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EEN LEGENDE DEFINITIEF ONTZENUWD
door

J. F. DAARNHOUWER

Ofschoon Buyskes in 1907 in zijn „Het Privilegie Semeyns" aanduidde,
dat een deel van het geslacht Kikkert weliswaar uit Semeyns stamt, doch
niet uit Egmond, bleef toch hardnekkig bij vele Kikkert's de zeer oude
legende bestaan dat men afstamde van Meinerts Simonsz. Semeyns en
Geert Simonsdr. van Waervershóef. Buyskes vertelt ons, dat zij de ach-
terkleindochter was van Groot Allert Jansz. van Egmond, geb. te Andijk
ca. 1483, vroedschap te Enkhuizen, natuurlijke zoon van Jan, Ie Graaf
van Egmond en van Josina, dochter van Waerver, Heer van Waervers-
hóef. Afgaande op de enigszins karige „bewijzen" van Buyskes dat Groot
Allert Janszn. inderdaad heeft geleefd, geloof ik wel dat het zo is, doch
ik acht deze bewijzen nog steeds niet overtuigend genoeg.

Wèl bleek het mogelijk Buyskes' betoog, dat de Kikkert's uit Meinert's
jongste broer Gerbrand stammen en dus niets met Egmond /zebben uit
te staan — waarbij Buyskes helaas vrijwel geen bronnen vermeldt —
aan de hand van enige documenten te bewijzen. Het zal echter altijd een
raadsel blijven hoe het sommige Kikkert's gelukt is, om zich in de loop
der tijden met succes te beroepen op hun vermeende afstamming uit
Meinert Semeyns en daardoor gebruik maakten van het bekende privi-
legie Semeyns. Boze opzet zal het beslist niet geweest zijn, waarschijnlijk
werd algemeen aangenomen dat het zo was (zie b.v. wat Vorsterman van
Oyen in zijn Stam- en Wapenboek hierover zegt onder het geslacht
Kikkert!). Zelfs de autoriteiten hebben kennelijk nooit aan deze on-
juiste afstamming getwijfeld en niet de moeite genomen om haar te con-
troleren, misschien omdat het bij de requesten om betrekkelijk geringe
bedragen ging.

Uit het vervolg zal blijken dat de afstamming der Kikkert's uit Ger-
brand Semeyns als bewezen kan worden beschouwd, waarbij aangetekend
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dient te worden dat dit alléén geldt voor nakomelingen van Albert Lam-
bertsz. Kickert en zijn tweede vrouw Meynoutje Pouwelsdr. Semeyns.
Moge ik tenslotte verwijzen naar een artikel over deze questie van de
hand van de heer 5. W. Melchior in de Speelwagen Juli-September 1950
en mijn opmerkingen dienaangaande in de Speelwagen Juli 1951.

Enkhuizen (173 h) Aantekenen 1 Maart 1670 Albert Lambertsz.
(Kickert), voor desen getrout geweest, op de Breestraat en Meynoutjen
Pouwels Semeyns in de Pactuynstraat; in margine: betoogh gegeven om
in Grotebroek te mogen trouwen den 16 Marty 1670 (Het geref.
trouwboek van Grotebroek over deze periode ontbreekt).

Enkhuizen (164 c) Ged. 12.2.1640 Meynu, ouders Pouwels Freecksz.
en Hendrikgen Hendrixd,, get. de vader.

Enkhuizen (173 e) Aantekenen 8.9.1634 Pouvel Freecksz. (Semeyns),
wonende op die Nuwe Straet ende Hinderckien Vegevaers in de Nuwe
Weststraet, getrout 24 Septembris (1).

Enkhuizen (164 b) Ged. 29 Maius 1612 Pouwels, ouders Freeck
Freecksz. en Lysbeth Gerbrants, get. Meynu Hermansdr. (de groot-
moeder).

Enkhuizen (173 c) Aantekenen 7.9.1601 Freeck Freecxs en Lijsbet
Gerbrantsdr. (Semeyns), beyde van Enckhuysen.

Enkhuizen (Not. Archief 952 Nots. Corn Tjallis):
Testament d.d. 12.3.1631 van Frederick Fredericxs Crimpen (Crimpen

of Krimpen is een buurtschap in de gemeente Andijk) en Lysbeth Ger-
brantsd. (Semeyns) vermeldt vier zoons :

1. Herme Fredrycxs
2. Symon Fredricxs
3. Garbrandt (innocent)
4. Pouwels Fredrycxss.
De nauwe familierelatie tussen bovengenoemde personen wordt ge-

staafd door de omstandigheid, dat zij allen werden bijgezet in de familie-
graven 273 en 274 in de Zuidkap van de Westerkerk (2).

Graf 273 stond in 1635 op naam van Alert Alerdtsz. Uyffes (Vijffes)
gaat 22.6.1637 over aan Freedrick Freedricksz., dan aan Pouwels
Freecksz., dan aan Hendrick Pouwels Semeyns. Hierin bijgezet: 5.10.1643
(3) Heyndrickje Heyndrickxdr.; 8.6.1671 Pouwels Freecksz. Semeyns.

Graf. 274 stond in 1635 op naam van Meynou Harmens (in margine
het huismerk van Gerbrant Simons (Semeyns), M £ H, dan Paulus
Freecksz., dan Garbrant Pouwels Semeyns. Hierin bijgezet: 19.3.1646
Freeck Freeckxsoon; 2.9.1652 Lysbet Garbens, 11.12.1679 Meynuwtien
Pouwels (Semeyns).

Wij zien dus hieruit dat de door Buyskes genoemde personen hebben
bestaan en dat de tweede vrouw van Albert Lambertsz. Kickert, genaamd
Meynu Pouwels Semeyns, inderdaad Gerbrant Simons (Semeyns) en
Meynou Hermans tot overgrootouders had en dat het dus juist is, dat
zij stellig Semeyns bloed had, doch dat haar naam feitelijk Crimpen
luidde.

Tevens is komen vast te staan dat in de 2 laatste decenniën van de
16e eeuw en in het begin van de 17de eeuw een Gerbrandt Simonsz. (Se-
meyns) leefde als jongste kind van Simon Meynertsz. Semeyns.

Het door Buyskes genoemde schepenvonnis Semeyns contra Buyskes
dd. 3.9.1599 (Privilegie Semeyns No. 59) komt voor in Oud-rechterlijke
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archieven No. 4878 (schepenregisters) fol. 166, vo; de in no. 59 volgende
acte, waarbij partijen zich onderwerpen aan de arbitrage van enige
„goede mannen" dd. 29.1.1601, in Not. archieven no. 847 (protocol van
Nots. Codde) fol 130 vo. In deze laatste acte heet hij Garbrant Symonsz.
Semeyns en tekent Garben Symssen Symens.

In 2 acten, verleden voor Nots. Cloetenius op 16 en 25.6.1580 (4),
wordt geregeld de verkoop door Simon Meynertsz. (Semeyns) aan zijn
„jonxte kyndt" Gerbrandt Simonsz. van een zoutkeet gelegen ,,bij westen
Enchuysen aan de Zuiderdijk", Koopprijs fl. 1.500.—, en in de acte van
25 Juni wordt de vereffening der schulden aldus geregeld, dat slechts
fl. 400.— later in mindering zal worden gebracht bij de verdeling van de
nalatenschap van Simon Meynertsz. in verband met een huwelijksgift
van fl. 1.100.— aan elk van zijn andere kinderen uit hun moeders goed
reeds door hem uitbetaald. Hij tekent hier Gerbrant Syms en is dan blijk-
baar nog niet getrouwd.

De datum van zijn huwelijk met Meynu Hermans is niet gevonden.
In de ,,peylinge ofte visitatie" van de voorraden aan wollen lakens

bij de lakenkopers dd. 11.10.1595 (5) komt hij voor als Gerbrandt Simon-
zoon Meyns, Gerbrandt Simonsz., Simon Meyns en Gerbrandt Simonsz.
Sym Meyns. Men zou geneigd zijn hieruit te concluderen dat de familie-
naam Semeyns ontstaan is door samentrekking uit Simon Meinertsz.

In een protocol van Nots. Willem Cornelisz. int Wijnhuis (6) komt hij
in de jaren 1607—1610 voor als medeborg van Rijckelmoer Seywerts,
weduwe van Reyner Rutgersz., wegens de betaling van een schuld van
laatstgenoemde aan een Utrechts koopman Steven de la Faille. Hij onder-
tekent Garben Symssen Sijmeijns.

Notariële of andere acten, welke als bewijs kunnen dienen, dat Lysa-
beth Gerbrands een dochter is geweest van Gerbrand Simonsz. Semeyns
en Meynu Hermansdr. werden niet gevonden, doch de juistheid dezer af-
stamming kan wel als zeker gelden. Allereerst kan gewezen worden op de
doopinschrijvingen der kinderen van Freeck Freecksz. en Lysbeth Ger-
brants: Herman, 23.6.1602, get. Meynu Hermandsdr.; Symon, 17.2.1605,
get. Garbert Symonsz.; Gerrebrant, 4.9.1608, get. dezelfde; Pouwels,
29.5.1612, get. Meynu Hermansdr. Nog overtuigender is hetgeen uit de
legger der graven van de Westerkerk blijkt. De tak van Gerbrand had in
genoemde kerk verschillende graven in eigendom: in Zuidkap de nos. 274
en 306, in het Middenschip nos. 267 en 392. Voor no. 274 zie het vooraf-
gaande

Graf 306 stond in 1635 op naam van Meynou Harmes en werd op
2.2.1637 door Freedrick Freedricksz. in vrije eigendom overgedragen aan
Pieter Lieckelesz de Vries ( 7 ) .

Graf 267 stond in 1635 op naam van Meynou Harmes M 4" H, „komt
dan toe Symen Freecksz. (broer van Pouwels Freecksz.) blijkens het
transportboek fol. 46 vo", dan aan Gerbrandt Semeins, oud-schepen. Jam-
mer genoeg is dit oudste transportboek der graven niet bewaard. Ook
twee niet nader aangeduide kinderen van Pouwels Freecksz. werden resp.
18.4.1639 en 15.7.1641 in dit graf begraven (8).

Graf 392 behoorde aanvankelijk aan Gerbrand Simonsz. Semeyns, $
dan blijkens het transportboek fol 46 vo, aan Harmen Freecksz. (oudste
broer van Pouwels Freecksz.}; in margine staat aangetekend „door ordre
van Lijsbet Gerbrandts twee doden uit een graf f Suydcap no. 306 hier
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ingebracht"; dit is hoogstwaarschijnlijk geschied begin 1637, toen laatst-
genoemd graf werd verkocht, zie boven (9).

Een merkwaardige bijzonderheid is hier nog dat Buijskes als huismerk
van Meinert Simonsz. Semeyns s vermeldt, dus de vaantjes precies
omgekeerd vergeleken met het merkteken van zijn jongste broer Gerbrand.
Ook zijn merk is door Buyskes opgenomen.

