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R. T. MUSCHART f

Dit laatste nummer van de tiende jaargang
moet worden geopend met de droeve mare
van het heengaan van ons Erelid en mede-
werker voor heraldiek, de Heer R. T.
Muschart, op Maandagochtend, 14 November
1.1. te acht ure. Dit overlijden betekent uoor
onze Vereniging en vooral voor Gens Nostra,
een zeer groot verlies. Bijna maandelijks moch-
ten wij een uitstekend en aantrekkelijk artikel

van zijn hand plaatsen en zijn werkkracht en genegenheid voor de
N.G.V. waren zo groot, dat wij het voorrecht hebben verscheidene bij-
dragen van hem nog in portefeuille te bezitten.

Onze leden, die zich rechtstreeks foor inlichtingen tot hem wendden,
vonden in hem steeds een welwillende en bekwame voorlichter, die alle
vragen op heraldisch gebied mei helderheid en accuratesse beant-
woordde,'puttende uit zijn beroemde, weergaloze collectie. Wij gedenken
de Heer Muschart in grote dankbaarheid voor al het goede dat hij ons
en de wapenkunde in het algemeen in zo rijke mate geschonken heeft.

Hij ruste in vrede. ' W. R.

185



EEN EN ANDER OMTRENT FAMILIE WAPENS
DE KRAANVOGEL

door
R. T. MUSCHART f

Mijne mededeelingen omtrent sprekende wapens vervolgende, kies ik
thans de wapens, waarin een kraanvogel voorkomt.

De bekende middeleeuwsche dichter Jacob van Maerlant vertelt ons
in zijn in de 2e helft der 13e eeuw verschenen werk „Naturen Bloeme"
deel 1 pag. 233 omtrent den kraanvogel het navolgende:

„Grus dats in Dietsche die Crane, Elcs jaers pleght hi te bestane Sine
vaert van Oesten ten Westen, Ende jeghen winter uut Sinen neste, Ende
Scept dan Sine Scare Alset ene lettre ware.

Alsi Scheppen hare wechwaert, So hebbense enen diese bewaert. Als
hi roept volghen Si naer, Ende kennen sijn luut al claer. Wort hi hees,
50 comter mede Een ander ropende in Sijn Stede Ende daer Si beten bi
nachte, Sceiden Si haer Sciltwachte, So dat die tiende waken moet. Die
ivachtens houden in haren voet Een keselkijn; of hem we doe Die vaec,
dat hem die voet ondoe, Ende hem die Keisel dan ontvalle, So roept hi,
dat Sijt horen alle."

en verder:

„Alsi van andren lande coemen, So heeft ment dicke vernoemen, Dat
51 Stene uutworpen dan, Daer men gout uut purgieren Can; Want alsi
verre sullen vlieghen, Ie wet wel al sonder lieghen, Dat Si inswelghen
Sant ende Stene, Ende in haer voete Somech ene Hebben Si Keselen,
dits haer Sin, Om Swaer te wesen int beghin, Dat niet te vaerdich, maer
bi stade Haer vlieghen es dus ghestade."

Wat blijkt nu uit dit verhaal van van Maerlant ? Hieruit blijkt, dat de
kraanvogel volgens de gedachten van onze voorouders een intelligent dier
was. Immers bij den aanvang van hun reis namen zij steenen in de pooten
om door de zwaarte daarvan te voorkomen, dat zij te hard van stapel
zouden loopen, welke Steenen zij dan gedurende de reis na elkaar lieten
vallen, zoodat zij voortdurend lichter werden en ten gevolge daarvan het
vliegen gemakkelijker werd en dit als compensatie voor de vermoeienis.

Maar er blijkt nog meer uit. Van Maerlant vertelt ons nl., dat, wan-
neer een troep kraanvogels beter bi nachte (dat is 's nachts, 's avonds op
den grond neerstreek, van het oude werkwoord beten voor naer beneden
gaan, dalen van daar de benaming beting voor het voorwerp aan boord
der schepen, dienende om de ankerketting naar benedendeks te doen af-
dalen en vandaar ons gezegde in het zand bijten) dat dan volgens de ge-
dachten onzer voorouders de troep omringd wordt door een cordon van
Schildwachten, zoodat de troep veilig en rustig kan uitrusten en slapen
en de kraanvogel dus ook een waakzaam dier was.

En om nu te voorkomen, dat die Schildwachten, die wakers dus, in
slaap zouden vallen en dus hun' dienst niet naar behooren zouden kun-
nen verrichten, namen zij een' steen in één der pooten, die zij opgetrok-
ken hielden. Kreeg nu zulk een waker een aanval van slaap (of hem we
doe die vaec) dan ontspanden zich de teenen, waarmede hij den steen om-
klemd hield en viel de steen uit zijn' poot. Dit bemerkte de waker dan en
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gaf hij daarvan kennis door geroep (So roep hi, dat Sijt horen alle), zoo-
dat hij afgelost kon worden door één der niet wakers.

Behalve een bewijs van intelligentie is dit tevens een bewijs van op-
rechtheid, de vogel nl. komt er rond voor uit, dat hij dreigt in slaap te
vallen en niet meer in staat is zijn' dienst als waker uit te oefenen.

Om deze eigenschappen nu gold de kraanvogel bij onze voorouders als
symbool ooor waakzaamheid en oprechtheid en inderdaad een dier met
zulke eigenschappen heeft dunkt me daarop het volste recht.

Uit het voorgaande blijkt dus duidelijk het innig verband van deze
kraanvogel met den steen en vandaar, dat de kraanvogel in de heraldiek
steeds afgebeeld wordt als een Steltlooper met een' steen in één der op-
getrokken pooten. Deze steen is het Criterium, waar alles om draait en
daarom kan een vogel in een wapen zonder een' steen in één der opge-
trokken pooten nimmer een kraanvogel zijn, en daarom acht ik dan ook
de mededeeling van Rietstap in zijn Handboek der Wapenkunde op pag.
194, dat de kraanvogel meestal zijn' rechterpoot oplicht en daarin een
steen houdt, onjuist. Naar mijne mening moeten we voor dat woord
meestal het woord altijd stellen. En daarom is de mededeeling van Riet-
stap in zijn Armorial Général, dat de burcht in het wapen der familie Bom
van Kranenburg getopt is met 3 kraanvogels „Sans vigilances" (het
Fransche woord voor den steen in den poot der kraanvogels) naar mijne
meening volstrekt onjuist.

En dat de kraanvogel inderdaad als symbool van waakzaamheid en
oprechtheid gold, blijkt duidelijk uit de navolgende voorbeelden.

1°. In de Groote Kerk te Medemblik ligt een grafzerk genummerd 191,
waaronder begraven werd de 24 Juli 1668 overleden burgemeester dier
stad Jan Cornelisen Hauwert. Op deze grafzerk is afgebeeld een kraan-
vogel met een' Steen in den opgetrokken rechterpoot en met den linker-
poot rustende op de letter H om het rechterbeen waarvan de letter C en
dit alles binnen een' ovalen rand, op het bovengedeelte waarvan de woor-
den: Wacker en Oprecht, zooals uit onderstaande afbeelding blijkt.

2°. In de Brieven en requesten aan de regering van Doesburg ligt een
brief van het Committé van Waakzaamheid en Toezicht der stad Zut-
phen van 8 September 1797 en daarop een groote lakafdruk, vertoonende
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,,een omgewende kraanvogel" met als randschrift de woorden „Committe
van Zutphen".

3°. Volgens ,,de Uithangteekens" door van Lennep en ter Gouw Oc-
tavo uitgave van 1868 deel 2 pag. 352 was toen eenige jaren geleden in
de Breestraat te Leeuwarden de afbeelding van een' kraanvogel te zien
met als onderschrift:

Aldus moet men waken
In de Kranenwacht.

4°. In de Brieven van Vlootvoogden aan de Admiraliteit op de Maze
Omslag No. 466 in het Rijksarchief te 's Gravenhage liggen 2 brieven
van Card Martensz. van 23/5 1675 en 25/5 1675 Capitein ter Zee in het
schip „de Waeckende Craen".

In verband nu met het voorgaande kunnen wij de navolgende wapens
als een soort sprekende wapens beschouwen.

1°. Van de familie Wachter te Rotterdam, die.volgens het Armorial
Général als wapen voerde een' kraanvogel op grond en waartoe o.a. be-
hoorde P. Wachter in 1795 en 1796 Secretaris van het Committee van
Koophandel en Zeevaart aldaar volgens diens lakafdrukken in de Inge-
komen Stukken bij het Departement van Koophandel en Zeevaart. 2°.
Van xx?xx de Wachter in 1723 te Amsterdam en in 1724 te 's Graven-
hage volgens zijne lakafdrukken in het Rechterlijk Archief Doesburg als
wapen een' kraanvogel vertoonende. 3°. Van eene familie de Wacker te
Amsterdam met een kraanvogel op grond als wapen volgens het Armorial
Général en waartoe behoorde Hendrik de Wacker in 1712 en 1713 regent
van het Leprooshuis te Amsterdam volgens het Wapenboek dier regenten
in het Gemeente Archief aldaar. 4°. Van Klaas Wacker in 1742 boek-
houder van het Arnhemsche Tappersgilde, wiens wapen op den beker
van dat gilde in het Gemeente Museum te Arnhem een' kraanvogel ver-
toont. 5°. Van Outgaert Frederik Wagman in 1686 vaandrager van de
O.I. Comp. op Ceylon, die volgens de Wapenheraut 1901 pag. 60 al.=
wapen een' kraanvogel voerde. En 6° van Abraham de Wakker in 1771
Overman van het Zakkendragersgilde te Rotterdam, wiens wapen op de
schilderij van het Zakkendragershuisgilde in het Museum van Oudheden
aldaar vertoont: „doorsneden, A in goud een zwarte kraanvogel, B in
rood 2 zilveren eenden naast elkaar".

Zooals wij zagen begint van Maerlant zijn verhaal over den Kraan-
vogel met de woorden „Grus dats in Dietsche die Crane". Dit woord
grus nu is het Latijnsche woord voor kraanvogel, in welk verband het wel
zeer opmerkelijk is, dat eene familie Grustra volgens een M.S. Wapen-
boekje in de Kanselarij Bibliotheek te Leeuwarden van J. Wenning, ge-
titeld „de Navorscher der Heraldiek" als wapen voerde een gevierendeeld
wapen met den Frieschen adelaar inl, eene ster in 2, eene lelie in 3 en
eene roos in 4 en daarbij als helmteken: een kraanvogel. Dit wapen is in
het Amorial Général beschreven voor eene te Rauwerd gevestigde fa-
milie Groestra.

En van dit Latijnsche woord grus is afgeleid het Fransche woord grue
voor den kraanvogel en nu zien wij, dat de lakafdruk van Johan Ie Grue
14/4 1636 Controlleur der convooien te Heusden in de Missiven aan den
Raad van State als wapen vertoont een' gekroonden kraanvogel.

