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ELIZABETH the SECOND
by the Grace of God of the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland and of her other Realms and Territories Queen,

Head of the Commonwealth, Defender of the Faith

Aldus de eerst onlangs officieel vastgestelde titels van 's werelds jongste
Koningin naar wie onze belangstelling, meer nog dan anders, uitgaat op Dins-
dag 2 Juni aanstaande, de dag waarop zij plechtig gekroond zal worden in
de eeuwen oude West-Minster Abdijkerk te Londen, het hart van het Britse
Imperium.

Uiteraard ligt het niet op de weg van ons tijdschrift een levensbeschrijving
te geven van de charmante Vorstin, evenmin een beschouwing te wijden aan
de waarde van het Koningschap in onze tijd of het interessante maar inge-
wikkelde kroningsceremonieel te vermelden. Deze zijn deels genoegzaam be-
kend geworden' uit de talrijke, dikwijls fraai geillustreerde, artikelen verschenen
in de binnen- en buitenlandse pers.

Op deze plaats zullen wij ons echter bezig houden met de uitermate belang-
wekkende afkomst van de draagster van de Britse Kroon, waarbij wij ons
gelukkig prijzen voor het eerst wel zeer merkwaardige (Nederlandse) afstam-
mingslijnen te kunnen publiceren en verwantschappen aan te tonen van Ko-
ningin Elizabeth met bekende persoonlijkheden van Vorstelijke- èn Burgerlijke
bloede, zowel binnen als buiten het Engelse eilandenrijk.
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Het eerste dat onmiddelijk opvalt bij de bestudering van de kwartierstaat (64) van
de Koningin, is, dat met Haar de meest Britse Vorstin de troon van Albion zal innemen
van alle heersers die vóór haar de scepter voerden over Engeland of Schotland. Immers,
noch de Koningen uit het Huis Windsor (een naam eerst door Elizabeth's grootvader
Koning Ceorge V in 1917 aan zijn geslacht gegeven), noch de Vorsten van het Huis
Saksen-Koburg of die van het Hannoverse Huis, evenmin de Nassauer Willem III, de
Stadhouder-Koning, en diens voorgangers de Schotse Stuarts en hun Engelse collega's
de Tudors of de nog oudere Koningen uit de Huizen Plantagenet en Normandie, hadden
zo veel „echt" Brits bloed in hun aderen als H.M. Koningin Elizabeth II. En met dit
„echt" bedoelen wij dat, voor zover de bronnen rijken, de oorsprong van de geslachten
die bijdroegen tot de vorming van onze Vorstin, gezocht moet worden binnen de grenzen

• van de Britse eilanden. Het tweede hieraan onmiddelijk aansluitende en verbonden
merkwaardige feit is, dat zij zulks te danken heeft aan haar voorouders uit de lagere
(land) adel of uit burgerlijke milieus, wier leven en streven vrijwel geen mogelijkheden
boden tot contacten met vreemdelingen. Deze zeer nauwe vervlechting met alle lagen
der Britse maatschappij, maakt het geenszins verwonderlijk dat onder de levenden en
de doden, talrijke Britten in hun Koningin een nicht kunnen zien, aan zich vermaagschapt
in diverse graden van verwantschap. Zo zullen talrijke hoogwaardigheidsbekleders, re-
geringspersonen, militairen van alle rang en stand, kunstenaars, wetenschapsmensen,
politiemannen, bankiers, ambtenaren van hoog tot laag en velen der honderdduizenden
toeschouwers, betrokken bij of getuige van de kroningsplechtigheid, verwanten zijn van
hun idool, al zullen velen zich dat niet eens bewust zijn, door gebrek aan genealogische
kennis. Een drietal, ook in het buitenland bekende Britten-verwanten van hun Koningin
willen wij hier noemen: William Somerset Maugham, de beroemde romanschrijver,
heeft met zijn Vorstin in Koning Eduard I (t 1307) een gemeenschappelijke voorvader,
Sir Oswald Mosley, de bekende Britse Facistenleider, heeft dezelfde kwartieren als de
Koningin door haar bet-bet-overgrootmoeder Frances Mary Mosley, en Elizabeth's eerste
Minister Sir Winston Churchill is meervoudig aan haar verwant door beider afstamming
uit Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands (zie Tabel I) . Deze prijkt door diens
zoon Frederik Hendrik, de Stedendwinger, onder de voorvaderen van de Koningin, terwijl
de grote Engelse Premier uit het tweede en derde huwelijk van de Zwijger stamt. Merk-
waardig is het dat de bewondering welke de doorsnee Engelsman voor de Britse regerings-
chef heeft, blijkens de onlangs gepubliceerde memoires van Consuelo Vanderbilt, de
schatrijke Amerikaanse die verkoren werd om de Hertogelijke kroon der Marlboroughs
te vergulden, geenszins door de eigen familie van de Staatsman wordt gedeeld. Immers,
zij verhaalt hoe zij als jonge bruid van de veel oudere Hertog van Marlborough bij haar
eerste bezoek aan de grootmoeder van haar man, van de oude dame te horen kreeg:
„Je eerste plicht is een kind te krijgen en het moet een zoon zijn, want het zou onver-

. dragelijk zijn, wanneer die kleine parvenu van een Winston hertog zou worden". Hóewei
Consuelo aan deze verplichting ten volle voldaan had — zij schonk de Hertog zelfs
twee zonen — heeft dit feit toch haar vriendschap met neef Winston, zelf ook geboren
uit een Amerikaanse dollarprinses, nimmer vertroebeld.

Bezien wij thans Elizabeth's kwartieren wat nauwkeuriger en bepalen wij ons allereerst
tot die van vaderskant, dan loopt de mannelijke verervingslijn over de Prins-Gemaal van
Koningin Victoria, Albert, naar het Saksische Vorstengeslacht, dat met diverse takken
bij herhaling in deze kwartierstaat vertegenwoordigd is. Tevens ontdekken wij dat
Victoria en haar zeer geliefde echtgenoot volle nicht en neef waren, daar beider moeder
en vader, zuster en broer waren. Alle Saksische lijnen komen tenslotte tezamen in de
twee stichters van de naar hen genoemde linies: de gebroeders Ernst en Albrecht, klein-
zonen van de eerste Keurvorst van Saksen, de Markgraaf van Meissen en Landgraaf van
Thüringen, Frederik de Strijdbare (t 1428). Merkwaardig zijn de bijnamen die zijn
voorvaderen ontvingen en die in opklimmende lijn over zeven generaties luiden: „de
gestrenge, de ernstige, de gebetene, de ontaarde, de beroemde, de gelukkige en de rijke".
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Deze laatste, Otto genaamd, stierf anno 1189. Hij was rechtstreeks een nakomeling van
de grote Saksen-hertog Wittekind, de roemruchte tegenspeler van Karel de Grote, wiens
legendarische schimmel nog prijkt in zo vele wapens van geslachten die hun bakermat
hebben in het.grote Nedersaksische gebied, waartoe ook onze provincies Overijssel en
Drenthe behoren met delen van Groningen en Gelderland. Men denke in dit verband
aan de families Feith en Sinnighe, aan het Engelse geslacht Sax (nomen est omen!) en aan
de Hann'overanen, wier blasoen dat witte ros mede voert. De oorsprong van de schimmel
is echter in nóg veel oudere tijden te zoeken, namelijk bij de Godsdienst der Germanen,
waarin verhaald wordt hoe de Oppergod Wodan in wilde jacht, gezeten op zijn snel-
voetige „schimmel" Sleipnir, langs het duistere nachtelijke zwerk voort raast.

Koningin Victoria's moederlijke grootmoeder en haar man's vaderlijke oma waren
één en dezelfde persoon, nl. Auguste van Reuss. Uit erfelijksóogpunt is deze vrouw be-
langrijk, daar Victoria uit haar de kiemen moet hebben medegekregen, die zij later on-
bewust heeft doorgegeven aan een deel harer nazaten, die over verschillende generaties
veelal op jeugdige leeftijd zijn gestorven aan de verschrikkelijke „bloederziekte", hae-
mophilie.

i*i HEÉ
SAKSEN-

ALTENBURG
SAKSEN-
KOBURO

REUSS

Evenals bij het Nederlandse Vorstenhuis, noemt het Engelse zich, ondanks de ver-
erving van de regeringsmacht langs vrouwelijke lijn, naar. het geslacht van de laatste
mannelijke heerser, i.c. Koning Willem IV (1765—1837). Toen deze zonder kinderen
kwam te overlijden, volgde in Britannië de dochter van zijn broer Edward op. Hannover,
dat tot die tijd tot de Brits-Hannoversc dubbelmonarchie had behoord en waar de zgn.
Salische opvolgingswet gold, die de troon aan vrouwen ontzegde, kwam aan de naaste
mannelijke erfgenaam, Ernst Hertog van Cumberland, vijfde zoon van Koning
George III. Laatstgenoemde, zijn leven geheel blind en krankzinnig eindigende, beleefde
de strijd om de macht met Napoleon, het verlies van de Amerikaanse koloniën en de
bevestiging van Pruisen als grote mogendheid na de beëindiging van de Zeven-jarige
Oorlog die het, met Engeland als bondgenoot, had gevoerd en waarbij Albion voorgoed
Frankrijks macht in Indië wist te breken. De Georges behoorden tot het zgn. Hannoverse
Koningshuis, dat met George I in 1714 op de Engelse troon was gekomen na de dood
van Queen Anne. Bij de Act of Settlement van 1701, nog aangenomen onder de regering
van de Koning-Stadhouder Willem III, werd bepaald dat de Britse troon in geen geval
zou mogen overgaan in Katholieke handen. Bij sterven van Willem's opvolgster, zijn
schoonzuster Anne, zou deze toevallen aan Keurvórstin Sophia van Hannover, een nicht
van Karel I, en haar Protestantse nazaten. Toen Sophia vóór Anne overleed, kwamen
haar rechten aan haar zoon George, die dan ook de stichter werd van dit Duitse vorsten-
huis op de Britse troon. Uit deze tijd van Katholiekén-vrees stamt nog het eigenaardige
gebruik dat de Britse Minister van Binnenlandse Zaken tegenwoordig behoort te zijn
bij de geboorte van de troonopvolger. Deze wettige bepaling was genomen toen midden
in de strijd om de macht tussen de despotische, Roomse James II (1633—1701) en het .
Parlement, tegen aller verwachting in uit zijn tweede huwelijk met de Katholieke
Prinses Maria van Modena, een zoon en opvolger geboren werd, die natuurlijk Katholiek
gedoopt en opgevoed zou worden. Men verdacht de Koning er van dat hij een onder-

- geschoven kind als Roomse heerser op de Engelse troon wilde brengen. Toen besloot
het Parlement dat in den vervolge, om dergelijke trucs te voorkomen, de Minister van
Binnenlandse Zaken in eigen persoon bij een geboorte van een Koningskind tegenwoor-
dig behoorde te zijn. Van deze gewoonte is men pas afgeweken bij geboorte van Elizabeth,
de jonge Vorstin die op 2 Juni gekroond zal worden. Toen zij het levenslicht aan-
schouwde vertoefde de Minister niet in de kraamkamer, doch in een nevenvertrek, dat
verbonden was met een ongesloten deur met die kamer.

Deze Hannoveranen zijn eigenlijk Brunswijkers, Hertogen van Brunswijk en Lunenburg
uit de tak Celle. De vader van George I, Ernst August, verkreeg in 1692 de Keurvors-
telijke waardigheid van Hannover, als dank voor de troepen die hij leverde aan de
Keizer voor de strijd tegen de Turken. Behalve met de leverantie van mensenmateriaal
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voor allerlei buitenlandse oorlogen hield hij zich ook onledig met zijn talrijke maitresses,
e e n voorDeeld ijverig nagevolgd en overtroffen door zijn zoon en kleinzoon, de Koningen
van Engeland. Deze degeneratieverschijnselen, gepaard gaande met- en deels voort-
vloeiende uit drankzucht en krankzinnigheid erfden zij van hun voorvader Hertog
Willem (1535—1592), een lijder aan schizophrenie, die echter zelf uit een krachtig
geslacht stamde. Want de Brunswijkers zijn een der oudste — zoal niet het oudste
Koningsgeslacht van Duitsland. Zij kunnen hun stamreeks opvoeren tot Otto „het Kind",
sedert 1235 eerste Hertog van Brunswijk-Lunenburg. Deze was de zoori van Willem
„Langzwaard" van Lunenburg en kleinzoon van de beroemde Hendrik „de Leeuw",
Hertog van Saksen en Beyeren, die zich anno 1180 in de Rijksban zag gedaan door de
machtige Hohenstaufenkeizer Frederik Barbarossa, daar hij als leider van het onver-
zoenlijke Welfengeslacht was opgetreden tegen de Keizer en diens strijd met de Paus.

Het vermelden van de „Welfen"-naam brengt ons op de oorsprong van het woord,
dat dikwijls vereenzelvigd wordt met „Wolf". De sage weet te vertellen dat er eens in
overoude tijden een Gravinne Irmintrud leefde, gemalin van Isenbart van Ravensberg
in Schwabenland, die in haar onwetendheid, op zekere dag een vrouw verweet, toen
deze het leven geschonken had aan een drieling, dat zij zich daartoe wel afgegeven
moest hebben met meerdere mannen. De hogelijk verontwaardigde en beledigde moeder
wenste toen, om haar onschuld te bewijzen onder aanroeping van alle Heiligen, de
Gravin.even zo vele kinderen toe in één worp als er maanden in het jaar zijn. En ziet
deze bede ging in vervulling. Thans was het Irmintrud, op haar beurt beangst voor
haar man, die aan de vroedvrouw opdracht gaf elf zoontjes met spoed in het riviertje
te verdrinken dat langs de slotmuur stroomde. Een zoon behield zij om haar gemaal te
verblijden bij diens weldra verwachte terugkeer van het steekspel. Maar het liep anders.
Op de weg naar de stroom ontmoette de baker al de Graaf, die vroeg van waar toch
dat zachte gehuil kwam, daar onder in haar mand, en wat zij ging doen. De baker
antwoordde dat zij elf wolfjes ging verdrinken die pas geboren waren. Toen de slotheer
in de zogenaamde diertjes al dra zijn eigen zoontjes herkende en de vrouw hem bekennen
moest dat zij in opdracht van haar meesteres handelde, legde Ridder Isembart haar het
strikste stilzwijgen op, nam de elf knapen over en liet hen in het geheim opgroeien
onder de hoede van een oude vertrouwde dienaar. Na zes jaren liet hij zijn elf zoons
precies hetzelfde gekleed, als het thuis gebleven kind, gezamelijk bij zijn vrouw ten
feestdis komen. Alle aanwezigen waren verstomd bij de aanblik van de twaalf prachtige
flinke jongens die niet van elkander te onderscheiden waren. Geroerd was ook Irmintrud,
die nu de verwijtende vraag van haar gemaal moest aanhoren, welke straf wel die
vrouw verdiend had, die elf zulke edele „Wolven" bevolen had te verdrinken! De
kinderen ontvingen thans hunne namen en werden stamvaders van evenzovele edele
geslachten: Wolf — Kuno — Thassilo — Egon — Werner — Gerhard — Arnold — Bert-
hold — Everhard — Adelbert — Hendrik en Rudolf. Uit Wolf of Welf nu, stamt naar
deze legende het Huis Brunswijk. Si non è vero . . .

