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UIT HET OTTERNEST
A. HET SLEEUWIJKSE OTTEVANGER-GESLACHT

Inleiding. Het is ons, na serieus archiefonderzoek gebleken, dat het thans verspreid
in Nederland levende Ottervanger resp. Otfeyanper-geslacht afkomstig is uit de streken
tussen de rivieren Linge-Waal-Maas, uit de Tieler-, ook wel uit de Bommelerwaard
en uit het land van Altena. Men kan twee centra vinden van een tweetal O-stammen,
die zeer zeker met elkaar in aanraking kwamen. Men behoefde in rustige tijden maar
een rivier over te steken en men had contact met elkaar. Wij willen voorlopig de twee
stammen afzonderlijk behandelen, omdat de huidige afstammelingen te zeer in karakter
verschillen, zodat men heden de indruk krijgt met twee afzonderlijke stammen te maken
te hebben. Wij onderscheiden dan :

A. De Sleeuwijkse stam. De leden van deze stam bleven grotendeels in het land van
Altena, tussen Merwede, Maas en Oude Maas, in de streek ten Oosten van de Biesbos.
Wij vinden Sleeuwijk als centrum, maar men straalde uit naar Werkendam, Wou-
drichem, Nieuwendijk en enkele andere plaatsen. Buiten deze streek kwam men in de
loop der tijden ook in : Gorinchem, Barendrecht, Zevenhuizen en zelfs Almelo-Hengelo
en Rotterdam. Een Hollands-Brabantse stam.

B. De Opijnense stam. Deze stam bleef vrij lang in de Tielerwaard, tussen Linge en
Waal. Men zwermde uit naar Hardingsveld en Rotterdam, ook naar Brabants West-
hoek. Een Gelders-Hollands-Brabantse stam. Wij behoren zelf tot deze stam. De stam
is in Opijnen bijna uitgestorven, maar de hieruit via West-Brabant ontstane takken
hebben zich sterk uitgebreid. (Rotterdam, 's Gravenhage, Wormerveer, Oss).

Wij zullen ons allereerst bezig houden met de

SLEEUWIJKSE A-STAM
Het Sleeuwijkse Ottevanger-qeslacht vindt men reeds in 1620 als Ottervanger ver-

meld in de doopboeken van de „Geref. Kerk". Allereerst vindt men veel patronimyca,
maar door de namen van de doopgetuigen te vergelijken kan men zekerheid krijgen
dat men met O-leden te doen heeft. De eerste eeuwen blijft het dan Ottervanger, hoe-
wel door slordigheid bij het inschrijven ook Ottevanger gevonden wordt. Er zijn in het
oudste doopboek van Sleeuwijk reeds diverse takken aantoonbaar, die misschien een
gemeenschappelijke stamvader hebben, al konden wij dit niet aantonen.

Wij vonden dan als eerste tak :
Ib. Jan Aertsen Ottervanger en Lijsbeth Petersen Romeyn huwden te Sleeuwijk ±

1634. Kinderen uit dit huwelijk waren :
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Sleeuwijk ^ 14- 1-1635 Grietgen
~ 5- 6-1639 Rochus
~ 4- 5-1642 Ardt
^ 23- 7-1645 Peeter, volgt II
~ 10-12-1648 Teunis
« - 2 7 - 7-1653 Cornelis
Ï~ 22-12-1657 Cornelis

II. Peeter Janssen Ottervanger had waarschijnlijk twee zoons
Willem Peeters ± 1669 volgt lila
Peeter Peeters ± 1671 volgt Illb

lila. Willem Peters Ottevanger huwde 18-9-1712 te Sleeuwijk met Maria Wouters
van der Stelt.
Kinderen uit dit huwelijk :

Sleeuwijk «=; 4-2-1714 Rochus volgt IV a
^ 6-9-1716 Pieter volgt IVb

Illb. Peeter Peeters Ottevanger Q ± 1671
ondertrouwde te Sleeswijk 17-4-1694
huwde te Sleeuwijk 9-5-1694
met Mayke Teunis de Gooch.

Uit dit huwelijk vermoedelijk
Mayken Pieters volgt IVc.

IVa. Rochus Willemse Ottervanger huwde 17-7-1740 met Jannigje Dirkse van Krug-
ten. In 1761 was hij schepen van Sleeuwijk. Afstammelingen van hem leven
thans nog in het land van Altena.
Zijn zoon was : .

Sleeuwijk « s 22-9-1748 Rokus volgt V.
IVb. Pieter Willemse Ottevanger huwde 11-8-1743 met Pietertje Cornelisse Otter-

vanger. Hier mengden zich door huwelijk twee takken, die misschien afstam-
men van twee broers. Zie later tweede tak.

IVc. Mayken Pieters Ottervanger huwde, reeds weduwe van Joost Broeren te Loeve-
stein op 23-6-1720 met Jacobus Cornet j.m., beiden uit Sleeuwijk. (Gegeven
Hr. Cornet uit 's Gravenhage).

V. Rokus Ottevanger huwde 28-11-1779 met Jozina de Ruyter, j.d. van den Ou-
dendijk. Hij overleed te SI. 21-4-1815. (SI. == voortaan Sleeuwijk).
Zijn zoon was o.a. :

Teunis Ottevanger.
O Sleeuwijk -3-11-1782
t Rijswijk (N.Br.) 9- 1-1860 volgt VI

VI. Teunis Ottevanger huwde Geertje Schouten.
Zijn zoon was o.a.

Huibert Ottevanger
O SI. 26-12-1808
f SI. 30- 1-1888 volgt VII

VII. Huibert Ottevanger huwde Neeltje van Hemert.
Van deze Huibert stammen :

A. een aannemer in Nieuwendijk
B. houthandelaren in Almelo-Hengelo
C. een predikant in Leiden
D. een R'damse Ottevanger, neef van de Leidse dominee.

Kinderen uit het huwelijk Huibert Ottevanger en Neeltje van Hemert
Teunis Cornelis volgt Villa
Cornelis ,. VlIIb

Villa. Teunis Cornelis Ottevanger Q SI. 14-1-1831
t SI. 30-9-1905

huwde Magdalena Johanna Verzijl
O SI. 14- 4-1835
f SI. 15-12-1891

Uit dit huwelijk o.a.
Jan Cornelis Q SI. 3-6-1859 volgt IXa
Hendrik „ IXb
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VlIIb. Cornelis Ottevanger Q SI. 12-9-1832
IXa. fan Cornelis Ottevanger Q SI. 3-6-1859, f SI. 14-4-1929

huwde Adriana Kou Q SI. 29-12-1862
t Nieuwendijk 1- 3-1932

Hun zoon : Hendrik Cornelis (geslacht X) werd 15-3-1900 te Nieuwendijk ge-
boren. Hij is aldaar (in 1950) timmerman-aannemer. (A)

IXb. Hendrik Ottevanger huwde 1880 met Adriana Cornelia van Vugt uit Oudendijk.
• Hun zoon Jan Matthijs Ottevanger werd geboren te Woudrichem 17-8-1887

(geslacht X), huwde 1912 met /. S. Bayens uit Dordrecht, aldaar geboren
18-4-1888. Hij is rondhouthandelaar te Hengelo (1952), heeft 9 kinderen (XI
geslacht), geboren van 1913—1931. Een zoon van hem woont weer in Almelo. (B)

IXc. Dingeman Ottevanger Q SI. 2-10-1863 f SI. 19-10-1943 huwde Anna Elisabeth
Naayen Q Poederoyen 18-3-1863.
Kinderen uit dit huwelijk waren :

O SI. 26-7-1886 Cornelis Marinus volgt Xa
O SI. 7-3-1897 Marinus „ Xb.

