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Bij de voorgenomen herdenking van ons 10-jarig bestaan past, ook al
mag het waar zijn, dat ons bestaan achter de schermen op een langer
tijdvak, dat zich tot in de duistere oorlogsjaren uitstrekt terugziet, een
ogenblik bezinning op wat verricht is en wat bereikt mocht worden. Wij
mogen dankbaar zijn yoor het gelukkig initiatief der oprichters, welke
een vereniging in het leven riepen, die bewezen heeft in de afgelopen
Jaren door haar snelle groei, dat zij in een werkelijk bestaande behoefte
voorzag. Onze contactdienst, een nieuw idee, heeft talloze amateur-
genealogen op het spoor gebracht van anderen bezig met dezelfde ge-
slachten en het werk vergemakkelijkt en tot een steeds groeiende samen-
werking geleid. Er is veel en dikwijls moeizaam werk verricht, maar de
groei van onze vereniging heeft aangetoond, dat dit welbesteed was.

Mogen wij erin slagen de moeilijkheden van onze voorgangers te over-
winnen, hun prestaties te evenaren en zo mogelijk te overtreffen", opdat
de ontwikkeling van hun initiatieven een steeds opgaande lijn vertone,
zoals wij ieder bij de studie van het leven van onze voorouders mogen
leren, of het nu koningen of bedelaars, rechters of moordenaars waren,
van wat zij misdreven en een stimulans mogen ontvangen hun fouten
te vermijden en hen in het goede te evenaren en zo mogelijk te over-
treffen, om hen zo te eren door de wijze waarop wij bestaan en het be-
grip, dat wij tonen voor fouten en moeilijkheden, welke wij tegenkomen,
verrijkt door de levenslessen van hen, die ans zijn f oor gegaan
en niet in de laatste plaats daarbij de ontspanning en het vermaak vinden,
dat ongetwijfeld ook hun deel is geweest.

Amsterdam, april 1956. De Voorzitter der N.G.V.
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UIT HET VERST VERLEDEN

Nu de N.G.V. haar 10-jarig feest gaat vieren, willen wij — gewend
bij het voorouderonderzoek terug te gaan tot in het verst verleden —
ditmaal het begin van deze vereniging aan een „historisch" onderzoek
onderwerpen en van haar oorsprong en eerste tijd vertellen wat wij,
hierbij betrokkenen, ons nog kunnen herinneren en wat hierover geboek-
staafd is.

In de. jaren 1942/43 ontmoetten van der Ham en Nelemans elkaar,
beiden als arbeider ondergedoken in een der fabrieken te Amsterdam-
Noord om deportatie door de bezetter te ontgaan. Tijdens een der vele
luchtalarms kwamen zij in de schuilkelder in gesprek met de aldaar even-
eens werkzame Kilsdonk, waarbij spoedigi bleek, dat alle drie levendige
belangstelling voor de genealogie koesterden. Plannen kwamen ter spra-
ke, waarbij het besef, dat deze belangstelling door velen zou worden
gedeeld en de wenselijkheid om de genealogie in wijdere kring bekend-
heid te verschaffen de drijfveren waren. Plannen echter, die wachten
moesten tot de bezetter zou zijn verdwenen.

Door de gevangenname van Van der Ham medio 1943 ging het kon-
takt tijdelijk verloren ; de idee van de vereniging was echter geboren.

Medio 1944 werd het kontakt vernieuwd en uitgebreid. Door bemid-
deling van Kilsdonk kwamen Van Rijn en Vogelpoel het oorspronkelijk
drietal versterken. Na vele besprekingen, waarvan de belangrijkste plaats
vond in het ledige winkelpand Ruyschstraat 95 op 19 december 1944,
kreeg te Amsterdam ook de eigenlijke oprichting haar beslag en wel op
27 december 1944 in een lokaal van het huis Blasiusstraat 95.

Op dit adres werd „Het Parool" illegaal vervaardigd, terwijl ter ca-
mouflage de lading werd gedekt door de wandelsportvereniging „S.V.V."

Besloten werd, alvast aan het werk te gaan. De moeilijkheden kwamen
al direkt, want nu was het Nelemans, die na op straat te zijn opgepikt,
het land werd uitgevoerd. Het lukte om drie clandestiene — op de
stencilmachine van „Het Parool" gedrukte — blaadjes te laten verschij-
nen, welke werden verzonden naar diegenen, waarvan kon worden ver-
wacht, dat zij de nieuwe vereniging zouden steunen. De reaktie was
gunstig en op het moment van de bevrijding stonden ongeveer veertig
personen als lid geboekt.

Maar ook de bevrijding bracht voor de jonge vereniging tal van nieuwe
problemen. Het bestur viel grotendeels uiteen doordat nu de werkzaam-
heden bij de B.S., Vrijwillige Politie en Gezagstroepen alle tijd opeisten.
Desalniettemin kon het verenigingswerk worden voortgezet. De oprich-
ters brachten een aanvangskapitaal van f 250,— bijeen, terwijl pogingen
werden ondernomen om bij het Militair Gezag de drukvergunning, bij
het Bureau Papierverdeling van het ministerie van O., K. en W. de
papiertoewijzing, bij de afdeling Perszuivering van het departement van
Binnenlandse Zaken de certificaten van geen bezwaar en bij de Pers-
raad de verschijningsvergunning te verkrijgen. Zo kon dan december
1945 het eerste nummer van ons maandblad „Gens Nostra" eindelijk
in druk verschijnen.

Snel kon de N.G.V. niet groeien, want in de eerste jaren ondervonden
wij nog talloze moeilijkheden, als gevolg van het verkeerde gebruik tijdens
de bezetting. Niettemin werd met taaie volharding vaak onder kommer-

98



volle financiële omstandigheden, ja zelfs gebukt onder schulden, voort-
gegaan. Meerdere malen was zelfs, het voortbestaan der vereniging
kritiek. Doch steeds meer nieuwe leden melden zich aan en de eerste
afdelingen konden worden opgericht. Eind 1947 telden we ca 500 leden.

Doorzetten bracht de overwinning en thans staat onze vereniging als
de grootste in ons land met 1200 leden pal voor haar grote taak.

Thans kunnen wij met vertrouwen de toekomst van onze vereniging
tegemoet zien en als oprichters spreken wij de wens uit, dat de N.G.V.
tot in lengte van dagen met, voor en door de leden haar schone taak
zal mogen blijven vervullen !

De oprichters :

J. T. VAN DER HAM
N. D. KILSDONK
Ir F. A. NELEMANS
K. J. J. VAN RIJN
A. VOGELPOEL.

MEDEDELING VAN DE REDACTIE

Ook dit Jubileumnummer brengt ons van de hand van de bekende
genealoog, de Heer A. R. Kleyn, de volledige kwartierstaat van een groot
Nederlander, de onlangs verscheiden Vice-President van de Raad van
State, ]hc. Mr. F. Beelaerts van Blokland, die naast zijn staatkundige
werkzaamheden .gaarne ook zelf met succes de genealogie en heraldiek
beoefende.

In verband met vele vragen die Redactie en Contactdienst bereiken
omtrent het bestaan van een wapen van een bepaalde familie, wordt
medegedeeld dat men dergelijke verzoeken rechtstreeks dient te richten
tot de Heer A. R. Kleyn, Parklaan 2B te Zeist, onder opgave van ge-
slachtsnaam, plaatsen of streek van herkomst en eventuele andere voor
het onderzoek van belang zijnde gegevens.

Uiteraard zal per geslacht een klein bedrag voor het te geven advies
in rekening worden gebracht.

De Archivaris der gemeente Vlaardingen deelt mede, dat de open-
stelling van de leeszaal op woensdagavond met ingang van 1 juni e.k.
wordt opgeheven.

Op de jaarlijkse algemene vergadering der N.G.V. gehouden te Hil-
versum op 21 april 1956 zijn gekozen :

tot Voorzitter Mr. E. H. IJ. van Hees te Hilversum,
tot Penningmeester Drs. \V. Roodenburg te Leiden
en tot administratief Secretaris : ƒ. Hagoort te Naarden.
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BIBLIOTHEEK NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

VERZAMELING VAN IN OORLOG GEFUSILLEERDE STUDENT
D u i z e n d e n v o r s t e n p o r t r e t t e n in 13 ordners

als aanwinst voor de genealogische bibliotheek

Een heel merkwaardige verzameling, die in haar soort waarschijnlijk wel de volle-
digste van ons land is, heeft onlangs de Bibliotheek van de Ned. Gen. Ver. verrijkt. Het
zijn 13 dikke briefordners en een stapel schriften, die ter bewaring zijn toevertrouwd
aan de Bibliotheek. D e r t i e n ordners, die een unieke verzameling bevatten van
foto's en tekeningen betreffende alle vorstenhuizen van Europa. Een stapel schriften,
waarin uitgebreide geslachtsregisters van diezelfde huizen

Deze waardevolle verzameling werd geschonken door de ouders van de in 1944
door de Duitse bezetter gefusilleerde medewerker van het illegale „Trouw", de student
Jan Goldschmeding.

Deze student G. is omstreeks 1940 met een oneindig geduld aan deze unieke collectie
begonnen. Bij de nog niet uitgezochte stukken vindt men nog enige brieven, die hij
als antwoord ontving op zijn verzoeken om informaties, gericht aan gemeentebesturen,
regenten van gasthuizen, musea, archieven en andere instellingen, waarvan hij ver-
moedde, dat zij hem aan een portret zouden kunnen helpen.

Velen malen moet hij — zoals enigen der bewaard gebleven brieven aantonen, een
antwoord hebben gekregen, waarin men betreurde hem niet te kunnen helpen omdat
wegens tijdsomstandigheden de bedoelde schilderijen waren opgeborgen. Niettemin
groeide de collectie. Zozeer zelfs, dat in 1942 de directeur van het Koninklijk Huis-
archief, Dr N. Japikse in een brief kon zeggen : „er ontbreekt zeer weinig aan de ver-
zameling..." de verzameling van portretten van afstammelingen van Ernst Casimir,
graaf van Nassau-Catzenellebogen en Dietz en Sophia Hedwig, hertogin van Braunsch-
weig-Wolfenhüttel, waarvan een uitgebreid geslachtsregister twee dictaatcahiers beslaat !

Maar het is niet alleen het huis van Oranje-N'assau, dat in deze verzameling ver-
tegenwoordigd is. Het Koningshuis van België komt evenzeer in de verzameling voor,
evenals het huis Wittelsbach, Braganza-Orleans, Bourbon en ook de graven en hertogen
van Gelre.

Het is een bijzonder mooie aanwinst, die aan vele genealogen en beoefenaars van
de wapenkunde goede diensten zal kunnen bewijzen.

Deze verzameling, solied verpakt in houten kist, wordt ook uitgeleend. De voorwaar-
den van uitlening worden U verstrekt door de Bibliothecaris /. Schipper ]r. Neuweg 32,
Hilversum. Tel. 5136.

Ds W. J. Schaap, Klaas Woltjerweg 15L, Zuidbroek (Gr.) vertoeft
omstreeks Juli/Aug. a.s. in Denemarken en zal dan het Rijks- of Lands-
archief te Kopenhagen bezoeken. Daar Ds Schaap reeds verschillende
malen genoemd archief bezocht, is hij in de archivalia aldaar goed thuis.

Ds Schaap heeft zich bereid verklaard om voor onze leden belangeloos
op het archief te Kopenhagen een of ander genealogisch onderzoek te
doen. Zij, die daar dus belang bij hebben stellen zich met Ds Schaap in
verbinding.

In verband met enige aanvragen is overgegaan tot het herdrukken van les 12 der
Geneal. Cursus, zijnde een lijst van 400 latijnse uitdrukkingen met haar vertalingen
in het hollands, voorkomende bij onderzoekingen in oude registers.

Deze lijst is verkrijgbaar tegen storting van fl 0.75 op de Girorekening van de
Penningmeester der N.G.V.
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GENEALOGISCHE EN HERALDISCHE
GEDENKWAARDIGHEDEN IN EN OM DE KERK DER
NEDERDUITS HERVORMDE GEMEENTE TE VOORBURG

medegedeeld door

M. C. SIGAL

Sedert wijlen Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins de zerken in de
Nederduits Hervormde Kerk aan de Heerenstraat te Voorburg noteerde
voor zijne „Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit
de Kerken in de Provincie Zuid-Holland", welk werk in 1922 verscheen,
is er een en ander in deze kerk veranderd. Dit bleek mij i.d.t. toen ik er
langs kwam en de oude zerken, die op het voormalige kerkhof om de kerk
liggen, eens wilde bezichtigen, waarbij ik ze meteen noteerde, en de kerk
open bleek, waardoor ik gelegenheid had het inwendige te bezichtigen.
De aanvullingen, die ik hier kan geven kunnen ontstaan zijn door dat
enige zerken aan de aandacht van Mr. Prins zijn ontsnapt of door dat
zij te voorschijn gekomen zijn bij de in 1940 beëindigde restauratie van
de kerk.

IN DE KERK :

1. Naast de door Mr. Prins onder 2 genoemde zerk ligt een zerk met
het volgende opschrift: Hier leyt begraven/d'Heere Jacques Mar-
tigny, in syn leven/Commys generael van de ammitien/van oorloghe
te velde in dienste/der Vereenigde Nederlanden/sterf den 3en
February A 1650/oudt synde 62 jaaren/ Met Juf f rouwe Philippote
van / Sypesteyn syne huysvrouwe/sterf den Oen JulyA 1645.

Dit opschrift bevindt zich binnen een cartouche, van onderen af-
gesloten door een engelenkopje met vleugels. Boven het opschrift een
volledig wapen, waarvan het schild een rechterschuinbalk vertoont;
eventuele andere figuren zijn weggekapt of weggesleten. Links en
rechts vergezeld van twee boven elkander geplaatste schilden, waar-
van het bovenste links weder een rechterschuinbalk vertoont, overi-
gens ook weggekapt of afgesleten.

2. Het bij Mr. Prins onder zerk 4 vermelde en niet ingevulde kan aan-
gevuld worden met: Katheryn(a) huists.

3. De datum 1 Juny op onder zerk 5 beschreven moet luiden : 4 Juny.
4. Hier leyt begraven/jan van der Wilden/den VI December/Ao. 1697.
5. Tegen de muur een kleine metalen plaat met het volgende opschrift :

Senega/ Inggerssen/Baron van/ Geltingen/ Geboren den/15 Maart
1714/te Sangen/Hoorn. Gestorven in/'s Gravenhage/den 28 De-
cember/1786.

6. Een steentje in een der pilaren draagt tot opschrift! Hier leit be/
graven Len/dert Wil/lemszoen/staerf 1604.

7. Vóór de eerste trede van de trap, die naar het orgel voert : Hier legt
begraven//an Boense is gestorven/den 12 December in jaar/1613.

8. Vóór het orgel staande bevindt zich links tegen de achterwand van
de onder het orgel staande banken een koperen plaat, zwart omlijst,
met de volgende inscriptie:
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Het uurwerk is geschonken/door/Mevrouw de Wede P. J. Veeneka
geb. de Groot/en Haren Zoon/den Heer P. Veenefca,/Voorzitter
van het Collegie van Notabelen/als blijk van aandenken aan hun
genoemden/Echtgenoot en Vader, in leven Secretaris-Rent/meester
der Kerkelijke goederen van 1839 tot 1851/Voorburg, 13 November
1886.

9. Onder het orgel, tegen de achterwand der banken, bevindt zich links
en rechts een schild, omgeven door een trofee. Op het linker schild
leest men : 1800/Het eerste orgel/werd in deze kerk gelegateerd/
door/Adriaan Leonard van Heeteren/Bewindhebber/der/Westindi-
sche Compagnie.
Op het rechter schild leest men : 1879/Een nieuw orgel/werd aan
deze kerk geschonken/door/Hare Koninklijke Hoogheid/Prinses
Marianne/ der Nederlanden.
N.B. Prinses Marianne bezat o.a. de buitenplaatsen Leeuwenstein

en Rusthof, bij Voorburg gelegen, en woonde o.a. op de laatst-
genoemde plaats.

10. De door Mr. Prins op blz. 513 van zijn werk beschreven wapens
Timmerman-Coymans, die zich destijds boven een kapel bevonden
zijn daar niet meer aanwezig. De steen, waarop deze wapens voor-
komen, staat op den grond tegen de muur, rechts van de deur, die
toegang gaf tot deze kapel, die thans ingericht is tot vergaderkamer.

11. Hyer leit begrave/Meester Lambrecht Ottensz./Pastor van dese/
kercke hy.- . . . . Binnenste randschrift: XXIIIJ op ten/XIIIJ dach
Octobri/bit voor hem (?) rburche.

OP DE VOORMALIGE BEGRAAFPLAATS OM DE KERK :

Tegen de kerkmuur :
1. Familiegraf/van/H. ]. Klerk. Opschrift dwars over de zerk.
2. Familiegraf/van/H. van Zegwaard.
3. Rustplaats/van/Vrouwe Johanna Constantie Pauw/Douairière van

Meurs/Job 19 vs. 25, 26, 27.
Opschrift binnen een ovaal. Een hek om de zerk.
N.B. Volgens de overlijdens-advertentie overleed ]ohanna Constan-

tia Pauw, weduwe van den Hoogedelgestr. Heer Kolonel
Henricus Steffanus van Meurs, te Voorburg 18 November
1845.

4. G. G. Fremery Kalff./O. J. Fremery Kaltf./E. B. Fremery Kalft-/
G. G. Fremery Kalff./C. H. } . Fremery Kaltf./H. de Blaauw.
Het graf, gedekt door twee zerken, waarvan de linker blanco, is
omgeven door een ijzeren hek.

5. Op de zerk staat tegen de kerkmuur een monument, waarop men
boven en relief van marmer een vlinder ziet waaromheen een slang
in cirkelvorm, die in zijn staart bijt. Op het middengedeelte eveneens
en relief van marmer de alliantie-wapens : Caan en van Hoogstraten,

8
waaronder deze namen, terwijl op het voetstuk staat: 18—32. Om-
geven door een hoog ijzeren hek. 31
Verspreid op het kerkhof:
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6. Mejufvrouw/Maria Carolina Johanna/de Vassy/overleden 3 No-
vember 1869.

7. Hier rust/De Hoog Edel Gestrenge Heer//oainnes Diederikus Crol/
oud-gouverneur van Curagao en/onderhoorigheden/Ridder der Orde
van den/Nederlandschen Leeuw/Geboren te Drumpt/den 18den
November 1807/overleden te Voorburg/den 18den Augustus 1870.

8. Mina.
9. D. T. F. Pafi/n/Predikant/overl : 9 Oct. 1862/Door het geloof/

spreekt Hij nog/nadat Hij/gestorven is.
N.B. Daniël Theodoms Frangois Patijn, geb. 's Gravenhage (St.

Jacobskerk) 19 Juli 1807, Ned. Herv. Predikant te Wade-
noyen 1831, Voorburg 1837.

10. A. G. Weu/e/geb. 28 Mei 1805/overl. 18 October 1863.
11. Hier rust zacht/het stoffelijk overschot/van A. J. Ruitenbach/'gebo-

ren 17 October 1796 te Leeuwarden/overleden 7 Junij 1850 te Voor-
burg/in leven gepensioneerd Oost Indisch/hoofd-ambtenaar, ridder
der orde van den Nederlandschen Leeuw/en/G. A. E. Wiggers/
oud-resident van Bantam/geboren 20 Maart 1810/overleden 15 Fe-
burari 1856.

12. Hier rusten/D, van der Schalk/Lt. kolonel van het O.I. Leger/ovérl.
s s d k

te Voorburg 19 July 1847/en//acs- Gerard- F er- Did- Willems/geb.
te Banda in 1832/overl. te Voorburg 8 Jany 1847.

