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VEROLME

Nadat wij dit jaar het tienjarig bestaan van onze vereniging in de oude
keizersstad Nijmegen feestelijk mochten herdenken, waarbij wij in dank-
baarheid terug zien op de lezing van de Heer H. ]. van 't Lindenhout,
die met zijn fraaie voordracht onze aandacht vroeg voor de oude schip-
persgeslachten, en daardoor ons bepaalde bij de betekenis, die de in
trouw verrichte arbeid heeft voor onze samenleving, willen wij in het
besef, dat gezin en arbeid twee hechte steunpilaren zijn voor de West
Europese mens, onze lezers thans voeren naar het einde der stroom, die
eens het machtige Romeinse Rijk begrensde en waarlangs de Christelijke
cultuur en zede deze lage landen binhen kwam, en hen laten zien, dat de
kracht, die eens het aanzien gaf aan de vrije Republiek der Verenigde
Nederlanden nog niet is verschrompeld, doch integendeel, nog steeds
tot grote daden komt en werkgelegenheid schept voor duizenden.

Uit de veelheid van mogelijkheden, kozen wij, in aanmerking nemende
onze leeftijd, een onderneming, die zojuist haar tienjarig bestaan
herdenkt, het concern van de Heer Verolme en wij doen dit nu verder
op de manier, van genealogen.

Door verschillende persberichten is de naam Verolme snel in brede
kring bekend geworden en menigeen zal zich afgevraagd hebben wie nu
wel die Verolme is, die de ene scheepswerf na de andere tegen de grond
gooide, deze moderniseerde en daarop schepen bouwt en bouwde, waarop
wij, zeevarend volk, meer en anders trots zijn dan op een gele trui of een
overwinning in een internationale voetbalmatch.

Nu is de beantwoording van deze vraag niet zo eenvoudig, omdat
„Wie is dat" of "Who is who" ons in de steek laat en de naam niet
algemeen is.

Het doet ons dan ook genoegen, dat wij de Heer Cornelis Verolme
zelf bereid vonden ons het één en ander te vertellen en dat hij ons
toestond dit te publiceren, aangevuld met de resultaten van een genea-
logisch onderzoek, ingesteld.door de Heer D. van Baaien en grotendeels
eerder gepubliceerd in de Werf- en Fabrieksbode, maandblad voor het
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personeel van Verolme Verenigde Scheepswerven, in welke combinatie
zijn samengevoegd:
a. Scheepsinstallatiebedrijf Nederland N.V. te IJsselmonde-Rotterdam,
b. Werf Jan Smit Czn. N.V. te Alblasserdam,
c. De Haan & Oerlemans' Scheepswerf N.V. te Heusden,
d. Verolme Dok- en Scheepsbouw Mij. N.V. te Rotterdam,
en waarvan de redactie is gevestigd op het hoofdkantoor van het con-
cern, Oostdijk 29 te IJsselmonde.

Het geslacht Verolme is afkomstig, van Sommelsdijk. Anno 1629 en
later wordt daar als schepen vermeld Willem Davidsz. Verolme .

Onder de schepenen van zijn woonplaats nam hij een vooraanstaande
plaats in, hetgeen blijkt uit de functie van stadhouder van de baljuw,
in welke hoedanigheid hij vele malen optrad. Als administrerend kerk-
meester stelde hij ook de rekening samen betreffende de kosten van
herstel van kerk en toren die door brand vernietigd waren. Zijn geboorte-
jaar is (nog) niet bekend, doch waar zijn trouwakte niet gevonden werd
in het trouwboek van Sommelsdijk, dat met een inschrijving van 24
november 1624 aanvangt, en hij evenmin als doopvader werd aangetrof-
fen in het oudste doopboek (1636—1657), kan men — mede in aanmer-
king genomen het genoemde tijdstip van zijn openbaar optreden in lei-
dende functie — zijn geboortejaar zeker stellen vóór 1600, mogelijk
tussen 1580 en 1590.

Misschien was David Willemsz. — die zonder achternaam vermeld
wordt op een inwonerslijst van Sommelsdijk uit 1616 — zijn vader, doch
zekerheid dienaangaande bestaat nog niet. De weduwe van deze David
Willemsz. was Dingena Arentsd., zij was tussen 1629 en 1636 in enige
processen gewikkeld, en het opmerkelijke is dat Willem Davidsz. Verolme
nimmer als schepen fungeerde wanneer haar zaken werden behandeld.
Daar hij haar echter ook niet als voogd bijstond, en de naam Dingena
bij zijn dochters en kleindochters niet is aangetroffen, moet men hier de
nodige reserve, bij het trekken van een conclusie, betrachten.

De naam van de vrouw van Willem Davidsz. Verolme blijft verborgen
zolang het onderzoek zich tot de doop- en trouwboeken beperkt. Uit de
voorkeur voor de naam Teuntje, die getoond werd door zijn drie zonen
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m.s. „Witmarsum"
groot 10.000 ton DW.,

gebouwd 1955/6 te
Alblasserdam voor de

N.V. Stoomvaart-
Maatschappij „Oostzee"

te Amsterdam.

Erts-olie-tanker
,,P. G. Thulin", groot
26.870 ton DW.,
gebouwd 1955/6 te
Alblasserdam voor de
Nederlandse Erts
Tankersmaatschappij
N.V. te 's-Gravenhage.

m.t.s. „Pensa"
groot 16.000 ton DW.,

gebouwd in 1954 te
Alblasserdam voor
Finska Angfartygs

A.B. te Helsingfors.

Motorvrachtschip
„Polaris", gebouwd
1955/6 te Heusden voor de
Finska Angfartygs A.B.
te Helsingfors.



David. Pieter en Comelis bij de naamgeving van hun kinderen, zou men
kunnen afleiden dat zij deze naam gedragen heeft. Een Teuntje Pieters
was op 18 juli 1655 getuige bij de doop van Teuntje, dochter van Cor-
nelis Willemsz. Verotme en Paulyntje van den Steene, en een jaar later
— op 23 juli 1656 — bij de doop van Pieter Willemsz. Verolme en
Trijntje Jacobs van der Werve.

Willem Davidsz. Verolme was voor de laatste maal doopgetuige —
tezamen met de baljuw Jonkheer Seger de Cock van Nerijnen en nog tien
anderen — bij de doop van een drieling op 16 februari 1651; zijn naam
komt dan op de tweede plaats.

Ook zijn drie hierboven genoemde zonen zaten in de regering van kerk
en heerlijkheid. David was in 1654 kerkmeester en Pieter en Cornelis
worden herhaaldelijk als schepen vermeld.

Omstreeks 1674 werd Cornelis tot baljuw aangesteld. In de doop-
boeken wordt zijn naam dan voorafgegaan door de woorden ,,de heer
baljou", terwijl het Paulijntje van zijn vrouw verandert in Paulina.

Waar en wanneer hij met haar in het huwelijk is getreden is nog niet
gevonden. Er zijn aanwijzigingen, dat haar vader Joost heette en het
vermoeden is, dat zij behoorde tot een Zeeuwse familie, die ook relaties
had op Tholen.

Na het overlijden van de baljuw, dat vóór 24 april 1682 plaats vond,
was zijn zoon Willem, (gedoopt 18 februari 1657) meerderjarig. In de
wandeling heette hij Willem Cornelisz. Verolme, ter onderscheiding van
zijn neef Willem, de zoon van David Willemsz. Verolme, die Willem
Davidsz. Verolme genoemd werd.

Willem Cornelisz. Verolme werd al spoedig schepen. In 1695 was hij
penningmeester van Sommelsdijk en later gezworene der onderhorige
polders. Zijn naam werd voorafgegaan door de letters Sr (seigneur),
terwijl zijn broer Justus, die intussen medicinae doctor geworden was en
eveneens in de schepenbank zijn intrede had gedaan, Heer genoemd werd.

Een andere Heer Verolme was ]acob Verolme, die 19 augustus 1684
vermeld wordt als geadmitteerd landmeter, in 1694 verschijnt als substi-
tuutbaljuw over Dirksland, Melissant, Herkingen, Oude en Nieuwe
Tonge en in 1700 wijnkoper blijkt te zijn.

Hij was gehuwd met Juffrouw Gerhardina Loenius en is vermoedelijk
de broer geweest van Sr Johannis Verolme, die gehuwd was met Juffrouw
Elisabeth van den Kerckhove.

Indien Jacob de broer was van Johannis, dan waren zij kinderen van
Pieter Willemsz. Verolme, oomzeggers van de baljuw en neven van
Willem Cornelisz. en Willem Davidsz. Verolme. Ook Jacob en Johannis
Verolme deden dienst als schepen van Sommelsdijk.

Willem Cornelisz. Verolme trad op 25 januari 1690 in het huwelijk met
Arentje Krijnsdr. Wittekouk. Zij was een Sommelsdijkse schone en werd
aldaar gedoopt op 14 maart 1655 als dochter van Krijn Jacobsz. Witte-
kouk en Leentje Arentsdr.

Zij behield haar vadersnaam en werd niet aangeduid met Juffrouw,
hetgeen er op wijst, dat zij tot een andere stand behoorde dan haar
schoonmoeder en de vrouwen van voornoemde Jacob en Johannis.
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Dit had wellicht een goede zijde, want na het overlijden van haar man
kon zij als winkelierster de zaken bij elkaar houden voor haar erfgenamen
Cornelis, Paulina en de, in 1718, nog minderjarige Jacob Verolme, terwijl
de kinderen van Juffrouw Elisabeth van den Kerckhove in 1718 de erfenis
van hun ouders moesten abandonneren.

In de 18e eeuw is het met de grootheid van het geslacht Verolme
voorlopig gedaan, althans in Sommelsdijk treden geen naamdragers meer
op de voorgrond. De twee zonen van Willem Cornelisz, verhuisden naar
Middelharnis, terwijl Abraham de zoon van ]ohannis in 1722 in Zuidland
opduikt. Wat van diens overige kinderen is geworden en hoe het zijn
broer Jacob en diens nageslacht vergaan is, is nog onbekend.

Ook over het nageslacht van Willem Davidsz. Verolme, die van
1697—1711 pachter van de impost van azijn en zeep was, hangt nog een
sluier. Mogelijk was Jacob Verolme, die op een kohier van het familiegeld
van 1717 voorkomt als bedienaar des pachters, zijn zoon.

Hierboven werd het vermoeden geuit, dat de vrouw van Willem
Davidsz. Verolme mogelijk Teuntje was geheten, mede op grond van het
feit, dat een Teuntje Pieters getuige was bij de doop van een dochtertje
van Cornelis Willemsz Verolme en Palyntje van den Steene. Nader
onderzoek heeft de juistheid van deze suppositie: bevestigd.

In het ger"eente-archief van-Dordrecht bevindt zich een notariële akte,
verleden voor notaris Gijsbert de Jager, van 25 september 1639, waaruit
blijkt, dat Willem Davidsz. Verolme op dat tijdstip assisteerde bij de
huwelijkse voorwaarden tussen Willem Adriaensz. Vroom (de Vrome),
weduwnaar op De Leur in Brabant en Adriaentgen Pieters Goers.