De hierboven genoemde gemalin van de eerste Hannoverse Keurvorst, Sophia Pfalz-
gravinne van Zimmern, aan wie de Britse troon zou zijn toegevallen als zij nog geleefd
had bij de dood van Queen Anne, was een hoogst intellectuele vrouw, die alle opspraak
en schande die haar man zich zelf en haar berokkende met de grootste waardigheid en
gelatenheid verdroeg, verstrooiing zoekende in wetenschappelijke arbeid en gesprekken
met haar vertrouwde vriend, de vermaarde philosoof Leibnitz. Zij was de dochter van
de in de geschiedenis bekend gebleven „Winterkoning" van Bohemen, Keurvorst Fre-
derik V van de Pfalz, kleinzoon van Willem van Oranje, en van Elisabeth Stuart, Prin-
ses van Groot-Brittanië, de knappe, doch eerzuchtige dochter van James, Koning van
Schotland en sedert 1603 ook van Engeland. Deze was de lichamelijk mismaakte en
geestelijk zwakke zoon van Mary Stuart, de intelligente doch lichtzinnige en zo onge-
lukkig om het leven gekomen Koningin van Schotland en van haar tweede wettige
echtgenoot en neef, de ruwe, moreel laagstaande Henry Darnley. •

Deze relatie met Engeland was de oorzaak van de Brunswijkse rechten op de troon
van dat land, die door hun telg George I op 20 October 1714 werd ingenomen. Enge-
land heeft in hem in alle opzichten een slecht vorst gehad, die aan zijn onbeschaafde
indolente persoonlijkheid een gesloten en hard karakter paarde, en die zowel in zijn
oude als in zijn nieuwe vaderland een moreel laagstaand leven leidde. Onder dwang
was hij in 1682 met zijn volle nicht Sophie Dorothee van Brunswijk-Celle gehuwd, in
de nacht van haar zeventiende verjaardag. Deze ongelukkige Vorstin, stammoeder van
de meeste vorstenhuizen in Europa, had een lieftallige verschijning, doch een opbruisend
karakter. Dit maakte dat zij haar schandelijk, levende echtgenoot verliet nadat haar
minnaar, de Zweedse avonturier Graaf v. Königsmark met wie zij in arren moede had
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willen vluchten in 1694 was vermoord. Dit was geschied in opdracht van de beruchte
Gravin v. Platen, een der vele minnaressen van Sophie Dorothea's schoonvader, die
Königsmark's genegenheid verloren hebbende, zich aldus haar dubbele wraak gekoeld
wist. Niets vermocht Sophie Dorothee vermurwen om terug te keren naar haar man en
zij aanvaardde zelfs vrijwillig de gehele schuld van de verlating van haar wettige gemaal
om de scheiding te bewerkstelligen, die dan ook uitgesproken werd met de bepaling
dat de „ontrouwe vrouw" nimmer meer zou mogen huwen! Onmiddellijk werd zij met
goedkeuring van haar strenge vader opgesloten in het slot Ahlden, uit welke gevangenis
zij nimmer meer is bevrijd. Aan haar gedwongen verblijfplaats ontleende men haar
naam „Gravin v. Ahlden". Na een troosteloze gevangenschap van twee en dertig jaren
verloste de dood haar eindelijk op 13 November 1726. Haar stoffelijk omhulsel werd
in alle eenvoud 's nachts in de Hertogelijke grafkelder te Celle bijgezet naast dat van
haar vier jaren eerder even ongelukkig gestorven moeder Eléonore d'Esmier d'Olbreuse.
Deze jeugdige innemende Franse refugée, uit lagere adel geboren, had stormender hand
het licht ontvlambare hart van Hertog Georg Wilhelm van Brunswijk, de oudere
broeder van de Hannoverse Keurvorst, veroverd, toen hij haar in 1665 te Breda ont-
moet had, alwaar zij onder de hofhouding verbleef van de Vorstin van Tarente. In het
geheim moet de Hertog, die in Utrecht gestudeerd had, haar gehuwd hebben, vermoe-
delijk te Iburg. Het paar was gelukkig en de streng opgevoede Franse Protestante
oefende door haar deugdzaamheid en ernstige levensopvatting een dusdanig gunstige
invloed op haar gemaal uit dat hij zijn lichtzinnig-verkwistend jonge Prinsen bestaan
vaarwel zegde en het verdere deel van zijn leven als een hoogst plichtsgetrouw „pater
familias" zijn land bestuurde. Het Celle'se hof was in vergelijking tot het Hannoverse
een toonbeeld van beschaving en fatsoen. Eléonore, die als niet „ebenbürtigc", oorspron-
kelijk als „Madame de Harburg" en later als Gravin van Wilhelmsburg, haar man op
voorbeeldige wijze ter zijde stond, werd eindelijk in 1682 door Keizer Leopold I als
Hertogin erkend, nadat het paar in April 1676 nogmaals officieel met groot feestbetoon
te Celle was gehuwd.

Droevig was haar einde, want na de dood van haar echtgenoot werd zij met stil-
zwijgende goedkeuring van haar hovaardige schoonzuster, de hier boven al meer ver-
melde Pfalzgravin van Zimmern en Keurvorstin van Hannover, en met medewerking van
haar ontaarde schoonzoon, de eerste George, door de slaafse en minderwaardige minister
Bernsdorff bij voortduring wegens haar afkomst en strenge levenswandel beschimpt en
tenslotte verbannen naar het slot Lunenburg, alwaar zij eerst zeventien jaren later stierf
en in alle stilte te Celle werd begraven. Haar enige vreugd' was om haar evenzeer diep
vernederde dochter Sophie Dorothee in haar gevangenschap te Ahlden te bezoeken. In
1775 vonden in dezelfde Celle'se krypt de aardse resten van haar achterkleindochter
Caroline Mathilde van Engeland een laatste rustplaats. Ook deze, na de dood van haar
vriend Struensee, gescheiden van de liederlijke drinkebroer en waanzinnig overleden
Deense Koning Christiaan VII, beëindigde haar leven in ballingschap, zodat in deze
grafkelder verenigd zijn drie generaties van begaafde, door het lot wel zeer zwaar en
onrechtvaardig getroffen vrouwen.

Het eerste echte Nederlandse bloed dat wij in Koningin Elizabeth's voorgeslacht ont-
moeten, komt haar toe door haar voormoeder Sophie Dorothee v. Simmern. (Tabel II) .
Van vaders kant van laatstgenoemde verschijnen door Willem de Zwijgers voormoeder
Johanna van Polanen allerlei beroemde Nederlandse geslachten in haar kwartieren, zoals
Wassenaer, Stryen, Vianen, Vlotstale, Brederode, Heusden en de Zeeuwse Burggraven,
Heren van Voorne. Maar ook van moederszijde, via Schotland en Lotharingen, ont-
moeten wij verriiaarde namen zoals Arkel, Sterkenburg, Egmond, Aemstel en Ysselstein.

Een tweede groep typisch Nederlandse hoogadelijke families treffen wij in Elizabeth';
vaderlijke kwartieren aan door de vrouw van Prins Frederik Hendrik, de alom zo be-
kende Amalia van Solms. Deze blijkt te stammen uit de Heren van Bergh (Tabel III) .
Behalve een viertal Duitse geslachten wier namen ons Nederlanders geenszins vreemd
in de oren klinken, zien wij als Hollandse vertegenwoordigers Polanen, Brederode en de
Lecke optreden, als Brabantse afgevaardigde het geslacht Cuyck en ten slotte de Gel-
dersen: Bergh, Millen, Bylandt, Zuylen, Bueren, Ketsch, Brockhorst-Batenburg en Leef-
dael. Bovendien door Oda van Horne-Altena, de dynastien van Home, Loon, Brabant-
Leuven, Beveren, Putten Stryen en Borselen.

De vierde categorie Nederlandse voorouders vinden wij op Tabel IV. Het zijn de
Graven en Hertogen van Limburg, Gelre, Brabant en Holland, wier bloed in Brittannië's
Koningins aderen stroomt door haar Hessische ascendenten. Merkwaardig is het te zien
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GERHARD
Hr. v. HORNE-ALTENA
WEERT, HEZE LEENDE

f.1333

JOHANNA
v. LEUVEN-GAESBEKE

Vr. v. BAUCIGNIES
t 1319

NICOLAAS III
Hr. v. PUTTEN

t 1311

ALEYD
Vr. v. STRYEN

t 1316

WILHELM Hr. v. HORNE-ALTENA

MARGARETHA v. LOON

HENDRIK v. BRABANT-LEUVEN

ISABELLA V. BEVEREN

NICOLAAS II Hr. v. PUTTEN

BEATRYS N.

WILLEM III Hr. v. STRYEN

HADEWIG V. BORSSELEN

hoe dit bloed der Lage Landen tenslotte naar de Britse eilanden gekomen is langs allerlei
omwegen door geheel Europa, van Noord tot Zuid. Op deze reeksen sluiten
ook wel bijzonder exotische lijnen aan die via Griekenland en Byzantium naar
Klein-Azië, Arabië en zelfs Afrika leiden. Ook in ander opzicht zijn deze Hessen
belangwekkend. Immers zij zijn de enige werkelijke nakomelingen in mans lijn
van de oude Hertogen van Brabant, van wie algemeen wordt aangenomen dat zij uit-
gestorven zouden zijn. Het Hessische vorstenhuis dat tot de rijkste — zowel in goederen
als in kinderen — van Europa behoort, spruit uit Hendrik „het Kind van Hessen"
(1245—1308), die eerst na lange strijd het Landgraafschap verwierf, naar welk hij en
zijn nakomelingen zich zijn gaan noemen. Zijn vader was Hertog Hendrik „de Groot-
moedige" van Brabant en zijn moeder Sophia van Thüringen en Hessen. Het Brabantse
land was na veel twist en strijd in 1005 aan Lambert I „Langhals", Graaf van Leuven
gekomen, die zijn schoonvader aldaar opvolgde. Allengs zijn de Leuvense graven zich
Brabant gaan noemen, totdat in 1186-deze naam ahw. een wettige sanctionering ontving
door de verheffing van Graaf Hendrik „de Goede" tot Hertog van Brabant door de
Keizer van Duitsland. Deze Hendrik I was het die in 1183 de leeuwen-figuur in zijn
wapen ging voeren bij zijn vertrek ter Kruistocht naar het Heilige Land. Hij ontleende
deze leeuw aan het blasoen van Vlaanderen, dat het dier zwart op goud voerde. De
Brabantse leeuw werd echter van goud op een zwart veld geplaatst. Het lichaamskenmerk
waaraan Lambert zijn bijnaam te danken had, blijkt een erfelijke abnormaliteit te zijn-
in zijn geslacht, daar ook zijn grootvader Raginer van Henegouw van zijn tijdgenoten
de toenaam „Langhals" ontving. De vrouw van Lambert I door wie deze Brabant ver-
kreeg, is een nakomelinge van Keizer Hendrik „de Vogelaar", Koning Alfred „de Grote"
van Engeland en van Keizer Karel, bouwer en bewoner van het Valkhof te Nijmegen.
De reeds genoemde Sophia van Thüringen en Hessen had tot moeder de Heilige Elisa-
beth van Hongarije, de dochter van Koning Andreas II „de Jeruzalemmer". Deze Hon-
gaarse vorst is een afstammeling van de Hunnen-leider Toxus, die in het jaar 909
Thüringen binnen drong en zijn strooptochten telkens opnieuw, tot in 955 toe, herhaalde.
Hij was een zoon van Zultan, de Mongolen krijgsoverste die de Hongaren opnieuw
onderworpen had en die in rechte lijn zou afstammen van Atilla, Bendeguz' zoon, „de
Gesel Gods", Koning der Hunnen, die in 451 op de Catalaunischc velden zijn ver-
overingsplan van West-Europa zag ten ondergaan. Atilla had tot vrouw Herriche, een
dochter van Keizer Honorius (384—423), de gebieder van het West-Romeinse Rijk,
sedert het jaar 395, toen de nalatenschap van zijn vader Theodosius de Grote voor goed
in tweeën verdeeld werd, waarbij het Oostelijke deel aan zijn broer Arcadius kwam.

Een andere belangwekkende afstammingslijn is die welke loopt over Elizabeth's onlangs
overleden grootmoeder Mary, de statige echt vorstelijke verschijning, dié tot in hoge

86
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FLORIS v. PALLANDT,
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ELISABETH. Gvn. v. Manderscheid-Blankenheim
I

ELISABETH v. PALLANDT
JAKOIt, MkGf. v. Baden

I
ANNA, MkGvn. v. Baden

VOLRATH, Gf. v. Waldeck-Pyrmont
I

PHILIPP, Gf. v. Waldeck-Pyrmont,
3e Gf. v. Culemborg

MARIA MAGDALENA, Gvn. v. Nassau
I

AMALIA. Gvn. v. Waldeck-Pyrmont
GEORG LUDWIG, Gf. V. Erbaeh

SOPHIE ALBERTINE
Gvn. v. Erbaeh

ELISABETH, Prs. v. Saksen-Hildburffhauscn
KARL I, Htg. v. Meeklenburg-Strelitz

SOPHIE CIIARL., Prs. v. Meeklenburg-Strelitz
GEOUGE III, Kg. v. Grt. Britannie en Hannover

1
ADOLPH, Htg. v. Cambridge

AUGUSTA, Prs. v. Hessen-Kassei
Bet-Overgrootouders van

I
GEORG FRIEDR.. Vst. v. Waldeck-Pyrmont

5e Gf. v. Culemborg
ELISABETH CHARLOTTE, Gvn. v. Nassau

SOPHIE HENDR., Prs. v. Waldeck-Pyrmont
ERNST, Htg. v. Saksen-Hildburghausen

I
ERNST FRIEDR. I, Htg. v. Saksen-Hilb.hausen

7e Gf. v. Culemborg
I

ELIZABETH II
Koningin van Groot-Britannie en Noord-Ierland

TABEL VII

ouderdom ieders respect afdwong. Met haar broers „Dolly", „Franky" en „Algy" waren
zij kinderen van Hertog Franz van Teek en van Mary Adelaide van Groot-Brittannie,
een volle nicht van Koningin Victoria. Prinses Mary werd in 1867 op het Kensington
paleis te Londen geboren en toen Koningin Victoria, die een speciale bezigheid had ge-
maakt van het inspecteren van Koninklijke babies, haar in de wieg zag, keurde zij de jong
geborene tot ieders opluchting goed met de woorden die wij in haar dagboek vinden: „a
very fine baby, with pretty little features and a quantity of hair". De Tècks zijn een merk-
waardige familie. Hertog Franz en diens zusters Claudine en Amelie ontvingen eerst in
1863 resp. 1870 de Prinselijke titel. Zij waren de kinderen geboren uit het morgana-
tische huwelijk van Alexander, de enige zoon van Hertog Ludwig van Württemberg en
Henriette Prinses van Nassau-Weilburg, met de knappe en vurige Hongaarse Gravin
Claudine v. Rhédey. Hij verspeelde daarmee zijn titel en opvolgingsrecht en moest onder
de naam van Graaf v. Hohenstein verder leven tot welke titel in 1835 ook zijn vrouw
bij Keizerlijk besluit werd verheven. Na een slechts zes-jarig gelukkig huwelijk kwam de
schone Claudine op verschrikkelijke wijze om het leven, toen zij als toeschouwster van
een schitterende parade, haar paard niet meer in bedwang kon houden toen de cavalerie
in galop defileerde. Het dier. rende op de aanstormende huzaren in, wierp zijn berijdster
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RHEDEY-HOHENSTEIN WURTTEMBERG
van zich af, die vlak voor voor de voeten van de galopperende ruiters kwam te vallen
en door de honderden paardenhoeven op afschuwlijke wijze werd gedood. Een roman-
tische geschiedenis dus in de vaderlijke kwartieren van Engelands Koninginne, die ge-
secondeerd zal worden door een dergelijk voorval in Elizabeth's moederlijke voorouders.
De stamreeks der Württembergers, die tot het 752 kan worden opgevoerd, bevat o.m.
voorvader Eberhard ,,de Vreedzame" die de erfdochter van de laatste Hertog van Teek
tot vrouw had, aan wie de naam ontleend werd van de vele eeuwen later uit het gareel
gesprongen Alex.

