
JAARGANG 12

„ONS GESLACHT-

MAANDBLAD DER NEDERLANDSE
GENEALOGISCHE VERENIGING

GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESL. VAN 16 AUGUSTUS 1046, No. 63

Laatstelijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van O April 1833

No. 12 DECEMBER 19S7

Hoofdredacteur: W. D. H. Rosier, Postbus 976, Amsterdam. Administrateur van de
Contactafdeling: C. Roodenburg, Van Eedenstraat 9, Haarlem. Administrateur der
verzending van het Maandblad: Jan Hagoort, Kloosterstraat 11, Naarden. Secretariaat
der N.G.V.: Postbus 976, Amsterdam.
Contributie minimum fl. 10,— te storten op Girorekening No. 547064 ten name van de
Penningmeester der N.G.V. te HAARLEM.

OUDE INSCRIPTIES OP DE ALG. BEGRAAFPLAATS
TE ALKMAAR
door Mr. J. BELONJE

De aan de Westerweg gelegen Algemeene Begraafplaats te Alkmaar is in 1829,
waarschijnlijk evenals die te Haarlem, volgens de plannen van de bekende architect /. D.
Zocher aangelegd. In de Alkmaarsche stedelijke prentverzameling 1) bevindt zich ten-
minste een door Zocher persoonlijk getekend ontwerp voor het front van dit kerkhof,
welke voorzijde nagenoeg geheel volgens dit ontwerp is uitgevoerd. De verschillen
tussen de tekening en de uitvoering van het front zijn alleen gelegen in de wijze van
versiering. Immers, de hier tegen de borstwering geprojecteerde schilden zijn op de
tekening van Zocher voorzien van inscripties, afgewisseld door zinnebeeldige voor-
stellingen, b.v. een vlinder, enz. die daarentegen bij de uitvoering achterwege zijn
gelaten.

Dit Alkmaarse Kerkhof bestond vanouds uit een park in zogenaamde „Engelse" stijl,
van een volkomen gelijk model als het Haarlemse, in casu aan de Noord- en Zuidzijde
begrensd door een grote vijver, welk park in het midden door een derde vijver in twee
delen gesplitst was. Met de uitkomende grond had men de beide aldus ontstane vakken,
waarvan het Noordelijke voor het R.K. gedeelte der gemeente bestemd was en het
Zuidelijke een bestemming gedeeltelijk voor „Protestanten", gedeeltelijk voor het „Al-
gemeen" verkregen had, opgehoogd. Het langs de Westerweg gelegen gedeelte ontving
over zijn gehele lengte een afscheiding van die weg door een monumentaal hek, in het
midden en op de hoeken doorbroken respectievelijk door een poortgebouw en twee
doodgraverswoningen, alles uitgevoerd in de z.g. post-klassicistische stijl.

In de doorgang van het poortgebouw werden ter herinnering aan de stichting twee
gedenkstenen geplaatst, waarop men (naar de smaak van de tijd gedeeltelijk in Gotische
letters) leest:
aan de Zuidzijde:

en aan de Noordzijde:

op den 26 Juny 18 2 9
is de eerste steen van dit gesticht gelegd,

door
Jr Gijsbert Cornelis Fontein Verschuir

jongste zoon van den Heer Burgemeester.

dit Werk is verrigt
onder toezigt van den

Stedelijken Bouwmeester
. Willem Hamer,

in den jare 18 2 9 en 18 3 0.

]) „Catalogus der Prentverzameling", Alkmaar, 1900, bl. 19, sub 745, c (Supplement),
tekening 38 X 35 cm.
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Op de buitenzijde der entree leest men bovendien in uitstekende gemodelleerde bronzen
lettters: D. O. M.

et
M A N I B U S C I V I U M

D. D.
S. P. Q. A.
M D C C C X X I X

Blijkens bekendmaking, in de „Alkmaarsche Courant" van 1830, op 16 Augustus- (no.
33), 23 Augustus (no. 35) en 13 September (no. 37) van Burgemeester en Wethouders,
zou het nieuwe kerkhof ingaande na middernacht van 14 September van dat jaar
geopend zijn en reeds op de dag na de opening had de eerste teraardebestelling plaats:
,>R. C. Maria, dochtertje van Lodewijk Carel Pedrolie onder de maat, gewone tijd,
savons. Voor onkosten f 1,40."

Er is ook hier in verband met een nijpend gebrek aan plaatsruimte tengevolge van
de sterke bevolkingsaanwas in onze en in de vorige eeuw, op dit kerkhof sedert zijn
ontstaan veel gewijzigd. Eerst heeft men om meer ruimte te verkrijgen de Noordelijke-
zowel als de Zuidelijke vijver gedempt en sedertdien zijn er naar alle windstreken, doch
vanzelfsprekend met uitzondering van de kant van de monumentale ingang o.a. langs
de Westerweg, gronden bijgetrokken, waardoor van de opzet van de tuin-architect
bedroevend weinig overbleef.

Ook op dit kerkhof is, vooral in de loop van deze eeuw,, onder de oude grafstenen
en monumenten heel ernstig huisgehouden. Een aantal van de van hier verwijderde oude
zerken doet tegenwoordig ter plaatse nog dienst als stoep, terwijl de inscripties (uit een
oogpunt van kiesheid?) door uitkapping verwijderd zijn. Maar een veel grotere groep
van die oudere grafstenen heeft men gemeend beter in stukken te kunnen hakken om
ze vervolgens te benutten voor oeververdediging in de vijvers van de nabij gelegen
gemeentelijke hertenkamp. En daar liggen deze brokken dan, met cement oversmeerd,
min of meer de allure van rotsblokken (!) aangenomen hebbende

Na deze korte inleiding volge ook hier, geheel op de wijze als ik ten aanzien van de
oudere zerken op de Algemene Begraafplaats te Haarlem 2) gedaan heb, een opsomming
van een aantal oudere inscripties:

1. Rustplaats van het stoffelijk deel van Jacob Josias de Lange geboren 2 December
1784 Overleden 31 Mei 1844 van Anna Schiere Wed. Jacob Josias de Lange geboren
1 September 1788 Overleden 20 Junij 1875 Van Elisabeth Catharina de Lange geboren
10 Januarij 1827 Overleden 19 Mei 1881. — (60).

2. Hier rust Jan Schoehuizen Geb. te Beverwijk 9 Maart 1791 Overl. te Alkmaar
10 Mei 1861. En Zijn Huisvrouw Johanna Wissing Geboren 3 Januarij 1793 Overleden
6 November 1865 — (414).

3. Debora van Leeuwen Echtgenoote van Johannes Henricus van Foreest van der
Palm geboren 7 Augustus 1826 Overleden 16 October 1911 — (212).

4. Salus mea Christus — van Foreest — (213).
5. Anna Gerarda Ftancinal van Foreest geb. v. Leeuwen geboren 29 Juni 1834

Overleden 9 Augs. 1908.
6. Hier rusten Antje den Berger Wed. Wm. de Wijn. Geb: 10 Oct. 1754, Overl. 21

Mey 1839 en Hare Dochters Neeltje de Wijn Geb: 27 Maart 1784 Overl: 11 July 1840
En Nanna de Wijn. Geboren 29 November 1786. Overleden 31 October 1846. Nog
Rust hier Hare Vriendinne Adriana Niesje Wentel Echtgenoote van Abraham Pieter de
Lange. Geboren 22 April 1820 Overleden 7 December 1851. — (423).

7. G:P: van Vladeracken van Schermerhorn c:a oud Directeur Der Directe Belastingen
Enz. geboren 1 Nov 1792 Overleden 21 Jan: 1857 F: H: A: van Vladeracken geboren
6 Oct. 1841 Overleden 24 November 1859. — (233).

8. Een opgelegd wit-marmeren wapenschildje beladen met een klimmenden leeuw. —
Hier Rust Mr. Dirk Francois van Leeuwen Oud Officier van Justitie te Alkmaar Ge-
boren 23 Augustus 1826 Overleden 7 December 1895. — (127).

9. Een schildje als sub 8. — Hier Rust De Edel Achtbare Heer Johannes van Leeuwen
In Leven Wethouder der Stad Alkmaar Geboren den 27 Mei 1765 Gestorven den 11
Junij 1841. Mr. Gerrit van Leeuwen Oud Officier van Justitie te Alkmaar Geboren 21
Januarij 1795 Overleden 12 Maart 1872. Vrouwe Maria Jacoba Vollenhove Weduwe
Mr. Gerrit van Leeuwen geboren 5 Januarij 1802 te Colombo Ceijlori Overleden 1
Februarij 1881. Gerrit Jacob van Leeuwen Geboren 3 Juni 1829 Overleden 24 Juli 1886.
- (126).

-) „Gens Nostra", VIII, 1953, bl. 169 evv.
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10. Mr. C. R. H. van Lelyveld, Geb. 26 Jan. 1825, Overl. 22 Jan. 1883 in Leven
President der Arrondissements Regtbank alhier. — (12).

11. Hier rust Arnoldus Vonk Geb: 29 Augs. 1840 Overl: 3 Mei 1841 Maria Sophia
Vonk van de Velde geb: 24 Jany 1811 Overl: 21 Mei 1845 Herbectus Joh: Vonk geb.
11 September 1851 Overl: 26 Maart 1853 Alida Jacoba Vonk van de Velde Geb: 8
April 1816 Overl: 6 Mei 1871 Agatha Debora Vonk Geb. 18 Maart 1850 Overl: 18
Juny 1875. — (84).

12. Dom. F. L. Der Kinderen Geb. 5 Deo 1765 Overl. 27 Dec. 1840. — (317).
13. Een ovaal schild, beladen met drie dwarsbalken en op deze dwarsbalken respec-

tievelijk 4, 3 en 2 schuinkruisjes. — Gesina Geertruida Persijn geb. Ifsenbeek geb. 27
Februari 1813, overl: te Hoorn 7 Mei 1893 en haar echtgenoot Poppo fan Persijn Geb:
te Hindeloopen 17 Juli 1815 Overl. te Arnhem 3 Febr. 1901. — (652).

14. Hier rust Mijn Geliefde Echtgenoot ƒ. C. Holland Kapitein Infie. O.I. Leger
Geb. 1850 Overl. 1916. — (125).

15. Susanna Walig Geb. 18 Dec. 1817, Ovrl. 14 Febr. 1904 Wed. G. /. Baert
Neeltje Merens Wed. van CHS. de Hoog 14-3-1848; 29-10-1928. — (13).

16. Een vijf-puntige ster. — Alida — Lucretia Luttels. 1882. 1867. — (369).
17. Een kruis en een schilderspalet. — P. Plas, Geb: 2 Maart 1810, Overl: 1 Oct:

1853 En zyne echtgenoote, C:A:ten Berge, Geb: 5 Julij 1819, Overl. 1 Junij 1855 —
(219).

18. Hermanus Coster Geb. 27 Maart 1789 Overl. 7 Maart 1852 Anna Siebert Geb. 5
April 1807 Overl. 19 Junij 1860 Maria Catharina Rahr geb. 21 Junij 1833 Overl. 10
Oct. 1861. Simon Cornelis Coster Geb. 27 Aug. 1852, overl. 20 Oct. 1878 — (240).

19. Het wapen Maclaine gevierendeeld met Pont (vgl. Ned. Patriciaat in voce);
twee helmen met de betrekkelijke helmtekens; schildhouders twee zeeleeuwen; wapen-
spreuk: Nil Conscire sibi. — Familie Maclaine Pont. Hier rusten Maria, 1854—1859
Johan Caspar, 1860—1862. Archibald. 1823—1899 burgemeester van Alkmaar enz. zijne
echtgenoote ƒ. S. C. M. van Pabst Rutgers, 1824—1902.

20. Hier Rusten E. R. J. C. Mensonides geb. Gravinne van Rechteren Limpurg Dr.
/. Alderts Mensonides S. A. H. Mensonides Overl. Febr. 1895. Mina Mensonides geb.
8 Juni 1855 overl: 23 Oct: 1899.

21. Opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve maar het eeuwige leven
hebbe Joh. 3, 16 B. Hier Rust Ds. Adamus Guldenarm Em. Pred. geb. te Engwierum
2 April 1850 Overl. te Alkmaar 18 Dec. 1923 Predikant te Alkmaar van 1881 tot 1909.

22. Veenhut/sen — (353).
23. Aalt je Bosman Geboren 28 Juli 1839 Overleden 22 Maart 1895. — (498).
24. Pieter Johannes Cornelis Luchtmans. geb: 4 February 1810 Overl. 4 July 1869

Anna Luchtmans geb. 6 Julij 1845 Overl. 13 November 1861 Anna Covnelia Coster
Wed. Dr. P. J. C. Luchtmans gest. 21 Dec. 1875. — (471).