Het Latijnsche woord voor waakzaamheid luidt vigilantia ook wel
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vigilia en vandaar, dat het wapen van ƒ. C. Th. Vigelius in 1858 apo-
theker te 's Gravenhage in het Gemeente Museum aldaar vertoont „een
kraanvogel met steen in den opgetrokken rechterpoot op grond vergezeld
boven van 2 sterren naast elkaar." In verband hiermede kunnen wij met
zekerheid constateeren, dat de 2 wapens met den naam Vigilius in het
Amorial Général waarvan de daarin voorkomende vogel als een ooievaar
is beschreven, foutief zijn. Geheel in overeenstemming hiermede vertoont
het wapen van eene familie van Cranwelt „in groen een gouden kraan-
vogel met zilveren steen in zijn' poot" en als wapenspreuk: „Vigilia et
labore" is „Door waakzaamheid en arbeid." En vandaar ook, dat de
steen, dien de kraanvogel in de wapens in zijn' poot houdt, in de Fran-
sche heraldiek Vigilance genoemd wordt.

Arnhem, Oct. 1955.

VAN EEN 105-JARIGE
EN HAAR ZOON, EEN DROOGSCHEERDER

In Genesis V e.v. kan men lezen, dat Adam 930 jaar is geworden, Methusalem 969.
zijn zoon Lamech 777, diens zoon Noach 950. Zulke astronomische leeftijden zijn
voorzover ik weet in onze Lage Landen nimmer bereikt. Hoogstens 100, of enkele
jaren meer. Zo stierf op 5 Januari 1741 te Enkhuizen in de leeftijd van bijna 106 jaar
Tryntje Mattys, weduwe van facob Cornelisz. Ik bezit een uitnodiging tot haar
begrafenis, gericht aan zekere heer Jam(n?) Biman. Het document luidt als volgt:

Gebooren den 24. Juny 1635. H. Callenbach.

Overleden den 5. January 1741.

In ENCKHUYZEN, Anno 1741.
Op Donderdag, den 12. January,

Namiddag ten twee Uuren.
Word UE. ter Begravenisse verzogt, met

TRYNTJE
MATTHYS,

Weduwe van
JACOB CORNELISZ.

ToornStraat.

Zoo Grysheid Wonder baart, 't is hier! Wilt 't
Lyk verzeilen.

Dat haast door Ouderdom, op Barber Linkers
spoor,

Een Hondert en schier Zes, veel Jaaren kwam
te tellen;

Wanneer de ziel verhuist, naar 't Heilig-Hemel-
Koor.

Zal uit-gedragen worden, ten Huyze van Haar Zoon
Cornelis Jacobsz. Droogscheerder. op 't Verlaat.
Als Vrind in Huys te komen.

D' Heer Jam Biman. Zuyder Kerk.
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Gewezen wordt op Barber Linker, kennelijk op iemand, wiens ziel op hoge leeftijd
is verhuisd naar 't Heilig Hemel Koor. Tryntje's zoon Cornclis was blijkens de uitno-
diging droogscheerder van beroep. Hierover wat meer.

Op plaat 10 van Steenkamp's „Heraldisch Vademecum" (S. W. Melchior, Amers-
foort) is afgebeeld een droogscheerdersschaar, op pag. 39 ook genoemd „schapenschaar".
Dit nu is absoluut onjuist. Wel juist is 't weinige, dat Pama in „Handboek der Wapen-
kunde" (J. B. Rietstap, 3e druk, E. J. Brill 1943) schrijft. Hij onderscheidt de „schapen-
scharen (Fr. forces de tondeur, D. Schafscheere) en de „droogscheerdersscharen
(Fr. forces, D. Tuchscheere), en leert ons, dat de schapenschaar puntig is, de droog-
scheerdersschaar vierkant met afgehakte einden. Hierbij Afb. 43 No 2.

Een droogscheerder is een Tuchscherer, tondeur de drap, cloth-shearer: hij scheert
Tuch, laken. Heeft niets te maken met schapen, en evenmin met barbiersaangelegenheden.
Mr N. W. Posthumus wijdde aan de droogscheerders een heel boek: „Bescheiden
betreffende de provinciale organisatie der Hollandsche lakenbereiders (de zgn. droog-
scheerderssynode") (Amsterdam, Joh. Muller, 1917). „Bij deze lakenbereiders — aldus
de schrijver — waren twee categorieën te onderscheiden: de eigenlijke lakenbereiders,
die uitsluitend vreemde, en de lakenreeders, die alleen eigen lakens bewerkten". En
voorts: „Ik heb de indruk gekregen, dat met den naam droogscheerders alleen de
lakenbereiders, die vreemde lakens bereiden, werden aangeduid". In een plakkaat
van de Staten van Holland en Westfriesland van 16 Juli 1638 wordt gesproken van
„eenige muyterye door de laeckenbereyders- ofte droochscheerdersgasten". En in
andere plakkaten wordt melding gemaakt van lakenbereydersgilden, hooftmans, hooft-
luyden, deeckens, overmans, overluyden, agtmans en vinders. Ja, ook van stakingen,
zoals te Leiden in de jaren 1637 en 1643. Of in Hoorn, waar de droogscheerdersgasten
in verband met „de tegenwoordige diere tyt" eisten hun dagloon van 16 stuivers te
verhogen tot 18 stuivers. Aangezien de bazen weigerden zoo veel te betalen, legden
ze 't werk neer. Tempora mutantur. Maar toch niet op elk gebied !

De taak eens droogscheerders begon als het laken was geweven. Zij verwijderden
met een speciale schaar alle uitstekende draadjes en andere oneffenheden, „bereidden"
aldus het laken.

In het „Woordenboek der Nederlandsche Taal (bew. door Dr J. A. N. Knuttel. 1916)
wordt droogscheren, droechsceren, verklaard als laken in drogen toestand scheren.
Een droogscheedersschaar als „uit één stuk gebogen schaar met rechthoekig afgesneden
uiteinden; ook als figuur in de heraldiek" Het „Middelnederlandsch Woordenboek" van
Drs Verwijt en Verdam noemt ook de droogsceerie, droechscherier, droghscherdere, zoo
genoemd in tegenstelling van de barbiers of baertmakers, die voor hun scheren water
noodig hebben.

Onder de lakenbereiders vinden wij allerlei bekende namen:
C. G. van Berensteyn, Delft, hoofdman.
/. W. van Beuningen, Amsterdam, overman.
W. Bolland, Delft, overman.
Is. van der Burgh, Delft, hoofdman.
W. J. van Heemskerck, Leiden, hoofdman.
A. Heynsius, Delft, deken.
A. A. Crol, Enkhuizen, overman.
Mr P. Teding van Berkhout. Delft, deken.
C. van Vollenhoven, Haarlem, deken en vinder.

Blijkbaar nog niet zo'n min baantje. Maar het loon zestien stuivers, voor een
dagtaak !
s-Gravenhage. Mr. J. G. HUIJSER.

Ons geacht medelid, de Heer Drs. C. R. van Someren, Deldenerbroek
C816, Ambt Delden (O.) heeft op de gepubliceerde Poortersinschrijvin-
gen van Rotterdam een alfabetische klapper samengesteld, waaruit de
leden inlichtingen kunnen verkrijgen a raison van 2 postzegels a 10 ets.
De klapper zal geregeld worden aangevuld naar mate de publicaties in
Gens Nostra worden voortgezet.
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ENIGE CRITISCHE OPMERKINGEN OVER
„HET PRIVILEGIE SEMEYNS"

door
J. F. DAARNHOUWER

In mijn artikel „Een legende definitief ontzenuwd", verschenen in
Gens Nostra, Jaargang 9, No. 12 van December 1954, heb ik afdoende
Buyskes'*) mededeling bewezen, dat enige takken van het geslacht Kik-
kert weliswaar uit het Enkhuizer geslacht Semeyns stammen, doch dat de
wijdvertakte legende over een afstamming uit de Graven van Egmond via
Semeyns, voorzover dit de Kikkert's betreft, onjuist is. Immers, deze
Kikkert-takken stammen af van Gerbrand Semeyns, jongste zoon van
Simon en niet van de oudste zoon Meinett en diens vrouw Geerf Si-
monsdr. van Waervershoef (uit Egmond).

Het ware te wensen geweest dat Buyskes wat dieper op de afstam-
ming van bovengenoemde Geert Simonsdr. van Waervershoef was inge-
gaan, maar had hij dat gedaan, dan zou misschien een gedeelte van zijn
„Privilegie" niet zijn geschreven.

Hij vertelt ons dat Geert een achterkleindochter was van Groot Allert
Janszn. van Egmond, geb. te Andijk ca. 1483, bastaard van ]an Ie, Graaf
van Egmond en van Josina, dr. van Werver, Heer van Waervershoef. In
1517 en 1523 zou hij Keizer Karel V met Enkhuizer schepen naar Spanje
hebben gebracht en in laatstgenoemd jaar zou hij Vroedschap van Enk-
huizen zijn geweest. Karel V zou hem als wapen „de rood en wit-gemeng-
de leeuw en baarn met twee gouden olijftakken in het kruys over den
anderen bij syn waepen van Egmondt" hebben gegeven.

Vaststaat dat er inderdaad te Enkhuizen in het begin van de 16de eeuw
een Albert ]ansz. heeft geleefd, die identiek kan zijn met de door Buyskes
genoemde Allert:
Rechterlijk Archief 5028,
fol. 3 : anno 1529 — Albart ]ansz. is weesmeester,
fol. 4 : op 10 Mei 1530 is Groer Albert borg.
fol. 9 verso : anno 1534 hebben wij Albert Jansz. alias groete Al-

bert en Jan Albertsz Goes ontfangen van Arys Willemsz.
fol. 11 : anno 1534 Albert Jansz. is weesmeester.
fol. 28 : anno 1544 „Item Ghryet Jan Groet Alberts van byer 3 gld. 8 st.
fol. 55 : anno 1549 Vreeck Jan Groet Alberts weeskyndt.

Hiermede is het bestaan van Albert Jansz., zijn vrouw Griet en een
zoon Vreeck voldoende aangetoond. Buyskes zegt dat Allert gehuwd was
met Geerfe Wiggertsdr. en in 1534 te Enkhuizen zou zijn overleden. Dat
Albert's vrouw Griet heette, blijkt uit het Rechterlijk Archief, maar hoe
komt hij aan „Wiggertsdr." Is dit een verzinsel „omdat zijn oudste zoon
Wigger wel naar zijn grootvader aan moeder's kant moest heten ?" Over
zoon Vreeck zegt Buyskes niets, uiteindelijk komt hij op Wigger, Josina
en Jan als kinderen, zodat ik al twijfel of Allert en Albert één en dezelfde
persoon is.

Op blz. 172 onder nr. 60 geeft Buyskes een verklaring dd. 1.4.1600
van een Lamoraal van Egmond (niet te verwarren met zijn beroemde

') Zie zijn ,,Het Privilegie Semeyns", 1907.
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naamgenoot), waarin deze o.m. zegt, dat zijn grootvader heimelijk ge-
trouwd was met ]osina (van Waervershoef) en dat „opte Hoeve aan
Dijk" in H83 een zoonAlbert werd geboren, die 3 zoons kreeg: Wigger,
jan en Simon. Dit is geen origineel stuk, doch een door Pieter Semeyns
op 23.11.1733 vervaardigd afschrift van een copie, die Nots. van der
Goes op 17.11.1687 van het origineel zou hebben gemaakt. Hoogst merk-
waardig is dat deze acte niet voorkomt in het Protocol van Nots. van der
Goes2)!

