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HET WEMELDINGSE GESLACHT SCHOEMAKER
1500-1680

(slot)

§ 5. De 6 kinderen van Cornelis Jacobse Schoemaker (IV b), f 1642/43.
1) 14- 2-1643. Marinus Cornelisse Schoemaker, hun halfbroeder, wordt

een der voogden van de 4 onmondige wezen van Cor-
nelis ]ac. Schoemaker en Maeijken Geerts. (3597, II, f.
35v.).

19-11-1660. In een acte wordt genoemd Marinis Corn. Schoemaker.
(3598, f. 14v.).

2) 9- 3-1645. Overlijden van Jacomijnken Schoemakers, jonged. (3597,
lijst der collater. successie).

24- 4-1645. Onder de erfgenamen van Jacomijnken Cornelisse Schoe-
makers van moederszijde worden genoemd: Gandolf Dig-
nisse en ]oos Jacobs, als gehuwd met Janneken Dignis,
van wie Jacomijnken een halve zuster was. (3597, Wees-
bouck).

3) 19- 1-1645. Overlijden van Foort Corn. Schoemaker (3597, coll.
succ.)...

4) 24- 3 1656. Cornelis Vlasman eiser contra Jacob Corn. Schoemaker,
die borg is voor Geerdt Marinisse (halfbroeder). (3597,
I, f. 209).

25- 7-1659. Overlijden van Jacob Cornelisse Schoemaker (3598, f. 1,
coll. succ).

5) 14- 1-1667. Genoemd: Cornelis Corn. Schoemaker en vrouw. (3598,
f. 43v).

6) 29- 3-1656. Genoemd: Geert Willemsen, geh. met Fooreken Corn.
Schoemakers (3597, II, f. 129). Op 24-1-1659 blijkt dit
echtpaar te Wolffardsdijcq te wonen (3598, f. 2v.).
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De nummers 1 en 2, Marinus en Jacomijnken, zijn kinderen uit Corne-
lis' eerste huwelijk. Het zal Cornelis Jac. Schoemaker wel eens geduizeld
hebben, zijn gezin telde vier „soorten" kinderen: zijn kinderen uit zijn
eerste en tweede huwelijk, en verder vóórkinderen van zijn eerste zowel
als van zijn tweede vrouw (zie blz. 116).

Wie over dit geslacht méér wil vinden, moet in de Schepenregisters
verder gaan daar, waar schrijver dezes zijn onderzoek staakte, in 1682
(zie blz. 113). Bovendien zijn er oude Kerkel. registers van Wemeldinge
bewaard gebleven, thans berustende onder de Kerkeraad der Ned. Herv.
Gemeente aldaar: Doopboeken 1594—1597; 1622—1735, 1739 vlg., met
aantekeningen over huwelijken vanaf 1733. De Archivaris der Ned. Herv.
Kerk, Mr. T. ]. Naudin ten Cate te Den Haag schreef mij 11-5-1950, dat
de Kerkeraad van Wem. zich op het standpunt stelt, dat deze registers te
oud zijn om ze naar andere archieven te verzenden. Men was wel bereid,
zo schreef hij, inzage ter plaatse na afspraak toe te staan. Volgens A. A.
Vorsterman v. Oijen, ,,De oude Kerkregisters in ons land" 1606—1617;
1644—1677.

Tenslotte: de Heer K. Dekker te Wemeldinge schreef mij in Juli 1952,
dat aldaar een indertijd door de Wemeldingse burgemeester Pieter Ver-
/are samengesteld geslachtsregister 1682—1849 van alle in die periode in
Wemeldinge gedoopten of gehuwden aanwezig is, in 1888 aan het Kerk-
archief geschonken (thans nr. 33). De combinatie al dezer bronnen zal
een onderzoek te Wemeldinge zéér vruchtbaar maken.

§ 6. Aanvullingen en correcties.
Nadat het bovenstaande was geschreven en begin 1953 ter redactie was

gedeponeerd, publiceerden de heren C. Philipse te Wemeldinge en ƒ. ƒ.
Polderman te Amersfoort in ,,De Navorscher" een drietal artikelen over
Wemeldinge, waarin enkele gegevens voorkomen, die vermeldingen van
mijn kant bevestigen of aanvullen*). Deze gegevens heb ik hieronder ver-
zameld:

a) 2-7-1595 werd gedoopt Leunke, dochter van Jan Schoemaker; getui-
gen waren Christiaen Foortse, Marij Foortse en Leunken, de vrouw
van ]an Snoup (P.). De vader moet zijn: Jan Cornelisse Schoemaecker
(III C), de doopgetuige Leunken is: Apollonia Corn. Schoemaker
(III B), zijn zuster (zie blz. 114/115). Is het kind Leunke identiek met
Leijnken, genoemd 15-9-1607 en 12-4-1636 (resp. blz. 115 en 118), of
is de lezing Leunke van P. niet geheel juist, of is het een vroeg over-
leden kind ?

b) Toonken Stevenaers, vrouw van Jan Jac. Schoemaker, in 1618 in het
Choor begraven (Ph. II). Dit is de vrouw van nr. IV a blz. 115).

c) Dirigenis Gandolfsz op 22-9-1613 in de kerk begraven, een kind van.
hem op 7-2-1614 (Ph. I); Hij was de eerste man van Appolonia
Jansdr Snoup, die hertrouwde met Cornelis Jac. Schoemaker (zie IV
b, blz. 116). Appolonia Jans, vrouw van Corn. Jac. Schoemaker, op'
14-10-1620 in de kerk begraven (Ph. II).

d) Frans Jac. Schoemaker idem 17-5-1614 (Ph. I). Dit is nr. IV c, blz.
117.

e) Digne Jacobs, vrouw van Davidt Jac. Schoemaker, in de kerk begraven
15-2-1627 (Ph. II). Het is niet duidelijk, of men uit Philipse's ver-
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melding verder moet opmaken, dat zij eerder weduwe was van Jan
Gillisz.). Davidt ]ac. Schoemaker (IV d, blz. 117) was dus, hoewel
kinderloos, niet ongehuwd.

Betreffende Lodgiec Foortssen, de man van Lijnken Jac. Schoemaecker
(IV e, blz. 117), verwijs ik naar mijn artikeltje „Vijf brouwerijen te Delft
rond 1600" in de Ned. Leeuw2), waarin óók vermeld worden de Wemel-
dingse biersteker Adriaen Lenaertss Paerdocooper en Jacob Corn. Kempe
(zie IV c, blz. 117).

In 3587, f. 15v., 5-9-1591 is sprake van een stuk land, gelegen bewesten
Dirc den Schoemakers, en in 3593, f. 93v., 10-7-1621 wordt een Herman
Aswerius Schoemaker genoemd. M^t laatstgenoemde zat ik enigszins ,,in
mijn maag", totdat ik in nr. 3620 vermeld vond de nalatenschap van Her-
man Asswerus, „Schoelapper ende Schoemaeker tot Wemeldinghe...",
d.d. 3-8-1624. Herman was dus schoenmaker van beroep, géén lid der
familie Schoemaker.

1) C. Philipse: „Begrafenissen uit de Kerke-rekeningen van Wemeldinge I", Nav. 94,
jrg. 1953/54, blz. 45/47; idem II, Nav. 95, 1954/55, blz. 157/159 (totaal de periode
1612—1627; wordt vervolgd).

/ . ƒ. Polderman: „De oudste doopboeken van Wemeldinge", Nav. 94, blz. 184/188,
met beschrijving van de aan het einde van paragraaf 5 genoemde Doopboeken en
met publicatie van het slechts drie bladzijden tellende Doopboek 1594—1597. Deze
drie artikelen worden hier verder geciteerd resp. als: Ph. I, Ph. II, en P.