Oss, 1953. A. OTTEVANGER.
(Wordt vervolgd)

. HERALDISCHE TENTOONSTELLING „HET BLAZOEN"
In het museum „Het Prinsenhof" is tot 14 Februari 1954 een tentoonstelling gewijd

aan „het Blazoen", waarbij de heraldiek in al haar verscheidenheid de draad vormt
tussen kunstwerken en kunstnijverheidsobjecten.

De vorstelijke wapens, welke door de zegels en munten het volledigst vertegenwoor-
digd zijn, van de graven van Holland en Gelre uit de 13e eeuw tot aan het zegel van
H.M. Koningin Juliana (in 1951 door Prof. Wenckebach gesneden) met het contra-
zegel, raken hier de officiële historie ; men volgt de stijl-perioden in al haar nuances.

Schilderijen, beeldhouwwerken, rouw- en wapenborden, in koper gegraveerde graf-
platen, munten en penningen, zegels, cachets, wapenboeken en adelsbrieven, wand-
tapijten, zilversmeedwerk, glas- en aardewerk, dit alles wisselt elkaar af, doch elk
heeft iets met heraldiek te maken.

Ieder voorwerp levert stof tot een korte overpeinzing, men voelt de menselijke achter-
grond, ook al is ons van de mens die een bepaald wapen voerde, niets naders bekend.

Men ziet van enkele Gulden Vliesridders de schilden met naam, titels en wapen,
waarvan de gotische letters de herinnering bewaren aan de ridderlijke praal der Bour-
gondiërs (Hertog Philips de Goede, Koning Eduard IV. van Engeland, Messire GuiU
laume de Nassau Prince Dorenges Seigneur de Breda, e.a.).

Tapijten met 32 kwartieren, kussens met provincie- en gemeentewapens, een fraai
kussen met het wapen van Michiel Adriaansz. de Ruyter; ceramiek en andere zaken
welke ons duidelijk aantonen hoe de heraldiek in het grensgebied der politieke-, cultuur-
en kunstgeschiedenis ligt.

Wie kennis wil nemen van adelsbrieven kan zijn hart ophalen, genealogieën, kwar-
tierstaten en de prachtige wapenboeken geven de bezoeker een beeld, hoe in de loop
der eeuwen het blazoen een rol speelde; echter missen wij hier wapens en zegels van
patriciërs en eenvoudige burgers, welke toch zeker in de Nederlanden in de 15e en
16e eeuw over steeds groter lagen van de bevolking gebezigd werden.

Niet onvermeld moge blijven het uitvoerig overzicht van de oorsprong en de ont-
wikkeling der heraldiek welke Mej. Dr. Anne Berendsen geeft 'in haar inleiding op
de catalogus.

De tentoonstelling eindigt — behoudens de voornoemde vorstelijke zegels — met
de 18e eeuw ; van de 19e eeuw tot de eerste helft der 20e eeuw zijn helaas geen voor-
beelden aanwezig.

Heemstede, Febr. 1954. D. RÜHL.

BANDEN VOOR GENS NOSTRA 1953
De leden of anderen, die een band voor de 8ste jaargang wensen, worden verzocht

hun adres aan de 2de secretaris, de Heer F. Renssen, Jacob van Ruysdaellaan 42 te
Heemstede, op te geven, opdat kan worden nagegaan hoeveel exemplaren aangemaakt
dienen te worden. De prijs hangt af van het te bestellen aantal. Uw opgave is der-
halve geheel vrijblijvend voor U.
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HET HUIS PLETTENBURG EN HET GESLACHT
DE MALAPERT

Tot de vele Heerlijke Huizen, die enige eeuwen geleden de stad
Utrecht als een sierlijke gordel omringden, behoorde toen ook het Huis
Plettenburg, gelegen in de gemeente Jutphaas, een paar honderd meter
ten Oosten van het thans nog bestaande Rijnhuizen.

De stichting van dit Huis Plettenburg schrijft, men toe aan de Heren
van het Gooi, circa 1300. Na enige maien van bezitter te zijn verwisseld,
en, zoals in die tijden gebruikelijk was, te zijn geplunderd en vernield,
vinden wij, dat het in 1596 door Coenraad Strick verkocht werd aan de
Franse edelman Pieter de Malapert.

Het verkeerde toen blijkbaar in niet al te beste staat; althans Pieter de
Malapert deed het afbreken en liet op dezelfde plaats een nieuw gebouw
verrijzen, dat in zijn dagen, door zijn fraai uiterlijk, veel aandacht trok.

Het nieuwe Plettenburg was in 1598 gereed; de weinige afbeeldingen,
die er nog van bestaan (o.a. op het Raadhuis te Jutphaas en in het Rijks-
archief te Utrecht) tonen een in fraaie Renaissance-stijl opgetrokken ge-
bouw,' met achtkantige toren, waarin (voor die tijd iets bijzonders) een
uurwerk.

Vanaf 1598 tot in het begin van de 19e eeuw is het in eigendom ge-
bleven en ook meestal bewoond geweest door leden van het gslacht de
Malapert.

Na het sterven van de laatste de Malapert ging het in eigendom over
aan het geslacht de Geer, raakte meer en meer in verval, tot het ca 1840
voor afbraak werd verkocht aan de Staat der Nederlanden, die op de
vrijkomende grond een thans nog bestaand fort liet bouwen.

Het geslacht de Malapert, dat zo lange tijd op Plettenburg gewoond
heeft, is afkomstig uit Noord-Frankrijk, en voert zijn stamboom op tot
]ean, Sire de Bazentin et de Montauban, die omstreeks 1196 in Cam-
bresis leefde en gehuwd was met Alix d'Averdoin.

Door huwelijk en erfenis voerden hun nazaten in de daarop volgende
eeuwen beurtelings de namen Bazentin, Montauban, Hervilly en Mala-
pert, tot, ongeveer in 1460, hun afstammeling Jean definitief de naam
de Malapert aannam, daarbij echter het geslachtswapen-c?e Malapert liet
varen en dat van de Bazentin, (een schild van azuur, bezaaid met zil-
veren lelies); helmteken een uitkomende zwaan met opgeheven vlucht)
ging voeren. Dit is sindsdien zo gebleven; slechts een heel enkele maal
vindt men als geslachtsnaam opgetekend: ..Bazentin dit de Malapert".

Genoemde Jean de Malapert vestigde zich later, om aan de voortdu-
rende vijandelijke invallen te ontgaan, in Valenciennes, en huwde met
Jeanne d'Esclories.

Een kleinzoon van dit echtpaar, Michel de Malapert, Seigneur de
Buquant, huwde Grégorine de Behault, waarbij hij acht kinderen had,
onder wie twee, wier nageslacht een rol speelde in de geschiedenis van
het Huis Plettenburg, namelijk Nicotas de Malapert (A) en Louis de
Malapert (B).

A. Nicolas de Malapert, geb. 1540, huwde Josine Kethel, waarbij drie
kinderen :

I. Nicolas de Malapert, volgt Aa.
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II. Catherine de Malapett, erfgename van Jutphaas en Plettenburg,
huwde te Antwerpen in 1580 Jean Vivien. Zij hadden vier kinderen,
w,.o. Anne Vivien, die later huwde met haar oom Louis de Malapert,

• zoon van Louis de Malapert (B).
III. Suzanne de Malapert, geb. 12-5-1566 te Antwerpen, gest. in Aug.

1625, begraven in de Buurkerk te Utrecht. Zij huwde Andreas van
der Muelen.

Aa. Nicotas de Malapert, geb. te Antwerpen, huwde in 1592, de even-
eens aldaar geboren Marguerite Panhuys.