12 15
13. Rustplaats/van/Mevr. C. M. Bloem/Donkersloot/18—11 — 18—67

12 10
H. Rustplaats/van/W\ F. van de Graaf f/oud tien jaren/overleden op

den Honaart den 12 October 1867/C. M. van de Graaff/oud 61
jaren/overleden op den Honaart den 30sten September 1870.
N.B. De Honaard was gelegen in den Tedingerbroekpolder onder

de gemeente Stompwijk.
15. Hier rust/Vrouwe/E/isafcef/i Catharina Zuè/i/weduwe/van den

Hoogedelgestrengen Heer/G. M. Dolleman/gep. generaal-majoor/
geboren 6 Maart 1781/overleden 15 Augustus 1861/en//o7ianna
Conradina Do//eman/overleden 3 February 1856.

MEVROUW E. ]. HUIZENGA-ONNEKES t
Op 21 april overleed te Ten Boer (Gn.) mevrouw E. J. Huizenga-Onnekes. Zij was

als schrijfster en als folkloriste in het Groninger culturele leven een geziene figuur.
De afdeling Groningen en Noord-Drenthe van onze vereniging verliest in haar een

harer actiefste leden. Zelden ontbrak zij op een vergadering ; met grote belangstelling
nam zij deel aan de besprekingen en vaak heeft de afdeling geprofiteerd van de goede
ideeën, welke zij naar voren bracht.

Haar lezingen, die steeds een heel aparte sfeer van rust en gezelligheid ademden,
zullen nog lang in de herinnering blijven voortleven. Zij gaven steeds een schat van
folkloristische bijzonderheden, die zo door mevrouw Huizenga aan de vergetelheid ont'
rukt werden.

Het was een voorrecht haar als lid onder de op vergaderingen aanwezigen te
mogen tellen. Het was bovenal een voorrecht deze vrouw, waarvan zon grote harte-
lijkheid uitging, als mens van nabij te hebben gekend.

Groningen, 23 april 1956. B. J. BARTELDS.
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GENEALOGISCHE EN HERALDISCHE
AANTEKENINGEN BETREFFENDE HET

GESLACHT

GRAAUWHART

Wapen: In zilver een
geplante groene boom
vergezeld van twee
elkaar toegewende
klimmende herten van
natuurlijke kleur2)

GRAAUWHART
(N.H.)

EN AANVERWANTE GESLACHTEN1)

door F. RENSSEN

n 3£ut/Azorgr, en jieroep beletten

&m mijne 3£eróe«e« te wetten

"Eot d' -Qdele <^L>lgtkonót; oond ik mij

iSomtydó daartoe oerptiqt, om orij

de (§eoallen aan 't geólagt

^L)ie waardig waaren om cjedacjt

^Bij 't naageólagt te zijn, te óchryoen

C?*n in geWeugeniA te biljoen.

7),it schrijft Hendrick Graauwhart Jr in 1744, die hierbij de traditie
voortzet van zijn vader, Hendrick Graauwhart, Hendrickzn, en wiens
zoon, de vierde en laatste Hendrik in successie dit geslagtboekje vol-
eindigt.

Deze drie schrijvende generaties Graauwhart en een map daarbij be-
horende notariëele acten zijn de aanleiding geweest tot deze publicatie3).
Afgewisseld met gedichtjes,, naar de aard des tijds, krijgen wij achtereen-
volgens te horen over geboorten, huwelijken, doen aantekenen in poorter-
schap, overlijden e.d. over ruim een eeuw en aangevuld met genealogische
en heraldische aantekeningen over aangehuwde familieën.

Teruggaande van de eerste kroniekschrijver (1662) om de oorsprong
van het geslacht te vinden, vond ik bij de doopvermelding van de derde
zoon dat deze genoemd was naar zijn grootvader Jan Graauwhart, die uit
Hasselt (Ov.) afkomstig was en dientengevolge strekte het nader onder-
zoek zich naast het Gemeente-archief te Amsterdam ook uit tot de ar-
chieven van Hasselt, berustende in het Rijksarchief in Zwolle. De na-

1) Voor zover mij bekend heeft dit geslacht géén verwandschap met de door Vor-
sterman van Oyen vermelde genealogie Graauwert, en evenmin met de in de Navorscher
van 1880, blz. 105 beschreven familie Grauwert.

2) Dit wapen wordt als zodanig gevoerd door Maria Graauwhart (Vd).
3) De volgende gegevens zijn, naast eigen onderzoekingen, geput uit twee geslacht-

boekjes begonnen respectievelijk door Hendrick Graauwhart (lila) en Hendrick Graauw-
hart (IVf) en een map notariëele acten uit het bezit van Mevrouw /. de Flines-Hijmans
te Santpoort, die ik voor het gebruik hiervan hartelijk dank zeg.
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v. d. POEL

volgende genealogie kwam nu te voorschijn:
Ia. jan Grauward, koekbakker te Has-

selt, huwde omstreeks 1630 Neeltjen An~
dries. Uit dit huwelijk werden geboren :
1. Andries Grauward, gedoopt te Has-

selt 10 Juni 1632. Hij is doopgetuige
op 16 Mei 1661 in de Zuiderkerk te
Amsterdam bij Hendrick (lila) en is CRUYDENIER(S)
zeer waarschijnlijk gehuwd geweest met Hendrina Cruijdeniers.

2. Hendrick Graauwhart, die volgt Ha.
3. Herman Grauward, ged. te Hasselt 26 Dec. 1635.
4. ]acob Grauwett, die volgt Ilb.

Ib. Grietje Grauwhatt, zuster van Jan voornoemd. Zij huwt N. N.
Hanekamp, van wie zij een dochter Neeltje, kreeg, die op haar beurt
31 Oct. 1714 huwde te Hasselt met Hendrik Jansz Spinde, overl. 1756,
doch kinderloos is overleden4).

Ha. Hendrick Graauwhart, gedoopt te Hasselt 22 Jan. 1634, vestigt
zich als kleermaker in Amsterdam. Hij trekt einde 1690 wederom naar
Hasselt, waar bij 28 Aug. 1692 sterft en 1 Sept. d.a.v. wordt begraven.
Hij is gehuwd op 2 Mei 1658 te Amsterdam met Anna d'Assonville, geb.
Aug. 1628 te Amsterdam en overl. aldaar 15 Mei 1685, begr. 19 Mei
d.a.v. Zij wordt bij haar huwelijk geassisteerd door haar tante Agnietje
Hoosée, wijl haar vader in Texel op 't schip van Adm. de Ruyter verblijft.

Hester van der Poel, op
Paulus Graauwhart

Uit dit huwelijk:
1. Hendrick Graauwhart, die volgt lila

en zéér waarschijnlijk:
2. Melchior Graauwhart, die gehuwd met

15 Maart 1687 getuigen zijn bij de doop van
(IVb).

Ilb. Jacob Grauwert, bakker, ged. te Hasselt 11 April 1649. Hij huwt
te Hasselt in April 1674 Aeltijn Hendericks, weduwe. Uit dit huwelijk:
1. jan Grauwert, ged. te Hasselt 2 Mei 1675.
2. Delia (Dieltjen) Graauwhard, ged. te Hasselt 16 Juni 1677. Zij huwt

aldaar 17 Febr. 1704 Berent Hermsen ter Wee, uit welk huwelijk
a) Femmigje, ged. te Hasselt 26 Nov. 1704, b) Harmen, ged. te Has-
selt 6 Nov. 1707. Zij moet overleden zijn vóór Juli 1710, daar Berent
dan hertrouwd met Geesina Valkenaars.
lila. Hendrick Graauwhart, de eerste schrijver van het geslachtboek-

je5) goudsmit van beroep, is geb. te Amsterdam^) 16 Mei 1661, ged. 18
d.a.v., waarbij getuigden, zoals reeds vermeld, Andries Graauwhart (Ia
1) en Hendrina Cruijdeniers. Hij sterft 14 Mei 1732 en begraven 17 d.a.
v. in de Nieuwe kerk in het familiegraf F No: 268, dat in 1686 door hem
is gekocht voor hondert daelders met de restrictie het selve in de tijd van
20 jaren niet te mogen verkopen.

4) Volgens een acte verleden voor Notaris Gerrit Bonman te Amsterdam d.d.
") Hendrick Graauwhart (lila) heeft o.a. ook nog geschreven „Godvruchtige Chris-

tenplichten" uitgegeven in 1728 te Amsterdam bij Johannes Oosterrijk.
°) Van hier af wordt slechts de plaats van geboorte, doop etc. vermeld, als deze

niet Amsterdam is.
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Hendrick huwt 23 Mei
1684 met Jacoba Veesaart,
dr van Ds Paulus Veesaart
en Sara Walran (overl. te
Middelburg 9 Oct. 1687),
geb. te Rittem (Zeeland)
9 Febr. 1662, getuigen Jan
Walran Sandra, burge-
meester van Middelburg
en Jacoba Peeteceur, huis-
vrouw van Jacobus Vee-
saart; overl. 8 Sept. 1702,
begr. 12 d.a.v.

Hendrick vervolgt dan
met de aankondiging. An-
no 1686 is in Amster-
dam, den 27 Febr., in den
Heere ontslaapen onze
nicht Cathalina van de
Geer, laatst weduwe van
Abraham van der Hoeven,
oud 83 jaren en is begra-
ven den 4 Maart in de
Nieuwe Kerk met het vol-
gende leerzame gedicht:

Die in haar jonge tijd.
door Doctoors reets verweezen
een Teeringg raakte kwijt,
door Oesters eeten, deezen
sterv in ons huijs bedaagd,
naa dat ze alvoorens heeft
haar vrienden, manne

en maagd
en kindren ooverleeft.
Heer, die haar dus bij

't leeven hiel,
gun d'Eeuwigheid aan

haare ziel.
d'ASSONVILLE VESAART SANDRA

Hoe de verwantschap hier ligt, is mij niet bekend geworden, doch het vers
geeft wel vele familieaanwijzingen.

Uit het huwelijk van Hendrick zijn geboren:
1. Anna Graauwhart, die volgt IVa
2. Paulus Graauwhart, die volgt IVb
3. Jan Graauwhart, die volgt IVc
4. Sara Graauwhart, die volgt IVd
5. Jacoba Graauwhart, die volgt IVe
6. Hendrick Graauwhart, die volgt IVf
7. Isak Graauwhard, geb. 30 Jan. 1697, ged. 1 Febr. d.a.v., waarbij ge-

tuigden Hendrik Vaskens en zijn huijsvrouw Dina Slikhuijs. Isak blijkt
genoemd naar Isak Pouwelsen, onsen swager. Hij overlijdt reeds
2 Febr. en is 4 d.a.v. begraven.
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8. Catharina Graauwhart, geb. 29 Aug. 1700, ged. 1 Sept. d.a.v. (waalse
predikant Ds Nicolaas Colvius), waarbij getuigen Pieter Grootveld en
Dina Vaskens. Zij overlijdt 3 Sept. d.a.v. en is den 6 den begraven.
IVa. Anna Graauwhart, geb. 16 Juli 1685, ged. 17 d.a.v. Zij doet

27 Sept. 1701 belijdenis des geloofs en huwt 9- Juni 1709 met Johannes
van den Hoogrht (weer in de waalse kerk door Monsr. Jean Fezan, réfugé
pred.) Johannes is geb. te 's Grayénhage, als zoon van Joachimes van den
Hoogrht en Maria Schilders, cassier en gild'eknegt van het Huijdekoopers,
Looijers en Schoenmakersgilde. Hij sterft 22 Juli 1716 Uit dit huwelijk
zijn geboren:

1. Maria, geb. 14 April 1711, ged. 17 d.a.v. getuige Maria Schilders,
wede Joachim van den Hooght. Zij doet belijdenis op 24 Oct. 1729 en
wordt later genoemd in acten huijsvrouw van ]an 't Lam.

2. Jacoba, geb. 30 Aug. 1713, ged. 1 Sept. d.a.v. getuige Johannes de
Melij en zijn huijsvrouw Sara van den Hooght. Zij overlijdt 16 Mei
1714, begr. 22 d.a.v.

3. Anna Cornelia, geb. 25 Juli 1714, ged. 27 d.a.v. Zij is gehuwd geweest
met Bernardus Dronrijp, zulks zéér tot ongenoegen van haar moeder,
doch daarover volgt later meer.

4. Johannes, geb. 19 Aug. 1715, ged. 21 d.a.v.
5. Hendrik, geb. 7 Sept. 1716, ged. 9 d.a.v. Hij sterft vóór 5 Juli 1752

nalatende een zoon Johannes en een dochter Johanna.

Anna Graauwhart hertrouwt 18 April 1728 met Johannes Abrahams de
Mely, weduwnaar van Sara van den Hooght, doch ook dit huwelijk is
niet van langen duur, reeds op 12 April 1730 sterft ook haar tweede echt-
genoot na een bedleegering van 20 weken. Uit Anna's testament7) ko-
men nog enkele familie bijzonderheden naar voren. Het gehele testament
ademt n.l. in de geest om toch vooral er voor te zorgen haar schoonzoon
Bernardus Dronrijp uit alles te weren. Zelfs de dochters uit zijn huwelijk
met Anna, Cornelia worden finantieel beschermd tegen hun vader en
ook Anna's begrafenis mag nooit en te nimmer geregeld worden door
Dronrijp, evenals vele andere zaken. Buiten een waarschijnlijk onver-
mogend man is Dronrijp dus niet speciaal de sympathie geweest van
schoonmoeder Anna. Bij een latere aanvulling op 5 Juli 1752 om reden
dat Hendrik van den Hoogh, haar zoon, overleden is, komt in haar
testament de naam Bernardus Dronrijp niet meer voor. De oorzaak van
dit alles wordt verder niet vermeld.

IVb. Paulus Graauwhart, geb. 15 Maart 1687, ged. 16 d.a.v., waarbij
zoals reeds geschreven oom Melchior Graauwhart en tante Hester van
der Poel getuigen. Hij doet belijdenis des geloofs op 21 Juni 1708 en
tekent in poorterschap aan op 28 April 1711. Op 17 Maart 1711
huwt hij met Cornelia Boedonk, geb. te Dordrecht 17 Dec. ...:... Verder-
op in het boekje vermeldt Hendrick, Hendrickszn, de auteur nog steeds,
in 1729: Op 24 Julij stierf mijn oudste zoon Paulus Graauwhart in Oost-
indje als soldij-boekhouder op Suratte; van hier vertrokken met het schip
,,Meerhuijsen" in Maij 1718 naar Batavia en aldaar begraven; met vol-
gende dichtregels:

7) Zoals blijkt uit een testament d.d. 19 April 1749, verleden voor Notaris Jan At-
dinois te Amsterdam.
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't Jaar toen hier zware sterf tijd wass)
waarin men dagt dat ik zouw sterven
(dogh door Gods goedheijd weer genas)
deed God mijn zoon het leeven derven.

Uit dit huwelijk zijn geboren:
Va. Hendrik Graauwhart, geb. 3 Febr. 1713, ged. 8 Febr. d.a.v., waar-

bij getuigde Jacomina van Boedonck, huijsvrouw van Coenraad Ijzerman,
zuster van Cornelia. Hendrik sterft 9 Juni 1721 te Rotterdam en is be-
graven aldaar de 13de.

Vb. Jacoba Graauwhart, geb. 27 Mei 1716 en ged. 31 d.a.v.
IVc. jan Graauwhart, geb. 21 Mei 1689, ged. 25 d.a.v.; getuigen Jan

Tammee en huijsvrouw Elizabeth Hoosée. Hij doet belijdenis 15 Febr.
1710 en overtekent poorterschap 28 April 1711. Onze nog steeds eerste
auteur schrijft over hem op bladzijde 46: Anno 1721 in December uijt
Guinéa tijding bekomen dat overleden is mijn soon Jan Graauwhart op
den 7de Julij laatstleden. Commis in dienst der E.E. Westindische Com-
pagnie op Maure in 't Casteel Nassouw, oud sijnde 32 jaaren 1 maand,
en 16 dagen:

... wijl dat mijn Zoon, voor sijn geslagt
't gewenste niet heeft voortgebragt,
nadat hij Oost en West gezworven
nu in Gulnea is gestorven
ofschoon hij leefden onbestendig
en dat hij sukkelden Elendig

_ _ ^ ^ _ _ dat egter Uw Geregtigheijt
v. d. HOOOHT v. BOEOONK hem 't Eeuwig Heijl dog niet ontzeijt.

Hieruit lezen we dat vader Hendrick betere verwachtingen van zijn
zoon Jan heeft gehad, tevens blijkt dat belangrijke gegevens enkele no-
tities in dichtvorm uit die tijd nog kunnen opleveren.

IVd. Sara Graauwhard, geb. 12 Febr. 1691 en ged. 14 d.a.v., waarbij
getuigden: Isak Pouwelsen en Sara Veesaert

In 't schrikkelijk koude schrikkeljaar
't geen 't eerst naa d'Uijtrechts vreede waar
van Sprockelmaand den Elfden Dag
was 't dat ik met genoegen zag

en dan volgt een verder lofdicht op het huwelijk van Sara met Hendrick
Leeringh, geb. te Amsterdam, boekhouder; voltrokken op 11 Febr. 1716.
Hendrick Leeringh wordt burger op 29 April 1716. Sara sterft na de ge-
boorte van haar derde kind (vroedmeester Plaatman), dat zelf ook over-
lijdt op 19 Julij 1721, begr. op 23 d.a.v. Uit dit huwelijk zijn geboren:
1. Anna, geb. 9 Maart 1718, ged. 11 d.a.v., waarbij getuigen Pieter

Leeringh 's kinds grootvader en Catharina Leeringh 's kinds tante.
2. Jacoba, geb. 29 Oct. 1719, ged. 1 Nov. d.a.v.

IVe. Jacoba Graauwhart, geb. 8 Nov. 1692, ged. 12 d.a.v. met als ge-
tuigen Arnout Steevens en Jacoba Peeteceur, weduwe Jacobus Veesaart,
Zij huwt half Maart 1735, drie jaar na haar vader's overlijden en haar
broeder Hendrik, die het geslagtboekje vervolgt, vindt het niet nodig
blijkbaar haar huwelijk te vermelden, doch toevallig brengen hier de hu-

H) Zie hiervoor ook bij het overlijden van Jacoba Graauwhart (IVF, No. 3).
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welijkse voorwaarden, verleden voor Notaris Tzeewen te Amsterdam
d.d. 14 Maart 1735 uitkomst, waar
blijkt dat Abraham van Schagen, we-
duwnaar van Sara Wijbrands toekoo-
mende bruijdegom ter eene zijde is en
Juffrouw Jacoba Graauwhart, meerder-
jarig dochter, toekoomende bruijd ter
andere zijde. Hun huwelijk, waarschijn-
lijk kinderloos, heeft niet erg lang ge-

duurd. Op respect. 8 Jan. en 16 Mei 1743 vinden hun begrafennissen
plaats.

IVf. Hendrik Graauwhart, geb. 25 Oct. 1694, ged. 27 d.a.v., waarbij
getuigen Daniel van de Cruijce en Kathrina Veesaart. Hij doet 26 April
1713 belijdenis des geloofs en overtekent het poorterschap op 29 April
1716, overl. 14 Juni 1762 en begr. 19 d.a.v. Hendrik huwt op 5 Jan. 1721
met Cornelia van Heute, dochter van Christiaan van Heule en Maria
Malfait, geb. te Amsterdam 18 Sept. 1690 en ged. 22 d.a.v. Getuigen
zijn Roboane Maillard en Cornelia van Outeren.