De stamreeks voerend van Semeyns naar Kikkert is dus als volgt :
I'. Meynert Semeyns, geb. ca. 1470 a 1480.

II. Simon Meinertsz. Semeyns, geb. te Enkhuizen vóór 1514, overl. al-
daar tussen 1581 en 1588, geh. vóór 1532 met Rijkele, dr. van de
Enkhuizer Grootschipper Frederik Simonsz. Swaert, alias Rijke
Freeck Simonsz.

Simoh was een voornaam koopman, Gouverneur van Enkhuizen
en van het Noorderkwartier, bezat een huis „De Blaue Pynas", vier
zoutketen, verscheidene scheepstimmerwerven, touwbanen en rede-
rijen.

III. Gerbrandt Simonsz. Semeyns, het achtste en jongste kind, zoutzieder
en lakenkoper, leefde 24.6.1610, geh. vóór 1584 te Enkhuizen met
Meinu Hermansdr., die leefde in 1635.

VI. Lysbeth Gerbrandsdr. Semeyns, begr. in de Westerkerk te Enkhui-
zen ± 2.9.1652, aant. 7.9.1601 met Freeck Freecxs Crimpen, zout
zieder, begr. in de Westerkerk ± 19.3.1646.

V. Pouwels Freecksz. Semeyns, ged. te Enkhuizen 29.5.1612, begr. in de
Westerkerk ± 8.6.1671, aant. 8.9 (geh. 24.9) 1634 met Hinderckicn
Vegévaers. Zij begr. in de Westerkerk ± 5.10.1643.

Pouwels was Schepen van Enkhuizen, wijnkoper, stichtte begin
1657 een eendenkooi tussen Swaagdijk en de Leek. Hij hertrouwde
13.11.1644 met Lisabet Oukema, ged. 1614, overl. 1666.

VI. Meynu Pouwels Semeyns, ged. Enkhuizen 12.2.1640, begr. in de
Westerkerk ± 11.12.1679, aant. 1.3.1670 (geh. 16.3. te Grotebroek)
met de weduwnaar Albert Lambertsz. Kickert, ged. Enkhuizen 28.1.
1635, overl. op Texel 15.11.1697.

Bussum, Januari 1954.

VOETNOTEN.
1. De Heer Pief Kistemaker (zie zijn artikel „Enkhuizer Klokkegieters" in de Speel -

wagen No. 7, Juli 1948), deelt mede dat Hendrik je Wegewaart in 1643 overleed. Zij
was een dochter van Hendrick Wegewaart, geb. te Deventer ± 1580, geschutgieter.
overl. 3.10.1624 en van Annetien Hendrickx Liggers (geh. te Deventer 22.5.1608),
overl. 15.1.1660 (zie hun graf No. 421 in de Westerkerk — Middenschip te Enk-
huizen, Gedenkwaardigheden N.H., deel III, blz. 60, sub 241). Hendrik was een zoon
van W'otter Wegewaart, overl. ca. 1592 en Margriet Willems Mudder en Woltcr
een zoon van Kiliaen Wegewaart, schilder te Munster in Westfalen en vanWester-
hues, dr. Van Wolter Westerhues, „Klockgeter ",, die in 1543 overleed.

2. Niet in Gedenkwaardigheden.
3. Datum inboeking hetgeen éénmaal per week geschiedde.
4. Not. Archief 815, blz. 504 en 507.
5. Not. Archief 819, blz. 31, 151 en 239.
6. Not. Archief 837, fol. 383 vlg.
7. Niet in Gedenkwaardigheden.
8. Niet in Gedenkwaardigheden.
9. Later kwam dit graf kennelijk op naam der familie Roldanus — zie Gedenkwaardig-

heden N.H., deel III, blz. 57, sub. 224.
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HÈT BONTWERK VAIR IN DË HERALDIEK
door

R. T. MUSCHART

Zooals de leden van onze Vereeniging bekend zal zijn, is
het woord „Va/r" in heraldiek de benaming van een soort
bontwerk, dat weergegeven wordt door eene hoeveelheid el-
kaar aanstootende en aaneengesloten zoogenaamde Vairklok-
jes, die in verreweg de meeste gevallen om den andere blauw

en zilver zijn en slechts in hoogst enkele gevallen blauw en goud, in welk
geval men spreekt van „goud vak". (Zie de afbeelding hierbij en zie het
voortreffelijke werk van J. B. Rietstap, getiteld „Handboek der Wapen-
kunde" uitgave 1857 pag. 93).

Volgens dit Handboek is het Vair de heraldische voorstelling van eèn
kostbaar bontwerk, bestaande uit samengevoegde stukjes natuurlijk her-
melijn en petit-gris. In de Taalgids van 1865 schreef de archivaris van
Sluis J. H. van Dale het volgende:

„De pels- en bontwerkers nu heetten in het algemeen grauwwerkers,
terwijl men onder grauwwerk een bijzonder soort van pelswerk verstond
n.l. vair et gris, afkomstig van een eekhoorntje uit het Noorden.

En in de Navorscher 1870 pag. 469 en volgende komt een artikel voor
van ƒ. G. Horstius te Amsterdam, waarin deze op pag 471 het werk van
de Magnij, getiteld „Science du Blason" aanhaalt en zegt, dat daarin om-
trent het woord „Vair" vermeld wordt: ,,Le Vair, quelques auteurs veu-
lent que Ce soit des peaux d'Animaux de diverses Couleurs cousues en-
semble".

Ik kan mij met die mededeelingen volkomen vereenigen, ook naar mijn
meening is het Vair in de wapens niet anders dan de gestijleerde voor-
stelling van bontwerk, waarvoor de Engelschen het woord „fut" hebben
en zijn de vairklokjes niet anders dan de gestijleerde afbeelding van de
lapjes bontwerk, die op een' effen grond zijn aangebracht. Het komt in
dat opzicht volkomen overeen met het hermelijn in de wapens, men heeft
het schild overtrokken met een stuk bontwerk, hetzij vair, hetzij hermelijn,
en daarop de wapenstukken of wapenfiguur aangebracht, of wel derge-
lijke stukken en figuren zelf met een lap van één der 2 bontwerken over-
trokken (denk om palen, dwarsbalken, kruisen etc. van vair of hermelijn).
Vandaar dan ook, dat men in de wapens de vairklokjes en de hermelijn-
staartjes in de randen van schild, stukken en figuren voor een gedeelte
ziet verdwijnen. Dit is volkomen logisch, immers, wanneer men uit een
stuk bontwerk, dat bezaaid is met hermelijnstaartjes of met lapjes, die wij
thans vairklokjes noemen, een stuk knipt of snijdt, zal de snede noodzake-
lijkerwijze door eenige dier voorwerpen heen gaan, hetzelfde dus dat het
geval is met een stuk behangselpapier, dat men knipt of snijdt uit een rol,
waarop eene voortdurende herhaling van een zelfde patroon voorkomt.

Hoe dit bontwerk vair er in zijn' natuurlijken vorm heeft uitgezien,
blijkt duidelijk uit meerdere oude zegels, waarop vrouwenfiguren zijn af-
gebeeld, gekleed in lange mantels met bont gevoerd.

De vrouwenfiguren op eenige dier zegels zijn hierbij afgebeeld.
Figuur 1 stelt voor een gedeelte van het zegel van Yolande van Bre-

tagne van het jaar 1259, afgebeeld op pag 206 in het werk van Lecoq de
la Marche, getiteld „Les Sceaux", waarbij de schrijver het navolgende
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opmerkt. ,,$a robe, qui tombe en piis étroits jusque sur ses pieds, son iong
manteau, fourré de vair, n'ont rien qui denote un costume special, eest une
damoiselle a la mode dans sa toilette ordinaire".

MARGARETA v.
VLAANDEREN

I29O
4

Figuur 2 stelt voor een gedeelte van het zegel van Beatcix echtgenote
van den Heer van Gronsveld van 30/6 1261, afgebeeld in het Corpus
Sigillorum Neerlandicorum met no 892.

Figuur 3 stelt voor een gedeelte van het beschadigde zegel van Philippa
de moeder van Reinoud I graaf van Gelre van 4/3 1271, afgebeeld in
hetzelfde Corpus met no 486.

Figuur 4 stelt voor een gedeelte van het zegel van Margareta van
Vlaanderen de vrouw van Reinoud I graaf van Gelre van Februari 1290,
afgebeeld in hetzelfde Corpus met no 494.

Figuur 5 stelt voor een gedeelte van het zegel van Veren Heijlewin de
vrouw van Heinric here van der Lecke van 12/6 1305 aan charter no 87
in het Hertogelijk Archief van Gelderland.

Figuur 6 stelt voor een gedeelte van het licht beschadigd zegel van
Margarete de vrouw van Reijnalt grave van Gelren van het jaar 1307
aan charter No 580 van het Hertogelijk Archief van Gelderland. (Zie
ook No 4 hiervoor).

Figuur 7 stelt voor een gedeelte van het zegel van joncfrouwe Phylippa
van Gelren zuster van graaf Reijnald van Gelren van December 1327
aan charter No 152 van het Hertogelijk Archief van Gelderland.

Figuur 8 stelt voor het gedeelte van het zegel van joncfrouwe IJsenbeel
van Gelren zuster van de sub 7 genoemde en met haar zegelende.
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Uit deze afbeeldingen blijkt dus, dat dit bontwerk Vair bestaan heeft
uit kleine lapjes, die los van elkaar op een' effen grond zijn aangebracht,
waarvan er meerdere een eenigszins driehoekige gedaante hebben, docli
waarvan ook meerdere er uit zien als staande rechthoekige blokjes.

Een' eenigszins anderen' vorm vertoont ons het contrazegel van het
kapittel ten Dom te Utrecht van het jaar 1295, zooals dat met No 60
afgebeeld is in het Corpus Sigillorum. Neerlandicorum (zie bijgaande af-
beelding) met de bekende voorstelling van St. Maarten, die een stuk van
zijn' mantel voor een' bedelaar afsnijdt, en evenzoo het wapenschild van
Herman Peil Schepen van Zent Oden rode op zijn zegel hangende aan
een charter van .17 September 1334 in een doos, gemerkt: „Kommanderie
Gemert 1-20" in het archief van den Aldenbiesen in het Rijksarchief te
Maastricht (zie bijgaande afbeelding). Dat de voorwerpen op het schild
van dezen Herman Peil wel pels — of bontwerk zullen voorstellen, is
gelet op den naam, wel zeker hoogstwaarschijnlijk. En vrij zeker zullen
de 11 voorwerpen in het schildhoofd van het wapen op het hierbij afge-
beelde zegel van Gherit van der Vene borger te Utrecht aan charter van
1 December 1335 in een collectie ,.Verspreide Charters" in doos, gemerkt
„Buren" in het Rijksarchief te 's Gravenhage, ook wel dit bontwerk Vair
voorstellen.