Deze Nicolas vluchtte wegens de geloofsvervolgingen naar de Noor-
delijke Nederlanden en kocht daar, zoals wij in de aanhef hebben gezien,
het Huis Plettenburg en tevens nog een huis aan het Janskerkhof in
Utrecht. Hij moet wel over bijzonder ruime middelen hebben beschikt,
want behalve de bouw van Plettenburg en de aankoop van een huis in
Utrecht, kocht hij ook in 1608 van Wilhelmina van Riebeek, de erfge-
name van Vrouwe Johanna van Rijn van Jutphaas, voor f 26200.— de
Heerlijkheid van het Overeind van Jutphaas, de tiend van 10 hoeven
land, het gerecht, de tolbrug en de visserij, benevens 8 morgen land. Een
berooide vluchteling was hij dus niet. Hij stierf kinderloos te Jutphaas op
6-11-1615 en werd begraven in het koor van de dorpskerk aldaar in een
familiegrafkelder, waarboven een fraai gehouwen grafzerk van 3 meter
bij 1,80 meter, met wapen en helmteken van de dode.

Volgens zijn wens erfde zijn zuster Catherine (zie A II) het Huis Plet-
tenburg en de heerlijkheid van het Overeind van Jutphaas.

We keren nu terug naar de andere tak, namelijk:

B. Louis de Malapert, geb. in 1535, overl. in 1603 te Frankfurt, huwde
Ie: Maria de la Faille, geb. 2-2-1555, dochter van Jan en Cornelia van
der Capellen. Het huwelijk werd, merkwaardig genoeg, te Antwerpen
voltrokken op de verjaardag van de bruid, 2e Febr. 1574, tussen 5 en 6
uur 's morgens. Uit dit huwelijk drie kinderen:

I. Jean de Malapert, geb. 23-10-1574 te Antwerpen, gest. 20-5-1599 te
Keulen.

II. Cornelia de Malapert, Vrouwe van Voorne, geb. 15-10-1575 te Ant-
werpen-, gest. 11.7.1634 te Utrecht; zij huwde 23.8.1592 met Jacob
Godin.

III. Louis de Malapert, volgt C.
In tweede echt huwde Louis de Malapert in 1578 met Suzanna van

Tessen, dochter van Karel van Tessen en Adrienne Pochon, uit Gent.
Uit dit huwelijk twee kinderen:

I. Suzanne de Malapert, geb. 11.8-1582 te Antwerpen, gest. 6.3.1612
te Utrecht. Zij huwde met Philips Godin.

II. Anne de Malapert, geb. 12.7.1584 te Antwerpen; zij huwde in 1602
met Anthonis Godin.

C. Louis de Malapert, geb. 22.2.1577 te Bergen in Henegouwen, gest.
10.6.1657 op Leeuwenstein bij Utrecht, huwde Ie: op 24.8.1599 Anne
Latfeur, waarbij een dochter Constance de Malapert. Na de dood van
zijn echtgenote huwde hij op 22.12.1607 te Bremen met Anne Vivien,
Vrouwe van Plettenburg en het Overeind van Jutphaas (zie A II), doch-
ter van Jean Vivien en Catherine de Malapert; dit was dus zijn nichtje.
Het leeftijdsverschil tussen oom en nicht was overigens slechts acht jaar.
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Zij hadden vijf kinderen:
I. Catherine, huwde Berthout van Poelenburg, gest. te Alkmaar.

II. Maria de Malapert, huwde Jacob van Teylingen, gest. 3.2.1638 te
Utrecht, begraven te Alkmaar.

III. Louis de Malapert, volgt D.
IV. Jan Nicolaas de Malapert, huwde 4.5.1649 te Dordrecht met Lydia

van Kraayensteyn.
V. Cornelia de Malapert, huwde te Jutphaas 19.7.1647 met Andries

Mamuchet van Houdringen. Zij stierf 2.7.1651 te Utrecht en werd
in de Domkerk begraven.

Louis de Malapert werd door dit huwelijk Heer van Plettenburg en
van het Overeind van Jutphaas. In 1622 verkreeg hij van V/olfett van
Bredecode, Heer van Vianen, tegen een remuneratie van f 4800.—, mede
de Ambachtsheerlijkheid van het Nedereind van Jutphaas, zodat vanaf
dat tijdstip Plettenburg kan worden beschouwd als de zetel van het bur-
gerlijk bestuur van geheel Jutphaas. Zijn echtgenote overleed op 5.9.1625;
hijzelf op 10.6.1657. Beiden werden begraven in de grafkelder te Jut-
phaas.

D. Louis de Malapert, geb. in 1615, huwde 1.1.1650 te Jutphaas met
Eleonore d'Ablaing, jongste dochter van Pieter d'Ablaing, Heer van Bul-
eken, en Anna Heldewier. Uit dit huwelijk 4 kinderen:

I. Anna de Malapert.
II. Louis de Malapert, Heer van Jutphaas ert Plettenburg, geb. 6.3.1651

te Jutphaas, overl. 20.8.1691, bijgezet in de grafkelder te Jutphaas.
III. Maria de Malapert, geb. 13.6.1653 te Jutphaas, huwde Jean Jerome

Hoe'uff, gest. 17.7.1707, bijgezet in het familiegraf te Jutphaas.
IV. Pieter de Malapert, volgt E.

Van deze Louis staat aangetekend, dat hij uit eigen middelen in het
dorp een klinkerstraat ter lengte van 49 roeden liet aanleggen voor de
som van f 750.—. Hij stierf 15.11.1663; zijn weduwe, Eleonore d'Ablaing,
trad toen op als Ambachtsvrouwe, aangezien haar kinderen nog minder-
jarig waren. Zij, en later haar zoon Louis, gaven blijk van een grote ver-
draagzaamheid in de toepassing van de tamelijk scherpe plakkaten van de
H.H. Staten op het stuk van de relegie. Zij stierf op 17.12-1688 en werd
begraven bij haar man in de grafkelder te Jutphaas.

E. Pieter de Malapert, Heer van Jutphaas en Plettenburg, geb. 19.9.
1655 te Jutphaas, huwde 25.5.1704 te De Meern met Suzanna Godin,
geb. 1681, enige dochter van Jacob Godin, burgemeester van Amersfoort,
Drossaard van St. Maartensdijk en Scherpenisse, Heer van Boelesteyn
en Maarssenbroek, en Maria Ruysch tot den Engh. Uit dit huwelijk
vijf kinderen:

I. Louis de Malapert, geb. 2.4.1705 te Jutphaas, gest. 10.5.1705, be-
graven te Jutphaas.

II. Maria de Malapert, geb. 7.6.1706 te Jutphaas, gest. 13.7.1706, begr.
te Jutphaas.

III. Louis de Malapert, volgt F.
IV. Maria de Malapert, geb. 20.7.1709 te Jutphaas, huwde 21.9.1738 met

Jozeph Elias van der Muelen, burgemeester van Utrecht, en stierf
19.7.1746. Begraven in de Mariakerk te Utrecht.
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V. Jacob de Malapert, Heer van Bolensteyn, Kanunnik in het Kapittel
van St. Marie te Utrecht, geb. 29.7.1711 te Jutphaas, overl. 31.8.
1782 op Bolensteyn, oud 73 jaar, ongehuwd, bijgezet in de graf-
kelder te Jutphaas.

Pieter de Malapert stierf op Plettenburg 29.3.1738 en zijn echtgenote
op 20.1.1713; beiden werden begraven in het familiegraf te Jutphaas.

F. Louis de Malapert, Heer van Jutphaas en Plettenburg, kanunnik in
het Kapittel ten Dom te Utrecht, geb. 15.2.1708 te Jutphaas, huwde 4.8.
1739 in de Domkerk te Utrecht met Louiza de Geer, dochter van ]an Ja-
cob de Geer, Heer van Finsong en Jacquetina Cornelia van Assendelft.
Uit dit huwelijk vijf kinderen:

I. Pieter de Malapert, Heer van Jutphaas en Plettenburg, kanunnik in
het Kapittel ten Dom te Utrecht, geb. te Jutphaas 6.5.1740, onge-
huwd overl. 3.4.1806 op Plettenburg, bijgezet in het familiegraf te
Jutphaas.