Hendrik }r bewandelt hierbij zijpaden door een en ander mede te delen
over Cornelia's ouders. Christiaan van Heule is geboren te Leiden 10 Juli
1645 en overl. 10 Oct. 1707, terwijl zijn vrouw Maria Malfait, ook geb.
te Leiden n.l. op 10 Aug. 1650 is overl. 15 Jan. 1723.

Cornelia van Heule sterft reeds 29 Juni 1725, 24 dagen na de geboorte
van haar derde kind. Zij wordt begraven op 3 Juli d.a.v.

Uit dit huwelijk zijn geboren:
1. Hendrik, die volgt Vc
2. Maria, die volgt Vd
3. Jacoba, geb. 5 Juni 1725, ged. 6 Juni d.a.v. Getuigen: Pieter du Pre

en Anna Graauwhart, weduwe van Johannes van der Hooght. Zij
overlijdt in een blijkbaar berucht jaar n.l. 1727.

Hendrik Hendrickzn vertelt het als volgt: Anno 1727 op Saturdag den
25 Oct. 's morgens half agt, ten huijse van haar geweezene Minne, alsoo
ons gantsche Huijshouden, man, vrouw, kinderen en bedienden ziek
lagen, stierf mijn zoon Hendrik sijn jongste dogter jacoba Graauwhart
oud isijnde 2 Jaaren, 4 maanden en 2 dagen, is begraven in de Wester-
kerk in 't graf No: 118, zijnde naast haar Moeder, bij 't burgermeesters-
gestoelte, op Woensdag den 29 de 's middags tussen 1 en 2 uuren; en
als bijzonderheid:

N.B. Pro memorie

Bovengemelde 25ste haar sterfdag (jacoba Veesaart) wierd haar
Peetoom Pieter du Pre meede in de Westerkerk begraven en 't was haar
vader's 33ste verjaardag. Om deese tijd was hier te lande extra veele
siekten en groote sterfte; zijnde in deese maand hier ter steede begraven
weeks den 11 de 582 dooden )

18 de 651 „ )
25 ste 601 ,, ) is 2506 in 28 dagen
31 ste 672 „ )

Bij de voogdijstelling op 30 April 1726 voor de minderjarige kinderen,
waarbij als voogden aangewezen worden Jacob van Heule en Hendrick,
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MEYSENHEIM v. WERVEN

Hendrickzn Graauwhart, resp. oom en grootvader, krijgen de toen nog
drie minderjarigen elk f 1500.— uit hun moederlijk erfdeel toegewezen.
Hendrik Graauwhart ]r. hertrouwt en hierbij staat als zijn beroep aan-
getekend „geswooren Maakelaar", op 26 Mei 1726 met Anna Catharina
Meijsenheim, dochter van Hendrik Meijsenheim en Maria van Werven.
Ook hier geeft Hendrik }r. nadere mededelingen over zijn nieuwe schoon-
ouders en hun voorvaderen: 9)

Hendrik Meijsenheim, geb. 29 Juli 1664, als zoon van Pieter Meijsen-
heim, overlijdt 7 Febr. 1751 en is begraven 12 d.a.v. Bij zijn dood staat
het volgend gedicht:

...Dog laast op Nieuwjaarsdag Hij ons
zijn dood voorspelden

Schoon uiterlijk geen ziekte off krankheijd
hem verzelden

En zeijde 't was het laast dat wij ons onderling
Nieuwjaarsdag vierde, alsoq zijn

Eetenslust verging.
Dus Hij in God getroost het Ijdel

aardsch kon derven
En zig bereijden om (nog voor de Maart)

(e sterven.
Maria van Werven is geboren als 2e dochter van Dirk van Werven

en Sijeberch (Sybilla) van Caalis.
Dirk van Werven, geb. 12 Nov. 1639 en overl. 26 Nov. 1704, begr.

5 Dec. d.a.v. Sijbregt van Calis is geb. Nov. 1634 en overl. 16 Oct. 1706,
begr. 20 d.a.v Uit dit huwelijk, gesloten 8 April 1668, zijn geboren:

Ie. Geertruijd van Werven, geb. 4 Sept. 1669, overl., ongehuwd, Juni
1698.

2e. Marijken (Maria) van Werven, geb. 9 April 1672, overl. 31 Dec.
1743. Zij huwt 10 Oct. 1688 met Hendrik Meijsenheim, uit welk
huwelijk zijn geboren:

Ie. Anna Cathrijna Meijsenheim, geb. 11 Juni 1689, overl. 19 Aug. d.a.v.
2e. Johannes Meijsenheim, geb. 23 Juni 1690, overl. 24 Juni d.a.v.
3e. Anna, Cathrijna Meijsenheim, geb. 8 Juni 1691, ged. 10 d.a.v., waar-

bij getuigen Maria van Aldenhoven, huijsvrouw van Matthijs van
Cales. Zij huwt Hendrik Graauwhart.

4e. Dirk Meijsenheim, geb. 5 Aug. 1695
5e. Sibilta Meijsenheim, geb. 10 Juli 1697, overl. 11 d.a.v.
6e. Sibilla Meijsenheim, geb. 11 Maart 1699, overl. 26 Nov. 1700
7e, Sibilla Meijsenheim, geb. 14 Jan. 1701.
8e. Hendrik Meijsenheim, geb. 28 Juni 1702, overl. 12 Juni 1706
9e. Maria Meijsenheim, geb. 21 Juni 1704. Later gehuwd met Egbert

Thesingh waarbij zij twee kinderen heeft gehad.
10e. Hendrik Meijsenheim, geb. 5 Sept. 1706, ged. 7 d.a.v. Getuige: nigt

Clara Scheeper, vrouw van Pieter Boommeester.
lle. Johanna, Geertrui) Meijsenheim, geb. 8 Mei 1710, ged. 11 d.a.v.

Getuige: nigt Catrijna Tauwe en haar man Anthonij van Sijpesteijn.
12e. Pieter Meijsenheim, geb. 8 Dec. 1711. Later gehuwd met Magda-

lena Hofkens en kinderloos overleden te Batavia.

°) Hendrick Graauwhart put deze gegevens van zijn schoonouders uit de destijds tot
zijn beschikking staande bijbels van zijn schoonvader Hendrik Meijsenheim en schoon-
grootvader Dirk van Werven.
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13e. Johannes Meijsenheim, geb. 5 Mei 1713, overl. 2 Mei 1714.
He. Een zoon, geb. 30 Nov. 1716, overl. Mei 1719.

Keren wij na deze uitwijding weer terug tot Hendrik Jr. en zijn 2e
vrouw A. C. Meijsenheim.

Uit hun huwelijk is gesproten:
Anna, Catharina, die volgt Ve.

Ik staakte 't moeijelijk bedrijven
van mijn geslagts geval te schrijven
wijl 't Rijmen mij, door d' Oudendag
nu zwaarder valt als 't eertijds plag
zoo niet veel Reedenen mij verpligten
iets tot gedagtenis te digten.

Dit schrijft Hendrick Hendrickzn in 1725; bij zijn dood in 1732 zet
Hendrick ]r, die reeds daarvoor enkele jaren in een ander boekje vele
notities met gedichtjes vermelde, het werk definitief voort met:

Dus volgden ik mijn Vaders spoor
Die geen omstandigheid ver/oor
Om 't Voorgeslagt te doen hedeeven
In zijne Kinderen, Nigte en Neeven.
Met Hun te geeven net bescheijd
In al desselfs omstandigheijd
Geboort, belijdenis, trouwen, sterven
Met Zugtinge om te saam te erven.

Vc. Hendrik Graauwhart, geb. 19 Sept. 1721, ged. 21 d.a.v., waarbij
getuigen: Maria Malfa.it, weduwe van Christiaan van Heule en Maria
van Kuyk, weduwe van Christiaan van Heule Junior. Hij overtekent in
burgerschap op 11 Juni 1738 en doet belijdenis des geloofs op 22 April
1741.

Hendrik schrijft zijn eigen huwelijk in, want vader Hendrick (IVf)
sterft in 1762 en wel: Den 4 Sept. 1764, des Dingsdag morgen voor 9
uur in de Nieuwe Kerk zijn in den Echt vereenigt door Ds Wilhelmus
van den Broek

ik Hendrik Graauwhart
oud 42 jaren, 11 maanden en
15 dagen

met Francina Robide
oud 36 jaren, 11 maanden en
16 dagen.

ROBIDE

De volgende bladzijde geeft Francina's doopceel.
Francina Robide, geb. Amsterdam 20 Sept. 1727, ged. d.a.v., als

dochter van Jan Isaac Robide en Elizabeth Schouten. Getuigen zijn:
Frans Robide en Francina de Villers, haar grootouders. Francina is enigst
kind. Het enige stamboompje tussen de acten gevoegd geeft de afstam-
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ming van Francina Robide uit Anna Cornelisse Ranck en haar verwand-
schap met Mondina den Raven. Hier volgt het:

Anna Cornelisse Ranck
getrouwt in dorth
den 20 Sept. 1665, met
Krijn Marijnisse
van Duyvelant.
Sij Hete na 2 kinderen:

]acomina
van Duijvelant
treet in het tweede
houwelijk met
Dirk Schouten
uijt dit houwelijk
waare 4 kinderen

I
het tweede kint genaamd
Elisabeth Schouten
is getrouwt met
Jan Isaak Robide
dese hebbe nagelaate

I
Francina Robide
tans weduwe van
Hendrik Graauwhart

Elizabeth
van Duijvelant
trouwt met
Arnoldus van Wessem
Zij hebbe nagelaate
2 kinderen
Anna en Agnes

I
Agenes van Wessem
is getrouwt met
Johan den Raven
dese hebbe nagelate

I
Mondina den Raven
dese was voor de derde
maal getrouwt met
Mr Anthonius Mattheus

Bladzijde 82 geeft de moeilijke geboorte van een dode zoon uit het
huwelijk van Hendrik, de jongste, en Francina Robide en daarmee ver-
dwijnt de kans om ooit weer kinderen te krijgen en voor ons tevens de
naam Graauwhart van het toneel.

Een acte verleden op 7 Mei 1768 voor Notaris ]ohannes Thijssen,
geeft de verdeling van de boedel van Catharina, Elizabeth Robide, een
tante van Francina, weduwe van Henricus Zoeten, in leven predikant te
Schellingwoude, waarbij naast Frans Robide, als eerste erfgenaam Hen~
drik Graauwhart, hier vertegenwoordigt door Casparus Bijleveld, medi-
cine doctor, als algemeen gemachtigd procureur, 1J3 deel krijgt in een
huis, gelegen binnen Amsterdam op de Voorburgwal op de Pijpemarkt,
genaamd ,Het groene hart' en V3 deel in een huis binnen Amsterdam
in de Jonge Roelofsteeg Noordzijde, genaamt ,Het vergulde Jaagschuitje'.
Bij de boedelscheiding van Hendrik Graauwhart Sr door zijn 2e vrouw
A.'C.. •Meijsenheim in 31 Juli 1762, van totaal f 128.973,40 ontvangt
Hendrik ]r buiten l/^ gedeelte van de helft, nog twee portretten door
Tho Paz geschilderd van zijn grootouders Hendrick Graauwhart en Ja-
coba Veesaart, twee portretten van zijn ouders Hendrick Graauwhart en
Cornelia van Heule, een statenbijbel, waarin een geslachtsregister, en de
tw.ee geslachtboekjes. Slechts de laatste twee boekjes zijn voor zover
mij bekend, overgebleven van deze erfenis.
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Vd. Maria Graauwhart, geb. 1 Aug. 1723, ged. 4 d.a.v., waarbij ge-
tuigen Jacob van Heule, weduwnaar van Lydia Swact, 's kinds oom en
wederom Maria van Kuyk. Zij doet belijdenis op 22 April 1741 en on-
danks het geschrevene:

Mijn dochter liet steeds afkeer blijken
voor 't zoet genot der Huwelijksband

huwt zij op 22 Juli 1755 met Jacob de Flines, op 15 Aug. 1723 geboren
en 18 d.a.v. gedoopt, als zoon van Jacob de Flines en Adriana Blom.

Uit dit huwelijk zijn geboren:
Ie. Jacob de Flines, geb. 7 Jan. 1759, ged.

10 Jan. d.a.v., overl. 12 Juli 1759 en
begr. 16 Juli d.a.v.

2e. Hendrik de Flines, geb. 24 Oct. 1760,
ged. 26 Oct. d.a.v., overl. 29 April 1832.
Hij huwt te Wijk bij Duurstede 24 Oct.
1788 Caroline, Charlotte Meijsenheim,
dochter van Hendrik Meisenheim en Jo-
hanna, Suzanna van Weitzel. Dit huwe-
lijk is kinderloos gebleven. Hendrik was
secretaris van bestuur van de Academie
van beeldende kunsten in Amsterdam.
Door zijn toedoen zijn de boekjes en ac-
ten in het bezit der familie de Flines te-
recht gekomen en daarom volgt hierbij
zijn afbeelding.
Hij was ook een der 40 stichters van de
maatschappij ,Felix Meritis' die hij allen
overleefd heeft.

Maria Graauwhart krijgt bij boedelverdelingen van 2 INOV. l / iö en
31 Juli 1762 buiten 6 Obligatie's van elk f 1000.— en een huis in de
lange leijdse dwarsstraat, de portretten van haar ooms Jacob van Heule
en Jan Swart.

Ve. Anna, Catharina Graauwhart, geb. 1 April 1730, ged. 2 d.a.v., waar-
bij getuigen Hendrik Meijsenheim en zijn vrouw Maria van Werven. Zij
doet op 19 Febr. 1748 belijdenis des geloofs en huwt op 22 Juli 1749 met
Jasper Dabenis, geb. 2 Juni 1730, ged. 4 d.a.v., als zoon van Jonathan
en Maria Blom.

Als intermezzo volgt ook hier weer een uitwijding, over het geslacht
Dabenis::
a) Jacob Dabenis huwt in 1657 te

Haarlem met Maria de Bree, uit
dit huwelijk:

b) Jan Dabenis, geb. te Haarlem 20
Juni 1665, overl. 5 Juni 1715, begr.
te Sloterdijk. Hij huwt op 21 Aug. ^
1695 te Buiksloot Hendrika Rijn- DE FLINES DABENIS
vis, geb. 21 Nov. 1664, overl. 28 Juni 1716, dochter van Hendrik
Rijnvis enCatharina Lebel. Uit dit huwelijk:
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c) jonathan Dabenis, geb. Amsterdam 10 Nov. 1699, overl. 12 Maart
1775. Hij huwt op 21 April 1720 in de Zuiderkerk (Waalse gemeente)
Maria Blom, geb. 7 Jan. 1700, ged. 10 d.a.v. als dochter van Andries
Blom (weer zoon van Theodoor Blom en Gertruida van Lutzen) en
Adriana, Francine Schulp (weer dochter van Adtiaan Schulp en
Tannetje. Jaspersdr. Hooymakers).

Uit het huwelijk van Anna, Catharina Graauwhart en Jasper Dabenis
volgen:
Ie. jonathan Dabenis, geb. 29 Juli 1750, ged. 31 Juli d.a.v.
2e. Hendrik Dabenis, geb. 13 Mei 1755, ged. H d.a.v.

Anna Catharina krijgt bij de reeds genoemde boedelverdeling buiten
het finantieele gedeelte, alle kleren van haar moeder, een familieportret
van haar ouders, een portret van haar moeder, een portret van haar
grootvader Hendrik Meijsenheim, een bijbel met gouden sloten, gouden
hoeken, gouden cijfers en gouden rand, benevens op 12 Juli 1763, zes
zilveren kandelaars en twee girandoles, enige met name genoemde ju-
welen en J/4 gedeelte in het huis ,Het Klaverblad' op de Singel bij de
Jan Rodenpoortstoren.

De laatste bladzijde van het geslachtboekje brengt de dood van Anna,
Catharina, na een droevig en lankwijlig leger van verscheidene maan-
den, aan het water, overleden, op 19 April 1766 en is begraven 24 d.a.v."

Wel haast zeker is Hendrik }r haar hierin kort daarna gevolgd, want
hoewel er zeker nog een 50 bladen te beschrijven waren is hiermede
plotseling het eind gekomen aan onze bron en wij zien voor ons oog een
geslacht dat in vier generaties van eenvoudige burgerlieden in Hasselt
opklimt tot belangrijke notabelen van Amsterdam om dan even plotseling
in naam uit te sterven.

Wij vermelden met genoegen de geboorte op 6 maart 1956 te Den
Helder van

JACOBA ALIJDA,
dochter van de Heer en Mevrouw Niesthoven-Duin.

Op 20 maart 1956 te Voorburg van :
„ RUTGER GERARD PETRUS,

zoon van de Heer en Mevrouw Kortenhorst-Bloem.

En op 26 maart 1956 te Breda van
HUGO KAREL ENGELBERT MARIA,

zoon van de Heer en Mevrouw Knitel-Jansen.

Onze hartelijke gelukwensen aan de Ouders.
W. R.
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HET WAPEN VAN REMBRANDT'S BROEDER WILLEM
HARMENSZ. VAN RIJN EEN GELEGENHEIDS-WAPEN?

EEN HERALDISCH PROBLEEM
door

DIRK RÜHL

Wie zich intensief bezig houdt met de heraldiek komt
telkenmale voor problemen, welke in de bestaande Neder-
landse literatuur daarvoor geen oplossing kunnen vinden.
Vele burger-geslachten voeren een familie-wapen, waar-
van bij het opmaken van hun genealogie uit de daarbij
aangetroffen zegels of wapens, de eerste zegelaar of wa-
penvoerder kan worden aangetoond.

Dragen zegels veelal een persoonlijk karakter, het wapen werd al
spoedig erfelijk alsbehorende tot het geslacht.

De definitie van een wapen is immers : „Wapens zijn gekleurde, erfe-
lijke of blijvende, kentekenen van een familie of een gemeenschap, van
zinnebeelddige betekenis en voorgesteld met als grondslag het afweer-
wapen van een middeleeuws krijgsman n.l. schild, helm en dekkleden."

Neemt men in het algemeen aan, dat een wapen waarvan de eerste
wapenvoerder bekend is, zijn nageslacht in rechte afstamming dit wapen
als stamwapen beschouwt, zeker geldt dit niet voor de broers en zusters
van de eerste wapenvoerder en hun nakomelingen. Toch zijn er talrijke
families bekend, welke van een oom of neef het wapen overnamen, hoe-
wel niet behorende tot de rechte afstamming. Na enige generaties blijkt
het wapen dan door het gehele naamdragend geslacht te worden gevoerd.

Waar dit jaar de herdenking van Rembrandt's 350ste geboortedag
plaats vindt, meenden wij nog eens de aandacht op een wapen te mogen
vestigen dat aan Rembrandt's broeder Wiltem is toegeschreven, doch
verder nimmer in het nageslacht is aangetroffen. Genealogisch is het
hier gebodene geen pioniersarbeid. Maniien als Hofstede de Groot,
Bredius, van Gelder en vele anderen zijn onvermoeid bezig geweest ge-
gevens te verzamelen over Rembrandt's voor- en nageslacht. Genealogen
als van Toll welke deze fragmenten ordende, Pama, Bijleveld en Osinga
vulden deze aan. Was van de eerstgenoemden hun doel meer op Rem-
brandt's kunst gericht, de laatstgenoemden bewogen zich zuiver op ge-
nealogisch terrein. Doch hun geschriften zijn merendeels slechts in biblio-
theken te vinden en voor velen moeilijk bereikbaar.

Uit al deze publicaties is datgene samengebundeld en vermeerderd
met later gevonden gegevens om de verwantschap van Rembrandt en
Willem aan te tonen. Daartoe is bijgaande fragment genealogie in staat-
vorm opgezet, hetwelk voor velen een duidelijker overzicht geeft dan
de opsomming van de details.