Op blz. 176 onder nr. 61 geeft Buyskes een facsimile van een door
Nots. Sampson op 19.10.1648 gemaakt afschrift van een ongetekend
ontwerp voor Meinert Semeyns, waarschijnlijk daterend van kort voor
1606. De eerste zin luidt als volgt: ,,De vader van Geertien Simons3)
heette Simon, zyn moeder ]osina, haar vader Allert, syn vader ]ohan,
Grave van Egmont".

Dit klopt dus geenszins met de verklaring van Lamoraal (zie boven),
welke hierdoor in een vreemd daglicht komt te staan.

Het stuk van Nots. Sampson moet echt zijn, maar mist desondanks
iedere waarde, daar het een copie is van een zuiver particulier stuk, niet
van een acte. De minuut is dan ook niet opgenomen in het protocol van
Nots. Sampson*). Mr. ƒ. W. Groesbeek, Rijksarchivaris te Haarlem,
schrijft hij in dit verband, dat men de indruk krijgt alsof men Nots. Samp-
son had gevraagd „of hij eens even een afschrift wilde maken van dit
stuk papier", kennelijk met het doel om van een dubieus stuk een „acte"
te maken. Toch is dit doel niet bereikt, want de notaris doet niet anders
dan verklaren, dat hij dit of dat stuk gezien heeft, en doet daarbij geen
enkele uitspraak over de juistheid van de inhoud. Geen enkele door Buys-
kes opgenomen copie over de afstamming uit en verwantschap met Eg-
mond is door de betreffende notarissen in hun protocol opgenomen ! Ik
vraag mij met Mr. /. W. Groesbeek af waarom van al zulke verklaringen
notariële copieën gemaakt moesten worden als de originelen bestonden ?
Waren er misschien gebreken in de originelen, die men wilde verbergen ?
Als b.v. de verklaring van Lamoraal naar het origineel gemaakt zou zijn,
dan was de bewijskracht zelfs nog dubieus. Hij zegt feitelijk niets anders
dan dat hij „een geslagtrekening gezien heeft", die hem werd voorgelegd.

Enfin, Buyskes concludeert dat Allert geen zoon Simon gehad kan
hebben en hij neemt daarom aan dat de kinderen, Wigger, Josina en Jan
waren, waarbij Vreeck over het hoofd wordt gezien.

]osina zou gehuwd geweest zijn met lsbrand van Waervershoef, waar-
uit Siman, geh. met Suster Dirksdr. Roodvelt. Uit dit laatste huwelijk
Geertmoer Simonsdr., geh. met Meinert Simonsz. Semeyns5).

Hoe komt Buyskes aan al die wijsheid ? Bronnen noemt hij niet, be-
halve wat afschriften van copieën van originelen, die niet meer bestaan en
waarvan de waarde hoogst dubieus is.

Ik heb getracht om terugwerkend nog iets concreets te vinden, doch
ook daarbij kwamen vreemde dingen aan het licht. Volgens Buyskes
werd Wigger Allertsz. (Groot van Egmond) in 1503 te Enkhuizen ge-
boren, overleden volgens zijn grafzerk te Medemblik op de laatste dag
2) Gemeente Archief te Alkmaar.
3) De vrouw van Meinert Simonsz. Semeyns.
4) Rijksarchief Haarlem.
r > ) Buysker tabel 7.
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van Februari 15806) en hij zou gehuwd geweest zijn met Suster Mei-
nertsdr. Semeyns. Ik weet niet hoe Buyskes aan het geboortejaar komt,
registers zijn er niet uit die tijd en de grafzerk vermeldt geen leeftijd.

Nots. H. J. Keyzer zou op 14.11.1649 een afschrift hebben gemaakt
van alweer een copie die Nots. Bas op 4.2.1579 van het „Memoriaal der
Semeynen" maakte7) en waarin o.a. staat, dat Prins Willem I8) te Enk-
huizen altijd bij Meinert Semeyns woonde en te Medemblik „ten huyse
van sijn Oom Wigger van Egmond"'.

Het protocol van Nots. Bas is helaas verloren gegaan, zodat men dit
niet kan controleren, maar hij zal er zeker geen aantekening van hebben
gehouden, daar de notarissen dit niet deden wanneer zij een „vidimus"
afgaven. In het protocol van Nots. H. ]. Keyser is er ook niets van te
vinden.

Wigger was Dijkgraaf van de Vier Noorder Koggen, hetgeen ook op
zijn grafzerk is vermeld. De Navorscher 1885, blz. 72, zegt, dat hij in
1541 advies gaf in een dijkkwestie te Wieringen en in 1562 werd hij ge-
noemd als landeigenaar in ,,de Vrijheyt van Medemblik". Bruinvis zegt
in zijn „Te Alkmaar in den Geuzentijd 1566—1572" dat Wigger zich
op 1.9.1566 in het gevolg van Hendrik van Brederode bevond bij aan-
komst te Alkmaar.

Mr. Dr. ƒ. Belonje zegt dat Wigger al van 1535—1549 als Dijkgraaf
van de Vier Noorder Koggen wordt genoemd en in 1566 als Burge-
meester van Medemblik.

Zegels van Wigger heb ik nergens gevonden, noch te 's Gravenhage,
noch te Haarlem, Enkhuizen of Medemblik en zelfs niet bij het „Ambacht
van West-Friesland genaamd de Vier Noorder Koggen". Het enige wat
te 's Gravenhage te voorschijn kwam, was een commissie van 20 Mei
1556, waarbij o.a. een zekere Wigger Allertsz., Dijkgraaf van Medem-
blik, gecommitteerd werd tot voltooiïng van de Zijpepolder. Mr. Dr. ƒ.
Belonje merkt in dit verband nog op, dat hij in 1561 e.v. jaren een van het
drietal dijkgraven was, die als Koninklijke Commissarissen belast waren
met de Zijpse bedijking. De datum van zijn aanstelling tot Dijkgraaf van
de Vier Noorder Koggen is niet gevonden.

Opvallend is, dat Wigger's grafzerk in de N.H. Kerk te Medemblik
als zijn vrouw Maregen Cornelis Dochter noemt, overleden 25.11.1600,
terwijl Buyskes, die deze zerk stellig niet kende, van Suster Meinertsdr.
Smeyns spreekt. Het is natuurlijk mogelijk, dat Martgen Wigger's twee-
de vrouw is geweest.

Voorts is hier begraven Maddalena Maertens, gestorven 15.3.1610(7),
wier familieverhouding tot Wigger niet wordt aangegeven, doch wel zijn
schoondochter geweest zal zijn, aangezien een van haar beide, of zelfs 3
kinderen die hier ook begraven werden, Wigger heette. Bij alle drie
wordt echter van der Wolf als naam opgegeven, hetgeen voor diverse
uitleggingen vatbaar is:
Ie Wigger's (onbekende) zoon, gehuwd met Maddelena Maertens, liet

de naam Groot van Egmond vallen en nam de naam van der Wolf
aan.

°) Zie Gedenkwaardigheden N.H., deel 4, blz. 99, sub 66.
") Verloren gegaan, zegt Buyskes.
s) In eerste huwelijk getrouwd met Anna van Egmond.
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2e Hun kinderen (Wigger, Maerten, waarschijnlijk ook Barber, hoewei
niet op de zerk staat dat zij een kind van Maddalena was) namen de
naam van der Wolf aan.

3e Wigger zelf heette reeds van der Wolf.

In ieder geval staat vast, dat hier van der Wolfs begraven liggen, die
hoogstwaarschijnlijk kleinkinderen waren van Wigger Allerts zoon (zo
staat op de grafzerk). Men zou derhalve mogen veronderstellen, dat het
wapen op de zerk dat van het geslacht van der Wolf zou moeten zijn,
maar de voorstelling dekt zich in de verste verte niet met dit wapen, dat
men elders veelvuldig op zerken te Medemblik aantreft.

Evenmin lijkt het op het Emgond-wapen of op de door Buyskes be-
schreven uitbreiding, die door Karel V aan Groot Allert bij zijn wapen
van Egmond werd geschonken. Ik betwijfel daarom sterk of Wigger Al-
lertsz. wel een zoon van Groot Allert Jansz. van Egmond is geweest,
hoewel Buyskes het zegt. Waarom zou Wigger een totaal afwijkend wa-
pen van dat van zijn vader hebben gevoerd, waarmede de Egmond-
traditie omver gestoten zou zijn ? Men kan eigenlijk slechts concluderen,
dat Wigger er zich helemaal niet van bewust geweest zou zijn, dat zijn
vader een bastaardzoon van jan, Graaf van Egmond, was, hetgeen m.i.
nauwelijks verondersteld mag worden, dan wel had deze Wigger Allertsz.
niets met Groot Allert uit te staan. Blijft dan echter nog de vraag waar-
om het van der Wolf wapen niet op de zerk voorkomt met als bijkomende
eigenaardige omstandigheid, dat in zwik III in 18de eeuwse karakters
A : V : D : Wolf te lezen staat, terwijl de hier liggende van de Wolfs
in de 17de eeuw begraven werden en Wigger in de 16de.

Keren wij tot slot nog eenmaal terug tot Groot Allert. Hij komt in
geen enkele Egmond genealogie voor, noch in de uitgebreide opstellingen
van bastaarden. Steeds ziet men dat deze bastaarden of hun afstamme-
lingen hun Egmond-origine duidelijk uit hun zegels doen blijken. Deze
hebben dan een vrij-kwartier met Egmond of voeren Egmond gebroken
door een vrij kwartier, enz. enz. Wij hebben gezien, dat er bij Wigger
niets te bespeuren viel van een wapen dat aan Egmond doet denken, al-
thans op zijn grafzerk, doch de in het begin van dit artikeltje genoemde
Geert Simonsdr. van Waervershoef, de vrouw van Meinert Semeyns, die
volgens Buyskes, ten achterkleindochter was van Groot Allert, terwijl
Wigger zijn roon geweest zou zijn, voerde zelf het Egmond wapen vol
uit en gedeeld met haar man'-'). Dat is toch wel frappant en m.i. een
verdere reden om te mogen veronderstellen, dat Wigger geen zoon van
Groot Allert geweest kan zijn.

Concluderend zegt Mr. } . W. Groesbeek in zijn brief, dat de thans
verzamelde gegevens sterk de indruk wekken, dat men ook in de familie
Semeyns niet ontkomen is aan de zucht om uit een oud adellijk geslacht
te willen stammen. Het bijeen zoeken van stukken van een min of meer
twijfelachtig karakter en het doen vervaardigen daarvan van notariële af-
schriften, wijzen op een zekere opzettelijkheid. Het kan haast niet anders
of de verzoekers zijn zich van de zwakte van hun bewijsmateriaal bewust
geweest en hebben daaraan toch een officiële autoriteit willen geven. Het
is een notoir feit, dat nooit een Werver heer van Waervershoef en een

:') Zie Gedenkwaardigheden N.H., deel 3, blz. 57, sub 226.
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heerlijkheid Wervershoof hebben bestaan, terwijl een geslacht ,van Wer-
vershoof" (tot nu toe) onbekend is, behalve bij Buyskes.

