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WATERSNOOD

De ramp, die een deel van ons land direct en ons gehele volk in het
algemeen getroffen heeft, zal ongetwijfeld ook voor ons, genealogen,
gevolgen hebben, die wij op dit moment — half Februari — nog niet
kunnen overzien. • .

Allereerst denken wij daarbij aan onze leden in de overstroomde ge-
bieden, waarvan er misschien zullen zijn, die alles verloren hebben en
daarbij ook hun genealogische aantekeningen en verzamelingen. Wij
kunnen nog niet weten hoe groot die verliezen zijn : de tijd zal dit leren,
daar zij mogelijk nu zelf nog niet weten wat de waterwolf heeft verslon-
den. Onze sympathie gaat naar hen en hun gezinnen uit. Nader zullen
wij moeten bezien in hoeverre wij hen t.z.t. kunnen helpen om hen weder
in het bezit te stellen van althans een deel van hetgeen zij verloren
hebben. Voorlopig bieden wij hun aan om eventueel verloren gegane
jaargangen van ,,Gens Nostra", voor zover wij die nog voorradig heb-
ben, gratis te vervangen door nieuwe exemplaren.

Dat daarnaast ook archieven of gedeelten daarvan voor altijd verloren
zullen zijn, is wel zeker. Weliswaar is gelukkig Middelburg ditmaal ge-
spaard gebleven en zijn de restanten, die de oorlog ons nog heeft overge-
laten, thans niet beschadigd, doch vele gemeente-, kerkelijke- en water-
schapsarchieven zullen niet meer te redden zijn. Wij zullen ons hierbij
moeten neerleggen. Het verlies, dat wij daarbij lijden is niets in verge-
lijking met hetgeen door zovelen onzer landgenoten geleden is, nu zo-
vele mensenlevens bij deze ramp verloren zijn gegaan, nu duizenden alles
wat zij bezaten hebben zien vernielen door de golven. Troost kunnen
wij hun niet geven : misschien kunnen zij die enigermate putten uit het
medeleven van hun gehele volk niet alleen, doch van vrijwel de gehele
wereld, en uit het feit, dat de betoonde daadwerkelijke steun van zovele
tienduizenden er toe zal bijdragen, dat de drie leeuwen van Zuid-Hol-
land, Zeeland en Brabant weer ten volle zullen oprijzen uit de baren :
sterker dan ooit te voren !

A. W. B.
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HET GESLACHT VAN WAGENINGEN
door

J. VAN WAGENINGEN te Breukelen

Protestant ,- Veluwe

Wapen : In goud een dwarsbalk van blauw, beladen met 7 vijfpuntige
sterren van zilver, geplaatst als het sterrenbeeld de Grote Beer.

Helmteken : Een vlucht van blauw in vooraanzicht waarvoor een zilveren
rad met 6 spaken.

Helmkleed : Goud en blauw.

I. Teunis Derckszoon van Wageningen, geb. te Hattem plm. 1675.
Kinderen van hem zijn :
a. Maria, gehuwd met Frans Kreder. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

II. b. Dirk van Wageningen, geb. te Hattem 1700, gehuwd te Hattem
13 Mei 1724 met Dries je Lammerts, weduwe van Hermen Eim-
berts. Uit dit huwelijk 3 kinderen :
1. Tennis Jan, zie III.
2. Arnoldus, geb. Hattem 23 Maart 1727.
3. Francyna, geb. Hattem 5 Oct. 1730, gehuwd met Leopold

Gotfried Heintzen. Uit dit huwelijk 3 kinderen.
III. Teunis (Tonis) Jan van Wageningen, geb. Hattem 13 Aug. 1724,

gehuwd te Hattem 29 Aug. 1751 met Magteld de Haan. Het Lid-
matenregister van de Herv. Kerk te Amsterdam vermeldt, dat
Magteld de Haan 12 Juni 1749 met attestatie van Zwolle gekomen
is. Zij woonde op de Heerengracht en vertrok met attestatie naar
Hattem op 23 Oct. 1749. Uit dit huwelijk 4 kinderen :

1. Francina, geb. Hattem 3 Juni 1753, gehuwd met Frederik
Anton Wend, Zij hadden 1 zoon : Teunis, geb. te Hattem
19 Aug. 1789.

2. Dirk Jan, geb. Hattem 4 Juli 1756.
3. Jacob, zie IV.
4. Dries, geb. Hattem 27 Mei 1767.

IV. Jacob van Wageningen, geb. Hattem 12 Aug. 1759, Landbouwer.
Hij huwde voor de eerste maal met Anna Sophia van der Meulen,
geb. Hattem 12 Oct. 1760, dr. van Jan van der Meuten en Aalt je
Teunis. Uit lé huwelijk: Johanna Francyna, geb. Hattem 23 Oct.
1783. Voor de tweede maal huwde hij met Aalt je van Raalte, geb.
Hattem 26 April 1761, dr. van Gerrit van Raalte en Gerberig
Harms. Uit 2e huwelijk 4 kinderen :
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1. Teunis, geb. Hattem 6 Mei 1786.
2. Gerberig, geb. Hattem 6 Mei 1787.
3. Machteld, geb. Hattem 8 Oct. 1788.
4. fliyJfc, zie V.

V. Rijk van Wageningen, geb. Hattem 8 Maart 1790, Landbouwer.
Hij overleed te Zalk 4 Maart 1851 en huwde te Zalk 6 Maart 1817
met Barta (Bartje, Berthje) van Zuthem, geb. Zalk Nov. 1793,
overl. Zalk 17 Maart 1842, dr. van Wolbert Peters van Zuthem
en Berentje Bartels. Uit dit huwelijk 8 kinderen :

1. Berentje, gehuwd met Harm Jan Kroeze, Bakker te Brunnepe.
Uit dit huwelijk 4 kinderen.

2. Aaltje, geb. Zalk 18 Febr. 1820, gehuwd in 1848 met Harm
Neuteboom, geb Zalk 7 Maart 1819. Uit dit huwelijk 8 kinderen.

3. Wolbart, geb. Zalk 20 Dec. 1821, Landbouwer. Hij overleed
te Steenwijk 11 Aug. 1890.
Uit zijn eerste huwelijk 5 kinderen.
Hij huwde voor de 2e maal met jantje Hofman, geb. Steen-
wijkerwold 10 Mei 1841, waaruit 1 dr. werd geboden:
Jeltje, geb. Baarlo 13 Jan. 1878. Zij huwde 31 Aug. 1900 met
Albert Borkent, Kapokfabrikant te Heerenveen. Uit dit hu-
welijk 3 kinderen.

4. Asje, geb. Zalk 9 Febr. 1827, ongehuwd, overl. te Zalk of
Vroomshoop.

5. Gerrit, zie VI.
6. Hendrik, geb. Zalk 25 Nov. 1833.
7. Jacob, geb. Zalk 6 Maart 1836.
8. Peter, geb. Zalk 28 Nov. 1839, gehuwd 22 April 1865 met

Grietje Bos, overl. in 1913, uit hun huwelijk 9 kinderen.
VI. Gerrit van Wageningen, geb. Zalk 10 Jan. 1830, overl. Drachten

12 Dec. 1908, Gereformeerd Predikant te Ihrhove van 25 Juli 1869
tot 27 Maart 1876, te Tijnje (Terwispel) van 10 April 1876 tot
27 Mei 1877, te Ureterp van 3 Juni 1877 tot 1 Jan. 1907, waarna
emeritus. Huwde voor de Ie maal met Harmke te Kiefte, dr. van
Hendrik te Kiefte, te Mastenbroek, overl. Grafhorst 14 maanden
na haar huwelijk. Uit Ie huwelijk: 1 zoon, Riek, overl. 6 weken
oud. Hij huwde voor de 2e maal met Hendrina Alida Doyer, dr.
van Adrianus Doyer, Hoofd ener school te Genne-over-Waters,
Hasselt, en van Lubbigje Schaapman. Uit 2e huwelijk 4 kinderen :

1. Lubbertje, geb. Kampen 17 Oct. 1858, overl. Vroomshoop,
begraven te Den Ham.

2. Riek, geb. Vriezenveen 13 Nov. 1861. Uit haar huwelijk 5
kinderen.

3. Adrianus Jacobus, geb. Vroomshoop 3 Sept. 1864, Scheeps-
timmerman te Veendam, overl. Potchefstroom (Z.A.) 19 Juni
1941. Uit zijn huwelijk 1 kind.

4. Lubbertje, geb. Veldhausen en aldaar overl. na 13 weken.
Voor de 3e maal huwde hij te Ihrhove 20 Sept. 1872 met Gebke
Klinkenberg, geb. Petkum 23 Jan. 1850, overl. Ureterp 21 Mei 1889,
dr. van Hans Klinkenberg en Lena de Vries.
Uit het 3e huwelijk 8 kinderen :

1. Johannes, geb. Ihrhove 29 Juni 1873, Musicus, gehuwd te
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Zwolle met Rika Bronswijk, overl. Zwolle 27 Jan. 1940.
Uit hun huwelijk 1 zoon.

2. Bartha Lena, geb. Ihrhove 1 Nov. 1874, gehuwd Ureterp
27 Juni 1902 met jan Dijxhoorn, geb. Amsterdam 25 Maart
1875 en overl. Baarn 27 Dec. 1940. Uit dit huwelijk 6 kin-
deren.

3. Lenus Franciscus, geb. Terwispel 6 Sept. 1876, gehuwd Am-
sterdam 28 Juni 1900 met Gerritje Kwak. Uit dit huwelijk 4
kinderen. De familie woont te Kaapstad.

4. Berentjeline, geb. Ureterp 25 Nov. 1878, gehuwd te Nijemir-
dum met Lieuwe Visser, Fouragehandelaar te Oudemirdum.
Uit dit huwelijk 14 kinderen.

5. Petrus, geb. Ureterp 21 Maart 1880, Kleermaker te Buiten-
post, gehuwd 27 Mei 1909 met Jetske Heidema. Uit dit hu-
welijk 5 kinderen. Huwde voor 2e maal 15 Juli 1943 met
Sytske Kamstra, weduwe van K. Pranger. Uit dit huwelijk
geen kinderen.

6. Frans, geb. Ureterp 2 Oct. 1882, overl. Amsterdam 30 Maart
1942, gehuwd Amsterdam met Maria Susanna Bosch, geb.
Amsterdam, overl. aldaar 9 April 1942. Uit dit huwelijk 5 kinderen

7. Wolbertus, geb. Ureterp 26 April 1885. Hij huwde voor Ie
maal met Aaltje van der Graaf, geb. Rotterdam 18 Nov. 1890,
overl. Oosterbeek 1927. Uit Ie huwelijk 4 kinderen. Voor 2e
maal huwde hij met Hendrina Alida van Wageningen, geb.
Amsterdam 25 Maart 1895, dr. van Riek van Wageningen,
dr. van VI. Uit dit huwelijk 1 zoon.

8. jakob, zie VII.
Gerrit van Wageningen voornoemd huwde voor de 4e maal met
Dieuwke Venema, weduwe de Jong. Uit dit huwelijk werden geen
kinderen geboren.