Het trouwboek van Sommelsdijk toont aan, dat de bruid afkomstig was
van Willemstad.

Een andere bruid, uit de dertiger jaren der 17e eeuw, te Sommelsdijk,
eveneens afkomstig uit Willemstad was Maria Antonisdr. de Breed. Zij
trouwde (ondertrouw 19 november) 1631 Pieter Cornelisz. Bosvelt.

Het echtpaar Bosvelt-de Breed had meerdere kinderen, o.a. Wouterina,
gedoopt Sommelsdijk 14 februari 1649, getuige Willem Adriaensz. de
Vrome. Op 1 januari 1653 trouwde Maria de Breed als weduwe van
voornoemde Bosvelt met Arent Marinusz. Breeman. Dit huwelijk was van
korte duur. Reeds op 24 september 1654 moest de kerkmeester David
Willemsz. Verolme de grafrechten voor Maria Anthonisdr. de Breet in
ontvangst nemen. Twee weken eerder, op 11 september 1654, was Corne-
lis Verolme tot voogd van de minderjarige kinderen aangesteld.

De rekeningen door Verolme in deze kwaliteit aan weesmeesteren van
Sommelsdijk overgeleverd zijn bewaard. (Algemeen Rijksarchief, Wees-
kamer Sommelsdijk, inv. nr 12).

Die van 1656 heeft een post (folio 36) wegens een betaling aan
Theuntien Pieters, weduwe Willem Davidsz. Verolme voor de levering
van een baal laken. Mogelijk nog interessanter is die van 3 februari 1662.
Daarin leest men op folio 8 o.a. ,,Ontfangen van Teuntie Pieters Goers,
weduwe van: Sr Willem Davits Verolme za voor een voer willigenhout
op haren kost in d'Oude Plate thuisgehaolt".

De juistheid van de gemaakte veronderstelling is hiermede dus bewezen.
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Willem Davidsz. Verolme maakte omstreeks half juli 1642 een reis
naar Gorinchem. Bij het aan wal gaan kwam hij te vallen tegen de
schippersvrouw, die daardoor eveneens viel en haar linkerarm brak.
Hoewel het ongeluk buiten schuld van Verolme plaats had, deed zijn
zoon David Willemsz. namens zijn vader, aan Adciaentgen Joris, de
huisvrouw van de schipper Claes ]acobsz. een toezegging om tot heling en
smartegeld te betalen een bedrag van f 17.5.—, waarmede zij zich kon
verenigen. Eén en ander volgens een akte van 5 augustus 1642 verleden
voor notaris Balthasar Bazius te Rotterdam.

Bij genoemde notaris was Cornelis Willemsz. Verolme als klerk werk-
zaam. Als zodanig komt hij voor tussen 29 september 1642 en 20 sep-
tember 1643. Opmerkelijk is, dat de akte van 5 augustus 1642 voor
Verolme eerst heeft Grolleman, doch dat deze naam wordt doorgehaald
om plaats te maken voor Verolleme.

Arent Breeman, de weduwnaar van Maria de Breed hertrouwde 27
januari 1661 Martijntje Verolme, zuster van Cornelis:

Op 23 maar 1664 was Breeman getuige bij de doop van Jacomijntje
Verolme, een dochter van zijn zwager Cornelis. Deze Jacomijntje trad
op 5 november 1687 te Sommelsdijk in het huwelijk met Abraham va,n
Mig(g)rode, weduwnaar van Francina van der Vos, geboortig van
Haamstede en wonende te Middelburg.

De Miggrodes behoorden tot een aanzienlijk Zeeuws geslacht, stam-
mend uit de voornaamste kerkhervormer van "Zeeland. Het wapen van
deze familie komt voor in het oktober-nummer 1955 van het tijdschrift
„Olie" van de N.V. Bataafsche Petroleum Maatschappij.

Het wapen Goers, „in blauw een afgeknotte lelie van zilver" vond
Mr. Dr. J. C. Maris aan een loscharter van 9 februari 1535. Het wapen
van Martijntje Goers, echtgenote van de schout en dijkgraaf van Fijnaart
Adriaen van Boncketwaerdt in de kerk te Willemstad vertoond echter
een soort hakenkruis.

Wij besluiten met de stamreeks en een biographie van de Heer
C. Verolme.

I. Willem Davidsz. Verolme, lakenhandelaar, schepen van Sommels-
dijk, stadhouder van de baljuw aldaar, begraven Sommelsdijk 1652/3,
trouwde omstreeks 1613/4 Teuntje Pieters Goers, geb. Willemstad, doch-
ter van Pieter .Adriaensz. en Tanneke Jans Verschoor.

II. Cornelis Verolme, schepen van Sommelsdijk, later baljuw aldaar,
overleden vóór 24 april 1682, trouwde Paulina van den Steene.

III. Willem Cornelisz. Verolme, gedoopt Sommelsdijk 18 februari
1655, schepen, penningmeester en ontvanger der onderhorige polders,
trouwde Sommelsdijk 25 januari 1690 Arent je Krijnsdr. Wittekóuk, ge-
doopt Sommelsdijk 14 maart 1655, winkelierster, dochter van Krijn Ja-
cobsz. en Leentje Arentsdr.

IV. ]acob Verolme, doop niet gevonden, trouwde Ie Goedereede sep-
tember 1728 Jannetje Arens Vernuft, trouwde 2e Middelharnis (onder-
trouw aldaar 9 april) 1734 Jannetje Hendriks Bouwer.
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V. Cornelis Verolme, gedoopt Middelharnh: 12 februari 1741, over-
leden aldaar 12 november 1810, trouwde aldaar 6 mei 1775 Willemijntje
Jans Blok, gedoopt Middelharnis 16 december 1757, overleden aldaar
4 augustus 1827, dochter van Jan en Maartje Koote.

VI. Jan Verolme, gedoopt Middelharnis 25 januari 1784, trouwde al-
daar 12 mei 1814 Margrieta Driessen, geboren gemeensch. grond Som-
melsdijk en Middelharnis 10, gedoopt Stad aan 't Haringvliet 22 maart
1795, dochter van Jan en Lena Kas.

VII. Anthony Verolme, geboren Middelharnis 21 oktober 1824, over-
leden Nieuwe Tonge 22 september 1896, trouwde Stad aan 't Haring-
vliet 5 juli 1851 Johanna Kasteleijn, geboren aldaar 23 mei 1825, over-
leden Nieuwe Tonge 4 december 1889, dochter van Cornelis en Jan-
netje Reest.

VIII. Jacob Verolme, geboren Nieuwe Tonge 11 september 1865,
overleden aldaar 12 februari 1949, trouwde aldaar 29 april 1886 Hen-
drica van der Veer, geboren Oude Tonge 9 september 1865, overleden
Nieuwe Tonge 14 februari 1950, dochter van Klaas en Pieternella van
der Boogert.

IX. Cornelis Verolme, geboren Nieuwe Tonge 4 september 1900, werd
door degelijke, gelovige ouders opge-
voed. Hij had een vrolijke jeugd in een
rustige landelijke omgeving, waar zijn
vader als commissionair groot vertrou-
wen genoot, doch niet alleen daar, ook
te Rotterdam en ver buiten onze gren-
zen.

Reeds op 11-jarige leeftijd werd hij
geplaatst op de ambachtschóol te Mid-
delharnis. (Verdere en andere studie
na de lagere school was in die dagen
op het eiland nog niet mogelijk). Na
het derde jaar werd de schooltijd met
één jaar verlengd. Men vond een kind
van 14 jaar te jong om voor goed van
het eiland te laten gaan. Een jaar later
mocht met weemoed in het hart af-
scheid worden genomen van het eiland
en de bekende sfeer.

Het kostte moeite de jonge eilander als volontair op een machinefabriek
geplaatst te krijgen. Nadat dit tenslotte lukte, kwam gelegenheid tot
verdere studie. Achtereenvolgens werden de avond-H.B.S. en -M.T.S.
bezocht en in 1924 behaalde de Heer Verolme, op 23-jarige leeftijd als
één der eersten het Staatsdiploma der M.T.S. te Rotterdam.

Intussen was hij als constructeur op verschillende machinefabrieken
werkzaam geweest. Deze positie behield hij tot zijn vertrek naar Hengelo
in 1929. Bij Gebrs. Stork, waar hij de constructie van Dieselmotoren van
begin af meemaakte, was hij werkzaam als hoofdingenieur tot eind
augustus 1946.
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De voortdurende roep om verdere industrialisatie was tot de Heer
C. Verolme doorgedrongen. Hij besloot het dienstverband te verbreken
om verder als zelfstandig ondernemer te gaan handelen.

Op 7 september 1946 werd Scheepsinstallatiebedrijf Nederland ge-
sticht. Binnen tien jaren is deze zeer bescheiden opgezette machinefabriek
uitgegroeid tot een concern met wereldreputatie.

In 1950 werd de eigendom verkregen van Werf Jan Smit Czn. N.V. te
Alblasserdam en in 1954 werd de Haan &
Oerlemans' Scheepswerf N.V. te Heusden
overgenomen. Daarenboven verwierf men
vele deelnemingen.

Op woensdag 27 juni j.l. werd door Mevr.
Mr. J. M. van Walsum-Quispel de eerste
paal geslagen op het eiland Rozenburg voor
het nieuwe bedrijf dat zich daar gaat vesti-
gen: „Verolme" Dok- en Scheepsbouw
Maatschappij N.V.

Deze onderneming belooft één der mo-
dernste van Europa te worden op het gebied
van scheepsbouw en reparatie met capaciteit
voor de allergrootste schepen. Volgens plan
zal reeds volgend voorjaar de eerste kiel op
de nieuwe werf gelegd worden. Men heeft
een zeer ruime orderportefeuille.

Weldra zullen hier wederom duizenden
hun werkkring kunnen vinden. Het succes van deze energiek geleide
ondernemingen is ook te danken aan de goede arbeidsvoorwaarden en
de juist gerichte sociale voorzieningen.

Ook bij het nieuwe bedrijf wordt de grootst mogelijke zorg besteed
aan prettige en verwarmde werkplaatsen, een goede sfeer, hygiënische
was- en kleedlokalen, ruime cantines en moderne gezondheidszorg. Men
streeft naar een eerlijke open ontmoeting tussen directie en personeel.
Verbetering en veraangenaming van levensomstandigheden staan op de
voorgrond.

Reeds thans kennen de tot het concern behorende bedrijven een
winstdelingsregeling. Een dergelijke regeling komt ook bij het nieuwe
bedrijf.

Er is ruimte voor sport en spel en aan recreatie wordt alle aandacht
geschonken. De bestaande bedrijven hebben eigen personeels-, sport-
en reisverenigingen.

