), landbouwer, huwt Anna Victoria Braeck-
mans. Uit dit huw. :
1. Jan Frans, volgt II.
2. Jan Baptist van Es, landbouwer.
3. Constance van Es, tr. Isidoor Goedhuys, koster-organist te Walem.

II. Jan Frans van Es, geb. St. Katelijne-Waver 30 Juni 1851, onderwijzer, later
hoofdklerk b. d. Staatsspoorwegen, tr. Sidonia Annette Eugenia Danckaert op
9 Juni 1885 te Brugge ; overl. Gent 31 Dec. 1900. Uit dit. huw. :
1. Gaston, volgt III.
2. Valeer van Es, geb. 18 Dec. 1888, overl. 16 Juli 1891.
3. Ferdinand Louis Constant, volgt III/bis.

III. Gaston van Es. geb. Gent 11 Juni 1887, inspecteur b. d. Nat. Mij. der Belgische
Spoorwegen, tr. te Gent in 1910 Rosa Lamaire. Uit dit huwelijk .
1. Suzeff'e van Es, geb. St. Amandsberg 18 Nov. 1912. overl. ald. 21 Febr.

1926.
2. Denise van Es, geb. St. Amandsberg 22 Jan. 1919, overl. Gent 31 Aug. 1929.
3. Agnes van Es, geb. St. Amandsberg 15 Mrt. 1921, overl. ald. 7 Dec. 1921.

III/bis. Fernand Louis Constant van Es, geb. Gent 19 Apr. 1893, ere-directeur Rijks-
middelbare-school, tr. St. Niklaas (Waas) 7 Aug. 1920 Maria Johanna Char-
lotta Stevens. Uit dit huw. :
1. Jan Kacel Sidonia Ghisleen van Es, geb. Aalst 17 Sept. 1923, licentiaat in de

letteren en wijsbegeerte met hoofdvak geschiedenis, leraar a. h. Kon. Athe-
naeum te Ronse, tr. Zele 28 Sept. 1946 Maria Gijssens. Uit dit huw. :
a. Ilka Gabriëlle Fernande van Es, geb. Ronse 19 Mei 1949.

Nog wordt de naam van Es aangetroffen te Brussel, te Antwerpen, te Mechelen,
alsmede te Terneuzen.

Men ziet dus, dat overeenkomstig de aardrijkskundige, verspreiding der toponymen
ook de verspreiding van deze geslachtsnamen b u i t e n Noord-Nederland reikt.

Door het feit, dat de geslachten, die van deze zeer verspreide groep van toponymen
hun naam hebben afgeleid, als regel niet de minste verwantschap hebben, verwondert
het ook niet, dat hunne wapens zeer uiteenlopen, doch daarover een volgende keer nader.

Deze toponymisch-genealogische studie dankt haar ontstaan aan een destijds gevoerde
correspondentie met de heren Mr. W. J. L. van Es te Wassenaar en F. van Es te
Aalst aan wien ik meerdere gegevens in dit artikel verwerkt, dankbaar verschuldigd
ben. Dat nadere van .Es-onderzoekers hiermede hun voordeel mogen doen, leidende tot
één of meerdere genealogieën op deze grote verscheidenheid van ,,es-namen" met hun
talrijke variaties !

Doorn, „De Nyencamp".
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EEN KARTOTHEEK VAN STAMREEKSEN
door

P. W. PALUDANUS
(Vervolg)

Fioole
Flaman
Flapper
Fleischmacher
Flecken
Flens
Fleur
Floberg
Floor
Fluse
Focke
Foekens
Fokker
Fokkert
Folkers
Fonteijn
Fortanier
Fraaij
Francis
Franken
Franckena
Frankhuijzen
Franse
Free
Frentrop
Frerichs
Frie
Frickers
Frits
Fritz
Fritse
Fritscheij
Frijlink
Fusveld
Fijnant

G.
Gaag (van der)
Gaasbeek
Gaastra
Gadella
Gallas
Ganzevoort
Gastel (van)
Gaukstert
Gaauw (van der)
Gaveren (van)
Gebhart
Geelen (van)
Geelhoed
Geelkerken (van)
Geerlings
Geesdorp
Geilvoet
Gelder (de)
Gelderen (van)