25. William Cohen Geboren te Amsterdam 17 Augustus 1788 Overleden te Alkmaar
17 Junij 1863.

26. Hendrika Arnoldina Oort, geb. 30 Juli 1853 Overl. 7 Juni 1870 Arent Joan Petrus
Oort, geboren 3 Augustus 1821 Overleden 5 Mei 1907. — (509).

27. M. J. Stucki 15 Oct. 1809—1 Juni 1899. F. G. Stucki 13 Jan. 1851—19 Dec. 1914.
R.I.P.

28. Hier rust Jannetje Kemp Geb. 12 December 1782 Overl. 16 September 1854.
Jan de Wit Adz. Geb. 6 Augustus 1786 overl. 9 Januarij 1861. Anna de Wit geb.
Bloem Geb. 15 November 1825 Overl. 8 Augustus 1878.

29. Geertruida de Wit-Geb. Kater 14 Sept. 1853—30 Jan. 1924 Jan de Wit Dz 28
Oct. 1852—16 Jan. 1927.

30. Hier ligt begraven den Edel:Achtb:Heer Hermanus Helling Lid van de Raad Dezer
Stad Overleeden den 8 Dec: 1848 in den ouderdom van 64 jaren. En zijne echtgenoote
Vrouwe Marretje Kikkert Overleden Den 21 Dec. 1857 in den ouderdom van circa 66
Jaren. — (127).

31. Hier rust Cornelis Bosman geboren 31 Januari 1830, Overleden 16 Mei 1911.
En zijne Echtgenoote Geertje de Groot, geboren 18 Maart 1834, overleden 25 Maart
1916.

32. Hier rust G. Keizer geboren aan het Zand in de Zijpe den 16 September 1817
Overleden te Arnhem den 19 Mei 1882. Grafkelder van Gt. Keizer 1882.

33. Hier rusten C. van der Werven Schüller, in leven gepd. kapitein der Infanterie
overleden te Alkmaar 20 October 1868. Anna Henrica Schüller overleden te Amsterdam
21 April 1904. — (186).

34. Hier rust Willem Veen L.Z. geboren 23 Mei 1789, overleden 17 Februari) 1847.
Teuntje Bloem, echtgenoote van Karel Swaters, geboren 1825 overleden 1892. Kacel
Swaters Echtgenoot van Teuntje Bloem geboren 1828 overlden 1906. — (115).
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35. Ter blijvende nagedachtenis aan Ds. Hubrecht Pieter de Pree Geboren 21 October
1878 Overleden 15 Juni 1925 zijne dankbare gemeente — (een monumentje door den
beeldhouwer Aug. Falise).

36. Hier rust in vrede onze geliefde Echtgenoote en Moeder Mej. G. de la Grangé
geb. Koopman geb. 15 Febr. 1840 te Westzaan Overl. 18 Maart 1908 te Alkmaar En
onze beste vader A. de la Grangé geb. 14 Januari 1834 Overl. 4 Maart 1918 No. 33.

37. Gezina Sloet 18 Oct. 1880 31 Maart 1935
38. Jhr. Mr. M. E. J. J. van Lidth de feude geboren 10 Augustus 1853 Overleden

21 September 1916.
39 Familie graf van G. Bosman Gerrit Bosman geb. 19 Dec. 1832 Overl. 29 Dec.

1901. Geertje Koorn geb. 28 Febr. 1841 Overl 8 Nov. 1930.
40. Alida Maria van de Velde Echtgenoot van B. Duiteman Hildebrandt Te Alkmaar

geboren den 24 Maart 1808 En overleden den 22 September 1849. B: D: H, geb. 12
Sept. 1808 Overl. 17 Dec: 1854. Margaretha Hildebrandt geb. 29 Dec. 1840 overl.
6 Mei 1859. Arnoldus Hildebrandt geb. 21 Mei 1844 overl. 5 Juli 1867.

41. Hier rust F. M. van de Velde geb. 31 Maart 1813 overl. 10 Februari 1863.
42. Christina den Berger overleden 11 Februari 1902 Helena den Berger overleden

31 Mei 1917
43. Hier rust het stoffelijk overschot der echtgenooten Reinier Johan Rauws overleden

2 December 1832 in den ouderdom van 27 jaren en Willemina Phitippina Weeninck
overleden 28 April 1833 en van facob Prins Overleden 23 November 1845.

44. F.C.W.D. — (193).
45. F.C.W.D. — Frederika Maria Albertina Druyvesteyn Scheidius Geb. te Brielle

20 Sept. 1839 Overl. te Haarlem 11 Juni 1912. — (191).
46. F.C.W.D. — Francois Constantijn Willem Druyvesteyn Geb. 28 Dec. 1782 Overl.

10 Aug. 1859. Cornelia Adriana Johanna Druyvesteyn geb: Scheltus geb. 21 Mei 1796
overl. 16 Maart 1866. Cornelis Druyvesteyn geb. te Alkmaar 10 Jan. 1830 Overl. te
Haarlem 19 April 1903. — (192).

47. F.C.W.D. — (194).
48. ƒ. C. Druyvesteijn Alewijn Geb. 28 Februari 1813 overl. 9 Juli 1884 en haar echt-

genoot den welEdelgeb. Heer P. F. C. Druijvesteijn geb. 25 September 1806 overl.
20 Januari 1892. K. Olij Ez. geb. 19 Februari 1849 Overl. te Alkmaar 9 Ferbuari 1922.
C. M. A. Olij Druijvesteijn geb. 20 Februari 1848 overl. 3 Juli 1923.

49. Rustplaats van ƒ. C. Mohr. Laatstelijk predikant te Warmenhuizen geboren
28 Februarij 1786 overleden 6 September 1858 Weduwe Mohr geb. K. A. Pees, geboren
2 Mei 1791 overleden 19 September 1865. Jan Frederik Nagelhout geboren 20 Mei
1838 overleden 27 October 1891. Uw wil geschiede. Henriette Klasina Pees Mohr,
weduwe Jan Frederik Nagelhout geboren 21 September 1830 Overleden 5 Juli 1904.

50. Hier rusten te Alkmaar overleden Dr. Petrus de Sonnaville 17 Augustus 1837
zijne echtgenoote Johanna de Leeuw 29 Febr. 1840 zijn zoon Dr. Leonardus de Sonna-
ville 6 Nov. 1881 en diens echtgenoote Maria Cornelia Gerrits 24 Feb. 1880. — (93).

51. Johannes Christianus Koorn geboren 28 Maart 1819 overleden 17 Februari 1888.
52. Hier rust de Heer Jacobus Theodorus Koorn in leven lid der Prov. Staten van

N. Holland en Wethouder der Gemeente Alkmaar geboren 17 Jan. 1783 overleden
11 Dec. 1857 en zijne echtgenoote Vrouwe Helena Heeres geboren 1 Febr. 1795 over-
leden 25 Junij 1865 — (137).

53. Geertruida van Sanen-Koorn geb. te Alkmaar 13 Jan. 1821, overl. 3 Augs. 1844
R.I.P.

54. Pieter Geldolph de Lange geb. 29 Maart 1815 overl. 13 Febr. 1886. Rudolf Bos-
sert geb. 24 Dec. 1814 overl. 27 Mei 1889. Sara Geldolphia Bossert-de Lange geb.
27 April 1810 overl. 7 Jan. 1890 Rudolf Bossert geb. 20 Dec. 1881 Overl. 19 Juni 1919.

55. Familiegraf Verhoef} Swaving. Bertha Alida Elisab. Emma Verhoeff geb. 8 Febr.
1860 overl. 4 Febr. 1861 Hesfer de Quack wede. Dr. Anth. Johs. Swaving geb. 9 Aug.
1793 overl. 11 Oct. 1879. Johan Gustav Adolf Verhoef} in leven notaris en wethouder
der gemeente Alkmaar geb. 5 Sept. 1810 overl. 14 Dec. 18.... Bertha Alida Hendrika
Swaving wed. Johan Gustav Adolf Verhoeff geb. te Zaandam 17 Nov. 18... overl. te
Alkmaar 6 Januari 18....

56. Mr. Willem Frederik Alexander Verhoeff in leven adv. en proc. te Alkmaar geb.
23 Nov. 1858 overl. 10 Oct. 1911.

57. Joost Gerard Karseboom geboren te Alkmaar 8 Maart 1883 en aldaar overleden
10 Maart 1883Frans Frederik Karseboom geboren Alkmaar 8 Maart 1883 en aldaar
overleden 11 Maart 1883. Catharina Wilhelmina Kist echtgenoote van Mr. F. F. Karse-
boom geboren te Noordwijk-Binnen 13 Mei 1853 overleden te Alkmaar 23 Maart 1883
Christina Helena Geertruida Wentholt Echtgenoote van Mr. F. F. Karseboom geboren
te Heiloo 25 April 1855 overleden te Alkmaar 31 Juli 1885 Elisabeth Helena Wentholt
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Echtgenoote van Mr. F. F. Karseboom geboren te Alkmaar 25 Feb. 1861 en aldaar
overleden 20 Dec. 1887 Mr. Frans Frederik Karseboom geboren 23 Sept. 1850 Overleden
14 Nov. 1895.

58. Ik weet mijn verlosser leeft Joh. 19 v. 25 Bregtje Win. dr. Schoen Huisvrouw van
Fredrik Post geboren 11 Septr. 1792 overleden 17 Junij 1861. Fredrik Post geboren
12 Nov. 1788 overleden 28 April 1875. Jacob Tz. Klerk Echtgenoot van Sophia Post
geboren 15 Junij 1802 overleden 19 April 1866 Elisabeth Harp geboren 24 Feb. 1837
overleden 15 Jan. 1904 wed. Simon de Wit. — (189).

59. Samuelina Hirschig overl. 28 Dec. 1838 6 jaar oud Matthia Antonia Snoeck
echtgenoote van Dr. A. Hirschig Cz. geb. 8 November 1799 overl. 31 Mei 1851 Dr.
Antonius Hirschig Czn. geb. 16 Maart 1802 overl. 13 Maart 1871. Dr. Caspar Jacob de
Lange echtgenoot van A. W. Hirschig geb. 11 December 1820 overleden 2 Januari
1889. Adriana Wilhelmina Hirschig geboren te Enkhuizen 2 October 1829 Overleden te
Alkmaar 9 October 1901. weduwe van Mr. D. van Leeuwen Eerder weduwe van Dr.
C. ƒ. de Lange.

60. Hier rust A. P. Burger geb. 31 Maart 1830, overl. 25 Maart 1896 geliefde echt-
genoot van M. Blaauboer geb. 28 Mei 1833 overl. 18 Mei 1906 Jochum Burger geb.
21 Dec. 1871 overl. 9 Sept. 1899. en Marie Burger geb. 28 Sept. 1857, overl. 5 Nov.
1930.

61. Z. Glijnis geb. 26 Aug. 1839 overl. 10 Oct. 1900 echtgenoote van /. Blom Jz. geb.
19 Mei 1839 overl. 10 Oct. 1908. A. Blom weduwe J. W. Geveke geb. 12 Maart 1861
overl. 8 April 1922.

Alkmaar, Dec. 1953.

GEEFT UW KINDEREN GEEN FANTASIE VOORNAMEN,
DOCH BEPAALT U TOT DE OUDE FAMILIE VOORNAMEN

door

J. J. COCK
Oud-Notaris te Monnickendam

Het is helaas waar, dat sedert geruime tijd, ouders de gewoonte heb-
ben hun kinderen geen familie, doch fantasie voornamen te geven. Hoe
geheel anders was dit vroeger ! Ik wil hiervan een voorbeeld geven.
Mijn zuster (protestant) geb. 21 aug. 1886 te Utrecht, heeft o.a. als voor-
naam „Regina". Regina is wel een uitgesproken R.K. voornaam. Hoe
komt zij daaraan ? Dit heb ik uitgezocht en het resultaat van mijn onder-
zoek laat ik hier volgen. Tevens koppel ik daaraan vast R.K. oude
Maastrichtse families van Meurs, Lansman, Hardy, van Daelhem e.a.,
voorkomende in de R.K. Kerkelijke Registers te Maastricht. Wellicht zijn
de onderstaande gegevens nog van belang voor genealogen, want het zou
te betreuren zijn, indien mijn aantekeningen verloren zouden gaan.

Fragment-genealogie.

S. J. = Sint Jacobs Kerk. S. N. = Sint Nicolaas Kerk. S. C. = Sint
Catherina Kerk. De namen etc. zijn gespeld, zoals zij in de Kerkelijke
Registers voorkomen, terwijl volledigheidshalve de getuigen ook worden
genoemd.