Eigen leerscholen zorgen voor de noodzakelijke vakopleiding, terwijl
promoties en uitwisseling er toe bijdragen, dat een ieder op zijn juiste
plaats komt. De woningbouw is en wordt daarbij krachtig bevorderd.
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Overzicht van de onderlinge samenhang van regerings- en koopmansgeslachten in het Deltagebied (17e eeuw)
Cornelis Adriaansz. Goers, schepen van Oudenbosch 1530—1564

Adriaan Cornelisz. Goers, schepen van Oudenbosch 1579

, Pieter Adriaansz. Goers f v ° ° r 12 Dec. 1604
LTanneke Jans Verschoor, dochter van Jan Pietersz. van der Schore

Willem Adriaansz. van Goeree

Mayke Goers Martijntje Pieters Goers X Aj!hR™ecl'Z X I n g e n t k e n V- van Goeree Teuntje Goers
Aert Arentsen

(v)
O

Weth. van Willemstad

Ma(r)yke de Breed
Pieter Cornelisz. Bosvelt

Wouterina Bosvelt
w Bastiaan de Lange, schepen van Maassluis

Gijsbrecht de Lange, burgmr. van Maassluis Antonette de Breed
Alida van den Bergh

voogd

Cornelis van den Bergh
Schepen van Rotterdam
Bewindhebber O.I.C.

Pieter van den Bergh

woonachtig te Gorinchem

Adriaantje Goers
"Willem DavidizTVeföTSï XJan Willemsz. Floeren

x x Willem Adriaansz
de Vrome (schipper)

Cornelis Verolme
Baljuw van Sommelsdijk

X
Jan Brustensz., burgmr. van Maassluis
Aaltje Denick

Waren in opleiding bij
Not. Balth. Bazius te
Rotterdam (goede vrienden

Frans Corn.z. Denick burgmr. van Maassluis
XAd7iiTantje van den Bergh Zeehandelaar met zeer

veel durf en fantasie



BIJDRAGEN TOT DE GENEALOGIE GOERS
door

Mr J. L. RUNDORP

Mr. Dr. ƒ. C. Maris van Sandelingenambacht heeft in
zijn boek „Een Honderdtal Nederlandsche Families" (Nij-
megen, 1946) op blz. 32 een overzicht gegeven van de
familie Goers in de Brabantse Westhoek. Doel van Mr.
Maris was in- dat boek de kwartieren van zijn vader te pu-
bliceren, waarbij elk kwartier behandeld wordt in het raam
van zijn (haar) naaste omgeving. Het was niet de bedoeling

van alle in de kwartierstaat voorkomende geslachten een zo volledig
mogelijke genealogie te geven. Schrijver moest dus een keus doen uit
de talrijke hem bekende feiten en veel weglaten.

Het ligt in mijn voornemen, om geleidelijk aan het licht te laten vallen
op enkele, door Mr. Maris niet of nauwelijks genoemde leden van het
geslacht Goers. Het is niet mogelijk dit in één artikel samen te vatten.
In de eerste plaats niet, omdat de familie zeer uitgebreid is geweest, en
in de tweede plaats niet, omdat er nog enige vraagstukken zijn, welke
een nader onderzoek vergen. Nu in dit nummer het geslacht Verolme be-
handeld wordt, dat aan het geslacht Goers vermaagschapt is, leek het mij
goed de bijdragen tot de genealogie van het geslacht Goers te openen met
de beschrijving van het gezin van Pieter Adriaansz. Goers, wiens dochter
Verolme huwde en die bij Mr.Maris slechts terloops genoemd wordt.

Pieter Adriaansz. Goers is de eerste zoon van Adriaan Cornelis Adri-
aansz. Goers, die in het huwelijk trad, en wij kunnen dus veronderstellen,
dat hij de oudste was. Op 16 januari 1584 wordt hij te Willemstad (R
8) voor het eerst genoemd, en wel als schoonzoon van Jan Pietersz.
van der Schore. Op 12 mei 1584 koopt hij een huis aan de oostzijde van
de ring van het kerkhof te Willemstad (R 8); op 12 mei 1587 ver-
koopt hij het weer (R 9). Op te merken valt, dat het huis, dat ten

; noorden van dit huis istond, toen behoorde aan Anneken Lambrechts,
die het vervolgens ten huwelijk bracht aan Pieter Cornelisz. Goers de
oude; een neef van onze Pieter. Ter onderscheiding van deze neef werd
onze Pieter vaak ,,de jonge" genoemd. Het is hier zuiver een onderschei-
ding van twee familieleden, die dezelfde voornaam droegen, want nooit
treffen wij naast Pieter Cornelisz. de oude een Pieter Cornelisz. de jonge
of naast Pieter Adriaansz. de jonge een Pieter Adraahsz. de oude aan.

Op 14 oktober 1603 wordt in het Weeskamerregister van Willemstad
aangetekend, dat Huijbrecht Adriaansz. Goers en Pieter Cornelisz. Goers
aangesteld werden tot voogden over de vier onmondige kinderen van
wijlen Pieter Adriaansz. Goers en Tanneke Jans. Op 24 oktober 1603
wordt geregistreerd dat Tanneke de éérste huisvrouw was geweest (de
tweede was Jacobsken Diedericx, die bij Mr. Maris op 12 december 1604
als weduwe Pieter Adriaansz. Goers genoemd wordt), en dat de wezen te-
zamen i/e v a n Ô gemeten dyckersland in het Oudtland van Oudenbosch
hadden. Op 29 juli 1604 is aangetekend, dat de wezen medeerfgenamen
zijn van de oude Adriaan Goers, en dat op het genoemde land vanaf
1 augustus 1569 rente moét betaald worden aan }an van Grijpskerk.

Wie nu de vier wezen van Pieter en Tanneke waren vinden wij in
Willemstad R 176 op 25 februari 1613, wanneer Antheunis Bastiaansz.
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als gehuwd met Martijntje Pietersd. en als lasthebber van Aert Arentsen
weduwnaar van Mayke Pietersd; van Thuentke Pietersd. en van Jan
Wilmsz. als man van Adriaantje Pietersd., te;:amen kinderen en erfge-
namen van Pieter Adriaansz. Goers en Tanneken Jan Piersen Verschoor,
grond op de Locht onder Hoeven verkoopt, afkomstig van wijlen Merten
Adriaansz. Goers.

In datzelfde register komen op 19 juni 1614 nog voor Willem Davidsz.
gehuwd met Thuentke Pieter Adriaansz. Goers dochter en Jan Willemsen
gehuwd met Adriaantje Pieter Adriaansz. Goers dochter.

De oudste van deze dochters schijnt geweest te zijn Mayke, die op
25 februari 1613, zoals we reeds zagen, al overleden was. In het Wees-
kamerregister van Willemstad vinden wij, dat uit haar huwelijk met Aart
Aarts een dochter Janneke sproot, die 28 september 1614 8 jaar oud was.
Persoonlijk zou ik het prettig vinden, wanneer ik deze Janneke Aartsd.
vereenzelvigen mocht met die Janneke Aarts, die te Willemstad met
Jan Jacobsz. Liebert huwde (die omstreeks 1610 geboren was) en als
zodanig in mijn kwartierstaat voorkomt.

De tweede dochter Martijntje (die kennelijk heette naar Pieters moe-
der, aangezien verschillende kinderen van Adriaan Goers een dochter zo
noemden) zal kort na de vermelding van 25 februari 1613 overleden zijn.
Op 28 november 1616 (Willemstad R 176) is haar weduwnaar voogd
over zijn weeskind. In het Weeskamerregister staat op 21 februari 1617
de benoeming van voogden over dit kind aangetekend, nl. haar behuwde
ooms Willem Davidsz. en Hans Willemsz. Op 1 februari 1633 worden
deze voogden ontslagen, omdat Mayke Antheunisd. intussen gehuwd is
met Pieter Comelisz. Bosvelt; eerst bij deze gelegenheid vinden wij Wil~
lem Davidsz. en Hans Willemsz. met familienamen aangeduid, nl, Verol-
me en Floeren. De voogdenstelling van 21 februari 1617 houdt geen
verband, — zoals dat zo vaak het geval is — met een nieuw huwelijk, van.
haar vader: reeds op 15 oktober 1614 toch hadden te Dordrecht huwer
lijksvoorwaarden gemaakt Thonis Bastiaansz., weduwnaar te Willemstad
en Thoentge Cornelis Roversd.. Wie deze bruid was leert ons een los
papier, dat in Willemstad R 7 ligt: het is gedateerd 4 maart 1623 en
deelt mede, dat wijlen Theunis Bastiaansz. eerst gehuwd was met Teunt-
ke Roovers, dat zij een zuster was van Cornelis en Janneke Roovers, dat
haar zwager was ds Isaak Heynsbergius, en haar moeder Maeyken Jansd.
Conincq, en dat Theunis Bastiaensz. hertrouwd was met Ingentken
Willems. In R 9 is op 8 oktober 1587 een schuldbekentenis d.d. 13 juli
1580 overgeschreven van de gelanden van den nieuwen lande onder
Oudenbosch (o.a. Jan Piersz. van der Schoerl) aan de wezen van wijlen
Cornelis Aerdtsz. Roovers daar moeder af is Maycke Jans de Co-,
nincxdr. 1) Antheunis Sebastiaansz. wethouder van Willemstad testeert
aldaar (R 176) op 4 december 1621. Op 15 februari 1622 krijgt zijn
weduwe Engentken Willems van de weeskamer opdracht voogden voor
te stellen, waarna op 22 maart 1622 voogden beëdigd worden.

Engentken blijkt een zuster te zijn van Mr. Pieter van Goeree en
Wilm Wilms van Goeree, van welke broers er één burgemeester is.

De boedel blijkt 24 november 1626 bloedvrienden te Rotterdam en
Sommelsdijk te hebben. De weduwe heeft goederen te Rotterdam. Op

1) In de kerk te Willemstad is een zerk bewaard gebleven van Maria fan de Conincx
dochter van Etten, weduwe van wijlen Cornelis Aertsz. Roovers van Breda, stierf
12 mei 1610 oud 60 jaar.
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30 juni 1633 is Ingentken zelf ook gestorven; de oudste dochter Mayke
wordt dan genoemd halve zuster van de twee nakinderen.

Op 6 oktober 1643 blijkt de ene wees te heten Willem Antheunisz. de
Bree, terwijl de andere getrouwd heet met Cornelis van den Berch.

Het is mogelijk
de familie van de
derde vrouw van
Anthonis Bastiaansz.
nader op te geven.
In de Nederlandse
Leeuw, 50ste jaar-
gang, 1932, blz. 378,
staat vermeld, dat
Govert Pietersz. du
Bois en Ingetje
Eeuwoutsd. van den
Berg een dochter
Grietje hadden, die
9 juni 1577 trouwde
met Mr. Willem
Adriaense van Goe-
dereede. Ongetwij-
feld sproten uit dit
huwelijk onze /n-
getje. Mr. Pieter en
Willem Willemsz.
van Goeree.