Het is nauwelijks nog aan twijfel onderhevig, dat de afstamming uit
Egmond naar het rijk der fabelen moet worden verwezen. Desgevraagd
stemde Mr. J. de Vries van Doesburgh, bewaarder van het Semeyns-
archief, mij toe, dat de afstamming uit Egmond, waar originele acten ont-
breken, geheel op afschriften en overlevering steunt.

Bussum, Juli 1954.

Enkele Genealogische gegevens betreffende een onbekende
familie

VAN BEEMEN

De hier verzamelde sibbekundige (waarom wordt het woord sibbekunde dat een
goede nederlands woord is, tegenwoordig vervangen door het uitheemse woord ge-
nealogie ?) gegevens betreffen de familie van Beemen. Het geslacht van deze naam
is zeer oud en vindt zijn bakermat in de Zuidelijke Nederlanden. In de 16e eeuw komen
vele van Beemen s te Antwerpen voor. De oudste doopacten tot heden gevonden, be-
treffen Servaes van Beem, gedoopt in de Onze Lieve Vrouwe Kerk te Antwerpen
22 Febr. 1563 en Tilman van Beemen, gedoopt in de Onze Lieve Vrouwe Kerk te
Antwerpen op 17 Aug. 1565 als zoon van Servaes van Beemen en een zekere Lynken
als moeder.

Om hun geloofsvrijheid te bewaren vestigen zich verschillende protestant geworden
leden dezer familie na de val van Antwerpen in de gebieden ten noorden der grote
rivieren. Gedurende de 17e eeuw worden in verschillende plaatsen van Beemen's ge-
vonden. Te Amsterdam in 1594 en 1606; te Weesp in 1629, '30, '50, '74 en '75; te
Loosduinen in 1648 en '49 en te 's-Gravenhage in 1684.

In het onderstaande zullen wij ons echter beperken tot een stam-
reeks die te Weesp een aanvang neemt in 1675.

HET WAPEN

Links geschuind van goud en rood. Het goud beladen met een
zwarte Phoenix, opstijgend uit een vlammende brandstapel. Het
rood beladen met een zilveren Merk of Koopmansteken bestaande
uit twee runetekens. De Man-rune met beide stelen rustend in de
kruispunten van de Ing-rune.

Helmteken: Een uitkomende Griffioen in zwart tussen een
Vlucht in goud.

Dekkleden : rood en goud.
W^ipenspreuk : „Vertrouwen-Gheloven-Volherden sijn uit één

gheboorte". ;

STAMLIJST

Hendrick van Beemen, gedoopt te Weesp op 8 Mei 1675 als zoon van facob
Hendricks van Beemen en Aefje Lamberts. Doopgetuige : Grietje Gerritsdc.
Beroep : kuiper. Godsdienst: Hervormd. Hij overleed te Leiden 3 Nov. 1739
en werd in de Hooglandse Kerk aldaar begraven. Hij huwde, te Leiden op
26 November 1701 met Lydia de Smeth, gedoopt te Leiden 19 Sept. 1680 als
dochter van Isaück Pieterse de Smeth en Lysbeth Claesse van Akkerval. De
doopgetuigen waren : Abram Stevense en Alida Boumans. Lydia de Smeth
stierf te Leiden op 18 Sept. 1706 en werd in de Hooglandse Kerk begraven.
Het echtpaar woonde te Leiden op de Middelwegh.
Uit dit huwelijk voor zover bekend één zoon Jacobus, volgt op II.
Na het overlijden van Lydia de Smeth hertrouwde Hendrick van Beemen met
Marijtje Fiers.
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II. ]acobus van Beemen, gedoopt te Leiden 31 Dec. 1702 in de Hooglandse Kerk
aldaar als zoon van Hendrick van Beemen en Lydia de Smeth. Doopgetuige :
Marijtjc Bron. Zijn beroep : kuiper. Hij overleed te Leiden 14 Aug. 1762. Hij
huwde ten eerste op 11 Sept. 1728 met Anthonetta Blankaart. dochter van
Jan Blankaart en Annetje van Eek. Hoewel zij bij haar huwelijk als „jonge-
dochter van Leiden" vermeld werd, is haar doop te Leiden niet gevonden.
Zij stierf op 14 Jan. 1741 te Leiden. Uit dit huwelijk sproten 5 kinderen
allen te Leiden gedoopt, te weten :
1. Hendrick, ged. 31 Mei 1730 in de Pieterskerk.
2. Adrianus. ged. 1 Febr. 1732 in de Pieterskerk.
3. Lydia, ged. 29 Juni 1734 in de Hooglandse Kerk.
4. Kaatje, ged. 21 Febr. 1737 in de Hooglandse Kerk.
5. Maria, ged. 3 Jan. 1741 in de Hooglandse Kerk.

Na de dood van Anthonetta Blankaart huwde Jacobus van Beemen met /o-
hanna (Anna) de Vos op 4 Febr. 1741 te Leiden. Zij was de dochter van
Klaas de Vos, van beroep: kleermaker en Maria van Andelen en werd te
Leiden gedoopt 17 Aug. 1712 in de Hooglandse Kerk. Doopgetuigen hierbij
waren Jan en Anna van Andelen. Uit dit tweede huwelijk sproten 6 kinderen,
allen te Leiden in de Hooglandse Kerk gedoopt.

1. Jacobus, ged. 20 Jan. 1743.
2. Nicolaas, ged. 2 Juni 1743.
3. Johannes, ged. 26 Aug. 1745 volgt in III.
4. Huybert, ged. 17 Jan. 1748 stierf jong.
5. Huybert. ged. 3 Nov. 1749.
6. Eva, ged. 15 Aug. 1751.
Gedurende zijn eerste huwelijk woonde Jac. van Beemen op de Uiterstegracht
te Leiden, na zijn tweede huwelijk woonde de familie in de Wielemakersteeg
waar zij een huis bezaten, hetwelk met de dood van Maria van Andelen hun
e:gendom geworden was. Na de dood van Jacobus van Beemen hertrouwde
Anna de Vos met Jan Boesselijn, weduwnaar van Anna Herrekamp. Beide
a.s. echtelieden brachten uit hun vorige huwelijk twee onmondige kinderen
mee. In het geval van Anna de Vos waren dit : Huybert en Eva van Beemen.
Voor Anna de Vos traden bij dit huwelijk als getuigen op :haar sfcefdochter
Maria (Marijtje) Drillencourt-van Beemen, vijfde kind uit het eerste huwelijk
van haar eerste man, wonende op de „Uyterstegracht" en haar schoondochter
Cornelia van Beemen, wonende in de Vrouwesteeg. Haar meisjesnaam wordt
in deze acte niet vermeld, evenmin als de voornaam van haar echtgenoot.

III. Johannes van Beemen, gedoopt te Leiden in de Hooglandse Kerk op 26 Augus-
tus 1745 als zoon van Johannes van Beemen en Johanna (Anna) de Vos.
Doopgetuigen waren : Johannes den Brander en Engeltje Romberg. Hij was
van beroep : Koperslager. Hij stierf te Leiden 24 Jan. 1784. Op 22 April 1763
huwde hij te Leiden met Jannetje Moulenaar (Moolenaar). Zij werd gedoopt
te Leiden 24 Aug. 1744 als dochter van Servaes Moulenaer en Leijntje Picaer.
Zij overleed te Leiden op 13 April 1796. Uit dit huwelijk sproten elf kinderen
die allen te Leiden ten doop gehouden werden.

1. Johanna, ged. 24 Maart 1769 in de Hooglandse Kerk.
2. Servaas. ged. 18 Oct. 1770 in de Hooglandse Kerk.
3. Jacob Hendrik, ged. 13 Oct. 1771 in de Hooglandse Kerk.
4. Johannes, ged. 12 Maart 1773 in de Pieterskerk.
5. Servaas, ged. 10 April 1774 in de Hooglandse Kerk, zie IV.
6. Johannes, ged. 15 Nov. 1775 in de Pieterskerk.
7. Maria Magdalena, qed. 8 Mei 1777 in de Hooglandse Kerk.
8. Jannetje, ged. 30 Aug. in de Hooglandse Kerk.
9. Lijntje, ged. 5 Dec. 1779 in de Pieterskerk.

10. Joseph, ged. 3 Juni 1781 in de Hooglandse Kerk.
11. Philippus Johannes, ged. 19 Nov. 1782 in de Marekerk.

Volgens oude gegevens uit documenten betreffende de Hooge- en Vrije
Heerlijkheid Esselijkerwoude en Heer Jacobswoude huwde Lijntje van Beemen
(zie no. 9) te Woubrugge op 13 Mei 1805 met Ary Moolenaar geboren te
Oudshoorn (Z.H.).
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IV Servaas van .Beemen, geboren te Leiden 8 April 1774 als zoon van Johannes
van Beemen en Jannetje Meulenaar (Moolenaar) en aldaar in de Hooglandse
Kerk gedoopt op 10 April 1774. Doopgetuigen waren: Servaes Meulenaer en
Leijntje Picaer (Pikaar). Hij overleed te Voorschoten op 23 Mei 1821. Hij
was van beroep: Koperslager. Hij huwde te Leiden op 29 Juni 1796 met
Anna Sara van der Blom (Bloem) gedoopt te Leiden op 23 Aug. 1775 in
de Pieterskerk als dochter van Cornelis van der Blom en Neeltje van den
Arend. Doopgetuigen hierbij waren: Abraham Hesen en Sara Ton. Het echt-
paar van der Blom-van den Arend was uit Leiderdorp afkomstig. Het
echtpaar van Beemen-van der Blom woonde te Leiden aan de Oude Rijn en
verhuisde vandaar in de jaren tussen 1802 en 1805 naar Voorschoten. Uit
dit huwelijk acht kinderen:

1. Jannetje, ged. 6 Augustus 1797 in de Hooglandse Kerk.
2. Cornelis Johannes, ged. 8 Juni 1800 in de Hooglandse Kerk, volgt V.
3. Johanna Cornelia, ged. 11 Juli 1802 in de Hooglandse Kerk.
4. Johannes, ged. 24 Febr. 1805 te Voorschoten, volgt Vbis.
5. Neeltje, ged. 31 Januari 1808 te Voorschoten.
6. Gerredina, ged. 30 Sept. 1810 te Voorschoten.
7. Servaas, geb. 18 Aug. 1813 te Voorschoten.
8. Catharina Wilhelmina, geb. 12 Febr. 1816 te Voorschoten.

De overlijdensdatum van Anna Sara van der Blom sinds 23 Mei 1821
weduwe van Servaas van Beemen is tot op heden onvindbaar. Waarschijnlijk
is zij met een van haar kinderen naar elders vertrokken en daar overleden.

V. Cornelis Johannes van Beemen, gedoopt te Leiden 8 Juni als zoon van Servaas
van Beemen en Anna Sara van der Blom in de Hooglandse Kerk aldaar.
Doopgetuigen waren: Cornelis van der Blom en Neeltje van den Arend. Hij
was tuinder van beroep en overleed te Voorburg 10 Jan. 1880, 's morgens om
8 uur, in de ouderdom van 79 jaar. Hij huwde te Voorschoten op 1 Nov. 1822
met Christina Boudewijn(s) gedoopt te Leiden 16 Oct. 1791 in de Hooglandse
Kerk als dochter van Jan Boudewijn(s) en Elisabeth Sutterland. Doopgetuige
was Christina Sutterland jongere zuster van de moeder.