A. 1. Joannis Lanssmans, ged. plus minus 1585, overl. 7 nov. 1633 S. N.
huwt Maria uit dit huwelijk o.a.:
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2. Theodericus (ged. 19 februari 1608 S. N. susceptores sunt Mar-
tinus Lanssmans et Margateta van den Dijck) overl. 19 november
1632 S. N. ) huwt 11 nov. 1628 S. J. Christina Slutsels (testes D.
Joes van Gehuchten, Melchior Slussels, Petrus Spinosa. Uit dit
huwelijk :

3. Johannes (ged. 25 september 1629 S. N. susceptores Johannes
Lansmans, burger en brouwer, et Lucia van Breustl) overl. 25 mei
1679 S. N. huwt sexta Octobris 1651 S. N. Joanna Hardi (testibus
Renero Lansmans, Joanni Schrijvers et Gerardo Dael) geb. 20
Martinus 1627 S. N. (susceptores Joannes Hardy et Agnes Meijs).
Uit dit huwelijk :

4. Chcistianus (ged. 1 Aprilis 1659 S. N. (testes Christianus Ausems
et Maria Slepen) huwt Regina Schols S. C. (susceptores Joannes
Gijrits nomine Hermann Hatteghen et Regina Celen) ged. 7 De-
cember 1666 S. C. dochter van Joannis Schols en Joanne van Diest,
de laatste overl. 12 Aprilis 1703 S. C. Uit dit huwelijk :

5. Regina (ged. 19 Septetmbris 1702 S. C. (susceptorus Matthias
Lenaerts et ]oanna van Diest) overl. 5 Februaris 1762 S. C. huwt
14 May 1724 Ned. Herv. Gemeente Bernardus van Meurs, ge-
boortigh van 's Hertogenbosch, soldaat onder de heer Capitein
Fournier (testes Petrus Bock et Mathias van der Pas), Uit dit hu-
welijk :

6. Joanna van Meurs, ged. 10 Januarius 1726. S. C. (susceptorus jo-
annes Brants et Regina Schol) huwt 25 Feb. 1748 Johan Henrick
Cock, geboortig uyt Hirsfelt in Hessenland.

B. 1. Matthiae van Daelhem huwt Helewigis. Uit dit huwelijk :
2. Barbara (ged. 1 Fehuarius 1602 S. N. (suscep. sunt Gerardh Wy-

nants et Anna van Daelhem) huwt 29 Junius 1622 ]acoba Hardy
S. N. zoon van Jacobi Hardy en Mariae (testibus Engelbertus
Huben, Gertrudis Sussen) ged. 12 Decembris 1595 S. N. (suscepe-
runt Jacobus Hardy et Barbara Glossingh) obüt peste 14 September
1631 S. N. Uit dit huwelijk:

3. Joanna Hardi ged. 20 Martinus 1627 S.N. (ziet A. 3).

Vervolgen we nu de genealogie na A. 6.
Uit het huwelijk van Johanna van Meurs en Johann Henrich Cock.

wordt o.a. geboren Johannes Cock, prot. ged. Nijmegen 3 dec. 1755, huw-
de met Aletta Elisabeth Steghelijtz, geb. 14 april 1756 te Leerdam, uit dit
huwelijk o.a. Regyna ged. te Nijmegen 15 nov. 1789 en Johannes Jacobus
Cock, ged. te Nijmegen 18 april 1817 huwde met Johanna Catharina Rosa
uit dit huwelijk o.a. Johanna Elisabeth Regina, geb. Nijmegen 12 dec.
1841. en Jan Hendrik, geb. te Nijmegen 18 januari 1851 wiens dochter
voornoemd geboren te Utrecht 21 aug. 7556, wederom als voornaam had
Regina.

Jammer dat haar nakomelingen die oude familievoornamen niet meer
dragen, doch voornamen hebben gekregen welke nimmer door ons ge-
slacht zijn gevoerd.
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KWARTIERSTAAT
VAN JACOB RUDOLPH WILLEM SINNINGHE

1. ]acob Rudolph Willem van Sinninghe, geb. Roermond 30-3-1904,
letterkundige en folklorist, directeur van de „Stichting tot codificatie
van de nederlandse volksverhalen."

Ouders :
2. Frederik Sinninghe, geb. Utrecht 26-5-1852, overl. Teteringen 21-

12-1915, begr. Ginneken, directeur der posterijen te Roermond,
daarna te Assen.
Huwt Ginneken 13-6-1903 :

3. Sophia Catharina de Ridder, geb. Veenendaal 22-1-1869, overl.
Rijsbergen 12-5-1940, begr. Ginneken.

Grootouders :
4. Jacob Rudolph Willem Sinninghe, geb. Schiermonnikoog 31-7-1803,

overl. Utrecht 18-12-1897, majoor N.O.I.L., ridder M.W.O. (K.B.
24-2-1842).
Huwt Tiel 29-11-1833:

5. Elisa Henciëtte Stuten, geb. Loenen (G.) 27-11-1811, overl. Utrecht.
6. Hendrik Willem de Ridder, geb. Hulst 5-8-1838, overl. Ginneken

22-6-1908, directeur der posterijen te Harderwijk, Assen en Gro-
ningen.
Huwt Veenendaal 10-9-1867:

7. Adriana Sophia van de Werken, geb. Maasbommel 3-5-1842, overl.
Ginneken 4-12-1909.

Overgrootouders :
8. Hendrik Sinninghe, geb. Wierum (Gr.) 27-1-1767, overl. Schier-

monnikoog 1810.
Kapitein 5e reg. inf. der linie.
Huwt Zwolle 26-11-1797 (ondertr. Leeuwarden 10-11-1797):

9. Anna Apolonia Groenia, ged. Dokkum 2-9-1772, overl. Leeuwarden
29-2-1856.

10. jacob Zacharias Stuten, ged. Deventer 30-7-1767, overl. Hellevoet-
sluis 3-10-1829. Kapitein-ingenieur, daarna ontvanger van in- en
uitvoerrechten en accijnsen te Hellevoetsluis.
Huwt Arnhem 19-9-1796:

11. Johanna Elisabeth Gaymans, geb. Arnhem 2-5-1766, overl. Nijme-
gen 25-5-1844.

12. Pieter Hendrik de Ridder, geb. Goes 6-10-1812, overl. Hulst 30-4-
1890. Gerechtsdeurwaarder te Hulst.
Huwt Goes 24-4-1834:

13. Katharina Francisca Cremer, geb. Middelburg 16-7-1809, overl.
Zwammerdam 15-8-1875, begr. Hulst.

14. Adrianus van de Werken, geb. Gameren (G.) 23-3-1810, overl.
Veenendaal. Rijks- en gemeenteontvanger te Maasbommel, later te
Veenendaal.
Huwt: Eist 20-7-1838:

15. Cornelia Sophia Muller, geb. Eist 1-9-1804 ged. Valburg 23-9-
1804), overl. Veenendaal.
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Betovergrootouders :

16. Ds. Rudolphus Sinninghe, geb. Groningen 12-8-1717, overl. Wierum
13-8-1781. Predikant te Dorkwerd en Wierum van 1748 tot 1781.
Huwt:

17. Anna Nienhuis, ged. Groningen 30-3-1727.
18. ]acob Groenia ged. Dokkum 9-2-1749, overl. Leeuwarden 9-9-1819.

Chirurgijn te Nieuwe Tonge, daarna te Nieuwpoort (Z.-H.) van
1782—1787; substituut procureur-generaal van Friesland van
1796—1811.
Huwt :

19. Francina van Herckhuysen, ged. Steenbergen 19-4-1733, begr. Nieu-
we Tonge, 29-9-1780. (Hij hertrouwt Zierikzee 1-5-1781 (ondertr.
Nieuwe Tonge 13-4-1781) Maria Luckaart, dr. van Pieter Luckaart
en Anna van der Hoek, overl. Leeuwarden 21-8-1828).

20. Zacharias Stuten, geb. Doornik 1732, overl. Arnhem 29-6-1797
begr. Arnhem 2-7-1797. Kolonel-directeur der genie.
Huwt: Nijmegen 1-10-1759 (ondertr. Deventer 15-9-1759).

21. Petronella Jacoba van Hoogstraten, ged. Nijmegen 13-10-1723.
22. Mr. johan Gaymans J.U.D., ged. Arnhem 22-1-1724, overl. 4-1-

1804. Ordinaris-raad en later voorzitter van het Hof van Gelderland,
schepen, raad en burgemeester van Arnhem, gecommitteerde ter
admiraliteit van Amsterdam, ter Admiraliteit van de Maze en ter
Staten-Generaal.
Huwt: Velp 28-1-1751 :

23. ]osina Christina Otters, ged. Arnhem 20-8-1732, overl. Arnhem
28-11-1792.

24. Pieter de Ridder, ged. Kortgene 25-1-1750, overl. Goes 20-2-1816.
Sinds 1777 beurtschipper van Goes op Dordrecht, later winkelier
te Goes. (Wijk D. nr. 52).
Huwt: Goes 29-1-1808: (als weduwnaar van Leuntje Haasdonk),
huwelijk Goes 14-11-1781, overl. Goes juli 1804)

25. Johanna Wilhelmina van Thiel, geb. Middelburg plm. 1777, lidmaat
Luth. Gem. Middelburg 16-9-1797, overl. na 24-4-1834.

26. johannes Bernardus Cremer, ged. Breda 16-9-1770, overl. Middel-
burg 5-4-1828. Barbier te Middelburg (Noordstraat nr. 117).
Huwt Middelburg: (ondertr. aldaar 1-12-1792):

27. Elisabeth johanna Bogaards, geb. plm. 1775, overl. Middelburg
7-5-1826.

28. Gerardus van de Werken, geb. Gameren 14-8-1774, overl. Zaltbom-
mel. Koster en schoolmeester te Gameren.
Huwt: Gameren 13-3-1808 (als weduwnaar van Elisabeth johanna
Dingemans, overl. Gameren 30-11-1806):

29. Anna Branderhorst, geb. Nederhemert 15-10-1785.
30. Lucas Jonas Muller, ged. Arnhem 5-7-1770.

Huwt Valburg 19-11-1800:
31. Catharina van Trigt, geb. Valburg 5-7-1780 (ged. Valburg 9-7-

1780).
(Wordt vervolgd.)

Breda. Jac. R. W. SINNINGHE.
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KLERCKIANA AAN DE KAAP
door

C. PAMA

Een Nederlander met historisch gevoel zal in Kaapstad overal herin-
neringen vinden aan het Hollands verleden van de Kaap, en vooral aan
Amsterdam. Van Riebeeck heeft zelfs een poging gedaan om de tegen-
woordige Liesbeek „Amstel" te noemen, en hoewel die naam nooit popu-
lair geworden is zijn namen als Heerengracht, Buitengracht, Buitensingel,
Keizersgracht e.d. toch gebleven. Die namen zullen wel gegeven zijn
om aan de dienaren van de Compagnie, die hier aan „desen Caepschen
uythoeck" woonden, een gevoel te geven van een stukje Patria bij zich
te hebben.

Die aanknopingspunten strekken zich natuurlijk ook op heraldisch
gebied uit. De wapens op de grafstenen in de „Groote Kerk" verschillen
niet van die welke men in Nederlandse kerken kan aantreffen en de
verzameling rouwborden, die thans in de consistoriekamer van die kerk
te zien is, wordt tot de schat van oude cultuurbezittingen aan de Kaap
gerekend.2)

Met dit alles voor ogen, -heb ik gezocht naar overblijfsels van een
ander oud Hollands gebruik, n.l. om de wapens in de gevel aan te bren-
gen zoals men dat b.v. aan de grachten van Nederlandse steden nog
aantreft. In het tegenwoordige Kaapstad heb ik daarvan geen voorbeel-
den meer kunnen ontdekken, maar onlangs werd mijn aandacht geves-

Klerckhuis, Kaapstad. Elliott-verzameling, Kaapse Archief.

tigd op een oude foto in de Elliott-verzameling van het Kaapse Archief 3)
van een huis dat een jaar of wat geleden afgebroken werd. Het stond
aan een straat die nu Commercial Street heet, doch vroeger Boomstraat
heette en had in de gevel een alliantie-wapen. Beide wapens zijn van
twee bekende Kaapse geslachten, het manlijk wapen van de familie
Klerck, en het vrouwelijk van de famlie Deneys (zie afb. 1 en 2).