Het mocht ons
nog gelukken ook
de dochter van An-
thonis Bastiaansz.,
die met Cornelis
van den Berch huw-

de, bij name te leren kennen. Op 30 september 1675 (Fijnaart R 70)
dragen de Heer Pieter van den Bergh te Maassluis en Juffr. Margarita
van den Bergh te Rotterdam, kinderen van wijlen de heer Cornelis van
den Bergh, in zijn leven schepen en bewindhebber der O.I. Compagnie
binnen Rotterdam en Antonette de Breed, grond in de Juffrouwepolder
over.Men ziet, dat er relaties bestonden tussen het patriciaat van het
kleine Willemstad en dat van de grote koopstad Rotterdam !

Van de andere dochters van Pieter Adriaansz. Goers tenslotte, de
vrouwen van Willem Davidsz. Verolme en van Hans Willemsz. Floeren,
vernamen wij in Willemstadse bronnen niets meer.
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Cornelis van den Bergh, overleden 1664.
Schepen van Rotterdam. Bewindvoeder O. I.C.

naar een schilderij van D. van der Werff, Rijkmuseum Amsterdam.



DE SOCIALE ONTWIKKELING VAN EEN
OUD VISSERSGESLACHT

(van Coudenhove - van Couwenhoven - Kouwenhoven)
Nu de oostpunt van het eiland Rozenburg voor industriële doeleinden

is ontsloten en de nieuwe werf van de Heer Verolme werkgelegenheid
belooft te bieden aan duizenden van onze steeds meer uitbreidende
bevolking, is het interessant te vernemen dat dit gebied eens dienstig
was aan de zalmvisserij en dat de revenuen daar bepaald hebben bijge-
dragen tot de welvaart van Rotterdam en van de meer nabij gelegen
plaatsen Maeslantsluys en Brielle.

Hetgeen hier volgt berust geheel op een genealogisch onderzoek. Mo-
gelijk acht de één of ander het niet in overeenstemming met de conclu-
sies waartoe de gepopulariseerde, merendeels marxistisch georiënteerde,
in systeem samengevatte geschiedschrijving is gekomen. Dit kan dan
een aansporing inhouden de feiten nauwkeurig waar te nemen.

Het verhaal begint met een zekere Engelbrecht Huygenz., van Maes-
lantsche sluys. Op 24 juli 1539 verkreeg hij een commissie als afslager
en vroonbewaarder, van de ,,luyden van der rekeninge in den Hage". l)
Hierbij werd bepaald dat alleen hij de vis, die dagelijks op ,,Maeslant"
meer en meer werd aangebracht en gevangen was op de Maas voor en
nabij „den Briele" zou afslaan en verkopen op gelijke voet als dit ge-
schiedde te Rotterdam, Delfshaven en Schiedam,

De aanstelling had hij verworven op advies van de rentmeester-
generaal van Voorne, die voor het samenstellen van de voordracht had
moeten uitzien naar „luyden van eere" 2 ) . De vermeerderde opbrengsten
waren toe te schrijven aan een verbeterde techniek. Men was begonnen
te vissen met een zegen.

De afslag met de daarbij behorende bank kwam ,,op ten dijck bij de
Capelle". Hoogheemraden van Delfland verleende acte van consent. Een
afschrift van deze acte is gepubliceerd in 1907 in Genealogische en
Heraldische Bladen, op blz. 169. Het stuk is gedagtekend 29 juli 1539.
Het trekt verder de aandacht, dat Engelbrecht Huygenz. voornemens was
de zalm en de andere vis (steur, zeehond, bruinvis en elft) te verkopen
„tot geryff van allen menschen". Deze toevoeging doet merkwaardig
modern aan.

Robert L. Heilbroner schrijft in "The Wordly Philosophers", volgens
de Ned. vertaling van ]. E. Kuiper „De Filosofen van het dagelijks
brood" (H. J. Paris, Amsterdam 1955) op blz. 50 bij de bespreking van
Adam Smith „Het lag niet in zijn bedoeling, de belangen van een bepaal-
de klasse te verdedigen. Hij heeft gepoogd de rijkdom van de gehele
natie te bevorderen. En welvaart bestaat volgens hem (Adam Smith)
uit de goederen, die door alle mensen gebruikt worden, let op a l l e —
dat is een democratische en daardoor radicale opvatting van welvaart.
Hier zijn wij in de moderne wereld, waar de stroom van goederen en
diensten waarvan iedereen kan profiteren het uiteindelijk doel is van
het economisch leven". Een mens met zulke moderne opvattingen nu,
was, ruim twee eeuwen voordat Adam Smith zijn Wealth of Nations het

1) A.R.A. Domeinen Holland, inv. nr. 507, fo 3 vso.
2) A.R.A. Grafelijkheidsrekenkamer Holland, inv. nr. 1446 fo LIX.
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Eewout van Couwenhoven
schepen van Rotterdam

1656 en 1657.

Mr. Allard van Couwen-
hoven (Kouwenhoven)

secretaris van Rotterdam
1638—1680.

Cornelis van Couwen-
hoven (Kouwenhoven)

schepen van RotLerdam,
bewindhebber O.I.C.

Dr. C. Veltenaar merkt in zijn nog te noemen proefschrift op t.a.p. blz. 15, dat de
Brielse rederijkers zeer reformatorisch gezind waren, dat hun hoofden een meer dan
lijdelijke rol hebben gespeeld in de geuzentijd, en dat zij zelfs bij de beeldenstorm op
de voorgrond traden. De voor de hand liggende conclusie is : in een dergelijk milieu
passen geen kruisen. Wij zien dan ook, dat Willem van Couwenhoven (1592—±1659)
burgemeester van Rotterdam, etc, neef (oomzegger) van Jacob Jacobsz., de heer van
de Oude en Nieuwe Struyten, het wapen met de haringen en granaatappels voerde.
De Maassluisse familie voerde in die dagen alleen (granaat)appels, fan Aldertsz. de
weesmeester voerde daarbij een vis tussen een vlucht als helmteken. De drie haringen
zullen ontleend zijn aan het Brielse stamhuis, gelegen aan de Noordzijde van het Maer-
lant, genaamd „de drye haringen". De granaatappel symboliseert rijke zegen en vrucht-
baarheid. Het ontbreken dezer vrucht wordt in het O.T. als een strafgericht Gods
beschouwd. (Joel 1 : 12.)
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licht deed zien (1776): Engelbrecht Huygensz. op Maeslantsche sluys.
Behalve dat hij het vroon bewaarde, de zalm afsloeg, verkocht, uitsneed
of zoutte, beviste hij het zand in de Maas van de mond van de Bernisse
tot aan de Zwarte Waal, dat is de oostpunt van Rozenburg, met zijn
schuttingen. Ook pachtte hij het staal aan staalduinen tegen V £ X s
's jaars. Men schreef nog steeds A.D. 1539.

Ongeveer twintig jaar later betaalde zijn zoon, Meester Allaert Enge-
brechtsz. aan pacht voor de visserij aan de (staal) duinen, om te „bevis-
sen tzijne pericule ende fortuyne zonder eenige gracie ofte quytsceldinge
van zijnen pacht te mogen eyschen" jaarlijks VcXXV £, dus meer dan
100 maal het bedrag van zijn vader. Omstreeks 1559/60 moet deze Mr.
Allaert Engelbrechtsz., die evenals zijn vader afslager en vroonbewaarder
was geweest en de tienden in Zuytmaeslant eve:neens meer dan eens had
gepacht, zijn overleden. Het Hodenpijlse leen, dat zijn vader in 1527
had verworven en dat met niet te volgen overgangen al vóór 1357 in het
bezit van leden van het geslacht van Koudenhoven was geweest — in
1392 werd het door Clemeynse van Koudenhoven Willemsdr. verheer-
gewaad met een zalm van zes schellingen — had hij reeds in 1555, na
het overlijden van zijn vader, van de hand gedaan. De ervaringen, die
Vranck Boon Florisz., de zoon van F/ons Boon van Koudenhoven, die
14 april 1486 zegelde met een kruis als wapen3), in woelige tijden had
opgedaan (zie hiervoor Dr. 5. W. A. Drossaers - Nassau Domeinraad,
regesten op de leenregisters, onder Maasland) waren niet bijzonder aan-
genaam. De hoogheid van Hodenpijl was ten einde. Mogelijk was dit
de beweegreden. Het waarom laat zich hier slechts gissen.

Gelukkig maakt een inschrijving in de rekening van de 10e penning
van Maasland van 1561 in verband gebracht met een notariële acte van
9 april 1641, uit het protocol van notaris Heynrick van V/yet4) het
mogelijk zijn nageslacht te vermelden.

Bij zijn huisvrouw Leuntgef Pietecs, in de wandeling genaamd Leun
Meestee Alderde, had hij gewonnen Jacob Aldertsz., Pietec Aldertsz. en
Engebrecht Aldertsz. Jacob en Engebrecht waren, volwassen geworden,
naar Den Briel verhuisd, terwijl Pieter op Maesïantsche sluys was blijven
wonen. Uit de publicaties van De ]aget in het Algemeen Nederlandsch
Familieblad, jaargang 1895, blz. 52 e.v. weten wij, dat deze Jacob van
Couwenhoven (1543—1616) o.m. aannemer van publieke werken was,
raad in de vroedschap, schepen, dekenmeester van het viskopersgilde,
penningmeester van de grote visserij, ontvanger van de geestelijke goe-
deren, raad in het college van de admiraliteit te Rotterdam, burgemeester
en schout van Den Briel. Hij behoorde tot die „visserlui uit Maesland-
sluys" die zich korte tijd na de verlossing van het gehate Spaanse juk
in Den Briel vestigden. De toestand was daar in de tweede helft
der 16e eeuw slecht, er heerste malaise, de stad was aan het kwijnen,
het onderhoud van de zeedijken kostte handen vol geld, de visserij was
teruggelopen tot nog slechts twee buizen 5).

Het ontbrak niet aan vis. Dat voedsel voor hongerend West Europa
werd nog steeds dagelijks meer en meer te Maeslantsluys aangebracht

:1) A.R.A. Het klooster van den H. Bartholomeus in Jeruzalem, inv. nr. 70.
•>) A.R.A. Not. Archief inv. nr. 5490.
r') Dr. C. Veltenaar: „Het Kerkelijk leven der Gereformeerden in Den Briel tot 1816"

(Academisch.proefschrift) blz. 73.
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en ook deze, door de vijand platgebrande, nederzetting ging gouden jaren
tegemoet, die op haar zelfstandigwording uitliepen (1614).

Edoch, de omstandigheden maakten dat Rotterdam de hegemonie
behield. En zo zien wij, dat het nageslacht van onze regent, haringkoper-
reder in de eerste helft der 17e eeuw naar Rotterdam verhuist.

Bijlsma illustreert in Rotterdams Welvaren zijn rijkdom en wijst er op
hoe het verworven vermogen in de brouwerij werd geïnvesteerd
verdere welvaart bracht.

en

Jacob facobsz. van Couwenhoven
Brouwer in de „Twee Klimmende Leeuwen"

Historisch Museum Rotterdam

De posten, die de van Couwenhovens daar in de regering bekleedden,
zijn1 gemakkelijk na te gaan bij Unger: De Regeering van Rotterdam.
Het is bekend, dat onder hen zeer vooraanstaande remonstranten waren
en dat men in de loop der jaren nauw gelieerd raakte met de nakome-
lingen van Hogerbeets, van de Loevesteinse fractie en van Jonkheer
Willem van Outshootn, de baljuw uit 's-Gravenhage, die in de dagen
van de godsdiensttwisten uit zijn ambt werd gestoten.