2) Ned. Leeuw LXXII, 1955, 188/189.
3) Men wordt verzocht, de volgende correcties aan te brengen in deel 1 van dit artikel

blz. 114, regel 22, achter „Crijnken Cotnelisdr." invoegen: „Hun 7 kinderen volgen in
paragraaf 2." Blz. 116, het cijfer IVb, staande 6 regels boven de huismerken, te ver-
anderen in: „N.B." Blz. 117, regel 21, 1641 wordt 1642. Blz. 117, regel 33, „is overleden"
wordt „heden overleden". Blz. 119, regel 35, toevoegen: „(3597, II, f. 119v.)"

Amsterdam. Th. G. A. BOS.

MEDEDELINGEN OVER HET ACHTERHOEKSE
GESLACHT ALBERS UIT RUURLO

door
Drs. W. ALBERS

De eerste generaties van dit geslacht, die hier zullen worden opgevoerd,
bergen in zich twee mogelijkheden, waarlangs de nazaten zich kunnen
ontwikkelen, namelijk die van de landman en die van de stedeling. Dit
laat zich o.a. demonstreren aan de huwelijken, die omstreeks 1675 en
1700 gesloten worden. Deze huwelijken vinden enerzijds plaats met zo-
nen en dochters van boeren van gewaarde hoeven1), de z.g. erfgenamen
(zoals Hacken, Luesink, Langenbarg, Gotingh), waardoor zij nauw
betrokken zijn bij de zaken de Marke betreffende; anderzijds worden
leden van deze eerste generaties zwager van den Richter van Ruurlo
(Lowijs Aberson), van de „Ontfanger der Verpondinghe" (Adam
Aberson) en van officieren (zoals van de Luitenant Quirijn, gehuwd met
Elsken Bensinck, en van George Couttis, gehuwd met Elsebe Aberson,
die aanvankelijk page was aan het stadhouderlijk Hof van Willem Friso,
en later Ritmeester titulair). Beide mogelijkheden worden inderdaad in

*) De bezitter van een gewaarde hoeve (de zgn. Erfgenaam) heeft stemrecht in de
markeverg adering.
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het nageslacht gerealiseerd. In het begin van de achttiende eeuw splitsen
twee takken af, uitgaande van de broeders Egbert Albers en Berend Al-
bers. De Egbert-tak blijft de voorvaderlijke bouwterreinen trouw. Leden'
van deze tak bezitten tot in de twintigste eeuw nog hof en land te Ruurlo,
al zijn zij dan niet daadwerkelijk boer meer, doch houtvester en rent-
meester. De Berend-tak daarentegen vestigt zich reeds in het begin van
de achttiende eeuw in de stad en brengt kooplieden, officieren en intel-
lectuelen voort.

In de twee liniën ontstonden verschillende wapens:
In de Egbert-tak : Een veld van zilver, beladen met drie ruiten van sabel

2—1, en een schildhoofd van goud, waarin naar rechts
ziend een lopende windhond van sabel, gehalsband van
goud. Helmteken : ruit volgens het schild.

In de Berend-tak : Doorsneden :
1. In zilver drie druiventrossen van sinopel naast elkaar

geplaatst.
2. Van keel, beladen met een wagenwiel van goud. Helm-

teken : wagenwiel volgens het schild.
Daar de familiesituatie vóór 1700 niet direct is te reconstrueren uit

doop- en trouwboeken, door gebrek aan gegevens aldaar, doch er toch
met zekerheid nog enige familieverbanden op te voeren zijn, indirect uit
gerichtelijke archieven, eerst enige opmerkingen:

Volgens het Ned. Herv. trouwboek van Ruurlo (T.B.R.) ondertrouwt
te Ruurlo 7 Jan. 1672 Albert Egberts, jongman en zoon van overleden
Egbert Alberts, met Willemke Gotinghe, jongedochter van Berent thoe
Qotingh.

Volgens de Gerichtelijke protocollen van het Gericht te Ruurlo (G.P.
R.) eist Herman Guylicken in het begin van 1675 van Nele Hoogelocht
betaling van indertijd aan haar geleverd hooi. Daarop geeft Hendrick Eg-
berts, uit naam van zijn moeder (dus Nele Hoogelocht) te kennen, dat
zijn overleden vader indertijd reeds betaald heeft. Tal van aanwijzingen
duiden aan, dat deze Hendrick Egberts een broer is van bovengenoemde
Albert Egberts; enkele van deze aanwijzigingen zijn:
a) Als Albert Egberts gestorven is wordt Hendrik Egberts aangesteld

tot voogd over de kinderen van Albert Egberts. (G.P.R. 28 Oct.
1685).

b) Albert Egberts is eerste getuige bij de doop van een kind van Hendrik
Egberts, volgens het Ned. Herv. Doopboek te Ruurlo (D.B.R.)
7 Maart 1675.

c) Zowel Albert Egberts als Hendrik Egberts worden in de G.P.R. meer-
malen opgevoerd met de toenaam : alias Hoogelocht; aan niemand
anders wordt deze toenaam gegeven.

Uit bovenstaande is te resumeren :
Egbert Alberts leefde omstreeks 1650. Hij stierf vóór 7 Jan. 1672. Hij

huwde o.a. Nele. Hij was boer op de hoeve Hoogelocht. Hij had minstens
twee zoons, Albert en Hendrik, waarvan Albert de oudste zal zijn, gezien
hij vernoemd is naar de grootvader van vaderszijde. Zijn vrouw Nele
overleeft hem. Er zijn dan ook aanwijzingen, dat zij zijn tweede vrouw is
en de stiefmoeder van genoemde zoons. Als eerste vrouw komt in aan-
merking Hendersken Hacken, o.a., omdat :
a) meerdere malen bij familiezaken een lid van de familie Hacken be-

140



trokken is, hetgeen wijst op onderlinge verwantschap. Zo getuigt b.v.
op 15 November 1678 (D.B.R.) bij de doop van een dochter van Al-
bert Egberts ene Trijntje Hacke, die dus een famileilid van vaderszijde
zou zijn.

b) De eerste dochter van de zoon Hendrik heet Hendersken, en zou dus
vernoemd zijn naar de grootmoeder van vaderszijde.

c) De oudste zoon Albert wordt genoemd als erfgenaam van Hendersken
Hacke. (G.P.R. 3 Maart 1680. " ......Aelber Hoogeloch ende de ver-
dere Erffgns van Zall Hendersen Hacke " ) .

De doopdata van de kinderen van Hendrik komen voor in het D.B.R.;
die van de kinderen van Albert echter niet, behalve de doop van zijn
dochter Aeltjen op 15 November 1678. Uit het trouwboek (T.B.R.) ech-
ter blijkt, dat zowel een Derk Albers als een Egbert Albers zonen van
Albert Egberts zijn. Bovendien treedt er nog een Berend Albers op in
het T.B.R. in 1705, waarbij de naam van zijn vader niet is ingevuld. Een
aanwijzing, dat ook hij een zoon kan zijn van Albert Egberts ligt in het
feit, dat hij dan vernoemd zou zijn naar zijn grootvader van moederszijde,
Berent thoe Goting ; hij zou dan de tweede zoon zijn. Een definitief be-
wijs dat hij een broeder is van Egbert Albers en dus een zoon van Albert
Egberts alias Hoogelocht wordt gevonden in de gerichtelijke protocollen,
waar Egbert Albers als Oom en bloetmomber genoemd wordt over de on-
mondige kinderen van inmiddels overleden Berend Albers. (G.P.R.
24 October 1729).