Hoewel wij in het voorafgaande al dikwijls kennis maakten met Elizabeth's Nassau'se
voorouders in oudere generaties, vinden wij in Henriette v. Nassau-Weilburg een naam-
draagster die het dichtst tot de jonge Koningin staat. De Weilburgsc tak der Nassau'%
behoort tot de zgn. Walramse lijn van dat geslacht, terwijl ons Vorstenhuis tot de Otto'sc
lijn behoort. In Henriette's moeder evenwel ontmoeten wij reeds de Nassauers, die hun
roem oogstten onder de Oranje-titel. Caroline van Oranje-Nassau was een zuster van
de laatste Stadhouder Willem V. Zij nam van 1765—66 nog als „gouvernante" het
stadhouderschap waar in Friesland, een feit aan slechts weinigen bekend. Haar gemaal
Vorst Karl Christiaan was Generaal-Majoor in Nederlandse dienst en Gouverneur van
de vesting Maastricht. Haar grootouders waren de bekende Jan Willem Friso, in 1711
bij de Moerdijk verdronken, en de vooral bij de Friezen hoog vereerde Maryke Meu
(Marie Louise van Hessen-Kassei), stamouders van alle thans nog regerende Europese
Vorsten (zie Tabel V ) . In verband hiermede is het niet oninteressant te vermelden
dat Koningin Elizabeth ongeveer zeventig maal uit het beroemde Nassause stamouder-
paar Willem ,,de Rijke" en Juliana van Stolberg stamt. Bovendien loopt de nauwste
graad van bloedverwantschap van onze Koningin met Elizabeth over het hier behandelde
Walrams-Otto'se Nassause paar, zoals aangegeven op Tabel VI, waaruit wij tevens
kunnen zien dat de twee Majesteiten elkander in de zelfde graad bestaan door beider
voorouders Karl Ludwig van Mecklenburg en Elisabeth van Saksen.

Laatst genoemd paar brengt in Elizabeth's, aderen opnieuw Nederlands bloed, daar
de vrouw langs twee lijnen spruit uit de Graven van Culemborg, een titel thans nog
gevoerd door Neerlands Koningin, en eertijds gedragen door Saksers en Waldeckers,
roemvollc militaire dienaren der Republiek, afstammelingen van Floris van Pallandt,
eerste Graaf van dat zelfstandige Graafschapje aan de Lek, één der vrijheidshelden
uit het begin der opstand tegen Spanje en vertrouwde vriend en raadsman van de
Zwijger. Door deze Pallandts (een geslacht dat nog heden ten dage in Nederland bloeit)
verkrijgt Elizabeth ook vele typisch Betuwse families in haar kwartieren (zie Tabel V I I ) .

De Mecklenburgse ascendenten uit de lijnen Schwerin en Strelitz gaan terug tot on-
geveer 1100. Deze Wendischc vorsten waren van Slavische origine. Hun verre voorouders
hadden hun woongebied in Azië. Tijdens de grote Volksverhuizing waren zij naar het
Westen gekomen en hadden zich in het tegenwoordige Mecklenburg en aangrenzende
gebieden gevestigd. Allengs werden zij echter zowel in cultureel opzicht als „naar den
bloede" geGcrmaniseerd, later nog eens gevolgd door een Christianiseringsproces.

De Deense en Sleeswijkse voorouders, dikwijls ten nauwste met elkaar verbonden,
wortelen deels in het hoge Skandinavische Noorden en voor een ander gedeelte in geheel
Duitsland. Voor de Friezen is het van belang te weten dat de telgen uit deze geslachten
nog altijd pretenties hebben op Friesland, daar zij — niet geheel ten onrechte — menen
hun afkomst te kunnen bewijzen uit de grote Radboud, Koning aller Friezen, de legen-
darische figuur en bestrijder van de Frankische machthebbers, die met hulpe van de
prediking van het Christendom hun invloedssfeer naar het Noorden poogden uit te
breiden.

Zoals bekend zijn de Pruisische Brandenburgers eigenlijk Zuid
Duitsers, Franken, Burggraven van Neurenberg, stammend van de
burcht- Hohen-Zollern, uit Thassilo eerste Graaf, van Zollern, zoon
van Isenbart en Irmintrud, het vermaarde ouderpaar uit de Welfen-
sage, vermeld in het begin van dit opstel. De laatste Duitse Keizer
Wilhelm II ( t op Huize Doorn anno 1941) behoorde tot dit geslacht.
Door overgrootmoeder Victoria is Elizabeth ten nauwste met hem en
zijn kleinzoon, de tegenwoordige pretendent verwant. Deze en die



met de Russische, Spaanse en Rumeense pretendenten is de meest nabije vermaag-
schapping van Engelands Vorstin met buitenlandse Koningshuizen.

Het totaal van Elizabeth's vaderlijke kwartieren overziend kunnen wij dus vaststellen
dat deze vrijwel geheel Duits zijn, met uitzondering van Hertog Alexanders escapade
die Vs Hongaars bloed er in bracht. Pas in veel hogere regionen treden Mediterraanse,
zowel uit het Westen als uit het Oosten van de oude wereldzee, Noordse en Oost Euro-
pees-Aziatische voorouders op, waarbij de Engels-Schotse bloedmenging — ondanks
fraaie Koninklijke lijnen — bijna te verwaarlozen is, een wel heel curieus feit bij het
Britse Vorstenhuis. Dat Elizabeth II echter, toch de meest Britse Koningin is die ooit
op Albions troon gezeten heeft, dankt zij aan haar moederlijk voorgeslacht, waaraan
wij thans onze aandacht gaan wijden.

Een wel heel merkwaardig voorgeslacht, die ascendentie van Koningin Elizabeth's moe-
der, Lady Elizabeth Angela Marguérite Bowes Lyon, de dochter van de 14e Graaf van
Strathmore en Kinghorne, Heer van het' kasteel Glamis in Schotland, het beroemde
slot uit Shakespeare's meesterdrama Macbeth, en van Lady Nina Cecilia Cavendish-
Bentinck.

In het bovenstaande kwam reeds het zgn. morganatische huwelijk ter sprake. Be-
oordeeld naar de daarvoor geldende Europees-vastelandse maatstaven is de verbintenis
van wijlen Koning George VI met Lady Bowes Lyon zeer zeker niet als standsgelijk te
beschouwen. Want al behoort -Engelands Koningin-Moeder tot de oudste Schotse adel,
waarin zelfs de dochter van één van, Schotlands oudste Koningen huwde, toch
kunnen wij in haar niet een partij zien, die volgens de oude regelen gelijkwaardig
is aan die van Prinsen van den Bloede. Gelukkig is echter het Britse Vorstenhuis dus-
danig „democratisch" ingesteld (en het Britse volk maakt door zijn geestesgesteldheid
een dusdanige houding mogelijk!) dat het aan verbintenissen de voorkeur geeft met
personen die wat hun „papieren" afkomst betreft, wellicht niet altijd ten volle aan alle
eisen van een zekere conventie voldoen, maar die anderszins door hun persoonlijke
gaven van hoofd en hart dikwerf verre boven „volbloed" vorstelijke candidaten uitsteken.
Hoe het zij, Koningin-Moeder Elizabeth moge dan niet voor 100 % „evenboortig" zijn,
zij heeft het Koningschap van het Empire met volle waardigheid gedragen, heeft haar
gemaal in diens zware taak voorbeeldig ter zijde gestaan, is van onbesproken gedrag en
een goede moeder van twee lieftallige dochters, die door haar afkomst in de ware zin
des woords geworteld zijn in het Britse volk, in al zijn geledingen. Naast Hertogen,
Markiezen en Graven, Ministers, Admiraals en Generaals, treffen wij in haar voorouders
geestelijken, bankiers, industriëlen, ambtenaren, geleerden, kooplieden, ja zelfs kleine
particulieren, landbouwers en handwerkslieden aan, waardoor Brittannië's Majesteit in
den bloede verwant is met de hoogsten èn met de meest eenvoudigen in den lande.

De familienaam der Graven van Strathmore en Kinghorne is Lyon en de geschiedenis
van het geslacht reikt tot zeer ver terug. Steeds resideerden de leden van deze stam op
het sombere, dreigende slot Glamis, gelegen in het barre Schotse Hoogland, omweven
van talrijke sagen en spookverhalen. Bijna allen bekleedden hoge functies aan het Hof
der Schotse Koningen en Ridder Sir John Lyon genoot zelfs de eer de dochter van. zijn
monarch te huwen. Tabel VIII toont duidelijk aan op welke wijze Koningin Elizabeth
zowel van vaders- als van moeders zijde uit de Stewarts stamt, die de troon verwierven
door huwelijk met de erfgename der Bruces. Verwonderlijk is het dan ook niet dat een
dergelijke hoge afkomst ook tot uitdrukking kwam irt het blasoen van het geslacht, dat
in eerste en vierde kwartier het Schotse wapen voert, zij het in gewijzigde kleuren. De
beide andere kwartieren worden ingenomen door het sprekende wapen der Bowes. Deze
toevoeging dateert uit 1767, toen bij Parlements besluit aan de 9e Graaf van Strath-
more het recht werd toegekend om zijn familienaam te vermeerderen met die van zijn
vrouw Mary Eleanor Bowes, de enige dochter en erfgename van George Bowes, Heer van
Streatham Castle en Gibside. Een andere opmerkelijke figuur uit deze reeks is Lady
Jonet Douglas, die, als weduwe van de 6e Lord Glamis hertrouwd met Alexander
Campbell, het slachtoffer werd van de niet te stillen woede van de half krankzinnige
Koning James V tegen haar familie. Zij werd beschuldigd van hekserij tegen de vorst
en tot de vuurdood veroordeeld door een „bijzonder, gerechtshof". Zij onderging dit
wrede en onrechtvaardige vonnis op de heuvel van het kasteel te Edinburg op 17 Juli
1537 met groot heidendom zo eigen aan haar edele ras. Door Elizabeth Stanhope, de
vrouw van de 4e Graaf van Srathmorfe, ontstaan nauwe maagschapslijnen met
beroemde geslachten te vinden op Elizabeth's Engels adelijke voorouderstaat. Haar
vader was de 2e Gr. van Chesterfield (relaties met het bekende cigaretten-merk
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konden niet worden vastgesteld), die Lady Elizabeth Butler tot gemalin had, een dochter
van James, de Ie Hertog van Ormonde, bijgenaamd „de grote". De Stanhope's, wier
motto „A deo et rege" luidt, hebben ook een grote figuur in hun voorgeslacht tegen
wie het getij zich keerde en die op de Tower heuvel zijn hoofd verloor, meegesleurd
in de val van zijn zwager de „Protector" Edward Seymour, Hertog van Somerset (zie
aldaar). Dit was Sir Michael Stanhope, Gouverneur van Huil en Lid van het Parlement.
Zijn vader, Sir Edward, werd door Koning Hendrik VII in 1497 wegens uitzonderlijk
moedig gedrag op het slagveld van Blackheath geridderd. De grootvader van boven-
genoemde 2e Chesterfieldse graaf, Sir Philip Stanhope, ontving het graafschap in 1616.
Diens vrouw heette Catherine Hastings, uit het grafelijk geslacht der Huntingdon's, die
door huwelijk met de Pole-Montagu's geparenteerd waren met het Engelse Koningshuis.
Hun stamvader was Waker Hastings, die tijdens Hendrik I belast was met het toezicht
op „het Koninklijke tafellinnen"! Uitermate merkwaardig is de wapenfiguur die zij
voeren, nl. een mouw. Velen der Lyons liggen begraven te Scone, beroemd als oude
kroningsplaats van de Schotse Koningen, alwaar dezen de ceremonie ondergingen op
de welbekende steen, die onlangs door Schotse nationalisten uit de Westminster Abdij
werd ontvreemd en waarop gezeten, 2 Juni a.s. ook Elizabeth de kroon en zalving zal
ontvangen.

DOUGLAS STANHOPE HASTINOS MOSLEY

Bezien wij de stamreeks Lyon in de kwartierstaat, dan valt het op dat deze Lords
bijna altijd met vrouwen zijn gehuwd die niet van adel waren. Daarom is het geenszins
te verwonderen dat die kwartieren moeilijk te vinden zijn, temeer daar dikwijls de
geboortedatum der vrouwen niet vermeld wordt (men vraagt immers vrouwen niet naar
haar leeftijd!). Mary Elizabeth Walsh, de vrouw van George Carpenter (de naam duidt
reeds aan bij wie de oorsprong van het geslacht te zoeken is), heeft geen wapen en wij
vermochten haar stamreeks slechts op te voeren tot grootvader Henry Walsh, die om-
streeks 1695 een rijk huwelijk sloot met Elizabeth Lomax. Deze familie Walsh verwarre
men niet met die van Charlotte Walsh, de echtgenote van Joseph Crimstead, wier moeder
zelfs niet kon worden gevonden. De Smith's (nomen est omen!), een bankicrsgeslacht
uit Nottingham, gaan terug tot ongeveer 1620. Ceorge Smith, Lid van het Parlement,
koos zich een dochter uit de Baronets-familie Mosley tot vrouw. Dit geslacht gaat terug
tot Edward Mosley die getrouwd was met Margeret Elcock in Lancaster, omstreeks 1550.
Door de Predikanten sibbe der Hodgson's komen wij aan Mildred Porteus, dochter van
Ds Robert P. en Judith Cockayne. De vader van de Dominé, eveneens Robert geheten,
in 1700 met Mildred Smith gehuwd, werd in Amerika geboren als zoon van de eerste
emigrant van zijn geslacht, Edward Porteus, die zich een woonplaats koos in Virginia,
gelegen aan de York rivier nabij de Poropotank Kreek. Mildred Smith, op 20 Februari
1682 te Purton in Virginia geboren uit het in 1680 gesloten huwelijk van John Smith
en Mary Warner, bezorgde aan Koningin Elizabeth het zelfde erfgoed als dat de eerste
Amerikaanse President Ceorge Washington en de befaamde Bevelhebber der Zuidelijken
in de Amerikaanse Burgeroorlog Robert Lee ontvingen. Dit geschiedde door haar moeder
Mary Warner, zuster van Washington'^ grootmoeder en nicht van Lee's bet-bet-over-
grootmoeder. Mary Warners grootvader was een der eerste Engelse settlers in Amerika.
Hij was Kolonel in het Koloniale Leger en woonde in Virginia sedert circa 1628 op
een landgoed dat bekend is geworden onder de naam Warner Hall. Van 1659-67
maakte hij deel uit van de Koloniale Raad en stierf in 1674. Door zijn schoondochter
Mildred Reade, kind van een zekere Kolonel George Reade uit Hampshire en van
Elisabeth Martiau, stroomt Frans Hugenoten bloed door de aderen al harer nakome-
lingen, daar haar moeder een dochter was van de Protestante refugé Nicolas Martiau,
die reeds in 1620 met de „Francis Bonaventure" in Amerika aankwam.