12
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In al het voorgaande zien wij die voorwerpen geheel los van elkaar en
eveneens is dit het geval met de vairklokjes op de 3 vairpalen in het wa-
pen met een effen schildhoofd op het zegel van Hugo van Saint Paul aan
charter van 31 October 1288 No 58 in het Hertogelijk Archief van Gel-
derland (zie de afbeelding).

In verband met het feit, dat meerdere voorwerpjes in de voeringen van
de mantels der hier afgebeelde vrouwen volkomen gelijken op veelvuldig
in de wapens voorkomende staande blokjes, vraag ik mij af, of in de
wapens, waarvan het schild zoogenaamd bezaaid is met blokjes, zooals
bijv. dat der graven van Nassau, het Nederlandsche wapen enz. deze
blokjes ook niet eenvoudig eene bekleeding met het bontwerk Vair moe-
ten voorstellen.

Van waar nu het woord vair voor dit bontwerk ?
Met dit woord vair duiden de Franschen aan eene kleurmenging van

blauw, ook wel grijs, met kleine witte stippen. Het woord is afgeleid van
het Latijnsche woord Varius, dat „verschillend" beteekent.

Vandaar, dat onze middeleeuwsche voorouders spraken van vare oogen
voor blauwe oogen, omdat zij hadden opgemerkt, dat het blauw van
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biauwe oógen niet effen blauw is, doch een mengeling van blauw met
witte stippen. In overeenstemming daarmede zijn de vairklokjes ook
blauw en zilver.

De vocaal ,,i" in dit woord „Vair" is de verlenging van de voorafgaan-
de vocaal ,,a", het woord moet dus feitelijk „Vaar" geschreven en al-
dus uitgesproken worden, geheel in overeenstemming met de uitdrukking
,,t>are oogen" onzer middeleeuwsche voorouders. Deze voorouders ver-
dubbelden de vocalen niet, doch gaven de verlenging daarvan te kennen
door achter een a, e, o of u in de oudste tijden een ,,i", in latere tijden
een ,,e" te plaatsen.

De voorbeelden daarvan zijn in vroeg en laat middeleeuwsche ge-
schriften en werken talloos en overblijfselen daarvan zijn nog tot op den
huidigen dag .bewaard gebleven. Zoo schrijven wij thans nog Oirschot,
Oisterwijk en Huissen, maar wij noemen deze plaatsen Oorschot, Ooster-
wijk en Husen. En vandaar de oude schrijfwijze Aernem en Haerlem en
de familienaam Sloet, Sloeth, dien ik meermalen als Sloot vond en van-
daar ook, dat nog heden ten dage in vele Vlaamsche namen en woorden
de lettercombinatie „ae" voorkomt.

Dit woord vair nu spreekt men in het Fransch uit alsof er ,,ver" met
een gerekt uitgesproken letter ,,e" stond. Spreekt men dit echter vlugger
en slordiger uit, dan hoort men een woord, dat het Fransche „verre" zeer
nabij komt en dit Fransche woord „verre" betekent in het Nederlandsch
,,glas". En dit nu heeft aanleiding gegeven tot het dwaze verhaal in het
sprookje van Moeder de Gans, dat Asschepoester op glazen muiltjes
danste.

Uit het werk van Dr G. Schotel, getiteld „Vaderlandsche Volksboeken
en Volkssprookjes" Ie deel van 1873 pag. 301 en volgende blijkt nl., dat
het verhaal' van Moeder de Gans van Franschen oorsprong is en onder
den titel van „Contes de ma mère l'Oye" deel uit maakte van „les contes
de Charles Perrault", die in 1628 was geboren en in 1703 overleed, en
die lid van de Fransche Akademie en tijdgenoot van La Fontaine was.
Deze voor het eerst in de 17e eeuw in de Fransche taal verschenen kin-
derverhalen vielen geweldig in de smaak, zoodat zij vele malen niet alleen
herdrukt, maar ook in andere talen werden overgezet en zoo ook in de
Nederlandsche taal. Deze vertaler (vertalers) nu, het woord „vair" niet
begrijpende, hebben er in verband met de eenigszins gelijkluidende uit-
spraak, ,,verre" van gemaakt en dit in het Nederlandsch vertaald door
,,glas" en dus danste volgens de Nederlandsche vertaling Asschepoester
(dat is zij, die in de asch poest, dat is blaast) op glazen muiltjes, hetgeen
natuurlijk onzin is. Asschepoester danste op muiltjes van het bontwerk
Vair.

Arnhem, 6 November 1954.

Van de Heer en Mevrouw Kwakman-Gumpold te Utrecht ontvingen
wij bericht, dat zij op 12 November j.l. werden verblijd met de geboorte
van hun dochter Antotnette Johanna.

Wij wensen de ijverige -secretaris van onze afdeling Utrecht en zijn
vrouw hierdoor van harte geluk.
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KWARTIERSTAAT VAN EILINA JOHANNA
HUIZENGA-ONNEKES

I
1. Onnekes, Eilina Johanna, geb. Vierhuizen (gem. Ulrum) 19-3-1883,

Ned. Herv. wonende te Ten Boer. Gehuwd Bierum 6-5-1909 met
Jan Hendrik Huizenga, Schrijfster en Folkloriste.

II
2. Onnekes, Drs. Klaas, geb. Ulrum 28-10-1851. Ned. Herv. Predikant.

Overl. Groningen 11-12-1932. Gehuwd Ezinge 18-10-1880 met
3. Brongers, Dievertje Hinderika, geb. Scheemda 5-1-1862. Overl. Gro-

ningen 31-3-1940 (begraven te Ezinge).

III
4. Bronneger Onnekes, Willem, geb. Groningen 13-5-1811. Overl. Ul-

rum 18-11-1883. Hoofd Openbare Lagere School, gehuwd Ulrum
11-2-1841 met

5. Ritzema, Eilina, geb. Niekerk (W. Aikema) 4-4-1816. Overl. Ulrum
20-3-1881.

6. Brongers, Johannes, geb. Eexta 11-1-1833. Overl. Groningen 5-5-
1907. Landbouwer op Boyckema-Heerd. Gehuwd Ezinge 18-10-1860
met

7. Talens, Wietske, geb. Obergum 22-9-1839. Overl. Groningen 2-3-
1917.

IV
8. Onnekes, Johannes. ged. Groningen 31-12-1782. Overl. 6-12-1821.

Koopman. Gehuwd Groningen 29-5-1810 met
9. Bronneger, Lucretia, ged. Groningen 23-2-1785. Overl. Groningen

14-11-1826.
10. Ritzema, Albert Jacobs, ged. Warffum 16-5-1787. Overl. W. Aikema

(Niekerk) 5-11-1830. Landbouwer op Wester-Aikema. Gehuwd Ul-
rum 25-12-1810 met

11. Beukema, Aaltje, ged. Niekerk 28-6-1785. Overl. W. Aikema (Nie-
kerk) 20-3-1858.

12. Brongers, Johannes, geb. Westerlee 17-7-1794. Overl. Eexta 13-3-
1876. Landbouwer. Gehuwd Westerlee 30-6-1830 met

13. Kloosterboer, Dievertje Ayotds, geb. Heiligerlee 1-8-1808. Overl. 19-
4-1891. Landbouwer.

14. Talens, Klaas Martens, geb. Obergum 3-6-1814. Overl. Obergum
17-8-1847. Koopman en Vetweider. Gehuwd Ezinge 18-4-1838 met

15. Arends, Eitje, geb. Ezinge 18-4-1818. Overl. Obergum 9-3-1844.

V
16. Onnekes, Claas, ged. Termunten 23-6-1737. Overl. 29-9-1807. Koop-

man en Zaakwaarnemer. Gehuwd Groningen 16-11-1769 met
17. Collard, Gesine Luitjens, ged. Groningen 25-2-1739. Overl. Gronin-

gen 3-6-1820.
18. Bronneger, Willem, ged. Groningen 12-2-1741. Overl. Groningen

19-7-1811. Olderman Slagersgilde. Gehuwd Groningen 6-7-1775 met
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19. Bitter, Lammigje, ged. Groningen 8-6-1745. Overl. Groningen 7-4-
1809.

20. Crijns, Jacob, ged. Warffum 23-9-1740. Overl. Warffum 22-6-1804.
Landbouwer en Wedman op Bekema-Heerd. Gehuwd Warffum 2-7-
1773 met

21. Ritzema, Auke Jacobs, ged. Pieterburen. Overl. Warffum vóór 1789.
22. Beukema, Jan, ged. Vierhuizen 6-12-1740. Overl. Niekerk 11-6-1802.

landbouwer. Gehuwd Niekerk 5-4-1767 met
23. Mennes, Eilke, ged. Wester Aikema (Niekerk) 9-5-1742. Overl. Nie-

kerk 27-1-1811.
24. Brongers, Johannes, ged. Winschoten 2-1-1739. Overl. Westerlee 13-

1-1830. Koopman en Grondbezitter. Gehuwd Westerlee 30-6-1784
met

25. Alberts (Burema), Grietje, ged. Meeden 7-7-1757. Overl. Eexta 10-
4-1830.

26. Kloosterboer, Ayold Tjapkes, ged. Winschoten 7-11-1755. Overl.
Kloosterholt (Heiligerlee) 13-7-1821. Landbouwer. Hij nam de naam
Kloosterboer aan. Gehuwd Westerlee (Klooster Heiligerlee) 20-11-
1794 met

27. Kiers, Hindrikjen Willems, ged. Oude Pekela 19-12-1767. Overl.
Eexta 6-2-1849.

28. Talens, Matten Hilbrands, ged. Obergum 13-2-1789. Overl. Ober-
gum 9-9-1869. Koopman en Vetweider. Wedman. Gehuwd Gronin-
gen 22-4-1812 met

29. Groeneveld, Jantine, ged. Groningen 3-2-1791. Overl. Obergum 5-7-
1870.

30. Arends, Gerrit Arends, ged. Ezinge 30-11-1794. Overl. Ezinge 2-7-
1876. Koopman. Burgemeester van Ezinge. Gehuwd Ezinge 24-10-
1813 met

31. Smith, Wietske Hendriks, ged. Saaksum 25-1-1790. Overl. Ezinge
18-6-1863.

VI
32. Onnekes. Herman, ged. Larrelt (Oost-Friesland) 14-11-1697. Overl.

Termonten. Belastingambtenaar. Gehuwd met
33. Claesens, Anje. Overl. Groningen.
34. Collard, Luitjen Hermans. Overl. Groningen 17-10-1803. Koopman

en Olderman. Gehuwd Groningen 23-5-1738 met
35. Linssen, Catharina van, ged. Amersfoort. Overl. Groningen 6-5-

1758.
36. Brnnneger, Jan, ged. Borger. Olderman van het Slagersgilde. Ge-

huwd Groningen 24-7-1736 met
37. Eckes, Trijntje, ged. Niehove.
38. Bitter, Jan, geb. Schiedam. Overl. Groningen April 1747. Winkelier

en Olderman. Gehuwd Groningen 1-9-1744 met
39. Mulder, Lucretia. Overl. Groningen Aug. 1782.
40. Derks, Crijn, geb. 15-11-1711. Overl. vóór 1777. Landbouwer (eerst

op Lutje Marna te Rasquert (gem. Baflo, sinds 1740 op Bekema-
Heerd te Warffum).