In de tijd toen deze foto genomen werd, was de buurt al erg ver-
vallen. In de Hollandse tijd was dit echter een van de beste woonbuurten
waar de hogere dienaren van de V.O.C, 's avonds onder het genot van
hun Goudse pijpen het laatste nieuws van de dag bespraken.4)

Dit huis, dat men in de wandeling altijd het Klerck-Huis noemde, werd
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aan het eind van de achttiende eeuw gebouwd door Willem jan Klerck,
die tot zijn dood daarin gewoond heeft. In het Kaapse Archief wordt
ook een oud familieboekje van deze Klerck's bewaard, dat de titel heeft
van Genealogia Klerckiana. Volgens het titelblad is het in 1770 door
M. C. Volhard geschreven.5), Dit met veel zorg samengestelde hand-
schrift bevat niet alleen de eigenlijke genealogie, doch ook kwartierstaten
van vele leden van de familie Klerck. Volgens| de schrijver kwam de
familie oorspronkelijk uit Bohemen of, zoals het er letterlijk staat : „Dese
famielje, oftewel twee jongelingen van dien naam, gebroeders, waren
in dienst, in qualiteit van pages, bij Frederick, Paltsgraaf aan den Rhyn,
die gekroont is tot Koning van Bohemen, den 4 November 1619". Het
boekje gaat dan voort: ..,en is alzo deze familie Klerck uit het Koningk-

Kwartierstaat van Willem fan Klerck in de „Genealogia Klerckiana"
(Kaapse Archief)

rijk Bohemen en uit de stad Praag (bij overlevering). Alhier en heeft
sig gesoutineert in aansien, schoon edel, dog sonder sig op den adel te
proneren tot op den huidigen dag, 1790, in de Regeering der stad
Rhenen". Het geeft dan nog het volgende uitsluitsel over de naam :
,,Petersom sal 't moeten wesen, schoon van Wechendorf, een groot genea-
logist, my seide de famieljenaam te syn van Petersheim, misschien heb ik
't fout onthouden". Deze naam zou dan natuurlijk ook het familiewapen
met de twee sleutels, het symbool van St. Pieter, verklaren. Hoe het
echter zij, de schrijver heeft het inderdaad wel 'heel slecht onthouden,
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of misschien is het hem al verkeerd medegedeeld, want volgens de genea-
logie in Nederland's Adelsboek6) begint de stamboom met Cornelis
Gerritszoon Clerck, die op 7 Julie 1574 en daarna op 24 December 1577
al in Rhenen vermeld wordt en die vóór November 1585 al overleden
was. Van een Boheemse afkomst is in het Adelsboek geen spoor te
vinden.

De bouwer van het Kaapse huis, Wiltem Jan Klerck, behoorde tot de
zevende generatie van zijn geslacht en zijn kwartierstaat is in het ge-
noemde familieboekje (afb. 3) n.l. de acht overgrootouders : Klerck, Roth,
Wartel, Gaby, Menthen, Molenschot, Huygen en van Ommeren.

Nu hangt er echter op het Kaapse Archief nog een uitgebreider kwar-
tierstaat van Willem Jan n.l. zestien kwartieren (afb. 4) op 'hout ge-
schilderd en nog steeds in prima conditie. Hij wordt hierop genoemd :

Wapenbord van Willem Jan Klerck en zijn twee vrouwen
(Kaapse Archief)

De Heer Pama kijkt toe.

„Willem Jan Klerck, geboren te Rheenen, in de Provincie Utrecht, den
20 Augustus 1766. Wierd Lieut. ter Zee 1783 in dienst van de Staten
der Vereenigde Nederlandê. Benoemd tot Kapit. Lieut. en Kommandant
van 's Lands Fregat de Swaluw in de Oostindien in 1791, 1792—1793.
Getrouwd met Aletta Wilhelmina Deneys den 17 July 1793 aan de Kaap
de Goede Hoop. Wierd in 1804 Weesmeester, in 1814 Ontvanger van
tienden en 's Heeren regten. Hertrouwd den 31 Maart 1817 met Catha-
rina Maria Munnik."

Het hoofdwapen Klerck is het bekende wapen uit het Adelsboek, alleen
zijn de baarden en de ringen van de sleutels rood. De wapens van de twee
vrouwen : Deneys gevierendeeld: 1 en 4 in rood een omziend gaand
paard van zilver ; 2 en 3 in blauw drie gouden hoefijzers, geplaatst 2
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en 1 ; Munnik in goud een monnik, gekleed in bruine pij, in de uitge-
strekte linkerhand een afhangende rozenkrans houdend, op een gras-
grond.

De kwartierwapens zijn :
Wortel: doorsneden a gedeeld 1 in blauw een gouden lelie, 2 in zilver

een rode leeuw; b in zilver een blauwe lelie ;
Roth : Gedeeld van zilver en rood met een zittende zwarte draak over

alles heen ;
Caby : in rood vijf ruiten gepl. 2, 1,2, de middelste van goud, de andere

van zilver ;
Vonck van Lynden : in rood een goud kruis ;
Lespaghol: In blauw een liggend vat waarboven een zesp. ster, alles

van goud;
van Moens van Kronenburg en den Haft: in blauw een zwemmende

vis omringd van. zeven sterren6) gepl. 1, 2, 2, 2, alles van goud;
Del Zenne : in goud een zwart ankerkruis beladen met een gouden ruit

en vergezeld in ieder kwartier van een zilveren penning ;
Pauw van Heemstede : het bekende wapen.
Rauwecs : In zwart twee schuingekruiste gouden pijlen met de punten

omhoog ;
van Ommeren : het bekende wapen ;
Rienisdyk :In zilver een rode dubbele adelaar ;
Molenschöt: In blauw drie gouden zesp. sterren, 2 en 1 ;
Huygens van Wolfswoerd : In zilver twee zwarte dwarsbalken ;
Menthen : In goud drie omgekeerde zwarte hoefijzers die ieder een zilver

kruis tussen de benen hebben.

In 1793 kreeg Willem Jan zes jaar verlof uit 's Lands dienst om naar
de Kaap te gaan waar hij 7 Juli 1793 met zijn verloofde, Aletta Wilhel-
mina Deneys in het hijwelijk trad.

Over de herkomst van de familie Deneys deelt het familieboek mee
dat haar vader, Mr. Jacob Pieter Deneys, koopman was in dienst van de
V.O.C., opperhoofd te Sadrasputnam (in Voor-Indië) en tenslotte Pro
Interim Fiscaal aan de Kaap. Hij is daar geboren op 29 Augustus 1742
en ook aldaar overleden op 25 November 1793, dus kort na het huwelijk
van zijn dochter. Het boekje zegt „zijn wapenbord is in de Kerk van
Cabo de Goede Hoop opgehangen", doch dit is thans niet meer aan-
wezig.7) In 1781 was hij te Sadrasputnam door de Engelsen gevangen
genomen,8) doch later tegen een zekere George Procror. uitgewisseld.9)
De dagen van de roemrijke Verenigde Oostindische Compagnie liepen
toen al op een eind en hij was genoodzaakt op een Deens schip naar de
Kaap terug te keren.10)

Zijn dochter Aletta Wilhelmina Deneys, de vrouw van Willem Jan
Klecck, werd volgens het wapenbord op 14 October 1774 te Sadraspat-
nam, ,,op de kust van Koromandel" geboren en zij overleed aan de Kaap
24 December 1816.

De tweede vrouw, Cathacina Maria Munnik werd volgens het wapen-
bord op 30 Januarie 1772 aan de Kaap geboren. De familie Munnik was
een bekende Kaapse familie. De stamvader, Jan Hendrik Munnik n ) was
oorspronkelijk uit Hildesheim gekomen en de familie is thans nog zeer
talrijk vertegenwoordigd.12)
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In het bezit van de heer Daniël F. Bosman te Kaapstad zijn twee minia-
turen met de portretten van Jan Willem Kkrck en Atetta Deneys (afb.
5 en 6). In Holland werd een tak in 1831 in de adel verheven doch stierf
in 1926 uit. In Zuid-Afrika zijn nog tal van vertegenwoordigers zowel
aan de Kaap als in de Transvaal.is) Zij hebben de oude banden met
Nederland nog lang gehandhaafd en zelfs in de Engelse tijd zijn leden
van de familie nog in Nederlandse krijgsdienst getreden.

Alletta Wilhelmina Deneys Willem Jan Klerck

In Zuid-Afrika is zo'n heraldische documentatie van een stamvader
waarschijnlijk een uniek geval. Bovendien hebben wij dan nog de twee
portretten, van het stamouderpaar en het huis dat zij in den vreemde
bouwden.

„Amstelhof", Kaapstad 1957. C. PAMA.

Zie ook C. Pama, „Heraldiese gedagtes by 'n ou Kaapse huis" in Historia (uit-
geg. te Pretoria) 2e jaarg. no. 1, 1957.
Deze wapens werden onlangs beschreven door Fred. Oudschans Dentz „Een ver-
zameling wapenborden uit de tijd van de Oost-Indische Compagnie aan de Kaap
de Goede Hoop" in Hevzog-Annale, Jaarboek II, 1955.
Over deze bijzonder waardevolle verzameling zie :
C. Graham Botha: ,,An old Dutch building" in Cape Times, 5.5.1911.
Het is echter niet duidelijk of Volhard het zelf geschreven heeft of dat hij alleen
de wapens getekend heeft.
Nederlands Adelsboek 1943—48, p. 178.
In het midden der 19e eeuw heeft men n.l. ongelukkigerwijze geducht onder deze
rouwborden huisgehouden en is het grootste gedeelte als brandhout in de werk-
kachel verdwenen !
Er was een Engels tussenbewind in Koromandel van 1781 tot 1784 en later van
1795 tot 1818. In 1825 werd het definitief Engels.
C. Graham Botha, ibid. en ook A. Loxton : Die Afrikaner Voorgeslag met familie-
wapens, p. 18.
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10) De ouders van Jacob Pietec Deneys waren volgens het familieboekje : Adriaan
Deneys, geb. te Amsterdam, Onderkoopman in dienst van de V.O.C, en post-
houder te Baay Fals alwaar hij overleden en begraven is, en Maria Magdalena
Meyer, geboren en overleden aan Cabo de Goede Hoop. De vrouw van Jacob
Pieter was Helena Clasina Topander, geb. te Paleacatta, 6 Nov. 1754, overl. 6 April
1780, begraven te Sadraspatnam.

1) Volgens ƒ. Hoge : Personalia of the Germans at the Cape. 1652—1806 zou de
naam oorspronkelijk Mönnich zijn geweest wat aan de Kaap tot Munnik verneder-
landst werd.

12) Zie genealogie in Christ. Coetzee de Villiers : Geslacht-Register der Oude Kaap-
sche Familiën, deel 2.

13) f. H. Redelinghuys : Die Afrikaner-Familienaamboek, p. 134.

ONTWERPEN VAN KERKELIJKE ZEGELS
door

Dr J. J. WOLDENDORP

In Gens Nostra van December 1954 gaven wij een lijst van Hervorm-
de gemeenten, die een advies begeerden van de Commissie voor de
Kerkelijke Archieven inzake de aanschaffing van een kerkelijk zegel.

Hieronder vermelden wij de adviezen, die nadien in dezen zijn ge-
geven :

CILLAARSHOEK.
Op het zegelveld: een Lelie met als text: Hooglied 2 vs l.N.Vert.
Of op het zegelveld: Onder een bloemstruik twee naar elkaar gerichte duiven met als

text: Als duiven naar hun til. Jes. 60 vs 8b. N.Vert.
DE BILT (Utr.).

In het zegelveld plaatse men alleen het rooster (van Laurentius) met weglating van
schild, helm en dekkleden, doch met de text: Zijt getrouw tot den dood. Openb. 2 vs
10b.

Als randschrift: „S. van der kercke aen De Bilt".
ERMELO.

Op het zegelveld: een silhouettekening van de kerk aldaar, zonder bomen. Met als
text: Psalm 84 vs 1.
GENEMUIDEN.

Op het zegelvlak: een zalm.
HAZERSWOUDE.

Als zegelbeeld: een vijfpuntige ster, zulks in aansluiting bij het gemeentewapen, dat
een schuinbalk bevat, beladen met drie zodanige sterren. Als text: „Orienter stella ex
Jacob. Num. 24 vs. 17.
HEMMEN.

Op het zegelveld: een Aardbol rustend op een Bijbel met als text: Matth. 28. vs. 19.a.
KRALINGEN.

Op het bovenste gedeelte van het zegelveld een achtpuntige ster, daaronder water,
ontstaan na de vervening van Oud-Kralingen. Het „water" worde weergegeven door
vier golvende dwarsbalken. Als text: „Ego sum stella et matutina". Apoc. XXII vs. 10.

De ster als symbool van het herrijzen van Kralingen in de vorm van Nieuw-Kralin-
gen.
KRIMPEN a/d IJssel.

Op het zegelveld: een wijnstok, die groeit langs het kruis, met als text: „Ego sum vitis
vera. Joh. 15 vs. 1.
LIMMEN.
' Op het zegelvlak: een silhouettekening van het kerkgebouw.
OLST.