Een daartoe ingesteld onderzoek bracht niet minder dan 23 wapens
van Rijn aan het licht, waarvan er slechts 6 in Rietsap's Armorial Ge-
neral worden vermeld. Naamspelling in de oude stukken geeft soms vele
moeilijkheden omtrent dezelfde persoon. Enkele voorbeelden over de
schrijfwijze van namen: Rembrandt, Rembrant; van Rijn, van Rhyn,
van Rijns, van Reyn. Voor Rembrandt's echtgenote : van Ulenborch, van
Ulenborgh, van Üylenborg, van Ulenburch, van Ulenburgh, van Uylen-
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bmch, van Uylenburgh, Vuylenburgh, Sasjen van Wylenburg, dit alles
in officiële stukken. Vele data verschillen in de diverse publicaties.

Hier is zeker nog een taak weggelegd voor de onderzoeker op genea-
logisch terrein om klaarheid in de verscheidenheid van gegevens te bren-
gen, ik bepaal mij alleen tot het heraldische probleem :

Is het wapen, zoals hierna zal blijken, toegeschreven aan Rembrandts's
oudere broeder Willem, een gelegenheids-wapen, en kan men dit, als
het eerst bekende tot deze tak van het geslacht rekenen, derhalve als
stamwapen beschouwen ?

Door de broers en zusters van voornoemde Willem met hun nageslacht
zal het nimmer gevoerd mogen worden.

In het Gemeente-archief te Leiden bevindt zich een handschrift „Ge-
slacht- en Wapenboek van Gijsbert Arienisz. Rijckhusen, bode met de
busse, te Leiden, waarin op blz. 63 van deel I een afbeelding van een
alliantiewapen voorkomt, waarvan het eerste kwartier is toegeschreven
aan Willem Harmensz. van Rijn.

Wie was deze Gijsbert Ariensz. van Rijckhuijsén ? Geboren te Her-
wijnen in Gelderland op 16-9-1707 werd hij in 1725 huisknecht te Leiden
bij een lakenindustrieel en trad in october 1726 in dienst van de burge-
meester Coenraet Ruysch als „lijfknegt".

Enige jaren later werd hij door zijn meester stadsbode van Leiden,
welke functie hij 40 jaar heeft bekleed. Het poorterrecht werd hem op
16 januari 1730 verleend.

Zijn vader Arte van Rijckhuijsén was klein-landbouwer te Herwijnen
en had grote ambitie voor genealogisch werk, waarbij Gijsbert hem de
behulpzame hand bood.

Gijsbert schreef o.a. zijn Geslacht en Wapenboek in 7 delen, begon-
nen in 1740 en waarin hij alles wat hij aan gebrandschilderde glazen,
wapenborden, etc. had gezien, heeft genoteerd. Daaruit ontstond zijn be-
kend werk in 4 bladen, hetwelk in 1758 werd gedrukt en waarvan de
wapens waren gegraveerd door Cht. Sepp te Amsterdam.

Hij overleed 1 januari 1772 te Leiden en werd begraven in de St. Pie-
terskerk aldaar.

In deel I op blz. 63 van zijn „Beschrijving van wapens, gevonden op
glazen te Leyden in 1741" staat vermeld :

„18 Decemb. op 't Rotterdammer veer, het 5de Huys van de Mande-
makerssteeg na 't Gasthuys daer tegeswoordig Martynus Timmerman
in woont op de kelder-kamer geschildert in 4 Ramen of 2 kruijs Co-
sijnen."

Van de acht op deze bladzijde in dit handschrift voorkomende wapens
zijn er vier met hun wapenvoerders vermeld, twee alleen met wapenbe-
schrijving en twee geheel blanco gelaten.

Als wapenvoerders worden genoemd :
a. Pieter Symonsz. van Leeuwen, en Celia van Sonnevelt.

Anno 1640
b. Cornelis Arentsz. van Linschoten, en Maertge Symonsdr. van Leeu-

wen. Anno 1640
c. Willem Harmensz. van Rijn, en Wilemijna Pietersdr. van Steijlandt

1640
d. Pieter Hendriksz. Vondt, en Angenieta Symonsdr. van Leeuwen

1640
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Wat is nu de verwantschap van de onder c. genoemde Willem Har-
mensz. van Rijn en Willemijna Pietersdr. van Steijlandt niet de onder
a, b en d voorkomende van Leeuwen''s en tot welke van Rijn's behoort
deze Willem Hacmensz. ?

Een nader onderzoek gaf het navolgende:
Bij de huwelijksinschrijving op 3 Juni 1636 tekent Willem Harmensz.

van Rijn, jongeman van Leyden, bij Wittepoort, vergeselt met Adriaan
Harmensz. van Rijn, zijn broeder opten Rijn, aan met Willempgen Pie-
tersdr., weduwe van Jacob Symonsz. van Leeuwen opten Nyeuwen Rijn,
vergeselt met Celia van Sonnevelt, haer schoonsuster mede aldaar."

Voor haar eerste huwelijk tekende zij 11 Maart 1627 aan, t.w.: ,,]acob
Symonsz. van Leeuwen, jongeman vergeselt met Jan W^illemsz., zijn oom,
met Willempgen Pietersdr., jongedochter van Amersfoort, mede wonen-
de aldaar, vergeselt met Gerritgen Pietersd. haer suster, mede aldaer."

Uit vorenstaande blijkt derhalve de verwantschap van Willempgen
Pietersdr., door haar eerste huwelijk met Jacob Symonsz. van Leeuwen
met de andere in de wapens genoemde Pieter Symonsz., Maertge Sy-
monsdr. en Angenieta Symonsdr. van Leeuwen.

Mede wordt hierdoor de aanwezigheid verklaard van het wapenkwar-
tier van haar tweede echtgenoot Willem Harmensz. van Rijn.

Het wapen is in het wapenboek als volgt beschreven :
I. witte swaen, zwart merk, op geel velt; II. witte swaen op blaauw
velt, met groen lies en gras bewassen.

Daaronder staat: Willem Harmensz. van Rijn, en Willemijna Pieters-
dr. van Steijlandt 1640.

Het hierboven beschreven wapen is dus een alliantiewapen, bestaande
uit de kwartieren I van Rijn, II van Steijlandt.

Het wapen van Rijn zou dus zijn : In goud (geel) een merk van Zwart
(in den vorm van een verkort St. Andrieskruis), boven vergezeld van
een zwaan in natuurlijke kleur.

Wie was deze Willem Harmensz. van Rijn ? Bekend is uit de huwe-
lijks-inschrijving van 3 juni 1636 dat hij vergezeld was van zijn broeder
Adriaan Harmensz. en dat beiden te Leiden woonachtig waren.

Het hierna volgend fragment genealogie geeft hiervoor de oplossing.

In 1574 woonde te Leiden in een bescheiden huisje in de Weddesteeg
de weduwe van Gerrit Roelofs, Lysbeth Harmensdochter met hare twee
kinderen Harmen en Marytge.

Men acht het niet onwaarschijnlijk dat zij met haar man vroeger bij
de Rijn heeft gewoond en het gezin na de vestiging in Leiden den toe-
naam van den Rijn ontving, hetwelk echter eerst door hun kleinkinde-
ren tot de geslachtsnaam van Rijn werd gebezigd. (Een andere opvat-
ting is dat de molen in de loop der jaren den naam van Rijnmolen zou
gekregen hebben en de familie daaraan haar naam heeft ontleend). .

Uit een acte 30-11-1575 blijkt, dat voor de Leidse Schepenen versche-
nen het echtpaar Cornelis Claeszoon, molenaar en Lysbeth Harmans-
dochter. (Hieruit blijkt dat Lysbeth vóór 30-11-1575 hertrouwd was met
Cornelis Claeszoon molenaar van Berkel).

Zij verklaarden onder meer, dat Lysbeth kort voor haar huwelijk van
Joncker Jan van der Does van Noordwijk een korenmolen had gekocht
en deze van Noordwijk naar Leiden had doen transporteren en op de
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Molenwerf, dicht bij de Witte Poort ten Noorden van de Stadsvest
doen oprichten.

De kaart van Leiden door Petrus Bastius Anno 1600 laat zien wat
voor molens dit waren.

De dochter Marytge ondertrouwde te Leiden op 29-3-1584 met schip-
per Pietec Ctaeszoon, afkomstig uit Medemblik, zoon van Ctaes Pietersz.
Zij overleed in 1600. Uit dit huwelijk sproten 4 kinderen: 1. Neettje,
geb. 1584, 2. Gerrit, geb. 1586, 3. Marytge, geb. 1588 en 4. Pieter, geb.
1590.

Haar broeder Harmen hielp zijn stiefvader in diens bedrijf en onder-
trouwde te Leiden 22-9-1589 met Neeltgen Willemsdochter, welk huwe-
lijk op 8 October d.a.v. in de Sint Pieterskerk te Leiden werd voltrokken.

De inschrijving luidt:
..Harman Gerytsz., molenaer van Leyden, vergeselschapt van Cocnelis
Claesz.,. mede molenaar, zijn schoonvader, met Neeltgen Willemdr.,
mede van Leyden, vergeselschapt van Willem Adrians vanZuytbroucke,
haer vader en Lysbeth Cornelisdr. haer moeder."
(Willem Addaensz. van Suytbroeck, een gezeten burgerfamilie te Noord- .
wijk-Binnen, huwde Elisabeth van Tetrode .dochter van Cornelis van
Tetrode bijgen. Vinck en Remigia Cornelisdr. van Banchem, beiden uit
oude Leidse magistraatsfamilies, welke oorspronkelijk tot de kleine Hol-
landse adel werden gerekend.

De van Tetrode's zijn steeds het oude geloof trouw gebleven en ook
van Suitbroeck was R.K.

Harman Gerytsz. daarentegen behoorde tot de nieuwe leer en daarom
is het huwelijk met Cornelia van Suytbroeck in de gereformeerde ge-
meente 8 Oct. 1589 voltrokken).

Neeltgen Willemsdr. van Zuytbrouck sterft in 1640. '
Het graf boek der Sint Pieterskerk te Leiden vermeld op 14-9-1640:

,,No. 25. de vrouw van Harman Gerts molenaar op de Oude Vest."
Kort na zijn huwelijk kocht Harmen op 27-11-1589 van zijn stiefvader

de halve molen met de daarbij behorende woning, alsmede een daarne-
vens gelegen huisje voor 1800 gulden.

Begin 1600 overleed Lysbeth Harmensdr. en haar kinderen verdeelden
het huis waarin zijn gewoond had. Daarachter was nog een nieuw ge-
bouwd huisje, waarin Marytge voor de rest van haar leven kosteloos
mocht wonen.

Haar kinderen kregen later een ander ten Noorden gelegen huis, be-
nevens 100 Carolusgulden, die hun oom Harmen hen moest betalen, be-
nevens de kosten van een te bouwen scheidingsmuur tussen de diverse
percelen.

Deze acte leert ons tevens de huismerken gebezigd door :
Cornelis Claesz. van Berckel
(stiefvader van Harmen Gerrits (van Rijn)
Harmen Gerrits (van Rijn)
Marytge Gerrits (van Rijn).

(Deze zijn op de fragment-genealogie aangegeven).
' Kort daarop schijnt Marytge overleden te zijn.

Blijkens een op 1-3-1600 voor notaris W. C. Oudenvliet gepasseerd
testament hadden Harmen en zijn vrouw Neeltgen toen reeds 5 kinderen..
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In 1622 bezitten zij er 7, zodat de twee laatsten na 1600 geboren zullen
zijn.

De oudste is vermoedelijk Gecrit geweest. Uit een door Harmen en
zijn vrouw gemaakt testament van 16-3-1621 blijkt dat deze Gerrit een
ongeluk gehad heeft, waardoor hij zijn rechtercirm niet goed meer kon
gebruiken en dus zijn brood niet meer ten volle kon verdienen. Na het
overlijden van zijn ouders ontvangt hij bij dat testament een jaafrente
van f 125.—.

Tevens blijkt uit dit testament dat het echtpaar een eigen graf bezat
in de St. Pieterskerk bij de preekstoel.

De tweede zoon was vermoedelijk Adriaan Harmensz. van Rijn, oor-
spronkelijk schoenmaker van beroep en reeds vrij jong gehuwd.

Hij ondertrouwde te Leiden 16-6-1617 met Lysbetgen Symons van
Leeuwen, jongedochter van Leiden, dochter van Symon en Pietergen
Symons.

(Blijkens een acte van 1631, gepasseerd voor Notaris Adriaen Paeds
te Leiden, was hij toen 34 jaar, en zou dus geboren zijn omstreeks 1597.
In 1634 wordt hij molenaar, later weer korenkoper genoemd).

Uit een belastinglijst van het zgn. Hoofdgeld van 1622 blijken de
namen der overige kinderen.

16 October. Hermen Gerrits van Rijn
Neeltgeen Willemsdochter m. & vr.
Gerrit
Machteld
Gornelis
Willem (deze is vermoedelijk bakkersleerling, in mar-

gine staat nl. aangetekend: woont tot Jan
Gerritsz. Backer, aan de Coèpoortsgraft)

Rembcant
Lysbeth

Kinderen : 6.
Hier meen ik op drie belangrijke punten te mogen wijzen :

Ie Adriaan Harmensz. van. Rijn huwt te Leiden in 1617 Lysbetgen Sy-
mons van Leeuwen,

2e zijn broeder Willem Harmensz. van Rijn huwt 1636 Willempgen
Pietersdr. van Steylandt, weduwe van Jacob Symonsz. van Leeuwen,
waarbij hij vergezeld is van Adriaan (zie Ie),

3e de 1 en 2 genoemden zijn oudere broeders van Rembrandt van Rijn,
beiden zijn voor 1600 geboren.

Het bewijs dat Rembrandt te Leiden geboren is ontbreekt. Ook om-
trent de doopdatum zijn geen gegevens bekend. Slechts uit diverse acten
blijkt dat zijn grootouders en ouders te Leiden woonden en mede dank
zij Orlers, die in zijn Beschrijvingen van Leiden en de onderzoekingen
van de Leidse archivaris Jhr Rammelman Elsevier neemt men aan dat
Rembrandt 15 Juli 1606 binnen Leiden is geboren.

De inschrijving in! het Album Studiosorum Acad. Lugd. als student
in de letteren aan de Leidse Academie vermeld Orlers : ,,20 Mai 1620 :
Rembrandus Hermanni Leydensis, an. 14 Stud. litt. apud parentes."

Uit de toevoeging ,,an. 14" leidt men af dat hij omstreeks 1606 is
geboren, hetwelk overeenkomt met het genoemde jaar in Orlers beschrij-
ving van Leiden.
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Bovendien zou uit ,,apud parentes" blijken dat hij bij zijn ouders woon-
de. Aangezien Rembrandt ,,daer toe gants geen lust ofte genegenhyt"
voor deze studie had, waren zijn ouders genoodzaakt hem van de school
te nemen, en werd volgens zijn begeren besteed bij de Leidse schilder Ja-
cob Isaakz. van Swanenburgh om de eerste beginselen der schilder- en
tekenkunst te leren.

Het grafboek der Sint Pieterskerk te Leiden vermeld :
,,27-9-1630 : Harmen Gerritszn. bij de Wittepoort." (Rembrandts vader).
,,23-9-1631 : Gerrit Harmains bij de Wittepoort." (Rembrandt's oudste,
invalide broeder).

In 1630 (1631 ?) vestigt Rembrandt zich in Amsterdam, waar hij in
contact komt met de kunstkoper Hendrik van Ulenburgh.

Hij maakt aldaar kennis met diens nichtje Saskia, dochter van Rom-
bertus van Ulenburgh, burgemeester van Leeuwarden, en Sjoukje Osin-
ga (of Aesinga).

Uit Rembrandt's eigenhandige aantekening op het eerste bekende
portret van Saskia staat:
„Dit is naer mijn huysvrou geconterfeyt do sij 21 jaar oud was den
derden dach, als wij getrouwt waeren, den 8 Junyus 1633". Deze aan-
tekening heeft veel verwarring gebracht. De vermoedelijke oplossing
meent men gevonden te hebben in het feit. dat naar oud-vaderlandse
gewoonte een verloving welhaast gelijk stond aan het huwelijk.

De ondertrouw vond plaats :
,,Den lOen Junij 1634 compareerde voor cimmisfarisfen Outgert Pie-
ferszn. Spiegel ende Luycas ]acobsz. Rotgans : Rembrant Harmansz van
Rijn, van Leyden, out 26 jaeren, woonende op de Brestraat. wiens moe-
der sal consenteeren in desen huwelijk ende Saskia Vuylenburgh van
Lewerden, out 21, woonende opt Bil tot St. Annenkerck, voor welcke
persoon heeft gecompareert ]an Cornelis, predicant, als neve, van de
voorsz. Saskia, aennemende voor 't derde gebod inne te brengen wette-
liicke inteeckeninge van de voorn. Saskia.
(In marqine :) Des moeders consent is goet mede gebracht, blijckende
bii Acte Notarieel."

De hiervoor genoemde als getuige voor Saskia optredende predikant
Jan Cornelis was Jan Cornelis Sylvius, welke gehuwd was met Saskia's
nichtje Aeltje van Uylenburch.

Na de ondertrouw begaf het bruidspaar zich naar Sint Annaparochie,
waar het huwelijk van uit het huis van Saskia's zuster Hiskje werd vol-
trokken.

„Anno 1634 den 22 Junij sijn in 't houwelijk bevestigd Rembrant Her-
mens van Rhiin, tot Amsterdam woonachtigh ende Saskia van Ulenborch,
nu tot Franeker woonachtigh."

Saskia is -4-6-1641 overleden. Het grafboek der Oude Kerk te Am-
sterdam meldt hierover : , Anno 1641. Junij 19 : Sasjen van Wulenborgh,
huysvrou van Rembrant van Rijns, komt van de Brestraat."

REMBRANDT'S KINDEREN EN KLEINKINDEREN.

Op 15-12-1635 werd in de Oude Kerk te Amsterdam Rembrandt's
eerste zoon Rumbartus gedoopt.

Men neemt aan dat dit kind jong gestorven is.
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22-7-1638 vond de doop plaats van de eerste dochter Cornelija, even-
eens in de Oude Kerk te Amsterdam.

Dit dochtertje is vermoedelijk slechts één maand oud geworden, het
grafboek der Zuiderkerk vermeld 13 Augustus 1638 : „Kynt in die kerck
13 dito Rembcant schylder, cleyne steen 4 ".

24-7-1640 werd in de Oude Kerk te Amsterdam de tweede dochter
gedoopt, genaamd Cornelija.

Op 22-91641 is naar het doopboek der Zuiderkerk door Ds. Basius .
gedoopt: Titus, zoon van Rembrant van Rijn en Saskya van Ulenburch."

Na Saskia's dood in 1642 werd de huishouding gevoerd door Geertje
Dircx, de vroegere min van Titus.

In 1649 verlaat Geertje Rembrant's huis en wordt haar plaats ingeno-
men door een jong meisje, Hendrickje, dochter van Stoffel Jaegher uit
Ransdorp bij Bredevoort in het Munsterse.

Uit de hierdoor ontstane verhouding werd in 1654 een dochter gebo-
ren. Het doopboek der Oude Kerk te Amsterdam vermeldt: ,,Op Vrij-
dach avont den 30 dito (October 1654) heeft den h. doop ontf:

Rembrandt van Reyn Hendricktie Stoffels:
Anna jans (Getuige ( Cocnelia"
In Rembrandt's moeilijke jaren deelden Titus en Hendrikje gezamelijk

in zijn zorgen mede. Op 15-12-1660 gingen zij een contact aan tot ge-
zamelijk voeren van de kunsthandel, waarvan Rembrandt als meest ter
zake kundige de leiding zou hebben, waarvoor hij vrije kost en inwoning
zou genieten.