II. Jacquelina Cornelia de Malapert, geb. 28.5.1742 te Jutphaas, huwde
13.9.1762 met Jan Pieter de Ridder, Raad van de Vroedschap te
Utrecht. Deze stierf 6.3.1801 en zijzelf op 29.5.1805. Beiden zijn
begraven in de Jacobskerk te Utrecht.

III. Jan Jacob de Malapert, volgt G.
V. Chadotte Hedwig Ulrica de Malapert, geb. 4.7.1745 te Jutphaas; zij

huwde 26.10.1772 met haar neef Jan Karel van der Muelen, zoon
van Jan Andries van der Muelen en Chadotte de Geer.

V. Suzanna Maria de Malapert, geb. 7.8.1747 te Jutphaas, huwde 7.2.
1780 in de Nicolaaskerk te Utrecht met de vaandrig in het Regi-
ment „Orange-Drenthe", Jan Adriaan Balfour, Heer van Wadi-
mont, geb. te Zierikzee. Deze sneuvelde, als kapitein, op 5.7.1793 bij
Lincelles; zij verbleef als bannelinge te St. Omer en overleed aldaar
op 3.3.1790.

Louize de Geer stierf bij de geboorte van een dood kind op 21.2.1751
te Utrecht en werd in het familiegraf te Jutphaas bijgezet.

Louis de Malapert huwde opnieuw, 3.3.1755, met Engelbertha Elisa-
beth Godin, geb. 14.10,1716 als oudste dochter van Izaak Ferdinand Go-
din, burgemeester van Utrecht, en Magdalena Voet van Winssen.

Uit dit huwelijk werd geboren :
I. Johanna Magdalene de Malapert, geb. te Utrecht 18-1-1758, die op

haar 21e jaar haar hart verloor aan Johan Ktüger, koetsier bij de
Graaf van Rechteren. Deze voorgenomen verbintenis was zeer tegen
de zin van haar vader, als zijnde „beneden het Fatcoen van zijn Fa-
milie", maar zijn bezwaren mochten niet baten. Johan Krüger, zijn
beroep getrouw, ontvoerde zijn bruid per sjees en trok met haar naar
Rheinberg in Duitsland, waar zij ook huwden. Haar vader stelde
nog pogingen in het werk zijn dochter op te sporen om haar, zoals
uit de acten blijkt,, in een verbeterhuis op te isluiten, maar zonder
resultaat. Prompt heeft hij haar daarna onterfd. Als we nu zien, dat
alleen zijn roerend goed op bijna een ton werd geschat, valt te be-
rekenen, wat Johanna Magdalena op het spel zette, door de ingeving
van haar hart te volgen. Wat contanten betreft, werd zij overigens
weer wat schadeloos gesteld door het moederlijk erfdeel. Zij moge
dan, terwille van haar liefde, betrekkelijk arm zijn geworden aan
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stoffelijke goederen, daar tegenover staat, dat zij rijk was aan nako-
melingen, waartoe ook de schrijver dezer regelen behoort.

Hun huwelijk is later, in 1783, in de Domkerk te Utrecht, bij re-
presentatie bevestigd. Zij stierf te Utrecht op 30.5.1831.

Engelbertha Elisabeth Godin overleed op 28.2.1771 en haar echtge-
noot, Louis de Malapert, op 13-3-1782, beiden te Utrecht. Zij zijn be-
graven in het familiegraf te Jutphaas.

G. Jan Jacob de Malapert, geb. 7.12.1743 te Utrecht, huwde 22.2.1774
te Zutphen met zijn nicht, Isabella Sophia van der Muelen, geb. 22.12.
1745 te Zutphen, derde dochter van Jan Andries van der Muelen en
Chadotte de Geer. Uit dit huwelijk drie kinderen:

I. Louis de Malapert, geb. 4.10.1775 te Zutphen, overl. 6.1.1790 te
Utrecht, begraven in het familiegraf te Jutphaas.

II. Jacob de Malapert, geb. 28.10.1777 te Zutphen, overl. 29.4.1778, be-
graven in de Broederenkerk te Zutphen.

III. Jacquelina de Malapert, geb. 1.4.1780 te Zutphen, huwde 3.5.1799
te Warnsveld haar neef Jan Jacob van Löben Sels, geb. 21.11.1775.
Bij dit huwelijk liet haar vader in het contract opnemen „dat kinde-
ren, uit deze echt geboren, en verdere nakomelingen, voor altijd zou-
den aannemen de geslachtsnaam en het wapen de Malapert, zich
noemende: van Löben-Sels, gezegd de Malapert, en voerende alleen
het volle wapen de Malapert"'. Een daartoe strekkend verzoek aan
de Koning werd evenwel afgewezen waarmede dus, na de dood van
Jan Jacob de Malapert, diens geslachtsnaam in Nederland was uit-
gestorven.

Jan Jacob de Malapert vestigde zich in 1780 in Utrecht, waar zijn
echtgenote op 15.1.1781 overleed en in het familiegraf te Jutphaas werd
bijgezet.

De dood van zijn zoon Louis deed hem Utrecht weer verlaten en zich
opnieuw in Zutphen vestigen, waar hij een huis in de Waterstraat be-
zat. Hij overleed 22.5.1816 te Brummen; zijn stoffelijk overschot werd
overgebracht naar Jutphaas, waar de grafkelder opnieuw werd geopend
voor de bijzetting van de laatste drager van de naam Malapert in Ne-
derland.

Het voorgaande heeft ons een bekort overzicht gegeven in de genealo-
gie van een geslacht, dat ruim twee eeuwen in ons land woonde, maar
waarvan de naam vrijwel vergeten is. De dragers ervan, welgesteld als zij
waren, zullen ongetwijfeld het leven van een landedelman hebben geleid,
terwijl zij mede een contingent leverden in de besturen van kerk, gewest
en plaats van inwoning.

Bij het doornemen van de oude papieren valt het op met hoeveel zorg
er op werd gelet, dat goed en geld in de familie bleven; het aantal huwe-
jijken tussen de Malaperts onderling, en de verbintenissen tussen leden
van dit geslacht met de families Vivien, Godin en van der Muelen zijn
talrijk; aan de wetten van de erfelijkheid werd echter in die dagen wei-
nig gedacht.

Aan genealogie werd in het geslacht veel aandacht geschonken; er is
nog een aantal brieven over dit onderwerp bewaard, gewisseld tussen
Louis de Malapert, gest. 1663, en Pierre d'Hozier, een Frans genealoog
in dienst van de koning.
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Jan Jacob de Malapert, de laatste van zijn geslacht, heeft het familie-
archief verrijkt met een nauwkeurig uitgewerkte genealogie, waarin o.m.
zorgvuldig is aangetekend het uur en de minuut van de geboorte, de
doop, het overlijden en de begrafenis van tal van leden van zijn geslacht;
ook de namen van peters en meters, en die van de doophefsters, zijn her-
haaldelijk genoemd. Het is jammer, dat slechts bij uitzondering een
doodsoorzaak is te boek gesteld.'

Kort na het overlijden van Jan Jacob de Malapert, namelijk in 1820, is
de oude Hervormde kerk te Jutphaas wegens bouwvalligheid gesloopt,
doch de grafkelder en de zerk daarop zijn tot nu toe gespaard gebleven.
Het vrijkomend terrein werd tot algemene begraafplaats ingericht en is
als zodanig nog in gebruik.

In November 1952 werd naar de toestand van de kelder een onder-
zoek ingesteld, waarbij o.a. schrijver van dit artikel aanwezig was.