VII. Jakob van Wageningen, geb. Ureterp 7 Mei 1887, Bureauchef en
Leraar M.O. Engels te Breukelen, gehuwd Amsterdam 4 Jan. 1912
met Cornelia Bregje van Altena, geb. Amsterdam 29 Aug. 1889, dr.
van Cornelis van Altena, geb. Amsterdam 13 Mei 1863, overl. Am-
sterdam 7 Juni 1944, en vanWeia Thabita Nieborg, geb. Stads-
kanaal 31 Mei 1862, overl. Amsterdam 30 Oct. 1893. Uit dit hu-
welijk 9 kinderen :

1. Gerrit Jakob, geb. Mijdrecht 16 Oct. 1912, Lid Directie Ame-
rikaanse Petroleum-Maatschappijen in Venezuela, te Cara-
cas gehuwd Maracaibo 1 Maart 1941 met Enriqueta Bracho,
geb. Maracaibo 31 Juli 1915. Uit dit huwelijk 3 kinderen.
a. Gebke Cornelia, geb. Caracas 16 Sept. 1944.
b. Henry Jacob, geb. Caracas 8 Nov, 1947.
c. George Pieter, geb. Caracas 22 April 1950.

2. Cornelis, geb. Mijdrecht 13 Dec. 1913, Musicus te Amster-
dam, overl. aldaar 22 Sept. 1941, ongehuwd.

3. Petrus Wolbertus, geb. Mijdrecht 17 April 1915, Kantoor-
bediende te Amsterdam, gehuwd Groningen 15 Juli 1944 met
Fróuwke Jellesma, geb. Groningen 24 April 1919. Uit dit
huwelijk 3 kinderen :
a. Cornelis Eeltje Wolbertus, geb. Groningen 20 April 1945.
b. Gerda Machteld, geb. Groningen 3 Febr. 1947.
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c. Emma Charlotte, geb. Amsterdam 9 April 1952.
4. Johan Hendrik, geb. Amsterdam 9 Aug. 1916, Electro- en

Radiotechnicus te Eindhoven, gehuwd Fijnaart 17 Juni 1942
met Apolonia Lodders, geb. Fijnaart 15 Nov. 1915. Uit dit
huwelijk 5 kinderen :
a. Jakob, geb. Eindhoven 22 Maart 1943.
b. Willem, geb. Eindhoven 4 Jan. 1946.
c. Gerrit, geb. Eindhoven 29 Jan. 1948.
d. Cornetis, geb. Eindhoven 4 Sept. 1949.
e. Petrus Wolbertus, geb. Eindhoven 12 Aug. 19.52.

5. Weia Tabitha, geb. Amsterdam 24 Jan. 1918, gehuwd Am-
sterdam 25 Juni 1942 met ]ohan Willem Assink, geb. Noord-
wolde (West Stellingwerf) 3 Maart 1920, Actuaris te Eind-
hoven. Uit dit huwelijk 4 kinderen :
a. Cornelia Jacoba, geb. Leeuwarden 8 Oct. 1943.
b. Herman Pieter, geb. Leeuwarden 31 Jan. 1945.
c. Weia Tabitha, geb. Amsterdam 24 Maart 1946.
d. Anette, geb. Eindhoven 21 Juli 1948.

6. Gebke, geb. Amsterdam 17 April 1919, gehuwd Amsterdam
19 Jan 1944 met Pieter Huibert Pellicaan, Gereformeerd Pre-
dikant, geb. 8 Febr. 1915. Uit dit huwelijk 4 kinderen:
a. Heiltje Elisabeth Hermina, geb. Nijkerk 13 Nov. 1944.
b. Cornelia, geb. Nijkerk 2 Juni 1946.
c. Cornelis Huibert, geb. Barendrecht 21 Dec. 1948.
d. Antje Hermina, geb. Brisbane (Australië) 3 Febr. 1952.

7. Jeanne, geb. Amsterdam 6 Nov. 1920, gehuwd 22 Juli 1948
met ]an Hemrika, Chef-Boekhouder Hollandse Bank Unie te
Carabas, Venezuela, geb. Amsterdam 26 Jan. 1919. Uit dit
huwelijk 1 kind :
a. Robert Jan, geb. Caracas 28 Aug. 1949.

8. Jacob Cornelis, geb. Amsterdam 6 Dec. 1926, Student.
9. Nelly, geb. Amsterdam 3 April 1929, gehuwd Breukelen

6 Sept. 1951 met Julianus Dales, geb. Amsterdam 12 April
1925, Ass.-Stationchef K.L.M, te Amsterdam. Uit dit huwe-
lijk 1 kind :
a. Julianus, geb. Amsterdam 25 Aug. 1952.

Breukelen, Febr. 1953.

DOOP- EN TROUWBOEKEN VAN SCHELLINKHOUT.
Ons lid Ir C. Koeman te Westerblokker 9, heeft naast zijn drukke werkzaamheden

gelegenheid gevonden om het doop- en trouwboek van de Ned. Herv. Kerk van Schel-
linkhout, dat zich nog in het plaatselijke kerkarchief bevindt, te copiëren,. Hij be-
schikt nu over'de ter plaatse gesloten huwelijken van 1631 •—1718 en de dopen van
1632 —1718. Voorts heeft hij afschriften van de lidmatenlijsten van de Herv. Kerk,
waarin alle straten en huizen met hun bewoners zijn opgetekend, over de jaren 1632(7),
1670, 1677, 1679, 1687, 1691, 1702, 1707 en 1708. Sommige lijsten bevatten ook over-
lijdensdata. Verder omvat deze collectie van elk jaar lijsten waarop de leden van de
Kerkeraad vermeld zijn, de bij elk Avondmaal ingekomen attestaties en door belijdenis
aangekomen leden.

Deze gegevens zijn een welkome aanvulling op het Doop- en Trouwboek van de
Ned. Herv. Kerk van Schellinkhout, dat in het Rijksarchief te Haarlem aanwezig is
en pas aanvangt met het jaar 1718.

Ir Koeman is bereid hierover aan leden van onze vereniging inlichtingen te verstrek-
ken, indien bij de aanvrage een postzegel voor antwoord wordt ingesloten.

Wij zijn Ir Koeman zeer dankbaar voor zijn nuttig werk en hopen, dat zijn voorbeeld
navolging mag vinden.
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WELGEBORENEN EN HUISLIEDEN
Van de hand van wijlen prof. I.. H. Gosses verscheen in 19.26 een studie over deze

beide oude standen, die men in oorkonden van het graafschap Holland herhaaldelijk
tegenkomt1). In geschreven bronnen beginnen zij feitelijk pas laat voor het voetlicht
der geschiedenis te treden, nml. eerst in het begin van de dertiende eeuw. In maat-
schappelijk opzicht zijn de weigeborenen dan al niet meer van de huislieden te onder-
scheiden. Beide groepen van personen houden zich in hoofdzaak met het boerenbedrijf
bezig (men vindt ook welgeboren karrevoerders, veedrijvers enz.), maar rechtens was
hun staat verschillend. De weigeborenen betaalden geen schot, maar waren verplicht
persoonlijk ter heervaart te verschijnen. De huislieden d.e.t. waren schotplichtig,
maar trokken collectief ter heervaart, d.w.z. elk schoutambt leverde een vastgesteld
aantal mannen, die uit hoofde van hun geschiktheid voor de heervaart werden aange-
wezen. Aan het slot van zijn verhandeling kwam prof. Gosses tot de conclusie, dat wij
in die weigeborenen de resten van een zeer oude, praefeodale adel moeten zien, een
adel, die tenslotte maatschappelijk zich in geen enkel opzicht meer onderscheidde van
de huislieden en wiens voornaamste praerogatief, vrijdom van de betaling van schot,
daarom des te hatelijker was in de ogen dezer laatsten, zoals blijkt uit een aantal pro-
cesacten, waarbij het steeds weer ging om betwisting van welgeborenschap.

Hoe is nu deze praefeodale adel, die wij in haar nadagen nog slechts kunnen traceren
als een fiscaal enigszins geprivilegieerde kaste met speciale militaire verplichtingen,
die zeer talrijk was, veel talrijker dan de feodale adel der latere middeleeuwen, ont-
staan ?

Prof. G.osses maakte uit de oorkonden op, dat de verstandhouding tussen de beide
standen in de verschillende delen van het graafschap Holland niet dezelfde was. In
Kennemerland was deze verstandhouding slecht, in Noord Holland (d.i. Holland be-
zuiden het IJ, maar benoorden de Maas en de Hollandse IJsel) dragelijk en in Zuid
Holland (het gebied bezuiden de Maas en de Hollandse IJsel, dat de graven eerst later
verworven hadden en dat door welgeboren en onvrije boeren onder gelijke condities
gecoloniseerd was) bemerkt men van enige wrijving niets meer. Naar aanleiding van
de toestand in Kennemerland merkte Gosses op, dat het daar wel leek, alsof een kaste
van vreemde overheersers zich temidden van een inheems-Friese bevolking had neer-
gezet. Gosses heelt die gedachte aan vreemde overheersers niet verder vervolgd. Wel
heeft hij er nog eens op gezinspeeld bij de vermelding van de strijd bij Vlaardingen in
1018, naar aanleiding van de befaamde tol van Dirk III. Alpertus Mettensis verhaalt
ons, dat Friezen zich in de buurt van de Merwede hadden gevestigd en zich ver-
bonden hadden met „praedones", rovers, die een sterkte bij Vlaardingen hadden en
van daaruit de kooplieden lastig vielen. Voor rovers meende Gosses te kunnen lezen :
weigeborenen en hij vroeg zich daarbij af, van welke nationaliteit die rovers waren,
maar durfde tenslotte niet aan te nemen, dat het niet toch ook Friezen geweest kun-
nen zijn. Hier hebben wij dus al twee vingerwijzingen, dat die weigeborenen wel eens
van origine vreemdelingen kunnen zijn geweest, zoals de meeste (oude adel dan na-
tuurlijk) van origine een kaste van vreemde veroveraars is (de Franken in Frankrijk,
de Normandiërs in Engeland enz.).

Toen ik mij, naar aanleiding van opgravingen in een drietal laat-Karolingische bur-
gen in Zeeland (Souburg, Middelburg en Burgh op Schouwen) wat meer met de tijd
der Deense heerschappijen in Friesland2) ging bezighouden, drong zich meer en meer
de gedachte aan mij op, dat wij in deze zo talrijke weigeborenen, die zo nu en dan de
indruk maken van origine vreemdelingen te zijn geweest, wellicht de nazaten moeten
zien van die Deense vikingen, van die grote zwerm trawanten van Hemming en Ha-
rald, Rorik en Godfried, die zich in ons kustgebied, dat toen van de Wezer tot het
Zwin Fresia heette, gedurende een zeer groot deel van de negende eeuw, eerst als
beschermelingen, maar later als lastige, veeleisende indringers, hadden genesteld. Er
zijn allerlei vingerwijzingen, die met elkaar deze mening, naar het mij voorkomt, vol-
doende steun geven. De lieden, die bij Vlaardingen de kooplieden lastig vielen wer-
den, zoals wij zagen, in een kroniek als rovers aangeduid. Dit is een term, die in de
Franse kronieken ook wel eens zonder meer voor de Normandiërs werd gebruikt, die
zich daar in het begin van de tiende eeuw onder hun aanvoerder Rollo hadden ge-

1) I. H. Gosses, Weigeborenen en Huislieden.
2) Het zou hier te ver voeren die geschiedenis nog eens in den brede te verhalen.