Kort daarop raakt Hendrikje aan de sukkel en maakt 7-8-1661 voor
notaris H. Listingh haar testament. Zij woont dan op de Rozengracht
tegenover de nieuwe Doolhof. Zij benoemt Corne/i'a tot haar erfge-
name, en bij eventueel overlijden, in plaats daarvan Cornelia's halfbroe-
der Titus. Tot voogd over Cornelia stelt zij Rembrandt, als vader, aan.

Vermoedelijk is Hendrikje kort daarop gestorven.
10-2-1668 compareeren voor Schepenen van Amsterdam :

,,Titus van Rijn, van Amsterdam, oud 27 jaar,, geass. met sijn vader,
Rembrandt van Rijn, won. op d'Rosegracht.
Magdalena van Loo, oud 27 jaar, geass. met taaer moeder, Anna Hui-
brechts, wont. op Singel."
Anna Huybrechts heeft eenmaal voor Rembrandt als model gestaan,
want in haar testament van 16-5-1668, gepasseerd voor notaris Frangois
Heerhout, vermaakt zij haar dochter Magdalena haar door Rembrandt
geschilderd portret.

Titus is zeven maanden na zijn huwelijk gestorven. (Begraafboek
Westerkerk Amsterdam).
1668. Freydag 7 September. Tijtus van Rijn, soon van Rembrant van
Rijn, op de Sijngel, over de App. marck yn de goude schael.
Baer. 16, roff. 10.10

Het huis ,,Yn de goude Schael" op de Singel was de woning van
Anna Huybrechts, weduwe van de zilversmid Jan van Loo, waar Titus
met zijn vrouw bij haar moeder was ingetrokken.

In het Doopregister der Nieuwe Zijdskapel staat :
„Den 22-3-1669 :
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Tietus van Rijn, Maghdaleene van Loo, Rembrant van Rijn, Francois
van Bijier, Anna Huibrechts : Tietie."

Kort daarop, op 4-10-1669 overleed Rembrandt.
. Het begraaf boek van de Westerkerk vermeldt op 8-10-1669 : „Rem-
brant van Rijn, schilder op de Roosegraft, tegenover het doolhof, baer,
roff, 16, laet na 2 kijnder. f20.—."

(Baer, roff, 16, betekend dat een lijkbaar met roef, waarover het lijk—
. kleed werd gespreid en 16 dragers zijn gebruikt.)

Zeer kort daarna overleed ook de vrouw van Titus, het grafboek der
Westerkerk vermeldt daaromtrent :
,,21-10-1669 : Magdalena van Loo, weduw van Titus van Rijn, op de
Singel over de Appelmaerckt in de Goude Schael, laet na 1 kijnt.
Baer, roff, 16, de eerste boete 10.10."

De kleine Titia bleef onder de hoede der familie Bijlert, terwijl Cor-
nelia, Rembrandt's natuurlijke dochter, onder die van haar voogd Abra-
ham Franssen, een oud vriend van Rembrandt, kwam.

Titia huwt in 1686. De huwelijksinschrijving vermeld :
„6 Junij 1686.
Frangois van Bijier, jongman van Amsterdam, oudt 18 Jaren, woont op
de Kloveniersburgwal, geassisteerdt met zijn Vader Frangois van Bijier
ten eerste en Tia van Rhijn, van Amsterdam, oud 18 jaren, woont als
voren, ouders doot, geassisteerd met haar oom en voogt Frangois Van
Bijier ter andere zijde."

Titia overleed kinderloos 22 Nov. 1715 en werd 27 Nov. d.a.v. in de
Westerkerk te Amsterdam begraven.

Haar echtgenoot welke door haar tot universeel erfgenaam was be-
noemd, woonde in 1725 als juwelier op de Blauwburgwal. In 1728 ver-
huisde hij naar de Sint Nicolaasstraat over 't Hol, uit welk huis hij op
14 April 1728 in de Westerkerk werd begraven.

Met Titia stierf het geslacht van Rembrandt in rechte lijn uit.

Cornelia trad reeds op jeugdige leeftijd in het huwelijk.
„3May 1670.
Compareerden Cornelis Suythof van Amsterdam, schilder, oud 24 jaren,
ouders doot, geass. met zijn voogd Adriaan deFijn, woont op de Rose-
gracht, en Cornelia van Rijn van Amsterdam, oud 18 jare, ouders doot,
geass. met haer voogt Abram Franse.
Cornelis . Cornelia"

Cornelis was een zoon van Bartholomeus Suythof en Celitje Hosee,
welke op 2-2-1670 als weduwe op het Westerkerkhof werd begraven.

Reeds 5 October 1670 maakt het jonge paar voor notaris ]acobus
Hellerus hun testament waaruit blijkt dat zij :
„voorgenomen hebbende hun metterwoon na Oost-Indie te begeven met
het schip „Tulpenburgh."

Bekend is dat hij in 1681 te Batavia het portret van de Duitse genees-
kundige Johann Otto Hellwich, schilderde dat door de Nuerenberger
graveur Joan Alexander Boener in koper is gebracht. Het onderschrift
luidt :
Cornelis Suijthoff pinxit, Bataviae in India Orientali, Anno 1681.

In 1689 wordt hij vermeld als cipier der burgergevangenis te Batavia.
Van het echtpaar worden twee kinderen te Batavia gedoopt:
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5 Dec. 1673 Rembrant, kint van Cornelis Suythoff en Cornelia van Reyn.
14 Julij 1678 Hendric, 't kint van Cornelis Suythoff enCorne/ia van Rijn.

In hoeverre er nog nakomelingen van deze tak in het oude Indië leef-
den, is thans niet te zeggen. Onderzoekingen in deze richting zijn nog
niet afgesloten, doch de omstandigheden aldaar werken op heden niet
mede voor een grondig en betrouwbaar onderzoek.

De hiervoor gegeven details laten geen twijfel omtrent de bloedver-
wantschap van Rembrandt en Adriaan en Willem van Rijn. Mede is
verklaard Willem van Rijn's aanwezigheid op het raam der van Leeu-
wen's door zijn huwelijk met Willemijna Pietersdr. van Steijlandt, welke
weduwe was van Jacob Symonsz. van Leeuwen.

De beschrijving in van Rijckhuijsen's handschrift spreekt uitdrukkelijk
van een ,,merk" van zwart en is duidelijk in de schets aangegeven als
een verkort schuinkruis, aangevuld met een zwaan, een vaak gebezigd
stuk in de wapens in waterland.

Nasporingen of dit wapen ook door in rechte lijn afstammende na-
komelingen is gebezigd, hebben tot niets geleid. In hoeverre dit „merk"
(huismerk?) uit dit wapen — met of zonder zwaan — door Willem
zelf gevoerd is, kan ondanks een uitgebreid onderzoek niet worden aan-
getoond.

Wel moge ik er op wijzen dat het „merk" merkwaardig veel overeen-
komst heeft met dat van zijn tante Marytge, doch ontkom niet aan de
indruk dat het een kunstmatige kwartiervulling is, waarvan de juiste
herkomst niet meer is na te gaan.

Vele genealogische details heb ik onvermeld gelaten, doch bijzondere
aandacht aan het wapen geschonken en kan er dan ook niet anders dan
een „gelegenheidswapen" in zien.

„den 4 October 1669 is overleden neef f Rembrandt van Rijn, schilder."
ontleend aan : Memoriael

gemaeckt door N.S.V.
An° 1627 tot Leijden.

Dit handschrift van Nicolaas Sebastiaan Vinck berust bij het Centraal
Bureau voor Genealogie te 's Gravenhage.

De verwantschap van deze Nicolaas Sebastiaan Vinck, welke in dit
memoriaal Rembrandt zijn neef noemt, komt van de zijde van Rembrandt's
moeder Elisabeth van Tetrode, dochter van Cornelis van Tetrode bijge-
naamd Vinck en Remigia Cornelisdr. van Banchem, beiden uit oude
Leidse magistraatsfamilies, oorspronkelijk tot de kleine Hollandse adel
gerekend.

(Mr. baron Wittert van Hoogland in Gen. en Herald. Bladen, 1906,
pag. 122).

Heemstede, April 1956.
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HET HUIS MARKT 13 TE CULEMBORG
door

Mevr. J. A. PRINS-MEYS

Aan het Marktplein te Culemborg staat een oud herenhuis van twee verdiepingen.
Boven in de gevel staat op een rondstenen banderol het jaartal 1707. Het raam boven
de hoge deur is omlijst door sierlijk Lodewijk XV ornament. In dit huis hebben in de
19e eeuw twee leden van Ged. Staten van Gelderland gewoond. Het waren Mc. Maci-
nus Perpelus Adriaan Roos van Hoytema, geb. 10 Maart 1775, gestr. 7 Sept. 1850 en
zijn zoon Johan Cocnelus Fcan$ois van Hoytema, geb. 26 April 1807, gest. 9 Maart
1889. Zij hebben het bewoond zoals het in 1707 is verbouwd.

Toen in 1704 de eigenaresse van het oude huis Vrouwe Maria Romswinckcl, weduwe
van burgemeester Andreas Frisius overleed, stelde haar broer Johannes Romswinckel
Jansz., koopman te Amsterdam, executeur van haar testament, Hencicus Rhee, bedienaar
des Goddelijke Woords aan als zijn gevomachtligde voor de verkoop van het huis.
Deze verkocht het in 1705 voor slechts f2835.— aan Johan Frederik Wuesten, stads-
cameraar. Misschien door verwaarlozing, oorlogsschade of tijdsomstandigheden werd
hij voor deze matige prijs eigenaar van de Huysinge, Erve en de Hoff daer agter,
nevens een goudleer tot een kamer en wat verder daer ind enden nagelvast is, staende
ende gelegen aende Westseyde van 't Marktveld alhier, daer ten Noorden de Hr Fee-
derick Etlin extra ordinair Raed van Haer Hoog: en de ten Suyden Johan van der Sluis
naest geluupt ende geërft sijn, streckende voor van 't Marktveld tot agter in de Agter-
straet met een poort uytkomende, met sijn last ende geregtighijt als van ouds. De verko-
pinge geschiet voor guldens tot XX stuivers het stuk. De stadscameraar Wuesten was
gehuwd met Vrouwe Wil heimina Albettina Kloeckhoff, één van de Kloeckhoff's, die
zeer rijk waren en de voornaamste bestuursfuncties in de stad bekleedden. Het huis
was een aaneenschakeling van in de loop der eeuwen aangekochte losse huizen, waar-
van de eerste gegevens vanaf 1475 dateren. Voor het door de fam. Wuesten-Kloeckhotl
zal worden betrokken, wordt het verbouwd en Vrouwe Kloeckhoff weet er een deftig
herenhuis van te maken, de eerste bestuurderen van een stad waardig. De gevel wordt
geheel vernieuwd. De oude ramen maken plaats voor ramen met houten roeden en
kleine ruiten. Het voorhuis verdwijnt en de sydelkamer met zijn mooie goudleer behang
wordt uitgebreid tot de nieuwe lange gang, die vanaf de voordeur tot achter in het
huis doorloopt, bijna 30 M. lang. De voorgevel krijgt inspringende vakken, evenals de
gang symmetrisch inspringende vakken en nissen verkreeg. De voordeur werd breed
en hoog en kreeg een „constigh ' bovenlicht waarboven een gebeeldhouwd architraaf
met een ver overstekende lijst. De gevel werd niet meer geheel opgebouwd. Boven
de gootlijst van de tweede verdieping werd een hellend pannendak met een koekoek-
uitbouw tegen het lange dak aangebracht, dat schuin werd afgebroken, nog te zien
aan de afgezaagde spanten. In 't midden, waar de daken samenvielen, kwam een
schoorsteen, bekroond met een sierlijk aan vier zijden gebogen zinken puntdak, dat
eigenwijs de lucht insteekt. Achter de hoge voordeur ligt de lange gang die met wit en
zwart marmeren tegels is belegd. Brede vleugeldeuren gaven toegang tot de vergrootte
sijdelkamer, die met zijn goudleer behang en brede schouw een deftige indruk maakte.
De vroegere binnenkamer, die met zijn gezellige glas in lood ramen uitkeek op de
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binnenplaats werd hierbij getrokken. De ramen werden echter dicht gemetseld. Vrouwe
Wuesten geb. Kloeckhoif wenste een statige trap naar de bovenverdieping en de bin-
nenplaats werd omgetoverd in een trappenhuis met prachtig gebeeldhouwde leuningen
en eiken treden. De eerste trap leidt naar het eerste grote bordes, dat zijn licht ontvangt
door het hoog in de zijmuur aangebrachte vierdelige raamkozijn met zijn kleine nu
groen verweerde ruitjes. De tweede trap met zijn kostelijk gebeeldhouwde leuning
voert van dit bordes naar de eerste verdieping. D'e derde en vierde trap worden weer
onderbroken door een kleiner bordes met een prachtig gebeedlhouwde balustrade waar,
door de openingen, de zonnestralen spelen en verder glijden langs de tot de zolder-
verdieping gebeeldhouwde leuningen die allen groen zijn schilderd met bladgoud ver-
hoogd. Vlak voor deze trap, op zolder dus, is een koekoek uitbouwtje met twee naar
binnen openslaande raampjes met houten roeden en kleine nu ook groen verweerde
ruitjes, waardoor het pannedak van het naast aangebouwde buurhuis rood door heen
gloeit. In de benedengang onder deze statige trap is de kelderkast. Deze bezit een
deur met een kunstig slot en een zeer grote sleutel, die de waarde en het gebruik van
een sleutelmandje doen inzien. In de treden van de tweede trap zijn hartjes en constighe
figuren uitgezaagd voor luchtverversing in de kast. Door opslaande luikjes kan dit
worden afgesloten. Achter de oude binnenplaats, nu trappenhuis geworden, lag het
achterhuis. De lange gang was hier afgenomen en een paar vleugeldeuren gaven toe-
gang naar de overgebleven ruimte, nu achterkamer genoemd. Tegenover de vleugel-
deuren werd een brede rococo-schouw gemaakt met een schildering er boven. Boven
een lage groengeschilderde lambrisering liet Vrouwe Wüesten een geschilderd linnen
behang aanbrengen in blauwgroene kleur met roodbruine arabesken, waarom slinge-
rende groene ranken en rose rozen een kleurig effect maakten. Er werd een porselein-
kast in een muur aangebracht en het vroegere achterhuis werd tot eetkamer gepro-
moveerd. Door de hoge ramen met kleine ruitjes in houten sponningen zag men de
plaats met aan de ene kant tegen de muur van de grote keuken het oude pompje met
groen geschilderde houten bak en koperen bek. Aan de andere zijde was de gevel met
de brede ruitjesramen van de kelderkamer, die boven de grote kluiskelder is, waarvan
men de stevige ijzeren roeden zag voor het lage kelderkozijn. Tussen beide gebouwen
door keek men in de grote tuin, die zich uitstrekte tot de poort, die uitkwam in de
Achterstraat. De kelder had zijn ingang op de plaats, evenals de kelderkamer. Twee
brede groene deuren naast elkaar vlak aan de achterkamer. Achter deze ene deur is
het stenen trapje dat naar de kluiskelder leidt en ook nu nog lek is, evenals de kelder
zelf, die een zinkputje heeft waaruit met emmers het water kan worden geschept en
overgegooid in een gootsteentje dat beduidend hoger ligt en een afvoer op een riool
bezit. Achter de andere deur was het stevige eiken trapje dat naar de kelderkamer
voerde. Dit was een grote vierkante kamer met een schouw en ijzeren haardplaat en
daar tegenover was een „gemak" naar buiten uitgebouwd, waarvan de geur niet altijd
door de goedgesloten deur kon worden tegengehouden. In een later huurcontract staat
als voorwaarde ,,de stanck van het gemak in de kelderkamer zoveel doenlijk te ver-
helpen".

Tegenover de achterdeur van de lange gang, als men de plaats overstak langs
de hoge muur die langs de binnenplaats van de buren liep, was de grote keuken.
Deze was niet anders dan over de plaats te bereiken. Het was een groot vertrek met
ramen aan de plaats en aan de tuinzijde. Er was een brede schouw en ingebouwde
tinnekast, waarin al het tinwerk voor keukengebruik met blauwsteen geschuurd mat
stond te tinkeien. Met al het blinkende koper, dat op planken langs de muur stond of
hing aan koperen haken was dit het rijk van de gedienstige, die hier de bevelen van
Vrouwe Wüesten geb. Ktoeckhóff ontving. Naast de tinnekast was het lage smalle
deurtje, dat naar de kleine keuken toegang gaf. Hier bleef alles als van ouds. Tegeltjes
van Delfts blauw uit de 17e eeuw, waarop kinderspelen, beestjes, torens en schepen
elkaar afwisselden sierden de wanden. Er was een brede schouw waarnaast stookovens
met omgekeerde kegelvormige gaten met ijzeren kegelvormige ringen versterkt, waarop
grote ijzeren pannen. Er was een spekkast aan de zolder en een brede diepe keuken-
kast. In de hoek was het wenteltrapje dat naar de zolder leidde. Naast het brede raam
met kleine ruiten, waar bij een verbouwing nog een gotisch raamkozijn werd gevonden,
was een kleine smalle deur die naar een bijkeuken voerde met kleine ruiten, een grote
pomp, een haard en een stookoven. Achter al deze vertrekken lag de grote tuin, die
met hoge muren van de buurtuin was gescheiden. Achter in de tuin aan de Achterstraat
waren de vier huisjes van boedel Baden, eens door Dirck van Baden in 1599 geschonken
ten behoeve van oude vrouwtjes, waarvan de ene bij de tuin was getrokken als poort-
gebouw en achteruitgang. Het was een rijk bezit deze „huyse met erf". De wijde gangen,
de brede trappen en brede deuren waren berekend op de wijduitsaande kleurige kleder-

129



drachten, de zwierige hoepelrokken uit de Lodewijk-tijd. In 1707 was de verbouwing
en inrichting van het huis compleet. Niet lang heeft fohan Frederik Wüesten van zijn
mooi ingerichte huis genoten. In 1709 stierf hij, zijn weduwe met twee dochtertjes
Elisabeth en Catharina achter latende in het grote huis.

In 1713 huwt vrouwe Kloeckholf wed. Wüesten met Mr. Cornelus van Gaesbeek,
vrijheer van Tienhoven, burgemeester van Culemborg. In 1714 wordt geboren hun
zoontje Jodocus, dat echter spoedig daarna sterft. In 1716 sterft Wilhelmina Albertina
Kloeckhofi, huisvrou van Mr. Cornelus van Gaesbeek, eerder weduwe van Johan Fre-
derik Wüesten. Haar kinderen Elisabeth en Catharina Wüesten worden opgevoed door
hun grootmoeder vrouwe Johanna van Goor van Tienhoven, sinds 1708 wed. van
Jodocus van Gaesbeeck, waar ook Cornelus van Gaesbeeck onderdak vindt. Het huis
aan de Markt werd door Christiaan Kloeckhoff, oom en voogd over de kinderen, ver-
huurd aan de fam. v. Senden.