De stamvader van deze tak ]acob Jacobsz., wiens portret met de leven-
dige bruine ogen nog in het Hist. Museum van Rotterdam valt te bewon-
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deren — hij voerde het kruis als wapen —, werd heer van de Oude en
Nieuwe Struyten na de dood van de landsadvocaat Johan van Olden-
barneveldt.

Ook met de Dordtse regeringskringen was men verweven. In een nog
te publiceren genealogie zullen de verschillende relaties duidelijk naar
voren treden.

Bij mijn onderzoek Verolme, omtrent welk geslacht in geen enkele
verzameling, noch in enige gedrukte bron iets werd gevonden, — mogelijk
bevat het in 1955 verschenen werk van wijlen Jonkheer Mr. F. Bee-
laerts van Blokland: Het geslacht Beelaerts, met de mededeling, dat
Loey van Olmen, f vóór 1464 bij Margriet dochter.van Peter Beelaerts
twee zonen Peter en Henrich van Olmen had., een aanwijzing in welke
richting verder moet worden gezocht voor de opvoering van de stamreeks
— stuitte ik via de aangehuwde geslachten Loenius en de Back ook op
deze Rotterdamse van Couwenhovens.

Omtrent het nageslacht van Engebrecht Aldertsz., moet ik zeer on-
volledig zijn. De Jager vermeldt dat hij stierman was, terwijl, volgens
zeker handschrift bij de Hoge Raad van Adel in eigendom, zijn zoon
Rochus premier du chambre du Duc de Guise en consul der Nederlanden
te Marseille moet zijn geweest. Dit 18e eeuwse handschrift, dat wat de
oudste generaties betreft onjuist is, doch zich niet schuldig maakt aan
verfraaiing der feiten, noemt als grootvader van Mr. Allaert Enge(l)~
brechtsz., •— het geeft hem een Jacob tot vader en is hierin dus mis (niet

Allaert Jacobsz.) —
Vrank van Kou-
wenhoven, geboren
Maesland. In feite
was deze grootva-
der, naar wij gezien
hebben, Huych ge-
naamd. Vrank zou
dus de naam van de
overgrootvader ge-
weest kunnen zijn.
Deze Vrank zou
dan bovendien als
zoon nog gehad
hebben Leonard van
Kouwenhoven, ook
genaamd .öoon van
Kouwenhoven. In-
derdaad heeft deze
Lenaert bestaan,
omtrent hem is, met
enige reserve, één
en ander te vinden
in de Ned. Leeuw
van 1953, kolom
124. Hij woonde

Comeiis van Couwcnhoven 1632-1692 aanvankelijk onder
Schepen van Rotterdam. Bewindvoeder O.I.C. « » i j

naar een schilderij van D. van der Werff, Rijksmuseum Amsterdam M a a s l a n d en Was
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daar schout geweest, evenals zijn broer Pieter. Ook zij voerden het kruis
als wapen. Een Huych Vrancken van Kou(d)wenhoven heb ik nog niet
gevonden, wel een Huych Vrancken, doch ik ben in twijfel, of dit de ge-
zochte is.

Van het wel en wee van de nakomelingen van Pieter Aldevtsz. zijn
mij daarentegen weer zeer veel feiten bekend geworden. Begin van dit
jaar is mij gebleken, dat deze tak nog niet is uitgestorven, doch, tot voor
kort nog steeds als visser, voortleeft. Dank zij het feit, dat de registers
van de Burgelijke Stand thans tot 1882 naar de Rijksarchieven zijn
overgebracht was het mogelijk a la minute inzicht te verkrijgen in het
19e eeuwse verloop van deze familie.

De Rijksarchivaris in Noord-Holland, Mr. /. W. Groesbeek moet hier
zeker een woord van dank ontvangen voor zijn medewerking.

Na het overlijden van Mr. Allaett Engebrechtsz. kwam de visafslag
in andere handen. De familie Nelis, die thans bloeit in het geslacht Beels,
zien wij met dit ambt begiftigd. Pieter Aldertsz. blijft geïnteresseerd in
de zalmvisserij. Hij is eigenaar van 3 schuttingschuiten, medeparticipant
in het oude taanhuis en veerman op Heenvliet. Voorts dient hij de kerk
als ouderling en verzorgt hij als lantaarnopsteker de vuren van de bakens
op de havenhoofden. Of hij gelijk zijn vader ook nog herbergier was, heb
ik niet gevonden.

Regentenstuk (copie van C. W. Smith naar een verloren origineel). Geheel links met het
octrooi in de linkerhand Jan Aldertsz. (van) Kouv/enhoven. weesmeester en regent van het

weeshuis 1675. Maassluis — Oovert van Wijnstichting.

Als Maassluis eenmaal zelfstandig is, maken zijn zonen deel uit van de
dorpsregering, één van zijn kleinzonen is nog weesmeester en regent van
het weeshuis, doch daarna is het afgelopen. De familie is gedifferentieerd
als zeemansfamilie, waarvan sommigen op latere leeftijd één der vele
kleine ambtjes van de visserij bedienen.
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In bepaalde takken was het beroep van stierman en (of) grootschipper
welhaast erfelijk geworden. Zij waren de Hollandse Pêcheurs d'Islande
(IJslandvaarders), één werd commandeur op een walvisvaarder. In deze
takken huwde.men in gezagvoerderskringen en was de andere partij, zo
het goed was, uit een even vroom als oud en welgeboren geslacht ge-
sproten. Mén verwierf na het huwelijk al spoedig een eigen woning, niet
groot, doch zeker niet altijd met hypotheek bezwaard. Op latere leeftijd
leende men wel geld op onderpand van hypotheek aan vissers, doch dit
kwam in de 18e eeuw veel minder voor. Was men eenmaal aan het
rentenieren toe, hetgeen voor een steeds kleinere groep mogelijk was,
dan werd men nog aangesproken met stierman of schipper. De meerdere
werd door de mindere gegroet met het hoofddeksel, 's Winters droeg
men een bontmuts en altijd bewaarde men zeer nauwlettend afstand.

In de vorige eeuw was men in de geest één met de reveilkringen,
zonder van de bloedverbondenheid met de Van Zuylen van Nyevelts,
Twent van Roosenburg en de Hoest nog enige weet te hebben. Men
ontwikkelde een eigen stijl, die het neo-calvinisme wist te onderkennen
als gevolg van de bij de opvoeding meegekregen waarschuwingen tegen
het intellectualisme. Men streed tegen de „liberalismus", koesterde daarbij
de bloedbanden en bewaarde de familieband over vrijmetselarij heen.
Men ging afwisselend door voor een heilige of voor een zonderling.
Men wist zich doemwaardig, hield bij het lezen van de 90ste Psalm,
gekomen zijnde bij de woorden: ,,En het uitnemendste van die is moeite
en verdriet" even op, greep bij de familiehoogtijdagen naar de 103e Psalm
en zong bij de groeve van één zijner dierbaren Psalm 68 : 2.

Doperse godsdienstigheid bleef niet geheel buiten deze kringen. Vooral
daar, waar, mede onder invloed van de gezelschappen, het sociale isole-
ment werd doorbroken en men verzwakte in het vermogen tot eigen
oordeelvorming.

De Engelse oorlogen zijn voor sommige takken van het geslacht van
Couwenhoven, hetwelk al spoedig te Maassluis Kouwenhoven werd ge-
noemd, onder welke naam het thans nog te Enkhuizen voortleeft, zeer
noodlottig geworden. Verarmd' en bij de geboorte reeds als het ware
bestemd om onvermogend en bijgevolg ondergeschikt visser te blijven,
zijn deze verwanten van machtige regenten steeds meer in het nauw
gekomen en hebben zij, die de belijdenis en het beroep hunner vaderen
trouw gebleven waren, hun slaapstede gevonden in kleine kelder-wonin-
gen. Doch ook aan deze ellende kwam voor de overgeblevenen een einde.
Niet na de tweede wereldoorlog. Ook niet door een almachtige staat,
maar door een zelfstandige beslissing om naai: elders te vertrekken.
Anno 1792 vertrok Willem Pietersz. Kouwenhoven met vrouw en kinde-
ren van Maassluis naar Enkhuizen. Slechts deze wettige afstammeling
van Engelbrecht Huygenz. heeft nakomelingen nagelaten, die zich tot
heden in de mannelijke lijn hebben voortgeplant. Zij wonen voornamelijk
te Enkhuizen. De overige takken zijn zeer waarschijnlijk uitgestorven,
naar op grond van een nauwgezet onderzoek mag worden geconclu-
deerd6). -

In de voor de kleine man zeker niet rooskleurige 19e eeuw werd daar
als kleinzoon van voornoemde Willem Pietersz., posthuum, op 18 novem-
ber 1810 geboren Hendrik Kouwenhoven. Deze Hendrik werd visser en
blonk uit door zijn verstand van dit vak, schrijft zijn achterkleinzoon, zo
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zelfs, dat hij al spoedig 3 vaartuigen had.
Een grote botter .waarmee hij zelf viste en
2 kleinere, die hij verhuurde.

Zijn zoon Albert nam na zijn dood deze
3 vaartuigen over. Ook hij viste nog enkele
jaren, doch voelde meer voor de handel en
werd vishandelaar. Hij zoutte ansjovis en
rookte bokking, eerst voor het binnenland
bakbokking en later ook voor Duitsland, de
z.g. taaie bokking. Op zekere morgen stond
hij aan de haven, toen een heer hem nader-
de, die hem aansprak en vroeg of hij iemand
kende, die idee had in het leggen en herstel-
len van telefoonkabels. Na wat heen en
weer gepraat werd Albert zelf voor dit plan
gewonnen. De botter werd wit geschilderd en de bun er uit verwijderd.

Nog dertig jaar werd dit werk tot
grote tevredenheid van het Rijk ver-
richt.

De thans 87 jaar oude heer Hen-
drik Kouwenhoven (portret hierboven)
nam na het overlijden van zijn vader
de zaak over. Naast de vishandel heeft
hij het werk met de telefoonkabels 40
jaar lang gedaan. De botter, die te oud
geworden was, werd vervangen door
een ijzeren schip met een 60 p.k. Ber-
kelmotor. Dit vaartuig werd Wally ge-
doopt en droeg daarmede de naam van
de toenmalige directeur-generaal van
de P.T.T., de heer Colette.

H.M. de Koningin betuigde haar
tevredenheid door de Heer Kouwen-
hoven te onderscheiden met de ere-
medaille in goud, verbonden aan de
orde van Oranje-Nassau.