41. Alberts, Aafke, geb. 1713 op utje Marna. Overl. na 1791.
42. Ritzema, Jacob Jans, Landbouwer en Wedman te Pieterburen. Ge-

huwd met
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43. Fylands, Grietje Nannes.
44. Beukema, ]an Rypkes, ged. Ulrum 4-3-1700. Overl. Niekerk (gem.

Ulrum) 1-10-1770. Landbouwer. Gehuwd met
45. Ansje Ja,ns, overl. Niekerk 9-6-1760.
46. Menne Pieters, ged. Niekerk 15-3-1711. Gehuwd 28-4-1737 met
47. Claaske Clasens, ged. Maarslag.
48. Brongers, Jannes, ged. Winschoten 26-5-1707. Overl. Winschoten

8-6-1795. Lakenkoopman. Gehuwd Winschoten 14-10-1736 met
49. Blinck, Anna, ged. Noordbroek 27-8-1704. Overl. Winschoten 24-1-

1787.
50. Albects Beerends, ged. Westerlee 27-1-1713. Overl. Westerlee 18-2-

1803. Landbouwer. Nam naam Burema aan. Gehuwd Meeden 18-
10-1747 met

51. Hillenius, Wya, ged. Bellingwolde 4-12-1718. Overl. Westerlee 28-
1-1787. Was weduwe Detmer Sybolts.

52. Tjapke Mennes, ged. Zuiderveen (Oude Pekela) 8-5-1707. Overl.
Winschoten 28-6-1773. Gehuwd Winschoten 19-9-1738 met

53. Ayelke Hindriks, ged. Winschoten 30-12-1711. Overl. Winschoten
6-7-1756.

54. Kiers, Willem Jans, ged. Oude Pekela 27-5-1731. Overl. Oude Pe-
kela 11-12-1824. Landbouwer. Gehuwd Oude Pekela 2-6-1763 met

55. Eppyn Egberts, 'ged. Beerta 26-1-1744. Overl. Oude Pekela 22-4-
1813.

56. Talens, Hilbrand, ged. Eelde 14-10-1742. Overl. Obergum 1799.
Vervener, Koopman, Vetweider, Wedman. Gehuwd 10-12-1775 met

57. Spill, Jantje ter, ged. Obergum 18-10-1750.
58. Groeneveldt, Claas, Groningen 3-5-1767. Wolhandelaar en Blauw-

verver. Gehuwd Groningen 26-5-1790 met
59. Leen, Helena Johanna, ged. Leeuwarden 30-3-1759.
60. Arends, Arend Gerrits, ged. Ezinge 13-4-1756. Overl. Ezinge 1-6-

1823. Koopman en Landeigenaar. Gehuwd met
61. Geertruid Cornelis, ged. Ezinge 14-1-1768. Overl. Ezinge 5-1-1801.
62. Smith, Hendrik Mennes, ged. Ezinge 11-9-1768. Overl. 8-2-1830.

Landbouwer. Gehuwd met
63. Eitje Gerrits, ged. Oldehove 14-3-1768. Overl. Ezinge 26-12-1852.

EEN FEODAAL HOF HERLEEFT
door

C. PAM<\

Wij zijn in Nederland van oudsher altijd gewend geweest het oog te
richten op Frankrijk, wanneer het gaat om zaken die op de heraldiek be-
trekking hebben en in menig, opzicht niet geheel ten onrechte. Het was in
de Zuidelijke Nederlanden en in Noord-Frankrijk dat de heraldiek haar
hoogste bloei beleefde en de ontwikkeling van veel heraldische gebruiken
zou onverklaarbaar zijn zonder kenis van de Franse bronnen.

Dit geldt voor Engeland nog in meerdere mate. Het gehele feodale
bestel was met de Normandiërs vanuit Frankrijk geïmporteerd en de
Franse invloed bleef eeuwenlang zo overheersend, dat het Frans, de
moedertaal van de nieuwe baronnen, de gehele Angelsaksische taal ver-
anderde en de heraldieke terminologie zelfs nooit boven het Frans uit-
kwam.
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Het merkwaardige van Engeland is echter dat er allerlei oude instel-
lingen, die hun practische waarde eigenlijk al lang verloren hebben, blij-
ven voortbestaan, die elders volkomen verdwenen zijn en vooral ook op
heraldiek gebied kan men dingen waarnemen, die in de bloeitijd der heral-
diek ook in Frankrijk gebruikelijk waren, doch die nu alleen nog maar in
Engeland bestudeerd kunnen worden en die daar dan natuurlijk ook hun
geheel eigen ontwikkeling hebben gehad. Zo vindt men dan in Enge-
land het college van herauten nog in volle glorie met drie wapenkoningen:
Garrer, Clarenceux en Norroy; zes herauten: Lancaster, Chester, Rich-
mond, Windsor, York en Somerset en tenslotte vier persevanten: Rouge
Croix (rood kruis), Bluemantle (blauwmantel), Portcullis (valhek) en
Rouge Dragon (rode draak). Zij behoren tot de persoonlijke huishouding
van de koningin en daar hun salarissen in de middeleeuwen werden vast-
gesteld en sindsdien niet zijn veranderd, kost dit hele college aan salaris-
sen in totaal niet meer dan drie duizend gulden per jaar. Hun werkzaam-
heden leveren echter particuliere inkomsten op die meer in overeenstem-
ming zijn met de tegenwoordige tijd en waarschijnlijk op het niveau lig-
gen van een goede dokterspractijk. Het hoofd van deze instelling is de
'Earl Marshal', een erfelijke functie die altijd door de hertog van Norfolk
bekleed wordt, en de zetel is in het oude gebouw aan de Queen Victoria
Street, dat een bezoek ten volle waard is. In Schotland heeft men een der-
gelijke organisatie, zij het wat soberder van opzet, onder leiding van
"Lyon", koning van wapenen.

Nu moet men uit het bovenstaande vooral niet concluderen dat dit
„College of Arms " een dode reliek uit het verleden is. De werkzaam-
heden strekken zich uit over de gehele Engels sprekende wereld en er is
een lange wachtlijst voor werkzaamheden die men door de herauten ver-
richt wil zien. De steeds doorgaande stroom van adelverheffingen, rid-
derslagen e.d. zou alleen al voldoende zijn het college bezig te houden,
doch daarnaast verricht het nog een dusdanige hoeveelheid arbeid op
genealogisch en heraldisch gebied dat het niet behoeft te verwonderen
dat de herauten een zeer druk bezet leven hebben. Dat onder hen emi-
nente deskundigen zijn op heraldiek gebied, spreekt welhaast vanzelf.

Nu had het College echter van oudsher één functie gehad, die lang-
zamerhand was ingeslapen. Hoewel niemand in Engeland voor de wet
een wapen mag voeren, zonder daarvoor door de herauten gemachtigd te
zijn, kon men dat in de practijk toch ongehinderd doen, daar de recht-
bank waarvoor men.in zo'n geval gedaagd zou moeten worden, dé „Court
of Chivalry" of Hof van Ridderzaken, sinds 1737 niet meer in zitting bijna
was geweest. Er was in die tijd een nogal onverkwikkelijke strijd geweest
tussen twee wapenkoningen en toen de zaak eindelijk beslist was, was
de hele instelling een beetje uit de tijd geraakt. Zoals echter steeds in En-
geland, had men het Hof nooit officieel opgeheven en werd het dus nog
steeds in de almanakken vermeld onder de rechterlijke colleges van En-
geland. Zo weinig waren de functies van het Hof bekend, dat de ge-
meente Huil in 1952 haar wapen wettelijk zag bekrachtigd met de bepa-
ling dat wanneer iemand op dit recht inbreuk zou maken, hij vervolgd zou
kunnen worden voor de gewone civiele rechtbank, een merkwaardige be-
paling waardoor het wapen van Huil een unieke plaats inneemt onder de
Engelse gemeentewapens.

De kroning van Elisabeth II en alles wat daarmee samenhing, bracht
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het herautencollege echter meer dan ooit voor het voetlicht der publieke
belangstelling. De kranten werden niet moede oude gebruiken en rechten
te beschrijven en ieder die er belangstelling voor had, kon zich alleen al
uit deze bronnen volledig oriënteren over alles wat met de herauten en
hun werkzaamheden samenhing. Van een institutie die de meeste Engel-
sen nauwelijks bij name kenden, was het College plotseling een populaire
en romantische instelling geworden, waarvan iedereen de geschiedenis,
zoal niet in finesses dan toch in brede trekken, kende.

Toen dan ook de gemeente Manchester dezer dagen een geschil kreeg
met een commerciële firma over het voeren van het gemeentewapen, wis-
ten de raadsleden wat hen te doen stond en richten zij het verzoek tot de
'Earl Marshal' de 'Court of Chivalry' bijeen te roepen om over de zaak
uitspraak te doen . Nadat hij zich door deskundigen had laten voorlich-
ten, kwam de hertog van Norfolk tot de conclusie dat het inderdaad zijn
plicht was het Hof bijeen te roepen en zo zal het dan na meer dan twee-
honderdjarige werkloosheid weer gaan functioneren. In het oude ge-

Uit „The Sunday Times" Dec. 28. 1952

bouw van het College is nog steeds de prachtige zaal waarin de laatste
rechtszittingen gehouden werden en daar men alles, tot meubilering en
tapijten toe, precies zo gelaten heeft als het bij de laatste zitting was, kan
het Hof wat dat betreft zijn zittingen onmiddellijk weer beginnen.

Buiten het College heeft de tijd echter niet stilgestaan en de gehele
rechterlijke toestand is anders dan in 1737. Een van de vragen is b.v. hoe
het Hof, wanneer het tot een uitspraak komt, zijn wil aan de partijen zal
kunnen opleggen, daar het apparap.t daarvoor ten enemale ontbreekt. Het
Hof zal ook geen duel meer kunnen eisen, zoals het deed in de beroemde
zaak van Bolingbroke tegen Mowbcay, door Shakespeare in zijn 'Richard
II' vereeuwigd.

Daar de verwachting is, dat nu er een schaap over de dam is, meerdere
zullen volgen, is deze zaak voor de ontwikkeling van de heraldiek in En-
geland van groot belang en waard met aandacht gevolgd te worden.

Londen, Dec. 1954.
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vs 9.

(zalm) en er om heen

ONTWERPEN VAN KERKELIJKE ZEGELS
door

DR. J. J. WOLDENDORP

In Gens Nostra van September 1953 schreven wij dat de Generale Synode der Ned.
Herv. Kerk een commissie in het leven heeft geroepen, welke kerkeraden, die voor
zich een kerkzegel begeren aan te schaffen, van voorlichting wil dienen, opdat het
gevaarlijk dilettantisme op dit terrein worde teruggedrongen, (blz. 145).