Men zie o.a. Gosses, Deense Heerschappijen in Friesland gedurende de Noormannen-
tijd. Med. Kon. Acad. v. Wetensch. Afd. Letterk. Dl. 56 Serie B.
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vestigd. Een tweede opmerkelijk feit is, dat de heervaart in Holland en Zeeland een
dienst te water was. De heervaartplichtigen waren volgens riemtalen ingedeeld als
roeiers op de krijgskoggen. In Zeeland sprak men niet van riemtalen, maar van hevenen,

. een woord, dat met de Skandinavische term „hafna" identiek schijnt te zijn, waarmee
een district werd aangeduid, dat een bepaald aantal krijgslieden leverde. Wij hebben
hier dus zeer bepaald een Skandinavische inrichting van de heervaart, die blijkbaar zo
kant en klaar is ingevoerd en welke men ook in andere landen aantreft, die door de
vikingen bezet waren, zo o.a. op het eiland Man. Frappant is verder, dat wij ook in
het Noorden van Engeland, nml. in dat gebied, dat door de Denen bezet is geweest, de
landen van de Danelaw, d.w.z. waar Deens recht gold en waar dus althans de adel
Deens was, een stand van lieden aantreffen, die erg aan onze weigeborenen doen
denken, nml. de Sokemen, bezitters van een „soke" d.i. een (beperkte) hoeveelheid
land1). Het is een stand van vrije boeren, die men elders in het M. E. Engeland niet
vindt. Men leest ook in de Old English Chronicle op de jaren. 876; 877 en 880, dat
verschillende Skandinavische legers Northumbria, een deel van Mercia en East Anglia
verdeelden, d.w.z. in deze landen vestigden^ zij militaire nederzettingen. In die Sokemen
moeten wij ongetwijfeld de nazaten zien van die trawanten der noormannenaanvoer-
ders, die elk een stukje land kregen toegewezen en een hogere positie hadden dan de
inheemse bevolking2). Het ligt toch alleszins voor de hand, dat in diezelfde tijd, onder
gelijke omstandigheden, datzelfde ook hier geschied is evenals ook, zoals bekend, iets
later in Normandië.

Sir Frank Stenton merkte naar aanleiding van de Sokemen op, dat men zich hun
huizen zeker niet moet voorstellen als grote kastelen, zoals die van de latere Norman-
dische veroveraars. In Normandië zelf vindt men thans nog in groten getale de over-
blijfselen van kasteeltjes uit de tiende en elfde eeuw, in de vorm van kleine, steile
heuvels, waar vroeger een houten toren op gestaan heeft. Hoe die kasteeltjes eruit
gezien hebben, vertonen ons enkele taferelen van het bekende tapijt van Bayeux. Ook
in Zeeland wemelde het vroeger van zulke kleine heuveltjes, thans zijn er nog maar
weinig over5). Ze worden nog veelal als vliedbergen verklaard, hoewel ze daar vol-
komen ongeschikt voor zouden zijn. Verscheidene van deze heuveltjes hebben zeker
nog in de dertiende eeuw stenen woontorens gedragen, zoals blijkt uit middeleeuws bak-
steenpuin, herhaaldelijk op de top gevonden en de door mij opgegraven zogenaamde
Berg van Troye te Borssele4). Nu is bij onderzoek herhaaldelijk gebleken, dat zulke
heuvels in twee of drie etappen opgeworpen waren en dat dan althans de oudste aan-
leg meestal Karolingische scherven bevatte. Soms zijn daarbij ook nog sporen van
zware houtbouw aangetroffen. Het lijdt geen twijfel, of in al deze bergjes moeten wij
de overblijfselen van zeer oude kasteltjes zien, in de vorm van woontorens, een kasteel-
bouw, die een ontwikkeling van enige eeuwwen heeft doorgemaakt, in die zin, dat de
heuvel later werd verhoogd en de toren in baksteen herbouwd. In de 16e eeuw leefde
in Zeeland nog de traditie „dat de Denen de hoghe bergen maecten" zoals Reygersberg
in zijn kroniek van 1551 vermeldt. Een eeuw later merkte Boxhoorn op, dat men zulke
bergjes ook overal in Denemarken vindt, waar ze ,,kibl ' worden genoemd, een woord,
dat in het Zeeuws ook nog schijnt voor te komen o.a. om een lange, vooruitstekende kin
aan te duiden.

Niet alleen in Zeeland vond men zulke kasteelbergjes in groten getale, hetzelfde was
in Friesland het geval'). Daar zijn er nu nog slechts een stuk of vier over en ik meen
ook, dat tal van plekken, waar vroeger zulke bergjes geweest zijn, nog op luchtfoto'?
in Westfriesland zijn aan te tonen. Ook in het Utrechtse ken ik er een paar, in het
oude gebied van Dorestad, waar de Deen Rorik mee beleend werd door Lodewijk de
Vrome. Het lijdt wel geen twijfel, of wij moeten in deze bergjes, althans in hun oor-
spronkelijke aanleg en voor zover een aantal ervan niet in zijn geheel uit wat later
tijd dateert, de grondslagen der behuizingen zien van die talrijke schare kleine Deense
edellieden en in deze laatsten de voorouders van die latere weigeborenen.

Even moeten wij hier nog nota nemen van een afwijkende opvatting van prof.

1) F. M. Stenton. The Danes in England Proc. of the Br. Academy, Vol. XIII.
2) Vgl. ook D. M. Stenton, English society in the early Middle ages p. 135.
;!) Zie hierover vooral P. L. Tack, De Walcherse Werven. Archief Z. Genootsch.

1938.
4) Niet gepubliceerd. De naam Trojaborg of Tröjborg voor vroeg-middeleeüwse

versterkingen komt n.m. in Denemarken herhaaldelijk voor. Zie de verspreidingskaart
in P. Norlund, Trelleborg, fig. 139.

'') H. Halbertsma, De zogenaamde hege wieren in Friesland en hun betekenis. It Bea-
ken 1949.
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y . Deze stelt de Hollandse weigeborenen en huislieden gelijk resp. met de
ethelingen en frilingen, die men in de oude Friese rechtsbronnen aantreft. Volgens hem
is een etheling iemand die een ethel, d.i. een overgrootvader, heeft. Hij vindt de term
nml. herhaaldelijk in processen over ethelingschap. Wij zagen boven dat ook in Hol-
land dikwijls processen werden gevoerd over de kwestie of iemand zich als welgeborene
mocht beschouwen. Deze adel kon natuurlijk niet met geschreven oorkonden bewezen
worden. Zij werd met getuigen gestaafd, die verklaarden, dat de persoon in kwestie
drie wettig geboren voorvaders had in de mannelijke lijn, die alle drie steeds als wel-
geboren, resp. etheling zijn beschouwd. Meyers meent nu, dat het kardinale punt
gelegen is in de wettige geboorte (niet in het etheling resp. welgeborenschap). Iemand
die geen drie wettig geboren onmiddellijke voorvaders kon aanwijzen in de mannelijke
lijn, meent hij, gold niet als welgeborene, resp. etheling. Hij komt nu tot de conclusie,
dat een etheling (resp. welgeborene) eenvoudig iemand is die tot in het derde ge-
slacht (in de mannelijke lijn) vrij is van bastaardij en ieder die dat niet is een friling
(resp. huisman). Als dat zo was, zou het kind van een huisman, wiens overgrootvader
nog een bastaard was, maar vader en grootvader niet, opeens een welgeborene zijn ge-
worden. Zo gemakkelijk stapte men in de middeleeuwen niet van de ene stand in de
andere over. Het ging er steeds om, niet dat men drie wettig geboren voorvaders had,
maar drie edele voorvaders. Vanzelfsprekend moesten deze ook nog wettig geboren
zijn.

1) E. M. Meyers,. Het Friese en het Drentse erfpacht en huwelijksgoederenrecht.
Akademiedagen II 1949.

Leiden, Jan. 1953. Dr. W. C. BRAAT.

ONTMOETINGEN MET WELGEBORENEN
Op drieërlei gebied, militair, fiscaal en justitieel, onderscheiden zich de hollandse

Weigeborenen van de Huislieden — de Gemeente —.
Militair, door persoonlijke dienstplicht. Daar deze persoonlijke band met de Graaf

reeds bij de opkomst der steden en de daarop volgende huurlegers in verval geraakte,
ligt dit buiten het bereik van ons onderzoek.

Fiscaal, de door de-Weigeborenen genoten vrijdom van schot en diensten. Door hen
werd niet bijgedragen in het door de ambachten op te brengen schot, een last die dus
kwam te drukken op het grondbezit der onwelgeborenen van het ambacht. Door het
toenemen der door het ambacht op te brengen lasten, maakte het schot hiervan slechts
een klein percentage uit, zodat het onderscheid allengs verviel. Uit omstreeks 1630
zagen wij processtukken uit Woubrugge volgens welke de inwoners 29 stuivers per
steek of kerf (een grondbezitseenheid) opbrachten, doch de weigeborenen een halve
stuiver minder. Zelden zullen evenwel deze kohieren bewaard zijn gebleven.

In de duindorpen als Lisse bestond, waarschijnlijk als hofdienst aan Teylingen,
naast wagendienst ook de plicht tot helmplanten in het binnenduin, dat als veeweide
en konijnenwarande in gebruik, gevaar voor overstuiven kon opleveren. Men zie hier-
over een door mij gepubliceerde oorkonde uit 1582 in „De Ned. Leeuw" Febr. 1950,
blz. 58.

Deze dienst werd later door een geldbijdrage — helmgeld — vervangen. Zo vindt
men in gem. archief Lisse uit 1633 een lijst van onwelgeborenen, die van vier tot
twaalf stuivers bijdragen. Daartegenover hadden de inwoners het recht gratis hun
paarden te weiden in het duin. In Noordwijkerhout werd voor dit paarden weiden be-
taald, doch vindt men nog omstreeks 1730 als vrijgesteld van deze heffing Jan Boece-
camp, welboore man.

Van iets later tijd zijn eveneens te Lisse kohieren Bede- en Helmgeld, waarbij het
laatste afzonderlijk vermeld wordt en nog velen vrijstelling genieten.

Deze vrijstelling heeft tot ongeveer 1747 geduurd. In dit tijdperk van oproer tegen
belastingpachters en de daarop volgende fiscale hervormingen, blijkt ook dit eeuwen-
oude voorrecht opgeruimd te zijn. Toch zijn dus nog zeer laat uit deze Kohieren posi-
tieve gevolgtrekkingen te maken omtrent welgeborenheid. Het in het standaardwerk
Weigeborenen en Huislieden van Prof. Gosses vermelde Kohier van de 100e penning
in 1424, welke door de weigeborenen afzonderlijk opgebracht werd, geeft van vele,
doch lang niet alle plaatsen van het hollandse platteland een lijst van Weigeborenen
met het door hen betaalde. Als voorbeeld wil ik hierbij Lisse volledig vermelden.
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heer reynier devers erfgenamen
de vrouw van heer rynier devers
aernt gerrits
ghysbr bueff
dirk jans
gherrit nagel
florys martyns
florys specmans
katrin wolwyns
met agniese haar
:laes Jacobs
ghysbert martyns
willem duyker
jonge dirk dirks
jacob dirx
dirk gysberts

noch
Jan scoemaker
claes dirks

1
1
1

1 nob.
3
1

suster niet
Yi

niet

lisse
niet
niet

sch.
sch.
sch.

ch.
quart sch.

ar. gulden
\y2 sch.

5 qrt sch.
5 qrt sch.
1 qrt sch.

dirk van den berge 1 sch.
gerrit aernt gerrits Yl sch.
simon mattheus niet
gheryt nagel Jan aernts Yi nob.
:laes Jan aernts Yi nob.
niese syn moeder ]/i nob.
noch een dwase dochter niet
pieter florys YL aT- gulden
griet laurysdr Y> sch.
jan specman Yi scn-
pouwels martyns 1 nob.
Harman der vrouwe heer reynier
devers knaap 2 sch.
Bartelmees Boudens scout tot
lisse woont te noortich
Floris van Adrichem 10 sch.
Dirk van Alphen en heeft syn
goed niet aangebracht

Zeer weinig houvast bieden deze namen, Dever, Nagel, van Adrichem, van Alphen,
Duikev (van Lichtenberg) en waarschijnlijk jonge Dirk Dirksz en Jacob Dirkse van
der Specke zijn bekende namen, doch bij de meestal geringe bijdragen der anderen is
zelfs gissen vergeefs. Ongetwijfeld ontleenden zij hun niet vermelde „achternamen"
eveneens aan odaalgoederen, maar verdere aanknopingspunten ontbraken. Wat zegt
ons bijv. in een der andere dorpen een bijdrage van een scelling van Katrin Zeven-
ponts.