De drooglegging van de Zuiderzee
stuwde de nakomelingen van deze zeer oude vissersfamilie, — mogelijk
behoorde Floris die Visscher, knape anno 1349 en zoon van Dirck die

s) Het is opmerkelijk, dat alle onderzoekers, die zich nu welhaast een eeuw met de
naam Kouwenhoven hebben bezig gehouden, zowel binnen- als buitenlanders, nimmer
op het idee zijn gekomen eens na te gaan, wat omtrent deze naam wel in het Maas-
sluisse notariële archief zou zijn te vinden. Niettegenstaande „Gothaisches Genealogi-
sches Taschenbuch der Graflichen Hauser" de genealogie van het Oostenrijkse Grafelijke
Huis von Coudenhove-Kalecgi, vooraf laat gaan door de aan het slot van deze bijdrage
te noemen oorkonde van 1243. In 1938 werd nog voor een onderzoek Kouwenhoven
van Duitse zijde in Nederland een bezoek gebracht aan alle bekende instellingen en
aan vele in aanmerking komende plaatsen. Enkhuizen en Maassluis werden overgesla-
gen. In laatstgenoemde plaats had welhaast ieder kind kunnen vertellen, dat er lang een
oude beurtschipper (zie foto) geweest was, die het wapen Kouwenhoven (van zijn
grootmoeder) op zijn schuit geschilderd, had gevoerd.
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Visschec, ridder 7) tot dit geslacht en is hij identiek aan Florens van
Coudenhove, die op 1 juni 1365 erkende geen rechten te hebben op
het veer tussen Maassluis en Den Briel —, in een nieuwe richting en
naar het schijnt niet zonder succes.

D. VAN BAALEN,
Gemeentearchivaris van Maassluis

FLAKKEES MENGELWERK
(Het ontstaan van de bodem, indijkingen,
polderbesturen van Sommelsdijk en Middel-
harnis, polderlasten, de families Van der
Werf f en Branderhoeve).

In het haf, dat binnen onze duinenrij was ontstaan, had een weelderige
vegetatie van rietgewassen een flinke veenlaag gevormd. In de middel-
eeuwen werd hierop klei afgezet, waardoor platen ontstonden, die zelfs
bij hoog water boven de zeespiegel bleven. Door het leggen van lage
dijkjes werden kleine poldertjes gevormd, die werden uitgemoerd; dat
wil zeggen, men groef de veenlaag uit, om brandstof te verkrijgen, maar
vooral ook om keukenzout te bereiden, daar dit veen, doordat het veel
riet bevatte, een hoog percentage keukenzout had. De uitgegraven turf,
meestal als dary, derrie of darinck vermeld, werd gedroogd en verbrand
tot zelas; deze as werd met water vermengd tot een vloeistof, zei ge-
naamd, die men in grote pannen indampte tot zout.

Oorspronkelijk werden na dit moeren of darinkdelven, de moerdijken
aan hun lot overgelaten, zodat de poldertjes weer verdwenen. Door aan-
slibbing kwamen echter langzamerhand verschillende uitgemoerde platen
weer boven het normale hoogwaterpeil te liggen, zodat er gras en
schorreplanten óp konden gaan groeien, waardoor veeteelt mogelijk werd
en men tot inpoldering van de gorzen kon overgaan.

Zo werd Dirksland in 1416 ingedijkt, Herkingen volgde in 1420 en
Oude Tonge in 1438. Hoewel reeds sedert tientallen jaren, pogingen
daartoe waren aangewend, kwamen eerst in 1464 de eigenaars van de
gorzen van Middelharnis, van Sommelsdijk (dat tot Zeeland behoorde),
en van Duyvewaart (tot de heerlijkheid Grijsoort behorend), tot over-
eenstemming om hun grondgebied gezamenlijk in te dijken, of juister
gezegd aan te dijken, want door het in 1461 ingedijkte Noordland werd
het verbonden met de polders Battenoord en het Oudeland van Oude
Tonge. Zo werd het Oudeland van Middelharnis en Sommelsdijk met
Duyvewaart, de grootste polder van Overflakkee, ter grootte van 5176
gemeten en 170j^ roede Voornse maat, ofwel 2377 Hectare.

Middelharnis werd een vrij belangrijke vissershaven, maar overigens
leefde de bevolking van Sommelsdijk en van Middelharnis van de land-
bouw.

Het bestuur van de polder bestond voor Sommelsdijk, zowel als voor
Middelharnis uit een dijkgraaf en vijf gezworenen, terwijl door Duyve-
waart drie gezworenen werden gekozen.

7) N.B. Dirk van Koudenhoven, ridder, en Hadewied, ;;ijn echtgenote, schonken in
het jaar 1243 al hun bezit: leen- en eigengoederen, zowel als roerende goederen, lijf-
eigenen, manschap, horige lieden, burgelijke rechten en wat daartoe behoorde, onder
Maasland gelegen, aan het Duitse huis. Ook deze Dirk zegelde met het kruis als wapen.
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De Heerschappen bepaalden, volgens de „Uytgifte ende hantvesten
van 't bedijcken van Middelharnisse", dat jaarlijks „coorenthienden,
vlasthienden en lammerthienden" moesten worden gegeven, terwijl van
elk gemet aveel (dit is koolzaad) en meede (dit is meekrap), „een quar-
tier van een Engelschen Nobel, vijfthalven Engelschen wegende" moest
worden opgebracht; dary mocht niet meer worden gedolven, op straffe
van verbeurding van de dary, en een boete van tien Hollandse ponden.

Door de gezworen landmeter werd een hevenceie opgemaakt, waarbij
door de gezworenen „een geschodt werd geschoten", en waarin werd
bepaald hoeveel elke ingeland moest bijdragen voor de bede van de
Heren en „tot 's lants reparatie".

•In het hevenboek vinden we de hevenceie, waarin de polder in blocken
werd verdeeld; over elk daarvan werd een hevenaar benoemd, die in zijn
rayon de polderlasten moest incasseren en afdragen aan de thesaurier.
Deze tiendblokken of hevenen werden genoemd öf naar de belangrijkste
inwoner, öf hadden een biezondere naam. Zo vindt men in het „Ver-
ghaerbouck van den lande van Middelhaernisse anno 1591", de volgende
namen: Meckhove, Goudsblome, Vliegherblock, Calverhouck, Balams-
block, Armenhouck, Halve Block, en den Oost ofte Werffblock.

Als hevenaar van de Werffblock wordt Balten Cornelisz. vermeld,
een „bruycker", dit is pachter, van landerijen van de Staten van Holland
en van Jonker Arent van Dorp.

In 1618 wordt vermeld het steetgen van Baltum Cornelisz., terwijl in
1619 sprake is van Baltum Cornelisz. verbernte hofstede. Het merkwaar-
dige is nu, dat één zijner zonen de achternaam Branderhoeve ging voeren,
terwijl een andere zoon de toevoeging van der Werff kreeg naar de he-
vene, waarin hij geboren was.

I. Baltum Cornelisz., woonde in de Oost- of Werffblock te Middelharnis,
schepen in 1591 en 1593, wordt 4 april 1596 beëdigd als gezworene
van de polder Middelharnis, en bleef dit tot hij ontslag nam in 1611.
Zijn vrouw wordt begraven 22 maart 1602, zij was mogelijk een doch-
ter van Jacob Matthijsz. (van der Mast). Kinderen:
A. Cornelis Baltens, landbouwer, thesaurier 1606, overl. Middelharnis

voorjaar 1607, trouwt Hilletgen Andriesdr.
B. Huigh Baltens, overl. Middelharnis 1606.
C. jacob Baltensz. van der Werff, geb. Middelharnis 1589, land-

bouwer, in 1629 wonend aan de Voorstraat, gezworene van het
Oudeland 1618 tot na 1636, stoof meester van de Nieuwe (mee-
krap) Stove, kerkmeester 1648, overl. Middelharnis 1648, tr.
aldaar omstreeks 1616 Maatje Pietersdr., overl. Middelharnis
1664 en begraven in het choor, zij was weduwe van Marinus
Jacobsz. Goutsivaert, en vermoedelijk een dochter van Pieter
Cornelisz. Noorman. Kinderen:
a. Maartje ]acobsd., tr. Cornelisz Claesz. Zuytwerf, gezworene

van de polder Oude Stad 1663, gezworene van de Nieuwe Stad
vóór 1666 tot 1671, schepen van Stad aan 't Haringvliet
1666—69, zoon van de schout Claes Leendertsz. Zuytwerf.

b. Trijntje ]acobsdr., tr. Pieter Willemsz. Verolme.
c. Annetje Jacobsdr. van der Werff, geb. Middelharnis, overl.

aldaar 1645/48, tr. Middelharnis (gerecht) 27 okt. 1641 Pieter
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BOELHOUWER
FLAKKEE

B O ( O ) G E R ( T ) M A N
FLAKKEE

BOSVELT
FLAKKEE

BRANDERHOEVE
FLAKKEE

BREEMAN
FLAKKEE

BREEMAN
FLAKKEE

VAN DALEN
FLAKKEE

ELSEVIER
FLAKKEE

VAN ES
FLAKKEE

G0UD5WAART
FLAKKEE

nnn
GROENENDYK

FLAKKEE

DE 30NGE
FLAKKEE

KARDUX
FLAKKCE

KA5TELEYN
FLAKKEE

KIEVIT
FLAKKEE

KROMDYK
FLAKKEE

LODDER
FLAKKEE

LOKKER
FUAKKEE

VAN DER MAST
FLAKKEE

MYS
FLAKKee

NOTS
FLAKKEE

VANDERSLUYS
fLAKKEE

TIGGELMAN
FLAKKEE

VERHULP
FLAKKEE

ZUYDyK
FLAKKEE

WAPENKAART No. 11 Bijlage Oens Nostra, No. 9, September 1956
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Cornelisz. Goutswaert, geb. Middelharnis, overl. aldaar voor
1658, zoon van Cornelis Jacob Pierszz.

d. kind, begr. Middelharnis 1602.
D. }an Baltensz. Branderhoeve, geb. Middelharnis, schepen aldaar

1627 en 1644, overl. vóór 1658, tr. Neeltje Claesdr. Braet, overl.
Spijkenisse 2 dec. 1669. Kinderen:
a., b., c, d., en e.: kinderen begraven te Middelharnis, januari

1631, najaar 1631, 1632, 1635 en 28 okt. 1638.
f. Balten Jansz. Branderhoeve, schepen, te Middelharnis 1661,

1671—75, ouderling 1661—63, begr. Ooltgensplaat 8 nov.
1699, tr. Ie Poortugaal 29 mei 1657 Neeltje Bastiaensdr. van
der Waal, j.d. van Poortugaal, tr. 2e Middelharnis april 1659
Catharina Couwenburg van Beloijs, overl. Middelharnis 1669,
weduwe van Ds. Johannes Ambrosius te Stad aan 't Haring-
vliet, tr. 3e Helena Blenckvliedt, overl. na haar man.
Hieruit stammen: Abraham Branderhoeve, schout van Stad aan
't Haringvliet tot 1737, tr. Ooltgensplaat juni 1699 Johanna
de Haas; en Balthasar Branderhoeve, landbouwer op de boer-
derij „Aan 't Vlot" sedert 1737, schout: van Stad aan 't Haring-
vliet 1737—1750, dijkgraaf van de Nieuwe Stad 1720, dijkgraaf
van de Oude Stad 1740—50 en van 1728—39 gezworene, tr.
Anna Hoogenhouck.

g. Anna Branderhoeve, overl. Stad aan 't Haringvliet 1674, tr.
Hendrik Stevensz. Terneden, dijkgraaf van de Oude Stad
1663—81, dijkgraaf van de Nieuwe Stad 1666—81, schout
van Stad aan 't Haringvliet 1664—81, zoon van de schout
Steven Engelsz. Terneden.

h. Jacob Jansz. Branderhqeve, overl. Middelharnis voorjaar 1666,
begraven te Sommelsdijk.