De families van Beemen en Boudewijn waren lange jaren met elkaar be-
vr:end, eerst te Leiden, later te Voorschoten naar welke plaats men gezamen-
lijk verhuisde. Op vele acten het gezin van Beemen betreffende komt Jan
Boudewijn dan ook als getuige voor met de vermelding „goede bekende".
Zodoende kende Christina Boudewijn haar 9 jaar jongere bruidegom van de
wieg af.

Zij overleed te Voorburg op 27 April 1869 's avonds om 6 uur in de
ouderdom van 78 jaar. Na 46 jaar getrouwd te zijn geweest. Dit huwelijk
leverde drie kinderen op waarvan er twee als baby overleden zijn.
1. Servaas Johannes, geb. te Voorburg 19 Jan. 1824 en aldaar op 31 Jan. 1824

overleden.
2. Johannes Cornelis, geb. Voorburg 28 Dec. 1824, volgt VI.
3. Servaas Johannes, geb. Voorburg 1 Juni 1831 en aldaar overleden op

25 Aug. 1831.
In vroeger jaren bevond zich in de oude kerk te Voorburg een Bijbel die

aan Cornelis Joh. van Beemen toebehoorde en waarin hij zijn naam geschreven
had in sierlijke krullen. Ongeveer 20 jaar geleden lag deze Bijbel daar nog
steeds.

Vbis. Johannes van Beemen te Voorschoten geboren op 24 Febr. 1805 als zoon
van Servaas van Beemen en Anna Sara van der Blom. Doopgetuige: Jannetje
Meulenaar. Hij huwde te Nootdorp op 25 April 1829 met Celia van Rijdt te
Aarlanderveen, geboren 18 Maart en op 20 Maart 1808 als dochter van
Jan van Rijdt, overleden te Aarlanderveen 25 Dec. 1820 en Maria Paaling
overleden te Aarlanderveen 14 Aug. 1814. Doopgetuigen: Jacob Kromhout en
Marigje Paaling. Johannes van Beemen was van beroep tuinder. Uit boven-
renoemd huwelijk sproten vier kinderen, te weten:
1. Johannes Servaas, geb. te Nootdorp 18 Oct. 1832. Koopman van beroep,

huwde te 's-Gravenhage op 8 Sept. 1869 met Anthonetta Schrijver, uit welk
huwelijk twee jong gestorven zoons:
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A. Hendrikus Johanes, geb. Den Haag 28 Oct. 1878 en aldaar overleden
op 9 Mei 1879.

B. fohannes Servaas. geb. Den Haag 19 Dec. 1879 en aldaar overleden
op 25 Febr. 1880.
Hiermede is deze mannelijke lijn uitgestorven.

2. Neeltje, geb. te Nootdorp 23 Dec. 1834 en aldaar overleden 29 Nov. 1841.
3. Anna Sara, geb. te Nootdorp 30 Mei 1837.
4. Jannetje, geb. Nootdorp 19 Jan. 1842.

VI Johannes Cornelis van Beemen, geboren te Voorburg op 28 December 1824
als zoon van Cornelis fohannes van Beemen en Anna Sara van der Blom.
Hij was van beroep tuinder. Hij stierf te Schiedam 22 Jan. 1900 's middags
om 12 uur 30 in zijn woning Hoogstraat 112 aldaar in de ouderdom van 75
jaar. Hij huwde twee malen, ten eerste met Arendje van Aalst, geboren te
Woubrugge 14 November 1817 als dochter van fohannes van Aalst en
Arjaantje Visser. Arendje van Aalst was eerder gehuwd met Henrik Cornelis
Groenendaal, geboren te Haarlem en tuinder van beroep. Uit dit eerste huwelijk
twee dochters:
1. Maria Groenendaal, geboren Hof van Delft 17 Sept. 1844, later gehuwd

met Ary Sterk, hieruit geen nakomelingen.
2. Adriana Johanna Groenendaal, geb. te Hof van Delft 19 Nov. 1845 en

later gehuwd met Barend Veldkamp. Hieruit vier zoons en verdere nazaten
zowel in Nederland als in Amerika.

Hendrik Cornelis Groenendaal stierf op 26-jarige leeftijd op 9 Juni 1846
en zijn weduwe Arendje van Aalst hertrouwde met boven vermelde fohannes
Cornelis van Beemen 9 Juni 1847. Zij had toen reeds van hem een buiten-
echtelijke dochter n.l.: Christina van Beemen, geb. te Hof van Delft 2 Mei
1847. Later gehuwd met Barend Frankamp, welk huwelijk kinderloos bleef.
Na 9 Juni 1847 werden nog de volgende kinderen geboren:
1. Cornelis fohannes, geb. te Delft 8 Dec. 1849, volgt VII.
2. fan, geb. Hof van Delft 7 Juni 1852.
3. fohannes, geb. Hof van Delft 26 Aug. 1854.

Zodat in het geheel uit deze verbintenis vier kinderen gesproten zijn.
Arendje van Aalst overleed te 's-Gravenhage 25 Maart 1867 op de leeftijd
van 50 jaren tijdens een cholora-epidemie. Na haar dood hertrouwde boven-
genoemde van Beemen te 's-Gravenhage op 5 Aug. 1868 met Willemina de
Gee, geb. te Den Haag 23 Juli 1821 als dochter van Isaac de Gee en Anna
Remmerswaal. Na slechts enkele weken ging dit echtpaar uiteen zonder tot
echtscheiding te komen. Willemina bleef in Den Haag en haar echtgenoot
vertrok achtereenvolgens naar Voorburg en daarna naar Schiedam. Zij
hebben elkaar nooit weer ontmoet. Uit deze verbintenis geen kinderen.

VII. Cornelis fohannes van Beemen, geb. te Delft 8 Dec. 1849 als zoon van
fohannes Cornelis van Beemen en Arendje van Aalst. Hij was zonder beroep
en overleed te 's-Gravenhage 17 Juni 1925, 's middags om 4 uur in zijn
woning Da Costastraat 61. Hij huwde te 's-Gravenhage op 20 Sept. 1867
met Wilhelmina Mosies, geboren te Den Haag 8 Sept. 1852 als dochter van
fohannes Andries de Hart, zich noemende Mosies en fosina fohanna Abraas.
Wilhelmina van Beemen-Mosies overleed te 's-Gravenhage op 20 Februari
1919 in de ouderdom van 66 jaar.
Uit dit huwelijk de volgende kinderen :
1. Cornelis fohannes, geb. 20 Juli 1877 te 's-Gravenhage en aldaar overleden

29 Juni 1881.
2. fosina Johanna. geb. 20 Juli 1879 te 's-Gravenhage en overleden te Was-

senaar op 1 Nov. 1947, was geh. met Emanuel Jozef Albert Guiaux. Hieruit
kinderen en kleinkinderen.

3. Wilhelmina, geb. 17 Aug. 1880 te 's-Gravenhage, ongehuwd.
4. Cornelis Johannes, geb. 18 Dec. 1884 te 's-Gravenhage, volgt VIII.
5. fohannes Andries, geb. 8 Sept. 1886 te 's-Gravenhage, volgt VlIIbis.

VIII. Cornelis fohannes van Beemen. geb. 18 Dec. 1884 te 's-Gravenhage als zoon
van Cornelis Johannes van Beemen en Wilhelmina Mosies. Beroep : Voor-
ganger van Nieuw Christendom. Hij huwde ten eerste te Den Haag op
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20 April 1911 met Frederika Suzannc van den Berg, geb. te Den Haag 16 Oct.
1879 als dochter van Jozua Michael van den Berg en Frederika Johanncs
Haus. Zij overleed te 's-Gravenhage 29 Jan. 1935. 's-morgens om 6 uur 30 min.
Hij huwde ten tweede op 15 Maart 1947 te 's-Gravenhage met Helena Elisa-
beth Gielen. Zij werd op 2 Maart 1885 te Charlois geboren als dochter van
Johannes Gielen en Johanna Hese.
Alleen uit het eerste huwelijk twee kinderen :
1. Frederika. geb. te 's-Gravenhage 8 Oct. 1911 en aldaar overleden op
23 Juli 1913.
2. Immanuel. geb. te 's-Gravenhage 10 Maart 1921, volgt IX.

VlIIbis. Johannes Andries van Beemen, geb. te 's-Gravenhage 8 Sept. 1886 als zoon
van Cornelis Johannes van Beemen en Withelmina Mosies. Beroep : Leraar.
Huwde ten eerste op 23 Mei 1916 met Adriana Hendrika Christine van Doorn,
geb. te 's-Gravenhage 5 Nov. 1886 als dochter van Adriaan van Doorn en
Helena Hendrika Salm. Zij overleed te Den Haag op 23 Mei 1926 na lang-
durig lijden. Hieruit geen kinderen.
Hij huwde ten tweede met Geertruida Cornelia Moen te 's-Gravenhage op
2 Oct. 1946. Zij werd te Den Haag geboren op 29 Mei 1916 als dochter van
Johannes Petrus Moen en Geertruida Cornelia Mulder. Uit dit huwelijk tot
op heden geen kinderen.

IX. Immanuel van Beemen, geb. te 's-Gravenhage 10 Maart 1921 als zoon van
Cornelis Johannes van Beemen en Frederika Suzanna van den Berg, en aldaar
in de Kloosterkerk gedoopt 15 Mei 1921. Hij huwde te Den Haag op 14 Febr.
1951 met Anna Janka Bakker, geb. te Scheveningen 1 April 1920 als dochter
van Johannes Bakker, Burgemeester van Terschelling en aldaar overleden
8 Mei 1945 en Klazina Alberdina Schwitters. Uit dit huwelijk tot op heden
twee kinderen. :
1. Frederika Amanda, geb. Den Haag 9 Dec. 1951.
2. Klazina Annechien Godelieve, geb. Den Haag 7 Febr. 1953.

I. v. B.

In de Bestuursvergadering van Zaterdag, 19 Nov. 1.1. zijn ter tafel ge-
komen brieven van de Heren T. den Herder en W. A. Slingerland.
respectievelijk Voorzitter en Penningmeester der N.G.V., waarbij deze
Heren hun ontslag verzochten uit deze functies, direct ingaande. Het
Bestuur der. N.G.V. heeft naar aanleiding hiervan de volgende maat-
regelen getroffen, lopende tot de a.s. Algemene Ledenvergadering :
de Heer Mr. E. H. I]. van Hees, vice-voorzitter, zal de voorzitterszetel
innemen, terwijl de Heer C. Roodenburg. Van Edenstraat 9 te Haarlem,
2e Penningmeester, zich met de zorg voor de financiën zal belasten ;
de Heer P. W. Modderman is benoemd tot 2e Vice-Voorzitter.

Ten einde de gang van zaken te stimuleren is besloten, dat op iedere
eerste Donderdag der maand een vergadering van het Dagelijkse Bestuur
zal plaats vinden ten kantore van de plaatsvervangende Voorzitter. Op
deze vergaderingen zal ook de Redacteur aanwezig zijn.

Het Bestuur hoopt met deze maatregel meer eenheid te brengen in de
gestie der N.G.V.