In Sassenheim treffen wij nog aan : De scout van Sassem Willem van Alcmade, Claes
van Haestrecht, Simon van Warmonde en Hughe Jacobs en syn moeder, waarin wij
waarschijnlijk de voorouders der te Lisse en Sassenheim woonachtige Wassenaars heb-
ben te zien. Katwijk geeft ons : van Leeuwen, van der Scuer, Conings en Pieter van
Zudick (Zuidwijk), Rijswijk: Gerrit van Steenvoorde en jonge Gertruid van de Werve
en Aarlanderveen : Pieter Dever Pietersz, Willem van der Laan, Adriaan van Tol,
Dirk van der Heede en Claes Sael, voorouder der familie van der Zaal..

Justitieel. Weigeborenen stonden niet voor Schout en Schepenen, doch direct voor
Baljuw en Mannen terecht.

Zij waren ook de aangewezenen om zitting te nemen in dit gerecht, zodat gelijk over
gelijk oordeelde.

Een. groot deel van het Hollandse gebied werd omvat door het Baljuwschap Rijnland,
wel te onderscheiden van het Hoogheemraadschap Rijnland, dat zich in Kennemerland
tot aan het IJ uitstrekte.

Onder dit Baljuwschap vielen niet de hoge heerlijkheden als Wassenaar, Warmond
Katwijk en Noordwijk en behoudens korte tijd, omstreeks 1560—80, het Baljuwschap
Noordwijkerhout, hetwelk behalve Noordwijkerhout en Voorhout ook Lisse en Hille-
gom omvatte.

In het Baljuwschap Rijnland werd omstreeks 1500 recht gesproken, waarbij alle wel-
geboren mannen mee konden werken om vonnis te wijzen. Bij civiele processen was
het dus zaak zoveel mogelijk aanhangers op te roepen en daarna te onthalen. Tijdens
Karet V werd gereorganiseerd met een vast aantal rechters aan te wijzen uit het
„Boek van Mannen van Rijnland". Dit boek ging helaas verloren. De rechtskundige
Simon van Leeuwen heeft uit oude vonnissen tussen 1490 en 1630 vele namen van
rechtsprekenden verzameld en gepubliceerd, namen die overigens weinig houvast bieden,
wel is te constateren dat omstreeks 1580 niet welgeboren grondbezitters als Corsteman
en van der Helder meespreken, terwijl al of niet welgeboren dorpsschouten dikwijls als
Mannen optreden.

In het Baljuwschap Noordwijkerhout bleven van omstreeks 1620 lijsten of nomi-
naties bewaard, waarop alle volwassen mannelijke weigeborenen voorkomen en waaruit
de baljuw een keuze kon doen, voor de duinstreek belangrijke stukken, die wij in een
volgend nummer hopen te publiceren.

Het baljuwschap Noordwijk biedt in 1397 een belangrijk verschijnsel, n.l. Stadsrecht,
dat evenwel binnen het jaar weer werd ingetrokken, omdat het recht niet was ver-
kregen „Bi ghemene overdracht onser lude wailgeboren, ende huyslude eendrachtelic".
Juridisch had het stadsrecht tot gevolg dat een Baljuw met schepenen recht sprak, een
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omstandigheid die reden was dat in Westfriesland o.a. Hen- en Venhuizen en Nieuwe
Niedorp stadsrecht „kochten" om zich van de impopulaire, niet inheemse weigeborenen
te ontdoen. Te Noordwijk was erin voorzien dat drie der zeven schepenen welgeboren
moesten zijn, wel een bewijs van de belangrijke positie die ze hier innamen.

Tussen 1600 en 1700 tekenden wij uit de Dingboeken van de Baljuw de volgende
weigeborenen op, die vrij echt aandoen :

Gangel of Willemsz van Assendelft, van Berendracht, van Bleyenburg, van Bolkc-
steyn, van den Bosch, van Burgersdyck, van der Bijl, van der Duyker, van Eycken-
horn (secretaris), Heemskerk, van der Holst, van Langevelt, van Leeuwen, van Moer-
kerken, van der Mij, van der Plas, Puyck van Velsen, van Raephorst, van Rossem,
van Sonnevelt, van Steenvoorden, van Thiel, van Velsen, van Waesdorp, van Was-
senaer.

Geliefd was de functie niet, omstreeks 1650 weigeren zowel de vleyshouwer Leen-
dert ]orisz van Romerswaal als de cleermaker Job Dirksz van Derdenhuysen justitie
te administreren en worden daarom beboet.

Het baljuwschap der beide Katwijken gaf speciale moeilijkheden, het zeedorp wilde
vertegenwoordigd zijn, doch deze varende en vissende bevolking telde vrijwel geen wei-
geborenen, al is er reden om aan te nemen dat Nijgh en van Swieten identiek zijn.

Tussen 1650 en 1700 vindt men hier: Raephorst, Wassenaer, van Leeuwen, van der
Does, van der Duyn, van der Guchten, van der Clant, van der Plas, van Egck, van,
Zwieten en Barendrecht, terwijl het zeedorp met Ouwehand, Moerkerken, Nijgh, de
Beste, Overwinter, Vlielander en de Wit uitkomt.

Positief bewijs van welgeborenheid geeft zitting in het hogere gerecht niet, alleen
het veelvuldig voorkomen der zelfde familienaam en de bovengenoemde ,.Nominaties"
geven enige zekerheid. Bekend is dat ook leenmannen ook van zeer kleine lenen en
zgn. penninglenen voor zitting als mannen der grafelijkheid in aanmerking kwamen,
terwijl wij in de duindorpen ook koddebeiers en duinmeiers, ambtenaren der houtvesterij,
als zodanig kunnen aantreffen.

Lisse, Febr. 1953. Ir A. F. DE GRAAFF.

EEN SCHEEPSTRAGEDIE IN HET JAAR 1825
De auteur van bovengenoemd artikel (Jan. 1953), de Heer ƒ. F. Daarn-

houwer, zendt ons nog enige belangrijke gegevens betreffende de ge-
woonte die bij het begraven der drenkelingen werd gevolgd, benevens
genealogische aantekeningen aangaande Pieter Hubertus van Lawick
van Pabst.

Zij luiden als volgt:
De Heer ]. A. van der Vlis maakt mij er op attent dat toch reeds in

de 18de eeuw op Texel werd nagegaan wie de drenkelingen waren en
als het enigszins kon, trachtte men hen een eenvoudige begrafenis te
geven. Hij vestigde mijn aandacht op zijn werk „Texel" verschenen te
Amsterdam in 1949, waar hij op pagina 145 enige stormen op Texel
beschrijft. Zijn gegevens verkreeg de Heer van der Vlis uit het Archief
van de bekende Balthasac Huydecooper, strandvonder van Texel, welke
documenten op het Rijksarchief te Utrecht worden bewaard. Er ligt daar
o.a. een lijst van „drenkeldooden" uit het jaar 1735, waarin verhaald
wordt over een storm op Texel, waarna te Oude Schild 37 lijken op de
begraafplaats ter aarde werden besteld. Twee lijken van Texelaars wer-
den door de familie weggehaald, de kosten van 20 werden bestreden
door de opbrengst van de goederen uit de gestrande schepen en 15 lijken
werden begraven op kosten van de Graaflijkheid. Bij een storm in het
jaar 1683 kwamen wel 1200 mensen in de wateren rond Texel om het
leven. Het is begrijpelijk dat deze grotendeels zonder omhaal werden
begraven.

Pieter Hubertus van Lawick van Pabst komt niet voor in de van
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dit geslacht gepubliceerde genealogieën. Ik moest dan ook deze belang-
wekkende notitie laten liggen totdat Mr. Dr. ]. Belonje mijn aandacht
vestigde op een artikelenreeks van wijlen Mr. Bloys van Treslong Prins
in de Indische Navorscher van Juni 1938 e.v. Hierin wordt de gezochte
tak van Lawick van Pabst beschreven en het is m.i. nauwelijks aan twijfel

, onderhevig of de drenkeling van Oudeschild heeft tot deze tak behoord.
Wij lezen dat Pieter Hubertus, zich noemend Baron van Lawick van

Pabst, op 5 Nov. 1780 werd geboren. Hij kwam in 1792 met het schip
van Oorlog ,,de Amazoon" als volontair op Java, maar trad in dienst van
de O.I. Cie. als cadet bij de cavalerie. Uit zijn lange loopbaan blijkt o.a.
dat hij eerst van September 1811 tot uit. December 1815 en daarna van
1823 tot uit. December 1826 Resident van Rembang was. Bij Gouv. be-
sluit van 23 Januari 1834, Nr. 3 werd hij gepensionneerd met f6000
in Indië of f 3000 in Nederland. Hij stierf te Semarang op 3 Maart 1846.
In 1811 was hij te Rembang in het huwelijk getreden met Lambertina
Florentina Persijn, geb. 19 Februari 1795 als dochter van zoutverkoop-
pakhuismeester C. Persijn. Zij overleed te Semarang op 24 December
1846. .

Mr. Prins zegt dat hij niet kon nagaan waarom Pieter Hubertus van
Pabst aan zijn naam van Lawick toevoegde en dat er nu nog een levende
tak uit dit echtpaar bestond, gedeeltelijk van Lawick en gedeeltelijk van
Lawick van Pabst geheten, welke niet tot de Nederlandse adel behoort.

Het feit, dat Pieter Hubertus in 1826 in Rembang woonachtig was,
doet al vermoeden dat hij de vader van de drenkeling Pieter Hubertus
geweest kan zijn, want de acte spreekt immers ook van Rembang. Onder
de zes kinderen treft men er echter geen met de voornamen Pieter Hu-
bertus aan ; wel — als derde — een Pieter Lambertus, waarvan Mr. Prins
alleen weet te vertellen dat hij jong is gestorven, doch geen doodsdatum
noemt. Als geboorte- en doopdata vermeldt hij resp. 4 Juli en 19 Septem-
ber 1819, hetgeen prachtig aansluit op het feit dat de acte in 1826 spreekt
van „den Jongen Heer" Pieter Hubertus Lawick van Pabst.

De naamsovereenkomst en verdere punten zijn zo markant, dat ik
haast niet twijfel of Pieter Hubertus en Pieter Lambertus zijn één en
dezelfde persoon geweest. Of de foutieve tweede voornaam aan Mr. Prins
is te wijten, dan wel aan degene die in 1826 op Texel de acte opstelde,
zal wel altijd een raadsel blijven.

Ik heb Graf Nr. 55 niet aangetroffen in de kerk te Oudeschild, men
zegt mij, dat het verscholen ligt onder een zware houten beuk vóór de
preekstoel.

Correctie : lees pag. 10, Jan. 1953, laatste paragraaf :
„Den 25 Januari 1826 is uit dit graf voornoemde lijk genomen en is

het graf zoo diep gemaakt "
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WAPENKAARTEN

Mede in verband met herhaalde verzoeken die haar bereikten uit de
steeds groeiende lezerskring van ons blad, heeft de Redactie zich beraden
om naast genealogische publicaties ook de mogelijkheid te scheppen
— meer dan tot nu toe — in ons orgaan familiewapens in afgebeelde
vorm vast te leggen voor de toekomst.

Niet alleen dat het beeld veel meer tot de lezers spreekt dan de beste
en uitvoerigste heraldische beschrijving, doch tevens wordt er thans
de gelegenheid geboden om tot op heden onbekende en in de naslag-
werken niet of onjuist vermelde blasoenen te publiceren.