De toegang bleek te liggen ten W. van de grote grafzerk, ca. een meter
onder het maaiveld, en werd gevormd door een vrij lage, gemetselde
boog, gesloten door een opstaande, stenen plaat met zware ijzeren ring.
De plaat rustte op een stenen drempel. De kelder was in baksteen opge-
trokken, met een licht gewelfd dak; lengte en breedte ongeveer gelijk aan
die van de erop rustende zerk, grootste hoogte ca 1,50 m. Op de achter-
wand stond het cijfer 1613, waarschijnlijk het jpar van de bouw. De bo-
dem lag ca. een halve meter lager dan de drempel. Een weinig boven de
bodem bevonden zich, van zijmuur tot zijmuur, twee dikke ijzeren staven,
waarop de kisten werden neergezet; deze bleven dus vrij van de grond.

Aangetroffen werden twee grote kisten in de lengterichting van de
kelder naast elkaar staande, de voeteinden naar het Oosten gericht.
Dwars, en tegen de achterwand, een kleine kist. Deze kisten waren gro-
tendeels vergaan en uit elkaar gevallen.

Blijkbaar waren dus van de 19 hier begraven personen de overblijfselen
van 16 hunner verwijderd, en rust hier nog slechts het stof van de drie,
die het laatst begraven zijn, n.l.:

Pieter de Malapert, 65 jaar, gest. 1806
zijn broeder:
Jan Jacob de Malapert, 72 jaar, gest. 1816
en diens zoon:
Louis de Malapert, 14 jaar, gest. 1790

Van het Huis Plettenburg is, zoals we hebben gezien, geen steen over-
gebleven; slechts een landweg, die op het fort aanloopt, draagt nog de
naam Plettenburg. De bezittingen van het geslacht zijn in andere handen
overgegaan; de Heerlijkheidsrechten vervallen, en de naam van het ge-
slacht" uitgestorven.

Geraadpleegde bronnen:
Wittert van Hoogland — Bijdragen tot de Geschiedenis der Utrechtsche

Ridderhofsteden.
A. E. Rientjes — Het Kerspel van Jutphaas ; Het Huisarchief de Mala-

pert; Acten uit het Rijks- en Gemeente-archief te Utrecht;
Begraafboeken Herv. Kerk te Jutphaas; Enige aantekeningen van par-

ticulieren.
J. J. G. KRANEN.
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DE WAPENFIGUUR VAN HET WAPEN SLOT
De beschrijving en afbeelding van het wapen Slot in Gens Nostra in

jaargang 1952 blz. 230 is om meerdere redenen merkwaardig en geeft
te denken.

De beschrijving geeft: In zilver een zwart merk, gevormd
door drie verticalen, die gesplitst eindigen en waarvan de mid-
delste langer is dan de beide buitenste, afhangende van een
horizontaal, die aan weerszijden een weinig oversteekt.

Dit is het voornaamste: het schild. De rest ter completering
van het volledige wapen, is ongetwijfeld van jongere datum.
Bepalen wij ons dus tot het oudste en voornaamste gedeelte,
de wapenfiguur in het schild, het merk. Ik vraag mij echter

af, hebben we hier wel oorspronkelijk met een (huis)merk, merkteken
als zodanig te doen ? In verband met het volgende acht ik hier de bena-
ming van „familieteken" meer op haar plaats. Het lijkt mij toe, dat hier
bezwaarlijk zonder meer van een merk gesproken kan worden, mede in
verband met het navolgende, de naam en de geschiedenis van het
geslacht Slot.

De uitbeelding van het „merk" komt wonderwej overeen met de een-
voudigste vorm van de figuur, welke in de wapenkunde bekend staat
onder de naam van valhek, valdeur en (of) valpoort van een kasteel
of waterpoort, ook aangebracht in de oude vestingwerken vari een
stad, bijv. de bekende oude waterpoort van Amersfoort, Sneek e.a. Dit
onderdeel van de oude verdedigingswerken diende in de eerste plaats om
een waterpoort af te sluiten (slot) tegen invaring van vijandelijke vaar-
tuigen, alsmede bij een kasteelpoort, als tweede verdedigingswerk wan-
neer de zware met ijzer beslag gewapende poortdeur door het oorlogs-
geweld was bezweken. Dit toestel van zware ijzeren staven samengesteld,
kon op- en neergelaten worden ter afsluiting voor ongenode gasten, de
vijand, bij belegeringen en is als weinig voorkomende wapenfiguur in de
heraldiek als zodanig bekend, afgebeeld en beschreven. O.a. komt dit
stuk voor in het wapen van de familie Vürtheim, hetwelk o.m. ook Steen-
kamp opgeeft in zijn Ie deel van het Heraldisch Vademecum, blz. 162,
onder „valdeur". Vergelijk tevens zijn 2e deel blz. 99 in voce „valhek".
Eveneens komt dit stuk voor in de Heraldische Encyclopedie van Jhr.
Graafland en Stalins en wel onder „valpoort" op plaat IV tegenover pag.
24 de No.'s 1 en 2a, alsmede afgebeeld en beschreven op pag. 81, fig.
316c en pag. 82.

Ten tweedenmale vraag ik mij thans na het voorgaande hierbij af, heb-
ben we nu niet uiteindelijk met dit wapenteken Slot met een „sprekend"
wapen te doen, fraai door zijn heraldische eenvoud, betekenisvol en doel-
treffend, temeer in de geschiedenis van deze familie Slot mede sprake is
van het slot Spangen, waar mogelijkerwijs, behalve het wonen bij een
voorvader Cruijer, Crijer later Slot een dienstbetrekking had bijv. als
poortwachter (??). Dit laatste is natuurlijk een veronderstelling en zal
wel nimmer bewijsbaar zijn aan te tonen, doch ook hier, zoals met zo-
veel volgt het een uit het ander en gezien het voorgaande behoeft deze
hypothese m.i. niet van alle grond onbloot te zijn, integendeel.

Ter herinnering aan deze afstamming van „het wonen bij", wat inmid-
dels wel vaststaat, nam de familie Slot het sprekend wapentèken van de
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valdeur aan en behalve als wapenteken werd het gebruikt als „merk",
(huis-)merk, analphabetenteken, in het artikel van de heer D. van Baa-
ien, als zodanig voorkomende ter ondertekening op een tweetal akten
respectievelijk Ao 1659 en een tiental jaren later Ao 1669.

Wij zien hier dus ten slotte een belangwekkend voorbeeld waarbij dit
heraldisch fraaie wapenteken oorspronkelijk van (huis)merk en analpha-
betenteken wordt gepromoveerd tot familiewapen en daartoe in een schild
geplaatst met de gebruikelijke entourage van helm, helmteken en dek-
kleden. Eén voorbeeld uit de velen waarbij huismerken' tot volledige fa-
miliewapens worden, zoals ook bijv. het geval is bij het wapen Asjes.

Doorn, KITS Np.

Te Amsterdam werd op 29 Dec. 1953 in de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen een bijeenkomst gehouden van de Naam-
kunde-commissie. Dr P. J. Meertens, Secretaris van de Naamkunde-
commissie en Directeur van het Naamkunde-bureau, deelde hierbij o.m.
het volgende mede.

Het Naamkunde-bureau bezit de familienaam en de eerste voornaam
van alle Nederlanders. Deze staan vermeld op de zgn. contrölestroken
van de formulieren van de volkstelling van 1947, die per provincie en
daarin binnen de gemeenten alfabetisch geordend zijn. Er is een begin
gemaakt met de registratie van Zeeland: de namen van dë stroken worden
met hun frequentie overgebracht op lijsten, ten behoeve van een studie
over de Zeeuwse familienamen. Voor geheel Nederland zou dit werk
250 weken duren. Het grootste probleem hierbij is de ruimte voor 5 perso-
nen te vinden, die hier een jaar aan zouden moeten werken. Prof. Van de
Wijer zal voor België hetzelfde materiaal ontvangen. Het materiaal, dat
hier verzameld is, staat ter beschikking van iedereen : men kan op het
bureau komen werken en in uitzonderingsgevallen kan het ter inzage
worden gezonden.