Gebleken is, dat een groot aantal leden nog steeds in gebreke is
gebleven hun contributie over 1955 te betalen; zeer dringend worden
zij verzocht dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen.
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GENEALOGIE IN ZUID-AFRIKA
door

C. PAMA

Voor de meeste Nederlanders begint en eindigt Zuidafrikaanse genea-
logie met C.C. de Villiers' Geslacht-Register der Oude Kaapsche \ami-
liën1) en inderdaad is dit ook een van de merkwaardigste boeken ooit in
enig land op geslachtkundig gebied gepubliceerd.

De genealogische opleving, die bij ons de werken van Rietstap en Vor-
sterman van Oyen ten gevolge had en die leidde tot de oprichting van de
Nederlandse Leeuw en andere genootschappen en tijdschriften, had een
late nagalm aan de Kaap. Een betrekkelijk jonge man, Christoffel de Vil-
liers besteedde al zijn vrije tijd aan het copieëren van de kerk- en andere
registers van Kaapstad, Stellenbosch, Caledon, Graaff-Reinet en andere
plaatsen. Zijn doel was zijn eigen stamboom op te stellen, doch hij vond
al spoedig dat zijn familie volkomen vervlochten was met eigenlijk alle
andere oude families aan de Kaap en zo groeide zijn werk uit tot een
studie van alle families die de Kaap in de Hollandse tijd bereikt hadden.
Helaas stierf hij vóór de voltooiïng van zijn arbeid, doch de archivaris
G. MacCall Theal zette zijn arbeid voort, het Kaapse parlement verleende
een subsidie en zo zag het werk ten slotte in drie dikke delen het licht.

Het scheen dat hiermee voor eens en altijd alle genealogische kwesties
van de families die uit de Hollandse tijd dateerden, opgelost waren. Hoe-
wel het voor de meeste geslachten niet verder dan ongeveer 1806 loopt,
kon ieder meestal de jongste generaties zelf wel vaststellen en had daar-
mee dan zijn complete genealogie.

Doch spoedig bleek — bij een werk van dergelijke omvang eigenlijk
vanzelfsprekend — dat er hiaten en fouten waren. Een van de grootste
oorzaken van de onvolledigheid was het feit dat de Villiers de Hollandse
koloniale archieven in den Haag niet had kunnen raadplegen. Colen-
brander hoogleraar in de koloniale geschiedenis te Leiden, kreeg daarom
opdracht van het Gouvernement van de Kaapkolonie het werk aan te
vullen. Bijgestaan door ]. "W. Vlok werkte hij er 18 maanden aan, be-
werkte de stambomen van meer dan 1500 families en publiceerde het
werk in 19022). Doch ook dit werk was nog voor verbetering en aanvul-
ling vatbaar; dit werd ondernomen door Bosman3) en seder.t dien wordt
algemeen aangenomen dat de samenstelling van de Afrikaner families is
53% Nederlands, 28% Duits. 15% Frans (Hugenoten en 4% van an-
dere nationaliteit, waarbij Dr. S. P. E. Boshoff en Prof. van Winter zich
aansluiten.

Uit dit alles blijkt dus, dat men zich eigenlijk meer interesseerde voor
de samenstelling van de Boerengeslachten als zodanig dan voor de genea-
logiën der afzonderlijke families. In een land als Zuid-Afrika is dat na-
tuurlijk volkomen begrijpelijk, al leidde het tot merkwaardige gevolgen.
Door verschillende oorzaken, waarop wij hier niet nader kunnen ingaan
begon men na de Boerenoorlogen n.l. minder waarde te hechten aan de
band met Nederland. Men zag zich als iets geheel eigens en aparts, het
Afrikaans werd meer en meer als een eigen taal beschouwd en toen het
tenslotte het Nederlands verdrong werd ook de interesse voor de Neder-
landse cultuur gaandeweg minder. Men begon de nadruk te leggen op
andere aspecten van de bloedmenging en vierde tenslotte de landing van
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de eerste Hugenoten aan de Kaap met een uitbundigheid alsof het hele
Afrikaanse volk uit Frankrijk stamde. Ook genealogisch werd de periode
natuurlijk onder de loupe genomen en leidde tot de belangrijke studie van
Botha4) en het enigszins misleidende boek van Kannemeyer").

Ook in Zuid-Afrika zagen natuurlijk sommigen wel dat de balans een
beetje ver naar één kant was overgeslagen en dit leidde b.v. tot een ar-
tikel als Die Hugenote was nie almal Frans nie^) gebaseerd op de studie
van de Dominikaner A. Smits7) die na grondig onderzoek tot de conclu-
sie kwam dat veel van de z.g. Fransen eenvoudig Vlamingen waren waar-
door het percentage van Nederlandsen bloede tot 60% steeg, en dat van
Fransen tot 10% daalde. Dat bracht een en ander in wat beter historisch
perspectief al was hiermee de zaak natuurlijk niet ten einde.

De balans sloeg nu n.l. naar weer een andere kant over. Vóór en in
de laatste oorlog was er onder de Afrikaners een grote sympathie voor
Duitsland en thans werden de archieven doorgekamd om de Duitse af-
stamming wat meer relief te geven. Het ergste maakte het wel de advocaat
Pirow die in zijn artikel Die mitos van ons Hollandse afkomst8) het
percentage Nederlands bloed tot 22% dacht terug te kunnen brengen en
het Duitse tot 45% te verhogen. Wanneer wij in zijn betoog zulke enor-
miteiten lezen als deze, dat de bevolking van Leiden in de tijd van de
V.O.C. 45.000 inwoners bedroeg, waarvan 30.000 buitenlandse vluchte-
lingen en 3.000 Roomsen dan is het duidelijk welke waarde wij aan deze
„studie" kunnen hechten. Niet geheel in deze zelfde categorie, doch toch
ook geschreven met een vooropgezet doel en daarom alleen met veel
voorzichtigheid te gebruiken is Werner Schmidt's werk^). Daarentegen
is Dr /. Hoge's werk10) een zuiver wetenschappelijke studie die waard
is gelezen te worden, want het is natuurlijk ongetwijfeld waar dat veel
mensen aan de Kaap aankwamen en voor Hollanders doorgingen, die in
werkelijkheid van over de grens kwamen. Doch dit doet dan weer andere
kwesties rijzen n.l. of deze mensen in het licht van de 17e en 18e eeuw
werkelijk als Duitsers beschouwd moeten worden. Was er werkelijk een
verschil tussen Groningers, Oldenburgers en Oostfriezen of tussen Over-
ijsselaars en Bentheimers of Westfalen ? Al deze mensen kwamen uit
het Nederduitse spraakgebbied, hadden de Nederlandse cultuur aange-
nomen en behoorden grotendeels tot de Gereformeerde Kerk. Al deze
percentages doen daarom erg onwerkelijk aan en nu alle mogelijkheden
op dit gebied langzamerhand zijn uitgeput, wordt het tijd om de werke-
lijke genealogische studie eens wat meer ter hand te gaan nemen.

Het schijnt dat de tijd daarvoor thans gunstig is. Dit jaar verscheen
het Afrikaner Familienaamboek^) dat een kort genealogisch overzicht
geeft van alle Boerenfamilies. Ook dit zijn echter geen genealogieën in
de echte zin van het woord, al kan het boek in sommige opzichten aan-
vullingen geven op Villiers' werk. Het belangrijke feit is voornamelijk,
dat er in korte tijd ruim drieduizend exemplaren van verkocht werden
wat wijst op een grote belangstelling. In diezelfde richting wijst Niena-
ber's Afrikaanse Familiename'12), zo juist verschenen, grotendeels een
samenvatting van Krige's oudere studies33).

Het is dan ook geen wonder dat stemmen opgingen die vroegen om
meer faciliteiten voor genealogisch onderzoek14 en dat men trachtte te
komen tot oprichting van een Zuidafrikaans Heraldiek College in de
geest van het Londense College of Arms. Die aandrang werd zo sterk,
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dat de „Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns" deze zaak
ernstig in studie begon te nemen en voorstellen deed aan het Ministerie
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen om zon bureau in te stellen.
Dit belegde een vergadering die ook de wenselijkheid van zo'n bureau
inzag en het wachten is nu op de daden15). Er kan geen twijfel aan be-
staan dat Zuid-Afrika momenteel op de drempel staat van een nieuwe
periode van genealogische opbloei. Want hierboven heb ik alleen maar de
algemene werken opgesomd en niet de detailarbeid die voor verschillende
families al gedaan is zoals de Kruger studie van Dr E. E. Mossop, D. P.
de Villiers' genealogisch onderzoek, enz.

En dit betreft dan alleen nog maar het werk van de Afrikaansspreken-
den. Op Engels gebied heeft men natuurlijk ook niet stil gezeten en uit-
eindelijk zal al dit werk natuurlijk gecombineerd moeten worden want al
zijn er Afrikaans- Engelssprekenden, het is toch één Zuid-Afrika. De
oprichting van het Heraldisch Genootschap voor Zuidelijk Afrika onder
leiding van de oud-archivaris Kol. C. Graham Botha is al een begin in
deze richting. In Nederland zal echter de belangstelling voor de Afrika-
ner families primair blijven want ondanks het feit dat de belangstelling
van Zuid-Afrika voor Nederland minder groot is dan omgekeerd en deze
loot van grotendeels Nederlandse stam zijn eigen leven is gaan leiden
met zijn eigen taal, zijn er toch vele banden die Nederland en Zuid-
Afrika tesamen binden en het is in de geschiedenis der Afrikaner ge-
slachten dat dit het beste tot uiting komt.

Kaapstad, Nov. 1955.

1) C. C. de Villiers. Geslacht-Register der Oude Kaapsche Familiën.
3 dln. 1893—94.

'-') H. T. Colenbrander. De Afkomst der Boeren. 1902.
;i) H. D. Bosman. Oor die afkoms van die Boere, in „Vragen van den Dag". 1923.
4) C. Graham Botha, Die Kaapse Hugenote, 1939.
"') A. f. Kannemeyer. Hugenote-Familieboek, 1940.

") C. A. M. de Vleeschauwer, Die Hugenote was nie almal Frans nie, in „Die
Huisgenoot", 21.9.1951.

") A. Smits. Betrekkingen tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika. 1943.
s ) In „Advokaat Pirow se Nuusbrief", 2e reeks no. 219, 1953.
") W. Schmidt-Pretoria, Der Kulturanteil der Deutschen am Aufbau des Burenvolkes,

1933 en ook Edward Moritz, Die Deutschen am Kap unter den hollandischen Herr-
schaft. 1652—1806. 1938.

10) / . Hoge. Personalia of the Germans at the Cape, 1652—1806 in : Argief-jaarboek
vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis, 1946 en het zo juist verschenen werk van E. L. G.

Schnell, For men must work, an account of German immigration to the Cape, 1955.
x l ) E. ƒ. H. Redelinghuys, Die Afrikaner-F'amilienaamboek, 1955.
12) C. S. Nienaber, Afrikaanse Familiename, 'n geselsie vir belangstellende leke oor

die betekenis van ouer Afrikaanse Vanne, 1955.
13) / . D. A. Krige, Oorsprong en betekenis van Nederlandse en Duitse Familiename,

1934 en Die Franse Familiename in Suid-Afrika, van vóór 1800, etimologies ver-
klaar, 1936.