Als zegelbeeld: een stam van een wingerd, met als text: „Ego sum vitis vera". Joh.
XV vs. 1.
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PIERSHIL.
Op het zegelveld: een geplante, gebladerde boom, bevrucht met 12 vruchten. Dit

laatste om duidelijk te doen uitkomen, dat de „boom des levens" is bedoeld (v.g.l.
Openb. 22 : 2). Als text: Lignum vitae. Apoc. 2 vs 7.
RIDDERKERK-SLIKKERVEER.

Op het zegelveld: een lichtgevend kruis in de wolken boven de kerk met als text:
Luc. 8 vs. 25.
SPAARNDAM en SPAARNWOUDE.

Op het zegelveld: drie vissen boven elkaar geplaatst — het oude gemeentewapen
van Spaarndam — met daaromheen de text: Hebr. 13 vs. 1 in het latijn.
STEVENSWEERT.

Op het zegelveld: twee kruisgewijze boven elkaar geplaatste korenaren, ontleend
aan het gemeentewapen, met als text: Psalm 72 vs. 16.
SUAWOUDE.

Op het zegelveld: een paar bomen, die door een geweldige storm gebogen worden
als uitbeelding van de storm van de Heilige Geest d.i. het Woord Gods.
Provinciale Kerkvergadering van ZUID-HOLLAND.

Als zegelbeeld: de Leeuw uit het wapen van de provincie Zuid-Holland met als text:
(Ecce) vicit leo de tribu Juda". Apoc. V vs 5 en als randschrift: Sigillum concilii
provincialis Zuid-Holland.

Classicale vergadering van DORDTRECHT.
Geadviseerd werd het oude zegel te nemen van de voormalige classis van 'Zuid'

Holland, dat ook de vroegere classis Dordtrecht omvatte, n.l. op het zegelveld: twee
tortelduiven met het omschrift: Vox turturis audita est in terra nostra. Cant. 2.

Cillaarshoek, 21 Maart 1957.

UITTREKSELS BURGERBOEK VAN KLEEF
Aanvangende 23 April 1627 en eindigende 29-10-1796

door

J. J. HOOFT VAN HUYSDUINEN

1628
17 Januari

23 Februari
4 Maart

1630
7 Januari

12 Mei

1633
11 October
1634
9 Januari

1635
15 Januari
1637
9 Februari
1644
11 Januari
1 Februari

Peter Lenertz von Sittatdt, hudmacher, cum filio Lenert.
Arnoldt Wyrichs von Sittert, textor, cum filio Zacharia.
facob von Biesen, buchfuhrer von Arnheim.
Cornelis Giesbertz, von Arnheim, Schiffer.

Detick Wolters von Elten, von Nymegen ein kommen.
Johan Beek Jacobsz. cum filio Jacobo auss der Meyereien von den
Bosch, weber.
Thonis Nijpels, Schlechter von Mastricht.
Jacob Stevens, Junger gesel von Zutphen ein kommen und bei Rudolff
Janssen in Kost gehend.

Derick van Riemsdyck, Tielensis Jur. cand.

Jan Lamberts, von Sittert, Schneider.

Henrich Janssen, fourman von Ghent cum filio Arnoldo.

Jan Michielssen, von Tiell, nauta.

Gouvert vann dem Becgh, Kupferschleger von dem Buss, cum filio Petro.
Isaac Welters, vann Gennep, cum filio Gerhardo.
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1648
27 Januari

21 Februari
1651
16 Januari
23 Januari

9 Januari
1652
8 Januari

5 Februari
1655
18 Januari
25 Januari

7 Februari
7657
15 Januari
1658
14 Januari

1659
18 Januari

27 Januari

1660
5 Februari

766/
18 Januari
1662
24 Januari

12 Februari

21 Februari
1664
8 Februari

1665
19 Januari
1664
9 Februari
1 Mei
8 December

1666
1 Februari

30 April

1667
10 Januari

Henrich Tennissen, von Vilonsbeeck auss dem Land von Kuick burtigh
cum filis Antonio et Johanne.
Jurgen Janssen, sutor, von Hussen.

Godefridus Noteman, von Sittert.
Rut van de Waij, von der Horst über die Maess.
Dercick Tonnissen Storm, aus dem Stifft Utrecht von Gefferwehrt, nauta.

Fciedecich Weiting, van Zevenar, sutor, cum filio Hermanno.
Gcantz Hannibal, von Gennep, Faber ferarius.
Arnd Claess, van Thiel, Zimmerman.

Peter Blanck, Satler, aus der Grafschafft Zutphen.
Michiel Cries, Schumacher von Sevener.
Everard Everwin, Scrinarius von Arnhem.

Jacob Heel, von Arnhem.

Johan Lamberts, hutmacher auss der Lymers.
Es hippers, Zimmerman von Sevenar cum filiis Joanna et Arnoldo.
Herman Willemsen, von Tegelen, Schechter, cum filio Wilhelmo.
Perer Thiessen, hutmacher von Maestricht.

Peter van Onsen, Zimmerman auss Monster beim 's-Gravenhage gelegen.
Wilhelm Roubertz, von Utrecht, Bussenmacher, cum filiis Roberto et
Hinrico.
Johan Gerritzen, fourman van Tiell, cum filiis Gerardo et Pedro.

Vincent von Trubbich, beij Sevenaer.
Berndt van Bruggen, Zutphaniensis.

Albert Walraven, von Leiden, cum filiis Wilhelmo, Joanne, Reinero.

Johan Thomassen, von Druiten, cum filio Petro, Schreinwercker.

Everard Hagenberg, van Huissen, hiesiger Churf. hofgerichts Procurator.
cum filiis Petro et Joanne Adolpho.

Jacob Deuss, von Malborgen bei Arnhem, backer.

Johan Ruloffsen, von Ravenstein, Zimmerhandtwercksman.

Derrich Harden, von Lobith, Scrinarius.

Joannes Griemes, chirurgus auss Gravenhage.
Cornelis de Greve, nauta von Cuilenburg.
Johan Böll, buchführer von Nimwegen com filiis Henrico et Pompejo.
Gerrit Janssen, Schlechter aus der Erlichkom.
Friederich Herbertz, Pistor von Gennep.
Martin von Büderich, Noviomagensis, bomesinwercker.
Claes Jacobson, von Langendijck bei Schagen in Holland, Churf. hoff-
metzler cum tribus filiis Lambert, Mauritz und Henrich Conraet Claessen.

Jacob de Bockhorst, Glasenmacher von Deutekom, com filiis Joanne et
Anthonio.
Johan Lemmen, Grob und Klein Schmit von Cappell in Gelderland, cum
filiis Henrico, Joanne et Hermanno.
Bernd Lemmen, metzier von Newstatt in Gelderland cum filio Winando.
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14 Februari

1668
7 Februari

24 Februari
1669
4 Februari

19 Februari

30 Maart

10 Mei
1671
21 Februari

4 Maart

1674
6 April

1675
19

28
31

April

April
December

1676
22 September
1679
17
9

November
April

1682
20

ƒ yC

io
26
2

24
29

15

Januari
c n
Maart
April

Mei
Mei

Juni
1684
5

13
April
October

Arnoldus Andreas Claserus, chirurgus auss 's Gravenhage.
Lodowich Wachendorp aus der Nieder Betaw, cum filio Alexandro Ca-
rolo Philippo.
Gerrit Giesberts, rattmacher von der Horst den 25 Jan. 1667 burger
worden.

Peter Rycken von des Hertogen Boss, Zimmerman, ist mit gewinung der
burgerschaft in diesem jahr noch verschönet worden.
Johan de Triess, glasermacher von Gennep.

Gerardt Schmit, Schumacher von Gendringen.
Johan Sanders aussen dorff Loeth in Spanies Gelderland, weber, cum
filiis Petro et Henrico.
Henrich ten Westencindt, von Huissen, Schlechter.
Hr. Wiand Motzfeld. juris utriusq. Doctor, von Lobith. Nachgehend der
Sohn Johan Jacob einbedungen.
David von Wesell, von Gorchem, buchführer, cum filio Jacobo.

Pefer Wolters Lindenbaum aussen Hertogenbosch.
Berndt Meiderichs von Duisberg in Gelderland, Schneider.
Henrich Cornelissen. wielendreyer von Amsterdam, cum duobus filiis
Henrico et Frederico Wilhelmo.
Gerrit Henrichs, von Groningen, knupfmacher, cum filiis Arnoldo et
Henrico.
Johan Janssen Pina, von Gertrudenberg, metzier, cum quator filiis Ger-
hardo, Godefrido, Gotlib et Joanne.

Herrn Henrich Rijfs, metzmacher von Lobith.

Egbert von Ringen, von Schwoll, hueffschmit, cum filiio Johanne Hen-
rico.
Hr. Eberhard Henrich von Coerbeeck, J.U.D. von Dothechem.
Conraet Ruloffs, pistor von Lobith.

Hr. Johan Andreas Schmitz, j.u.d. Harderwicensis.

Gottfried Huissman, Kramer von Kekerdom.

Engelbert von Achen, sartor Neomagensis, cum filio Hermanno.

Adries Winbergen, wielendreyer, Neomagensis.

Conrad Havenberg aus des Hertoge Buss, apothecar.
Johan Winck, von Venlohe, Kramer cum duobus filiis Joanne Hermanno
et Jacobo.
Matthies Esskens, beij Venlohe von Walbeck, chirurgus.
Johan Huissman, caupo von Millingen Graffschafft Berge, cum filiis
Theodore et Johanne.
Dietherich Brunckhorst, von Gorchem, Zinnengiesser, cum filio Petro.
Leonard Schmit, kauffman von Nimwegen.
Anthon Buss, von Amersfort, sutor.

FAMILIEBOEK
In het Januarinummer van Gens Nostra zal het verschijnen bekend gemaakt worden

van de thans in druk zijnde formulieren:
F 11 Plakboekblad.
F 12 Registerblad.
Het plakboekblad, evenals het registerblad zullen in hetzelfde kader verschijnen als

de reeds verschenen gezinsstaat; de onderverdeling zal echter geheel verschillen. Bij
het plakboekblad, wat moet dienen om de bewaarde advertenties, bidprentjes, foto's etc.
van een bepaald persoon te bevestigen, zal dit blanco zijn; bij het registerblad is een
driekoloms verdeling toegepast om de diverse familienamen uit het Familieboek in één
register te kunnen onderbrengen.
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BIJBELSE GESLACHTS- EN WAPENKUNDE
(EERT UW VADER EN MOEDER)

E. VAN ALPHEN Az.

Wanneer in het algemeen de vraag wordt gesteld „Hoelang zijt gij gehoorzaamheid
verschuldigd aan het gebod — Eert uw Vader en uw Moeder —" dan luidt in vele
gevallen het antwoord: „Zolang mijn Ouders in leven zijn".

Dit is niet geheel juist, aangezien wij onze Ouders moeten eren zolang wijzelf in
leven zijn. Ook wanneer onze Ouders sinds lang zijn overleden, dan hebben wij hen nog
te eren. Op ons rust de verplichting de Naam, die wij van hen hebben geërfd, hoog te
houden, daar een schande.deze Naam aangedaan, ook hun schande is.

Volgens Spreuken 22:1, is „een goede naam" verkieslijker dan veel rijkdom. In
Prediker 7 : 1 lezen wij overeenkomstig : „Een goede naam is beter dan goede olie. En
wij weten, dat rijkdom en een hoge positie niet steeds samengaat met een „goede naam".
Toen ik nog zeer jong was, kwam ik eens zeer toevallig in aanraking met een oude
Dame in Bloemendaal. Zoals gebruikelijk, zeide ik haar mijn naam. „Zo", zei ze, „u
hebt een goede naam". Ik heb haar even verbaasd aangekeken. „Een goede naam" —
wat heeft dat nu met ons gesprek te maken. Ik vroeg haar niets, en zij zeide verder
niets over deze zaak. Later heb ik begrepen, dat zij nog iemand was die zeer veel
hechtte aan „een goede naam". En of we nu een naam hebben die bij de el kan uitge-
meten worden, of dat uw naam slechts uit twee of drie letters bestaat — het doet er
niets toe — wat gij zelf zijt, zo is uw naam. Wat had de zoon van onze beroemde
dichter Joost van der Vondel er aan, dat hij naar zijn Vader, ook Vondel heette. Die
naam heeft deze zoon niet beroemd kunnen maken. De Dichter Vondel is niet beroemd
geworden omdat hij Vondel heette, doch de naam Vondel is beroemd geworden waar
hij verbonden is met de uitnemende Dichter.

„Een oude Dichter zeide eens, dat w'ons nooit mogen beroemen
op de grote daden van ons Voorgeslacht,
zolang we niet hetzelfde hebben voortgebracht;
waardoor wij hunnen daden d' onze kunnen noemen".