Elizabeth's moederlijke grootmoeder Nina Cecilia Cavendish Bentinck schonk haar
kleindochter wel hoogst merkwaardig en internationaal bloed. Door de Bentinck's wordt
het Nederlandse element in haar voorouders in aanzienlijke mate versterkt, de Cavendish'
zorgden dat eindelijk echte Engelsen van hoge geboorte in grote getale gaan verschijnen
in de kwartieren der Koningin, een 'pikante geschiedenis van één der Wellesley's met
een Mademoiselle de Paris vergroot het donkere Zuid-Europese aandeel, terwijl ten-
slotte opnieuw „burgerlijke" Britse families het voorgeslacht completeren.
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De Hertogen van Portland stammen uit het oude oeradelijke Overijsselsche geslacht
Bentinck, dat vermaagschapt is met vele Europese Vorstenhuizen en welks grafelijke
tak zelfs met dezen „ebenbürtig" is. Vele leden dier familie zijn thans nog hier te lande
woonachtig. Henry Bentinck (1682—1726) werd in 1716 tot Hertog van Portland ver-
heven. Hij was een zoon uit het eerste huwelijk van Hans Willem Bentinck, de eerste
Graaf van Portland, met Ann Villiers, Gouvernante en later Hofdame van Prinses Mary,
de vrouw van de Koning Stadhouder Willem III. Hans Willem was diens vertrouwde
boezemvriend, raad en kamerheer en diende zijn Vorst als Kolonel te Paard, Ambassadeur
en in andere belangrijke functies. Hij ontving de hoogste Engelse orde, nl. die van
Kouseband. Uit zijn hier gepubliceerde kwartierstaat blijkt hoe uitgesproken Oost-Ne-
derlands zijn voorgeslacht was. Echte Middeleeuwse hoog-adelijke Overijsselse geslachten
als de Ittersums en de Muierts leven nog heden ten dage in ons midden en neven en
nichten van Britannië's Vorstin, juist door deze parentatie, behoren tot de leden
onzer Vereniging.

Het grote belangwekkende verwantschapsoverzicht laat ons zien op welke wijze Konin-
gin Elizabeth geparenteerd is aan de Ijzeren Hertog, Wellington, Prins van Waterloo.
De broer van de Maarschalk, de knappe Richard Colley, hoogst begaafd, doch licht-
zinnig van aard, was na de eerste kennismaking met de levenslustige betoverend schone,
donker-lokkige Parisienne Hyacinthe Gabrielle Roland, een rijke koopmansdocnter die
met haar ouders tijdens de Revolutie naar Engeland was gevlucht, „smoor" verliefd
geworden. Uit deze verhouding werd in 1788 een dochter geboren die later de vrouw
werd van Overste William Cavendish-Bentinck. Richard verwierf de grootste roem en
rijkdom. Hij werd tot Markies verheven, ontving het Ridderschap in de Orden van de
Kouseband en die van St. Patrick, bekleedde Gouverneur-Generaalschap van Indië, tijdens
welke ambtsperiode hij de Sultan van Tippo wist te verslaan en het Rijk van Missore te
vernietigen en was tenslotte tweemaal Lord-Lieutenant van Ierland. Maar Hyacinthe wist
haar wispelturige minnaar zo zeer te boeien, dat hij haar eindelijk na een zevenjarige»
vriendschap huwde en daarmede het pand hunner liefde legitimeerde.

De Colley's, oorspronkelijk Cowley gespeld, kunnen hun stamreeks opvoeren tot aan
het begin der zestiende eeuw, tot een zekere Walter Cowley die door Koning Hendrik III
naar Ierland werd gezonden om de gedragingen van de toenmalige plaatsvervangende
Gouverneur na te gaan.

In het gevierendeelde wapen der familie, vormen kwartier 1 en 4 het
blasoen Wellesley, een geslacht welks naam, wapen en rechten in 1728
overgegaan waren op de grootvader van Markies Richard. Het Colley of
Cowley wapen vinden wij terug in kwartier 2 en 3. Aan de Hertog van
Wellington werd als bijzondere gunst door de Koning het recht verleend
om als ereschild in zijn geslachtswapen de Union Jack te voeren.

Wegens hun algemene vermaardheid behoeven de overige op dit wel uiterst belang-
wekkende overzicht voorkomende figuren geen nadere toelichting. Bismarck, „de Ijzeren
Kanselier", de Pool-reiziger Nansen, de Staatsman Metternich, de Veldheer Ludendorff,
Amerika's eerste President en de grote legeraanvoerder der Zuidelijken Robert Lee, de
extravagante Franse schrijfster Ceorge Sand, de geliefde van Chopin, de Musset en
Sandeau, en tenslotte de grote Goethe. Uit deze staat blijkt niet alleen de bloedverwant-
schap van Elizabeth met al deze niet-vorstelijke personen, maar vooral hoe ook „normale"
mensen, Koningen en Keizers onder hun voorouders tellen, iets wat deze tafel wel tot
het belangrijkste onderdeel dezer publicatie maakt. (Tabel X).

De maagschapsstaat toont ons op welke wijze Koningin Elizabeth uit vrijwel alle
beroemde Engelse geslachten stamt die eertijds een belangrijke rol speelden in de grootse,
maar ook dikwijls bloedige en schandelijke (Hof)geschiedenis van het Engelse Konink-
rijk. Het hoofd van de Tabel (No. IX) wordt ingenomen door het edele geslacht der
Howards, Hertogen van Norfolk, die aan het Hoofd staan van de gehele Britse adel,
„next to the Blood Royal". De tegenwoordige Hertog, erfelijk Earl Marshal en Opper-
schenker van Groot-Brittanië, welke hoge ambten door al zijn voorouders reeds werden
bekleed en dat in hun wapen tot uiting komt door de twee achter het schild schuin-
gekruiste maarschalkstaven, is het Hoofd van het Heralds' College of College of Arms
in Londen. Hij is belast met de gehele organisatie van de Kroningsplechtigheid van
zijn Vorstin. Het eerste kwartier van het wapen is het stamblasoen der Howards, wier
genalogie teruggaat tot een zekere John Howard, Heer van Wiggenhall St. Peter in
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het jaar 1267. Koning Hendrik VII van Engeland verleende aan Thomas Howard,
Graaf van Surrey en tweede Hertog van Norfolk in 1513 wegens zijn overwinning op
de Schotse Koning James IV bij Flodden, het recht een schuinbalk te voeren beladen
met een gouden schildje, waarin een klimmende rode halve leeuw, wiens bek doorboord
is van een zilveren pijl, het geheel gevat binnen een dubbele, rode, tegengebloemde,
versmalde binnenzoom, ontleend aan het wapen van Schotland. Zijn vader John Howard,
een vooraanstaand partijganger der Yorks, Gouverneur van Calais, Earl Marshal van
Engeland, Opperbevelhebber van de candidaat voor het Koningschap tegen de Lancas-
trians, Ridder der Orde van de Kouseband en Koninklijk Stafdrager, werd op 28 Juni
1483 tot Hertog verheven. Hij genoot de volle inkomsten van de muntslag in zijn
functie van Lord Schatmeester van 's Konings Hof, en sneuvelde in de slag bij Bosworth
in het jaar 1485, ondanks de ontvangen waarschuwing dat zijn leven gevaar liep, aan
de zijde van zijn Vorst, Koning Richard, die hij als trouw medestander in voorspoed
ook in tegenspoed niet in de steek wenste te laten. Door de overwinnende tegenpartij
van al zijn rechten vervallen verklaard, werd toch zijn zoon in 1514 volledig in het bezit
der vaderlijke waardigheden hersteld. De 3e Hertog van Norfolk, werd als neef van de
vijfde vrouw van Koning-blauwbaard Hendrik VIII, in 1546 door hem gevangen gezet,
doch in 1553 weer bevrijd. Zijn zoon de beroemde Henry Howard, viel in 1547 als
laatste slachtoffer van het tyrannieke bewind van deze beruchte vorst. Deze Henry,
beter bekend als de Graaf van Surrey, was een genie. De Engelse geschiedboeken noemen
hem: groot staatsman, dichter en krijgsman, geniaal, heidhaf tig; geleerd, beschaafd,
kunstzinnig, edelmoedig en vrijgevig! Het is niet te verwonderen dat zulk een mens
een bruut als Hendrik VIII in de weg stond. Ook het hoofd van zijn zoon de 4e Hertog
van Norfolk viel onder beulshanden, beticht van hoogverraad wegens zijn connecties
met de ongelukkige Mary Queen of Scots. Diens zoon Thomas, Ie Graaf van Suf folk,
een bekwaam Marine officier onder Elizabeth en Lord Treasurer van Engeland zou de
waakzame verijdelaar geweest zijn van het „buskruit-verraad". Uit drie van zijn kin-
deren stamt Koningin Elizabeth: Door de Bentinck-Portlandse voorvaderen, via de

• Villiers. uit de zoon Theophilus, door de Cavendish-Devonshires over de Cecil-Salis-
bury's uit dochter Catharine en door de Russell's uit de andere dochter Frances, de wel
zeer beruchte Gravin van Somerset, voorheen Gravin van Essex. Haar dochter Anne
Carr, in de Tower gevangenis geboren, huwde de Ie Hertog van Bedford, William
Russell. Men weet te verhalen dat William's vader, Graaf Francis van Bedford zeer
tegen dit huwelijk gekant was en zijn zoon zelfs machtigde elke vrouw te huwen, van
welke afkomst ook maar, als hij maar niet met Anne trouwde. Deze vaderlijke tegen-
werking deed de genegenheid der geliefden slechts toenemen. Tenslotte greep de Koning
persoonlijk in en dwong de vader tot het geven van toestemming! Merkwaardig is het
hoe minderwaardig haar moeder ook was,de dochter een toonbeeld van deugdzaamheid
en echtelijke trouw was.

RUSSELL CECIL ORMONDE SEYMOUR

Hun zoon Lord William Russell, Lid van het Parlement, werd in 1683 onthoofd in
Lincoln's Inn Fields, waar een steen nog heden ten dage aan dit wrede vonnis herinnert.
Hij was Protestant en had namens 200 mede afgevaardigden van het Parlement de Wet
ingediend om de Roomse Hertog van York, de latere Koning James II, uit te sluiten
van de troon. Toen kort daarop William en Mary (de Koning-Stadhouder en diens
vrouw, de dochter van James II) in Groot-Brittanië aan de macht kwamen annuleerden
zij onmiddelijk deze typische uiting van „bijzondere" rechtspraak, waarmede het slacht-
offer helaas niet het leven weerkreg.

De Russell's kunnen hun stamreeks bewijzen tot ongeveer 1388, toen een zekere
Stephan Russell, Baljuw van Weymouth was. De grootvader van de eerste Hertog van
Bedford, verwierf zich roem door bijzondere militaire verdiensten in Ierland, toen hij
voor Koningin Elizabeth, aldaar met groot succes tegen de opstandelingen ageerde met
slechts 150 ruiters, die geworven waren op kosten van de Anglicaanse geestelijkheid.
Later diende hij in Holland onder Leicester.

De Cecil's Graven van Salisbury (de eerste graaf van die naam stierf in 1612 „worn
out with business", wegens de ontelbare ambten door hem bekleed) spruiten uit de lc
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TABEL VI

NAUWSTE GRAAD VAN VERWANTSCHAP
TUSSEN DE KONINGINNEN

VAN NEDERLAND EN GROOT-BRITANNIE

KABIi LUDWIG FKIEDRICH
Hertog v. Meeklenburg-Strelitz

1708—1752
EL1SAHETH, Prs. v. Saksen-Hilclburghauscn

1713—1761
I

KABL CIIRISTIAN
Vorst v. Nassau-Weilburg

1735—1788
CAROLINA, Prs. v. Oranje-Nassim

1743—1787

KARL II. Htg. v. Mecklenburg-Streliz
FRIEDERIKE, Prs. v. Hessen-Darmstadt

LOUISE, Prs. v. Mecklenburg-Strelitz
FRIEDR. WILHELM III, Kg. v. Pruisen

I
ALEXANDRINE, Prs. v. Pruisen

PAUL FRIEDR., Grt'. Htg. v. Meeklenb.-Schwerin

FRIEDR. FRANZ II,
Ort. Htg. v. Mecklenburg-Schwerln

MARIE, Prs. v. Schwarzburg-Rudolstant
I

HENDRIK, Htg. v. Mecklcnburg
Prins d. Nederlanden

I
CHARLOTTE, Prs. v. Meckenlburg-Strelitz

GEORGE III, Kg. v. Grt. Britannie

ADOLPH, Htg. v. Cambridge
AUGUSTA, Prs. v. Hessen-Kassei

. I
MARY, Prs. v. Grt. Britannie

HENRIETTE, Prs v. Nassau-Weilburg
LUDWIG, Htg. v. Wurttembe'rg .

ALEXANDER, Htg. v. Wurttemberg
CLAUD1NE, Gvn. v. Rhedey-Hohenstein

FRANZ. Htg. v. Teek

JULIANA

i
MARY, Pis. v. Teek

GEORGE V, Kg. v. Grt. Britannie

GEORGE VI, Kg. v. Grt. Britannie
ELIZABETH, Lady Bowes-Lyon

ELIZABETH

FRIEDR. VVILH., Htg. v. Nassau-Weilburg
ISABELLA, Gvn. v. Sayn-Haohenburg

WILHELM BELGICUS, Htg. v. Nassau
PAULINE, Prs. v. Wurttemberg

HELENE, Prs. v. Nassau
GEORG VICTOR Vst. v. Walciéck-Pyrmont

I
EMMA, Prs. v. Waldeek-Pyrmont

WILLEM III. Kg. d. Nederlanden

I
WILHELMINA, Kgn./Prs. d. Nederlanden

Prs. v. Oranje-Nassnu

JULIANA
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ROBERT ,llic BRUCE
Koning van Schotland, Ï274—1329

ISOBEL V. MAR

MAIUORIE BRUCE
WALTER STEWART

i
BOBERT II STEWAET

Koning v. Schotland. 1315—1390
ELIZAHETH MURE

t 1355

ROBERT III STEWART
Koning v. Schotland, 1337—1406

ANNABELLA DRUMMOND
t 1401

I
JAMES I STEWART

Koning v. Schotland, 1394—1437
JOAN BEAUFORT, t 1445

I
JAMES II STEWART

Koning v. Schotland. 1430—1460
MARIA v. EGMOND-GELRE, 1431—1463

I
JAMES III STEWART

Koning v. Schotland, 1451—1488
MARGARETHA, Prs. v. Denemarken, t 1186

I
JAMES IV STEWART

Koning v. Schotland, 1473—1513
MARGARET, Prs. v. Engeland, 1489—1541

JAMES V STEWART
Koning v. Schotland, 1512—1542

MARIA, Prs. v. Lotharingen, 1515—1560

MARY STEWART
Koningin v. Schotland. 1542—1587

HENRY STEWART, Lord Darnley 1545—1567
I

JAMES VI (1) STEWART
Koning v. Schotland en Engeland. 1566—1625

ANNA, Prs. v. Denemarken, 1574—1619
• I

ELIZABETH, Prs. v. Grt. Britannie. 1596—1662
FRIEDRICH V, Kvst. v. d. Pfalz
Koning v. Bohemen, 1596—1632 .

SOPHIE DOROTHEE, PfGvn. v. Zimmern, 1630—1714
ERNS AUGUST WELF, Htg. v. Brunswyk-Luneburs

Keurvorst v. Hannover, 1629—1698

GEORGE I, Kg. v. Grt. Britannie en Ierland
Kvst. v. Hannover, Htg. v. Brunsw.-Lun., 1660—1727

SOPHIE DOROTHEE, Htgn. v. Brunswyk-Celle, 1666—1726

GEORGE II, Kg.
Kvst. v.