De structuur van de volgende generaties is eenvoudiger te bepalen aan
de hand van gegevens uit de desbetreffende doop- en trouwboeken, zodat
verder met het vermelden van de gegevens zonder nadere discussie kan
worden volstaan. De verhoudingen zijn als volgt :

0 Albert, geboren omstreeks 1590; tr. N.N.
Kinderen o.a. Egbert. (Volgt I)

1 Egbert Alberts, Boer op de Hoogelocht, (Egbert Alberts thoe
Hoogelocht), geboren omstreeks 1620, gest. vóór 7 Januari 1672,
tr. Ie wsch. Hendersken Hacke2); tr. 2e Nele, die stierf na 1674.
(G.P.R. 17 Dec. 1674).
Kinderen o.a.:
1. Albert Egberts alias Hoogelocht. ( V o l g t - I I ) .
2. Hendrik Egberts alias Hoogelocht, gerichtslid van het Ge-

richt te Ruurlo (G.P.R. 1671, 1681); Pachter der middelen
des Kerspels Ruurlo (G.P.R. 1 Sept. 1680) en Tiendgaarder
(G.P.R. 2 Nov. 1682). Geb. omstreeks 1645, gest. na Juli
1686 (G.P.R.). Hij treedt veelvuldig op als ,,gjuncta per-
sona" voor zijn schoonvader Christoffel Bensinck voor het
innen van gelden. (G.P.R.). In 1670 treedt hij op als schutter
voor de Heer Rekenmeester Golsteijn. (G.P.R. 18 Juni 1670).
Vóór 1670 wordt hij door Wibbolt de Rhode van Heeckeren,
heer van Ruurlo, gedaagd voor de Edele Hove van Gelder-
land om een geldkwestie, welk proces Hendrik verliest. Hij
tr. Jacobjen Bensinck, dochter van Christoffel Bensinck, ge-
richtslid van het Gericht te Ruurlo, wsch. Pachter der Gene-
rale Consumptie, landeigenaar en brouwerij-bezitter, en Met-
jen Coesenkamp. (N.B. jacobjen haar zuster, Elsken Ben-

") Hacke was een gewaarde hoeve te Ruurlo.
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sinck huwde de luitenant Quirijn, zie boven.) Van het echt-
paar Egberts alias Hoogelocht-Bensinck gaat een geslacht
Plasbeecke uit, dat hier niet zal worden opgevoerd.

II Albert Egberts alias Hoogelocht, wsch. Boer3) op de Poorte-
naarsplaats te Ruurlo (G.P.R. 12 April 1717 etc); Gerichtslid
van het Gericht te Ruurlo. (G.P.R. 1672). Geboren omstreeks
1645. Hij sterft vóór 28 Oct. 1685 (G.P.R.) en na 3 Maart 1680
(G.P.R.). Hij komt in 1671 (G.P.R. 3 Aug. 1671), tezamen met
zijn broeder Hendrik (zie onder 12), met de Heer Stadholder
Johan van Munster overeen 40 gulden te betalen voor door hen
begane „breucken". Welke overtredingen het hier geldt is niet
uit het betreffende stuk op te maken. In 1680 (G.P.R. 3 Mrt.
1680) wordt hij genoemd als erfgenaam van overleden Henders-
ken Hacke. Hij ondertr. te Ruurlo 14 April 1672 Willemken Go-
tinghe, jonge dochter van Berent thoe Gotingh4). Kinderen uit
dit huwelijk:
1. Egbert Albers. (Volgt UIA).
2. Berend Albers. (Volgt IIIB).
3. Derck Albers, Diaken van de Ned. Herv. Kerk te Ruurlo,

waar hij in 1735 de „ontfanger der verpondinge" Adam
Abecson opvolgt. (D.B.R.). Hij sterft tussen 11 April en
22 December 1735 (G.P.R.). Hij bezit o.a. een „halve huys
ende hof f", een stuk land op Gotingh (G.P.R. 22 Dec. 1735)
en aanvankelijk een vierde deel van de Poortenaarsplaats, ge-
legen aan de Lusinkbrink, welk vierde, deel hij in 1717 ver-
maakt aan Albert, zoon van zijn broeder Egbert. (G.P.R.
12 April 1717). In 1731 wordt hij als Oom en bloedmomber
voogd over de kinderen van wijlen Albert Luesinck en Aeltje
Hemminck en in 1732 over de kinderen van Lodewijk Aber-
son en Hendrina Elferink, n.l.: Willem Abreson5), Janna
Abreson, Catrina Abreson en Anneken Abreson. In 1735
schenkt hij aan zijn „broeder saliger (Berend) naegelaten
twee soons Lowijs en Berent jeder Honderd gulden en Lowijs
een Bibel met silvere klampen en aan Berent twee silvere ges-
pels" (G.P.R. 12 Sept. 1735). Hij ondertr. te Ruurlo 6 Febr.
1729 Anneken Langenberg, dochter van Jan Langenberg^).
Geen progenituur.

4. Aalt je Albers, ged. te Ruurlo 15 Nov. 1678. Zij tr. te Ruurlo
Albert (?) Luesinck, boer op Luesinck7), zoon van Peter (?)
Luesinck.

UIA Egbert Albers, wsch. Boer op de Poortenaarsplaats te Ruurlo
(bestaende in huys, hoff, saeij- en weijdelandt met nogh wat
vheens daer toe behoerende. G. P. R. o.a. 12 Aug. 1705). Ge-
boren omstreeks 1672. Gest. op hoge ouderdom na 15 Juli 1751

3) Hier en in den vervolge zij onder Boer verstaan iemand, die de boerderij, die hij
bewoont en het land, dat hij bebouwt, in eigendom heeft. Dit in tegenstelling tot b.v.
pachtboer.

4) Gotingh was een gewaarde hoeve te Ruurlo.
r>) In de genealogieën Aberson zijn nazaten van deze Willem Abreson nimmer

opgevoerd. Heden ten dage echter komen nog zijn mannelijke nakomelingen voor.
°) Langenberg was een gewaarde hoeve te Ruurlo.
7) Luesinck was een gewaarde hoeve te Ruurlo.
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(G.P.R.). In 1710 koopt hij een stuk land op Pasmanskamp. In
1713 wordt hij aangeklaagd door de Hoog gestrengen Heer
Camerer Nijlandt, burgemeester der stad Deventer, als vol-
machtiger van de Heer Dr Wyllum Marijënbocgh over houtver-
koop. Hij zou voor struweel betaald hebben, terwijl hij eiken-
bomen laat hakken. Aan Egbert en zijn arbeiders wordt gerich-
telijk aangezegd het werk voorlopig te staken. (G.P.R. 9 Mei
1713). In 1725 wordt hij voogd over het onmondige kind Wille-
mina Albers, dochter van Berend Albers (Zie IIIB) en Judith
Aberson. Hij ondertr. te Ruurlo 14 April 1705 Willemina Ael-
berdinck, dochter van Jan Aalberdinck. Kinderen uit dit huwe-
lijk:
1. Albert Albers. (Volgt IVA).
2. Jenneken Albers, Boerin op wsch. Poortenaarsplaats; ged. te

Ruurlo 3 Juli 1707; tr. Ie, ondertr. te Ruurlo 24 Jan. 1750,
Harmen Florin, zoon van Peter Florin8). (Zij had niet veel
zin in dit huwelijk, gezien de utivoerige verslagen over haar
bedenkingen in G.P.R. Febr. 1750 e.v.) 2e, ondertr. te Ruurlo
4 Febr. 1763, Willem Straatman, zoon van Detk Straalman.
Haar echtgenoot trouwde in op de boerderij, die zij van haar
vader erfde.

3. Janna Albers, ged. te Ruurlo 19 Aug. 1709, ondertr. 17 Mei
1733 te Latum en Baar Berend van Kerckhof, zoon van Jan
van Ketckhof.

4. Jannes Albers, ged. te Ruurlo 20 Aug. 1711. Vroeg gestor-
ven.

5. Jannes Albers, ged. te Ruurlo 20 Aug. 1712.
6. Wilhelmus Albers, ged. te Ruurlo ... Jan. 1715. Vroeg ge-

storven.
7. Wilhelmina Albers, ged. te Ruurlo 6 Febr. 1716.
8. Wilhelmus Albers, ged. te Ruurlo 12 Maart 1723. Gest. tus-

sen 29 Nov. 1749 en 24 Maart 1750. (G.P.R.). Geen pro-
genituur.