Door het goed te doen, ja het zelfs beter te doen, daarmede eren wij onze Ouders.
En niet slechts onze directe Ouders eren wij hierdoor, maar ook onze Grootouders, en
zelfs al onze Voor-ouders, van wie wij toch onze naam, en al wat wij bezitten aan
geestelijke goederen, hebben overgenomen. Dus het Heilig Goddelijk Gebod is van toe-
passing op geheel ons Voorgeslacht, of we er ons van bewust zijn of niet. Vandaar dat
een moedwillige, op onverschilligheid berustende onwetendheid aangaande onze Voor-
ouders, niet een schitterend getuigenis is, dat het „Eert uw Vader en uw Moeder" vol.
doende diep in het hart is geworteld; tenminste bij zo iemand die mij eens zeide: „O,
mijn Grootvader ? Die heb ik nooit gekend en hij boezemt mij ook niet het minste be-
lang in en mijn afkomst interesseert mij niets". Zulk een onbegrijpelijke houding komt
voort uit Familie-vervreemding, een ondervinding die in de Bijbel zeer zwaar werd
opgenomen; en hij die er mede bezwaard was, gaf hieraan menigmaal uitdrukking in
de woorden van de Psalm-Dichter Koning David. „Ik ben een vreemde geworden voor
mijn broeders, een onbekende voor de zonen van mijn Moeder". Psalm 69 : 9. Deze
laatstgenoemde Psalm zouden we ook kunnen zetten boven enkele onzer moderne „schijn-
genealogieën" — waarin men gemoedelijk drie zoons en derzelver nakomelingen ver-
waarloost, om voort te gaan met een zoon en diens nakomelingen, die het naar zekere
maatstaven iets verder hebben gebracht in de maatschappij, dan die doodgezwegen
anderen. Deze wijze van Genealogie-beschrijving werkt de „Familie-vervreemding" in
de hand, ofschoon óók wel de reeds gewraakte onverschilligheid van genoemde dood-
gezwegenen, een mede-oorzaak kan zijn van deze verminkte schijn-genealogieën.

Dan zijn er anderen, die moeilijk uit te drukken bezwaren hebben tegen het uitoefenen
van de genealogie, op grond van hun godsdienstige overtuiging. Het is bij hen „Ijdel-
heid der ijdelheden, het is al ijdelheid". Hier gebruiken ze echter een broodmes, op een
strafbare manier. W êl mogen ze in de genealogie-beoefening een soort ongeoorloofde
trots zien, of een teveel haken naar wereldse dingen; doch indien deze mensen hun
Bijbel eens zouden lezen gelijk hij is geschreven, dan zouden zij tot de overtuiging
komen, dat een gezonde en normale beoefening der genealogie, absoluut niet in strijd
is met het Goddelijk Woord. Er is niets in de Bijbel dat een gezonde Geslachts- en
Wapenkunde in de weg staat. Integendeel.
• Genealogieën in de ware zin van het woord, zien wij zelden of nooit in de Bijbel

opgesteld; doch stamreeksen komen zelfs zeer veel voor. Reeds in Genesis 5 s 1-32, zien
wij de Stamreeks van de oudste Patriarchen, beslaande een tijdsbestek van omstreeks
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16 eeuwen. Dit is nog eens de moeite waard en onze moderne stamreeksen zinken hier
bij in het niet. Ook zien wij dat in deze eeuwenlange Stamreeks, alleen mannen worden
genoemd.

Dan komen wij toe aan Genesis 10:1-32, waarin ons wordt vermeld een beknopte
stamreeks van de drie Oer-Families, waarvan alle bewoners der aarde afstammen; hoe-
wel wij ook mogen zeggen, dat wij afstammen van Noach. vs. 32 besluit deze stam-
beschrijving dan ook met: „Dit zijn de geslachten der zonen van Noach naar hunne
afstammingen, in hunne volken. En van dezen verdeelden zich de volken op de aarde
na de vloed".

Verder kunnen wij lezen in Genesis 11 :10-32, een geslachtbeschrijving van den
Aartsvader Sem, een zoon van Noach. In dit naam-register zijn slechts de stamhouders
aangegeven, en de andere nakomelingen liggen opgesloten in het verzamelzinnetje: „En
hij verwekte zonen en dochteren" — hetwelk zo achtmaal voorkomt. Wij zien hier dus
niet een volledige genealogie voor ons. Evenwel beslaat deze stamreeks toch nog een
tijdsruimte van 390 jaren; hetgeen voor vele hedendaagse families wel een behoorlijk
aantal jaren betekent. Maar, in deze v.n. Stambeschrijving, zien wij nu tevens vermeld
drie vrouwen, t.w.: Sarai, Milka en Jiska.

Nadien zien wij vermeld in Genesis 36: 1-43, het geslachtsregister van Ezau, de
oudste zoon van Izaak. Ook dit register gewaagt van enkele vrouwen, met name Ada,
Basmath, en Oholibama. Genoemde Basmath was een dochter van Ismael, aldus een
bloedeigen nicht van Ezau. Dit is in onze tijd ook niet zo wonderlijk. Nog een andere
vrouw van Ezau was genaamd, Oholibama, een dochter van Ana, welke Ana een
achterkleinzoon was van Ezau. Zie vers 24. Deze Ana vond de hete bronnen in de
woestijn.

Sommige mensen zien iets tegenstrijdigs in de geslachtsbeschrijving van Gen. 4 :16-17
en daarmede in verband, ook in Gen. 4:1-2. Men stelt de vraag: „Adam en Eva had-
den volgens de Bijbel slechts twee zonen, t.w., .Kain en Abel; en nu zegt de Bijbel dat
Kain later een Vrouw nam. Waar kwam die vrouw vandaan? Vele mensen zijn brand-
nieuwsgierig naar de herkomst van Kains vrouw, die leefde zo ongeveer 6000 jaren
geleden; doch van hun Grootmoeder die 80 jaren voor hen werd geboren, weten ze de
herkomst niet en hun belangstelling gaat er ook niet naar uit.

Volgens Gen. 4 :16 vertrok Kain van het Aangezicht des Heeren, naar het land Nod,
ten oosten van Eden. En, daar, zeggen sommigen, nam hij een vrouw. Maar, dat hij
daar een vrouw nam, dat staat er juist niet. Er staat niet dat hij daar een vrouw „nam",
maar dat hij daar gemeenschap had met zijn Huisvrouw (een vrouw die hij dus reeds
voordien bezat). Doch de sleutel voor dit slot is niet verloren. Laten we lezen in
Genesis 5:4: „En de dagen van Adam, nadat hij Seth verwekt had, waren achthonderd
jaren, en hij verwekte zonen en dochteren". Al deze zonen en dochteren worden niet
met name genoemd, doch ze waren er desniettemin; ook de dochters waaronder de
vrouw van Kain zich bevond — want Kain was met zijn Zuster getrouwd en had
haar medegenomen naar het reeds genoemde land Nod. Hij nam haar daar echter niet.
Logisch beredeneerd moeten de eerste mannen met hun zusters gehuwd zijn geweest,
want dat waren toch de enige voorhanden zijnde vrouwen. Zodat u waarschijnlijk nu
óók weet waarvandaan de vrouw van Kain kwam. Maar weet u nu óók waar uw
Grootmoeder vandaan kwam ? Mij dunkt dat dit toch iets dichter bij onze sfeer ligt.
Of heeft u nóg iets uit te pluizen ?

Ja, want men heeft ook nog bezwaren in te brengen tegen de hoge leeftijden van de
Patriarchen uit de tijd van voor de zondvloed, n.l. gelijk zij staan vermeld in Genesis
hfdst. 5. Dat waren niet zulke kinderachtige leeftijden en inderdaad nog al wat hoog
voor ons lager ingesteld begrip. Leeftijden van respectievelijk 905, 910, 962, 962, 365,
969, 777 en 930 jaren worden zomaar langs de neus weg vermeld. Maar men kan dit
zeer moeilijk aanvaarden omdat dit alles niet overeenstemt met de huidige leeftijden; dus
men heeft nu er op gevonden, dat we niet in jaren moeten rekenen, zoals er staat ge-
schreven. Neen, die jaren zijn bedoeld als maanden, en dan komt men tot leeftijden van
75, 76, 80, 30, 80 en 66 jaren. Kijk, dat klinkt beter, zegt men. Of het waar is, is na-
tuurlijk een andere vraag.

Want indien men deze berekening volhoud, dan komt men tot een belachelijke uit-
komst, aangezien Adams leeftijd dan bij de geboorte van zijn zoon Seth zegge en
spreke 10 jaar zou zijn geweest; tenminste wanneer zijn toenmalige leeftijd van 130
jaren in zoveel maanden zouden moeten omgerekend worden. W êl een ietwat jonge
vader vindt U niet ? Seth zou dan bij de geboorte van zijn zoon Enos 8 jaar zijn ge-
weest, en Mahalal-El en Henoch zouden de kroon spannen om bij de geboorte van hun
zoon de aanvallige leeftijd van 5 jaar te hebben bereikt. Zodat wij hieruit kunnen zien,
dat we niet teveel fantasie moeten gebruiken (ook geen geleerde fantasie) bij het lezen
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van de Bijbelse Genealogieën; doch we moeten hierbij nuchter met beide benen op de
grond blijven staan, daar we het veilig kunnen aanvaarden gelijk het geschreven staat.
Hiermede willen we eindigen met het Boek Genesis. (Genesis betekent „Wording").
Dus gaan we nu over tot het Boek Numeri (het Boek der Getallen).

De hoofdstukken 1-2-3 en in zonderheid in hoofdstuk I, kunnen wij lezen over een
telling van alle Israëlitische mannen van twintig jaren oud en daarboven, volgens hun
Geslachten en Families. In vers 18 van hoofdstuk I lezen wij, dat het volk zich op-
stelde volgens Families en Geslachten, zodat hieruit onmiddellijk blijkt, dat deze mannen
wel terdege op de hoogte moesten zijn aangaande hun afkomst. Want alleen de man-
nen haalden reeds een aantal van 603550; dus een aantal dat groot genoeg was om eens
in de war te kunnen raken met wie nu eigenlijk wel, of wie nu juist niet een Neefje of
een Nichtje was. Doch men bleek hiermede zeer goed bekend te zijn. En hoe stelde
men zich op ? Overeenkomstig Gods bevel moest ieder „zich legeren bij zijn Vendel
onder de Veldtekenen van zijn Families" en wel op voldoende afstand rondom de Ver-
gaderplaats (de Statan Vert. gebruikt hier voor het woord Vendel, het woord „Banier").
Nu kan de vraag bij ons opkomen: Hoe zagen die Veldtekenen er uit ? Deze vraag is
niet nauwkeurig te beantwoorden. Wij lezen in „Tekst en Uitleg" Numeri, van Dr.
A. H. Edelkoort, bij Numeri 2 : 2 : „Elke groep had een eigen banier, terwijl binnen
elke groep elke stam en elke familie eigen veldtekens had. Het is jammer, dat we daar-
van niet meer weten. De Rabbijnen dachten aan gekleurde doeken naar de kleuren der
edelgesteenten op den efod van den Hogepriester". Het is inderdaad jammer dat we daar
niet meer van weten. In het „Seventh Day Adventist Bible Commentary" Volume I,
page 824, wij lezen onder Numbers Chapter I : „And they assembled all the congrega-
tion together on the first day of the -second month, and they declared their pedigrees
after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names,
from twenty years old and upward, by their polis". Wij lezen dan in voornoemd Com-
mentary in de opmerkingen naast de eerste twee hoofdstukken van Numeri: „The Jews
have a tradition that Reubens Standard had the figure of a man, that of Juda a lion,
the Standard of Effraim an ox, and that of Dan the figure of an eagle" —Dan nog op
blz. 833: „The Standard would pertain to a larger group (vs. 3, 10, 18, 25), although
each family group would display its "ensign". Maar misschien is er ook een heenwijzing
voorhanden in de zegenspreuken van de Aartvader Jacob voor zijn twaalf zonen, toen
hij op zijn sterfbed lag. Zie Gen. 49 : 1—28. Juda, wordt hier door zijn Vader verge-
leken met een Leeuw; en ook in Openb. 5 : 5, wordt aangaande Christus gesproken als
de Leeuw uit de stam van Juda. Het verhaal doet de ronde, dat de leeuw op het wapen-
schild van het oude Graafschap Holland, zijn oorsprong vindt in de leeuw van Juda en
werd overgenomen door de Graven van Holland na hun terugkeer van de kruistochten
naar het Heilige Land. Zodat, indien dit verhaal niet tevens een sprookje is, het
Nederlandse Rijkswapen dus nog een bijbelse oorsprong zou bezitten. Misschien is het
waar. Een andere zoon van Jacob wordt vergeleken met een „Bonkige ezel". Dan wordt
vergeleken met een „Hoornslang". En Naftali met een losgelaten „Hinde". Terwijl Jozef
wordt voorgesteld als „Een jonge vruchtboom aan een bron, met zijn takken uitstekend
boven een muur." Tenslotte, Benjamin de jongste, als „Een verscheurende wolf". Al
deze zegenspreuken vormden een prachtig motief voor de veldtekens der verschillende
stammen. Of dit werkelijk het geval is geweest; wij weten het niet. Maar er komt in
alle gevallen één ding duidelijk uit naar voren, t.w„ dat men banieren en veldtekenen
met zich voerde. Wij zouden zulk een veldteken als ons familie-wapen beschouwen.