Gelderblom
Gelderland
Geldof
Gellecum (van)
Gelms
Gelok
Gemert (van)
Gemund (van)
Gent (van)
Geradts
Gerrets
Gerritson
Gerth
Gerven (van)
Gerverdinck
Geskes
Gessel (van)
Gestel (van)
Geul
Geurts
Geus
Giebels
Gielen
Gieltjes
Giessen (van der)
Giezen (van der)
Gilde (de)
Gillet
Gink (van)
Ginkel (van)
Glaser
Glasius
Glindt (de)
Goch (van)
Göddeke
Godin
Godijn
Goddrie
Goede (de)
Goedhart
Goedknegt
Goeijen (de)
Goenee
Goens (van)
Goes
Goes (van der)
Gogh (van)
Goldbach
Goldberg
Goljie
Gondrie
Goor (van)
Goot (van der)
Goris
Gorkum (van)
Gorp (van)

Gort
Gorter
Gorzeman
Gouda
Goudriaan
Gout
Govers
Grand (Ie)
Grandia
Gras
Gravekamp
's Gravesande Guicherit
Grendel
Greuter
Grieken (van)
Griekspoor
Griend (van de)
Griffijn
Grimmon
Grobben
Groen
Groeneboom
Grpendijk
Groenendijk
Groeneveld (van)
Groeneveld
Groeneweg
Groenheijde
Groenier
Grondal
Grondman
Groos
Grootenboer
Grootendorst
Grootenhuijs
Groothuis
Groothedde
Grootveld
Gruijs
Grullemans
Grijp (van der)
Gugten (van der)
Guij (de)
Guijkens ,'
Guis
Guijs
Guijt
Guittart
Guldemond
Gulden (van)
Gunst (van)
Guslo.

Haagsma
Haan

H.

(wordt vervolgd)
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TIJDSCHRIFTEN-REVUE

Van de familieverenigingen verscheen :
Te Velde, Jaargang 4 no. 5, Jan. 1953.

De Brabantse Leeuw, Jaargang 2 No. 1, Jan. 1953 : Mr. J. P. W. A. Smit. De Helm-
tekens, enz. ; Naamlijst van Westbrabantse studenten aan de Universiteit te Leuven
in het tijdvak 1648—1795 ; Ir J. Chirurgijns en medicinae doctores ; Jac. Heeren. Fa-
milie van Elburg'Boddendijk ; B. de Roy van Zuidewijn. Van Fenema ; Vragen en ant-
woorden.

De Nederlandse Leeuw, 70e Jrg. No. 1, Jan. 1953. Bestuursberichten, Aanwinsten-
lijst der Bibliotheek. Notulen Alg. Verg.,, Jkvr. M. ]. Baronesse van Heemstra. Genea-
logische gegevens uit een eeuwenoud gebedenboek ; Mr. W. de Vries. Olmius (met
aantekeningen over de families Van Dam en Suave, Suavius); Van Beeftingh; Joden
alias de Jode ; Loten van Arsenburgh ; Sleght-Edens ; Can Varick ; Van Velden. Boek-
bespreking. Vragen en antwoorden.

Ons Voorgeslacht, 7e Jaargang No. 38, Nov. 1952 : B. W. van Schijndel. Een tak
van Schijndel uit Geldrop te Rotterdam ; Kwartierstaat van Ir. C. Baars ; E. ]. C. de
Veer. Lijst van verkochte huizen te Leerdam ; A. A. Arkenboul. Lidmatenlijsten en
genealogische aantekeningen uit de achtergebleven kerkelijke Archieven in Voorne en
Putten. Vragenrubriek.

Ons Amsterdam, 5e Jaarg. No. 1, Jan. 1953: o.a. : P. A. Harthoorn. De Zwem-
school aan het IJ ; Jan Vriese. Bewaar je vuur, enz. ; P. Br. MolL De schat van Am-
sterdam, ld. De brandblusser Jan van der Heyden, 1637—1712.

De Speelwagen, 7e Jaarg. No. 10, o.a,. Dr. W. Lampen. Vondel en Hoorn ; Sch. Hof'
dijk en Kennemerland ; P. Boer. Een molen in gevaar.

The New York Gencalogical and Biographical Record. Vol. 83 No. 4, Oct. 1952.
Baptisms of Zion Lutheran Church of Loonenburg, Green County, N.Y. ; Dutch Church
Marriages, Fishkill, N.Y. ; Walter Thong of New York and his Forefathers ; Baptisms
of the Dutch Reformed Church of Claverack, Columbia County, N.Y.

Bulletin de ïlnstitut Archéologique Liégeois, Tome 69, 1952. Georges Hansotte.
Histoire de la révolution dans Ia principauté de Stavelot-Malmédy ; F. Macours. L'En-
seignement technique a Liége au XVIIIe siècle ; Jean Thisquen.. Contribution a l'étude
du mariage dans Tanden droit liégeois aux XlIIe et XlVe siècles après Ie Paweilhar.
Rapporten, Register van plaatsnamen en personen.