IVA Albert Albers, Boer op de Wueste te Ruurlo (, een hoeve „vrij,
allodiaal in den Rigterambt Roderlo gelegen in den Brou-
wershoek kennelijk gelegen met desselvs onderhorige landerijen,
houtgewas, weijdegronden " etc. G.P.R. 19 April 1795).
Gerichtslid van het Gericht te Ruurlo (1753). Ged. te Ruurlo
28 Febr. 1706; gest. na 1 Dec. 1753 en vóór 1768. (G.P.R.).
Hij tr. Ie ondertr. te Ruurlo 27 Maart 1734 Janna Jansen, ged.
te Ruurlo 2 Jan. 1718; gest. te Ruurlo vóór 26 Juli 1736 (G.P.
R.), dochter van Willem Jansen en Aaltje Blumink. 2e ondertr.
te Ruurlo 31 Oct. 1739 Teuntjen Wuesteman, Boerin op de
Wueste, begr. te Ruurlo 7 Sept. 1794, dochter van Willem
Wuesteman, Boer op de Wueste.
Kinderen uit het Ie huwelijk:
1. Berend Albers, ged. te Ruurlo 16 Jan. 1735.

Kinderen uit het tweede huwelijk:
2. Jan Willem Albers. (Volgt VA).
3. Berendina Albers, Boerin op de Wueste te Ruurlo, ged. te

) Onder Neede lag een hoeve, genaamd Florin.
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Ruurlo 28 Sept. 1743. Zij bracht de hoeve van haar vader
in haar huwelijk mee. Zij tr. te Ruurlo 14 Juli 1769 Jan
Bouwmeester, ged. te Ruurlo 17 Mei 1738, gest. te Ruurlo
5 Maart 1781, zoon van Hendrik Bouwmeester en Griet jen
Bounk.

4. Janna Albers, ged. te Ruurlo 8 Mei 1746, gest. te Ruurlo
15 Oct. 1772. Zij tr. te Ruurlo 8 Jan. 1768 Hendrik Bouw-
meester, ged. Ruurlo 3 Febr. 1739, zoon van Jan Bouw-
meester en Liesbeth Groes. (Wordt vervolgd).

EEN EN ANDER OMTRENT FAMILIEWAPENS
door

R. T. MUSCHART
(Vervolg van Gens Nostra, jrg. 10 no. 7—8, pag. 129).

Mijne mededeeling omtrent sprekende wapens vervolgende, kies ik
thans eenige wapens met de namen Bolck, Bolk en Bolken, waarin vis-
schen voorkomen.

Altie Hendricksen Bolck afkomstig van Almelo en getrouwd met den
van Schuttorp afkomstigen Joan Gosens, die in 1654 burger van Oot-
marsum werd, voerde als wapen: "een verticaal geplaatste visch met den
rug naar links", zooals blijkt uit de linkerhelft van een gedeeld wapen met
het wapen Gosens, zijnde een schaar, als rechterhelft, welk wapen vol-
gens eene mij destijds door Dr A. Boekenoogen verstrekte mededeeling,
zich bevinden moet in een glasraam in een huis te Ootmarsum, dat in
1807 bewoond werd door Sara Jongejans.

Hendrick Bolck in 1669 te Gent in de Over Betuwe voerde als wapen:
„een verhoogde zwemmende visch vergezeld beneden van een schuin
kruisje volgens zijn lakafdruk met zijn' naam als randschrift in de Vol-
machten van de Geldersche Leenkamer.

Peter Bolck, die met zijne vrouw Elisabet van Biesen 23/10 1647 land
onder Ellecom verkocht, voerde volgens zijn zegel met zijn' naam als
randschrift aan Charter in doos folio 912 in het archief der Nassauschc-
domeinen als wapen: ,,een zwemmende visch, vergezeld van 7 korenaren,
waarvan 4 naast elkaar boven den visch en 2 naast elkaar beneden den visch."

Adriaan Huigensz. Bolk omstreeks 1625 te Enkhuizen getrouwd met
Arland, ook voorkomende als Erland, Verhee Woutersdochter en over-
leden in 1640, voerde volgens de Nederlandsche Leeuw 1886 pag. 12 en
volgens het M.S. Wapenboek van K. van Alkemade en P. van der Schel-
ling, getiteld: „Beschrijving van den ouden adelijken Huize en geslacht
der Heeren van Persijn" deel 2 in het Gemeente archief te Amsterdam als
wapen: „een golvende dwarsbalk vergezeld van 3 zwemmende visschen".

Dit zelfde wapen Bolk komt ook voor in het Armorial General Supple-
ment.

Mr Willem Bolk in 1738 Schepen van Enkhuizen voerde als wapen:
„gevierendeeld, I een omgewende haan in de rechterhelft vergezeld links
van een' leeuw; II 2 bladerkransen boven elkaar; III een staande beer op
grond met een touw verbonden aan een rechts in den grond geslagen
paaltje; IV een Stappend Schaap. En in een hartschild: een zwemmende
visch", volgens zijn zegel aan eene acte in het archief van de Weeskamer
van Enkhuizen in het Stadhuis aldaar.

144



W. Bolken in 1927 Kolonel der Infanterie te Amersfoort voerde vol-
gens diens mij verstrekte mededeeling als wapen: „doorsneden, A 2
zwaarden schuingekruist met de gevesten naar beneden, B: 2 zwemmende
visschen boven elkaar".

Al deze wapens zijn, voor zoover de visschen betreft, sprekende wa-
pens, want volgens het Middelnederlandsch Handwoordenboek van J.
Verdam, pag. 108, was bolc, bollic, bulc de benaming van een soort schel-
visch, en Mej. Baudet vermeldt in haar interessant werkje, getiteld: „De
maaltijd en de keuken in de Middeleeuwen" op de pagina's 88, 89, 90, 91
en 92 een groot aantal vischsoorten en daaronder op pag. 90 een visch-
soort bolc geheeten.

En in de rekening van Jan Beijer van Ontvangsten uit den Gelderschen
Tol tot Tiel van 1/10 1579 tot 1580 in het Archief van de Geldersche
Rekenkamer Inv. No 2504 vond ik de navolgende post: „14-2-1580 pas-
seert Thijs Jansz. mit 10 tonnen bollicxhooffden noch 1 ton abberdaen".
En in een proces van Ao 1616 in de Civiele processen van 1611 tot 1619
in het rechterlijk archief Harderwijk vond ik vermeld, dat Hartger Ger-
ritsz. te Harderwijk wonende, aan Herman Cuits burger tot Wesel ge-
zonden had 22 bennen Schelfisch met eene benne bolcks.

Mogelijk staat hiermede in verband de oude benaming bolkvanger voor
een overjas.

Tot zoover deze visch-wapens, thans laat ik volgen het wapen Bollaert
met eene gesteelde bloem.

In de Geertruidakerk te Bergen op Zoom ligt een grafzerk,
genummerd 26, met het navolgende grafschrift: „Hier leijt
begraven d Heer Jacob Drabbe in sijn leeven Borgem R deser
Stadt. Sterff den 6 July ende Jof R Anna Cornelis Bollaert
sijn huijsvrouwe is overleeden de 3 October beijde des jaers
1647".

Hierop een alliantiewapen onder één helm met als helm-
teeken dat van de familie Drabbe, zooals dat in het Armorial
General is beschreven, met het in dat Armorial met den naam
Drabbe beschrevene wapen als manswapen en als wapen van

de vrouw, dus van Anna Bollaert, „een keper vergezeld van 3 bloemen
aan gebladerde stelen als bovenstaande schets".

Aldus vond ik dit opschrift en dit alliantiewapen op deze grafzerk in
het jaar 1915 en evenzoo zijn beide door den Heer Juten vermeld in
Taxandria 1894, pag. 286, die daarbij vermeldt, dat die gesteelde bloemen
voorstellen de bloem van den bekenden bolderik, ook wel boldert gehee-
ten, met den Latijnschen naam agrostemma githago, welke veel tusschen
het koren groeit. Eveneens zegt Verdam in zijn Middelnederlandsch
Handwoordenboek van 1911 op pag. 108, dat bolderik een plant is.