CAROLINE, MkGvn. v

v. Grt. Britannie en Ierland
Hannover. 1683—1760
. Brandenburg-Ansbach, 1683—1737

FREDERIC LEWIS
Pr. v. Wales en Hannover, 1707—1751

AUGUSTE, Prs. v. Saksen-Gotha-Altenburg, 1719—1772

GEORGE III
Koning v. Grt. Britannie en Hannover. 1738—1823

CHARLOTTE, Prs. v. Mecklenburg-Strelitz, 1744—1818

EDWARD AUGUSTUS
Htg. v. Kent en Strathern, 1767—1820

VICTORIA, Htgn. v. Saksen-Koburg-Saalfeld, 1786—1861

VICTORIA, Kgn. v. Grt. Britannie en Ierland
Keizerin v. Indie. 1819—1901

ALBERT, Pr. v. Saksen-Koburg-Gotha, 1819—1801

EDWARD VII, Kg. v. Grt. Britannio en Ierland
Keize'r v. Indie 1841—1910

ALEXANDRA, Prs. v. Denemarken, 1844—1925

' GEORGE V, Kg. v. Grt. Britannie en Ierland
Keizer v. Indie, 1865—1936

MARY Prs. v. Teek. 18Ö7—1953
• I

GEORGE VI
Koning v. Groot-Briiannie en Noord-Ierland

1895—1952
I

JEAN STEWART
Sir JOHN LYON v. Glamis

Groot Kameraar en Zegelbewaarder
v. Schotland, t 1382

Sir JOHN LYON v.'-Clamlö
t c. 1435, begr. Scone
ELIZABETH GRAHAM

PATRICK LYON, Ie Lord Glamis
Peer en HoSmr. v. Schotland, t 1159

ISABEL OGILVY, t 1484
I

JOHN LYON, 3e Lord Glamis
Opperrechter v. Schotland, t 1497

ELIZABETH SCRYMGEOUR
I

JOHN LYON
4e Lord Glamis, t 1500

ELIZABETH GRAY

JOHN LYON
6e Lord Glamis, t 1528

JONET DOUGLAS, t 1537
I

JOHN LYON
7e Lord Glamis. t 1559

JANET KEITH

JOHN LYON, 8e Lord Glamis
Kanselier v. Schotland, t 1578

ELIZABETH ABERNETHY

PATRICK LYON
Ie Gf. v. Kinghorne, 1575—1615

ANNE v. TULLIBARDINE, t 1618

JOHN LYON
2e Gf. v. Kinghorne, 1596—1646

ELIZABETH MAULE. t 1659
I

PATUICK LYON
3e Gf. v. Strathmore en Kinghorne. 1643—1695

HELEN MIDDLETON, t 1708

JOHN LYON
4e Gf. v. Strothmore, 1663—1712
ELIZABETH STANHOPE, t 1723

THOMAS LYON
8e Gf. v. Strathmore', 1701—1753

JEAN NICHOLSON, f 1778

JOHN (BOWES) LYON, 9e Gf. v. Strathmore,
Peer v. Schotland, 1737—1776

MARY ELEANOR BOWES, t 1609

THOMAS BOWES-LYON
11e Gf. v. Strathmore. 1773—1816

MARY ELIZABETH ItODNEY-CARPENTER, t 1811

THOMAS GEORGE BOWES-LYOX
Lord Glamis. 1801—1834

CHARLOTTE GRINSTEAI), t 1881

CLAUDE BOWES-LYON, 13e Gf. v. Strathmore
Peer v. Schotland. Ld. Lieut. v. Forfar, 1824—1904

FRANCES DORAII SM1TH, 1830—1922
I

CLAUDE GEORGE BOWES-LYON
14e Gf. v. Strathmore en Kinghorne. 185o—1944

NINA CECILIA CAVENDISH-BENTINCK, 1862—1938
I

ELIZABETH BOWLES-LYON
Koningin-Moeder v. Groot-Britannie

• 1900

ELIZABETH II



Lord Burgley, William Cecil, de vorstelijke, vermaarde staatsman uit de regering van
de oude Elizabeth en James I (VI). Zij zouden hun stamreeks kunnen opvoeren tot het
jaar 1091 en spelden hun naam zowel Cysell als Sisselt.

De Cavendish stam heeft twee Hertogelijke takken voortgebracht, die beide in Eliza-
beth's kwartieren vertegenwoordigd zijn: die der Devonshire's en die van New-Castle.
Beider stamvader is Sir William Cavendish (t 1557), die zich onnoemelijke rijkdommen
wist te verwerven door zijn huwelijk met Elizabeth Hardwick, eens de rijkste vrouw van
heel Engeland èn door het aandeel dat hij verkreeg uit de in ontvangstname van de
geconfisceerde goederen van de Rooms-Katholieke Kerk. Hun afstamming reikt tot
Opperrechter Sir John Cavendish in 1366. Aardig is hun „sprekend" devies: „Cavendo
tutus". William Cavendish werd in 1694 door de Koning-Stadhouder Willem III tot
Hertog verheven. Door zijn vrouw Mary Butler, verschijnt een nieuw beroemd hertoge-
lijk geslacht in de kwartieren. Haar vader werd tot deze waardigheid met de naam
Ormonde verheven bij de restauratie van Koning Karel II, wegens zijn trouw aan het
Koningschap der Stuarts gedurende Cromwell's Republiek, tijdens welke hij als Lord-
Lieutenant van Ierland, dat eiland voor zijn monarch wist te bewaren. Hij draagt in de
Engelse geschiedenis de bijnaam „the great Duke of Ormonde" en trouwde een nicht
van vaderszijde, de kleindochter van de „zwarte" graaf van Ormonde. De Butler die de
eerste Graaf van Ormonde was, heette James. In 1325 kocht hij zich van de Koning
het recht voor 2000 Mark om „wie ook maar die hij wilde" te huwen. Twee jaren later
koos hij zich Eleanor de Bohun tot vrouw, een kleindochter van Koning Eduard I, ten-
gevolge waarvan Eduard III hem in 1328 Graaf maakte. Bovendien ontving hij vele
privileges in Ierland (het Engelse wingewest!) en de niet te versmaden revenuen uit de
wijnaccijns, een bron van rijke inkomsten, die uitsluitend gereserveerd was voor de
Kroon! De Butlers die hun naam ontlenen aan het „Butler" ambt, dat zij erfelijk in
Ierland bezaten en waartoe zij door Hendrik II in 1177 waren benoemd, dragen oor-
spronkelijk een heel eenvoudig patronimicum: Walter's zoon. Zij waren één der aller-
eerste families die zich uit Engeland komende in Ierland vestigden.

Het andere lid van de Cavendish stam dat het Hertogschap verwierf, was William,
die Duke van New-Castle werd. Met zijn zoon Henry verdween deze titel echter weer
uit zijn geslacht, maar herleefde in diens schoonzoon John Holles, uit wiens familie het
ook weer spoedig overging in een ander Huis, n.l. dat der Pelhams en vervolgens nog één-
maal naar het geslacht Clinton. Al deze geslachten voerden hun eigen stamwapen, ge-
dekt door de Hertogskroon.

Door de Boyle's, door wie Koningin Elizabeth II de grote (3e) Graaf van Burlington
onder haar voorouders telt, beroemd kunstverzamelaar en beschermer, wiens unieke col-
lectie nog heden ten dage te bezichtigen is op het „Burlington-House" museum, ontmoe-
ten wij op onze speurtocht de Seymours, Hertogen van Somerset en Graven van Hertford.
In hun aderen stroomt zowel Engels als Frans Koninklijk bloed. Ook hier, evenals bij zo
vele andere der behandelde geslachten, verwierven leden der familie de hoogste waardig-
heden en eer of kwamen diep ten val en moesten hun leven eindigen op het schavot. De
grootste van zijn stam was eens Sir Edward Seymour (1500—1551), bekwaam leger-
aanvoerder en staatsman, in hoge gunst staande bij Koning Hendrik VIII. Tot twee
maal toe leidde hij met succes de invasies tegen Schotland en versloeg op het Europese
vasteland bij herhaling de Franse erfvijand. Na de eerste aanval op de Schotten, werd
hij Lid van de Regentschapsraad over hun land. Zijn zuster was Jane Seymour, de derde
vrouw van Hendrik VIII en moeder van diens zoon Eduard VI. Bij de dood van zijn
Koning werd hij aangewezen als Voogd en Gouverneur van zijn neef Eduard en tevens
trad hij op als executeur van de „laatste wil" van Hendrik VIII. Sir Edward werd be-
noemd tot Lord High Steward for the Coronation en in 1546 verheven tot Hertog van
Somerset. In hetzelfde jaar kwam zijn aanstelling af tot Rijks Protector met een vol-
macht lopende tot 1549. Maar, zo schrijft de kroniek, „grijpende de staf van onbeperkte
macht als alleenheerser tijdens de eerste twee jaren van de minderjarigheid van
Eduard VII," kwam hij ten val, werd gevangen gezet in de beruchte Tower, van alle
rechten en waardigheden vervallen verklaard en tenslotte op 22 Januari 1551 onthoofd.
Twee jaren eerder was hetzelfde lot ten deel gevallen aan zijn broer Thomas, Engelands
Grootadmiraal en echtgenoot van de weduwe van Hendrik VIII, Katherine Parr. Zijn
zoon, door Koningin Elizabeth wederom in 1558 met de titel van Graaf van Hertford
geadeld, huwde Catherine Grey, zuster van Jane Crey, die met haar man, vader en
schoonvader door beulshanden stierven. Zij waren kleindochters van moederszijde van
Mary Tudor, Koningin-Weduwe van Frankrijk en van Charles Brandon, Hertog van Suf-
folk. Deze Mary was een zuster van Hendrik VIII en van Margaret Tudor, gemalin van
Jacobus IV van Schotland. Ook Catherine Grey eindigde haar leven diep ongelukkig in
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de gevangenis, waarin zij was opgesloten, toen zij, als wettige doch verstoten vrouw van
Henry Herbert, uit haar liaison met Seymour een zoon moest krijgen. Haar amant werd
ook opgepakt maar weer vrijgelaten na betaling van een boete van £ 15.000 als straf
„wegens verkrachting van een dochter van Koninklijke bloede". De kleinzoon William
Seymour zocht zijn heil weldra ook bij een Prinses, Arabella Stuart, die echter als ge-
vangene in de Tower moest sterven, daar zij zonder succes gepoogd had de troon van
Engeland in te nemen na de dood van Elizabeth. Beroemd is de geschiedenis die elke
Engelse jongen kent van Seymour's wonderbare ontsnapping uit dat zelfde gevang
in een hooiwagen. Wegens de grote verdiensten die William echter aan de
zaak der monarchie bewezen had tijdens het tussen-bewind van Cromwell, werd
hij kort voor zijn dood door Karel II in 1660 weer hersteld in het oude
Hertogdom Somerset, dat zijn geslacht ontnomen was in 1551. De Seymours waren door
Hendrik VIII vereerd met het recht om in hun wapen de drie Engelse gouden gaande
en aanziende leeuwen te voeren, geplaatst in een omgekeerde rode punt. De stamreeks
dezer familie klimt op tot een zekere Sir Richard Saint Mauro, die onder Koning
Eduard I (1239—1307) leefde. Een interessante naamsverbastering, die wij mede aan-
treffen bij het geslacht van de vrouw van de tweede Hertog van Somerset, Frances
Devereux, oorspronkelijk Deverois genaamd. Ook in deze stam vallen leden onder de
slagen van beulshanden. De vader van Frances, de tweede Graaf van Essex onder
anderen. Haar broer was de eerste man van de beruchte Frances Howard, hierboven
vermeld. Hij had haar op veertienjarige leeftijd gehuwd. Zij hertrouwde met Robert
Carr, Graaf van Somerset (zie aldaar).

De al eerder genoemde kunstbeschermer Richard Boyle, Graaf van Burlington,
had tot moeder Juliana Noel, wier nicht Elizabeth, door haar huwelijk met de
eerste Hertog van Portland, Henry Bentinck, haar. geslacht tweemaal in Elizabeth's
kwartieren doet voorkomen. Deze Noels, in Gainsborough en Campden geadeld, stam-
men uit Sir Andrew, die straatarm werd wegens de exhorbitante uitgaven, welke het
favorietenleven vereiste aan het Hof van Elizabeth I. De naam Noel is een patronimicum.
De stamvader was een zekere Robert, de zoon van Noel, levende ten tijde van Koning
Hendrik I, anno 1100.

Ten besluite nog iets over de Villiers, waartoe de vrouw van Hans Willem Bentinck
behoort, de eerste Engelsman uit dit typisch Gelders-Overstichts geslacht. Zij beweren
af te stammen uit de Villiers, Heren van l'Isle Adam in Normandië en zouden met de
„Veroveraar" naar Engeland overgestoken zijn. Sir John de Villiers veranderde in zijn
vaderlijk wapen de vijf-bladen in vijf schelpen op het St. 'George Kruis en ging het
devies voeren „Fidei Coticula Crux" (Het Kruis is de toetssteen voor het Geloof). Vele
leden dezer familie rusten in de Westminster Abdij, het nationale heiligdom, waar thans
hun nazate de kroon zal ontvangen.

Aldus een uittreksel van de zeer nauwe doch ingewikkelde vervlechting der bloeds-
lijnen van de hoge Engelse adel, die leefde in een tijd, dikwijls groots van gebeuren,
maar ook verschrikkelijk van leed, barbaars in wreedheid en verdorven van zedeloosheid.

DEVEREUX NOEL VILLIERS MORT1MER WALES

Tabel XI geeft aan op welke wijze onze Koningin Elizabeth uit de „echte" Engelse
Koningen stamt, die dikwijls zulk een belangrijke rol speelden in het leven van haar
hierboven vermelde voorvaderen. Uit dit overzichtje is te lezen hoe tenslotte de laatste
vertegenwoordigers van de elkander totaal uitgeroeid hebbende Huizen Lancaster en
York zich in het huwelijk vonden en hoe hun erfgoed door hun beide dochters Marga-
retha en Maria werd doorgegeven aan de vele na haar geleefd hebbende geslachten om
via de vaderlijke en de moederlijke lijn tenslotte weer in de tegenwoordige Vorstin bijeen
te komen. Door^4nne Mortimer, de vrouw van Graaf Richard van Cambridge en dochter
van Roger Mortimer, 4e Graaf van March (f1398) kan Elizabeth's afstamming bewezen
worden uit de oude Vorsten van Wales, met hun onuitsprekelijke namen als Llywelyn
Fawr, Gruffydd ap Cynan, Iago, Anarawd en tenslotte Rhodri Mawr „de Grote" (844—
878), welke laatste ook langs andere lijnen door zijn kleinzoon Hywel Dda „de Goede",
Maredudd, Llywelyn ap Seisyll en andere grootheden onder de voorvaderen der Koningin
voorkomt. Aan de andere kant brachten de Mortimers ook het bloed van de Ierse
Koning Brian Boru (1002—1014) in haar aderen.
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Opvallend is het ook te ervaren hoe gering eigenlijk Elizabeth's werkelijk Engels
Koninklijke afstamming is, in tegenstelling tot de talrijke lijnen die haar verbinden met
de Schotse Koninlijke voorouders, die naar waarheid geworteld zijn diep in Hooglandse
bodem, en geenszins „import" heersers zijn zoals hun Engelse collega's. Verwonderlijk is
het dan ook niet als wij in deze tijd overal in het Schotse land aanplakbiljetten kunnen

£ 2.000 REWARD
FOR

INFORMATION LEADING TO THE IDENTIFICATION OF

ELIZABETH Ist of SCOTLAND

DEAD or ALIVE

waarnemen, waarmede de Nationalisten hun verontwaardiging luchten over de officiële
aanneming van het rangcijfer II door Koningin Elizabeth, aangezien dit slechts geldt
voor het Engelse deel van het Imperium, daar te voren nimmer een andere Elizabeth
geregeerd heeft, noch in Schotland, noch in het Verenigd Koninkrijk.