Uit hoofde van de kosten verbonden aan zulk een uitgave (honora-
rium van de tekenaar, cliché-, druk- en papierkosten, porti etc), is be-
sloten de wapens te brengen op een „wapenkaart", bevattende het
hoofdbestanddeel van elk geslachtswapen, nl. het schild, met vermelding
van de naam der familie, die het wapen voert en haar plaats of streek
van herkomst. Vijf en twintig schilden komen op elke kaart voor, alpha-
betisch gerangschikt volgens de hoofdnamen der geslachten.

De verantwoording voor de juistheid der ingezonden wapens berust
bij de inzenders. De Redactie draagt zorg voor de goede uitvoering en
druk der wapenschilden.

Ter tegemoetkoming in de kosten, gelieve men per wapen een bedrag
van f 6.50 toe te zenden aan de Penningmeester der N.G.V. te HAAR-
LEM, Giro No. 547064. Na afdrukken van de kaart, ontvangt iedere
inzender het (de) cliché(s) van zijn wapen(s) franco thuis gestuurd.
Deze kunnen eventueel later voor andere publicaties opnieuw worden
gebruikt of krijgen de hun toekomende plaats in het familiearchief.

De op te nemen wapens (bij voorkeur duidelijk getekend, afgedrukt
of beschreven met nauwkeurige kleuraanduiding), met opgave van ge-
slachtsnaam en de plaats of streek waar de familie zijn bakermat had *),
zende men aan de Redactie van GENS NOSTRA, Postbus 976c,
AMSTERDAM. Zodra vijf en twintig wapens bijeen zijn, volgt de op-
name in het wapenblad, als bijvoegsel van ons tijdschrift.

Het is de Redactie een genoegen den lezers hierbij) de eerste wapen-
kaart te kunnen aanbieden, samengesteld uit blasoenen van enigen onzer
leden, van hun voorouders of verwanten, bij wie voor deze publicatie
grote belangstelling bestond en die door beschikbaarstelling van de be-
nodigde fondsen de uitgave mogelijk maakten.

De Redactie vertrouwt er op dat de wijze van uitvoering en het uit-
muntende tekenwerk bij onze lezers in de smaak zullen vallen en dat
men ons in ruime mate in de gelegenheid zal stellen de thans aange-
vangen reeks met talrijke andere wapenkaarten te vervolgen !

*) Bij geslachten uit het buitenland geboortig, worden mede vermeld de eerste plaats
of. streek van vestiging binnen de tegenwoordige landsgrenzen.

"L'histome öu moyenne est inscmte óans Le Blason"
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BIJ HET NEVENSTAANDE PORTRET
Begin September 1951 brachten verschillende couranten in min of meer sensationele

opmaak een bericht naar aanleiding van een bezoek dat Z.E. de Ambassadeur van
Brazilië met ondergetekende had gebracht aan het Raadhuis van Vianen. Het bezoek
gold de fraaie en uiterst belangwekkende portretverzameling welke het oude raad-
huis van deze belangrijke voormalige Vrijplaats herbergt. Een blad wist zelfs
te melden dat de Gezant het portret bezichtigd had „van de nieuw benoemde
Nederlandse Gouverneur van Brazilië !", en velen vroegen zich af of ons landje nieuwe

correctie-plannen in uit-
voering had genomen.
Maar alle dergelijke
voorlichting van de Pers
ten spijt, betrof het hier
de bezichtiging van het
door ons aldaar heront-
dekte en geïdentificeer-
de portret van de ver-
maarde bouwer van het
Maurits-Huis te s-Gra-
venhage, Johan Maurits
Graaf van Nassau-Sie-
gen (1604—1679), Neer-
lands enige Gouverneur
van het grote Brazilië,
dat helaas ondanks zijn
onvermoeid en uitne-
mend bestuur weer ver-
loren is gegaan, deels
door onverstand van de
op het kussen zittende
Bestuurders van de
West-Indische Compag-
nie, die meer letten op
winsten dan belangstel-
ling koesterden voor de
stichting van een Impe-
rium en deels ook om-
dat ons volk numeriek te
gering is om zulk een
Rijk op te bouwen en te
handhaven tegen vijan-
den van binnen en bui-
ten.

Het zeer fraaie por-
tret dat toegeschreven
wordt aan de schilder

Pietec Nason (?), is afkomstig uit de voormalige Brederode nalatenschap. De Brede-
rodes waren Heren van Vianen en zetelden op het slot Batesteyn aldaar, hetwelk
thans echter niet meer bestaat. Johan Wolfert Graaf van Brederode, Vrijheer van
Vianen, Cloetingen, Haeften, Ameide en Herwijnen, Veldmaarschalk der Republiek,
Eerste Edele van Holland, Ridder in de Olifantsorde van Denemarken (1599—1655)
was een zwager van Johan Maurits van Nassau , de Braziliaan".

Redenen waarom juist van deze der talrijke zwagers van Brederode een portret te
Vianen aanwezig was, kunnen zijn de bijzondere hechte vriendschapsbetrekkingen
die het kinderrijke Brederode gezin met de beminnelijke, schatrijke en ongetrouwde oom
Maurits onderhielden, blijkende uit de grote particuliere correspondentie welke tussen
beiden gevoerd werd, de militaire connecties tussen Veldmaarschalk Brederode en Ge-
neraal Johan Maurits, die hem eens in deze hoge functie zou opvolgen, beider nauwe
verwantschap met het Stadhouderlijk Huis. en de relaties die beiden verbonden met
de Deense Koning. Vooral dit laatste feit is van belang voor het nagaan van de ver-
moedelijke geschiedenis van het schilderij. Immers, wij weten dat Johan Maurits in zijn
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Braziliaanse tijd — en het schilderij dateert uit dat tijdvak te oordelen o.m. naar de
leeftijd van de afgebeelde — zich tweemaal heeft doen portretteren door één zijner
lijfschilders Albert Eeckhout. Geen dier portretten is tot op heden teruggevonden. Wel
kunnen wij met zekerheid aannemen dat één dier beeltenissen door Johan Maurits (zo-
als toen gebruikelijk) geschonken werd tezamen met vele andere schilderstukken van
land en volk van Brazilië aan de Deense Koning Frederik III. Bij de brand van Kopen-
hagen, na het bombardement van de Engelse vloot in de Napoleontische tijd, is dit
stuk verloren gegaan. Maar Koning Frederik moet het origineel hebben laten copiëren,
daar het bestemd was voor een schenking. Waar deze copie zich bevindt is niet be-
kend, evenmin aan wie het geschonken werd. Het is o.i. geenszins onmogelijk dat wij
bij het Vianense portret te maken hebben hetzij met één der twee originelen, dat dan ge-
schonken moet zijn door Johan Maurits aan zijn zwager Bredecode óf met de copie van
de Deense Vorst die het, zijnde de beeltenis van zijn zwager, aan Brederode gegeven
heeft uit erkentelijkheid voor de diensten die deze hem bewezen had als onderhandelaar
tussen Denemarken en de Republiek en waarvoor Brederode mede de zeer hoge onder-
scheiding van de Olifantsorde had ontvangen. Is hiermede een aannemelijke oplossing
gevonden voor de wijze waarop en de redenen waarom Johan Maurits' portret in het
afgelegen Vianen is terecht gekomen, thans dienlj nog nagegaan te worden hoe het
gelukte de afgebeelde te identificeren als te zijn de grote Johan Maurits van Nassau.

Dit was mogelijk door nauwkeurige vergelijking van de beschikbare portretten van
„de Braziliaan", die zich in Nederland en daarbuiten bevinden, met het Vianense
schilderij.. De meest treffende overeenkomst vertoont het gelaat met de beeltenis van
Johan Maurits in Siegen, van de hand van Govert Flinck, die zijn model afbeeldde in
groot ornaat van Herrenmeister der Johanniter Orde. Hoewel het van iets latere tijd
dateert vertonen neusvorm en vooral de punt van de neus, de mond en mondhoeken,
de kin, lippen, oogopslag, knevel, voorhoofdsvorm, kortom de gehele gelaatsbouw, dus-
danige overeenkomsten dat hier niet aan toeval kan worden gedacht. Maar er was
nog een ander punt dat de identificatie tot zekerheid maakte.

Bij de restauratie van de Vianense schilderijen door de bekende Haagse restaurateur
wijlen de Heer van Bohemen Sr. werd ontdekt dat op het zwaard dat Johan Maurits
in zijn hand houdt enige letters voorkomen, tezamen de naam vormende : Antonloo.
Altijd heeft men in het duister getast omtrent de persoon die deze naam wel zou heb-
ben kunnen dragen. Schilders van die naam en uit dat tijdvak, zijn noch in binnen- noch
in het buitenland bekend. Tenslotte nam men aan dat het misschien de naam zou kun-
nen zijn van de afgebeelde ? Maar hoe ongebruikelijk en onwaarschijnlijk deze wijze
van aanduiding ook mochten zijn, het was niet mogelijk in de geschiedenis iemand te
vinden, die gesierd met die naam en in die jaren in het Nederlandse leger had ge-
diend. Want die voorwaarde immers moest worden gesteld, daar de afgebeelde de
Oranje officiers-sjerp droeg, waartoe alleen officieren van het leger der Republiek ge-
rechtigd en verplicht waren.

De nauwkeurige kennis van de daden, leven en werken van Johan Maurits bracht
evenwel aan het licht dat, gezien de datering van het portret op ongeveer 1640—45, wij
hier te maken moeten hebben met het zwaard van de Portugese Vice-Admiraal Antonio
de Cunha d'Andrade, die als onderbevelhebber van de Spaans-Portugese Armada in de
Vierdaagse zeeslag op de kust van Brazilië in Januari 1640 werd gevangen genomen en
die, zoals toen gebruikelijk, ten bewijze van overgave zijn degen aan de Opperbevel-
hebber van de overwinnende tegenpartij i.c. Johan Maurits van Nassau, ter hand
stelde.

D% trotse en niet geheel van ijdelheid ontblote „Braziliaan" heeft zich toen laten
portretteren met het zwaard van zijn overwonnen vijand in de hand en dit bewijs van
zijn roemrijke zege maar al te gaarne aan zijn verwanten in het verre Europa geschon-
ken ter meerdere glorie van zich zelve, van zijn Huis en van het land in wiens dienst
deze daad was verricht !

Het doen graveren van iemands naam op het lemmet van een sabel was toen en is
nog heden ten dage gebruikelijk. Dat alleen de voornaam vermeld werd is geenszins
te verwonderen daar in die dagen deze — vooral bij de groten der aarde — veel be-
langrijker was dan de familienaam, die men verondersteld werd toch wel te kennen.
Genealogen weten maar al te goed hoe dikwijls achternamen verbasterd, gewijzigd of
geheel weggelaten werden.

Al deze factoren tezamen maken het o.i. wel zeker dat het Vianense portret voorstelt
Johan Maurits Graaf, en sedert 1652 Vorst des HRR van: Nassau-Siegen, zoon van
Johan „de Middelste" van Nassau-Siegen en kleinzoon van Johan „de Oude", de Ont-
werper van de Unie van Utrecht en broer van Willem „de Zwijger".