Wij delen gaarne de geboorte mede van :
Heine Willem, zoon van de Heer en Mevrouw Van Maar-Hoefkens

te Eindhoven, geb. 25 Mei 1955 ;
Dirk Ferdinand, zoon van de Heer en Mevrouw Metz-la Maitre te

Utrecht, geb. 5 Juli 1955;
Cornelis Christiaan Nanne, zoon van de Heer en Mevrouw Wiegel'

Weber te Haarlem, geb. 14 Juli 1955.
Onze hartelijke gelukwensen. W. R.
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DE STOKJES ROEREN ZICH
Wederom zijn enige brieven binnen gekomen van belangstellende lezers met gegevens

inzake makelaarsstokjes; vgl. „Gens Nostra", 1954, 107—111; id. 1955, 2—5. Zo lang-
zamerhand verkrijgen we een aardig overzicht omtrent het aantal stokjes, dat hier en
daar nog in de verstrooiing aanwezig is, met de namen van de desbetreffende Amster-
damse makelaars bovendien en het jaar van hun benoeming, tegelijkertijd de ouderdom
van het stokje.

Een aardige omstandigheid is wel, dat ons medelid, de heer F. E. Farwerck te Hil-
versum een stokje opgaf van een zekere Dirk Lugt, terwijl ons lid, de heer D. C. A.
Lugt te Zierikzee eveneens van dezelfde familie een stafje noemde, doch n i e t van
dezelfde persoon en was hem de opgave van de heer Farwerck totaal onbekend, 't Ge-
volg hiervan is, dat een en ander een welkome aanvulling betekende voor de Stichting
Familie Lugt te 's Gravenhage. Door uitwisseling van gegevens komt men zodoende tot
merkwaardige resultaten.

Intussen is naar alle waarschijnlijkheid de tentoonstellingscatalogus, waar de heer
Thijs Mol het over had (blz. 3) thans ook terecht, welke echter niet dateert van ±
1880/90, doch van 1876, in welk jaar de historische tentoonstelling van Amsterdam
werd gehouden. Bedoelde catalogus is in het bezit van een broer van de heer Farwerck,
waarin op blz. 151 een lijst wordt gegeven van inzendingen van het Makelaarsgild.
Daaronder bevinden zich de volgende makelaarsstokjes:

No. 2545 18e eeuw Hendrik Cannegieter eig. F. H. Maschhaupt.
No. 2546 Ao. 1737 Jan Mooy eig. B. B. de Mesquita.
No. 2547 Ao. 1778 Isaac Bueno de Mesquita eig. B. B. de Mesquita.
No. 2551 Ao. 1796 Dirk Lugt eig. Jhr. Mr. W. E. Berg van Dussen

Muilkerk.
No. 2552 Ao. 1782 Harmanus Engelbertus

de Leeuw eig. C. Poortenaar.
Daarnaast geeft de heer Lugt te Zierikzee nog het stafje op van: De makelaar Johan-

nes Hermanus Lugt (1815—1872), aangesteld in 1836.
22 Maart 1836 werd door hem de vereiste belofte (i.p.v. de eed) afgelegd. Dit is

nog niet het jongste exemplaar in jaren, mij bekend. Dat is het stokje opgegeven door
de heer K. A. Citroen en voorkomende in het Rijksmuseum te Amsterdam (afd. Zilver-
depot, no. 12028/22), vervaardigd door Abr. Bout (Amsterdammer), met inscriptie:
Frederik Anthony Gluysteen 1837. Mij was tot nog toe bekend, dat tot omstreeks 1830
dergelijke stokjes werden uitgereikt.

Daarnaast mocht ik nog de navolgende opgaven van de heer Citroen ontvangen:
De fa. G. de Vries & Zonen te Amsterdam heeft 2 stokjes; één is eveneens gemaakt

door Bout, waarop staat: Gerardus Christiaan de Vries, 1807. Het tweede is ouder, ver-
vaardigd te Amsterdam in 1806 door Anthony Schiele, waarvan de inscriptie luidt:
Gerardus de Vries.

Twee van de 4 stokjes van Mr Bisschop („Gens Nostra", 1955, blz. 3) zijn eveneens
vervaardigd door Abr. Bout (1827 en 1817), het derde is van Daniël Lefeber (1783),
terwijl het vierde een onleesbaar meesterteken draagt en een datering van 1772. (Alles
volgens schriftelijke opgave van Mr Bisschop en niet geïnspecteerd door de heer
Citroen).

De stafjes Gluysteen en de Vries, bovengenoemd, vertonen ook geen „L" in de giet-
vorm. We kunnen dus gevoegelijk concluderen, dat deze stokjes altijd zonder ,,L" zijn
gemaakt. Tevens blijkt, zegt de heer Citroen, dat er enige specialisten waren voor de
fabricage van deze voorwerpen, en wel Daniël Lefeber vóór 1800 en Abraham Bout
daarna; Anthony Schiele is. een buitenbeentje.

Ook het stokje van de Antiekbeurs is thans terecht („Gens Nostra" 1955, blz. 3) en
wel aanwezig in het Museum Dreesmann te Amsterdam, Joh. Vermeerstraat 2, waarvoor
wijlen de heer Dreesman het indertijd heeft aangekocht, zodat hiermede ook dit exem-
plaar is achterhaald. Het betreft hier het stafje van Willem van Otterlo, Ao. 1707 vol-
gens opgave van de conservator van genoemd museum; zijnde het tot nog toe oudst
bekende exemplaar.

De heer F. Lugt, secretaris-penningmeester van genoemde familiestichting schrijft
nog: „Zijn aanstelling tot makelaar (dit betreft Dirk Lugt, 1779—1814) moet op de zeer
jeudige leeftijd van 17 jaar hebben plaats gehad."(!)

De heer Lugt uit Zierikzee geeft tenslotte nog zijn persoonlijke mening aangaande het
monogram in verband met de onduidelijke „L". Het geval blijft aprocrief.

De heer L. schrijft:
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„In „Amsterdamsche archiefvondsten" door Mr W. F. H. Oldewelt (f. H. de
Bussy, Amsterdam 1942) vindt U op pagina 44 een afbeelding van het monogram
van het makelaarsgilde voorkomende op de band van een der gildeboeken. De
afbeelding is nogal groot. Ook mij heeft het wel geïntrigeerd dat ik de ,,L" niet
kon vinden, maar ik geloof, dat de verklaring de volgende is, namelijk dat het
linker lange been van de ,,M" tevens het been is van de „L" en dat het korte
been van de „L" (die niet alleen op zijn kop, doch ook verkeerd om staat) te
vinden is in het vrij lange links boven horizontale streepje in het monogram."

Inmiddels kwamen de heren H. W. Alings en /. Carels -nog uit met copy in het
Makelaarsweekblad van Dinsdag 22 Februari 1955, waarbij de heer Carels naast een
terechtzetting van het meesterteken van Daniël Ie Feber bij Voet vermeld onder num-
mero 582 nog een nieuwe opgave verstrekt van een stokje in zijn bezit. De heer Carels
schrijft :

„Ik bezit zelf ook een makelaarsstokje van Daniël Ie Feber gemerkt D L F en
de drie Amsterdamse kruisjes met kroon. Onderaan de letter T van 1802. Ook
bij mijn stokje ontbreekt de L. Ingegraveerd is de naam Johan Hendrik Joosten,
Anno 1802. Dit stokje is al eens in veiling geweest omdat het tevens gemerkt is
met een herkeuringsmerkje n.l. het bijltje."