Hieronder vermelden wij de adviezen, die aan de volgende Gemeenten gegeven zijn .
Aartanderveen.

a. Op het zegelveld : Een zaaiende man met als spreuk : Psalm 65 vs Ha.
b. Op het zegelveld : Twee zwaarden en sautoir, waarop in het midden eèn doods-

hoofd — aansluitend bij het gemeentewapen — met als text : Verslonden tot over-
winning — 1 Cor. 15 vs 54.

Abcoude.
Zie zegel hiernevens

Achlum.
Een palmtak met als motto : Openb. 7

Almkerk.
Op het zegelveld : een staande vis

IXTHUS ( = Christus).
Augustinusga.

Op het zegelveld : een hart, waaruit de vlammen slaan met de
spreuk : Hoe branden mijn genegenheen. Psalm 84.
Blaricum.

Op het zegelveld : drie korenhalmen met als text : Niet bij brood
alleen". Math. 4 vs 4.
Blokzijl.

Op het zegelveld : een zespuntige ster — ontleend aan het wapen
in de avondmaalsbeker gegraveerd met als spreuk: Kcce Stella antecedit. Matth. II vs 9.
Boxmeer.

Op het zegelveld : een staande bok met als text : Fructus justitiae in pace semina-
tum. Jac. 3 vs 18.
Bodegraven.

Op het zegelveld: Twee elkaar kruisende spaden met in de midden daarvan een
hoed — ontleend aan. het. gemeentewapen — met als spreuk : Fundit in altum
Luc. vl vs 48.
Breda.

Het alleroudste zegel werd gerestaureerd. De strik vervangen door een band, kruise-
lings om het brandende hart geslagen ; de vlammen, die uit het hart slaan moeten duide-
lijker aangegeven. Als spreuk : Caritas vinculum perfectionis. Col. 3 vs 14.
Bredevoort.

Op het zegelvlak : een moderne applicatie van Sint Joris en de draak. Als motto :
Victoria quae vincit mundum fides nostra. I Joh. 5 vs 4.
Buren.

Op het zegelveld : een wat forse posthoorn en rechtstandig er doorheen gevlochten
een tarwehalm met als spreuk: Canet tuba et resurgent. 1 Cor. 15 vs 52.

De posthoorn is ontleend aan het wapen der Oranjes.
Burum.

Op het zegelveld : een Roos met als text : Hooglied 2 vs la.
Buurmalsen.

Op het zegelveld : een silhouet van de oude kerk aldaar.
Coevorden.

Op het zegelveld: een adelaar met als text: Jes. 40 vs 31b.
Delfzijl-

Op het zegelveld : een zeilend schip welke koerst op een helder stralende ster (Delf-
zijl) met als motto: Ego sum stella splendida et matutina. Apoc. 22 vs 16.
Dinther.

Op het zegelveld : Een leeuw met als text : Openb. 5 vs 5b.
Dirksland.

Op het zegelveld : een adelaarsklauw — ontleend aan het gemeentewapen — met
de text : Renovabitur ut aquilae iuventus tuae. Psalm 103 vs 5.
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Din xperlo.
Op het zegelveld : twee schuingekruiste zwaarden — ontleend aan het gemeente-

wapen. Het gerechtszwaard herinnert aan de oude dingplaats, zoals Dinxperlo oud-
tijds was, met als spreuk: Non morieris in gladio. Jer. 34 vs 4.
Dootnspijk.

Op het zegelveld: een sleedoorn tak met als text: Jes. 55 vs. 13.
Duivendrecht.

Op het zegelveld : een opengeslagen bijbel, waarin te lezen staan de woorden :
„Onderzoek de Schriften". Naast de open bijbels e,en brandende Oosterse lamp.
Eersel.

Op het zegelveld : een toren met als text : God is onze toevlucht en sterkte. Psalm
46 vs 2a.
Eext.

Op het zegelveld : twee staande sleutels met als text : Openb. 1 vs 18.
Eexta.

Op het zegelveld : een ridderfiguur met zwaard, die in zijn linkerhand een hart
houdt met als text: Ephese VI vs 17.
Eindhoven.

a. een stralende Zon met als text: Joh. 8 vs 12.
b. een Bazuin met als text : Certam vocem dat tuba. 1 Cor. 14 vs 8.

Enschede.
Op het zegelveld : een eenvoudige haspel en deze op een of andere manier gecom-

bineerd met het fraaie kerkportaal. Als motto : Non inanis in Domino. 1 Kor. XV vs 58.
Enter.

Op het zegelveld : een eenvoudige hespel met als text : 1 Kor. XV vs 58.
Erica.

Op het zegelveld: een gestyleerde erica en roos. Met als text: Jes. 35 vs 1.
Gemert.

a. Op het zegelveld : een silhouet van een berg met als text : Unde veniet auxilium
mihi. Psalm 121 vs 1.

b. Op het zegelveld : een vliegende arend met als spreuk : Renovabitur ut aquilac
juventus. Psalm 103 vs 5.

Gieterveen.
Op een gesloten Bijbel een staande duif met een olijftak tussen de snavel met als

text : Het Woord des Heren blijft in der eeuwigheid. 1 Petr. I vs 25.
's Gravezande.

Op het zegelveld : een wijnstok met als spreuk : Ego sum vitis vara. Joh. 15.
lutphaas.

Op het zegelveldj een welgestyleerde Lelie met als spreuk : Mijn Heere en mijn
Godt. Joh. 20 vs 28.
Haarlo.

Op het zegelveld : in een cirkel een keten — aaneengehechte schakels —met ais
text : 1 Kor. 12 vs 11 : Membra de membro.
Den Ham.

Op het zegelveld : een Arend met een prooi in zijn bek — symbool van de zonde •—
in vliepende vorm, met als text : Ps. 68 vs 19 : Gij hebt de gevangenis gevankelijk
gevoerd.
Heino.

Op het zegelveld : een ploegijzer — ontleend aan het gemeentewapen — met als
text: Zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden. Micha IV vs 3.
Heelsum-Doorwerth.

Op het zegelveld een kerkje op een heuvel met als spreuk : Ezech. 34 vs 26a.
Den Helder.

Op het zegelvlak een visnet, een anker en een kruis.
Hemelum.

Op het zegelveld twee kerkjes (half achter elkaar afgebeeld) met als spreuk :
1 Cor. 1 vs 10.
Hogebeintum.

Op het zegelvlak : op een terp een kerkje ; boven het kerkedak een duif met olijf-
takje en het woord : „Pacifica".
Huissen.

Geadviseerd werd het oude zegel te handhaven met enige kleine correcties. In het
eerste randschrift late men vervallen het woord „Reform", benevens de Griekse woor-
den. Men beware de woorden : in hoc vince.
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Kerkcadc.
Op het zegelveld : een opengeslagen Bijbel met op de achtergrond een kruis. Als

spreuk kieze men : Joh. VIII vs 12 of Joh. 1 vs 5.
Kethel.

Op het zegelveld : een ketel boven een vlammend vuur met als text: Zijt vurig van
geest. Rom. 12 vs 11.

Of: een afbeelding van de kerk aldaar met in de rand het gemeentewapen. Alj
text : Psalm 84 vs 2.
Kockengen.

Op het zegelvlak : Twee mannen, die een grote druiventros dragen. Met als text :
Getweeën gedragen. Num. 13 vs 23b.
Kollumerzwaag.

Op het zegelveld een Ster met als spreuk : Ecce Sella antecedit. Matth. 2 vs 9.
Kortgene.

Op het zegelveld een toren met als bijschrift : Gij zijt mij een toevlucht geweest.
Of : Gij zijt een sterke toren tegen de vijand.
Koudekerke.

Op het zegelveld : een afbeelding van de kerk aldaar : er naast een dorre boom,
met als text Hoogl. 4 vs 16a, ziende op de werking van den H. Geest, die door de
verkondiging van de Kerk het dorre (de boom) levend maakt.
Krimpen a d IJssel. s

Op het zegelvlak : een scheepshelling met een schip in aanbouw. Als spreuk „Bou-
wen en voltooien". Luc. XIV vs 28, of: Ubi impetus dirigentis voluerit. Jac. 111 vs 4.
Kcommeniedijk.

Op het zegelveld : een torenklok.
Leens.

Op het zegelveld : een kerk, voor welker deur ligt een opengeslagen bijbel, waar-
boven een kruis met Christus monogram.
Leiderdorp.

Op het zegelvlak : de zaaier met als text : Matth. 13 vs 3b. In de zegelrand : het
wapen van Leiderdorp : de gekruiste sleutels.
Lichtenvoorde.

Op het zegelveld : een Avondmaalstafel met schaal en beker en den Bijbel geopend
er achter.
Loenen old Veluwe.

Op het zegelvlak : een den. Aan de voet van de denneboom een smalle golvende
dwarsbalk in verband met de voor Loenen kenmerkende beken en sprengen, waardoor
men' het beeld, krijgt van de boom des levens aan de rivier van het water des levens.
Apoc. XXII vs 2.

Over Loenen o/d Veluwe leze men het boekje van Ds. G. J. v. d. Burgt. 1953.
St. Maarten.

Op het zegelveld: een man, die gaven uitdeelt met als spreuk: Nullum vacuüm ab
opere Dei tempus.
Meedhuizen.

Op het zegelveld : een zwaard, rechtopstaande met de punt naar boven ; in het
gevest door een hand vastgehouden, met als text : Hebr. IV vs 12m.
Mensingeweer.

Op het zegelveld : een krachtige iconologisch goed uitgevoerde Michaël. Als rand-
schrift : Facis ministros tuos ignem urentem. Psalm CIV vs 4.

Over Michaël zie men : Stülin in Ouatemper 1952/53.
Middelbert.

Op het zegelveld : een akker, waarboven een Engel, die in de ene' hand een open-
geslagen rol houdt en met de andere ten hemel wijst.
Muiderberg.

Op het zegelveld : een goed gestyleerde korenschoof met de spreuk : Matth. XIII
vs 39a.
Nicuiv-Lekkcrland.

Op het zegelvlak : een vogel uitkomend als een arend in vlucht, met als text : Psalm
103 vs 5. „Als eens arends".
Nieuw-Weerdinge.

Op het zegelveld : een kerkje met als spreuk : Ik maak alle dingen nieuw.
Noörddijk.

Op het zegelvlak : een martelrad met zwaard. Als text : Wees getrouw tot den dood.
Openb. 2 vs 10.
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Noordwijk~binneri.
Op het zegelveld : een staande leeuw, waarboven een kerk, met als motto : Leo ex

Juda vicit. Apoc 5 vs 5.
Deze afbeelding wordt gevonden uitgehouwen in een stuk steen boven de kluis in

de consistoriekamer aldaar.
Oegstgeest.