De meisjes groeien op tot de huwbare leeftijd. Elisabeth, die dikwijls meegaat naar
de fam. v. Senden als haar oom en voogd zakelijke aangelegenheden moet regelen,
heeft tijd te over kennis te maken met de zoon Johan. In 1726 huwt ze met deze en
vertrekt met hem naar Utrecht, waar hij ontvanger is. Als Elisabeth en Catharina
meerderjarig zijn worden ze eigenaars van het grote huis op de Markt. In 1727 heeft
de verdeling plaats en wordt ieder de helft van huis en erf toegewezen. Catharina,
die dikwijls bij haar zuster te Utrecht vertoeft, komt in kennis met Carel Adolf de Lely.
Zij huwt met deze en gaat ook wonen te Utrecht. Zij krijgen een zoon Jan Frederik
de Lely. In 1741 is zij weduwe, want dan consenteren vrouwe Catharina Wüester,
wed. de Lely en de heeren Johan van Senden, echtgenoot van Elisabeth Wüesten aan
den heer Mr. Nicolaas Plemper van Bree als eigenaar van het huys staende in de
Achterstraet naest aende Poort, de helft van het poorthuis en een gedeelte van de
tuin om zijn huis uit te breiden. Deze halvering van het poorthuis is nog aan de
balkenzoldering te zien. Nog altijd woont in het grote huis vrouwe van Senden. Ze
is echter oud en heeft bij zich inwonen de juffrouwen Maria en Catharina Schaap. In
1761 sterft Catharina Wüesten wed. de Lely te Utrecht. Ook vrouwe van Senden te
Culemborg sterft en Johan van Senden en Elisabeth Wüesten, zijn huisvrouw besluiten
het huis te verhuren aan de juffrouwen Maria en Catharina Schaap, die bij zich in
hebben wonen de heer Willem van Neck. Die inwoning maakt Willem zich ten nutte
om het eens te worden met Maria Schaap en het draait op een huwelijk uit. Niet lang
geniet Maria van de houwelijkse staat, ze overlijdt in 1763.

Intussen is Jan Frederik de Lely, lieutenant der guardes ten dienste van de Staat
der Verenigde Nederlanden, zoon van Carel de Lely en Catharina Wüesten, ten halve
erfgenaam geworden in het huis aan de Markt te Culemborg. Hij woont echter te
Utrecht. Johan van Senden sterft te Utrecht in 1763 en zijn wed. Elisabeth Wüesten
en Jan Frederik de Lely besluiten het huis te Culemborg te verkopen. Ze vinden een
koper in Nicolaas Heinsius, die de wed. van Neck en Catharina Schaap tot 1764 in
het huis laat wonen. Nicolaas Heinsius was een zoon van Dr. Nicolaas Heinsius,
med. doctor, stadsgeneesheer en schepen te Culemborg van 1710—1715. 5 Sept. 1738
reeds stierf deze en Charlotte de Pool. wed. Nic. Heinsius bleef te Culemborg wonen
tot haar dood 31 Oct. 1778. Hun zoon Nicolaas, in 1719 geboren, was een ondernemend
en avontuurlijk heerschap. Hij werd commies en opperhoofd in Acra op de kust van
Nw. Guinea. Terug in Culemborg woonde hij eerst bij zijn moeder met zijn twee uit
West Indië meegebrachte natuurlijke kinderen Anna Catharina Batensteyn, geb. 18 Febr.
1760 en Carel Batensteyn, die zich laten noemen Batensteyn Heinsius. Na het huis
aan de Markt gekocht te hebben, koopt hij ook het buurhuis. Bij dit buurhuis behoort
een stallinghe en erf uitkomende in de Achterstraat en deze trekt hij bij zijn eerste
gekochte huis. De tuinen van beide panden zijn door een hoge muur gescheiden, maar
hij maakt een poortje in zijn tuinmuur dat uitkomt op het erf van de stallinghe. Hij
laat van de grote keuken een woonkamer maken, trekt de lange gang door tot deze
kamer en laat over de binnenplaats van het buurhuis, achter de grote keuken langs,
een gangetje maken naar de kleine keuken. Hij vindt deze kleine keuken met de bij-
keuken waar ook stookhaarden zijn, voldoende voor zijn culinaire neigingen. De
kleine deur tussen de keuken en nu woonkamer laat hij dichtmetselen en de tinnekast
in de kamer verandert in een ingebouwd buffet met zwart gelakte planken met gouden
kanten, waarin het mooie glaswerk met zijn sprankelende lichteffecten een plaats vindt.
Ook de bovenkamers worden verdeeld in meerdere vertrekken. Er wordt een zijgang
langs gemaakt en het brede raam aan de straat aan het einde van deze gang wordt
vervangen door een smaller raam en met sierlijk Lod. XV ornament omgeven. Heinsius
woont met zijn beide kinderen in dit grote huis en verhuurt het buurhuis.

In 1778 overlijdt zijn moeder en enkele familiestukken verhuizen naar de Markt.
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Hieronder is ook een omklapbaar tafeltje waarop een schilderij is aangebracht van
een familiegroep, waarbij ook zijn grootvader is afgebe:eld. Het dateert van 1695 en
is nog steeds in 't bezit van het nageslacht. 13 Juni 1781 overlijdt Nicolaas Heinsius
en zijn bezit komt aan zijn kinderen. Anna Cathavina Batensteyn Heinsius is dan 21
jaar. Het jaar daarop huwt ze met Rudolf Gey, een ingenieur, zoon van Adrianus
Gey, Franse kostschoolhouder te Bodegraven en Lumina Bijvanck. Carel Batensteyn
Heinsius overlijdt 13 Nov. 1786. Rudolf Gey en zijn huisfrou Anna Catharina Batensteyn
Heinsius wonen met hun dochtertje Anna Glaudina in het grote huis aan de Markt.
Als 29 Oct. 1789 Rudolf komt te sterven en een maand later, 29 Nov. 1789 Anna, is
het dochtertje 6 jaar en erfgenaam van beide huizen. Zij wordt door familie opgevoed
en beide huizen worden verhuurd.

Het door de Gey's bewoonde huis werd tot 1805 verhuurd aan Fvederik Benjamin
Maritz en Elisabeth Salomé Macitz, echtelieden en een inwoner v. d. Bcandeler. Daarna
aan Huibert de Witt en Vrouwe Suzanna Maria Bögel, echtelieden, die in 1809 de
11de van Wintermaand dit huis, uitgezonderd de stallinghe, van Anna Glaudina Gey
kopen. Deze wonen er tot ± 1830 als het in het bezit komt van Mr. Matinus Perpe-
tuus Adtiaan Roos van Hoytema, drossaard van het Graafschap Culemborg, lid van
Prov. Staten van Gelderland, administrateur der Domeinen, dijkgraaf van het Polder-
district Culemborg, geboren te Zalt-Bommel 10 Maart 1775 en gestorven te Culemborg
7 Sept. 1850. En weer wordt het huis geschikt gemaakt voor zijn bewoners. De achter-
kamer met zijn mooi geschilderd linnen behang werd kantoor voor het Kroondomein.
De vleugeldeuren werden dichtgemetseld aan de gangkast en aan de kamerkant met
linnen bespannen en overgeplakt met een behangselpapier. Dit werd ook over het
geschilderde linnen geplakt. Een gewone brede deur, berekend op de hoepelrokkentijd
werd verderop in de muur gemaakt. Tegen de andere wanden werden kasten getimmerd.
De geschilderde muurbedekking uit 1707 werd totaal door spijkergaten vernield. De
open haard werd vervangen door een witgekalkte nis tot aan de zolder waar de
balkenbetimmering nog de plaats van de vroegere haard aangeeft. Ook de andere
open haarden in het huis maakten plaats voor moderne schoorsteenmantels. De ijzeren
haardplaten met hun dikwijls mooie voorstellingen verdwenen. Eén ervan is nog in
de Oudheidkamer te Culemborg. Ook de ramen met kleine ruitjes maakten plaats voor
ramen met grote spiegelruiten. Het werd een deftig 19e eeuws huis. Na de dood van
Mr. Marinus Perpetuus Adriaan van Hoytema komt in 1850 het huis aan zijn zoon
Johan Cornelus Frangois van Hoytema, geboren 26 April 1807, gestorven 9 Maart
1889. Deze was gehuwd met Suzanna Cornelie Diodati in 1837. Zij was van Italiaanse
oorsprong. Een Italiaanse graaf Diodati was in het bezit van schilderijen, voorstellende
voorouders van Koningin Juliana, welke deze schilderijen in 1953 aankocht. Johan
Cornelus Frangois van Hoytema was reeds op 21 jarige leeftijd schout en ontvanger
van een polderdistrict. Als officier maakte hij de 10 daagse veldtocht mede. In 1832
werd hij tot lid van de gemeenteraad gekozen. Na 12 jaar werd hij wethouder en van
1849 tot 1856 burgemeester van Culemborg en werd tot rentmeester van het Kroon-
domein benoemd, wat hij tot 1885 bleef. In 1856 als afgevaardigde naar de Provinciale
Staten van Gelderland gekozen werd hij spoedig tot lid van Gedeputeerde Staten van
Gelderland benoemd, wat hij tot 1884 bleef. In 1872 werd hem het ridderkruis van
de orde van de Ned. Leeuw vereerd. Hij behartigde zeer de belangen van de stad en
toen in 1845 grote werkeloosheid heerste wist hij werk te verschaffen door een plantsoen
te laten aanleggen. De steenbakkerij Renaud en Hoytema telde hem onder zijn ven-
noten. Hij was een zeer werkzaam man en al zijn functie's brachten veel werk mee.
Het kantoor van het Kroondomein bleef gevestigd in de achterkamer. De grote voor-
kamer werd in tweeën verdeeld door de grote vleugeldeuren uit de gang hiervoor te
gebruiken en deze werden in beide kamers vervangen door gewone deuren. Het goud-
leer behang uit deze kamer werd te Parijs verkocht en vervangen door het toenmalige
gebruikelijke behang. De binnenkamer kreeg schaars licht door hoge ruitjes, die aan-
gebracht zijn in de muur van het trappenhuis. Deze donkere binnenkamer werd even-
eens als kantoor gebruikt. Onder het bordes van het trappenhuis werd een doorgang
gemaakt naar het kantoor van het Kroondomein. In de zijmuur van deze gang werd
een brandvrije ijzeren kast gemaakt om waardevolle stukken te bewaren. De tuinkamer
werd geheel veranderd. Het plafond werd hoger gelegd en een uitbouw van grote
ramen en tuindeuren aangebracht met brede vensterbanken in de hoeken. Het werd
een prettige huiskamer voor Suzanna Cornelie Diodati. De noteboom vóór deze kamer
werd door haar geplant. Ze heeft hem niet volledig zien uitgroeien, ze stierf in 1857. In
haar tijd werd de kelderkamer als mangelkamer gebruikt. Er stond een geweldig grote
trekmangel. Later is deze kamer muziekkamer geworden en werd het naar buiten
uitgebouwde gemak in deze kamer verwijderd. Het buurhuis, dat in de vroegere wagen-
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weg naast het huis was gebouwd, reeds in 't midden der I7e eeuw, was eigendom van
de van Hoytema's. Dit huis werd bewoond door een zoon en op het bordes van het
trappenhuis werd een verbindingsdeur gemaakt. De deur is smaller dan de andere
deuren in. het huis. De hoepelrokken tijd was voorbij. Tot zijn dood in 1889 heeft
Johan Cornelus Frangois van Hoytema in het huis gewoond, dat in 1707 zijn grootste
verandering onderging en in hoofdzaak zo is gebleven.

Na hem werd Philippus Johannes Olivierse eigenaar, die er een boekhandel en
drukkerij in vestigde. Daarna is in 1921 Woltebrand Prins eigenaar geworden, die
het aan zijn meubelhandel ondergeschikt maakte en nu nog in eigendom heeft. De
oude stookovens in de keuken zijn verdwenen. De spekkasten zijn niet meer. De oude
keuken met zijn verzakte plavuizen en pompje is een gezellige eetkamer geworden,
waar de oude blauwe tegeltjes en de haardplaat uit 1620 nog herinneren aan vroegere
glorie. De kolosale pomp in de bijkeuken en grote stookhaard werd vervangen door
waterleiding, gas en electriciteit en werd een moderne keuken. Veel kamers kregen
andere bestemmingen. Veel ouds werd weggebroken en veel nieuws aangebracht. Maar
nog altijd imponeert het prachtige trappenhuis met zijn gebeeldhouwde leuningen, de
lange brede gang met witte en zwarte marmeren tegels, de dwarsgangetjes, die naar niet
vermoedde kamers leiden en aan 't eind der gang de tuinkamer, die grote voorname
rust ademt en midden voor de ouderwetse tuin ligt. De tuin, die langs de gehele
achterbreedte van het huis loopt en zich uitstrekt tot de oude huisjes van boedel Baden
in 1955, een door een eigenaar der tuin geschonken ten behoeve van oude vrouwtjes;
in ieder twee om elkaar in de hoge bedstede te kunnen helpen. De noteboom geeft ieder
jaar zijn overvloedige vruchten. De eeuwenoude beuk en kastanje geven 's zomers hun
luwte en schaduw. Oude perebomen zijn overblijfsels van de vroegere hof. In de moer-
bei zingt een merel en de jasmijn en vlier geuren om het hardst. De verweerde tuin-
muren met klimop begroeit fluisteren van een schaking van een jongedochter in lang
vervlogen tijden.

Het jaartal 1707 hoog op de voorgevel van het huis wijst er op, dat ook een huis
een geschiedenis kan hebben.

Culemborg, Aug. 1954.
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FAMILIENAMEN GENOEMD NAAR ERVEN
door

R. T. MUSCHART f

In het „Handboek voor den Burgerlijken Stand" door /. N. Elenbaas
wordt in hoofdstuk 1 op pag 6 het navolgende vermeld : ,,Bij Keizerlijk
decreet van 18 Augustus 1811 werd gelast, dat allen in Holland, die nog
geen vasten naam hadden, er binnen een jaar een moesten aannemen".
En verder lezen wij aldaar : ,,Deze termijn werd bij decreet van 17 Mei
1813 verlengd tot 1 Januari 1814."

Elenbaas zegt verder, dat de termijn bij Koninklijk besluit van 8 No-
vember 1825 nogmaals verlengd werd met 6 maanden, omdat in aan-
merking genomen werd dat — zoals het decreet luidde — ,,in sommige
gedeelten des rijks nog steeds plaats vindt om geen eigenlijke geslachts-
naam te voeren, maar integendeel veranderlijke bijnamen te dragen en
deze telkens bij verandering van woonplaats met andere namen, die ont-
leend worden van de plaatsen of e r v e n , welke opnieuw met der woon
betrokken worden, te verwisselen".

Tot zover Elenbaas.
Uit dit decreet van 1825 blijkt dus, dat nog in dien tijd in sommige

streken van ons land velen hun' naam ontleenden aan erven. Gedurende
mijne onderzoeken in diverse archieven, is mij gebleken, dat zulks voor-
namelijk het geval is geweest in Gelderland en meer in het bijzonder in
den Gelderschen Achterhoek. Aldaar vond ik tal van familienamen aan
erven ontleend. De bekende zal ik hier laten volgen.

Arragon en van Arragon.
In eene acte van 11/7 1771 in het Register van bezwaar der Hoogheid

Wisch kerspel Varsseveld in het Rechterlijk archief dier Hoogheid wordt
vermeld : Garret Arragon, en op folio 187 verso in het protocol van ver-
banden en opdragten van 1767 tot 1793 in dat zelfde Rechterlijk archief
vond ik ]acob van Arragon 22/6 1773 weduwnaar van Willemina Colen-
brander. Uit eene acte van 22/10 1770 in het hiervoor aangehaalde Re-
gister van bezwaar blijkt, dat Arragon de naam was van een plaats in de
Buurschap Heelweg onder Varsseveld.

Bannink.
In een stuk van 15/4 1785 in eene portefeuille met Informatiën over

de jaren 1780 tot 1790 in het archief van het Scholtampt Zutphen worden
vermeld Willem Bannink wonende op Bannink in Harfsen en Reijnd
Bannink wonende op 't Bannink te Harfsen.

Beerninck.
In een stuk van 12/4 1692 in eene portefeuille met Informatiën en

Condschappen in het Rechterlijk archief Bredevoort wordt vermeld Lam-
bert Beerninck wonende op het goed Beerninck in de buerschap Meddhoe
onder ÏWenterswijk.

Bentinck.
In Charter No 868 van de Rekenkamer van Gelderland van 30/10

1456 is sprake van het goed Bentinck, waaruit eene jaarrente toekwam
aan de proostdij te Zutphen.
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Berghuis.
In de Crimineele processen van het Hof van Gelderland van het jaar

1758 wordt vermeld Gijsbert Berghuis in 1758 gerichtsman van Olden-
broek, wiens wapen een staande os was, en in het protocol van het ampt
Voorst No. 1 van 1675 tot 1711 af deeling Twello wordt op folio 1 in
eene acte van 27/4 1671 vermeld het goed Berghuijs in Carspel Apeldorn.

Bettinck.
In de portefeuille met plindingen, volmachten ex. van het jaar 1725

in het archief van het Scholtampt Zutphen wordt vermeld : Derck Bet-
tinck 29/9 1725 bouwman op Bettinck.

Blekman-Blikman.
In een omslag met enkele fiscalia in eene portefeuille in het Archief

van het Scholtampt Zutphen wordt vermeld: Arent Blekman 4/1 1779
wonende op het Blek gelegen onder den Dam in kerspel Warnsveld, en
in eene portefeuille met Informatiën over de jaren 1762 tot 1783 in dit
zelfde archief wordt in eene acte van 7/12 1765 vermeld Arend Blikman
bouwman op het Blik.

te Bokkel-ten Bokkel.
In No. 27 in eene portefeuille met minuten van acten nos 26—29 in

het Rechterlijk archief Wisch worden 29/5 1764 als eigenaars van het
erf Wolterink vermeld : Isax te Bokkel en W'ander te Bokkel, en in testa-
ment 46 van de testamenten van Bredevoort wordt vermeld, dat Mr Abra-
ham Casper Salomon ten Bokkel, wonende te Aalten, 3/3 1808 te Win-
terswijk testeerde. En uit het testament 28 in deze testamenten van Brede-
voort blijkt, dat Bokkel een erve en goed in kerspel Aalten boerschap
Barle was.

Bosboom.
Eene familie van dezen naam met een' boom als wapen was in de 18e

eeuw in het Zuiden van den Gelderschen Achterhoek o.a. te Wisch,
Terborg en Varsseveld gevestigd. En nu blijkt uit acten in het Register
van bezwaar der Hoogheid Wisch Kerspel Varsseveld in het Rechterlijk
archief van de Hoogheid Wisch, dat leden der familie Hoft in 1773 een
derde gedeelte van het goed ,,den Bosboom" (ook „den Boschboom")
bestaande uit een huis, hof, bouw- en weijdeland in de beurschap Heel-
weg onder Varseveld verkochten aan Adriaan Bosboom.

Bouwhuis.
In eene portefeuille met Informatiën over de jaren 1780 tot 1790 in

het archief van het Scholtampt Zutphen is sprake van Egbert Bouwhuis
wonende op 't Bouwhuis onder Almen.

Bovenman.
In eene portefeuille met gedistraheerde boedels van de jaren 1761 tot

1781 in het Archief van het Scholtampt Zutphen wordt in stukken van
1773 en 1776 vermeld Goosen Garritsen, ook voorkomende als Goosen
Bovenman bouwman op het erve en goed Bovenman onder Wierse in
het ambt van Vorden.
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In de volmachten van de Gelderse Leenkamer is sprake van Jan )a-
copss de Breij 15/5 1664 Koornkooper te Heteren, wiens wapen een
leeuw was, en in het Trouwboek van Rijswijk in Gelderland Archief
No. 1104 in het Rijksarchief te Arnhem is vermeld, dat Trientijen 14/4
1721 te Rijswijk op de Breij woonde als dienstmaagd'van mevrouw Heer-
ma, terwijl in een stuk in protocol 42 met processtukken in het Rechterlijk
Archief Wageningen gezegd wordt, dat die Breij in 1612 een erf was
gelegen in de Leuwen enck onder Wageningen.