14) C. G. S. de Villiers, Ons kon ons Familie nie. Gegevens oor Voorgeslagte behoort
versamel te word, in „Die Huisgenoot", 11.8.1950.

15) C. Pama, Daar moet 'n plek wees om die volk se familiegoed te bewaar, in „Die
Huisgenoot", 17.10.1955.
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DESERTEURS UIT 1810

Het jaar 1811 bracht ons de Burgerlijke Stand, met het voor een genealoog grote
gemak van meer ambtelijke bronnen om levensdata e.d. van zijn ascendenten te bepalen,
dan daarvóór veelal mogelijk was. Onder die bronnen vinden we dan o.m. de inschrij-
vingen voor de Militie, die ons in zoverre van groot nut kunnen zijn, dat we wat
inzicht kunnen verkrijgen in het uiterlijk van een betreffende voorvader, door een sum-
mier signalement.

Uit de periode daarvóór, bezitten we dergelijke beschrijvingen meestal niet, tenzij
uit een in die dagen verschijnende courant. Dit laatste bleek mij, toen ik toevalligerwijs
in het bezit raakte van de officiële courant, die in 1810 verscheen.

1810 was een bijzonder jaar voor de regering van Napoléon I. Wel was er nog
genoeg oorlog te voeren, vooral de lastige guerilla in Spanje, maar toch bereikte
Napoléon dat jaar een hoogtepunt in zijn carrière, doordat hij op geijlk niveau kwam
met het roemrijkste vorstenhuis van Europa, met de Habsburgers, door zijn huwelijk
met de Oostenrijkse Keizersdochter Marie Lquise.

Hetzelfde jaar 1810 betekende voor Nederland daarentegen een dieptepunt, want
in dat jaar werd, zoals bekend, het Koinnkrijk Holland opgeheven en gingen we deel
uitmaken van het Franse Keizerrijk.

De weerslag van al deze gebeurtenissen vinden we in de „Koninklijke Courant",
die tm 14 Juli 1810 werd uitgegeven en verder in de „Moniteur van Amsterdam",
die met ingang van die datum voor het eerst uitkwam en die van 20 Juli 1810 af al
in twee talen verscheen, nederlands en frans, om van 24 Juli af de naam te voeren
van „Courier van Amsterdam".

In de „Koninklijke Courant" lezen we b.v. de officiële verslagen van de oorlogs-
handelingen, het verslag van het keizerlijk huwelijk en:, en — in het eerste nummer
van de „Moniteur" — het decreet van de inlijving.

Voor de genealoog kunnen van belang zijn, de in dat jaar in genoemde bladen ver-
schenen lijsten van deserteurs. Het blijkt uit die lijsten, dat niet iedere loteling zich
goedschiks liet gebruiken voor het doel van de almachtig schijnende Keizer der Fran-
sen. De lijsten vangen steeds aan met „Alzoo N.N. enz. enz (Naam, ouders,
geboorteplaats, event. beroep, signalement, datum van desertie), is gedeserteerd
van " Onderaan de lijst volgt dan : „Zoo worden de officieren van justitie en
alle geconstitueerde magten, mitsgaders elk en een iegelijk, wie hij ook zij, door den
provoost-generaal gequalificeerd, mits deze, verzocht en uitgenoodigd, alle navorschin-
gen te willen doen, ten einde de opgemelde personen, als militairen den dienst van
Z.M. den Koning verlaten hebbende, opgespoord, en in verzekerde bewaring genomen
worden, met belofte, dat die gene, welke dezelven zal hebben ontdekt, met dat gevolg,
dat zij in handen der justitie geraken, naar den inhoud der proclamatie van den 22sten
van zomermaand 1799, de daar voor uitgeloofde premie van één-en-twintig guldens
genieten zal." Ondertekend door „De Provoost-generaal voornoemd, f. Anthonisse. In
de „Courier van Amsterdam" is natuurlijk de titulatuur van de Koning verdwenen.

Straffen en andere maatregelen zijn mij niet bekend, maar deze zullen toch" niet zo
erg geweest zijn, als we b.v. Pieter Bresijn na vier maanden voor de tweede maal
zien deserteren. (Zie onder).

Het is mijn bedoeling om uit deze lijsten nu een kleine bloemlezing te geven van
Zeeuwse deserteurs. Hun aantal is in verhouding tot het totaal weliswaar klein, maar
nu de Zeeuwse archieven sinds de tweede wereldoorlog geschonden zijn, kan een
opgave, als die hier volgt, wellicht van nut zijn.

De lijsten lijden wel aan onnauwkeurigheid. We behoeven slechts te wijzen op de
twee (ongetwijfeld) gebroeders Spil of Ten Spil (zie* onder). Toch wilde ik geen
hypothetische veranderingen aanbrengen, maar de opgaven letterlijk weergeven. De
signalementen, die van iedere voortvluchtige werden gegeven, heb ik niet opgenomen.
Mocht men daarvoor interesse hebben, dan kan men zo'n inlichting altijd bij schrijver

*dezes verkrijgen. Mocht er belangstelling zijn voor verdere lijsten, dan wil ik die graag
uit de Jaargang 1810 excerperen.

ANSENS
Petrus, kanonniet, zoon van Jean Baptist en Pctronella Dosscher ,• geb. te Middel-

burg, 34 jaar oud, beroep : kleermaker ; gedeserteerd 21-4-1810 van het 2e Bataillon
Regiment Artillerie te voet. (Kon. Crt., 30-4-1810).
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VAN DER BEEKE
Andries. soldaat, z. v. Coenraad en Alida Beckermans; geb. Vlissingen, 26 jr.,

gedes. 15-4-1810 v/h Ie Bat. 5e Regt. Infanterie van linie. (K. C. 12-5-1810).

VAN BREDA
Adrianus, voltigeur, r. v. Nicolaas en Susanna Brasser; geb. Westkapelle, 24 jr.,

chirurgijn: gedes. 11-9-1810 v/h 2e Bat. 3e Regt. Inf. v. Linie. (Cour. v. A'dam.
27-9-1810).

BRESIJN
Pieter, soldaat, z. v.Jacob en Wilhelmina Tromp; geb. Zierikzee, 18 jr., beroep:

slagter; gedes. 31-5-1810 v/h 7e Regt. Inf. (K. C. 9-6-1810) en 1-10-1810 gedes. v/h
3e Bat. 124ste Regt. Inf. v. Linie (C. A. 19-10-1810).

VAN DEN BRINK
Jan, soldaat, z. v. Harmen en Klausje Koopman ; geb. Hilversum, wonende in het

land van Kadzand ; gedes. 2-5-1810 v/h 2e Bat. 3e Regt. Inf. v. Linie. (K. C. 12-5).

VAN DIEST
Theodorus. soldaat, z. v. Dirk en Cornelia Visser; geb. Middelburg, 25 jr., gedes.

18-4-1810 v/h Ie Bat. 5e Regt. Inf. v. Linie. (K. C. 12-5).

GERRITS
Hendrik, soldaat, z. v. Jacob en Catharina Seijs; geb. Souteland (Land van Tholen),

26 jr.; gedes. 15-12-1809 v/h Depót-Bat. 5e Regt. Inf. (K. C. 4-1).

GRAND
Daniël, soldaat, z. v. Daniél en Hetwig Hoff -, geb. Ter Goes,, 20 jr, gedes. 17-3-1810

v/h 5e Regt. Inf. (K. C. 27-3).

VAN 'T HOF
fohannes, soldaat, z. v. Zander en Janna van Gautier ; geb. Zierikzee, 17 jr., gedes.

21-8-1810 v/h 2e Bat. 5e Regt. Inf. v. Linie. (C. A. 31-8).

HUBRECHTSEN
Pieter, soldaat, z. v. Hubert en C/ara Arnoud; geb. West-Kappel, 40 jr., gedes.

21-5-1810 v/h Depöt-Bat. 7e Regt. Inf. v. Linie. (K. C. 1-6).

JANSEN
Pieter, kurassier, z. v.Marinus en Catharina Jillissen ,• geb. Zierikzee, 50 jr.; gedes.

31-12-1809 v/h 2e Regt. Kurassiers. (K. C. 4-1).

KERKHOVEN
Frans, hussaar, z. v. Jan en Janna van Damsum; geb. Vlissingen, 23 jr.; gedes.

3-12-1809 v/h 2e Regt. Hussaren. (K. C. 12-1).

KRIEGER
Johannes. soldaat, z.v. Jacob en Francisca Winters ; geb. Tholen, 25 jr., schoenma-

ker ; gedes. 16-5-1810 v/h 5e Regt. Inf. (K. C. 24-5).

OLEVIER
Willem. soldaat, z. v. Pieter en Maria Stoel; geb. Zierikzee, 44 jr.; gedes. 14-4-1810

v/h Ie Bat. 5e Regt. Inf. v. Linie. (K. C. 12-5).

ROSENMOND
Frans, vrijwilliger, geb. Zierikzee, 31 jr., timmerman; gedes 10-2-1810 v/h Depot

Vrijwilligers te Zwolle. (K. C. 8-3).

SMIDT
Jan. jager, z. v. Simon en Aaltje Draapers ; geb. Middelburg, 24 jr.; gedes. 15-5-

1810 v/h Ie Regt. Jagers. (K. C. 24-5).

SPIL
Adolffer, soldaat, z. v. Augo en Dorothea de Kok; geb. Zierikzee, 28 jr.; gedes.

11-12-1810 v/h 3e Bat. 125e Regt. Inf. v. Linie. (C. A. 18-12).

TEN SPIL ~~ "
Hcrmanus, soldaat, z. v. Hugo en Dora de Kok; geb. Zierikzee,, 26 jr., metselaar :

gedes. 27-41810 v/h Depöt-Bat. 4e Regt. Inf. v. Linie. (K. C. 4-6).
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SUBELEE
Johannes, jager, z. v. Hendrik en Neeltje van Toll; geb. Ter Veer (Veere ?) 28 jr..

kastemaker; gedes. 22-7-1810 v/h Depot Ie Reg. Jagers. (C. A. 9-8).

THIEL
Abraham, veliet, z. v. Weinand en Cornclia Krekelenberg; geb. Middelburg. 18 jr.,

tabaksnijder; gedes. 17-6-1810 v/h Legioen Velieten te Amersfoort. (C. A. 19-8).
VERMEULEN

Jan, soldaat, z. v. Huipcs en Willemijn Opstaken; geb. Oudgastel op Zeeland,
(tegenw. N.-Brabant), 22 jr., gedes. 6-12-1810 v/h 2e Bat. 125e Regt. Inf. v. Linie.
(C. A. 20-12).

VOET
Klaas, soldaat, z. v. Machiel en Neeltje Snijders; geb. West-Kapel, 21 jr., schoen-

maker; gedes. 16-11-1809 v/h Ie Bat. 9e Regt. Inf. *(K. C. 4-1).

VOGEL
Joseph, pontonnier, z. v. Adriaan en fohanna Veelc; geb. Middelburg, 27 ir., schipper

en timmerman; gedes. 30-8-1819 v/h Bat. Artillerie en Genie Werklieden. (C. A. 11-9).

VOOGT
Petrus, soldaat, z. v. Johan Wilhelm en Maria van Leuven; geb. Brouwershaven,

27 jr., kleermaker; gedes. 12-3-1810 v/h 3e Bat. 9e Regt. Inf. (K. C. 23-3).