Het Naamkunde-bureau verzamelt ook gegevens over oude veld- en
plaatsnamen, waaraan in later tijd menige familienaam zijn ontstaan heeft
te danken. Over dit onderwerp sprak voor de afdeling Gelderland van
de N.G.V. op 16 November 1953 te Arnhem, Prof. Dr C. H. Edelman,
Hoogleraar aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, en wel over de
plaatsnamen in het rivierengebied, meer in het bijzonder de Betuwe.

Bij het Naamkunde-bureau kunnen ook sprekers aangevraagd worden
over naamkundige onderwerpen. C. R.

Op 19 Dec. 1953 werd te Purmerend een studiegroep voor West-Fries-
land opgericht, die zich zal bezig houden met de folklore, dialecten, heem-
en familiekunde, geschiedenis, kunst en andere cultuuruitingen van het
West-Friese gebied. Op wetenschappelijke wijze wil men materiaal ver-
zamelen en meer belangstelling wekken voor de West-Friese historie en
cultuur. Tevens zal men trachten op alle terreinen de algemene cultuur-
vervlakking tegen te gaan. Het werkgebied van de studiegroep is Noord-
Holland benoorden het Noordzeekanaal, benevens de eilanden Marken,
Wieringen, Texel en Vlieland. De N.G.V. werd verzocht haar medewer-
king te willen verlenen bij het onderzoek van de West-Friese geslachten.

. Het correspondentschap van de studiegroep is gevestigd bij de heer
P. S. A. Kikkert, huize „'t Torentje", Middenweg 121 te Midden-Beem-
ster. Medewerkers zijn welkom.
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BEKNOPT VERSLAG VAN DE TWEEDAAGSE EXCURSIE DER GRONINGSE
AFDELING NAAR OSTFRIESLAND OP 24-25 OCTOBER J.L.

Onze immer actieve Groningse afdeling heeft reeds enkele weken na haar zo ge-
slaagde tentoonstelling te Appingedam een excursie georganiseerd naar Ostfriesland,
welke tesamen viel met de aldaar gehouden jaarvergadering der Ostfriesische Land-
schaft te Aurich.

Na een interessante autorit werd het gezelschap van 17 leden hartelijk ontvangen
door de voorzitter, de Heer Kempe, in de prachtige, met wapens en portretten behangen
vergaderzaal der Landschaft. Daarna werd een kleine, doch voortreffelijke expositie
bezichtigd, welke door de archivaris Dr König in het staatsarchief was ingericht. Hier-
uit bleek wederom uit allerlei belangrijke documenten welke een enge band er vroeger
tussen Ostfriesland en Nederland heeft bestaan. Na een aangeboden maaltijd in het
Rode kruisgebouw, begon de middagzitting met het jaarverslag door de Heer Rehbein,
waaruit wij vernamen dat in voorbereiding is een voornamen-register der oostfriese
streek ; dat de grafzerken-registratie aldaar op volle toeren draait en dat op initiatief
van enkele onderwijzers op de scholen kwartierstaten worden gemaakt door de leer-
lingen, een streven dat de aandacht verdient.

Dr Ohling gaf vervolgens een uitgebreid overzicht van de komende uitgaven der
Landschaft, waarvan wij noteerden een geschiedenis der Emder apothekers door Dr
L. Hahn. Op het programma stonden nog uitgaven over schippersfamilies en boeren-
geslachten.

De voorzitter kwam toen wel met een zéér bijzondere lezing over de geschiedenis
van het slot Groothusen, welke hij illustreerde met een nagenoeg complete portretten
verzameling in lantaarnplaatjes van de bewoners. Spreker was op dit gebied wel uiterst
deskundig, daar hijzelf, als rechtstreekse afstammeling nog heden ten dage dit kasteel
bewoont.
Tot slot gaf ons lid de Heer van Gröenenbergh nog een kort overzicht van de inhoud
van het Groningse rijksarchief.

De avond was gewijd aan de folklore en hierbij bleken zowel aan Ostfriesische als
Groningse zijde uitstekende krachten aanwezig te zijn.

Na de nacht doorgebracht te hebben bij de Aurichse leden werd 's Zondags per
autobus een rit gemaakt langs enkele belangrijke historische plekken waarbij o.a. werden
bezichtigd: het kasteel te Dörnum. het plaatsje Nesse, waar de laatste 200 jaar nage-
noeg niets is veranderd, en de kerk te Norden. Deze laatste was voor Nederlandse
begrippen buitengewoon rijk aan genealogisch en heraldisch materiaal.

Na de terugtocht, de gehele rit was uitstekend verzorgd door de Heer Rehbein.
volgde de lunch, waarna een. ieder weer vertrok naar z'n plaats van herkomst.

Twee buitengewoon interessante dagen, welke, gezien de zeer matige kosten, ons
uit doen zien naar een hernieuwd contact met deze aan geschiedenis rijke streek. F. R.

W. WIJNAENDTS VAN RESANDT f
Op 23 Januari 1954 is ons oud-lid, de Heer W. Wijnaendts van Re-

sandt, te Amerongen overleden, op 80-jarige leeftijd. Met hem is heen-
gegaan een genealoog van de oude garde, die met zijn scherpe geest een
serie uitstekende genealogiën en kwartierstaten, waaronder die van Van
Woelderen het meest bekend is, het licht deed zien. Bovendien versche-
nen van zijn hand : ,,De Vicariën in Gelderland", en „De Gezaghebbers
der Oost-Indische Compagnie op hare BuitenComptoiren in Azië".

Zijn dood kwam als een verrassing, daar verscheidenen onder ons nog
enige dagen voor zijn verscheiden schriftuur van hem ontvingen.

Hij ruste in Vrede.
Amsterdam, Febr. 1954.- ' W. R.

Wij vermelden de geboorte, op 9 Januari 1954 te Utrecht van Ferdi-
nand Eugène Rémy, zoon van de Heer en Mevrouw Bernard-Visser.

Onze hartelijke gelukwensen. ' W. R.
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TIJDSCHRIFTENREVUE

Uit de familieverenigingen ontvingen wij alleen :
,.Den Aller", orgaan der familie Van Aller, 2e Jrg. No. 2, Januari 1954.
Correspondentie-adres : H. L. van Aller, Buys Ballotstraat 6, Amersfoort.

De Brabantse Leeuw, Maandblad voor de Gen. Her, Sectie van het Prov. Gen. v.
Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, Jrg. 3, No. 2, Febr. 1954.

Redactie-secretaris: J. H. G. J. van Heeswijk, Maasbandijk A41, Kerkdriel.
Inhoud o.a. Stijnen (Oosterwijk); Het geslacht (van) Broeckhuysen in Baronie en

Markiezaat; De Helmondse familie Van Empel.

De Nederlandsche Leeuw, Maandblad van het Kon. Nederl. Gen. v. Geslacht- en
Wapenkunde, Jrg. 71, No. 1 en 2, Jan. en Febr. 1954.

Hoofdredacteur : Mr. W. W. van Valkenburg, „Nijenstede", Backershoegenlaan 70,
Wassenaar.

Inhoud No. 1 : H. J. van Son +/ ; Notulen Alg. Verg.; A. L. Hulshof. Bijdrage tot
de genealogie van Limburg Stirum ; A. v. d. Marel. Nog eens Van Merlen en Van

Merier; Dr. W. Gaade, Samuel Chappuzeau, leermeester van Prins Willem III ;
R. T. Muschart : Foutieve wapens en namen in diverse bronnen.

No..2 : Aanwinstenlijsten der Bibliotheek; Mr. Elis. Prins. De tentoonstelling „Het Bla-
zoen"; Mr. A. Haga : Bijdrage tot de genealogie van Wijnbergen; R. T. Muschart :
Foutieve wapens en namen in diverse bronnen.