Op het zegelvlak : de oude terp-graf-zandheuvel van Oegst-
geest, waar Willebrord een centrum van geestelijk leven kwam
stichten van Engeland uit. Als spreuk : Ob coelestis patriae
amorem" uit de Vita Willibrordi van Alcuinus. Zie uitvoeriger
beschreven in Het Jaarboek van de Ned. Herv. Gemeente van
Oegstgeest. 1946.
Oost en West Souburg.

Op het zegelvlak : het vignet van Marnix van St. Aldegonde,
naar de afbeelding in het boek van Dr. W. F. Dankbaar,
Hoogtepunten van het Ned. Calvinisme in de 16e eeuw tegen-

over blz. 56, met als spreuk : Repos ailleurs.
Oosterhaule ca.

Op het zegelveld : alle de drie kerkgebouwen van deze gemeente ; die van Ooster-
haule en Olde ouwer beneden en die van Nijega in enig perspectief er boven uitko-
mend. In de zegelrand plaatse men de namen der drie kerkdorpen en de text duide
men aan met Evang. Luc. VII vs 40.
Pernis.

Op het zegelveld : de ploeg uit het gemeentewapen staande op een geploegde akker :
er om heen de woorden : geen akker is tot oogst bereid als niet het Woord de voren
snijdt. In de zegelrand een achtpuntige ster ter herinering aan het wapen van de oude
heerlijkheid.
Piershil.

Op het zegelveld : een- zaaier met als text : Luc. VIII vs 5a.
N.O. Polder.

Op het zegelvlak : een moderne kaarsënkandelaar met als text : Openb. 1 vs 20.
Princenhage.

Op het zegelvlak : drie bomen in een haag — in de trant van de Hollandse tuin met
als spreuk : In de schaduw des Almachtigen. Psalm 91 vs 1.
Pynacker.

Op het zegelveld : het Andreaskruis — ontleend aan het wapen der gemeente — met
links en rechts de Alpha en de Omega.

Of : een halfronde zon met vlammende stralen en in het hart van de zon : I. H. S.
Als spreuk : Post tenebras lux.
Ransdorp.

Op het zegelveld : een silhouet van de kerktoren, met de spreuk: De Naam des
Heren is een sterke toren. Spreuken XVIII vs la.
RhenoyGellicum.
Rhenoy.

Op het zegelveld : het Agnus Dei met de kruisvaan. Als Spreuk : Agnus vincet.
Gellicum.

Op het zegelvlak : een eenvoudig blok van een huis, met de woorden : Wees mij
een zeer vast huis. Psalm XXXI vs 3.
Rosmalen.

Op het zegelveld : een ploeger met een ploeg. Als text: En zijn God onderricht hem.
Jes. XXVIII vs 26.
Rozendaal (Geld.)

Op het zegelveld : een spuitende Fontein. Als spreuk : Ps. 36 vs 10. In de zegelrand :
een vijfbladerige roos.
Rijswijk (Geld.)

Op het zegelvlak : een afbeelding van Suidbrecht met male en staf. Als spreuk:
Jes. LII vs 7a.
Rumpt.

Op het zegelveld : Gallus, de patroon van de kerk aldaar ; een Ierse monnik nog
uit de praeroomse periode, pelgrim en missionaris. Als spreuk : de spreuk van de oude
kerkklok aldaar : „Lovet den HEERE, die alleen onze toevlucht is."
Sexbierum.

Op het zegelvlak : een pelikaan, die haar jongen voedt — ontleend aan het beeld-
houwwerk aldaar in de kerk. Als randschrift: Sigillum ecclesiae Sixtibierum.
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De patroon van de kerk was Sixtus.
Stedum.

Op het zegelveld : een geharnaste Ridder met een uitgetrokken zwaard, ontleend
aan het gemeentewapen. Als spreuk : Certa bonum certamen fidei. 1 Tim. VI vs 12.
Uithuizen.

Op het zegelveld : de golven der zee met daaronder de woorden : ex undis en daar-
boven een Hand (de hand Gods) die ze stilt. Als spreuk: Conturbas profundum maris.
Psalm LXV vs 8.
Veessen.

Op het zegelveld : een herder met een schaap en een rund met als spreuk : Hun
Ontfermer za lze leiden.
Vleuten.

Op het zegel : een boom aan eeri water. Als spreuk : Psalm 1 vs 3a.
Waverveen.

Op het zegelveld : een Andreaskruis met als text : Christus regnat a ligno.
Weetselo.

Op het zegelveld: een boek met een kruis. Als text: Joh. 17 vs 21.
Wieringermeer.

Op het zegelvlak : een plattegrond van de Wieringermeer benevens een tekening
van Jona door de vis op het land gezet, waaronder de woorden : Et.factum est Verbum
Domini ad Jonam secundo. Jona 3 vs 1.
Wognum.

Op het zegelveld : een afgeknotte boom — symbool van de kruisiging.
Zaandijk.

Op het zegelveld : een duif in vlucht en dragende uit de wolk van Gods heiligheid
een olijftak des vredes. Met als text: Haggaï 2 vs 10.
Zwaag.

Op het zegelveld : een Pelicaan.
Zalk.

Op het zegelveld : een rechtopstaande leeuw met een bijbel in zijn klauwen. Als text :
Openb. V vs 5.
Zoerermeer.

Op het zegelveld : twee handen met bedelnap — symboliserende het destijds zeer
in zwang zijnde vrijheidssymbool — en over en beneden zijn verdeeld koord met als
spreuk : Caritas vinculum pérfectionis .Ad Coloss. 111 vs XIV.
Zoutelande.

Op het zegelvlak: een afbeelding van het kerkje met de text: Math. 5 vs 13a.
Zuidzande.

Op het zegelveld : Christophorus ; het water precies zo getekend als dat in het
wapen van Zeeland om de parallel te doen opvallen.

De aureool behoort weggelaten te worden. Als spreuk : Zijn God draagt hem.
Zundert.

Op het zegelvlak : een Jeruzalems kruis, met als text: Hij toonde mij het heilige
Jeruzalem. Openb. 21 vs 10.
Zwijndcecht.

Op het zegelveld: drie halen met als text: Als door vuur. 1 Kor. III vs 15. De
schildvorm worde vervangen door de ronde vorm.

ERRATUM.

In mijn artikel „Kerkelijke Zegels" in het Septembernummer 1953, blz. 145 brenge
men deze verandering aan : Meen leze niet: „Maar „delft" is geen werkwoord, maar
een zelfstandig naamwoord, dat „dijk" betekent", doch : „De-t-van Delft is een loca-
tivus. De naam van genoemde, stad is afgeleid van de, in het Middelnederlands nog
vóórkomende waternaam Delf. Deze naam houdt verband met het werkwoord delven
en het Zeeuwse dulve in de betekenis van sloot. De naam duidt altijd een gegraven
water aan.

In het geval van Delft is dat water de huidige Schie, zoals in de kleine Kroniek
Der Stad Delft en Delftland van Ds. /. T. Niermeyer uiteengezet is.

Zoetermeer, Dec. 1954.
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TIJDSCHRIFTËNRÉVUÊ

Van de Familieverenigingen verschenen Ons Familieblad, onder redactie van Ds.
Joh. P. van Mullem, Rotterdam, 15e Jrg. No. 1, Sept. 1954 : Uit de oude doos, fragment -
geneolagie Van Mullem No. 544—703.

Dofahe, documentatie familienaam Hcssing, Jrg. II No. 4, Dec. 1954 : Kwartierstaai
Atoysius Gerardus Hessing.

Mededelingenblad van de Afd. Groningen der Ned. Gen. Verg., Ie Jrg. No. 3, Occ.
1954. Copie te zenden aan de Heer W. van Groenenbergh, Van Panhuysstraat 23a,
Groningen : Register der te verkopen kloostergoederen op den 9 Febr. 1626 door de
Staten van Stad en Lande ; Genealogie in het jaar 1813 ; Eedt van Getrouwicheit ; Een
proeve ter samenstelling van een genealogie „Mignon".

De Stichtsche Heraut, 7e Afl. Nov. 1954 : Afscheid /. /. Renting; Mr. XV. Eldering-
Niemeyer. De Plompetorengracht en haar bewoners in vroegere tijden ; Dr. Kits Nieu-
wenkamp. Iets over de oud-Utrechtse familie Versteeg; Een genealogische puzzle ?

De Brabantse Leeuw. Maandblad van de Sectie voor Geslachts-, Naam- en Wapen-
kunde van het Prov. Gen. v. Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, Jrg. 3,
No. 11, Nov. 1954 ;

/. P. W. A. Smit. Herinnering aan de bevrijding van 's-Hertogenbosch op 21 October
1944; F. W. Smulders. Van Vucht,• J. B. van Loon. Doggen (17de eeuw); Ir. C. M.
R. Davidson. Van Opstal.

De Limburgse Leeuw. 3e Jrg. No. 2. Nov/Dec. 1954 : Jan Verzijl. D'e Vlaamse Let-
terkundige Piefei; Ecrevisse. Een en ander over zijn leven en familie; Th. G. A.
Bos. Taalstrijd in Eysden in 1806 ; De hemel tot getuige.

,,De Navorscher", Nederlands Archief van Genealogie en Heraldiek, Heemkunde
en Geschiedenis. Jrg. 95, Afl. 1/2—1954 : Dr. T. W. Siertsema. Kwartieren Star Lich-
tenvoort; A. v. d. Marel. De voormalige buitenplaats Patijnenburg en haar bewoners ;
H. L. Kruimel. De Inbrengregisters van de Weeskamer te Amsterdam ; M. C. Sigal.
Een Vlaardings bakkersgildeschild ; ƒ. Westra van Holthe. Klokkengieter Coenraad
Wegewaert; P. J. Ritzema. Het Geslacht Muurling; Mr. A. H. Stikker. Naschrift
Baske; A. Bijl Mz. De erfgenamen van C/ara van Sparwoude; J. F. Daarnhouwer.
Reinbach ; J. F. Daarnhouwer, Robijn. Bijgevoegd : Register 1953.

De Nederlandsche Leeuw, Maandblad van het Kon. Nederl. Genootschap voor Ge-
slacht- en Wapenkunde, 71e Jaargang No. 11, Nov. 1954: Aanwinstenlijst der Biblio-
theek ; De praktische toepassing en het direct maatschappelijk nut van de genealogie
en heraldiek ; Mr. H. L. Hommes. Bijdragen tot genealogiën van oude adellijke geslach-
ten in Stad en Lande ; W. A. van Rijn. De eerste generatiën van het geslacht van
Lelyveld in Nederl. Patriciaat 1911 ; Boekbespreking. — Bijgevoegd : Vervolg genealo-
gie Van der Hout.

Blad van de Commissie voor Westfriese Genealogie en Namenkunde van het Ge-
nootschap Oud-West-Friesland, Sept. 1954, No 1 : Ter inleiding ; enige Kwartieren
Donker. Bree ; De Westfriese familie Clay.