ARK.
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EEN KARTOTHEEK VAN STAMREEKSEN (vervolg)
Er moet mij toch werkelijk iets van het hart ! Zoals U allen weet,

beantwoord ik (nagenoeg altijd per omgaand) alle vragen betreffende
Rechtelijk en Notarieel archief, karthoteek en andere genealogische zaken,
gratis. Nee, denkt U nu niet, dat het mij om een bedankje te doen is,
na vele jaren komt men er wel achter dat elk bedankje een streep aan
de balk is (ik heb 15 strepen aan mijn balk) maar er is iets anders, n.l.
de financiële kant. Men stuurt mij 2 postzegels van 10 et., één heb ik
nodig om terug te schrijven en van de andere bekostig ik mijn post-
papier en schrijfmachinekosten. Nu geschiedt het volgende : men vraagt
mij gegevens Pieterse en stuurt braaf 2 postzegels mee. Ik antwoord met
een stamreeks waar b.v. in voorkomt het echtpaar Pieterse-Cornelisse.
Nu krijg ik weer een brief, maar ditmaal zonder postzegels, hebt U ook
gegevens Cornelisse ? Dit gaat soms 3 a 4 keer door, doch steeds zonder
postzegels. Komt dit nu eens één keer voor, dan is het niet zo erg, maar
het komt herhaaldelijk voor ! Als U nu bedenkt, dat ik verleden week
sinds 1949 mijn duizendste „klant" boekte, kunt U nagaan, dat dit bij
mijn gewone belasting welke mij toch al grijze haren bezorgt, een extra
belasting betekent. Tot nu toe heb ik nog steeds geantwoord, doch ik ben
nu wel genoodzaakt, gezien het feit dat mijn correspondentie door de pu-
blicatie van mijn kartotheek verveelvoudigd is, dergelijke brieven niet
meer te beantwoorden. Ergo, als U antwoord wilt hebben, s.v.p. steeds
2 postzegels insluiten !

P. W. Paludanus,
Frankenslag 327,
den Haag, tel. 558109.

Haan (de)
Haer (de)
Haaren (van)
Haerkens
Haasbroek
Haaze
Hack
Haffner
Hage
Haagen (van der)
Haagedoorn
Hageman
Hagenzieker
Hageziel
Haije
Hak
Hakkert
Hakker
Hakvoort
Haleker
Halenbeek
Haalebos
Halffman
Halm
Halswijk
Halvemaan
Ham
idem, van der
idem, van den

Hamer
Hammacher *
Hammega
Hammen (van der)
Hamwijk
Hahn
Hanewald
Hanselaar
Hardam
Hardeman
Hardi
Hardonk
Harff
Haring
Haringa
Harke
Harkema
Harmelink
Harshagen
Hart
Hart Nibrig
Hartendorp
Harteveld
Hartjesveld
Hartman
Hartmann
Hartman Dorchain
Hartog
Hartong

Harts
Harwich
Hasendonk
Hasselt (van)
Hatenboer
Hattink
Haverkamp
Hazejager
Hazelbag
Hazeloop
Heelhoven
Heemskerk
Heermans
Heesen
Heesterman
Heij
Heij (van der)
Heijblom
Heijer (Groningen)
Heij koop
Heilbron
Heijligenberg
Heinhuis
Heijn
Heijst (van)
Heijstek
Heijstraten
Heijting
Hek (van der)
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Hckelaar
Hekkers
Helderop
Heil (van)
Helt (van)
Heilegers
Heller
Helm (van den)
Helm (van der)
Helmers
Hemelin .
Hemelrijk
Hemerik
Hemert (van)
Hemmerich
Hemmes
Hemminga
Hempenius
Hengel (van)
Hengeveld
Hennink
Henrica
Hensbergen (van)
Hijnsbergen (van)
Hensel
Hepp
Herenthals (van)
Hering
Heeringen (van)
Herk (van)
Herlee
Hermanides
Hermans (Boxmeer)
idem (Maastricht)
Herp (van)
Herrewijn
Herrikhuijzen (van)
Herts
Heskamp
Hess
Hesse (van)
Hesselberg
Hesselink
Hesselt v. Dinter
Hetebrij
Heukelom (van)
Heukeshoven
Heumen (van)
Heus (de)
Heusden (van)
Hidding
Hillebrand
Hildebrand (Isr.)
Hildebrand (Herv.)
Hildernisse
Hilhorst
Hilkhuijsen
Hilkemeijer
Hille
Hillebregt
Hinfelaar
Hinkelman
Hinze

Hissink
Hoecke (van)
Hoedt (van)
Hoefakker
Hoefnagel
Hoegee (van)
Hoek (van den)
Hoekstra
Hoen
Hoen ('t)
Hoen (van 't)
Hoenderdaal (van 't)
Hoeven (van der)
Hoezel (van)
Hoff
Hof (van der)
Hoff (van 't)
Hofland
Hofman
Hoffman van Hove
Hofstede
Hoitsma
Hoogeboom
Hoogendam
Hogenhout
Hoogesteijn
Hoogeveen
Hogervorst
Hogewind
Höhle
Hoksman
Hol
Holl (de)
Hollander
Holsbergen
Holstein
Holstijn
Holswilden
Homburg
Homeyer
Hommerson
Hommes
Hondius
Honkoop
Honnebier
Honselaar
Hooff (van)
Hooft
Hooft ('t)
Hoofdman
Hoogkamer
Hoogland
Hoogstraten
Hoogtijling
Hoogwinkel
Hooijberg
Hooijkaas
Hooijmans
Hooites
Hoop
Hoornstra
Hoppe
Hordt

Hornis
Horrée
Hortensius
Hoskoorn
Hottinga
Houdijker
Hout (in 't)
Houten (van)
Houtlosser
Houtman
Houttuijn
Houtzager
'Houweling
Hoven (van)
Howaarde
Hoyer v Brakel
Huber
Hübers
Hucht (van der)
Hudepohl
Hudig
Huisman
Huismans
Huigen
Huijgens
Huijnen
Huijser
Hullen
Hulshiger
Hulskes
Hulsman
Hulsmeijer
Hulst
idem (van)
idem (van der)
Hummeling
Hunik
Huntelaar
Hurink
Hurk (van den)
Hurk (van der)
Hurkens
Hüsen
Hut
Huetinck
Hijdra
Hylkema

I.
leien (van)
Ieperenburg (van)
Ilchen
Immerzeel
Immink
Ingen (van)
Ingeneegen
Ingenhoes
Ingerman
Iperen (van) -
Iren (van)
Iskes

J.
Jaarsveld (van)
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Jabaai
Jacques
Janknecht
Janson
Jansonius
Jaspers
Jautze
Jeneszon
Jense
Jilleba
Jolly
Jongbloed
Jongens
Jongezoon
Jongmans
Jongste
Jonker
Jonkers
Joode (de)
Joosse
Joosten
Jorissen
Josselin de Jong (de)
Jukkenekke
Julius
Jungeling
Juta

K. (of C.)
Kaagman
Kaaij
Kaaij (van der)
Kadijk
Kalis
Kalkhoven
Kamermans
Cammen (van der)
Cammelot
Kamps (de)
Campo (del) gen. Camp
Kamp (van der)
Campagne
Kampen (van)
Campfens
Kamphuis
Kanders
Canits
Kannegieter
Kanselaar
Kanter (de)
Capitein
Kappel
Kappeijne v. ,d. Copello
Cariere
Karpes
Karreman
Karssen
Kasbergen
Cassa
Kasten
Kat (de)
Cats

Katsburg
Catseman
Cauwenberg
Keereveer
Keeven
Keff
Keihout
Kelderman
Keilen (van der)
Keiler
Kelierman
Kemmerling
Kemp
Kemp (van der)
Kemper
Kenniphaas
Kepper
Kerbel
Kerkhof
Kerkhoven
Kerlen
Kerling
Kerremans
Kersbergen
Kerskes
Kessel (van)
Ketelaars
Ketting
Kettlitz
Kienstra
Kiessewetter
Kiewit
Kievith (de)
Kiks
Kimmel
Kipp
Kist
Claassen
Klant
Klauwers
Clavan
Klaver
Klaveren (van)
Kleberg Verberne
Kleefstra
Kleersnijder
Klei)
Kleij (van der) Rotterdam
Klein (Culemborg)
Clemens
.Klerk (de)
Clerq (de)
Kleuver (de)
Klik
Klinkenberg
Klinkhamer
Klis (van der)
Kloe (de)
Klokkenburg
Klomp
Cloors
Klooster (van der)

Klootsema
Klootwijk
Klopper (de)
Klopper
Kloppers
Kloppert
Klouwens
Kluck
Klugt (van der)
Klumpers
Klune
Klunk
Klijsenaar
Knaap (van der)
Knappers
Knies
Knobbout
Knock
Knoop
Knoop (de)
Knoppers
Knotsenburg
Knotter
Knijn
Kobus
Koch
Cocheret de la Mornière
Koedam
Koek
Koelemeij
Koeleman
Koelman
Koenart
Koene
Koenehoop
Coenradi
Koens
Koeslag
Koetsier
Koetsveld v. Ankeren (v.
Koetvoet
Koevoets
Koek v. Leeuwen (de)
Kokshoorn
Cockuijt
Colbeth
Cole
Kolk
Collen
Colpa
Kolvoort
Colijn
Comfurius
Kommer
König
Koning (Noordbroek)
Koning (de) Delft
Consten
Konijn
Konijnenburg
Koog (van der)
Kocger

(Wordt vervolgd).
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GENEALOGISCHE GEGEVENS
UIT DE GELEGENHEIDSGEDICHTEN VAN

HUIBERT KORNELISZOON POOT

In de drie bundels gedichten van Poot, uitgegeven door Reinier Boitet
in Delft, komt een groot aantal gedichten voor, geschreven ter gelegen-
heid van verjaardagen, huwelijken, sterfgevallen, promoties etc. Het is
hier niet de plaats om de literaire waarde van deze gedichten, die veelal
in opdracht werden gemaakt en bestemd waren voor aan de dichter on-
bekende personen, te bespreken. Het leek mij echter nuttig, de gegevens,
die misschien van belang kunnen zijn voor genealogische onderzoekingen,
te verzamelen en te publiceren.
Abraham des Amorie, tr. 16 April 1721 met Angelika Hugaert, geb. te

Haarlem, Hij tr. voor de 2e maal met Klementia Slecht.
Kornelis van Arkel, dichter, pred. der Remonstrantse gemeente te Rot-

terdam, overl. 1724.
Dankert van Assendelft, postmeester te 's-Gravenhage, tr. 5 September

1724 met Antonia van Steelant.
Gecard van Assendelft, tr. 1723 met Maria Apollonia van der Lely.
Abraham Bierens tr. Elizabeth Rutgers.
Adriaen Boitet tr. 1723 Katharina de Valk
Hugo Abraham de Brauw, Heer van Kethel en Half Spaland, tr. 29 Au-

gustus 1730 met Henrika Repelaer.
Maria Bredenburg, echtgen. van Frans Oudaen, overl. (hoogbejaard)

11 Juli 1727.
Maria Bredenburg, echtgen. van Jan Oudaen, verjaart 26 Augustus

1717 en is dan 24 jaar.
Nikolaes van Bremen tr. Johanna van Zwanenburg.
Egbert Buis verjaart 30 April 1722. Hij wordt dan 50 jaar en is 30 jaar

getrouwd.
Jan Buis (zoon van voorg.) tr. 16 December 1721 met Katharina van

Veen.
Johannes van Dam, praeceptor der Latijnse School te Delft, gehuwd met

Izabella Kazius.
Willem van Dam tr. 19 October 1681 met Anna Zijdelhaek.
Kaspar Balthazar Dol van Ourijk tr. 28 Mei 1724 met Antonia van We-

zel.
Alandus Duim tr. Geertruit van Gijzen. Uit het gedicht blijkt, dat de

bruidegom stuurman op Indië was en eerst onlangs teruggekeerd na
een afwezigheid van 4 jaar. Ook blijkt, dat de bruid de oudste doch-
ter van haar ouders was. !