Ons Voorgeslacht, orgaan van de Zuidhollandse Verg. voor Genealogie. No 45,
9e jaargang, Jan./Febr. 1954. Redacteur : T. van der Loos, Pr. Margrietlaan 20b,
Rotterdam, o.a. Stamreeks Van der Marel; L. de Bruijn : Een iconographisch probleem;
D. van Baaien : Holl. Weigeborenen in het Westland; Kwartierstaat Cornelis Persijn
van Ouwendijck Willemsz; C. P. U. Holtkamp : Pastoor Franciscus Verburch.

Ons Amsterdam, Maandblad gewijd aan de Hoofdstad des lands, 6e jaargang, no 1,
Jan. 1954. Secretaris van de Redactie : Henk van Laar, Willemsparkweg 125, Amster-
dam-Z. J. H. Kruizinga : Herinneringen aan Koppermaandag; H. W. Alings : De
bakker op de hoek; J. M. Coffeng : De „Grand Salon" van Grader; F. H. Freese :
De Lindengracht tijdens de eeuwwisseling; M. Muller : Rembrandt van Amsterdam.

De Golfslag, orgaan van de Unie van Watertoeristen, 17e jaargang, no 17 en 18.
Op blz. 210 van no 17 en blz. 231 van no 18 : Een eigenaarsvlag. Grote jubileum-
prijsvraag.

The Staten Island Historian, published 'quarterly by the Staten Island Historical
Society. Inc. Richmond, Staten Island 6, New-York, U.S.A. Volume XIV, number 4.
Oct./Dec. 1953. Marg. Boyle-Cullen : The woods.of Arden House; George L. Egbert:
The early Decades; Marg. C. Jessuf : Innocents afloat.

Oostvlaamsche Zanten, Algem. tweemaand. Tijdschrift voor Folklore. 29e jaargang,
no 1, Jan./Febr. 1954. Redacteur: F. van Es, Désiré de Wolfstraat 3, Aalst. Dr Tj.
W. R. de Haan : „Ouwe Taaie", een legaal verzetslied; Kits Nieuwenkamp : Nog
getallensymboliek; C. Vermeiren : Folklore uit Kalken; M. Broeckhove : De levende
Folklore van het gewest Balegem; Bibliografie van Eerw. Heer G. Celis, priester.

Mitteilungen des Herold, Verein für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissen-
schaften zu Berlin. no 30, Sept.-Okt. 1953 : Bericht über die 1570 Sitzung am 3 Sept. '53.

Mitteilungen der Hessischen Familiengeschichtlichen Vereinigung, Band 8, Heft 14,
15, 16, April, August, November 1953.

Dre Laterne 6, 1953/54 1-2 : Gelegenheitsfunde; Suchecke, Zur Stammreihe Hoesbart-
Kleve; Deutsche Ahnenreihen : Gummersbach, Mühlens.

Zeitschrift für Niedersachsische Familienkunde, Sitz Hamburg, Jahrgang 28, 1953,
met Register en Inhoudsopgave.
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Südw'estdeutsche Blatter für Familien- und Wappenkunde. herausgeben vom Verein
für Familien- und Wapenkunde in Württemberg und Baden e.B. Stuttgart, Jahrgang 5,
Heft 4. Dez. 1953 : Dr G. Wunder : Der Kirchenbaumeister von St. Michael in Hall
als Ahnherr; Dr. H. Ohler : Schwabische Ahnen des Telephon-Erfinders Philipp Reiss;
Dr. A. Lederle : Die letzte Priorin des Frauenklosters Kirchberg Maria Theresia von
Khuon; J. Hauth : Aus dem Schiltacher Totenbuch 1633.

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde e.v. Band XVI,
Heft 1-2, Jahrgang 1952; Band XVI, Heft 3, 4, 5, Jahrgang 41, 1953.

The Genealogists' Magazine, official organ of the Society of Genealogists, Quarterly.
Vol. 11, no 12, Dec. 1953: Cosmo W. H. Rawlins, U. A.: The Ancestry of Lady
Amelia Ann Sophia Stanley; G. Andrews Moriarty, A. M., L.L.B., F.S.A.., F.A.S.G..
Further Light on Roger Kenyon III; Edgar R. Samuel : Jewish Ancestors and Where
to Find Them; Arthur J. Willis : Records in the Diocese of Winchester.

Adler. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik, Wien, Juli-Oktober 1953, Wien,
Haarhof 4a : L. Igalffy-Igali : Die Entstehung der schlesischen Kornitz-Familien; W.
Pongratz : Die niederösterreichischen Familiennamen 1786-87; F. Schober : Die Wan-
dermatrikel 1586-1600 des protestantischen Pfarrers Wolfgang Khellner.

Archiv für Scliweizerische Familienkunde. Institut Zwicky, Zürich, Band III, 1953,
VI Lieverung : Ahnentafel Geschwister Brunner; Ahnentafel Bürchler Ahnentafel von
Frau Laura Johanna Dietze; Nachfahrenliste Stockar-Dietze; Ahnentafel des. Kunst-
historikers Dr. Robert Durrer; Ahnentafel von Johann Friedrich Zwicky.

Slakt och Havd, Tidskrift uitgiven av Genealogiska Föreningen, Riksförening für
slaktforkning, no 2, 1953. Redaktör : Fil. Kand. Pontus Möller. Thorphagen, Stock-
holm 50.

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

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

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

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

Van 1791 tot 1797 woonden in Noordwaddingsveen de echtelieden Barend Ouiverkerk
en Jacoba Gvoenenheide (ook wel Groenheide), alwaar hun 3 kinderen werden gebo-
ren : Margaretha, Gerrit en Barend. Wie kan mij inlichten omtrent geboorte en huwelijk
c.q. vroegere woonplaats van deze echtelieden ?

KRAMER.
Johannes Willem Kramer, geb. Rotterdam 8 Januari 1793, trok met Napoleons leger

naar Rusland, vanwaar hij met bevroren handen terugkeerde. Wie kan mij nadere
gegevens verschaffen ? Regimentslijsten e.d. van Napoleons Nederlandse regimenten ?

J. H. OUWERKERK, Statenweg 105, Rotterdam.
HECKING.

Wie kan mij nadere gegevens verstrekken over Willem Hecking en Gertrud Wes-
selmans, ± 1740 gewoond hebbende in Zevenaar ?

Mr. W. M. M. HEKKING, Nieuwersluisstraat 97, 's-Gravenhage.
POS.

Op 21.1.1656, legde Jan Jacobsz Walrauen, de poorterseed af te Amsterdam. Hij was
gehuwd met Marretie Pos, dr. van Gerrit Pos. Gevraagd gegevens over Gerrit en
Marrehe Pos.

In van Lennep „Uithangtekens", „Dit is in de Bonte Os, de oudste zoon van Maarten
Pos." Waar was de „Bonte Os" en wie is Maarten Pos ? Zeer vermoedelijk was de
„Bonte Os", te Amsterdam ?

S. POS, St. Annastraat 4a, Hilversum.
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KROON.
1. In „De Nederlandse Leeuw" van Mei 1909, kol. 124 schreef wijlen de Heer P.

C. Bloys van Treslong, dat zich in het Museum Meermanno Westreenianum te
's-Gravenhage onder no. 316 een collectie genealogieën bevindt, w.o. Kroon.
Bij onderzoek ter plaatse bleek deze echter onvindbaar. Wie kan hieromtrent iets

. naders mededelen ?
2. Gegevens gevraagd over het geslacht Kroon, in het bijzonder over de generaties,

die gevestigd waren in de „Kop" van Overijssel. Tot ± 1620 is bekend, dat zij
voorkwamen in Blokzijl en omgeving (o.a. te Baarlo en Muggebeet). In de vorige
eeuw verspreidden zich enkele takken, o.a. naar Amsterdam, Groningen en Urk.