De uiterste rechtervleugel van de kwartierstaat wordt ingenomen door uitsluitend
burgerlijke geslachten van wie de Burnaby's en de Browne's echte Dominé-families zijn.
De eersten gaan terug tot het begin der zestiende eeuw, toen de stamvader Thomas
Burnaby, een landeigenaar in Tattenhall, goederen aan diverse kerken schonk. Van de
andere vermelde stammen is vrijwel niets meer bekend, met uitzondering van de familie
Lister, tot welke behoort de later beroemd geworden hoogleraar Dr Joseph Lister, die de
antisepsis invoerde bij operaties. Men verwarrc hem niet met de welbekende hoofdpersoon
uit graag gelezen vooroorlogse detective romans, de gentleman-inbreker Lord Lister.
Daar dit oude geslacht een wapen voert, in tegenstelling tot de meeste andere burgerlijke
families, publiceren wij hier als heraldisch sluitstuk dit eenvoudige blasoen.

Tot zover de uiteraard sumiere bespreking van het voorouderschap van
ELIZABETH ALEXANDRA MARY KONINGIN van GROOT-BRI-
TANNIE- en NOORD-IERLAND. Wij hebben gezien hoe naast vele edele
figuren uit de wereldgeschiedenis ook minderwaardige persoonlijkheden in de
kwartieren voorkomen. Duitsers, Schotten, Engelsen, Friezen, Ieren, Fransen,
Italianen, Zweden, Noren en Denen, Hongaren, Grieken, Russen, Polen, Span-
jaarden, Portugezen en Nederlanders wisselen elkaar af in bonte mengeling, nu
eens elkander bekampend op leven en dood, dan weer in vrede en vriendschap
hun land en volk dienende. Rijzige strijdbare blonde Noordras mannen en vrou-
wen, fijngebouwde kunstzinnige Mediterranen, donkere Alpinen en Oost-rassers,
korte plompe Balten, hartstochtelijke Middeleuropeërs, en vurige Balkanezen,
wilde Steppenbewoners, geheimzinnige Mongolen en beweeglijke Vooraziaten,
ja zelfs Negers uit donker Afrika en trotse Indiërs, zij allen leven voort in Brit-
tannië's jeugdige Vorstinne, naar wie de gedachten en wensen van geheel de
beschaafde wereld op 2 Juni zullen uitgaan.

Moge haar toekomstig leven en streven bijdragen tot voorspoed van het
Britse Imperium, doch bovenal tot het geluk der mensheid in haar geheel!

Qoö save the Queen

This year of years (1953), May 22
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RUDOLPH MAC LEOD's VOOROUDERS
EN

NAKOMELINGEN
Een bericht in De Telegraaf van 6 Dec. 1952, behelzende, dat bij de Officier van

Justitie te Utrecht een klacht wegens smaad is ingediend tegen Kurt Singer, schrijver
van „The world's 30 greatest Women Spies" (Ned. vertaling „Vrouwen en Spion-
nage"), en een artikel van de Heer S. A. Reitsma, getiteld „Mata Hari, een woord ter
verdediging" (Haagsch Maandblad 1940) gaven mij aanleiding, aan de hand van een
aantal advertenties, enige notities van wijlen A. A. Vorsterman van Oijen en van de
Heer W. Geering te Den Haag, berustende bij het Centraal Bureau voor Genealogie
aldaar, enige gegevens te verzamelen betreffende afkomst, loopbaan en nakomelingen
van wijlen Rudolph Mac Leod, overleden echtgenoot van een der klaagsters, en eens
echtgenoot van „Mata Hari".

Volgens de Heer Geering behoorde genoemde Mac Leod tot de Schotse oeradelijke
familie Mac Leod of Rasay, waartoe ook behoorden Torquil Mac Leod, 2e baron of
the Lewes, ov. 28 Jan. 1322 en Malcolm Gerbh Mac Leodie Heer van Rassay, vermeld
1542-1567. Bronnen worden door hem niet opgegeven, maar men vindt deze namen en

jaartallen in Burke's Landed gentry of Great Britain (London 1937).
Volgens Charles S. Heymans echter („De ware Mata Hari", Uitg. Leiter- Nijpe!s

N.V., Maastricht, 1952) is na te noemen Norman Mac Leod, gehuwd met Schrassert,
een zoon van Donald Mac Leod, derde zoon van John IV of Gesto.

In Burke's Landed gentry vinden wij onder „Lineage of Mac Leod" :
„The Mac Leods of Gesto were a branche of Mac Leod of Mac Leod,
being descended from Murdo Mac Leod, 3rd son of Malcolm Mac Leod, 3rd
of Mac Leod, who was father of John Mac Leod, m. a. dau. of Chisholm
of Strathglass, and left issue."

Behoren dus niet tot de Mac Leod's of Rasay, maar tot de Mac Leod's of Mac Leod.
In Armorial Génêral van J. B. Rietstap wordt het wapen der Hollandse Mac Leod's

als volgt beschreven :
„Mac Leod - Holl., orig. d'Ecosse.
Ec. : au 1 d'or a un volcan de sa. en abime, vomissant des flammes de gu,
au 2 de gu. a trois jambes, arm. d'arg., éperonnées d'or, posées en pairle et
réunies par les cuisses sur Ie coeur du quartier ;
au 3 d'or a une galère de sa, les voiles ferlées !; au 4 de gu, au lion d'arg.
C. : un soleil dor. Légende au-dessus du cimier : Luceo non uro. T. : deux
sauvages, iss. chacun d'un volcan, supp. des flammes de leurs mains et de
leur tête, Ie tout au nat. D. : Quocumque Jeceris Stabit."

Hetzelfde wapen voerden - volgens Rietstap - de Mac Leod's van Rasay :
Macleod baron de Rasey-Ecosse. Les armes de Mac Leod en Holl."

Maar komen die wapens wel overeen ?
In Burke's Landed gentry wordt bij de beschrijving van het geslacht Mac Leod of

Rasay een wapen afgebeeld, als volgt beschreven :
„Arms- Or, a burning mountain ppr. in the dexter and sinister chief points
two crosses patée fitchée gules" (een brandende berg met twee kruisvor-
mige figuren).

Het Rasay-wapen is dus gans anders dan dat der Holl. Mac Leod's. Dit komt het
meest met dat van MacLeod of Cadboll, m.d.v. dat in 4 een 'kasteeltje staat; in de strook
boven het helmteken staat:

„Loisgim agus soillerchim" ; en de wildemannen ontbreken.
Het wapen Macleod of Macleod heeft een ruitvormig schild. In 1 en 4 het kasteeltje,

in 2 en 3 een triangel van benen. Schildhouders twee leeuwen, die een zwaard om-
hoog houden.

Aansluiting met andere Mac Leod's, beschreven in „Landed gentry", en „Peerage,
Baronetage and Knightage", kon ik evenmin vinden.

Geheel afwijkend is ook het wapen, hetwelk Mac Leod in den Haag voerde, af-
gebeeld in de Planches : in blauw een kasteel met drie stompe torens (a castle triple
towered).

Rudolph Mac Leod bezat een zegelring, het behulp waarvan zijn dochter Mevr. van
Mcurik een aantal afdrukjes maakte, die zij mij toezond. De Heer Muschart schreef mij
het navolgende over die afdrukjes : .

„dat hij met behulp van een sterke loupe (horlogemakersloupe 12x) tot de
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slotsom is gekomen, dat het wapen op de hem toegezonden lakafdrukken
Mac Leod (?) is als volgt:
„in biauw een soort muur, waarin eene kleine poort.

Helmteeken : een aanziend gestelde ossenkop tussen 2 vlaggenstokken, aan
elk waarvan een naar buiten gewende vierkante vlag. De afbeelding van
het helmteken op een wrong zonder helm los boven het schild is typisch
Engelsen."

Op een afdruk van dezelfde ring ontwaarde ik aan de bovenzijde van de muur drie
uitsteeksels, en in de muur, boven de poort, twee raampjes. Het wil mij voorkomen,
dat wij te doen hebben met een enigszins gebrekkige voorstelling van het kasteel, dat
in ettelijke wapens van Mac Leod's voorkomt. Het komt dan overeen met het door
Rietstap afgebeelde wapen, met onderschrift „Mac Leod (la Haye)".

In Burke's „The general Armory of England, Scotland, Ierland, and Wales" (1878)
worden tien Mac Leod-wapens beschreven. Het eerste aldus :

„Macleod (that lik, and Dunvegan, Isle of Skye). Az. a castle triple-towe-
red and embattled az. Masoned sa. windows and porch gu.
Crest - a bull's head cabossed betw. two flags gu.
Supporters - two lions reguard, gu. each holding a dagger ppr.
Motto - Murus Aheneus Esto".

Behalve de leeuwen en het motto komt dit wapen overeen met dat van Rudolph -
aangenomen dat het eigenaardige voorwerp inderdaad een kasteel is. De ossekop niet
de vlaggen zien wij ook op het wapen van Sir Murdoch Campbell Mac Leod, afge-
beeld in „Peerage", pag. 1301. Deze is nakomeling van Kenneth Mac Leod, of Swor-
dale, Isle of Skye. Motto boven : Hold Fast. Onder : Murus Aheneus Esto.

Een enigszins betrouwbare stamreeks vangt aan met na te noemen Norman Mac Leod
ov. Londen 6 Sept. 1729, Luit. 1706.

In een Register, getiteld ,, De Officieren van het Staatsche Leger, die in de jaren
1700 tot en met 1704, blijkens het Eedboek van den Raad van State, de eed aflegden op
de hun door de Staten Generaal gegeven commissie" (Alg. Rijksarchief - den Haag),
vindt men o.a. : J

„Mac Leod Norman. Eed op commissie als kapitein van de Qe van Wijlen
Kapitein George Bruce in het Rt. Schotten van Kolonel Robbert Murray,
op de repie van Holland. Hij werd den 2e October 1701 door Willem III
aangesteld tot kapitein als boven".

In „The scots brigade in the service of the United Netherlands 1572-1782" by James
Ferguson (1899) treft men een Norman Mac Leod (Macleod) aan, als volgt vermeld:

1693 Aug. 1. Lieut. Normari Mac Leod, Capt. Lieut. March 30, 1697. Oc-
tober 2nd. 1701. Under Murray : Captain-Lieut, Norman Macleod, the com-
pagny of the late Captain Bruce.
1705. Holland. Foot (the other 9 companies the same as 1700 except Nor-
man Mac Leod in the place of Geo Bruce.
1707. Holland. Foot. Norman Mac Leod.
States of war 1713-1738 (Old regiments) David Sinclair, captain August
26 the, 1712, in succession to Norman Macleod deceased. Not in list of
1715.

Norman Mac Leod moet een oudere naamgenoot zijn van :
1. Norman (of Normand) Mac Leod, boven reeds genoemd. Deze huwde
als Luitenant in het regiment-Douglas met Geertruid Schrassert, geb. 15,
ged. te Arnhem 15 Aug. 1689, ov. te Elburg vóór 7 Nov. 1764, dochter
van Dr Henrick Schrassert, advocaat voor den Hove van Gelderland, Secr.
van Harderwijk, en van Johanna Charlotte Schrassert weduwe van Dr Da-

niel van Heerde 1 ) .
Jhr. H. H. Roëll (in „Bijdrage tot de genealogie Schrassert", Ned. Leeuw 1950) noemt
hem Norman Mac Leod Donaldz., overleden te Londen 6 Sept. 1729.

De inschrijving in het Protocol van ondertrouw en trouw der Hervormde Gemeente

*)• Zie „Adelijk en Aanzienelyk Wapenboek van de Zeven Provinciën" door Abraham
Ferwerda, Tweede Deel 1ste Stuk. T.. Leeuwarden MDCCLXXII. Genealogie van de
Adelijke Familie Schrassert „De Ridderschap van Veluwe" door Mr. W. J. Baron
d'Ablaing van Giesenburg, MDCCCLIX.

„Bijdrage tot de genealogie van het Noord-Veluwsche geslacht Schrassert" door Mr.
W. de Vries (Ned. Leeuw 1940).
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te Grave S No. 16, berustende in het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogen-
bosch, luidt :

„Desen 23 Decemb. 1713. De Heer Normand Madklond Lt. in 't regiment
van de Heer Brigadier Douglas, ende Juffr. Geertruijd Schrassert wonende
alhier".
In margine : „Attestatie gegeven om tot Beerse off. elders te trouwe. Da-
tum den 14 Janry 1714."

Uit dit huwelijk werd te Grave geboren (op 18 Mei 1718 gedoopt) Isabella Johanna
Charlotte. De vader wordt genoemd Normand Mackeleod, de moeder Geertruijdt
Schrassert. Na te noemen zoon John is kennelijk elders geboren, na 1718 en vóór 1731.

De door Jhr. Roëll genoemde vader van Norman, Donald, is mogelijk dezelfde als
de Majoor Danault Mackloet, wiens weduwe Johanna van Bree, blijkens Trouwboek
van Bruchem, op 21 Januari 1704 huwde met „James Cunnigam, kapt. onder brigadier
Mackaij, wdr van Lucia Beddinghsfielt". Att. v. Bommel.

Wij vinden zijn naam ook in ,,De Officieren van het Staatsche Leger enz. 1700-1704
(uit Eedboek Raad van State) : Mac Leod Donald.

„Eed bij volmacht op commissie als kapitein van een cie in het Rt Schotten
van Kolonel Robbert Murray (R. v. St. 1328 en 1928). Hij werd den 3e
April 1701 door Willem "III aangesteld tot kapitein als boven (R. v. St.
1932"). ;

De Heer R. T. Muschart wees mij op een charter 539 in het Gemeentearchief van
Zalt-Bommel, inh. dat Aletta Macleod als weduwe van den Luitenant Hubertus van Er-
ckel (gehuwd Z.B. 17 Dec. 1733) tezamen met Maria Jeanette Duymaer (ged. Z. B.
24-4-1714, ov. Alem 14-8-1775) weduwe van Mr. Albertus van Twist x ) . (geb. Hulst
25-9-1 99), 14 Januari 1750 als erfgenamen van den Luitenant Norman Mac Leod te
Z.B. verkochten een boomgaard buiten de Gamersche Poort aldaar. Kennelijk is dit
Norman Mac Leod echtgenoot van C. Schrassert.
Uit het huwelijk Mac Leod-Schrassert :

II. John Mac Leod, Kolonel van een regiment van de Schotse Brigade ia
dienst van de H.H.M.M., naderhand in Engelse dienst. Overleden in Enge-
land (aldus Heymans).

In het Officierenboekje van 1771 vindt men onder „Schotsche Brigade" vermeld:
„Gordon Ie Bat. In Guarnisoen te s'-Bosch J. Macleod. Major".

In het Commissieboek van de Raad van State der Verenigde Nederlanden beginnen-
de met het jaar 1767 tot 1781 (Alg. Rijksarchief den Haag) treffen wij aan op „Den
8 Februarij 1776" :

„Commissie gedepecheert voor James Cuninghame tot Lieut. Coll. effectif,
John Macleod tot Major effectif en Alexander Robertson tot capn : Commt.
effectif
Den 12 Februarij 1770 Commissie gedepecheert voor James Cuninghame
tot Lieut. Collonel effectif van het Regiment Schotten van den Collonel
Dundas in plaats en vermids het changement van W. J. H. Hamilton of
Silvertonhill. Voor John Macleod tot Major effectif van het Regiment
Schotten van denzelven Collonel in plaats en vermids het avancement van
voorn. Cuningham ; en voor Alexander Robertson tot Capitein Comman-
dant van de tweede Grenadier Comp : van het Regiment Schotten van den
Collonel Dundas, in plaats en vermids het avancement van C. Nicolson
welke resp. plaatsen zij al bediend hebben sedert 5 Febr. 1776".

In het boek van Ferguson vindt men op het jaar 1782, May 9th :
„Commanding Officer J. Mac. Leod, in his return, reports taking over
command at Grave from Lieut Colonel Nicolson.
June 8th. Colonel Mac Leod reports on the 6 t h instant having taken over
the command of Grave from Prince of Hessen".