Wellicht hebben wij allen in de oude kerken wel eens familie-wapenborden zien han-
gen als een bewijs hoe de hiermede aangeduide families aan deze kerken gehecht waren.
Doch hoe goed misschien ook bedoeld, toch was dit een onbijbelse gewoonte. Want
geen Israëliet zou het ooit in zijn hoofd hebben gehaald om zijn stam of familieteken in
den Tempel des Heren te plaatsen. Vandaar de klacht van Israël:

„Uw tegenstanders brulden in Uw Vergaderplaats en hebben er hun tekenen als teke-
nen opgesteld". Wat Israël dus nooit zou gedaan hebben dat deed de vijand. Maar
buiten de Heilige Plaats der bijeenkomst, daar hield men streng de hand aan de familie-
registratie of genealogie zoals u het misschien wilt noemen.

Want dat men zijn familie-afkomst beslist goed moest weten en bijhouden was een
zeker feit. Bijvoorbeeld, de Kehathieten moesten verschillende onderdelen van de Taber-
nakel dragen en vervoeren, wanneer deze Tent van samenkomst werd opgebroken; en
de Gersonieten moesten de dekkleden dragen; daarnaast hadden de Merarieten tot taak
de planken en de pilaren te vervoeren. Deze taakverdeling mocht beslist niet verwis-
seld worden, zodat zulk een functie reeds opzichzelf de verplichting inhield om steeds
bekend te blijven met de familie-afkomst. Dat het verloren raken of het niet aanwezig
zijn der familie-bescheiden den Priesters hun Ambt kon kosten, kunnen wij lezen in
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Nehemia 7 :61—64 en Ezra 2 :59—63. Hier is sprake van een groep personen die
zochten naar het schriftelijke bewijs van dat zij ingeschreven waren in de voor hen
bestemde registers; doch daar zij niet in deze registers gevonden konden worden, zo
werden zij van het Priesterambt uitgesloten. Hier komt het dus duidelijk naar voren
dat men zeer nauwkeurig te werk moest gaan met zijn familiebescheiden en hoe men
de genealogische registers raadpleegde als zijnde een zaak van zeer groot gewicht; en
men heeft het zeker zeer diep betreurd dat men zijn afkomst-documenten niet meer kon
vinden. Ook in Indonesië heeft het reeds menigeen slapeloze nachten gekost door moei-
lijkheden bij het zoeken naar het bewijs van het Nederlanderschap. Indien het vinden
van de juiste familie-papieren den zoeker mislukt, dan ligt hier meer tragiek in verbor-
gen, dan een buitenstaander zich kan indenken. En zulk een tragisch voorval lezen we
in Ezra 2 : 59 —• „Zij konden echter niet aantonen of hun familie en nakomelingschap tot
Israël behoorden". Zo zien wij dus dat Genealogie in de Bijbel een zeer belangrijk
onderwerp was en zeer veel inhield dat waardevol was. En ook in onze tijd heeft de
Genealogie haar waarde nog geenszins verloren, hetzij in erfenis-kwesties of Burger-
schapsbewijsgronden. Een der eerste dingen die Nehemia dan ook deed, na de terug-
keer uit de ballingschap, was het registreren van de teruggekeerde bevolking; aldus,
het vormen van een soort Burgelijke Stand. Ezra, de Schriftgeleerde, bezat zijn genea-
logische gegevens terug tot op Levi, daar toch Aaron een kleinzoon van Levi was.
Deze Ezra leefde ongeveer 500 jaren voor Chr. en zijn stamreeks voerde terug tot on-
geveer 2150 na de schepping, indien we slechts tot Levi rekenen. Ezra's stamreeks kunt
U lezen in Ezra 7 : 1—5; en de Volksregistratie na de Ballingschap is te lezen in Nehe-
mia 7 : 5.

Dat dit registreren voor Israël niet iets nieuws betekende kunnen we zien in Numeri
26: 1—65. Hier worden ons ook nog enkele bizonderheden vermeld, o.a. over Zelafead,
de zoon van Hefer, van wien geschreven staat, dat hij geen zonen, maar wel dochters
had, en wel met name genoemd, t.w.: Machla, Noa, Hogla, Milka en Tirza. Dan ver-
tellen ons de verzen 33 en 59, dat Amram, de Vader van Mozes, met zijn Tante was
gehuwd, aangezien deze Jochebed een dochter was van Levi en een zuster van Kehath,
de Vader van Amram. Gevolgelijk was Amram's Grootvader tevens zijn Schoonvader.
Zie Exodus 2 : 1—10 en Exodus 6 : 19. De ons allen welbekende Abraham was gehuwd
met Sarai, zijn halve zuster, want Sarai was de dochter van zijn Vader Terah, maar
niet van zijn Moeder. Genesis 20 : 12.

Het Geslachtsregister van Ruben, Simeon en Levi, wordt ons voorgevoerd in Exodus
6 : 13—24; en daar zien we weer de reeds genoemde dochters van Zelafead voor Mozes
verschijnen betreffende de erfenis van wijlen hun Vader. Hoe hoog zij het behoud van
huns Vaders Naam aansloegen, kunnen wij lezen als wij hun vraag nagaan: „Waarom
zal de Naam van onze Vader uit het midden der Geslachten verdwijnen ?" Numeri 27 :
4; Numeri hfdst. 36.

Na dit lezen wij in I Kronieken 2 :34—41, over dertien geslachten, voortgekomen uit
een Dochter van Sesan. Deze Sesan had slechts dochters en geen zonen. Daarom gaf

hij zijn dochter aan zijn slaaf Jahra tot een Vrouw,
onder voorwaarde dat alle uit dit huwelijk voort-
komende nakomelingen op de naam van Sesan zou-
den komen. En dit is gebeurd. Ook in onze tijd zijn er
verschillende families te vinden die hun familienaam
of het familie-wapen kunnen herleiden uit de naam

van een hunner Stam-moeders. Zie Nehemia 7 :63.
Nog zien wij vermeld in 1 Kron. 2 : 30-—33, de

namen van Seled en Jether, welke beiden kinderloos
stierven. Dit schijnt wel iets bizonders te zijn geweest,
daar het zo extra vermeld wordt. In vers 16 van gen.
hoofdstuk zien wij opgelost, waarom Joab, de Krijgs-
overste van Koning David, steeds de zoon van Zeruja
wordt genoemd. U zoudt zeggen: „Dat is zijn Vader".

2 Kon. 14 : 23—29 Zegel van
„Sjema dienaar van Jerobeam"

Toch niet. Zeruja was de Moeder van Joab, maar belangrijker is de vermelding, omdat
deze Zeruja een zuster van de Koning was. Aangezien dus Zeruja een zuster was van
David, zo was Joab, Davids Krijgsoverste, een Neef van David. Dan zien wij onder
anderen nog verder genoemd, verschillende Geslachten die een zeker beroep of ambt
uitoefenden; zoals, Geslachten der Schrijvers — I Kron. 2 : 55; een Geslacht van Lin-
nenwevers — I Kron. 4 :21; een Geslacht van Handwerkslieden — I Kron. 4 : 14; en
een Geslacht van Pottenbakkers — I Kron. 4 : 23. Kennen ook wij geen Boerengeslach-
ten, Molenaarsgeslachten, Predikantengeslachten en Schippersgeslachten ?

Ook zien wij een Geslacht genoemd, dat zijn eigen Geslachtsregister bijhield. I Kron.
4 : 24—33. Doch in alle gevallen was het zo, dat al de duizenden van Israël, naar hun
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Familie-hoofden, gerangschikt en geregistreerd waren. I Kron. 7 : 1—40; I Kron. 9 : 1 .
Reeds zagen wij vermeld, het Geslacht dat zijn oorsprong vond in de Dochter van

Sesan, waarin duidelijk naar voren kwam hoe een geslacht naar moederszijde genoemd
werd. Maar in Deut. 24 : 1—10, wordt geschreven over het z.g.n. „Zwagerhuwelijk".

Wanneer een man was overleden zonder kinderen na te laten, dan moest zijn broer
de kinderloos achtergebleven weduwe tot vrouw nemen (of ie er aardig vond of niet);
en het eerste kind dat werd geboren kwam dan op naam van de overleden eerste echt-
genoot. Indien een zwager zulk een huwelijk weigerde, dan moest de genoemde we-
duwe hem zijn schoen van zijn voeten trekken en hem in het gelaat spuwen; en voortaan
zou het huis van deze man genaamd zijn „Het huis van den ontschoeide". Hoe het ech-
ter in de praktijk voorkwam, kunnen wij lezen in Ruth 3 :1—5; 4 :1—17. Hier komt
het werkelijk voor dat de naastbestaande Losser pertinent weigert om Ruth tot Vrouw
te nemen op de reeds aangehaalde Mozaische voorwaarde. Wel wilde hij de akkers
overnemen, maar de vrouw niet. Het liep hier echter met een sisser af en zonder
spuwen in het gelaat, daar de Bijbel er in dit geval niets van vermeld. Want de tweede
in volgorde, de oudste Losser, welke Boas was genaamd, was maar al te blij dat hij
Ruth kon overnemen. Niets nieuws onder de zon.

U zult zeer waarschijnlijk bekend zijn met de Psalmen van David. Doch wij kunnen
ook lezen over de Psalmen van Asaf, n.l. van Psalm 73 tot en met Psalm 83; en ook
Psalm 50. Wie deze Asaf was, wordt ons duidelijk uit de stamreeks die over hem voor-
komt in 1 Kron. 6 : 39—43. Hij leefde in de tijd van David en zijn stamreeks loopt uit
op Levi, en beslaat dus nog de behoorlijke tijdsruimte van ruim 400 jaren. Tevens wor-
den zijn vier zonen genoemd in I Kron. 25 :2. Waarna in Ezra 2 :41 , nog na de bal-
lingschap, over zijn nakomelingen wordt gesproken. Een bewijs te over, dat men in die
oude tijd getrouw het familie-boek bijhield.

Dan nog niet te vergeten, een zeer bekende bijbelse figuur, t.w. de laatste Richter van
Israël, genaamd, Samuel. Zijn stamreeks kunnen wij lezen tot en met de Vader van
zijn Bet-overgrootvader, in 1 Samuel 1 : 2. Zijn wonderlijke geboorte lezen wij in de
v.r. 19—20 en zijn Moeder, Hanna, is zelfs bij een gemiddelde bijbellezer bekend.
Nu lezen we in 1 Sam. 3 : 1—3, dat Samuel twee zonen had en deze Joel en Abia, waren
beslist niet al te braaf, want ze worden Belials mannen genoemd. Wat een contrast dus
met hun Vader. De Vader was beroemd, doch zijn zonen waren berucht. Zie voor
stamreeks Samuel, verder in 1 Kron. 22—28 en v.v. 31—38. Hierin lag het bewijs opge-
sloten dat Samuel een Leviet was, ergo, van priesterlijke afstamming. Toch had Joel, de
zoon van Samuel, een zoon die weer in het voetspoor van zijn beroemde Grootvader
trad, n.l. Heman. vs 33. Over deze Heman staat meer geschreven in 1 Kron. 15:17 en
in 1 Kron. 25 : 1—7. Volgens vs 6—7 had hij maar liefst 14 zonen en 3 dochters; en
deze zonen waren allen onder de Tempelzangers opgenomen. Dit was dus een Zangers-
familie. Dat deze Zangers, vakzangers waren, komt uit in 1 Kron. 9 : 33, waar ons
wordt medegedeeld, dat de Tempelzangers waren vrijgesteld van elke andere Tempel-
dienst, opdat zij dag en nacht met hun werk bezig konden zijn.

Wij moeten dus eerlijkheidshalve wel constateren, dat men volgens de Bijbel zijn
Stamboek niet te nauwkeurig kan samenstellen. Het — Eert Uw Vader en Uw Moe-
der — loopt als een gouden draad door alles heen. Eert Uw Vader en Uw Moeder is
één der Tien Geboden, een Goddelijk Voorschrift dus. Wie dus het eren van Vader en
Moeder nalaat, hoe zal hij God kunnen eren ? Zodat het „Eert Uw Vader en Uw Moe-
der" de grondslag is van alle ware Godsverering.