Bijvank.
In eene acte van 2/4 1773 in een pak met magischeiden nos: 53 en 54

in het Rechterlijk Archief der Hoogheid Wisch wordt vermeld : Gerrit
op Bijvank. En in een Register van Bezwaar der Hoogheid Wisch in dat
archief wordt in een stuk van 1/4 1772 gezegd, dat Bijvank een bouhof
onder Varseveld was.

Corenblik.
In omslag van het jaar 1729 in eene portefeuille met opdrachten, ves-

tenissen etc. bundel 1720 tot 1725 in het archief van het Scholtampt
Zutphen wordt Margrita Corenblik vermeld 19/7 1729 weduwe van
Henrik van Zelm. En in de Resolutiën met bijlagen van het Hof van
Gelderland is in een stuk van 20/4 1785 vermeld „een huijs op 't Erve
Korenblik onder Warnsveld in de buurschap Warken.

Ebbink.
In eene portefeuille met Information over de jaren 1780 tot 1790 in

het archief van het Schiltampt Zutphen wordt vermeld Derk Ebbink 15/4
1785 bouwman op 't Ebbink in Harfsen.

Eggink.
In de zelfde bron als bij Ebbink aangehaald wordt in eene acte van

30/11 1791 vermeld, dat Lambertus Eggink den Ouden bouwman op
het erve Eggink was.

Enserinck.
Nicotaas Enserinck wonende te Zutphen met als wapen een eend met

vingerring in den bek was in 1639 student te Leiden, en in eene intero-
gatoria van 16/8 1734 in het archief van het Scholtampt Zutphen wordt
vermeld Anneken Veltmathe bouwvrou op Enserinck.

Esvelt.
In eene portefeuille met Informatiën in het archief van het Scholtampt

Zutphen is in een stuk van 15/4 1785 vermeld Hendrik Esvelt wonende
op 't Esvelt. Uit het Maandblad de Nederlanclsche Leeuw 1953 kolom
382 blijkt, dat het heerengoet Esvelt in 1663 in het ampt Barneld was
gelegen.

Eveninck.
In eene portefeuille gemerkt „Verponding rekeningen" in het Gemeente

archief Doetinchem van circa 1608 is vermeld : Wessel Eveninck wo-
nende op Eveninck.
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Frijlinck.
Het Armorial General vermeldt eene familie van dezen naam met als

wapen een' olifant naast een' boom op grond, en in eene portefeuille met
Kondschappen in het Archief van het Scholtampt Zutphen is in een
interrogatoria van 10/6 1662 vermeld Henrick op Frijlinck.

Gansenabbe-Gansneb-Gansneb gen. Tengnagel.
Hencic Gansenebe, dien ik in charter 168c in het archief der Comman-

derie van St. Jan te Arnhem vond in 1460 met 3 wassenaars als wapen
evenals eene familie Gansneb in de 15e eeuw in de ridderschap van Nij-
megen en de tot den Nederlandschen Adel behoorende familie Gansneb
genaamd Tengnagel.

. In protocol 1 in het Rechterlijk archief van het Scholtampt Voorst wordt
11/7 1682 vermeld het erf Gansenebbe in het Gietelse broek en in de
Resolutiè'n met bijlagen van het Hof van Gelderland van September tot
December 1771 wordt vermeld het erve de Ganseneble in Kerspel
Vaassen.

Geesink.
In dossier 274 van de reversalen van de Geldersche Leenkamer wordt
vermeld' Derk Geesink, die met zijne vrouw Elisabeth Rennetdink 1/4
1730 eigenaars waren van het goed Geesinck in de heerlijkheid Brede-
voort in Kerspel Winterswijk.

Gerwerdinck.
Henrick Gerwerdinck was 20/9 1461 gerichtsman te Versevelde en

Silvolde voerende als wapen 2 sikkels, zooals blijkt uit zijn zegel aan
charter van het klooster Bethlehem bij Doesburg. En in de civiele proces-
sen in het Archief van het Scholtampt Zutphen vond ik 11/3 1623 ver-
meld Engelbert gewesene bouwman op Gerwerdink.

Graffelman.
In de processen in het Archief van het Scholtampt Zutphen vond ik

in een proces van 1683 Herman op Kleijn Graf f el en in een ander stuk
in dit proces den zelde met den naam Herman Graffelman.

Grouwel-Gruwel.
In dezelfde processen als bij Graffelman aangehaald vond ik in een

proces van 1640 als gedaagde vermeld ]an Grouwel, die ook voorkomt
als Jan op Grouwel. En in dit zelfde proces is ook vermeld Thomas tegen-
woordige bouwman op Gruwel en tevens is daarin sprake van het goed
Gruwel.

ter Haar.
In de civiele processen van het Hof van Gelderland van het jaar 1611

wordt vermeld, dat Herman ter Haar als erfgenaam van zijn' overleden
vader Rolof ter Haar geschil had met Wilhem Dunsborch over ,,die
cleijne en groete Haar" in het Kerspel Ruerloe.

Haelboom. . ~'~<
In de civiele processen van het Hof van Gelderland van het jaar 1619

III wordt vermeld, dat Hendrick Haelboom 19/4 1610 wegens zijn vader
Jelis Haelboom afdracht (sic) deed van het goed Haelboom tot Benne-
kum in ampt Ede.
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Hafkamp.
In de portefeuille, gemerkt „Apeldoorn 1—8" in het archief van het

Gerechtshof ter Eerster Instantie arrondissement Arnhem wordt vermeld,
dat Teunis Hafkamp te Loenen, Getrit Hafkamp in de buurtschap Haf-
kamp in canton Apeldoorn, Aart Hafkamp in der zelfde buurtschap, Mar-
ien Hafkamp eveneens in die buurtschap, en Albert Hafkamp in de buurt-
schap Wolthuis in canton Apeldoorn, 9/7 1827 tezamen verkoopen het
erve Hafkamp, gelegen gedeeltelijk in de gemeente Apeldoorn en overi-
gens in de gemeente Epe en bestaande uit huis, schuur, 2 koornbergen
(sic), schaapstal, hof, benevens landerijen. En verder wordt vermeld,
dat al dezen 14/4 1828 te Vaassen eene boedelscheiding hadden opge-
richt als kinderen en erfgenamen van Berend Aarts Hafkamp, zich veelal
genoemd hebbende Berend Aarts, en Christina Koekkoek, gewoond heb-
bende en overleden in de buurtschap Hafkamp.

En ten slotte vond ik in die zelfde portefeuille nog vermeld Marten
Hafkamp, die met zijne vrouw Willemina Hendriks 12/6 1828 op Haf-
kamp woonde.

Van den Ham.
In een artikel van Mr. W. C. Mees in het Maandblad de Nederland-

sche Leeuw van December 1948 kolom 350, getiteld „het Geslacht van
den Ham uit Barneveld" wordt in kolom 351 als eerste in de genealogie
vermeld : Claes Woutersz. eigenaar van De kleine Ham in de Valk
onder Lunteren en dat deze bij zijne vrouw Metje Willems een' zoon
Teunis had, die 20/6 1675 vermeld wordt als Teunis Klaaszoon op den
Ham onder Lunteren, die ook genaamd word Teunis Klaaszoon Ham.

Hasewinkel.
In een portefeuille met weezen protocol van de jaren 1732 tot 1776 in

het bedrijf van het Scholtampt Zutphen wordt vermeld, dat Berent Hase-
winkel 10/7 1739 opt goed Hasewinkel in Harfsen een mageschud op-
richtte met de 3 onmondige kinderen van wijlen Derck Stockhaer en diens
vrouw Berentje Hasewinkel. En in een portefeuille met Informatiën in
het archief van het Scholtampt Zutphen worden vermeld Garrit Haze-
winkel 15/4 1785 oud 33 jaar wonende op 't Hazewinkel in Harfsen en
Gosen Hazewinkel zelfden datum oud 20 jaar wonende op Hasewinkel.
In een portefeuille met allerlei ongeordende stukken in dit zelfde archief
wordt reeds in 1609 vermeld het leengoed Hazenwinkel in de graafschap
Zutphen.

Van der Hem.
Volgens „de Vroedschap van Amsterdam" door Dr. J. Elias deel 1

pag 4 was de stamvader van de Amsterdamsche familie met een zwaan
als wapen Claes Hem in de eerste helft van de 15e eeuw een gezeten
landbouwer ,,in de(n) Hem" bij Broeck.

Hiddink.
In het Register van bezwaar der Hoogheid Wisch in het Rechterlijk

archief Wisch wordt op folio 45 vermeld, dat Jan Willem Post met zijne
vrouw Aleijda Muschart 9/4 1781 eigenaars waren van een „campjen
aan de beeke agter aan het goed Hiddink in 't Westendorp een boerschap
onder Varseveld.

Een familie Hiddink geallieerd met van Poot voerde 3 vogels als wapen.
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BOEKBESPREKING
H. W. F. Aukes. Het Voorgeslacht van Kardinaal De Jong. Utrecht-

Antwerpen 1955.
De schrijver heeft met veel toewijding de omgeving geschilderd, waarin Kardinaal

De Jong is groot gebracht; het eiland Ameland. Het is geworden de geschiedenis van
het eiland en zijn bewoners.

De schrijver gaat nog verder door de geschiedenis van het Katholicisme in Friesland
te beschrijven met nauwgezetheid puttend uit oude registers. Zijn enthousiasme sleept
de lezer mede. Aan het einde van het boek als de Bijlage II de stamlijst De Jong, en
als Bijlage III de stamlijst Metz.

Een genealogie, die tot voorbeeld kan strekken.

Ir. W. Bos ]zn. Negen eeuwen geschiedenis van de Sliedrechtse Bag-
geraars. Sliedrecht 1954.

Reeds in 1064 wordt de naam Sliedrecht genoemd in een charter van de Bisschop
van Utrecht; in een charter van Frederik, bisschop van Bremen, 1130, blijkt, dat deze
kerkvorst Hollandse grondwerkers naar zijn gebied laat komen. Op de voet volgt de
schrijver de daden der Sliedrechters door de eeuwen heen, met vermelding van door
hem in registers en litteratuur gevonden feiten. Aan het eind volgen de staten van de
Leenheren van Kraagenstein, en van de Heren van Niemandsvriend in de 17e en 18e
eeuw, benevens een litteratuurlijst. Een belangrijk boek over een bizondere streek en
een bizonder beroep.

Ir. W. Bos. Genealogie van het geslacht Kraayeveld te Sliedrecht,
verzameld in de jaren 1952—1954. Sliedrecht 1954.

In vervolg of liever in verband met het voorgaande boek, geeft de schrijver de
stamlijst van de familie Kraayeveld, aanvangende met Teunis K., geboren ± 1610, be-
nevens die van de aanverwante families Both, Volker, van Noordenne.

Jierboekje fan it Genealogysk Wurkforban, utgefte fan de Fryske
Akademy to Ljouwert 1956.

Met steeds groter genoegen wordt telken jare dit jaarboekje door ons ontvangen.
Zijn indelingen en inhoud is in overeenstemming met de benaming van jaarboekje. Na
een overzicht van de werkzaamheden van het Wurkforbar gedurende het afgelopen jaar
volgt de belangrijke lijst van Inlichtingen omtrent enkele openbare instellingen enz. in
Friesland. H. G. van Slooten schrijft over de Beslommeringen van een Dokkumer Bur-
gervader; Ir. C/i. C. van der Vlis geeft een alfabetische lijst van in Friesland geboren
militairen, in franse krijgsdienst overleden in de jaren 1792—1815; een uitstekende
kwartierstaat van Th. M. Th. van Weideren bacon Rengecs, 1867—1945 gaat vooraf
aan de genealogie Beekkerk door Jhr. M. f. van hennep. D. J. van der Meer vertelt
over het slot Terhorne te Bitgum en W. Dolk wijst ons de weg in de klappers aanwezig
op het gemeente-archief te Leeuwarden.

Een belangrijk boekje in een bescheiden kleed.

Jaarboekje voor de geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en om-
streken, 1956.

In het gedenkjaar van Rembrandt laat Oud-Leiden terecht zijn Jaarboekje beginnen
met een zelfportret van de schilder uit zijn Leidse tijd (1629) en brengt van de hand
van A. Bleker Caarten een artikel over Rembrand als molenaarszoon. Dr. ƒ. /. Wol-
dendorp geeft Flitsen uit de kerkelijke geschiedenis van Zoetermeer-Zegwaart na de
Reformatie, terwijl Mevrouw Idenburg-Siegenbeek van Heukelom vertelt van de Pedel-
lenstaven der universiteit, geïllustreerd met fraaie foto's. De Leidse Archivaris Mr R.
van Roijen schrijft over de Leidse stadsboden en hun ambtsbroeder Gijsbert van Rijck-
huysen, de samensteller van het belangrijke Leidse wapenboek.

Verenigingsnieuws en monumentenzorg vullen het boekje verder.
Het was een aangename herinnering aan de sleutelstad.

Amsterdam, april 1956. W. R.
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TIJDSCHRIFTEN-REVUE
(Administrateur voor de lopende Jaargangen: J. ƒ. G. Kranen, Bergsingel 196a, Rotter-

dam. Tijdschriften kunnen eerst drie maanden na aankondiging in deze Revue, aan de
Leden der N.G.V. op aanvrage ter lezing worden verzonden).

Van Ackeren-Euwens'sche Familienblatter. 4. Jrg. Blatt 1, Februar 1956: Zur Er-
weiterung des Titels; D. Schepper. Einiges aus der Geschichte der Familie Arntz.

Gruoninga, mededelingenblad van de Afd. Groningen e:n Noord-Drenthe der N.G.V.,
3e Jrg. No 2, febr. 1956: P. ƒ. JRitsema. De Nakomelingen van Helfrich Ritsema; Nog
enkele aantekeningen over het geslacht Von Aswede E.

Idem No 3 : T. Balk. Een onbekend Groninger geslacht Trip; P. van Bolhuis. In-
voering van een Groninger Contactdienst. Afdelings nieuws.

De Limburgse Leeuw, 4e Jrg. No. 4, Maart-April 1956: fan Verzijl. Genealogieën van
Venlose Schepenfamilies. XVIII. Goris (Ned. Herv. Tak); fr. C. van Basten Batenburg
O.F.M. Conv. Een interessante heraldische puzzle; Mr. /. Belonje. Over een echtpaar
op Huis Westeringh bij Maarsbree; Th. G. A. Bos. Aantekeningen betreffende 16
Maastrichtse huisnamen 1463—1624; Jan Verzijl. De Maastrichtse tak der familie Le-
bens; Kwartierstaat van Christiaan Crasborn.

De Navorscher, Jrg. 96 Afl. 1/2: Dr. H. P. Schaap. De. Vlaamsche stichters van het
Wandtapijtenbedrij f Nauwincx te Schoonhoven en een afstammingslijn tot op den dag
van heden (± 1582—1955); S. W. Melchior, J. C. P. W. A. Steenkamp f, J. A. van
Zelm Eldik. Overlijden en begrafenis van onze laatste stadhouder; H. Hendriks. Het
slot te Wateringen; Mr. G. A. Bontekoe. Het wapen der gemeente Wieringermeer.

Nederlands Archievenblad, 60e Jrg. 2 Afl. 1955/1956: Verslag der 71e Algem. Verg.,
In Memoriam Dr. E. Wiersum; Kroniek.

De Nederlandsche Leeuw, 73e Jrg. No 3, maart 1956: W. Wijnaendts van Resandt\.
Een geslacht De Leeuw uit Amerongen; Jhr. Dr. H. ƒ. L. Th. van Rheineck Leyssius.
De stamreeks Leyssius.

De Stichtsche Heraut, 3e Jrg. No. 1, maart 1956: W. Eldering-Niemeyer. De Plompe-
torengracht en haar bewoners van 1552 tot ± 1800; Trouwboek Gorinchem.

Ons Voorgeslacht, l le Jrg. No 58, Mrt/April 1956: Jan Verzijl. Rotterdammers in
Limburgse Archieven; T. v. d. Loos. Het geslacht Streso; Dr /. Bordewijk. Bijbelblad;
Lidmatenlijst van de kerk te Rockanje; /. H. Brakke. Overschiese acten van indemniteit.

Ons Amsterdam. 8e Jrg No. 3, maart 1956: /. H. Kruizinga. Van Beurzensnijders,
gouwerts en zakkenrollers; H. W. Alings. Onze handel verbeeld op gevelstenen; P. A.
v. d. Linden Vooren. De Plantage; T. den Herder. Nogmaals de Postjes-wetering.

Idem No. 4, april 1956: W. Visser. Het Huis met de Hoofden; H. W. Alings. Pop-
pentaal; C. A. L. Sander. Vondsten binnen de v.m. R.K. Kerk De Star; Chr. Nielsen.
Nieuwe gevels in de oude stad; /. Vriese. Het Clarissenklooster.

It Beaken, Jrg. 18 No 2/3, april 1956: De Fryske Flagge, rapport en advys fan de
kommisje ta bistudearring fan de Fryske Flagge.

De Maasgouw, Deel 70, Afl. 1 en 2, 75e Jrg. 1956: Het probleem betreffende de
westbouw van de kerk van Sint Servaas te Maastricht, voordrachten gehouden door:
Jhr. E. van Nispen tot Sevenaer, Alb. Paters, Hans Erich Kubach, J. J. M. Timmers.
Th. G. A. Bos. De vervallen toestand van de Kerk van 's-Gravenvoeren in 1599 en
1613.

Met Gansen Trouw, 6e Jrg No 3, maart 1956: B. W. van Schijndel. Genealogie der
Kievitsen van den Hil. Dr. Papaver. Geestelijken uit het geslacht Swaans; Chr. Lith.
Enkele belangrijke jaartallen uit de geschiedenis van Heusden.

Orde van Sint-Jan, 7e Jrg. No 27, april 1956: Jhr. Ir. A. C. van Weiier. De ge-
schiedenis van de Nederlandse Ridderorden.
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De Speelwagen, 10e Jrg. 1955, No. 9 en 10: Afscheid; We spannen uit; W. f. Wag-
num. Schagens toren zingt; Mr. /. Bclonje. Een schipper op West-Indië te St. Maar-
tensburg enz. Laatste nummer van dit tijdschrift, dat wij node zullen missen.

Het Personeel Statuut, 7e Jrg. No. 2, februari 1956: Prof. Mr. W. F. Prins. Titels
en Praedicaten.

Idem No 3, maart 1956: Prof. Mr. W. F. Prins. Een merkwaardige uitspraak om-
trent de consequenties ener naturalisatie; Dr. P. Bakker. Gretna Green.

Oostvlaamsche Zanten, 31e Jrg. No. 2, Maart-April 1956: Dr. Kits Nieuwenkamp.
Het causaal verband tussen de genealogie en heraldiek enerzijds en de folklore ander-
zijds: F. van Es. Een „Praelkrans" voor Kaatsers te Wichelen; Kluitje Bij, de ge-
schiedenis van een Gentse spaarmaatschappij.

Der Archivar, Mitteilungenblatt für deutsches Archivwesen. IX. Jrg. Heft 1, Febr.
1956: G. Winter. Das Bundesarchiv. Fachprobleme eines Zentralarchivs im Aufbau;
H. Lötzke. Die übergabe deutschen Archivbestande durch die Sovjetunion an die Deut-
sche Demokratische Republik; K. Loup. Arbeitsbericht des Dumont-Lindemann-Archivs;
Literaturbericht.