Lyste der Presente Officieren van het Eerste Battaillon van het Regiment Infanterie
van Den General Major Dundas. Grave, den 12en Decmber 1782 :

„John Mac Leod. Collonel".
John Mac Leod huwde 2) 1754 Margaretha Arnolda van Brienen, geb. Elburg 25

1) Zie Gens Nostra 1952.
2) Zie voor het hier besproken geslacht Van Brienen, dat afstamt van Capitein Gys-

bert van Brienen Heer van Ramerus, begraven Utrecht 29 Sept. 1627, gehuwd met Anna
van Hacfort tot den Soetendaele, : „Het geslacht van Brienen van Ramerus en het
geslacht van Brienen van Guessclt' door Mr. P. C. Bloys van' Treslong Prins, in Ned.
Leeuw 1909.
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Oct. 1733, ov. 23 Dec. 1777, dochter uit het 3e huwelijk van Wijnand Jacob van
Brienen (geb. Elburg 17 Oct. 1697, ov. aldaar 15 Mei 1740) met Wobbina van Ingcn
(geb. Elburg 15 Juli 1700, ov. aldaar 5 Juli 1742), dochter van Rudolph van Ingen,
Burgemeester van Elburg, en van Margaretha Wolfsen.

Uit het huwelijk Mac Leod-van Brienen :
III. Normand Mac Leod, Generaal-Majoor der Infanterie, in dienst van Z.M. den
Koning der Nederlanden. Geboren Brielle 15 Juni 1755. Overleden Kampen, oud 82
jaar, 4 Dec. 1837. Huwde in Engeland met Sara Evans, geb. St. Helena (Worcester)
1791, dochter van Richard Evans en Mary Evans, ov. Nijmegen 4 Januari 1862.

In het Officierenboekje van 1790 staat een Norman Macleod aldus vermeld :
„Infantery op Holland. Bentindk. Eerste Bat. in Garnisoen te Campen,
Derde Comp. N. Macleod, Major".

In het boekje van 1794 :
,.Infantery op Holland. Bentinck, Tweede Bat. Comp, Grenadiers. N. Mac-
leod, Lieut. Col. Heeft zyne Comp. in 't 1ste Batt."

Bij Ferguson wordt vermeld onder „List of appointments 1783-1792 :
1783 Feb. 25. Norman Mac Leod.
1784 Nov. 26. Norman Mac. Leod Major.
1790 Sept. 28. Norman Mac Leod. Lt.° Col.

En onder „Officers of the Three Regiments as they appear for the last time in the
Official Publication (Officer's Book) 1794 : •

„Regiment Bentinck. lst Battaillon. Life Compy Gren. 3d Compy Cap N.
Mac Leod, Lt Col. 2d Bat. July 11 th. Hon. Discharge".

In „Papers illustrating the history of the Scots Brigade in the service of the United
Netherlands 1572-1782", ed. by James Ferguson, Vol. III, „The Rotterdam Papers
1709-82" (Edinburg, 1901), vindt men onder „Regimental Records of the third
Regiment" :

A. Baptism Register. 1755 June 15 Normand Mac Leod, son to Capt. Mac
. Leod, was born the 15 of June 1755. Briel".

Dr J. W. Wijn, Lt.-Kolonel b.d., verbonden aan de krijgsgeschiedkundige afdeling
van het Hoofdkwartier der Generale Staf te 's-Gravenhage, gaf mij nog de nav. bij-
zonderheden :

25 Oct. 1776 Lieut. i.h. Reg. Dundas.
26 Febr. 1783 Capitein id.
12 Nov. 1787 Majoor id.
15 Sept. 1790 Luit.-Kolonel i.h. Reg. Bentinck (opvolger van Dundas).
Drie zoons uit zijn huwelijk met Sarah Evans werden Officier in Ned. dienst:
1. Norman, geb. 16-3-1811 te Lanstephan (Gr. Carmatgan, Eng.).
2. Willem Pasove (lees: Pasco), geb. 19-12-1812 te Abergeville (Eng.),
ov. op Java.

3. John Brienen (niet van Brienen), geb. 11-2-1825 te Kampen.
Uit het huwelijk Normand Mac Leod-Evans :

IV. John (van) Brienen Mac Leod; geboren Kampen 11 Febr. 1825, overleden in het
kamp te Millingen 14 Sept. 1868. 2e Luit. Inf. 23 Juni 1845 ; Ie Luit. 1 Febr. 1853 ;
Adj. ; Kap. 26 Mrt 1860; 1869 niet meer vermeld. Onderscheidingsteken voor eerv.,
langd. Ned. effectieven diensttijd als Officier.

Gehuwd te Nijmegen met Dina Louisa Baronesse Sweerts de Landas, geb. Gorin-
chem 12 Mei 1831, dochter van Jacob Lodewijk Jan Baptist baron Sweerts de Landas,
Controleur der Brieven van Posterij te Gorinchem, en van Dina Cornelia Adriana
Verschoor, (gehuwd 1814).

Hun zoon is : Rudolph Mac Leod, geb. Heukelom 1 Maart 1856, ov. Velp 9-10 Ja-
nuari 1928. Infanterie K.N.I.L. 2e Luit. 22 Juni 1877 ; Ie Luit. 15 Dec 1881 ; Kapitein
7 April 1892; Majoor (Ambarawa) 29 Dec. 1897; Kommandant Ie Res. Bat. Infan-
terie (Malang) ; Mei 1899 PI. Commandant Medan ; Gep. als Majoor 1900.
Drager der Eretekenen voor belangrijke krijgsverrichtingen Atjeh 1873-1893, en voor
langd. Ned. dienst als Officier.. *

Huwde: 1. Amsterdam 11 Juli 1895 Margaretha Geertruida Zelle (later zich noe-
mende „Mata Hari"), geb. Leeuwarden 7 Aug. 1876, ov. Vincennes 15 Oct. 1917,
dochter van Adam Zelle Cornelisz en Antje van de Meulen i ) .

Uit dit huwelijk :
A. Norman John, geb. Amsterdam 30 Jan. 1897 (niet 1896), ov. Medan 28 Juni 1899.

1) Een kwartierstaat van M. G. Zelle, met beschrijving, is te vinden in De Navorscher
Jg. 92 en 93.
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B. Louise Jeanne, geb. Malang 2 Mei 1898, ov. Velp. 10 Aug. 1919, begraven 12 Aug.
1919 op „Heiderust" te Worth-Rheden, 12 uur n.m. .

Huw. door echts. ontbonden, Rbk. Arnhem 26 April 1906.
II. te Rheden 22 November 1907 Elisabeth Martina Christina van der Mast, geb. 14
Juli 1884 te Gorinchem, dochter van Gijsbert van der Mast en Antje Belzer.

Uit dit huwelijk : Norma, geb. 29 Jan. 1909 te Rheden. Overleden Oct. 1935. Echt-
scheiding. Vonnis ingeschreven 30 Juli 1917.
III. Idem 3 Oct. 1917 Grietje Meijer, geb. Warffum 5 Dec. 1891, dochter van Albert
Meijer en Gerritdina Schoonveld.

Uit dit huwelijk: Non, geb. Rheden 30 Maart 1921. Gehuwd Heemstede 1 Nov. 1950
met Dirk Hendrik van Mourik, geb. Schiedam 21 April 1914, zoon van Cornelis van
Mourik en Anna Maria van Walderveen. (won. Schiedam, St. Liduinastr. 39a).

Ik zal de qualificaties, die de heren Reitsma en Singer wijlen Mac Leod toeslingerden,
niet herhalen: Alleen begrijp ik niet, dat men „een aan lager wal geraakte roué,", die
.„overmatig dronk", en „eigenlijk alleen geschikt was voor het Vreemdelingenlegioen"
heeft kunnen benoemen tot Commandant van Medan. Of zocht men destijds juist zon
verlopen sujet uit voor een dergelijke functie ? '

Aan klaagsters schreef Singer (zie Telegraaf)- ,,dat mij de gegevens voor dit
verhaal" („De dochter van Mata Hari" „als een bijzondere gunst ontving van de In-
donesische Regering". In „De legende van Mata Hari" schrijft hij, „dat hij de waar-
heid over Mata Hari en haar dochter wil vertellen aan de hand van de gegevens van
de Geheime Diensten der. betreffende landen". Of nu de Indon. Regering en die Dien-
sten wel de aangewezen lichamen zijn om inlichtingen te geven over een K.N.I.L.-Of-
ficier, zijn echtgenote en twee kinderen, die meer dan vijftig jaar geleden in Indië
woonden, zal ik in het midden laten. Ik wil slechts de aandacht vestigen op enige
aperte onjuistheden :

Mac Leod's voornaam was niet Campbell. Hij en zijn vrouw woonden in 1895 niet
op Java. Zij kwam niet „uit een Fries dorpje" en heette niet Gertrud. Zij scheepte zich
niet in 1895 in naar „het verre Oosten". Haar zoontje is niet op Bali gestorven. Zij
heeft niet enkele jaren op Bali gewoond. Daar heeft zij dus niet Javaanse danseresjes
zien dansen, dfe trouwens niet Baya, maar Bedojo heten.
Singer schrijft dat uit haar huwelijk met Mac Leod zijn geboren „een jongen en een
meisje". Dit klopt: Norman John en Louise Jeanne. Singer nu vereenzelvigt deze
Louise Jeanne (hij noemt haar namen niet) met zekere „Banda", opgevoed bij familie-
leden te Batavia, wat niet het geval is geweest met Ljouise Jeanne, die op 4-jarige
leeftijd met beide ouders uit Indië is vertrokken en daar nimmer is teruggekeerd.
Banda was 17, schrijft Singer, toen Mata Hari werd doodgeschoten, en 35 jaar oud in
1935, derhalve geboren 1900. Louise Jeanne is geboren 1898.

Banda was „een Oosterse schoonheid", een „Indo-Europese" ; had , een typisch
Aziatische opvatting" ; had een oom „een Nederlander, gekleed in Japans uniform",
„adviseur bij de Japanse Marine". Ze ging op 17-jarige leeftijd samenwonen, in Indië,
met een Heer van 57 jaar, „een hoge regeringsambtenaar, een van de drie intiemste
medewerkers van de G.G.", die haar ,,een niet onbelangrijk fortuin naliet". En na de
dood van die „beschermer" ontstond tussen haar en zekere „Abdul" een „stormachtige
hartstochtelijke liefdesverhouding". Dit alles, terwijl vaststaat, dat Louise Jeanne na
aankomst in Nederland uitsluitend heeft gewoond te Amsterdam en Velp, in welke
laatste plaats zij op 21-jarige leeftijd is overleden. Blijkens opgave van het Bevolkings-
register te , Worth-Rheden is het meisje op 25 Januari 1904 aldaar ingeschreven, „ko-
mende uit Amsterdam".

Dat er een zekere juffrouw „Banda" zekere rol heeft gespeeld als spionne voor Ame-
rika, en in 1950 in Korea is gefusilleerd, kan best waar zijn. Maar deze „Banda" is geen
dochter van de echtelieden Mac Leod, noch een overspelige dochter van één hunner,
en zeker niet, zoals de titel van het verhaal luidt, „De dochter van Mata Hari", die
slechts één dochter had, Louise Jeanne.

Als men leest (Telegraaf), dat Singer's boek reeds in 21 landen is uitgekomen, dan
kan men zich de smart voorstellen van hen, die het op zo jeugdige leeftijd overleden
meisje hebben gekend, en nu lezen, dat „de dochter van Mata Hari haar moeder
overtrof",
den Haag, Maart 1953. Mr J. G. HUIJSER.
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EEN NEDERLANDSCHE KONINGIN VAN ENGELAND

Hoewel er in alle vorstenhuizen van Europa in de 13e en He eeuw-
dingen gebeurden die men thans moeilijk anders dan ,,romantisch" kan
noemen ging het in het Engeland van die dagen soms wel eens bijzon-
der wild toe. De Plantagenets waren met vele banden aan de Franse
koningen verbonden. Deze waren echter meer een bron van onmin,

dan van eendracht en zouden tenslotte
zelfs tot een honderdjarige oorlog leider..
Ons eigen Henegouwse Huis, de Aven-
nes, waren al evenzeer nauw met het
Franse koningshuis verwant en hun po-
litiek was er op gericht zo goed mogelijk
tussen de geschillen van Frankrijk en
Engeland heen te zeilen daar in een goe-
de verstandhouding met beide het heil
van hun landen gelegen was. In dit licht
beschouwd was het huwelijk van een
dochter van Henegouwen met een 'prins
van Engeland een verbintenis die van
wijs politiek inzicht getuigde. Het huwe-
lijk tussen de jonge Eduard III en de
knappe Philippa had echter ook nog een
romantische achtergrond, die voor de
gang van zaken misschien wel beslissend
is geweest.

De onenigheid tussen Eduard II en zijn echtgenote Isabella was in
die dagen tot zulk een hoogte gestegen, dat zij naar het hof van haar
Franse broeder vluchtte en kans zag daarheen ook haar zoon, de jonge
Eduard, over de laten komen. Toen geen van beiden aanstalten maakte
om terug te keren, begon de Engelse koning het Franse hof te bewer-
ken en wist in het geheim gedaan te krijgen dat Isabella naar Engeland
zou worden uitgeleverd. Haar neef, de avontuurlijke Robert van Ar-
tesië verried het plan echter aan haar, zodat moeder en zoon plotseling
in alle stilte konden afreizen. Wilde zij zowel uit de handen van haar
man als van haar broeder blijven, dan ken zij maar één ding doen, naar
de Nederlanden reizen. Wij vinden haar dan ook weldra in Kamerijk en
Oostervant en ten slotte klopte zij 's avonds aan de kasteeldeur van
een arme Henegouwse ridder, Heer Eustacius van Ambreticourt.

De arme man wist uiteraard niet wat hem overkwam toen hij zo on-
verwacht de koningin en kroonprins van Engeland aan zijn haardvuur
zag zitten en deed wat zijn middelen hem toelieten haar zo goed mo-
gelijk van dienst te zijn. Intussen ging een ijlboodschap naar graaf
Willem de Goede wiens vrouw Johanna een nicht van Isabella was.
Willem nodigde natuurlijk onmiddellijk Isabella aan zijn hof met al het
eerbetoon aan haar stand verschuldigd. De romantiek was hiermee aan
haar eind en de grote staatspolitiek kon beginnen, want Willem zou
niet de grote staatsman uit de geschiedenisboekjes geweest zijn, als hij
uit de nood niet een deugd zou maken.

Isabella wilde niet anders naar Engeland terugkeren dan aan het
hoofd van een zegevierend leger om haar man te kunnen verslaan.
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Willem was machtig, en vooral rijk genoeg, om haar dat leger te ver-
schaffen, doch hij stelde zijn condities en de voornaamste daarvan was
het huwelijk van een van zijn dochters met kroonprins Eduard aan wien
bij het welslagen van de onderneming de kroon van Engeland toege-
dacht was.

Het merkwaardigste van deze nogal ongebruikelijke geschiedenis
was, dat zij inderdaad geheel volgens de plannen verliep. Een leger was
spoedig aangeworven, ging in Dordrecht scheep en kwam op 25 Sep-
tember 1326 te Harwich aan waar de neven van de koning, de graven
van Norfolk, Kent en Lancaster zich met een andere legergroep aan
haar zijde plaatsten. Zij reed al spoedig aan het hoofd van haar troe-
pen Londen binnen, de koning werd in Kenilworth Castle opgesloten
(en spoedig daarna vermoord) en Eduard III tot koning uitgeroepen
en in de Westminster Abdij gekroond. Daar hij nauwelijks veertien
jaar was werd uiteraard een régentschapsraad benoemd waarin Mor-
timer, de geliefde van zijn moeder, de eerste viool speelde. Toen hij
trachtte de jonge Eduard definitief onder de duim te houden, werd ook
hij op zijn beurt geweldadig uit de weg geruimd. Zachtzinnig waren de
maatregelen in die dagen niet.