L'Intermediaire, No. 42, Nov. 1952 : Genealogie Le Mire ; Notes pour servir a la
genealogie Loets ; Sources généalogiques belges ; Aux Membres ; Questions et
Réponses.

Ons Heem, Jaarg. 10 No. 3 en 4 : ƒ. Helbig. Wat weten wij over de Belgische
Keramiek, het Gebruiks- en Sier-aardewerk uit ons land ? Gilbert Bijnens. Kapelletjes
in Frans-Vlaanderen. M. Bovijn. Nawijsbare eeuwenoude heemverbondenheid te St.
Gilles bij Dendermonde. Sprokkelingen. /. Ghyssaert a Dr. /. Soete. Het voorgeslacht
van P. Benoit.

Het oude Land van Loon. orgaan van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige
kringen van Limburg, Jaarg. VII afl. V. Sept.-Oct. 1952 : Dr. M. Gorissen. Geschie-
denis van het Maasland, De Stichtingsoorkonde van Hocht. H. Baillien, Het „Rhe-
torijcken-Liedeken" van Tongeren. M. Frèrc. Bij het oprichten van een nieuw Paleis
van Justitie te Tongeren. A. Claassen. Het geheim van de Loostraat te Hamont. M.
Frère. Over Boetebedevaarten.

Oud Vlaamsche Zanten, 27e Jaarg, No. 5. Sep.t-Oct. 1952. Dr. H. W. M. ƒ. Kits
Nieuwenkamp. Oude Wensen. M. D. De Potjesmarkt te Schellebelle.

Sen[tenegger Monatsblatt für Genealogie und Heraldik, Band 1. Heft 10, Dez. 1952.
Hans vonn Bourcy, Ludwig Knaust; Poeta laureatus; Regesten von Urkunden im
Graflich Hardegg'schen Schloszarchive zu Stetteldorf; Aus den Familienakten des Hof-
kammerarchivs in Wien ; Fachliteratur.
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The Genealogist's Magazine, Vol. 11 No. 8, Dec. 1952. Miss Joyce Godber, M. A.
F. S. A. Bcdfordshire County Records ; Fr. Burgess. County Masons : A Field of
Biographical Research ; Votes and News ; Reviews ; Accessions.

Der Schweizer Familienforscher, Le Généalogiste Suisse, Jrg. XIX, No. 7, 8, 9,
Sept. 1952 : Walter Blumec. Die Stammhauser der Blumer in Nidfurn un Schwanden
und ihre Bewohner ; Frieda Huggenberg. Die Nobs von Seedorf.

Jan. 1953. W. R.

BOEKBESPREKING

„Hoe zal ik mijn kind noemen ?", 5000 Meisjesnamen (kanarie-boekje
No. 232) en 5000 Jongensnamen (Kanarie-boekje No. 234), verzameld
door A. R. Kleyn ; boekje 64 blz. Uitgave N.V. Maandblad Succes. Den
Haag-Antwerpen, 1952. Per deeltje f 0.50.

In de bekende serie Kanarie-boekjes verschenen twee interessante deeltjes, die te sa-
men 10.000 in Nederland gebruikelijke voornamen met hun betekenis bevatten. Aan het
boekje met de Meisjesnamen is een leerzame inleiding bijgevoegd over de voornaamste
bestanddelen waaruit de oud-Germaanse eigennamen zijn gevormd. De oudste stam-
woorden zijn hierin meegedeeld en verklaard. Van de vele genoemde voornamen kan
men nu zelf de betekenis vaststellen, waar dit moeilijk mocht zijn heeft de deskundige
schrijver afleiding en verklaring erbij vermeld. Vele mooie en goed Nederlandse na-
men zijn opgenomen. Deze boekjes voorzien werkelijk in een dringende behoefte, daar er
weinig goede, overzichtelijke en makkelijk raadpleegbare lectuur op dit gebied in ons
land bestaat. Voor jonge ouders en in naamkunde belangstellenden uitstekende en nut-
tige werkjes, die wij warm kunnen aanbevelen en tevens onder ieders bereik zijn.

Haarlem. C. ROODENBURG.

Op 4 Febr. 1953 is in de Doopsgez. Kerk te Haarlem het huwelijk vol-
trokken van de heer F. Renssen, 2e secr. van het Hoofdbestuur der N.G.
V. en Mejuffrouw H. A. Tollenaar.

Onze beste wensen vergezellen het jonge paar op zijn huwelijkspad.
W. R.