Institut für Auslandsbeziehungen. gegründel 1917 als Deutsches Ausland-Institut. Mit-
teilungen. 6e Jrg No 1/2, Januar/Februar 1956: Ronald Lister. Neuseeland - eine Welt
für sich. Dit is hoofdzakelijk gewijd aan Nieuw-Zeeland.

Der Deutsche Hugenott, 20. Jrg. No. 1, Februari 1956: R. Hupfeld. Die Weltbedeu-
tung des Heidelberger Katechismus; Das Calvin-Museum in Noyon; Die Gefangenen
vom Tour de Constance; L. Cordier -f. W^as verlor Frankreich mit den Hugenotten ?

Monatshefte für evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes, 5. Jrg. Heft 3/4,
1956: Rektor Schuier. Beitrag zur Geschichte der Lehrer-bildung im Regierungsbezirk
Koblenz im 19. Jahrhundert; D. Müler. Beginn und Verlauf der Reformation am Rhein;
Dr. Thiel. Aus den Anfangen der Reformation in Mettmann.

Die Fundgrube, eine Sammlung genealogischen Materials. Heft 1: Verzeichnis der im
Hoferstadt. Archiv vorhandenen Leichenpredigter, zusammengestellt von Karl Holz-
schuher in Hof/saaie, Yorkstr. 111, herausgegeben von Korb'sches Sippenarchiv, Re-
gensburg.

Zeitschrift für Niedecsachsische Familienkunde, 31. Jrg. No 1, Jan. 1956: Erik Am-
burger. Die Niedersachsen in den Anfangen der russischen Stoffdruck-Industrie; D.
Kausche. Die Vahlenkampffs in Harburg, Althona und Hamburg im 17. und 18. Jahr-
hundert; E. Freitag. Ein holsteinischer zweig der Familie Krogmann aus Winsen
(Luhe).

Südwestdeutsche Blatter für Familien- und Wappenkunde, Jrg. 8/ Heft 1, Februar
1956: G. Wunder. Die Jager von Jagersberg; K. Hesz. Faber- Erganzungen; F. Will-
fort. Eine Erganzung zur Ahnentafel des Philosophen Hegel; Ahnentafel Muller (Kon-
stanz).

The Genealogist's Magazine, Vol. 12 No. 5, March 1956: Miss S. Minet. Huguenot
Records; H. Jager-Sunstenau. The Noble Family of Lightowler in Austria; Cregoe D.
P. Nicholson. Some early Emigrants to America.

Proceedings of the Huguenot Society of London, Vol. XIX No. 3: Alice C. Carter.
The Huguenot contribution to the early years of the funded debt, 1694—1714; ƒ.
Gladstone. The De Bailleuls in Flanders and the Bayleys of Willow Hall; Ida Dar-
lington. The Reformation in Southwark; W. J. Stankicwicz. The Edict of Nantes in
the light of mediaeval political theory.

The Scottish Genealogist, the quarterly journal of the Scottish Genealogy Society,
Vol. III No. 1, Jan. 1956: L. G. Pine. Genealogy in England; Duncar Mc Naughton.
Stirling Family History; Rev. R. Mac Kinnon. The Beatons of Culnaskiach; D. Whyte.
Records of Dalmeny Parish.
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Revue frangaise d'Héraldique et de Sigillographie, 10 année, Buil. No. 21: Comptes
rendus des séances; Bibliographie.

Adlet, Zeitschrift für Genealogie und Heraldik, Nov.-Dez. 1955, 73. Jrg. 3. Band. 18.
Heft: F. Tycoller. Adelheid von Frontenhausen; L. Igalfly-Igali. Kornitz; K. Schwarzen-
berg. Die altserbischen Ahnen König Peters II; R. Granichstaedten-Czecva. Über das
Schönfeldsehe „Adelsarchiv" in Wien.

Sen[tenegger Monatsblatt, für Genealogie und Heraldik, III. Band, 5—6 Heft, Okt-
Nov. 1955: f Conte Encico del Torse. Exzerpte aus der Taufmatrik von Cervignano;
K. F. von Frank. Das stammbuch des Stephanus Lansius.

Instituto International de Genealogia y Heraldica Ano III No. 35 en 36, 1 en 15 mrt
1956: Mededelingen van het Instituut; Aanbiedingen en vragen betreffende heraldische
en genealogische werken; Bibliotheek; Adelijke titels; bibliografica; lijst van Ridders
van het Oostenrijkse Gulden Vlies.

The Pedigree Searchlight lights the Way, Vol. 7 No. 1 Febr. 1956, Detroit, Michi-
gan; Genealog. Lessen; Boekenlijst; Tijdschriftenlijst; Verkoop Collectie Wapentekenin-
gen van Dr. Jerome Arthus Ringrose; Vragen.

..Michigana", Bulletin of Western Michigan Genealogical Society, Vol. I Oct. 25
1954—Dec. 1955; Vol. II Jan. Febr. 1956: Ledenlijst, Bible Record Whiteherse, Mc
Glocklin; School records of Old Barry County, Michigan; etc.

Bulletin of the Oklahoma Genealogical Society, organized March 1955; Vol. I No. 1,
Dec. 1955, No. 2, March 1956: Ledenlijst; Wapen van de society; Programma; Vragen;
Mrs. Collins. Oklahama Tombstone Records.

Genealogical Forum of Portland, Oregon, Vol. V No 6, Febr. 1956: Verenigings—
mededelingen; Besprekingen betreffende relaties met andere genealogische verenigingen;
Frances Strong Heiman. Trailing your ancestors through Pennsylvania; Uittreksels van
inschrijvingen in oude Bijbels; Lijst van landbezitters in Oregon; Boekenlijst.

The Staten Island Historian, Vol. XVII Number 1, Jan.-March 1956: Lucy Alexandcc
Beaty. Recollections; Effingham; C. Coapes Brinley. Charles W. Hunt. Pioneer In-
dustrialist; Loring Mc Millen. History of the medical profession of Staten Island, Part.
II, 1800—1900.

Der Schweizer Familienforscher - Le Génêalogiste Suisse, 15 Nov. '55 no 8/9,
15 Dez. No. 10/12: Esther Gamper. Das historische und das dichterische Lebensbild;
W. R. Stachelin, Dr E. Schopf. Zwei Graubündner Festimonialbriefe; Zum Fall Scha-
binger.

Bibliographie der zweizerischen Familiengeschichte 1954.

W. R.

Leden der N.G.V.
In elk gezin kan een kind geboren worden, waarvan de hersens voor

of tijdens de geboorte beschadigd zijn. Gevolg : hersenverlamming : een
spastisch kind. Deze kinderen kunnen thans in Nederland nog niet vol-
doende geholpen worden.

Steun daarom de komende landelijke actie van de Dr. Winthrop M.
Phelps Stichting.

Giro 1322, Amsterdam.
Voorzitter.
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VRAGENRUBRIEK
Deze rubriek staat ten dienste van een ieder, die met 2ijn 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 Contactdienst in verbinding stelden.

LXI VAN DER MAAS.
4 juli 1800 ondertrouw van Hendvikus van der Maas (van Amsterdam, R.K., oud

22 jaar, geassisteerd door zijn vader Gerrit van der Maas) en van Agatha Ravin (Ra-
vijn, Ravein), (van Amsterdam, R.K., oud 18 jaar, ouders overleden, geass. door haar
voogd, Mr. Diederik Johan van Hogendocp, wonende te Hofwegen).

Het huwelijk werd 27 juli 1800 ten stadhuize voltrokken.
Een doopinschrijving van Hendrikus van der Maas is niet te Amsterdam gevonden,

evenmin als een huwelijksakte van Gerrit van der Maas.
In de lijst van aangegeven lijken van 15 september 1809 staat Hendrikus van der Maas

aangegeven als overleden zijnde aan de rotkoorts op 14 september 1809, oud 29 jaar (?)
Wie kan mij verdere inlichtingen verstrekken omtrent Hendrikus en Gerrit van der

Maas en hun voorouders.
J. C. NIESTHOVEN, Kanaalweg 35, den Helder.

LXIa. PRINS.
Waar en wanneer werd geboren (gedoopt) ca. 1784 Dr. med. Jacob Prins en waar

en wanneer huwde hij (vóór 1817) met Johanna van Marie Winklerl

b. YSERMAN-VAN MAARLE.
Genealogische gegevens verzocht omtrent het echtpaar Cornelis Yserman en Jannetje

van Marie, dat te Apeldoorn op 19-10-1766 een dr. Jacoba liet dopen.

c. HEINE(C)KEN.
Te Amsterdam otr./tr. 12-5/4-6-1797 Adriaan Gillis Heineken en Anthonia Cornelia

Warneke. Waar en wanneer werd hij geboren/gedoopt en hoe luiden de namen zijner
ouders ?

A. R. KLEYN, Zeist.
LXII a. ZAAL, SLUIJTER.

Op 22 Maart 1772 werd te Amsterdam gedoopt Cornelis Zaal, als zoon van Dirk
Zaal en Lijsbeth van der Poorte.

b. Op 1 Maart 1772 werd te Amsterdam gedoopt Jan Evert Sluijter, als zoon van
Court Harmen Sluijter en Anna Maria Mullerin. Waar zijn de ouders gehuwd en wie
heeft verdere gegevens over hun voorgeslacht ?

Mej. H. W. SONT, Amsterdam.

LXIII a. VAN DER SLUIJS - DE LEEUW - BIJLEVELD'.
Het echtpaar Pieter van der Sluijs {Sluijse, Sluijsen) - Johanna de Leeuw, wonende

te Herpt, liet in de jaren 1743—1764 te Heusden 11 kinderen dopen, w.o. Johannes van
der Sluijs, geb. Herpt, ged. Heusden 18 Oct. 1747, ov. Schoonhoven 21 Juli 1828, tr.
Maria Bijleveld, ov. Schoonhoven 2 Juni 1787, tr. 2 Schoonhoven 25 Nov. 1787 Pieter-
nella de Korte, geb. Haastrecht, ov. Schoonhoven 17 Dec." 1829, dr. v. Albertus de
Korte en Marrigje Straver.

Uit het huwelijk van Johannes van der Sluijs met Maria Bijleveld werd geboren:
Pieter van der Sluijs, geb. Schoonhoven, ged. Cabouw 1 Nov 1779.

Gevraagd aanvullende gegevens en de ascendentie van Pieter van der Sluijs, Johanna
de Leeuw en Maria Bijleveld.

b. KROMBRUGGE - VAN DER BURCH - FRANKEN.
Pieter Krombrugge tr. Leiden 25 Mei 1675 Marijke Cornelisdr. van der Burch. Hier-

uit: Jannechie Krombrugge, ged. Leiden 14 Aug. 1676, tr. Leiden 15 Jan. 1702 Isaac
Franken.

Gevraagd aanvullende gegevens en de ascendentie van Pieter Krombrugge, Marijke
Cornelisdr. van der Burch en Isaac Franken.
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c. POOT - VAN NOORT - DE HOOG.
Pieter Gerritsz. Poot, geb. Zouteveen, ged. Schipluiden 9 Aug. 1722, ov. Zegwaard

21 Jan. 1807, zn. v. Gerrit H einderiks Poot en Ariaent je Ariens de Hoog, tr. Pijnakker
21 April 1754 Bet je fans van Noort (EHsabeth van Noort), overl. Zegwaard 26 Juni
1807.

Gevraagd aanvullende gegevens en de ascendentie van Gerrit Heinderiks Poot,
Ariaentje Ariens de Hoog en EHsabeth fansdr. van Noort.

d. VAN VELZEN - MEULDERS - NOORDERMEER.
Arij Comelisz. van Velzen, ged. Berkel (ZH) 15 April 1707, ov. Berkel 2 Oct. 1779,

zn. v. Cornelis Ariense van Velzen en Maria Leendertse Noordermeer, ondertr. Berkel
6 Jan. 1731 Jana Jansdr. Meulders (Ariaentje Jansdr. Mulder).

Gevraagd aanvullende gegevens en de ascendentie van Cornelis Ariense van Velzen,
Maria Leendertse Noordermeer en Ariaentje Jansdr. Mealders.

e. EMBRECHTS - JACOPS.
In het begin der 17e eeuw woonde te Antwerpen Huybrecht Embrechts, fabricant de

lanternes, gehuwd met Sara Jacops. Uit dit huwelijk: I. Emanuel Embrechts, R.K.
priester, studeerde aan de Universiteit van Leuven, waar hij de graad van baccalaureus
in de Theologie behaalde. Hij werd pastoor te Dendermonde, welk pastoraat hij in 1639
ruilde voor het pastoraat van Schellebelle. Hij overleed in Sept. 1646. 2. Maria Em-
brechts, ged. Antwerpen 20 April 1606, begr. Gouda 29 Nov. 1679, tr. Antwerpen
23 Oct. 1622 Maarten Fransz. Verzijl, geb. Gouda omstr. 1603, begr. Gouda 24 Jan.
1661, zn. v. Frans Leendertsz. Verzijl en Grietje fansdr.

(Op 22 October 1568 werd een zekere Huybert Huybertsz. Embrechts uit Hoog-
straeten, fabricant de lanternes, poorter van Antwerpen. Naam en beroep duiden ken-
nelijk op verwantschap met den eerder genoemden Huybrecht Embrechts).
. (Van 1505 tot 1514 was een zekere Jacobus Embrechts, geboortig van Antwerpen,
abt van de Norbertijner Abdij van St. Michiels te Antwerpen. In de nalatenschap van
de eerder genoemde Maria Embrechts bevond zich o.m. een geschilderd portret van
een bisschop, doch mogelijk stelde het schilderij een gemijterde abt voor).
Vragen : \Vaar en wanneer werd pastoor Emanuel Embrechts gedoopt ?

Waar en wanneer huwde Huybrecht Embrechts met Sara facops 1
Werden er uit het huwelijk van laatstgenoemden nog meer kinderen geboren
dan de reeds genoemde Emanuel en Maria ?
Zijn er nadere gegevens bekend over Huybrecht Embrechts en Sara facops
(Jacobs, foris) ? Hoe was hun ascendentie ?

D. J. KNOOPS, Rotterdam

ANTWOORD SCHLIURHOFF.
Gedoopt 30—10-1704 in Luth Kerk te Amsterdam, Maria, dochter van fan Thomas

Schuurhofl en Catharina Cuneman. Getuigen : Philippus Bergge en Maria Bajot.
Mogelijk is fan Thomas Schuurhoff dezelfde als Thomas Schuurhoff, die plm. 1680

te Soest (W^estfalen) werd geboren als zoon van Arndt Jürgen Schuurhoii, geboren
plm. 1638, overleden plm. 1690, raadslid te Soest, van beroep vleeshouwer. Genoemde
Arndt Jürgen Schuurhoff was een zoon van fürgen Schuurholf, die plm. 1610 is geboren
(vlg. stamboom in bezit van W îtwe Clara Schuurhoff, Brüderstrasse 386, Soest).

Mr M. J. VAN 't KRUIS, St. Annastraat 152, Nijmegen.

The historij of ani( private famil^, hou/ever humble, could it be
fulli< related for fit/e or six generations, would Illustrate the state and
progress of society better than the most elaborate dissertation!

Southeq
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AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST

Nieuwe leden :
1638. Schumacher, H. G., Drift 1, Utrecht.
1639. Dijk, J. W. J. van, Wittevrouwensingel 43, Utrecht.
1640. Rijssen, H. J. van, Maaslaan 4-IV, Arnhem.
1641. Buijten, H. J. van, Argonautenstraat 84, Amsterdam-Z. 2.
1642. Landman, G., Middenweg 83, Breezand.
1643. Bartstra, A., Liefkensstraat 10, Winschoten.
1644. Cadée, J., Helperwestsingel 88, Groningen.
1645. Wal, H., Boschstraat 1, Winschoten.
1646. Benning, P., Berg en Dalseweg 76, Nijmegen.
1647. Verschoor, K. H. Anth, Duijckstraat 177, den Haag 3.
1648. Buy, J. de, Adr. Schilfhoutstraat 41-111, Amsterdam-W. 1.
1649. Umans, drs. G. P. M., Lomanstraat 70bov., Amsterdam-Z. 1.
1650. Munck, A. de, Archimedesstraat 29 huis, Amsterdam-O.
1651. Luteijn, J. A., Ringstraat A340, Groede (Zl.).
1652. Karssenberg, drs. G., Meerstraat 90, Emmen.
1653. Tak, Mr. C. van der, Van der Helmstraat 20, den Haag 3.
1654. Hendrikse, D., Agatha Dekenstraat 20, Amsterdam-W. 1.
1655. Ente, P. J., Groote Oost 57, Hoorn.
1656. Bouwman, G., Burg. 's Jacoblaan 21, Bussum.
1657. Nolle, Azn., J. A. van der, Goudenregenstraat 22, Bussum.
1658. Mol, J. J., Landstraat 5, Bussum.
1659. Hoeven, E. van den, Groene Hilledijk 372b, Rotterdam-Z. 2.
1660. Warris, H., Parklaan 8, Groningen.
1661. Veenstra, C, Semarangstraat 5A, Groningen.
1662. Knigge-Lambers, Mevr. H. E., Troelstraweg 16, Wildervank.
1663. Heidring, Ds. O. G., Grote Kromme Elleboog 15a, Groningen.
1664. Hekma Wierda, J., 1, Ranum, Post Winsum.

Adreswijzigingen :
739. Pannekoek-Nijman, Mevr. E. H. C. N., Hasselaersplein 34, Haarlem.

1461. Alteren, H. van, Groeneweg Nieuwbouw, Hardenberg.
525. Eybergen Santhagens, Mr E. R. van, „Zonnetijd", Doornseweg 71, Neerlang-

broek (Utr.).
1120. Hooreman, Capt. G. H., Boulevard St. Michel, Brussel.
1073. Tensen, Mr. J., 526 Central Ave, London Ont. Canada.
1406. Bremmer, O. P. L., Djalan Diponegoro, Djember, Java.
046. Oostenrijk, F. van, Koninginneweg 35, Hilversum.

1537. Huibers, Jzn, J., Joh. de Wittstraat 19, Wassenaar.
1164. Moosel, H. W. van, Faas Eliaslaan 36, Baarn.
166. Kwaadgras, J., Korte D'iefsteeg 9, Leiden.

1061. Tol, A. E. van, Frans Halslaan 62, Hilversum.
1159. Nikkels, J. C, Goudsbloemlaan 92, den Haag.
1403. Jansen, E. J„ William Boothlaan 12, Rotterdam-C. 2.
831. Spierings, E. J. G. A. M., Peperstraat 10, Oisterwijk.
713. Velzen, A. H. M. van, Jelgersmastraat 23, Haarlem.

1062. Duiser, J. A., Boompjesstraat 37, Strijen.
1018. Bordewijk, G., Floreslaan 11&, Vlaardingen.
1071. Paul van Voorene, J., Bergselaan 80, Roterdam-N. 1.
1248. Mr. Dr. P. M. C. J. Hamer, Laan Copes van Cattenburgh 74, den Haag.
935. Tschudi-Kleijn, Mevrouw L. H. E. van, Oranjeflat, Zeekant 97 H, Scheveningen.

1239. Hogeweg, A., Réaumurlaan 16 16-1, Utrecht.
784. Luytjens-Dijkveld Stol, Mevr. A., Heereweg 11, Eenrum, Groningen.
394. Lodder, H. C, Mr. Groen van Prinstererlaan 110, Amstelveen.
189. Mire von Franckenberg en Proschlitz, C. J. J. Ie, Willem Klooslaan 13, Voorburg.

1547. Campbell,, E. G., Voorstraat 80, Brielle.
1214. Groot, P. D. S., Hugo Verriesthof 21, Amsterdam-W. 2.
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