Het artikel van de heer Alings geeft naast een opgave uit de catalogus van 1876,
hier vóór reeds vermeld, weinig nieuws. Genoemde heer acht van een teruggaan op
oudere vormen en rechtsgronden niets gebleken noch aangetoond, doch geeft zelf even-
min het bewijs van het tegenover gestelde. Wellicht, dat mijn aangekondigde slotartikel
de heer Alings tevreden kan stellen, evenwel is het niet dienstig hierop thans vooruit te
lopen. Wel kan gezegd, dat, zoals ik ook reeds eerder schreef, deze stokjes bedoeld zijn
als legitimatie- en waardigheids attribuut, hetwelk echter niet wegneemt, dat het „we-
zen", de oorsprong van deze en andere stokken of staven dieper ligt en de makelaars in
de eerste helft van de 17e eeuw naar analogie van het „stokwezen" van oudsher hun
stafje kozen, geheel passend in het oude kader van rechtssymbool. Bij vergelijk van
diverse andere soorten, naast oude gebruiken en gewoonten meen ik uiteindelijk dit in
mijn slotartikel zo niet bewezen, dan toch aannemelijk te kunnen maken. Daarop dient
gewacht alvorens conclusies te kunnen trekken en dien ook ik te wachten, aangezien
mijn onderzoek dienaangaande nog niet geheel is afgesloten.

Veel in het artikel van de heer A. werd ook reeds door mij aangehaald, eveneens de
vermelding van de oudste keur omtrent de stokjes, Ao. 1636. Dat was bekend, doch
zegt dit niet meer, dan dat men in 1636 overging tot het officieel instellen van het ma-
kelaarsstokje. En dit ongetwijfeld naar analogie van de oude voorbeelden van andere
2oveel bekende soorten van stokken, welke voor het merendeel terug te brengen zijn tot
een oorspronkelijk rechtssymbool, waarvan ik de gronden nog nader hoop aan te tonen,
mede door vergelijkend materiaal. De heer Alings duidt slechts op de later geworden
nevenfunctie, welke ik gaarne erken en zelf ook reeds aangaf. Ik tracht hier echter de
oorsprong van het stoksymbool na te gaan, wat geheel iets anders is, ja, tegenoverge-
steld. Men dient deze beide punten van verklaring en onderzoek wel degelijk uit elkaar
te houden.

De suggestie van verklaring, waaróm een „stokje" gekozen werd, is m.i. min of meer
verwrongen, zonder hier thans verder op in te gaan. Men had immers de penning en
is het voor de hand liggend, dat wanneer men bang geweest zou zijn voor verliezen of
zoekraken men die door middel van een ringetje als draagpenning had kunnen gebrui-
ken. Neen, juist naast de gildepenning was het stokje als rechtssymbool noodzakelijk
met de andere functies aan het stokje toegekend.

Deze korte bijdrage is bedoeld als aanvulling van het gestelde in mijn voorgaande
beide opstellen en kunnen we thans overgaan tot het reeds aangekondigde slot-artikel
„In het teken van stok, staf en paal" wat meer een algemeen karakter zal dragen, ge-
zien in het licht van de folkloristische-heraldiek.

Doorn. KITS NIEUWENKAMP.

Naschrift.
Bij de revisie van de drukproef kwamen nog de volgende gegevens binnen : Volgens

het verslag van het Kon. Oudheidkundig Genootschap XCIV—XCV wordt op pag. 24
melding gemaakt van een geschenk van Mevrouw Mr. M. L. Gunning-Seelen betreffende
2 makelaarsstokjes van Abel Langerhuizen van 1795 en 1849; welwillende mededeling
van de Heer Citroen. Dus nog in 18 4 9 werden deze stokjes uitgereikt! — Np.
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BOEKBESPREKING
Dr. Titia ]. Geest. Madame de Charrière, Belle van Zuylen. Een leven

uit de achttiende eeuw. Van Gorcum's Historische Bibliotheek No. 45.
Assen 1955. Ingen. f3,90, geb. f5,25.

Met belangstelling heb ik kennis genomen van de beschrijving van het leven van
Be//e van Zuylen, zoals de schrijfster dit geeft aan de hand van brieven, archiefstukken
en haar voornaamste biograaf Philippe Godet, die twintig jaren gebruikte tot bestu-
dering van dit interessante leven.

De schrijfster bewijst ons de dienst deze twintig jaren te kunnen overslaan, en geeft
ons op onderhoudende wijze een juist beeld van Belle van Zuylen, haar werk en de
omgeving waarin zij leefde. Een bezoek dat wij het vorige jaar aan het kasteel Zuylen
brachten, werkte hierbij verhelderend en gaf ons de indruk, die de schrijfster nog aan-
merkelijke accentueerde.

Het boek is helder gesteld en leest gemakkelijk en geeft de liefhebber van historische
letterkundige figuren uren van aangename verpozing.

De firma Van Corcum verzorgde de uitgave op de haar eigen uitmuntende wijze.

Gelders Zilver, 12 Juni—4 September 1955, Gemeentemuseum Arnhem.
Tot ons leedwezen ontvingen wij deze catalogus te laat voor een bespreking in het

Juli-Aug. nummer van ons blad, zodat thans deze woorden slechts enkele dagen voor
de sluiting van de Tentoonstelling nog onder de ogen van onze leden komen. Wij
betreuren dit ten zeerste, daar een bezoek aan Arnhem ons het voorrecht heeft geschon-
ken deze schone weelde te kunnen zien. Het boek, 171 blz. groot, geeft een inleiding
voor elke stad waaruit het zilver afkomstig is en stelt leken hierdoor in staat deze
prachtige munten en voorwerpen met het oog eens kenners te bekijken.

De organisatoren verdienen de dank van alle bezoekers voor de wijze, waarop z\]
deze belangrijke collectie hebben kunnen tonen.

De catalogus zal ook na de tentoonstelling zijn waarde behouden door de belangrijke
gegevens die daarin verwerkt zijn.

Amsterdam, Augustus 1955. W. R.

De Heer W. Terwel, Apeldoornseweg 41 te Vaassen, deelt ons mede,
dat hij afschriften heeft gemaakt van de hier aanwezige Doop-, Trouw-
en Lidmaatboeken van de Ned. erv. Kerk te Vaassen en wel over de
volgende jaren :

Doopboek vanaf 1643 tot 1811. '
Trouwboek vanaf 1643 tot 1804.
Lidmaatboek vanaf 1680 tot 1881.
Hij is gaarne bereid om aan belangstellenden hiervoor gegevens te

verschaffen tegen insluiting van 2 postzegels a 10 cent voor kosten van
toezending.

De 2e secretaris, de Heer Renssen, verzoekt ons aan de leden mede
te delen dat hij in het vervolg de leden, die gegevens zoeken uit het
buitenland, liever de adressen verstrekt van de bevriende buitenlandse
zusterverenigingen, dan dat hij hun vragen zelf doorzendt.

Genoemde functionaris moet n.l. vaak tot drie keer toe naar het buiten-
land schrijven voor hij bericht terugontvangt, terwijl hij op zijn beurt
weer herhaalde klachten ontvangt van teleurgestelde leden. Het lijkt hem
daarom beter aan de leden zelf de adressen te verstrekken, zodat zij zich
rechtstreeks tot die verenigingen kunnen wenden.
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TIJDSCHRIFTEN REVUE
(Administrateur voor de lopende Jaargangen: ƒ. ƒ. G. Kranen, Bergsingel 196a, Rotterdam)

Den Aller, orgaan der familie van Aller, 3e Jrg. No. 3, Juni 1955 : Familiereunie III;
Uit de oude doos.

In de serie familie-organen roepen wij een hartelijk welkom toe aan :

Aldfaers erl" driemaandelijks orgaan van de Schotanus-Stichting, opgericht 12 April
1955 te Franeker; secretariaat: J. C. Kapteynlaan 37a, Groningen. No. 1, 12 Juli 1955:
De oprichtingsvergadering; de samenstelling van een archief; diverse mededelingen;
familieberichten.

De Stichtsche Heraut, 2e Jrg. No. 4, Juli 1955: Z. van Doorn. De kwartierstaat van
Jn, Petronella en Cornelis Zeger van Doorn.

De Brabantse Leeuw, Jrg. 5 No. 7, Juli 1955: F. W. Smulders., Een Zuster van Je-
roen Bosch; Th. G. A. Bos. Proeve van een studie over het uit Mechelen stammende ge-
slacht Waelpot, met stamboom; J. A. ten Care. Genealogische opmerkingen bij een acte
van de schepenen in de Eeninghe van Rijsbergen uit 1492; enz.