Mededelingenblad van de Orde van Sint-Jan, 5e Jrg. No. 21, Oct. 1954; Mededelin
gen van het Kapittel ; De organisatie Bescherming bevolking en de Orde van Sint-Jan ;
Nog eens vluchtelingen ; Personalia.

Ons Amsterdam, Maandblad gewijd aan de Hoofdstad des lands, 6e Jrg. No. 10,
Oct. 1954 : Honderd jaar gymnastiekonderwijs in de hoofdstad ; P. A. v. d. Linden
Vooren. De Palmgracht en omgeving ; Duiven in Amsterdam.

Idem, 6e Jrg. No. 11, Nov. 1954: P. Hoogland. Het Vacantiekinderfeest : C. A. L.
Sander. De boom- en bloemmarkt op de Singel ; Prof. Dr. J. A. van Hamel. Amster-
dam Hoofdstad ; Paul Palgen. Franse schrijvers over Amsterdam ; C. Visser. Nog
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eens „Het Papeneiland" ; Henk van Laar. Langs een onzer moderne grachten, de
Reynier Vinkeleskade.

De Speelwagen, geïll. tijdschrift, 9e Jrg. 1954, No. 7 : G. Karsten. Schager plaats-
namen ; M. Zwaagdijk. Huwelijksgebruiken aan de Zaankant in 1816; Mr. f. Belonje.
Rampenbosch in Bergen ; G. J. Honing. Het Kasteel Assumburg in welstand ; J. P. Geus.
Het Mennonisten preekhuis te Koedijk.

Idem, 9e Jrg. 1954 No. 8 : Twee schrijfsters in Hollands Noorderkwartier; Dr.
W. Lampen, foannes Muxmellius.

Your Ancestors, a national Magazine of Genealogy and Family History, by Harry
Ferris Johnson, Vol..8 N. 3, July-Sept. 1954 : Laurens Vitlage Cemetery ; Edward Wii-
cox; Robert Johston ; Thomas Sherwood; Richard Barden ; Spoon family ; Maxson
family.

The Staten Island Historian, Vol. XV N. 3, July-Sept. 1954 : Kenneth Sco'tt. Money
in the colonial Pariod ; Marg. C. Jessup. French town ; Herbert B. Reed. Electric In-
dustry on Staten Island ; Henry G. Steinmeyec. The action of August 22. 1777 ; Leon
Bossae dit Lyonnais. The North shore fire department.

The Genealogists' Magazine, official organ of the Society of genealogists, Vol. 11
No. 15, Sept.1954: Geoffrey H. White. F.S.A., F.R. Hist. S. The Great officiers of
State ; H. Stanford London. Heralds' „Titles as surnames" ; Miss /. Daclington. The
Manorial and Parish Records of Southwark.

Familie und Volk, Zeitschrift für Genealogie und Bevölkerungskunde, 3. Jrg. Heft 4.,
Juli-August 1954 : Dr. G. Hirschmann. Johann Karl Heinrich von Muf f el, ein franki-
scher Pfarrerssohn als russischer General ; A. Wolfert. Wappen auf dem Invalidenfried-
hof zu Berlin ; H. Mahrenholtz. Deutsches Familienarchiv ; A. H. Raskin. Das Leben
der Familie Gatland.

Mitteilungen des Herold, Verein für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissen-
schaften zu Berlin. No. 34, Mai-Juni 1954.

Hessische Familienkunde, Band 2, Heft 5, 1953 : A. Hübscher und Dr. S. Rösch,
Die Ahnen des Gieszener Psychiaters und Genealogen Robcrt Sommer (1864—1937);
Dr. H. F. Friederichs und H. Merling. Die Ahnen des Korbacher Amtmanms Stefan
Schotte, (1542—1594) aus Frankfurt; C. Schoner. Wiesbadener Testamente 1575—-
1779 ; u.s.w. bijgevoegd Hessische Adelswappen V—XIII.

Idem. Band 3 Heft 3, 1954 : Neues Schrifttum zur Familien- und Wappenkundc
Hessens und seiner Randgebiete ; Niederlandische und Wallonische Pfarrer in Hanau ;
Familie Von Albini, u.s.w.

Schrifttumsberichte zur Genealogie und zu ihren Nachbargebieten. lm Auftrage der
Arbeidsgemeinschaft genealogischer Verbande in Deutschland herausgegeben von Prof.
Dr. J. H. Mitgau, Gottingen. 7. Literaturbericht April 1954 : Familienkundliche Biblio-
graphie für Hessen 1952, von Dr Heinz F. Friederichs, Frankfurt a/M.

Norddeutsche Familienkunde, Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Genealogischer
Verbande in Niedersachsen, 3. Jrg. Heft 4, Juli-August 1954 : Dr Martin Rudolph.
Der Name „Judenhertzog" ; J. Hurk. Bürgermeister und Rat der Stadt Elze (1627—
1793); Ehrung der Familie Münchhausen in Diedersen ; u.s.w.

Oldenburgische Quellen zur Familiengeschichte, im Auftrage der Oldenburgischen
Gesellschaft für Familienkunde herausgegeben von Dr. Walter Schauf. Heft 10, Okt.
1954 ; Hammelwarder Ehevertrage von 1662—1715.

Ostfriesland, Zeitschrift der Ostfriesischen Landschaft und der Heimatvereine. Jrg
1954-2. Heft : Gechard de Buhr. Graf Mansfelds Heiratsplan ; Dr. G. D. Ohling zum
70. Geburtstag (25.5.1954); Dr. König zum Abscheid ; Mitteilungen und Hinweise.
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Beitrage zuc W cstfalischen Familienforschung, herausgegeben durch den Westfali-
schen Bund für Familienforschung, Band XII Heft 2/3, 1953 : Aug. Schröder. Beman/
Hcintich Overberg; Heinrich Borsting. Zur Geschichte der Kinderbücher ; Aug. Schrö-
der. Aufzeichnung aus den verlorenen Soester St. Pauli-Kirchenbuch 1635—1686 ;
Ernst. Hövel. Die Gruetamtsrechnungen des Stadtarchivs Munster ; Korte berichten.
Boekbespreking.

Senftenegger Monatschrift für Genealogie und Heraldik, II Band, Heft 9, Sept./Okt.
1954 : G. A. von Metnitz. Das Ende uralter Geschlechter Karntens ; v. Frank. Vaz-
ziani-Battenberg; K. Deutscher. Die Giner in Thaur ; K. F. van Fcank. Ortsfremde und
bemerkenswerte Personen in den Matriken von Gresten.

Aan deze eerbiedwaardige reeks van Tijdschriften mochten wij sedert heden nog
toevoegen :

Bolctim do Instituto Hans Staden. (Distribuicao Interna), Sao Paulo; de nummers
2, Aug. 1950, 4. Dec. 1951, 5 Juni 1952.

Der Deutsche Hugenott, Zeitschrift für die Mittglieder des im Jahre 1890 in Frie-
drichsdorf i. T. gegründeten Deutscheri Hugenotten-Vereins. 18. Jrg. No 1. Jan. 1954;
No 2, April 1954 ; No. 3, 1954.

Revue francaise d'héraldique et de sigillogcaphie, organe de la Société francaise
d'héraldique et de sigillographie.: 1950—1952, No. 13—18.

Deze uitgave is in 1953 gecombineerd met Avchives héraldiques suisses en 1'Académie
internationale' d'héraldique, waarvan aanwezig: 1953, Ao 67, Bulletins 1—3; in'1954
is de titel veranderd in : Archivum Heraldicum, waarvan aanwezig : 1954-Ao 68.
Bulletin 1—2.

Voor de Bibliotheek werd tevens ontvangen : /. Meurgey de Tupigny. Les Manus-
crits de Pierre de la Planche et les armoiries des provinces et villes de France
(XVII'siècle) Paris 1952.

Geschenk van de Auteur.

Suze M. van Zanten Jut.. Inventaris van het Familiearchief van Spaen. s-Hagc 1953.
Geschenk van de Hoge Raad van Adel.

Ut de Smidte fan de Fryske Akademy, VII, Leeuwarden. Sept. 1954.
Geschenk van de Academie.

H. L. Kruimel. Bijdrage tot de genealogie Van der Staal.
Geschenk van de schrijver. .

Mr. f. G. Huyser. Van een Fransche Koning, een Lord, een Russische Baron, een
Hollandsche Reverend in Londen, een Italiaansch en een Haagsch meisje.

Overdruk „Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, Deel VIII, 1954.
Geschenk van de schrijver.

S. Erik Bjuggren. Slakten Bjuggren.
Geschenk van de Genealogiska Föreningen.

P. H. Carneiro. Enzo Oscar, o falso titular.
Geschenk van de schrijver.

De Heer N. Vermaak te Hilversum zond ons het vervolg, blz. 103—134, van de
Genealogie Vermaak, behandelende 8e, 9e, 10e en lle generatie in Zuid-Afrika ;
hoofdstuk V, de Nederlandse tak ; 6e generatie.

Amsterdam, Nov. 1954. W. R.
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VRAGENRUBRIEK
Deze rubriek staat ten dienste van een ieder, die met zijn onderzoek is vastgelopen,

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

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

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

XXXX. VAN DER VLOODT.
Inlichtingen verzocht omtrent de voorouders van Peter van der Vloo(dt), waarvan

bekend is, dat hij volgens zijn overlijdensacte (Delfshaven 1818) in 1764 in Gelderland
geboren is, als zoon van Hendrik en Catharina N.N., Godsdienst waarschijnlijk R.K.

J. H. DE RUYTER, Amersfoort.

XXXXI. HUIJER.
Gevraagd gegevens over de familie Huijec vóór het jaar 1700. De familie woonde

in het begin van de 18e eeuw te Zwolle, maar komt voor die tijd daar niet voor.
Drs. G. FRANSEN, „Den Boomgaard", Zetten.

XXXXII. MARES, VAN DER POT.
Gevraagd plaats en datum van overlijden of enige andere inlichting omtrent :

1) Mares, Maria, wed. van Telders, Engelbertus; gedoopt (R.K.) te Dordrecht, 16
Sept. 1758; woonde in 1812 te Dordrecht; bij volkstelling in 1830 aldaar onbekend.

2) Van der Pot, Helena, wed. van Van Zwet. Willem ,- gedoopt (N.H.) te 's Grave-
zande, 29 April 1759; woonde in 1840 te 's-Gravenhage ; bij volkstelling 1845 al-
daar onbekend.

W. H. TASSERON Jr.

XXXXIII. CRAMER, SOUVEREIN.
Gevraagd geboorteplaats en overlijden en waar van Cornelis Cramer, moet ongeveer

geboren zijn tussen 1750-1785-1795 en van zijn vrouw Lena Souverein ; hun dochter
Neeltje Cramer was gehuwd met Acy van der Wiel. Vermoedelijk Noord-Holland,
Zaanstreek.