Jakob van der Dussen van Zouteveen. Heer van Oostbarendrecht, enz.,
tr. 9 December 1732 met Katharina van Vredenburg.

Gualtherus Joannes van Eenhoorn, pred. te Aalsmeer, zou 24 October
1719 tr. met Geertruit van der Aer. Het huwelijk zou worden inge-
zegend door zijn broer, die pred. was in Gelderland. Het ging echter
niet door wegens de plotselinge dood van de bruidegom, enkele da-
gen voor het huwelijk. Hij was de zoon van Lambert van Eenhoorn
en Margareta Tekman, die bij zijn dood nog in leven waren.

Sara van Elzen verjaart 24 April 1715. Zij is dan nog ongehuwd en doch-
ter van
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Theodorus van Elzen, pred. te Schipluiden, overl. 20 Maart 1714.
Paulus van den Ende, advocaat te Rotterdam, tr. 31 Mei 1724 met De-

bora Ver rijn.
Katharina Groenheide, moeder van de dichter, overl. 20 September 1709.

Zij was toen 24 jaar getrouwd en had het leven geschonken aan
5 kinderen, waarvan er 1 jong was gestorven. Zie verder Gens
Nostra, VII (1952), 42.

Nikolaus Kornelis Hasselaer tr. 6 Augustus 1726 met Anna Divera Kik.
Adriana Hollaer, weduwe van Andries de Visser, overl. 29 Juli 1721.

Zij was toen 80 jaar.
Jakob Hollant tr. Alida Voorstadt.
David van Hoogstraten, conrector der Latijnse School te Amsterdam, geb.

te Rotterdam, overl. 21 November 1724.
Willem van Karnebeek tr. (voor de 2e maal) met Kornelia van den Berg.
Gaspar Rudolf van Kinschot tr. 29 Mei 1725 met Katharina Maria De~

del. Poot wijdde ook een gedicht aan zijn promotie tot doctor in de
beide rechten te Leiden.

Joannes van Koevenhoven, schout en secretaris van Heemskerk, tr. Maria
Hoos.

Jakob Kortebrant tr. Maria van Zwieten.
Antoni van Leeuwenhoek overl. 26 Augustus 1723.
Jakob van der Lely tr. 1725 Maria Magdalena van Assendelft. Uit het

gedicht blijkt, dat de bruidegom rechtsgeleerde was, en dat zijn.
ouders en de vader van de bruid nog in leven waren bij het huwelijk.

Joan van Loon (broer van de bekende historicus'Gerard van Loon) tr.
te Alkmaar 26 September 1724 met Katharina Hoogtwout.

Hermanus Meier tr. 25 April 1723 met Helena van Arrewijne.
Jan Messchaert tr. Kornelia Maria Messchert.
Jan Pieterszoon Messchert, koopman, tr. Maria van Ingen.
Petrus Nahuis, pred. te „Waerder", tr. 18 Februari (voor de 2e maal)

met Kornelia van Haring. Uit het gedicht blijkt, dat hij 1 kind had
uit zijn eerste huwelijk, en dat de vader van de bruid reeds overleden
was.

Meinard van Nuld viert 27 Juli 1725 zijn zilveren bruiloft met Anna
Smits.

Andries Oudaen tr. 1719 met Kornelia Messchaert. Uit het gedicht blijkt,
dat de vader van de bruidegom voor de tweede maal was getrouwd
met de moeder van de bruid. Ook wordt gesproken over een oom
Joachim Oudaen.

Anna Oudaen, dr. van Jan Oudaen en Maria Bredenburg, geb. 9 Fe-
bruari 1723.

Jan Oudaen, overl. 10 Juli 1727.
Sara Oudaen, dr. van Jan Oudaen en Maria Bredenburg, geb. 7 Octo-

ber 1717.
Margarita Oversloot, weduwe van David Kam (burgerhopman van

Delft), verjaart 5 October 1724.
Klaesje Poot, oudste zuster van de dichter, tr. met Pieter Hodenpijl.
Kornelis Poot, vader van de dichter. Zie over hem Gens Nostra, VII

(1952), 1, 42.
David Radaeusz (uit Middelburg) tr. (voor de 2e maal) 1723 met Maria

Suzanna Gerlagh.
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Anna van Ruiven verjaart 11 Maart 1723.
Dirk Schol, orgelist en klokspeler van de Nieuwe Kerk te Delft, overl.

1727. Zijn broer Hubett Schol was orgelist van de Franse kerk te
Delft.

Simon van der Sleiden tr. 15 April 1727 met Magdalena Penning.
Pietet Sptokkenbutg tr. 19 April 1722 met Neeltje Poot, zuster van de

dichter.
Matten Stael tr. 3 Juli 1725 Sofia Kornelia van Rijsoort.
]oannes van Steelant verjaart 17 Juli 1723, tr. 1° 7 October 1727 met

]ohanna Elizabeth de Geer, tr. 2° met Johanna Geertruit Gerlagh.
Jan Stol tr. 8 Maart 1699 met Alida Bronkhorst.
Adriaen Swalmius, rechtsgeleerde, tr. Elizabeth van Haring.
Katharina Tteffiet Messchaerts wordt 17 September 1718 58 jaar. Zij

was toen grootmoeder.
Frans Verrijn tr. 11 April 1724 met Klementia van den Ende.
Matten Vlaerdingetwout tr. 6 Februari 1726 met Anna van Baetle.
Robett Vlaetdingetwout tr. 27 Augustus 1691 met Adtiana van Eden-

butg.
Willem Vlaetdingetwout, Heer van „Noordscherwout", enz., verjaart

12 Juli 1726, tr. 17 Juni 1731 met Sofia Vlaetdingetwout. Zoon van
Robett en Adtiana van Edenbutg (zie boven). Poot wijdde ook een
gedicht aan zijn promotie tot doctor in de beide rechten.

Feltrum de Vties, raadsheer in de Hoge Raad, overl. 11 Augustus 1723.
Adtiaen van det Wetf, Ridder, schilder, overl. 12 November, begraven

17 November 1722.

Leiden, Juni 1952 P. DE RIDDER.

TIJDSCHRIFTEN-REVUE

Van de familieverenigingen verschenen :

Ons Familieblad, uitgave van de familie Van Mullem, He Jaargang, No. 1, Jan.
1953.

De Nijdamstra Tynge, 5e Jaarg. No. 1, Jan. 1953.
Te Velde, 4e Jaargang No. 6, Febr. 1953.

De Brabantse Leeuw, Jrg. 2 No. 2, Febr. 1953 : Naamlijst van Westbrabantse stu-
denten aan de Universiteit te Leuven 1648̂ —1795 ; ]. B. van Loon. Wouwse fam. Van
Santvliet, Engelen ; F. W. Smulders. De bijnamen Back en Rover ; M. L. W'. v. d.
Nieuwenhuysen. Van den Nieuwenhuysen in Brabant, etc.

De Nederlandsche Leeuw, 70e Jrg. No. 2, Febr. 1953 : Bestuursberichten ; A. H.
Drijfhout van Hooff. De Saint Amant, een familie van Staatse officieren ; Korte mede-
delingen : Hesselt van Dinter; Ter Pelkwijk ; Het gebruik van heraldische motieven
en vlaggen in de reclame ; Boekbespreking ; Vragen en antwoorden. Het Bijblad bevat
de genealogie Kramer en de eerste generaties Reynvaan.

Ons Amsterdam, 5e Jrg. No. 2, Febr. 1953, bevat enige aantrekkelijke artikelen over
oud-Amsterdam, verlucht met fraaie reproducties van oude gravures.

De Speelwagen, 8e Jrg. 1953 No. 1 : F. Mars. Tentoonstelling oud-Zaandam ; Mr. ƒ.
Belonje. Het Wildrijk in de Zijpe ; G. Husslage Dz. Met 't Zenddiker Herespoitje né
Lare.
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It Beaken, Jrg. 15 No. 1, Febr. 1953 : Drs. H. M. Mensonides. By de Brol, in d'En-
gelsche Bybel ; Dr. Tj. W. R. de Haan. De euveldaad van Ds. Barger in het straat-
lied ; Alb. Johannsen. Om de takomst fan it Noardfrysk ; Dr. IJ. Pooctinga. Boivin de
Provins.

't
Oostvlaamsche Zanten, 27e Jrg. No. 6, Nov. Dec. 1952 : ' A.. van Hogeland. De

Gentse „Mammelokker", een importartikel 1 H. J. Verburgt De Speelkaarten in de
Folklore, enz.

De Toerist, 1, 16 Jan. en 1 Febr. 1953, waarin voorkomt op blz. 16, 42 en 72 :
Jozef van Overstraeten. Wat betekent mijn familienaam ?

The Coat o[ Arms, Vol. II. No. 13, Jan. 1953: C. R. Humphery-Smith and A. C.
Maxwell. Heraldry in Country Houses. Wiston ; the Hon. Sir. George Bellew, CV.O.
The Chimaera ; Book Revieuws ; Peter E. Hanmer-F'armee. Heraldic China ; Patrick
Montague-Smith. Royal Descent of two Field Marshalls ; John L. Peel. Heraldic Cross-
word ; M. C. Farrar Bell, F. B. S. M. G. P. Heraldry in the Great West Window,
Exeter Cathedral ; A. Colin Cole, B. C. L. M. A. (Oxon). Sisters in arms ; The Lord
Lyon. Court Rolings and Decisions ; Letters to the editor.

Adler, Zeitschrift für Genealogie und Heraldik XVI. Band, Heft 18. Wien Nov. Dez.
1952. Dr. Fritz Zimmermann. Der Ursprung der Babenberger und des Burgenland ; Dr.
Géza Kövess. Eine neue Ahnenliste zur Genealogie des Hauses Österreich ; Dr. Rud.
von Bartsch-Solgast-Dyhrn. Die Herkunft des Geschlechtes von Meyer zu Knonow ;
Dr. Ignaz Mader. Sippen-namen im Ausserfern (Tirol); Erganzungen und Berichti-
gungen zu veröffentüchten Ahnerilisten ; Neuerscheinungen ; Mitteilungen.

Der Archivar, Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen, VI. Jrg. Heft 1. Febr.
1953 : Fr. Meinecke. Das alte Geheime Staatsarchiv ; Ant. Largiadèr. Die Archive der
Schweiz ; Alfr* Hoffmann. Das Österreichische Archivwesen und seine Entwicklung
seit 1945 ; Walter Lampe. Das Archivwesen der evangelischer Kirche in der Gegen-
wart ; Joh. Papritz. Der erste Stage international technique d'archives in Paris
1951 — 1952 ; Erich von Lehe. Kurs über Archivwesen in der Büchereischule der Hanse-
stadt Hamburg ; Ludwig Dehio. Lehrgang der Archivschule Marburg für katholische
kirchliche Archivare. Literaturbericht.

Hessische Familienkunde, Band 2. Heft 4, 1953 : Dr. H. F.. Friederichs u. H. Merling.
Die Ahnen des Korbacher Amtmanns Stephan Schotte (1542—1594) aus Frankfurt a.M.;
W. H. Braun. Der Dichter Henrij Benrath und seine Ahnen ; M. Hofmann. Die Ahnen
des Erfinders des Viertakt-Motors August Nicolaus Otto (1832 —1891); J. Frey. Neue
Beitrage zum Lebensbild des Telefon-Erfinders Philipp Reis und zur Herkunft seiner
Families ; Dr. H. F. Friedrichs. Stammen Eisenhowers Vorfahren aus dem Oden-
wald ?, waarin de schrijver blijk geeft het door onze medewerker A. R. K. in No. 7,
1952 in G. N. gepubliceerde artikel over hetzelfde onderwerp, zeer slecht te hebben be-
grepen of totaal verkeerd gelezen ; W. Baumann. Familiewappen am Rathaus zu Her-
born ; H. Knodt u. H. Ritt. Wappen blühender Geschlechter in Land Hessen ; u.s.w.