Brabantse Leeuw, Jrg. 4 No. 8, Aug. 1955: /. P. W. I. Smit. Het Bredase stads-
wapen als superlibris.

De Limburgse Leeuw, 3e Jrg. No. 6, Juli/Aug. 1955: Jan Verzijl. Genealogieën van
Venlose schepenfamilies XIV. Droesbeque (Droesbeck); C. van Wessem Cremer (Roer-
mond); M. G. M. A. van Heyst. Proeve ener genealogie van de Grondveldse familie
Lebens; Kwartierstaat van P. G. M. A. Fermin (1847—1912).

De Nederlandsche Leeuw, 72e Jrg. No. 7, Juli 1955: Bestuursberichten; W. Ph.
Veeren f; Mevrouw A. C. Boogaard-Bosch + 19 Juni 1955; A. H. Drijfhout van Hooff.
Een Waterlandse familie: Rijser, Zegers Rijser; Boekbespreking.

Idem, 72e Jrg. No. 8, Aug. 1955: A. H. Drijfhout van Hooff. Een Waterlandse fa-
milie; R. Wartena. Van Vinceler; /. H. van Mosselveld. Nogmaals Van Bommel. Korte
mededelingen. Vragen en antwoorden.

Ons Voorgeslacht, No. 54, 10e Jrg. Juli/Aug. 1955: N. A. Hamers. Welke Zuid-Hol-
landers vestigden zich sinds 1600 te Nijmegen ?; A. J. van Roon. De Smidt (Silver-
schoon);C. C. /. Lans. Het archief Nassau-La Leek ; T. van der Loos. De nakomelingen
van Adam Harel.

Bijgevoegd Inhoud en Naamregister 9e Jaargang.

It Beaken, Jiergong XVII No. 3/4/5, July 1955: nummer van 176 pagina's uitslui-
tend gewijd aan de stad Bolsward: Boalsert, Hert fan Westergoa.

Ons Amsterdam, 7e Jrg. No. 7, Juli 1955: B. Ram. Van St. Caeciliaklooster tot Raad-
huis; P. A. van der Linden Vooren. Het stadhuis van Jacob van Campen 300 jaar;
W. C. Verdoorn. Het Rijksmuseum; Het Amsterdamse Bos.

Idem, 7e Jrg. No. 8, Aug. 1955. D. de Ridder. De Willemssluis; /. H. Kruizinga.
Volkskunst in de Jordaan: de „Bavelaars ' van Sterk; Prof. Dr. /. Heimans. Lantaarn-
bladen in Amsterdam; H. W. Alings. Oudewater in Amsterdam en Amsterdam in Oude-
water.

Orde van Sint-Jan, Mededelingenblad, 6e Jrg. No. 24, Juni-Juli 1955: Jhr. Mr. C. C.
van Lidth de Jeude. De orde van Sint-Jan te Utrecht; C. M. van Asch van Wijck. De
Wereldraad van Kerken heeft ook een diaconale taak.

Het Personeel Statuut, 6e Jrg. No 5, Mei 1955: Mr. /. C. van Sandick. Door bedrog
verkregen echtscheiding; Examenopgaven, Examen B.B.Y.

Idem, 6e Jrg. No. 6, Juni 1955: Afscheid van Dr van Praag; de artikelen 8 en 9 van
de overeenkomst betreffende de toescheiding van staatsburgers, enz.
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De Speelwagen, 10e Jrg. No. 4, 1955: Jan Mens. 1355 Monnickendam 1955; Dr. F. J.
Kostelijk. Het eiland Marken; A. Mekken. Het Wieringer geslacht Maats; Mr. J.
Belonje. De Rode Eenhoorn te Nieuwe Niedorp.

L'Intermediaire des Généalogistes, No. 57, Mai 1955. Louis Robijns de Schneidauer.
Les Grands-Aumoniers d'Anvers; ƒ. Jacquart. Trois documents, une vie: celle de Marie-
Anne- Joseph Jucquart (1754—1791); M. E. Petit Genealogie de la familie Manfroy;
L. Poplemont. Het geslacht van Waerbeeck te Antwerpen; Dr. Jan den Tex. Etudiants
en droit a Padoue, provenant des Pays-Bas du Sud.

Idem, No. 58, Juillet 1955: J. Jacquart. Notes sur l'origine et la tenue des anciens
registres paroissiaux; E. de Riddere. Van Utberghe, anciennement Van Uytberghe; E.
Bouvier. Education et connaissance du milieu; P. E. Claessens. Ex Libris, etc.

Oostvlaamsche Zanten, 30e Jrg. No. 3—4, Mei-Augustus 1955: Mr. Jozef Vermeulen,
ondervoorzitter van de Bond, bij zijn 60e verjaardag; Keur uit de Gentse Gedichten door
Joost Wieland.

Der Deutsche Hugenott, 19. Jrg. No. 2, Mai 1955: Piemontesische Ostern; H. H. Bol-
huis. Wallonen von damals; Dr. G. Der Französische Dom in Berlin; E. A. Monnard.
Vom Psalmengesang der Vater.

Hessische Familienkunde, 1955, Band 5 und 6: Dr. A. Brauer. Anfange und Ent-
wiclung der Familie Hauck aus Wetzlar; Dr. F. H. Weber. Einwohnerverzeichnis des
Amtes Ulrichstein von 1586.

Institut [ür Auslandsbeziehungen, Mitteilungen, 5. Jrg. No. 3/4, Marz-April 1955.

Oldenburgische Quellen zur Familiengeschichte Heft 12, Juni 1955: Dr. Walter
Schaub. Die ersten Mannzahlregister der vier oldenburgischen Geestvogteien.

Zeitschrift für N'iedersachsische Familienkunde, 30. Jrg. Heft 3, Mai 1955 : Max
Rasch. Die Familien Horn und de Malfi in der Ahnentafel Theodor Storms; H. Dictheer.
Die alten Grabsteine in und an der Kirche zu Haseldorf; A. Glasen. Altes stormarisches
Bauerntum in Registern des 15. und 16. Jahrhunderts.

Der Schweizer Familienforscher, Le Généalogiste Suisse, 22. Jahrg. No. 3—5, Mei
1955: Jean Pettavel. La familie Boyve; La familie des Verrières; A. Bodmer. Die Hoch-
reutiner; Assemblee a Neuchatel; etc.

Instituto Internacional de Genealogica y Heraldica, Jrg. II No. 19. 20, 21, 1 en 15
Juli en 1 Aug. 1955: Mededelingen betreffende het van 6 tot 10 Oct. a.s. te houden
congres voor Genealogie en Heraldiek.

Amsterdam, Aug. 1955. W. R.

INTERNATIONAAL GENEALOGISCH EN HERALDISCH
CONGRES

Van 6 tot en met 11 October van dit jaar zal er een internationaal
genealogisch en heraldisch congres worden gehouden te Madrid. Van.
het uitgebreide programma, dat wij ontvingen, berichten wij U dat,
buiten de dagelijkse lezingen en discussies, o.a. ook bezocht zullen wor-
den het Escorial, het Pradomuseum, de stad Toledo en het nationale
militaire archief. Na het congres zullen nog excursies worden georgani-
seerd naar de voornaamste archieven, o.a. Cordova, Sevilla en Granada.
Inlichtingen over dit congres zijn te verkrijgen bij de 2e secretaris Mo-
lenaerplein 3 te Heemstede.
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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.
LXXVII. CUYTERS (KUYTERS)
a. Johannes Verzijl, notaris te 's Gravenhage, secretaris en rentmeester van Marie de