Correcties Gens Nostra : 8e Jrg. Jan. (Art. Dr. K. N.)
blz. 1 regel 17 : staat „geen houvast", lees „een houvast".

regel 6 : staat „tussen a, e en ei", lees : tussen a, ec 'en ei.
regel 6 van onderen : staat „hetzij paragodisch is, hetzij rudiment", lees : hetzij

paragogisch is, hetzij een rudiment,
blz. 2 regel 21 : staat „polder", lees: polders.

regel 23 : staat „voorkomen ', lees : voorkomend.

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.

VAN DAM
Herkomst gevraagd van Hermanus van Dam, gehuwd met Maria Gerits, geboren in

het graafschap Epach omstreeks 1740 en overleden te Wijk bij Duurstede op 18 Januari
1823.

C. VAN DAM, Hogesteeg 1, Driebergen-Rijsenburg.
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DUYVESTEIN (DUIVESTEIJN, DUIVESTEIN)
Naar deze familie moet, volgens mededeling, reeds een onderzoek ingesteld zijn. Mij

is echter niet bekend door wie. Kan iemand hierover nadere inlichtingen verschaffen ?
Ook graag contact met anderen, dié gegevens bezitten.

J, P. DE SMIDT, Houtmanstraat 25, Delfzijl.

VAN OOGEN
1. Alle gegevens gevraagd omtrent de fam. Van.Oogcn, in het bijzonder omtrent voor-

ouders van Klaas van Oogen, gehuwd met Ie : 1-5-1728 Fransijntje Vreemoed en
2e 18 Oct. 1731 Macijtjc Pieters te Amsterdam. Zijn moeder was Belita Tomas.

MUSSENBROEK
2. Waar werd gedoopt Dirk Mussenbroek (Moesenbrocck), gehuwd te Muiden op

8-1-1769 met Geesje Elsenbös Jansdr. Wie waren zijn voorouders?
D. VAN TOL, Zieseniskade 9 II, Telef. 37847, Amsterdam.

AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST.

Nieuwe leden :
1014 J. Koning, Wilhelminalaan 18, Kampen.
1015 W. D. J. Baron v. d. Feltz, „Klein Vredeveld", Epe (Gld.).
1016 L. Borremans, Cons.-Gen. v. België, Keizersgracht 572, Amsterdam C.
1017 Mej. G. Venema, Herengracht 27A, Leiden.
1018 G. Bordewijk, Minervalaan 26II, Amsterdam Z.
1019 K. van Dok, Molenhoek 288, Andijk-West.
1020 Em. Kaiser, Kruisbergseweg 52, Doetinchem.
1021 N. M. H. van Dijk, Mr. Tripkade 46, Utrecht.
1022 Mr. L. J. Rietema, Ieplaan 45, 's-Gravenhage.
1023 Mr. C. Steinmetz, Pauw van Wieldrechtlaan 19, Zeist.
1024 J. Bieshaar, Amsteldijk 19, Amsterdam Z.
1025 O. S. Heeres, D 15, Krewerd (Gem. Bierum) Gr.
1026 L. J. Zuideveld, Herestraat A 169, Grijpskerk.
1027 W. Rosenbaum, Mauritslaan 36, Rijswijk Z.H.
1028 P. B. C. D. Tol, Brigantijnstraat 31a, Rotterdam W.
1029 R. E. van Duyl Schultz, „Intra Muros", Loenen a. d. Vecht.
1030 Albert Kruythooft, Antwerpse Steenweg 19, Turnhout.
1031 E. E. Greefkes Sr., Naardersraatt 29, Laren N.H.
1032 Mej. T. Hille, Broederplein 13, Zeist .
1033 N. van Roon, Rivierenlaan 126, Amsterdam Z. 1.
1034 Mej. M. J. E. Sanders, Lit. Dra., Rijnstraat 23, Heemstede.
1035 H. J. Hagemeijer, Madelievenstraat 17, Aerdenhout.
1036 F. Rosenthal, Insulindelaan 11, Hilversum.

Adreswijzigingen :
43 ]. H. Musch, Lindenlaan 114, Huizen N.H.
69 A. Verdun (tot dusver ingeschreven als A. Verduyn), 905 E. Talfourd St., Sar-

nia (Ontario), Canada.
141 H. P. Ruysenaars ]r„ Julianalaan 59, Sassenheim.
435 M. G. Broekhuisen, Westerstraat 72, Amersfoort.
702 D. de Vries, Petrus Dondersstraat 115, Eindhoven.
739 Mevr. E. H. C. N. Pannekoek-Nijman, Stenen Camer 39, De Bilt (U).

Correctie :
1013 Mai. T de Ronde, Ie Sweelinckstraat 38, 's-Gravenhage.

(Afgesloten per 14.1.1953)

38