Ostfriesland, Heft 4, 1952 : Ostfriesische Familienforschung : Carl Woebcken. Die
Kankena ; Dr. ƒ. König.. Die Ostfriesischen Kreiswappen ; Mitteilungen und Hinweise.

Amsterdam, Febr. 1953. W. R.

Wij ontvingen een charmante, van het familiewapen voorziene kennis-
geving van de geboorte te Vlaardingen op 24 Februari 1953, van

Machiel }an, zoon van ons medelid ƒ. Bot en Mevrouw Bot-Don.
Onze hartelijke gelukwensen.

W. R.
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BOEKBESPREKING
B. ]. van Zuylen, Noórd-Europese mysteriën en inwijdingen in de

Oudheid. Uitgeverij Thule, Beethovenlaan 11, Hilversum. 1953. 136 blz.
Ing. fl 3.85, geb. fl 4.95.

De schrijver van het bekende werk „Mysteriën en inwijdingen in de oudheid' , dat
in 1927 verscheen, geeft in dit nieuwe werkje interessante feiten over mysteriën en in-
wijdingen in het Noorden van Europa van vóór het begin van onze jaartelling. De
schrijver heeft hiertoe in de loop der jaren veel materiaal verzameld en komt nu tot
belangrijke inzichten betreffende de geestelijke wereld van de Noord-Europese volken.
Dit als geheel nog weinig doorvorste gebied! wordt door de schrijver op duidelijke
wijze uiteengezet en met velerlei gegevens gestaafd. Besproken worden de verschillende
soorten van inwijdingsgenootschappen', die menigmaal overeenkomsten vertonen met
de inwijdingsmysteriën uit de Zuidelijke landen van Europa. Godsdienstige feesten,
inwijdingsgebruiken en cultische handelingen worden beschreven en in een aantal bij-
lagen met bewijsmateriaal uitvoeriger toegelicht. Tot op de huidige dag is hiervan
nog veel blijven voortleven in onze volksgebruiken en -overleveringen evenals in levens-
beschouwingen. Wij maken hier kennis met de oorsprong van vele folkloristische ge-
bruiken en gewoonten en wij krijgen wat meer inzicht in de geestelijke wereld van
onze vroegste voorouders. Het boekje is goed uitgevoerd en met een H-tal illustraties
verlucht. Een bibliographie is bijgevoegd en tevens worden nieuwe publicaties aan-
gekondigd.

Haarlem. C. ROODENBURG.

De familie Vermaak zet de uitgave van haar genealogie voort met de
3e en 4e generatie, waarin twee fraaie reproducties van oude gravures
van de dorpen Zuilen en Maarssen. Ook deze uitgave geeft weer blijk
van een grondig onderzoek in de betreffende archieven.

]. ]. M. Heeren. Het Helmondse Geslacht Raymakers. Helmond 1952.
Uitgave H. de Bot, Rotterdam. 63 blz.

De Heer Heeren is er, na jarenlange arbeid, ten slotte toegekomen de genealogie van
de familie Raymakers uit te geven. Het is begrijpelijk dat deze grote familie, waarin
men alle standen ziet vertegenwoordigd, de schrijver veel tijd en onderzoekingen heeft
gekost. Hij heeft echter alle moeilijkheden kunnen overwinnen en ons een juist over-
zicht gegeven sinds 1640. Een register op de persoonsnamen completert het geheel, dat
door de uitgever De Bot verzorgd is.

]. H. E. Cock en H. La Gro. Het geslacht Waalkens. z.j. (1952 ?).

De Heer Cock ziet hiermede een tijdperk van zijn leven afgesloten, waarin hij zich
met veel ijver en toewijding met de familie zijner Moeder heeft bezig gehouden. Ten
slotte is deze genealogie, met medewerking van de Heer La Gro, verschenen en het
zal hem een voldoening gegeven hebben ons dit uitstekend genealogisch werkstuk
toe te zenden. De genealogie begint met de stamvader Matten Waelkens, participant
van de oude Groenlandse Compagnie, burger van Emden 1633, waaruit de takken te
Uithuizen, Wiener en Emden. De samenstellers vermelden alle archiefvondsten en
geven een helder beeld van het verloop der familie. Waar de families Evers en
Fockens veelvuldig geparenteerd zijn met de familie Waelkens, wordt aan het slot
van het boek een beknopte genealogie van elk dezer families opgenomen. Een register
van persoonsnamen maakt het boek een uitstekend naslagwerk voor de zoekers in de
buurt van Emden. Wij wensen de heren Cock en La Gro geluk met deze uitgave.

Deze uitgave is verkrijgbaar tegen storting van fl 5.25 inclusief porto, op Giro-
rekening No. 304502 ten name van Mevr. W. T. Cock-Waalkens. Noordeinde 39 te
Monnikendam.

Amsterdam, Febr. 1953. 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.
TER GANT, TERGANT, (TER HAND).

Arie Simonsz. Korff, J. M. van Alkmaar, huwde te Alkmaar in de Grote Kerk op
30 Juni 1793 met Dieuwertje Cornelisdr. Tergant, J. D. gewoond hebbende te Driehui-
zen. Ondertrouw te Driehuizen 16 Juni 1793. Dieuwertje had zeer waarschijnlijk een
broer of zuster, A. Tergant, die in 1850, 75 jaar oud moet zijn geweest en toen ver-
moedelijk te Enkhuizen woonde. Wie kan mij aan nadere gegevens helpen betreffende
doop en voorouders van Dieuwertje Tergant ?

F. LAGEWAARDT, Beierscheweg 49, Stolwijk.
BESSEL.

Waar komt deze voornaam vandaan ? Wat is de betekenis er van ?
SLIJKHUIS.

Achternaam, die veel op de Veluwe voorkomt. Graag afkomst enz. van deze naam.
J. SCHIPPER Jr., Nieuweweg 32, Hilversum.

ROGGE (Amsterdam)
Geneal. gegevens en functies gevraagd over:

Mr Cornelis Rogge
X

Jacoba van Arp
I

Gerard Rogge
X

Geertruy Coninck, dr van Theodoora Cecila de Witt

Hendrick Rogge Gerard Theodoor
X f 12-4-1758 f 28-4-1756

Lavonia Morai dr van? X X
• ? Geertruy Elisabeth

Henriètte Suzanne Aldegonde Muilman
X 1722-1766 dr van?

Ernst Ferd. bn. de Hadel «1754
A. W. v. Pallandt 1727-1803

W. Th C. ZIMMERMAN, Hogeweg 8 Velp (G.), Telef. 2072 (K8302)
GULDEMONT-DE GOEDE.

Gaarne gegevens over geboorte en huwelijksdata van Jan Guldemont en Maartje de
Goede. Dit echtpaar liet 1 Juni 1732 te Woubrugge Z.H. een zoon Wouter dopen. Ned.
Gereformeerd.

Mevr. J. VAN DER VEUR, Esdoornlaan 2, Doetinchem.
SEMEIJN.

Geboren Wissenkerke (Z.) 1791 Hendrik Semeijn, overl. Colijnsplaat 15-9-1856.
Gevraagd : Voorouders en eventueel gegevens over Semeijns uit Zeeland afkomstig.

Gezocht wordt de aansluiting op het geslacht Semeijn uit Enkhuizen.
DE LOOFF.

Geboren Wissenkerke ± 1767 Willem de Looft, overl. Colijnsplaat 24-7-1850.
Gevraagd : Voorouders etc.

VAN DE VUURST.
Gehuwd 29-4-1742 te Baarn. Jan Teymense van der Vuurst van de Eembrugh en Jan-

netje Willems van Lindenhout van Bunningen.
Gevraagd : Voorouders etc. van der Vuurst.

VAN LINDENHOUT.
Gevraagd : Wanneer is deze Jannetje Willems van Lindenhout geboren of gedoopt

te Beuningen bij Nijmegen. 27-1-1932 is een Jenneke Willemsz.. van Lindenhout daar
getuige bij een doop.

JAC W. SEMEIJN. Simon Stevijnweg 137, Hilversum.
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AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST.

Nieuwe leden :
1037 C. Houtman, Eikbosscherweg 175, Hilversum.
1038 Wouter Slob, Concourslaan 75, Hoofddorp.
1039 J. Enzlin, Statenlaan 47, Rotterdam.
1040 R. Uyttewaal, p/a Consulat des Pays-Bas, 47, Rue Camille Godard, Bordeaux.
1041 N. Th. Klooster, Amandelstraat 14 hs., Amsterdam N.
1042 J. S. van Balken, Laan van Engelswier 2, Utrecht.
1043 Dr. C. J. Kamp, Endegeesterstraatweg 16, Oegstgeest.
1044 J. van Namen, van Hogendorpstraat 10, Haarlem.
1045 J. Pz. Boekei, „Kuilsburg", Delfzijl.
1046 H. de Jong, Vondellaan 12, Hilversum.
1047 J. F, Verbeek, Graaf Janlaan 2, Zeist.
1048 W. Hoddes. Reguliersgracht 66, Amsterdam C.
1049 B. Sessink, 2de Kruisstraat 27, Deventer.
Wijziging :
675 Broeder Edgard, Brusselsestraat 38, Maastricht, wordt : Broeder Robertus, zelfde

adres.
Adreswijziging:

174 L. M. K. Stoel, arts, Rembrandtlaan 19, Hilversum.
330 F. Renssen, Jacob van Ruysdaellaan 42, Heemstede.
765 Ir. G. L. Meesters, Dantelaan 32, Utrecht.
847 C. A. Keyzer, Kaldenkerkerweg 197, Venlo.
979 Mej. W. Vijlbrief, Nachtegaalstraat 24 bis, Utrecht.
982 D. van Tol, Zieseniskade 9 II, Amsterdam C.

1013 Maj. J. de Ronde, Ie Sweelinckstraat 51, 's-Gravenhage.
• (Afgesloten per 17.2.53)

Alle adreswijzigingen gelieve men rechtstreeks op te geven aan het secretariaat der
vereniging : Adm. de Ruyterweg 341II, Amsterdam W 2.

BANDEN VOOR DE JAARGANG 1952

Banden vpor de jaargang van Gens Nostra kunnen besteld worden door storting
van f 1.65 op postrekening nr. 547064 ten name van de Penningmeester der N.G.V.
te Haarlem en wel tot eind Maart 1953. Levering geschiedt in de maand April, resp.
begin Mei.

Wil men zijn jaargang door de fabrikant der banden laten inbinden, dan girere men
niet op de bovengenoemde postrekening, doch zende zijn in te binden jaargang met
inhoud rechtstreeks op aan de Heer G. van der Werff, Jan van Galenstraat 70, Am-
sterdam W. onder gelijktijdige storting of overschrijving op Gironummer 274728 waar-
na franco terugzending van de ingebonden jaargang volgt.

VAN DE PENNINGMEESTER
Ter voorkoming van de hoge incassokosten en de meerdere ad-

ministratieve werkzaamheden, verzoekt de Penningmeester beleefd
doch dringend Uw contributie voor het jaar 1953, groot minimum
ƒ 7.50, zo spoedig mogelijk te willen storten op girorekening 547064
t.n.v. de Penningmeester der Ned. Gen. Ver. te Haarlem.

Na 15 April a.s. zal onherroepelijk over de gelden met verhoging
van inningskosten worden beschikt.

Werkt allen mede om een vlotte gang van zaken te bevorderen !
Drs. W. Roodenburg,
Penningmeester N.G.V.
Van Eedenstraat 9, Haarlem.
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