C. KROON, Geuzenstraat 50, Amsterdam.

BAKKER.
Inlichtingen gevraagd over het echtpaar Bakker, Dirk én Vastes, Trijntje. De laatste

qverleed te Lo'enen.
Hun zoon was : Bakker, Dirk, gedoopt te Alkmaar 29-6-1791 en overleden te Enk-

huizen 7-10-1847. Hij was Ned. Herv.

KAPPEL.
Wie kan mij inlichtingen verstrekken over het echtpaar Kappel-Chevaljer, dat, vol-

gens bronnen van de „Waalse Gemeente" te Amsterdam, zou zijn gehuwd in de nieuwe
Kerk te Amsterdam op 6 Mei, jaartal onbekend.

Hun zoon was Kappet, Christiaan Christoffel, geb. 2-5-1792 te Amsterdam en aldaar
overleden 28-4-1835. Deze laatste was gehuwd met de Vries, M'aartje.Volkus, van wie
overigens niets bekend is.

VAN DER HARP.
Inlichtingen over het voorgeslacht van het echtpaar Van der Harp, Cornelis en

Kouwenhoven Grietje. Zij huwden 7-5-1780 en woonden beiden te Katwijk. Zij waren
Nederduits Gereformeerd.

WESSELING.
Meerdere gegevens over Wesseling, fan, van wie niets meer bekend is, dan dat hij in

1787 of 1788 te Haarlem werd geboren.
CORNELIS BAKKER. Kerkbuurt 39, Westzaan.

ELLIS. • • •
Graag zou ik inlichtingen willen hebben over Jan Jansen Elles en Tet Cornelis.
2 kinderen uit dit huwelijk geboren zijn mij bekend: 1) Anke (gedoopt Schiermon-

nikoog 3 Nov. 1743). (De vader heet dan Jan Jansen Elf en de moeder Terje Cornelis).
2) Jan, ged. 8 Januari 1747. (Schiermonnikoog).

Het huwelijk van Jan Jansen Elle(n)s en Tet Cornelis is n i e t op Schiermonnikoog
ingeschreven.

M. J. E. SANDERS, Rijnstraat 23, Heemstede.

Welke tingieter uit omstreeks 1700, tekende zijn gegoten voorwerpen met de letters
W.E.K. Vermoedelijk verbleef deze tingieter te Amsterdam ? •

S. POS, St. Annastraat 4a, Hilversum.

DE VRIES.
I. Wie kan mij op het spoor brengen van de ouders en voorouders van het volgende

echtpaar : Jacobus de Vries, j.m. woonachtig te 'sGravenhage en Maria (van)
Vredenburg j.d. tot Amerongen. Het huwelijk werd voltrokken op 6-6-1734 te
Amerongen in de Hervormde Kerk aldaar. Rijksarch. Utrecht, nr 24b, Gem. Arch.
Haag nr 60.

II. Is het volgende wapen het familiewapen van deze familie de Vries :
een paalsgewijze geplaatste strijdboog vergezeld van drie gekroonde vogels
2 en 1 gerangschikt om de boog, de twee toegewend.

Op het zegel komen onder het wapen de letters CDV voor.

III. Wie kan mij gegevens verstrekken omtrent Dick Trost, vader van Sigismundus
Trost, geboren 1762 te Amsterdam, die drukker ter stadsdrukkerij te Amsterdam
was en overleed 01-5-1814 te Amsterdam.

A. M. DE VRIES Hzn, Watteaustraat 171, Amsterdam Zd II.
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REGISTER 1953 . . . .
Bij dit Maartnummer van Geus Nostra is gevoegd het Register, Voor-

blad en Inhoudsopgave over de jaargang 1953. Voor de samenstelling
van het Register is de Vereniging en de Redactie bijzondere dank ver-
schuldigd aan de Heer E. ]. D. de Munck en zijn Haarlemse medewer-
kers, die dit grote werk tot stand gebracht hebben, en zeer speciaal aan
de heer J. A. Miezérus te Haarlem, die de copie persklaar maakte.

AANVULLINGEN' EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST

Nieuwe leden :

68 H. Ruitenberg, Utrechtsestraat 26, Amersfoort.
107 Mevr. M. Kornechoff-Noorman, Essenburgsingel 36a, Rotterdam C.
167 M. Hoogenboezem, Voorstraat 66, Lekkerkerk
173 Mej. J. D. Peppinck, Park Leeuwenberghlaan 50, Voorburg
181 Dr. M. Niemeijer', Teeylingerhorstlaan 5, Wassenaar
187 J. P. Landman, Hoofdstraat 17, Hoogezand
227 C. D. van der Hoek. Dorpsstraat 200, Barendrecht
251 Mr. F. W . Bolk, Van Aerssenstraat 125, 's-Gravenhage
480 Mevr. P. van Delft-van der Hout, Monsterseweg 41, 's Gravenzande
596 G. Bax, Stevinstraat 326, Scheveningen
788 Joh. Harmsen, Malvastraat 12c, Rotterdam N.

1230 Mr. Dr. J. L. J. van de Kamp, W. de Zwijgerlaan 149, 's-Gravenhage
1231 J. H. J. de Groot, Jozef Israëlskade 17 IV, Amsterdam Z.l
1232 H. G. Westerhof, Deldensestraat 85, Almelo
1233 W. G. H. Homberg, Frederik Hendrikplantsoen 58 I, Amsterdam W. 1
1234 Mr. A. Gast, Geraniumstraat 27, Almelo
1235 J. H. van W^ageningen. Lemméstraat 2, Antwerpen
1236 J. H. Ouwerkerk, Statenweg 105 D, Rotterdam
1237 M. Burema, Hoofdweg Oost 77, Nieuwolda
1238 H. G. Suurenbroek, Koningslaan 52, Bussum
1239 A. Hogeweg, Joan van Oldenbarneveltlaan 8, Utrecht
1240 H. J. Wagemakers, Hogesteenweg 16 B, Loon op Zand
1241 Jan van der Sleet, Smidstraat 10, Rijnsburg
1242 J. J. L. Spiekerman, Witte de Withstraat 70 III, Amsterdam W.l
1243 W. L. J. Bracco Gartner, Jac. van Looystraat 16, Arnhem
1244 J. Vroegop. Schenkstraat 22, 's-Gravenhage
1245 W. H. A. Hekking, St. Annastraat 299, Nijmegen
1246 T. A. Brand, Nachtegaallaan 15, 's-Gravenhage
1247 A. M. de Vries Hzn., Watteaustraat 17 1, Amsterdam Z.
1248 Mr. P. M. C. J. Hamer, Malakkastraat 85, 's-Gravenhage
1249 D. L. H. Crasborn, Wingerdstraat 93, 's-Gravenhage
1250 Mr. L. F. S. Volker, Vosmaerlaan 10, Bussum
1251 J. H. Spelbos, Lauwerecht 42bis/a, Utrecht
1252 H. J. H. Kolker, Geraniumstraat 51, Almelo
1253 A. H. Vulsma, Ceintuurbaan 203, Amsterdam Z.
1254 K. Leyns, Wiltzanghlaan 1 I, Amsterdam W.2 .
1255 O. G. d'Aumerie, Koningin Emmakade 181, 's-Gravenhage
1256 Ir. D. Mommaal, Kralingse Piaslaan 15, Rotterdam
1257 M. A. v. Rosmalen, Otterstraat 86 bis, Utrecht.

ADRESWIJZIGINGEN

449 D. N. Spaan, Marijkestraat 13, Rilland-Bath
1041 N. Th. M. Klooster, Sophiastraat 5, Sneek
1043 Dr. C. J. Kamp, Brederodelaan 53, Santpoort-Station.

(Afgesloten per 3 Febr. 1954)
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