J. VROEGOP, 's-Gravenhagc.

XXXXIV. STAM, GARDIJN.
Gevraagd de trouwdata en -plaats van de volgende echtparen en voor zover mogelijk

de doopdata der betroken personen :
1. Dirk fansz. Stam en Annetien Gardijn, waarvan zij werd gedoopt 27.5.1663 te Enk-

huizen en hij na haar overlijden hertrouwt te Alkmaar in 1730 met fanetje Cornelisz.
Hartsoeker; en van twee zusters van eerstgenoemde, waarvan de voornamen on-
bekend zijn :

2 fansz. Stam en fan Koopman;
3 fansz. Stam en Claas Oukes;
4. een dochter van laatstgenoemde, Guurtje Claasz. Oukes, getrouwd met Cornelis

Kcutel, die in 1735 vermeld worden in een notariële acte te Alkmaar;
5. Claas Stam en Bregje Cornelisz., die in 1716 in de Purmer wonen.

Ook andere gegevens betreffende deze personen, alsmede over de naam Draak.
vroeger Draecx geschreven, worden ten zeerste op prijs gesteld.

]. DRAAK, Nieuwendam.

XXXXV. SCHAETZEN, SCHAETSEN, SCHAEZE, enz.
Gegevens van welken aard ook over personen van dien naam in Nederland zullen

met veel erkentelijkheid ontvangen worden.
Baron DE SCHAETZEN DE SCHAETZENHOFF, Brussel.

Ontbrekende nummers van Gens Nostra ter overname gevraagd :
Jaargang I, nummers 1, 3, 5 en 6 ;
Jaargang II, nummer 4.
In ruil voor complete Jaargang VIII (gebonden) of tegen betaling.

D. G. E. MIDDELBURG, Van Meferenkaai 4, Antwerpen.
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ANTWOORDEN.

XXXVI. GERVER, VAN SPANJE.
Hoewel ik Dr. W. Lampen O.F.M, te Utrecht niet direct verder kan helpen, kan het

misschien zijn nut hebben om te vermelden, dat ik bij een bezoek aan het Rijksachief
te Utrecht de geslachtsnaam van van Spanje tegenkwam. Mogelijk dat, met de hierna
te noemen naamdragers als uitgangspunt, de voorouders van Saactje van Spanje, jdr.
van Nijmegen, te ontdekken zijn.

Hier volgt wat ik noteerde :
1. Cornelis van Spanje, geb. ± 1735, werd op „7 January 1811" begraven te Ame-

rongen, „nal. 6 kinderen", oud 76 jaren.
2. Gerrit van Spanje, geb. „onder Eek", woont „Eist onder Rheenen", Geref.., huwt

te Amerongen (Kerk) „na ontvangen declaratoir van Rheenen en Amerongen" op
5 Juny 1797 met Hendcica van Wijk, geb. en wonende te Amerongen.

3. Cornelis van Spanje, geb. „Eist onder Rhenen", woont Amerongen, Geref., huwt
te Amerongen (Kerk) „na att. van hier", op 23 December 1810 met Elizabeth Huizc-
laar, geb. Leersum, woont Amerongen.

4. Te Amerongen wonen thans nog een aantal naamdragers van Spanje. Zo zijn mij
bekend een zestal kinderen, geb. tussen 1882 en 1896, van „Toon" van Spanje, die,
zoals op dorpen gebruikelijk, de bijnaam droeg van Toon de Bul. Hij was veehouder.
Hoewel het slechts weinig is, hoop ik dat deze gegevens nog van belang kunnen zijn.

C. KROON, Geuzenstraat 50hs, Amsterdam.

XXXVIII, sub i, van de Vragenrubriek „Gens Nostra", November 1954.
Het Rijksarchief in Limburg berichtte mij over Claudius Voncken en Marie Catherine

Houtvast het volgende :
,,Glaudius Ernestis Voncken is te Hoensbroek overleden op 11 Februari 1820, oud

84 jaar, zoon van Leonardus Voncken en van Maria Reumers. Het overlijden werd
aangegeven door zijn 47-jarige zoon Mathias Jacobus. D'e overlijdensacte van zijn
vrouw, overleden na 1820 hebben wij niet gevonden. Noch te Hoensbroek, noch te
Heerlen-Voerendaal hebben wij de huwetijksakle van het echtpaar Von(c)ken-Houtvast
kunnen vinden. Claudius of Glaudius Vonken was pachter. Op 3 Januari 1786 kwam
Claudius Voncken door aankoop in het bezit van de Hoef ten Eyck onder Heerlen
gelegen. Zie „Habets, De Leenen van Valkenburg, blz. 488". [Dit boek is in de Uni-
versiteitsbibliotheek te Nijmegen aanwezig.]

Later werd mij bericht: „Door toeval hebben wij de doopakte gevonden in Simpel'
veld: op 11 Maart 1736 werd te Simpelveld R.K. gedoopt Claudius Ernestus, wettige
zoon van Christianus Foncken en van Maria JRümers. Doopgetuigen waren : Lambertus
Wauben i.p.l. van Claudius Ernestus Maria, graaf van Hoen zu Cartyls en Agnes Wi-
nans. Gegevens over zijn ouders hebben wij te Simpelveld niet gevonden.

In de overlijdensakte van 1820 staat vermeld, dat C. E. Voncken een zoon was van
Leonatdus Voncken. Dit is volgens de doopakte onjuist."

Aangezien het echtpaar Voncken-Houtvast onder mijn directe voorouders voorkomt,
houd ik mij voor eventuele verdere gegevens zeer aanbevolen.

Dr. J. HULK, Keel-, neus en oorarts, Phoenixtraat 7, Delft.

De Besturen der Afdelingen worden verzocht aan de Ie Secretaris
der N.G.V. de Heer A. W. Brave, vóór 1 Januari 1955, de namen van
hun candidaten voor de vacature ontstaan door het overlijden van de
Heer E. ]. D. de Munck, alsmede hun begroting voor 1955, in te zenden

CONTRIBUTIE
De Leden worden uitgenodigd hun contributie voor 1955 gaarne tijdig

te storten op de Girorekening No 547064 van de Penningmeester der
N.G.V. te Amsterdam; zij gelieven eveneens aandacht te schenken aan
de bij dit nummer gevoegde circulaire.
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AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST.

Nieuwe leden :
1405 A. Verburg, Binnensingel 3, Vlaardingen.
1406 O. P. L. Bremmer, Indonesië (nader adres volgt).
1407 J. A. Vossepoel, Tomatenstraat 260, 's-Gravenhage.
1408 P. H. Poppinga, Schiekade 41a, Rotterdam C. 2.
1409 Stephen Asmus, 80 North Main Street, Salt Lake City (Utah) USA.
1410 W . Grapendaal, Van Stolberglaan 5, Zeist.
1411 Dï J. C. Garnier, Waterstraat 54, Utrecht.
1412 M. F. de Visser, Spoorstraat 15, Barneveld.
1413 J. H. Hogeland, De Ruyterstraat 161, IJmuiden-Oost.
1414 Fr. Bakker, Valeriusstraat 15, Amsterdam O.
1416 Mr Dr G. L. van Oosten Slingeland, Oversteeg 41, De Steeg (Gld.).
1417 P. J. J. Baeten, Eindhovenseweg 113, Valkenswaard.
1418 P. H. Kok, Beethovenstraat 83hs, Amsterdam Z. 1.
1419 A. van Eek, Pieter Nieuwlandstraat 109, Utrecht.
1420 J. H. Smeets, Hamstraat 2, Spekholzerheide.
1421 D. C. Dros, Jekerstraat 901, Amsterdam Z. 2.
1422, J. M. W . Kampmeinert, Wieënweg 2, Brunssum (Lb.).
1423 B. Wieten, Zwaardemakerstraat 72 hs., Amsterdam O.
1424 Mevr. C. C. Alders-Timmermans, Ie Boerhaavestraat 3 II, Amsterdam O.
1425 J. B. Kamperdijk, Hoendiepstraat 22 II, Amsterdam Z. 2.
1426 Mevr. J. G. Smit-Warnier, Valeriusstraat 260 bv., Amsterdam Z. 1.
1427 C. G. van Veenendaal, P. C. Hooftstraat 142 B, Amsterdam Z. 1.
1428 J. A. M. van Well, Van der Waalsstraat 13 bv., Amsterdam O.
1429 W . J. Nieuwkoop, Michel Angelostraat 114 III, Amsterdam Z. 1.
1430 Ernst Tapper, Wiesenstrasse 40, Krefeld-Bochun, W . Duitsl.
1431 J. Okkersen, Fuchsiastraat 136, 's-Gravenhage.
1432 Dr. P. W. de Lange, Loosdrechtseweg 134, Hilversum.
1433 P. G. A. van der Jeugd, Bilderdijkkade 42 A, Amsterdam W . 1.
1434 J. de Graaf, Gijsbrecht van Amstelstraat 490, Hilversum.
1435 H. P. van Linschoten Jr., Lusthofstraat 48, Rotterdam O.
1436 A. van Beek, Sophia van Wurtemberglaan 46, Eindhoven.
1437 H. F. van Ingeren, Kometensingel 13, Amsterdam N.
1438 J. Das, arts, Prins Hendrikstraat 13, Winterswijk.

Wij delen tot ons leedwezen het overlijden mede van de leden :
92 E. J. D. de Munck, Haarlem.

393 J. D. Jordaan, Amsterdam.
997 S. H. Boot, Heemstede.

Adreswijzigingen :
14 F. W. van der Wart Jr., De Clecqstraat 73 III, Amsterdam W . 1.

183 L. J. Jonkhout, Bredeweg 57, Limmel (Lb.).
291 A. N. M. Spaargaren, Schenkkade 262, 's-Gravenhage 2.
843 Ir F. Nawijn, Stadhoudersweg 112D, Rotterdam C. 2.
877 B. B. J. Gemmel, Mathenesserlaan 372, Rotterdam W . 1.
898 Mr. Chr. M. Pool, Van der Houvenstraat 27, 's-Gravenhage (rectif.).

1161 E. Schokker, Gorechtkade 41 B, Groningen.
1170 Drs C. R. van Someren, Zuidplein 223, Rotterdam Z.
1251 J. H. Spelbos, Bokstraat 65 A, Utrecht.
1266 W. Feith, Wilhelminastraat 24, Velp (Gld.).
1267 Mevr. A. J. van Schenk Brill-van Steenbergen, Wilhelminastraat 24, Velp (Gld.).
1346 Mej. E. Chr. M. Hoefsmit, Witte Singel 91, Leiden.

Wij vernemen de geboorte, op 28 Oct. 1954 te 's-Gravenhage, van
Hubert Anthonie Rudolf,

zoon van de Heer en Mevrouw Verhoeve-Schnepper.,
en het huwelijk op 18 Oct. 1954 te Purmerend van

de Heer Ernst Roskam en Mejuffrouw Jaike Koomen.
Onze hartelijke gelukwensen. R.
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