Thiennes gravin van Warfusé, zoon van Maarten Fransz. Verzijl en Maria Huy-
brechtsdr. Embrechts, gedoopt te Antwerpen (Notre Dame Sud) 9 November 1631,
overleden 's Gravenhage tussen 10 November 1669 en 11 November 1670, trouwt
's Gravenhage, ten stadhuize (ondertr. 2 Mei 1660) met Cornelia Jansdr. Cuyters
(Cuyter, Kuyters, Kuyter), overleden 's Gravenhage, begraven Rijswijk (impost
3 Mei 1707).
Huybert Verzijl, dekendrapier te Gouda, broer van Johannes Verzijl voornoemd, ge-
doopt te Antwerpen (Notre Dame Sud) 27 April 1630, begraven Gouda 29 Septem-
ber 1673, trouwt 's Gravenhage, ten stadhuize (ondertr. 21 Augustus 1661) Maria
Jansdr. Cuyters, begraven Gouda 3 Februari 1718.
Gevraagd: geboorteplaats en -data van Cornelia Jansdr. Cuyters en haar zuster
Maria Jansdr. Cuyters, alsmede hun ascendentie.

b. BOSVELD.
Berend Bosveld, zoon van Willem Bosveld en Johanna van Grol, kleinzoon van Har-
men Bosveld en Jantjen Bongers, trouwt te Rheden 18 Januari 1845 met Catharina
Geurdina Bosveld, dochter van Derk Bosveld en Aleyda Margaretha van Zadelhofi,
kleindochter van Albert Bosveld en Catharina Peters.
Waren deze twee families Bosveld aan elkaar verwant ? En zo ja, op welke wijze ?

c. VERZIJL.
Bij acte d.d. 7 December 1642 werd Gijsbert Jansz. Verzijl, van Zuylichem, door
Constantijn Huygens, Heer van Zuylcihem en Munnickenland, aangesteld tot rent-
meester van Munnickenland. Later werd Gijsbert Jansz. Verzijl ook nog aangesteld
tot schepen in het Hooggericht van Zuylichem. Hij was gehuwd met Lijntje Corsten
Pullen, dochter van Corstiaen Pullen (of Pellen), schout van Zuylcihem.
Gevraagd de ascendentie van Gijsbert Jansz. Verzijl.

D. J. KNOOPS, Jericholaan 99 A, Rotterdam-O.
LXXVIII. MARTENS

Wie kan mij inlichten omtrent de verdere afstamming van Marten Martens, gehuwd
te Hees, gemeente Nijmegen, 21 Juli 1726, met Catrina Geerdinks (Geerlings, Geerdings,
Geerlink). Hij was bij zijn huwelijk soldaat in het Regiment van Baron Van Els (Eist);
zijn kapitein was Dirk Joost Slopers. Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen ge-
boren en gedoopt te Nijmegen (gereformeerd):
1. 9 April 1727 : Hendrik Jan;
2. 20 September 1730: Anna;
3. 4 Februari 1733 : Willem;
4. 21 Maart 1738 : Karel;
5. 19 April 1741: Antonie (dochter);
6. 2 October 1746 : Martinus.

W. MARTENS, Scherpenzeelseweg 54, Leersum (Utr.).

LXXIX. LANDSAAT.
In 1873 woonden te Hilversum Lourens Holtmans en zijn echtgenote Maria Theodora

Landsaat.
Zij waren aldaar gehuwd op 3 Augustus 1850. De „bevolking ' te Hilversum ver-

meldt, dat Maria Theodora Landsaat in 1826 te Utrecht werd geboren. Echter „Utrecht"
kan geen opheldering geven. Kan iemand mij helpen ? Waar komt de naam Landsaat
vandaan ?

Aangezien de familie Stalenhoef zeer verwant is met alle R.K. families te Eemnes
worden alle gegevens hieromtrent gaarne verwacht.

G. STAALENHOEF, Marsmanstraat 2 R3, Amsterdam (W2), Slotermeer.
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LXXX. DE GROSSE.
Gevraagd gegevens omtrent herkomst en voorouders van :
Frans faseph de Grosse, steenhouwer te Amsterdam, die aldaar 2 Maart 1774 huwde

met Maria Danco. Hij blijkens huwelijks-inschrijving „komende uit Duton" ; volgens
overlijdensacte ouders onbekend, terwijl als geboorteplaats „Amer in Braband" wordt
opgegeven. Blijkens gedachtenispenning legde hij 16 Januari 1787 waarschijnlijk zijn
meesterproef af als steenhouwer.

M. M. J. HOOGENBOSCH, Koningstraat 91, Den Helder.

LXXXI. VAN DER WEERT.
a. Gevraagd de axendenten (kwartieren) van Hendrina van dec Weert, van Amster-

dam. Zij huwt Hasselt (Ov.), 9 Juli 1741 Wolter van Munster, van Genemuiden.
b. CARLIER-MARCHANT.

Gevraagd de axendenten (kwartieren) van het echtpaar Jan Carlier Gerardszoon,
geb. Gouda, huwt: 's-Gravenhage, 27 April 1800 Ida Arnoldina Marchant,

c. FRANCKOT-LABEEN.
Gevraagd de axendenten (kwartieren) van het echtpaar Olivier Franckot, geb. ca.
1610, overl. Dordrecht, 4 Oct. 1674, gehuwd met Anna Labeen, geb. ca. 1619, overl.
Dordrecht, 7 Sept. 1679.

d. DE MEE.
Gevraagd de axendenten (kwartieren) van Francyna de Mee (dochter van Jan de
Mee), geb. Dordrecht. Zij huwt Dordrecht, 25 Juli 1694 Frans van Scheers, ged.
Dordrecht, 12 Sept. 1672.

e. HISSINK.
Gevraagd de axendenten (kwartieren) van Aaltje Hissink, geb. 2 Dec. 1719. Doch-
ter van Gerrit en Wysken Willems. Zij huwt: Zutphen, 12 Mei 1741 Jasper Otto
Schaap, geb. Rijsselt (Warnsveld), 28 Januari 1712, overl. Zutphen, 17 Juni 1789.

f. NIJENHUIJSEN (NIEUWENHUIS).
Gevraagd de axendenten (kwartieren van Anna Nijenhuijsen (Nieuwenhuis), van
Zutphen. Zij huwt: Hasselt (Ov.), 14 Juni 1716 Werner Albertse Hartsuijker, ged.:
Hasselt, 27 Oct. 1689.

W. ENTERMAN, Singel 6, Den Helder.

LXXXII. HEYDRA.
Gegevens gevraagd betreffende de naam Heydra vóór 1709, waarschijnlijk te Kethel

en Spaland.
W. HEYDRA, Dalkruidstraat 21c, Roterdam N.

LXXXIII. DIMILJÉ.
a. Christiaan Philippus Dimiljé (ook : Demaille, De Miljé). Hij trouwt 22-5-1774 te

Franeker (heet dan : ,tot Salverd onder deze stadsjurisdictie") met Doedtje Claasis
Tuininga, j.d. alhier op het Vliedt. Uit dit huwelijk gedoopt Franker 14-10-1778
Annaetje (geb. 27-9).
Gevraagd : herkomst van Chr.' Ph. Dimiljé en zo mogeijlk kwartieren.

b. Johanna Nieuwaard.
Zij trouwt (o.t. 14-12-1777) Doetinchem 4-1-1778 met Jan Luessen, en heet dan:
„wonende alhier". Hij hertrouwt Doetinchem 16-4-1792 als wedr. van Johanna
Nieuwaart. Vermoedelijk is zij dus ± 1790 overleden, maar in Doetinchem kwam
ik haar naam nog slechts 1 maal tegen n.l. bij de doop van haar dochter.

Gevraagd : Plaats en herkomst en zo mogelijk kwartieren van Johanna Nieuwaard.
Mr. H. WAGENVOORT, Van Kijfhoeklaan 45, 's-Gravenhage.

ANTWOORD.
LII DUYSER

Het geslacht Duyser was inheems in de Bommelerwaard, vooral te Brakel, waar Dirk
Duyzer en Johanna de Jongh op 25 Sept. een dr. Janna laten dopen (get. Adriaantje
Duyzer), die ald. huwt 1 Febr. 1807 Engelbertus Wijburg, geb. Brakel 21 Oct. 1786.
Als ik mij niet vergis komen in de Gelderse trouwfiches van het Centraal Bureau veel
gegevens Duyser voor.

W. A. WIJBURG Jr., Utrecht.
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