Willem de Goede, aan wien eigenlijk het welslagen van de hele on-
derneming te danken was geweest, kreeg nu ook zijn prijs.- Gezien de
weinig zachtzinnige wijze waarop een en ander in zijn werk was ge-
gaan, maakte de Paus van Avignoh aanvankelijk nog wel wat be-
zwaar, doch nadat Eduard hem een persoonlijke brief geschreven had
ten gunste van zijn huwelijk met „een dochter van deze edelman, Wil-
lem, graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland en heer van Fries-
land" gaf hij ten slotte zijn toestemming en het huwelijk werd in 1328
in de kathedraal van York gesloten. Het paar resideerde verder hoofd-
zakelijk in het thans niet meer bestaande Woodstock, waar reeds de
Angelsaksische koningen gewoond hadden.'

Er bestaat weinig twijfel aan, dat Philippa een van de meest geliefde
koninginnen van Engeland is geweest. Zij wordt door de bisschop van
Exeter beschreven als een niet onbevallig meisje met een mooi gevormd
hoofd, hoog en breed voorhoofd, zwartachtig bruine ogen', donker haar
en volle lippen. Ook als koningin zijn alle beschrijvers het er over eens
dat zij een mooie vrouw was.

Het huwelijk schijnt bijzonder gelukkig te zijn geweest. De liefde, die
het paar reeds in Valenciennes voor elkaar schijnt te hebben opgevat,
verdiepte zich met de jaren en daar zij eikaars afwezigheid moeilijk
konden dragen.was zij gedwongen veel en ver te reizen. Herhaaldelijk
vinden wij vermeld dat zij bij de koning tussen beide kwam wanneer
het er om ging een leven van het schavot te sparen.

Inmiddels was de oorlog met Frankrijk begonnen. Daar het zaak
was zoveel mogelijk bondgenoten op het Vasteland te hebben waren
uiteraard het eerst de bloedverwanten van Philippa bewerkt en op
aanraden van Willem de Goede had Eduard bondgenootschappen ge-
sloten met zijn zwagers, keizer Lodewijk en de markgraaf van Gulik en
ook met de hertog van Brabant, de bisschop van Luik en de graven van
Gelre en Vlaanderen. Met Lodewijk van Vlaanderen was het niet zo
vlot gegaan en het resultaat was geweest dat de burgers van Gent on-
der Artevelde zelf maar het heft in handen hadden genomen. Vlaandè-
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ren's economie hing temeer van de Engelse wolleveringen af dan dat
het een oorlog met Eduard kon riskeren.

Op 12 Juli 1338 stak een invasieleger van 500 schepen in zee en
landde behouden te Antwerpen waar het koninklijk paar zijn intrede
nam bij een burger, Sirkyn Fordul. De man spandde zich zo in een be-
hoorlijk diner op tafel te brengen, dat de schoorstenen de hitte niet
konden verdragen en het huis in vlammen opging. Ternauwernood kon-
den Eduard en Philippa zich in de Abdij van St. Michael in veiligheid
stellen, waar zij verder ook resideerden. Hier werden ze ook bezocht
door' Eduard's zuster en zwager, de graaf en gravin van Gelre. Eduard
genoot in deze streken een bijzondere' populariteit, doch geraakte tevens
ook in een dusdanige geldnood, dat zowel zijn eigen kroon als die van
Philippa verpand moesten worden. In Antwerpen werd hun ook een
zoon geboren die naar de leeuw in het Vlaamse wapen Leo of Lionel
genoemd werd.

Het zou ons te ver voeren bij de wisselende gebeurtenissen van deze
oorlog verder uitvoerig stil te staan. Zij vulden het grootste deel van
haar leven. In 1369 ontsliep zij kalm en vredig met Eduard aan haar bed.

Wat ons uiteraard interesseert is de Nederlandse invloed die van haar
in Engeland is uitgegaan. Die invloed zou in de loop der eeuwen steeds
meer groeien en heeft zijn hoogtepunt wel bereikt in de 16e en 17e
eeuw. Tot nu toe was de Engelse wol naar de Nederlanden geëxpor-
teerd om daar geweven te worden. Philippa liet Jan Kempe, een
Vlaamse wever overkomen die zijn hele personeel meebracht, zodat er
al spoedig een Nederlandse kolonie gevestigd was in Norwich, een
stad die voor de Nederlandse invloed van zo grote betekenis zou wor-
den. Philippa bracht herhaaldelijk een bezoek aan de stad en deed wat
zij kon voor haar landgenoten. Het Hollands-Henegouwse gebied was
in die dagen zowel commercieel als cultureel veel rijker dan Engeland.
Een Engels schrijver zegt dan ook dat van de komst der eerste Hene-
gouwers af de Engelsen ook begonnen dagelijks van kleren te verwis-
selen, zodat de Schotten er zelfs spotrijmen op maakten.. Philippa zag
trouwens meer industrieële mogelijkheden dan alleen het wolweven.
Door haar toedoen begon men met het ontginnen van de kolenmijnen
van Tynedale en de loodwerken van Derby.

Willem III was inmiddels al in 1337 gestorven en haar broeder, Wil-
lem IV, die hem was opgevolgd sneuvelde in 1345 tegen de Friezen. De
vrouw van keizer Lódewijk, Margaretha van Beyeren, volgde hem op,
doch goed beschouwd had Philippa geen mindere rechten. Eduard
dreigde dan ook met een aanval op Zeeland, doch deed op de Staten-
vergadering van Geertruidenberg van zijn rechten afstand. Dit wilde
niet zeggen, dat zijn rol nu volkomen uitgespeeld was. Hij had hier
reeds allerlei privileges aan steden en landen uitgereikt en later in de
strijd tussen Margaretha en haar zoon, Willem V, werd hem zelfs de
tijdelijke afstand van Holland en Zeeland aangeboden. Opnieuw stak
in 1351 een Engelse vloot in zee en versloeg Willem's vloot bij Veere.
De Engelsen, die zich reeds meester waanden, zeilden nu de Maas op
om zich van geheel Holland meester te maken, zij werden echter tussen
Vlaardingen en de Briel verslagen, waarbij de Engelse admiraal sneu-
velde en het water, naar men zegt, nog drie dagen rood van bloed zag.
Margaretha vluchtte naar Engeland doch toen Eduard opnieuw van
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koers verwisselde en nu een bondgenootschap met Willem aanging,
moest ze opnieuw vluchten. Willem huwde nu met Eduard's nicht, Ma-
thilde van Lancaster, maakte zijn huwelijksreis naar Engeland en stak
in 1357 opnieuw over. Hij begon toen echter al blijken van de ver-
standsverbijstering te geven die tenslotte Albrecht als Ruwaard aan de
regering zou brengen.
De reis van Albrecht in 1367 naar Engeland bewijst wel dat de span-
ning toen reeds aanmerkelijk verminderd was en na Philippa's dood zag
Eduard ten slotte van alle aanspraken op Holland volkomen af.

Haar wapen, dat aan verschillende oorkonden hangt, is een mooi
voorbeeld van de zinrijke heraldiek van die dagen. Zij voerde de drie
luipaarden van Engeland gevierendeeld met de vier leeuwen van Hol-
land-Henegouwen. Van verdere versieringen van het schild blijkt niet.

Voor Engeland en de Nederlandse invloed daar is zij van grote be-
tekenis geweest. De hele opkomst der lakennijverheid begint er eigen-
lijk met haar. F. Pama-Brouwef.

Londen, April 1953.

BOEKBESPREKING
L. G. Pine, The story of Heraldry, Londen, Country Life, 1952.

Men moet in Londen zelf leven om te beseffen welk een enorme gebeurtenis in het
Engelse leven de kroning van Koningin Elisabeth is. Een stroom van boeken en bro-
chures over alle mogelijke aspecten van deze oeroude ceremonie is van de persen ge-
komen en dat enkele daarvan zich ook met de heraldiek zouden bezig houden, kon niet
anders dan verwacht worden.

Het boek dat hier wordt besproken is zeker een van de beste. Het is geen handboek
in de zin dat het een verklaring geeft van de heraldieke terminologie doch het b c
spreekt de ontwikkeling van de heraldiek zoals die in 't bijzonder in Engeland te vol-
gen is. En daar dit een punt van veel discussie is in Engeland, draait het betoog al
spoedig om de vraag of het voeren van wapens zonder de autoriteit van de officiële
herauten al dan niet geoorloofd is, een probleem dat in Nederland en op het Vasteland
in het algemeen van hoegenaamd geen betekenis is doch dat in Engeland nog steeds
de gemoederen zeer bezig houdt. Wil men van de laatste stand van dit vraagstuk op
de hoogte komen, dan geeft dit boek alle antwoorden. Interessanter zijn de hoofdstuk-
ken over de Victoriaanse en moderne heraldiek, die ik in nog geen enkel boek zo samen,
vattend behandeld heb gevonden. Ook over de Schotse, Ierse en Welshe heraldiek en
die van het Britse Gemene Best en de Verenigde Staten geeft dit boek overzichten die
men nergens anders zal kunnen vinden. Dit is in kort bestek de geschiedenis der An-
gelsaksische heraldiek, een vorm die in menig opzicht zozeer van de continentale ver-
schilt. Over het"Vasteland zal men er echter geen woord in vinden en ook daarmee be-
wijst dit boek zijn typisch Brits karakter. Het boek is voortreffelijk uitgegeven al
vraagt men zich wel af waarom de schrijver, die toch redacteur van Burke's Peerage
en Burke's Landed Gentry is, het zo slecht geïllustreerd heeft. C. PAMA

L. G. Pine. Tracé your ancestors. Evans Brothers Ltd. London 1953. 144 pag.
De zeer competente schrijver, uitgever van Burke's Peerage en van Landed Gentry,

bestuurslid van de Heraldry Society, wijst de lezer de weg bij zijn geneologische onder-
zoekingen in het Verenigd Koninkrijk. Hij doet dit op een wijze, die elke beginneling
op zijn gemak stelt, hem animeert verder te zoeken, ook als is gebleken, dat er van adel
geen sprake kan zijn. Hij heeft een goedmoedige spot voor deze teleurgestelden. Hij wijst
verder op de grote moeilijkheden, die dikwijls aan de onderzoekingen verbonden zijn, de
grote kosten (vooral in Engeland zijn die niet gering), ook indien men zelf zoekt, en
als men aan beroepsgenealogen opdrachten geeft, de uitslag, ook al is deze negatief,
moet gehonoreerd worden, daar tijd en moeite ook hieraan zijn gegeven.

De schrijver behandelt in twaalf hoofdstukken achtereenvolgens: Hoe te beginnen;
de Kerkregisters; Dromen worden opgegeven; Testamenten vóór 1858; Gedrukte boeken;
Hoge en lagere standen; de Burgerlijke Stand; het Heraldisch Genootschap; Voor
Schotse lezers; Akten uit Wales en Ierland; De Bezoeker uit Amerika en de „Dominions";
Verdere Raadgevingen, terwijl het boek besluit met een uitgebreide Index.

Het boek is zo aantrekkelijk geschreven, dat ik het in één avond heb uitgelezen.
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Ofschoon het boek uitsluitend de onderzoekingen in het Verenigd Koninkrijk behan-
delt, kan ik de aankoop ervan aanbevelen, daar men bij zijn onderzoekingen niet vooraf
kan weten, waar men ten slotte terecht zal komen, misschien ook wel in Engeland.

Het boek is in Amsterdam verkrijgbaar bij de firma Kirberger en Kesper, Oude Turf-
markt 153 te Amsterdam, tegen de prijs van / 5.95. W. R.

TIJDSCHRIFTEN-REVUE
The Genealogist's Magazine, Vol. 11 no. 9, March 1953: Miss Joyce Godber, M.A.,

F. S. A. Bedforshire County Records; The Grand Master's Durham Descent: C. Gilbert
Bunting, Past Provincial Grand Warden of the Province of Durham; A. E. Oldaker.
Searching for the Rare Surname; K. E. Schultze. Some British Names.

The Coat of Arms, Vol. 11 no. 14, April 1953: H. Stanford London, F. S. A. Notes
and reflections on Hope's grammar of English Heraldry; George F. Timpson. The corpo-
rate heraldry of Glouchestershire; Michael F. F. Beatson. The first coat of arms of
America; Charles Crisp. Arms and Old Maps; Sir George Bellew. Garter King of Arms.
Seraphim and Cherubim.

The New-York Genealogical and Biographical Record, Vol. LXXXIV, Number 1,
Jan. 1953: Diary of Abigail Mc Intyre; Trinity Church Marriages, New York City;
Gilbert Livingston and some of his Descendants; Baptisms of the Reformed Church of
Rhinebeck Flats, Dutches County, New York. W. R.

AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST.
Nieuwe leden:
1063 D. Ubbels, Keizersgracht 194, Amsterdam-C.
1064 J. A. Piasmans, Archimedesplantsoen 36 II, Amsterdam-O.
1065 Jhr Mr L. D. P. op ten Noort, Bazarstraat 5, 's-Gravenhage
1066 C. Kuipers, Roelofsstraat 90, 's-Gravenhage
1067 Ir A. N. Knoppers, Minister Nelissenstraat 4, Breda
1068 J. Kuiper, Kinderdijkstraat 36 II, Amsterdam-Z.
1069 F. J. van Sterkenburg, Louis Couperusstraat 19 1, Utrecht •
1070 M. J. Popma, Dracht 48, Heerenveen
1071 J. Paul van Voorene, Westerlaan 4 A, Rotterdam-C.
1072 R. F. D'hooge, Valeriusstraat 127 bv., Amsterdam-Z.
1073 J. Tensen, „Meer en Bosch", Heemstede
1074 A. G. van Opstal, Soestdijkerstraatweg 32, Hilversum
1075 T. H. van Buitenhuis, Van Dijcklaan 2, Naarden
1076 D. M. Hollestelle, Van den Boschstraat 4, Goes
1077 F. J. Koeken, Bosboomlaan 6a, Schiedam
1078 G. Galama, Rijksstraatweg 475, Haarlem
1079 S. Veenstra, Papelaan 68, Weesp
1080 R. P. C. van Motman, Rue de Spa la, Brussel
1081 J. Kappers, Oosterpark 84, Amsterdam-O.
1082 G. Bekking, Prof. L. Fuchslaan 21, Maartensdijk (Utr.)
1083 A. J. Bosschaert, Koekoekstraat 67 bis, Utrecht
1084 E. H. de Geest, Utrechtseweg 62 bis, Zeist
1085 H. Jongedijk Jr., Hertensprong 6, Eindhoven
1086 A. H. Linschoten, Vinkenburgstraat 19, Utrecht
1087 Mr Dr E. B. F. F.'Baron Wittert van Hoogland en Emiclaer, Huize „Herinck-

have", Albergen (Ov.)
A dreswijzigingen:

240 E. J. Schoneveld, c/o Mr. Anderson, Landsborough, Queensland (Australië)
295 K. van der Tak, Thomas a Kempislaan 20, Eindhoven
353 P. de Ridder, Frcderik van Eedenlaan 61, Leiden
573 G. ter Wee, Coevorderstraat 27, Hoogeveen
764 M. Ringelberg, 's-Gravelandseweg D 4, Weesp
789 Ed. Mulder, Oosterweg 83, Groningen
882 K. A. Dekker, Ambachtstraat 21, Haarlem
928 B. H. J. Kokmeijer, Kanaalstraat 200 I,' Amsterdam W.l

Overleden:
435 M. G. Broekhuisen te Amersfoort
388 G. Heierman te Amsterdam.

Wijziging:
1035 H. J. Hagemyer te Aerdenhout wordt gewijzigd in:
1035 Theo van den Bos, Lanckhorstlaan 93, Heemstede.
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