Dreischor (Z.). J. L. BRABER.

BIJ DE WAPENKAAIRT
De elders gepubliceerde wapens werden, met uitzondering van het wapen Bosvelt,

door de Heer f. L. Braber, arts te Dreischor, aangetroffen op originele zegels.
Plaatsnamen worden op de tekening niet vermeld, daar Flakkee een grote eenheid

vormde en leden van éénzelfde familie in verschillende heerlijkheden woonachtig waren.
De afgebeelde huismerkwapens, welke voorkomen op prachtige lakken met helm,

helmteken, randschriften en contrazegel, zijn typische vertegenwoordigers van boeren-
wapens uit de 16e en 17e eeuw.

MEDEDELING VAN DE REDACTIE
Opname van een fraai en duidelijk getekend wapenschild op de wapenkaarten van

ons orgaan, geschiedt tegen betaling van f 6.50 aan de Penningmeester der Vereniging
met vermelding op giro-strook „voor wapen (naam van het geslacht)".

Aan de Redactie het wapen in duidelijke en volledige beschrijving of door middel van
een goede tekening met kleuraanduiding toe te zenden met opgave van naam der familie,
plaats(en) van herkomst (bij uit het buitenland stammende geslachten tevens de eerste
plaats of streek van vestiging in Nederland). Na afdrukken ontvangt de inzender het
cliché portvrij toegezonden. Spoedige inzending gewenst.

Vragen omtrent het bestaan van een familiewapen dient men rechtstreeks in te
zenden bij onze heraldische medewerker, de Heer A R. Kleyn, Parklaan 2 B, Zeist,
onder vermelding van naam en plaatsen van vestiging van leden der gezochte familie
[vóór 1795].
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CONCOURS VOOR PUBLICATIES UIT 1956,
UITGESCHREVEN DOOR INSTITUTO INTERNACIONAL DE

GENEALOGICA Y HERALDICA TE MADRID.

In zijn zitting van 16 juni 1956 heeft het Organiserende Comité be-
sloten een concours te houden voor boeken, brochures en geschriften,
uitgegeven tussen 1 januari en 31 december 1956.

Aan dit concours kunnen mededingen personen, die een boek of een bro-
chure hebben uitgegeven in 1956, betreffende de volgende onderwerpen:

Algemene genealogie; Heraldiek; Adellijke
Stamreeksen; Adellijke wetgeving; genootschappen;
Geslachtsbomen; Catalogi; Adelsboeken.

De voorwaarden van deelneming zijn:
1. Toezending van een exemplaar van het werk vergezeld van een brief

met aanwijzing aan welke categorie men wenst deel te nemen.
2. De tekst van het werk kan in elke willekeurige taal geschreven zijn.
3. De toelating tot het concours eindigt 31 maart 1957. De uitslag zal

in mei 1957 gepubliceerd worden.
4. De prijs zal een eervol karakter dragen. Een zilveren medaille zal

geschonken worden aan de winnende schrijver.
5. De ingezonden werken blijven eigendom van het Instituut.
6. Werken van meer dan 100 pagina's zullen worden beschouwd als

boeken, terwijl die van beneden de 100 bladzijden brochures zijn.
7. Indien de hoedanigheid der aangeboden werken geen minimum van

belangstelling ondervindt, zullen een of meer prijzen niet worden toe-
gekend. Werken zonder enige kwaliteit kunnen door de Jury terzijde
worden gelegd.

Inzendingen te richten tot de Heer Vicente de Cadenas y Vicent,
Secretario general del Instituto International de Genealogica y Heraldica,
Madrid.

ONDERZOEK ARCHIEF NIJMEGEN

Zij die op bovengenoemd archief onderzoek wensen en genegen zijn,
in ruil daarvoor, onderzoek te verrichten op een der volgende archieven:
G.A. Alkmaar, G.A. en- R.A. 's-Gravenhage, G.A. en R.A. Haarlem,
R.A. Leeuwarden, G.A. Leiden, kunnen zich richten tot

N. A. Hamers, St. Jacobslaan 210, Nijmegen.

ONDERZOEK OOSTFRIESLAND

Dr. W. } . Hartman van Noctman, Zeestraat 84 te Den Haag, die bijna
30 jaar de archieven in Oostfriesland bezoekt, is gaarne bereid raad en
bijstand te verlenen aan onze leden inzake onderzoekingen in deze
landstreek.
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TIJDSCHRIFTEN-REVUE
(Administrateur voor de lopende Jaargangen: J. J. G. Kranen, Mariëndaal 5, Rozendaal
Gld). Tijdschriften kunnen eerst drie maanden na aankondiging in deze Revue, aan de
Leden der N.G.V. op aanvrage ter lezing worden verzonden.)

De Brabantse Leeuw, Jrg. 5 No. 7, juli 1956: R. v. d. Watering. Bergen op Zoomse
Potbakkers-families tussen 1600 en 1700; B. W. van Schijndel. Weygerganck; /. P. W.
A. Smit. Bezitters van Noord-Brabantse Heerlijkheden.

Idem, No. 8, augustus 1956: B. W. van Schijndel. Een onbekende tak Kievits; Bossche
Poorters; K. v. d. Watering. Bergen op Zoomse Potbakkers-families tussen 1600 en
1700. Inhoudsopgave en Naamregister 1955.

Met gansen Trou, 6e Jrg. No. 7, juli 1956: H. B. M. Essink. Het „Baasmaken" van
de langstlevende in Drunen en Nieuwkuyk en het Bossche recht van vruchtgebruik;
A. van Engelen. De overlaten in ons gewest; B. W. van Schijndel. Genealogie der
Kievitsen van den Hil.

De Gelderlander, van woensdag 6 juni 1956, waarin een artikel van de Heer Hamers
te Nijmegen: Wie waren onze voorouders, met kwartierstaat van Mrgr. Ferd. Hub.
Hamer, Bisschop van Tremithe.

De Limburgse Leeuw, 4e Jrg. No. 6, juli-augustus 1956: H. Banens. Huisnamen her-
innerend aan Maastrichtse Wapensmeden; Jan Verzijl. Jan Vrijheer van der Croon.

Idem, No. 7: Ledenlijst en Index 4e Jrg. 1955—'56.

De Maasgouw, 71e Jrg. No. 3: In memoriam Mgr. Dr. iP. J. M. van Gils; ƒ. Linssen.
Waren de Graven van Gelre voogden van St. Odiliënberg; E. van Nispen tot Sevenaer.
De Westbouw van de St. Servaas te Maastricht.

Idem, 71e Jrg. No. 4: De Eed in de spiegel van het Limburgse Recht; P. L. M. J. A.
Muller. De toestand in Limburg gedurende 1792.

De Nederlandsche Leeuw, 73e Jrg. No. 7, juli 1956: A. H. Drijihout van Hooff. Een
Montfoortse familie Van Hooff; Vlag van H.K.H. Prinses Beatrix; De ware Jacob in
de familie Van Braam; Een eigenaardig voorbeeld van naamsverandering; Boekbespre-
king; Vragen en antwoorden.

Olie, Maandblad voor het personeel der tot de Koninklijke Shell behorende maat-
schappijen, juli 1956, waarin op blz. 214 en volgenden een vervolg op het in het
oktobernummer 1955, geschreven artikel betreffende de schelp in de heraldiek, thans ge-
titeld: Een koopman uit de Middeleeuwen. Zeer belangrijke, fraai geïllustreerde bijdrage.

Het Personeel Statuut, 7e Jrg. No. 6, juni 1956: J. C. S. Erkenning van overspelige
kinderen; ƒ. C. van Duynen. Erkenning van een uit een Nederlandse moeder geboren
kind door een Zwitser in strijd met de Zwitserse wet.

De Stichtsche Heraut, 3e Jrg. No. 4, juli 1956: Mevr. W. Eldering-Niemeyer. „Klein
Leeuwenburg" op de Oude Gracht te Utrecht van 1581 tot ± 1800; Dr. Kits Nieuwen-
kamp. Het dubbelkwartier „De Heus"; Vervolg Trouwboek Gorinchem.

Der Deutsche Hugenott, 20, Jrg. No. 3, August 1956: Die Anfange der Seidenindu-
strie in Berlin; Dr. Albert Metcke. Die französische Kolonie in Stettin; Mitteilungen.

Hessische Familienkunde, Band 3, Heft 10, 1956: Dr. Th. Niederquell. Die Deutsch-
ordens-Ritter der Ballei Hessen; H. Hain. Ein Herborner Mannen-Gericht im Jahre 1482;
Dr. F. H. Weber. Bestattungen Auswartiger in Nidda im Pestjahr 1635; Dr. W.
Thöne. Die Herren von Grafschaft 1073—1577; Jose[ Nix. Einwohner von Hofheim am
Taunus 1650/51; Dr. K. A. Eckhardt. Die Wappen Eckhardt.

Norddeutsche Familienkunde, 5. Jrg. Heft 3, Mei-Juni 1956: H. Dobbertin. Die Kron-
zeugen des Hamelner Kinderauszugs; B. Heller. Norddeutsche in München; E. förns.
Die Familie des Erbauers der Marienburg, Konrad Wilhelm Hase.
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Oldenburgische Quellen zur Familiengeschichte. Heft 13, April 1956: Dr. Waker
Schaub. Das Personenschatzungsregister des Kirchspiels Dinklage von 1661.

Pfalzische Familien- und Wappenkunde, Band II. 5. Jrg. Heft 5, 1956: Rolf Kilian.
Untertanen-Listen des Kurpfalzischen Oberamts Alzeiy vom Jahre 1698; Willma Stoll.
Beziehungen Goethe-Ehrenreich; Otto Lindemer. Einwanderung in die Herrschaft
Sickingen, Amt Landstuhl, am 1700; Pfalzische Landkreiswappen; F. O. Schmidt. Von
alten Zweibrücker Familien; in kleurendruk het wapen van Landstuhl.

Monatshefte für evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes, Jrg. V, Heft 7/8,
Juli-August 1956: Prof. Dr. E. Mülhaupt. Das Werden der Union; Prof. D. Goeters f-
Die reformierte Gemeinde in Viersen unter der spanischen Herrschaft (1583—1705).