WILLEMSEN
Joseoh, kanonnier, z. v. Mattheus en Apolonia van Steen; geb. Borselen in het land

van Goes, 25 ir., beroep „boerewerk"; gedes. 2-5-1810 v/h 2e Bat. Regt. Artillerie te
Voet. (K. C. 14-5).

DE WIT
Bastiaan. soldaat ,z. v. Willem en Maria ; geb. Noordgouw bij Zierikzee,

21 jr., gedes. 14-2-1810 v/h 2e Bat. 8e Regt. Inf. (K. C. 19-2).

Hilversum, 1952. J. M. REINBOUD.

Wij vermelden de geboorte te Rotterdam, 16 September 1955, van
ANDRE NICOLAAS JACOB

zoon van de Heer en Mevrouw de Groot'de Vletter.

en te Amsterdam, 9 October 1955, van
RIA,

dochter van de Heer en Mevrouw Van der Wart-van der Veen.

Op 14 November 1955 huwden te Amsterdam
de Heer J. P. VAN OOSTERHOUT en Mejuffrouw A. A. BOON.

Aan allen onze hartelijke gelukwensen. W. R.

De Heer W. Terwel. Apeldoornseweg 41 te Vaassen heeft in afschrift
aanwezig van de Ned. Herv. Gemeente te Vaassen de aldaar in het ar-
chief van de kerk berustende navolgende registers:

Doopboek, 1680—1772, en 1772—1811.
Trouwboek 1709—1772 en 1772—1811.
Lidmatenboek, 1709—1888.

en is bereid hieruit gegevens te verstrekken (postzegel voor antwoord in-
slutien).
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Aantekeningen uit een in het Ned. Herv. Kerkarchief te
Amerongen berustend trouwboek 1642-1654

1642
24 Apr. Coenraet Jansen j.m. van Venendaal X Elisabeth Jacobs van Zoeborg j.d.

tot Ameronqen, geh. m. att. van Venendaal.
8 Mei Hendrick Willemse j.m. van Meeren X Hendrickjen Hendcicks van Ingen,

wed. Eckbert Aertsen, beide won. Amerongen.
8 Mei Gerrit Sweers van Rhijnbeeck, j.m. van Wijck te Duurstede X Mayken

Peters van Broeckhuysen, j.d. won. onder Amerongen.
21 Aug. Cornelis Hendricksen Coster, wedr. Ariaent jen Cornelis Verbrug tot Ame-

rongen X Barbara Verbrugh j.d. van Utrecht, geh. met att. van Utrecht.
27 Nov. 1ste procl. Thuenis Thuenissen Quindt van Amerongen X Janneken van

Wonsijck, wed. Jan Thonissen, met att. geh. te Eist.

1643
15 Jan. Ghijsbert Jansen Bouwman j.m. van Amerongen X Elfje Gocsse j.d. van

Amerongen.
12 Febr. Jan Rayerse, wedr. N eelt je Jans Quint, won. op de Cockeweert X Met jen

van Wagheningen, wed. Huybert Jansen won. te Amerongen.
12 Maart Jan Janse van Cluchtingen, wedr. Trijntje Jan Weert X Hendrick je Ja-

cobs, j.d. van Zalingen.
25 Juni Ie procl. Roelof Arisse van Ginckel, wedr. Grietje Evers X Jannichjc

Tuenis van Vianen, wed. Geurt Peterse, met att. van Vianen geh. te Leersum.
29 Oct. Wilhelm Arissen Verstege, wedr. van Wageningen XAnneken Jans j.d.

van Amerongen, met att. van Wageningen geh.
3 Nov. Jacob Tuenissen van Meervelt, won. Appel onder ampt Nijekercke X

Neeltje Tuenis Brants j.d. van Ginckel, att. geg. om te Appel te huwen.

1644.
7 Jan. Cornelis Jansen j.m. van Amerongen X Jannetje Pons, wed. Mr. Peter Lub-

berts won. tot Eek, att. naar Eek.
18 Jan. Ghijsbert Gerritsen wedr. Catharijntjen Cornelis won. Venendaal X Bar-

bertje Verbrug, wed. Cornelis Hendricksen, met att. van Venendaal geh.
20 Juni Thomas Stevens Ingelsman, wedr. Wimken Dames, won. nu op de Haer X

Wilhelmken Wilhems, j.d. won. mede op de Haer; att. naar Woudenberg om ald.
te huwen.

14 Nov. Hendrik Peters j.m. van Culenborg, tot Lexmondt lang gew. hebbende
X Anneken Jansen van Roosbeeck, mede won. tot Lexmondt met att. van Lexmondt,
alhier geh.

Nov. Roelof Gerritsen van Steenwijck wed. Janneken Arents won. aan de dwars-
weg X Elisabeth Jans. wed. W'alter Obgilbij, schotsman, een tijtlang tot Utrecht gew.
hebbende. (Het huwelijk ging niet door omdat de vrouw was weggelopen).

26 Dec. Govert van Hattum, j.m. van Eek X Hendrick je Joosten, uit de Weert
j.d. van Amerongen, met att. van Eek geh.

1649
20 Oct. Willem Claes van Hattum j.m. van Maurik X Maria Dircks van Bemmel,

j.d. van Amerongen, att. naar Wijck.

1651
20 Aor. Frans Jans van Dam, j.m. van Overlangbroek X Anighjen Harmans van

Eeckholt. j.d. van Amerongen, met att. van Overlangbroek geh.

1652
25 Apr. Philips Hendricks van Bijier, j.m. van Amerongen X Merrighje Dircks Ver-
eem, j.d. van Eek, won. alh., met att. van Eek geh.

1653
17 Nov. Hendrik Frans van faarsvelt, wedr. Aeltje Jans van Benschop X Gerrit je

Beernts j.d, van Ingen, op att. van Ingen geh.
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1654
25 Febr. Floris de Lile, j.m. van Amerongen X Antonette Jans de Veer, j.d. van

Culenborg, op att. van Culemborg geh.
2 Apr. Gerrit van Wely, j.m. van Eist, won. te Utrecht X Cuyntje Aerts j.l. van

Amerongen, op att. van Utrecht geh.
22 Oct. Jan Quint, j.m. van Amerongen, gew. hebbend te Utrecht X Gesjen Brou-

wers, j.d. van Kampen.
Bij nagenoeg alle andere huwelijken in dit trouwboek, zijn slechts patroniemen

vermeld.

Utrecht, Aug. 1953. W. A. WIJBURG Jr.

Onze Bibliotheek werd verrijkt met:

Dr. A. W.E. Dek. Het Geslacht Wittekoek,
waarmede de geachte schrijver de serie genealogiën van aan zijn geslacht verwante
families voortzet; een belangrijke aanwinst voor de geschiedenis der Zuidhollandse
eilanden.

Th. G. A. Bos. Proeve van een studie over het uit Mechelen stammen-
de geslacht Waalpot.

Met deze overdruk uit „De Brabantse Leeuw", Jrg. 4, afl. 6, 7, 8, bedoelt de geachte
schrijver belangstelling op te wekken bij onze leden, die zich interesseren voor de
geslachten Elsevier, Schilthouwer, Waelpot; reacties worden gaarne door hem afge-
wacht : Bronckhorststraat 44, Amsterdam.

De Heer } . R. Krudop van Ruwiell, Stadionweg 129 hs te Amster-
dam biedt een Ambachtsheerlijkheid te koop aan. Gegadigden gelieven
zich rechtstreeks met hem in verbinding te stellen.

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.

LXXXXV. CAMPBELL.
a. Pieter Campbell, geboren te Nijmegen 16-11-1767, overleden te Rotterdam 24-5-

1.841, gehuwd met Dina Jacoba van Zutphen. Johanna Maria Campbell, geb. (te
Nijmegen ?) ca. 1773, overl. te Rotterdam 23-8-1813.
Ouders van Pieter en Johanna:
Doegel (Douglas?) Campbell, overl. tussen 1813 en 1817, en Geertruy Broekman,
geb. te Nijmegen ca. 1773, overl. te Rotterdam 10-4-1814.
Gaarne inlichtingen over bovengenoemden, alsmede hun afstamming.

b. In 1922 was een archief betreffende een der families Campbell in het bezit van
Gen.-Majoor L. C. van Kuyk te Bilthoven. Wie kan mij behulpzaam zijn i.v.m.
het opsporen van dit archief ?

c. Alle gegevens over personen met de geslachtsnaam Campbell, voor zover voor-
komende in Nederland, zijn welkom.

E. G. CAMPBELL, Leenderweg 233, Eindhoven.
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LXXXXVI. VAN DER GOES.

a. Ary van der Goes, volgens familiegegevens geboren 10-2-1688. Huwde ± 1711,
zeer waarschijnlijk te Nootdorp-Hoogeveen, met Marijtje Willem Geus, ged.
31-7-1689 (Geref.) te Nootdorp. Axy van der Goes was schoolmeester, o.a. in
Wilsveen en Bergschenhoek.
Gevraagd: geboorteplaats en ascendentie van Ary van der Goes.

b. VAN SOMEREN.

Gegevens gevraagd over dragers van de familienaam van Someren in de 18e
eeuw te Arnhem.

Drs. C. R. VAN SOMEREN, Deldenerbroek C 81b, Ambt Delden.

LXXXXVII. VAN GOG.

Hendrikus van Gog, gehuwd te Tilburg, 30 Juli 1747, R.K. komende (?) van Tilburg,
met Johanna Maria Couwenberg. In de Doop-Momboir, in Inkomende registers is
verder niets te vinden. Gaarne nadere gegevens omtrent de geboorte en de ouders.

G. STAALENHOEF, Marsmanstr. 2bis, Amsterdam.

LXXXXVIII. VAN LEEUWEN.

Gerrit van Leeuwen, j.m. van Oldenburg, wonende te Heemstede, huwt met attestatie
te Jutphaas 12 Mei 1709.

Gevraagd: geboorteplaats en datum.
J. SMIT, Burg. de Bruïnelaan 20, Zwijndrecht.

IC. LOTICHIUS (LOT(H).
Philippus Ludovicus Lotichius f Nijmegen 19-6-1767, prof. phil. et linquarum aan het

gymnasium aldaar. Waar en wanneer werd hij gedoopt ? Kan zijn geslacht uit Goth.i
stammen ?

A. R. KLEYN, Parklaan 2b, Zeist.

C. ZIESEL.
Op 24-12-1834 huwde te Pekalongan (Ind.) Adam Thedore Ziesel (f 13-7-1845 te

Pekalongan) met Christina Philippina Muhlenfetd. Gevraagd geboorte en ouders van
beide echtelieden.

J. M. W. KAMPMEINERT, Arts, Brunssum.

ALGERA-ALGRA.
Alle naamdragers van deze naam worden verzocht hun naam en adres

op te geven aan de Heer R. S. Roorda, M. Louisastraat 19 te Leeuwar-
den, die bezig is de geschiedenis van deze grote Friese familie te be-
schrijven.

In de mededeling tot plaatsen van genealogiën in Gens Nostra is een
fout geslopen. Men leze, dat voor „directe" opname van een genealogie
de kosten worden berekend.
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