Rivista Araldica, Anno LIV n. 7—8, Luglio-Agosto 1956: P. Brancoli Busdraghi. Een
genealogische falcificatie uit de He eeuw; B. de Martinéz la Restia. De Italiaanse adel
en zijn strijders gedecoreerd met de militaire medaille; G. Maresea. Van een onbekend
ontwerp voor een nieuwe organisatie van de adel; Luiga Zara. De orde van de gouden
spoor; Zeininger de Borsa. La croix dite de Malte; Note bibliographique: Zeer lofrijke
recentie over het boek van Koningin Maria José, getiteld: La storia dei Principi di Casa
Savoia, Geschiedenis van de Vorsten uit het Huis van Savoye.

Adler, No 74. Jrg. 4 (XVIII). Band, 1/2. Heft, jan./april 1956: A. M. Scheiber.
Canevaro und Canevari; E. M. Auer. Die Mitglieder der Elis-Ther.-Stiftung; Ludwig
Rittec von Köchel; E. Rajakovics. War Margarete v. Rappach die Mutter der Barbara
v. Rottal ? M. Mitterauer, Liutpoldinger, Babenberger und Popponen.

Senltenegger Monatsblatt, III. Band, 9-10 Heft, Marz-April 1956: +/ Julius Neukirch.
Aus den Familienakten des Hofkammerarchivs in Wien; O. Wessely. Epigramme auf
das Wappen des Hugo Blotius; K. F. von Frank. Ortsfremde und bemerkenswerte Per-
sonen in den Matriken von Gresten; Fr. Krebs. Amerika-Auswanderer aus Baden-Dur-
lach im Jahre 1752; K. F. von Frank. Das Urbar der Herrschaft Senftenberg von 1587;
id. La Dynastie orelide des Rois d'Araucanie et de Patagonie; id. „Grafen von Bassa-
no".

Instituto Internacional de Genealogica y Heraldica, Ano III, No. 43, 1 de Julio de
1956: Mededelingen van het Instituut, zie blz. 000);

idem, III No. 44, 15de Julio de 1956: Adellijke titels; Bibliographieën.

The Detroit Society for Genealogical Research, Summer 1956: The Elegant Eighties
in Ludington; Some Additional Descendants of Daniel and Phebe Philbrick Moulton;
Additional Mayflower Descendants; Addenda on the descendants of Eleazar Wheelock;
Ancestors and descendants of Solomon Sibley; Early marriages of Macomb Country;
Inscriptions from Cemeteries at Athens, Vermont.

The New York Genealogical and Biographical Record, Vol. 87 Number 2, April
1956: The Brokaw-Bragaw Family; Marriages of the Dutch Reformed Church of Sha-
wangunk, Ulster County; The Feake Family of Norfolk, London, and Colonial Ame-
rica; Origin of the Montross Family of New York.

The Pedigree Searchlight lights the Way. Vol. 7 No. 2,May 1956: Charlotte King.
Genealogy begins with you; A. C. Shaw. Southern Research; E. Clark Wright. The
Loyalists of New Brunswick; Carl von Frank. Where did your imigrant Ancestor come
from ?; Genealogical Sources in Germany; Vragen en Mededelingen.

Western Michigan Geneological Society, Vol. II No. 4, May, 1956: Vragen en
Antwoorden.

Archiv für Schweizerische Familienkunde, J. P. Zwicky von Gauen, III Band, 1948—
1956: Ahnentafel von Frau Emma Auguste Arter, verehelichte Abegg; id. Geschwister
Bitterli; id. Geschwister Blöchliger; id. Geschwister Hartman; id. Johannes Klasi; id.
Robert Alfred Schindler; id. Melchior Wyrsch; Zur alteren Genealogie der Escher von
Zürich; Die Ahmen ypn Bundesprasident Feldmann; Die Schweizer Ahnen der Arther
Nikodemitenfamilie Hammer-von Hospenthal in Zürich.

Amsterdam, aug. 1956 W. R.
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VRAGENRUBRIEK
Deze rubriek staat ten dienste van een ieder, die met zijn onderzoek is vastgelopen,

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

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

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

Men wordt wel zeer dringend verzocht het papier, waarop de vragen
worden ingezonden, slechts aan één zijde te beschrijven.

LXXV. VAN MAURIK — VAN DER SPAA
Op 3 maart 1775 werd Albertus van Maurik uit de Pieterstraat te Delft van de ar-

men begraven bij de Nieuwe Kerk aldaar. Hij liet een weduwe, Johanna van der Spaa,
en 4 minderjarige kinderen achter. De weduwe hertrouwde op 1 oktober 1780 met
Alexander de Raad. Zij stierf op 21 oktober 1810, oud 76 jaren, te Delft.

Voorzover ik heb kunnen nagaan, zijn voornoemde echtelieden Atbertus en Johanna
niet te Delft geboren en gehuwd. Wie kan mij nader inlichten?

W. H. VAN MOURIK, Den Haag.

LXXVI. HOOGENHOUK.
Gezocht de ouders van Jan Bartelsz. Hoogenhouk, die wonende in de Goudsteen op

10 april 1678 als lidmaat van de kerk te Maassluis werd aangenomen. Waar en wan-
neer huwde deze Jan Bartelsz.

D. VAN BAALEN, Den Haag.

LXXVII. PUTMAN—VAN DER LINDEN.
Jacobus Putman, militair (?), begr. t. Joriskerk te Amersfoort, 3 april 1802 (volgens

opgave 73 jaar oud), was gehuwd met Comelia van der Linden.
Uit hun huwelijk worden kinderen gedoopt o.m. te 's-Hertogenbosch (1765) en

Amersfoort (1778 en 81). Wie kan mededelen, waar Jacobus Putman in 1728 of 1729
geboren werd en wie zijn ascendenten waren ? Ook alle inlichtingen omtrent Comelia
van der Linden en haar geslacht zijn zeer welkom.

J. M. REINBOUD, Hilversum.

LXXVIII. KOKMEIJER.
Gegevens gevraagd betreffende het geslacht Kokmeijer afkomstig uit Lipsland, plaats

en datum onbekend, rond 1780 ongeveer gevestigd te Nieuwolda (Prov. Groningen) en
omstreken (het z.g. Oldambt). Ben genegen gegevens uil: te wisselen.

B. H. J. KOKMEIJER, Magalhaensplein 16 II. Amsterdam-W. II.

LXXIX. HARTKAMP, KEPPLER. .
Gegevens gevraagd betreffende de families Hartkamp en Keppler. Genegen gegevens

uit te wisselen.
A. W. HAKS, Chasséstraat 5, Amsterdam-W.

LXXX.
a. BLOEME.

Op 26 febr. 1751 gingen te Amsterdam in ondertrouw Philip Bloeme „van Swaaren-
berg", oud 25 jaar, en Aeltje ten Ziethof, van Goor, oud 28 jaar. Welke plaats kan
bedoeld worden met „Swaarenberg"? Is er iets over de familie Bloeme bekend ?

b. OBEL.
Op 3 jan. 1767 gingen te Hoorn (Geref.) in ondertrouw Johannes Beek, j.m. van
Hoorn en Caatje Obel, j.d. van Edam. In 1766 kwam Gaatje Obel met attestatie van
Edam te Hoorn. De doop van Caatje Obel is te Edam niet te vinden. Zij overleed
in 1804 te Medemblik. Gaarne nadere gegevens over de familie Obel.

Drs. G. FRANSEN, Amstelveen.

LXXXI. DE MAN.
Inlichtingen gevraagd naar het verband tussen ? de Man wonende ± 1750 op een

landgoed bij Nijmegen, vertrokken naar Columbia, U.S.A. en de thans te Nijmegen
wonende familie van die naam.

L. T. G. TULFER, Nijmegen.
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Ir. R. Swierstra, Harddraverslaan 17, Santpoort, stelde een genealogie
van het geslacht Swierstra samen en schreef een beschouwing over
naam en wapen van „Hoxwier" en die van „Swierstra" het slot waarvan
de familie afkomstig is. Vanaf plm. 1800 stelde de heer Swierstra een
parenteel samen van het geslacht Swierstra. De heer Swierstra is gaarne
bereid aan belangstellende nadere inlichtingen te verstrekken.

Wij vermelden de geboorte op 14 juli 1956 te Standdaarbuiten van
LAMBERT,

zoon van de heer en mevrouw Van Nispen-Dekkers.
Onze hartelijke gelukwensen. W. R.

AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST.

Nieuwe Leden:
1704. Lourens Groot, J., Nieuwe Haven 15, Edam.
1705. Potjewijd, Dr. T., Blijhamsterstraat 46, Winschoten.
1706. Wanninkhof, W„ Botersloot 56 B. Rotterdam C. 1.
1707. Dijk, A. van, Prins Bernhardlaan 18, Delfzijl.
1708. Murders, Jacques J., Trasenstraat 64, Traipont-Nessonvaux, België.
1709. Leenhouts, J. A., Agrippinastraat 30, Voorburg.
508. Roest, Ir. C. B., Soerenseweg 9, Apeldoorn.

1710. Ravenswaay, Mr. José Marcel, 637 Blvd. Smet de Nayer, Laeken-Brussel, België.

Adreswijzigingen:
476. Boggia, M. M., Paramaribostraat 1451, Amsterdam-W. 2.

1486. Tielrooy, P. C., Walramstraat 66, Sittard.
833. Bakker, C , Ferfstraat 8, Westzaan.

1688. Verberne, H. W. J., Van Voorst tot Voorststraat 21, Vught.
174. Stoel, L. M. K., Meerweg 6, Heemstede.

1061. Tol, Adr. E. van, Oude Loosdrechtseweg 102, Hilversum.
1595. Lokerse, E. B. G., p/a Escomptobank N.V., Djakarta-Kota, Indonesië.
1667. Boon, J. G., Torenstraat 110D, 's-Gravenhage 4.
1543. Westreenen, F. M. van, Frans Schube'rtlaan 14, Heemstede.
283. Rest, Ir. A. J. J. van der, Gevaertsweg 12, Dordrecht.

1135. Butot, L. J. M., Populierstraat 11, Haarlem.
(Afgesloten 7 Augustus)

De administrateur van Gens Nostra heeft het-genoegen U te berichten, dat de nieuwe
adresseermachine is ontvangen en met de verzending van dit nummer in gebruik is ge-
nomen. Hij dankt allen die hiervoor hebben bijgedragen en in het bijzonder de heer
W. Niekerk, voorzitter van de afdeling Amsterdam, die op energieke wijze de organi-
satie van het fonds voor dit jubileumgeschenk heeft ter hand genomen.

Willen de leden de omslag van Gens Nostra even controleren en eventuele fouten
in titulatuur, naam of adres aan de administratie melden? Bij voorbaat hartelijk dank !

JAN HAGOORT.

Les 28 van de cursus in genealogie enz. verschijnt nog deze maand. Nieuwe in-
schrijvingen kunnen nog steeds geschieden. Vraagt prospectus bij de administratie van
Gens Nostra, Kloosterstraat 11, Naarden.

STEUNT DE COLLECTE VOOR HET KONINGIN
WILHELMINA FONDS VOOR DE KANKERBESTRIJDING
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