HET NIEUWE TESTAMENT
In het Nieuwe Testament komt slechts zeer weinig voor op het gebied van ons

onderwerp. Doch wat er in voorkomt, dat overtreft alles. Het begint er zelfs mede.
In Mattheus 1 : 1—17 en Lucas 3:23—38, lezen wij de grootste en langste stamreeks
ooit door iemand bezeten, n.l. de stamreeks van Jezus Christus.

Mattheus laat ons zien de stamreeks vanaf Abraham, doch Lucas zelfs tot Adam.
Verder kon het toch wel niet. Maar deze stamreeksen geven na David een verschil in
namen te zien. Hoe komt dat ? In Lucas 3 : 31 wordt ons de naam Nathan genoemd
en in Matth. 1 : 6—7 zien wij Saomo vermeld. Hier hebben wij echter niet te doen
met een tegenstrijdigheid, maar met niet anders dan de stamreeksen van Vaders- en van
Moederszijde. In Lucas zien wij de stamreeks van Maria en in Mattheus de stamreeks
van Joseph. In vs 20 noemt de engel Joseph, „Joseph zoon van David". En ook Maria
stamde uit het Huis van David. Jezus stamde dus op dubbele wijze uit het geslacht
van David. Geen wonder dat Hij dus de Zone Davids werd genoemd.

Maar, zoals reeds gezegd, overigens zien wij in het Nieuwe Testament bijna niets
over genealogie vermeld ; uitgezonderd één fragment dienaangaande van de Apostel
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Paulus. Deze schrijft aan de Romeinen, dat hij stamt uit het nageslacht van Abraham,
uit de Stam Benjamin. Zie Rom. 11:1. Den Philippenzen schreef hij ook, dat hij uit
de Stam van Benjamin was. Paulus was dus nog wel op de hoogte betreffende zijn
familie-herkomst van Benjamin.

Ook Anna, de Profetes, wist Van hare afstamming uit de Stam van Aser. Lucas
2 : 36. Verder zien wij dat Zacharias, de Vader van Johannes de Doper, uit de stam
van Levi was, dus Johannes de Doper ook; en wel uit de afdeling van Abia, een zoon
van Ithamer, de zoon van Aaron ; ook zijn Moeder was uit de stam van Levi. Luk. 1 :
5—7; 1 Kron. 24 : 11. Doch genoemde Elisabeth was een verwante van Maria ,de
Moeder van Jezus. Nu is één ding zeker, dat de vader van Maria uit de stam van Juda
was en de vader van Elisabeth uit de stam van Levi. Het is dus mogelijk dat de Vader
van Maria een levitische vrouw had, of dat de vader van Elisabeth een vrouw had uit
de stam van Juda.

Dan lezen wij nog over het Hogepriesterlijk geslacht, Handelingen 4 :6 . In de Open-
baring wordt nog wel gesproken over een indeling naar de stammen Israëls, maar dit
is in meer geestelijke zin. In Titus 3 vers 9 lezen wij over „dwaze vragen en geslachts-
rekeningen." Let u goed op, dat het hier gaat over „dwaze" geslachtsrekeningen. Dan rest
ons nog 1 Tim. 1 : 3—4. Hier wordt gesproken en gewaarschuwd tegen fabels en on-
eindige geslachtsrekeningen. Nu, dat er maar al te vaak is gefabeld geworden op dit
gebied, is maar al te waar ; en als men niet fabelt dan tracht men te verdoezelen. Het
is beide dwaas. En als we zien dat we menselijker wijze uitgezocht zijn, dan moeten
we weten op te houden en niet het onmogelijke trachten te bereiken. Wij moeten tevre-
den zijn met zoals het is. Anders wordt genealogie een chronische ziekte. Want ook
van gezond voedsel kan men zich ziek eten. Gezonde genealogie gaat uit van het
„Eert uw Vader en uw Moeder." Doch wie het te hoog wenst te vinden, die gaat uit
van het: „Hoe kan ik mijzelf voor de mensen eren". In 1952 was ik in Engeland en
op een avond zat ik in de leeszaal van ons College en las daar The Times of een
ander engels dagblad. Het was juist voor de kroning van Koningin Elisabeth II en
ook Amerika liet dit niet onberoerd. En volgens dit blad, zochten nu vele Amerikanen
naar hun Engelse afstamming. U weet sommige Amerikanen gaan er trots op van de
Pelgrimvaders af te stammen. En juist deze laatste afstamming, juist dat wilden ze
vinden. En och lieve, dan ontdekte men weieens voor de aanvragers, dat zijn Engelse
Voorvader naar Amerika ontsnapt was en daardoor de galg was ontlopen, aangezien
hij tot de strop was veroordeeld van wege diefstal van een schaap. Wel, dat was dat.
Dat was géén Pelgrimvader. Maar indien het dan zo is? Is het dan zo erg ? Laat het
dan zo zijn. Het stelen van dat schaap is natuurlijk nooit goed te praten. Maar zie het
eens anders. Die voorvader was in alle gevallen een pientere jongen die zich niet voor
een schaap de strop liet aandoen. En als zijn nakomelingen nu maar niet zelf stelen,
dan behoeven zij er zich niets van aan te trekken. En als mijn voorouders arm waren,
wel wat zou dat ? Als ze maar eerlijk waren. Dan kan ik trots op hen zijn ; want we
kunnen natuurlijk moeilijk trots zijn op een voorvader die als schapendief het land moest
ontvluchten. Maar je er voor schamen, is weer wat anders.

Ik stond eens in een winkel in Utrecht en even later kwam een Baron binnenstappen.
Hij was een eenvoudige en vriendelijke Heer met een klinkende naam. Even later ver-
trok hij weer. Toen zei de winkelchef: „Snap je dat nou, nu heb ik hem een half jaar
geleden een rekening gestuurd, maar hij praat er niet over. Betalen, ho maar." En ik,
niet adellijke drommel, betaalde mijn rekening. Want als ik meen een zekere stand te
bekleden, dan mag ik mij niet alles veroorloven, hoewel het misschien door vele anderen
gedaan wordt. Want „Noblesse oblige".

Wat nut mij een gehele stamreeks deugdzame voorouders indien ikzelf niet deugd-
zaam ben ? Toen mijn Vader stierf was hij niet rijk, maar hij had geen cent schuld.
Dat is één van de mooie herinneringen die hij mij van hem heeft achtergelaten. Dit
voorbeeld mag ik mij steeds voor ogen houden. Hij hield mij altijd voor : „Jongen, er
kan je soms plotseling iets overkomen, en wat dan ?" Ja, dan zou ik zijn schuld hebben
kunnen betalen ; iets wat ook wel gebeurd. Maar dat wilde hij juist niet; hij wilde
niet dat een ander ook het geringste voor hem zou te betalen hebben, na zijn dood,
al was het ook zijn eigen zoon. Dit is zeer ouderwets, het moge zijn. Nobilitatus
virius, non stemma character. Want het is wel aardig wanneer er hier en daar
op de portrettengalerij onzer Voorvaderen enkele gouden kragen schitteren, daar hou-
den we bijna allen van ; wat dit betreft is de mens gelijk een ekster, hij houdt van wat
blinkt. Maar als er onder die gouden kraag tevens nog een gouden hart aanwezig was ;
wel, dan was dat er waar het tóch maar om gaat. En dat staat meestal niet vermeld
in de oude doopregisters, of in de oude begraafboeken. Er wordt ook niet zozeer naar
gezocht. En daar houdt de Bijbel juist van. De Bijbel is tegen het „dwaze" in alle din-
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gen. De Bijbel is in alles eenvoudig en waar. Ook in de Genealogie. De Bijbel ver-
doezelt niet. In de stamreeks van Jezus, zien wij een vrouw vermeld met name Rachab.
Zij was de bet-overgrootmoeder van Koning David. Maar ze was nog meer. Zij was
een heidense publieke vrouw te Jericho tijdens de belegering van die stad door de Is-
raëlieten. Zie Jozua 2 : 1—24. Zij is dan later gehuwd met een Israëliet, met name
Salmon. Daarna zien we vermeld Ruth, een heidense Moabietische, die gehuwd was
met de rijke Israëliet Boaz. Deze Boaz was een zoon van v.n. Rachab. Zodoende was
die voormalige heidense Rachab de schoonmoeder van de voormalige heidense Ruth.
Wie zien hieruit het bewijs dat we hier niet te doen hebben met een gekunstelde stam-
reeks, aangezien deze stamreeks zeker niet de toenmalige nationale trots streelde, doch
alleen de waarheid sprak zonder enige verdoezeling.

Ik behoef hier zeker niets aan toe te voegen. Ik geloof dat we hieruit iets kunnen
leren aangaande de manier van stambeschrijving, die we nu soms nog wel eens tegen
komen.

ZEGELS EN OORKONDEN

Dat de Priesters en Oversten zegels hadden, lezen wij in Nehemia 10 : 1—28. Nehe-
mia, de Stadhouder, zette in deze beschrijving als eerste zijn zegel. In Genesis 38 : 18,
25 kan men lezen, dat Juda, de zoon van Jacob, er een zegelring op nahield. En Joh.
38 : 14 beschrijft ons het zegel-leem waarin men oudtijds het zegel afdrukte. Ook zegel-
graveerwerk was zeer goed bekend, zie Exodus 28 : 11. In jericho vond men het zegel
van „Sjema, dienaar van Jerobeam", welk zegel gemaakt was van Jaspis. In het reeds
genoemde „Seventh Day Adventist Bible Commentary" lezen wij op bldz. 435 aan-
gaande de zegelring van Juda : „Judah's „signet" was probably a cylinder seal, carried
about his neck by a cord As literature of the time makes clear, the seal was an
object of conside-rable value, since no business could be trans acted without it." Dus
in die tijd droeg men het zegel aan een snoer om de hals. Later schijnen de Israëlieten
toch ook de zegelring aan de rechterhand te hebben gedragen, zie Jeremia 22 : 24. Ook
de Egyptenaren droegen de zegelring aan de hand. Gen. 4l : 42. Zie ook nog Haggai
2 : 24. In de Gelijkenis van de Verloren Zoon is ook sprake van een ring. Waarschijn-
lijk is hier aan een zegelring te denken. Deze teruggekeerde jongeman had zich wer-
kelijk de familie onwaardig betoond, zodat een gewone ring niet zo duidelijk van een
weder herstelling zou gesproken hebben als een zegelring, de ring der Familie. Luk.
15:22. Dan zien wij nog hoe de priesters het graf van Jezus verzegelden. Matth.
27 : 65—66. En tot besluit zien wij hoe de koning Ahasveros zijn zegelring aan Haman
ontnam en die gaf aan Mordechai, de Oom van de Koningin Esther. Esther 8 : 2.

Met dit alles hebben wij nu gezien hoe de heraldische gedragingen en de genealogie
in de Bijbel al evenzeer voorkomen gelijk in het vroegere en hedendaagse leven. Genea-
logie is in de Bijbel zeer gewoon. Beoefen dus deze wetenschap met de grondgedachte
„eert uw Vader en uw Moeder" en gij bevindt u dan zeker op Bijbelse bodem.

Wij lezen van Gedalja ook in Jeremia hfdst. 41 : vers 2,
dat Gedalja werd vermoord door Ismael de zoon van
Nethanja. (Zie 2 Kon. 25:25). Nu is het wel eigenaardig,
dat het juist zijn de zegels van Gedalja en Jaazanja. De
vader van Gedalja, t.w. Ahikim de zoon van Safan, had
eens de profeet Jeremia het leven gered. Jer. 26 : 24. Ge-
dalja was ook niet tegen Jeremia en volgde in veel het plan
van de Profeet. Dit zijn enkele trekjes van de persoon.

Jaazanja was zeer waarschijnlijk een medeplichtige bij het
Zegel van Gedalja vermoorden van Gedaljahoe. Het zegel van Gedalja werd
„Van Gedaljahoe" gevonden te Lachis, ten Z.W. van Jeruzalem. Het zegel

,Die over het huis staat" van Naazanja werd gevonden te Teil en Nasbeh. Wij zien
Zie 2 Kon. 25 : 22—23 op dit zegel een haan afgebeeld ; dus een bewijs dat men

ook toen reeds dierenfiguren op het zegel gebruikte. Dus
door deze twee zegels, zijn tot ons gekomen, het zegel van de vermoorde en een mede-
plichtige aan die moord.

Bij de Romeinen was een overeenkomst pas authentiek wanneer deze acte met zeven
zegelen was verzegeld. Dit komt overeen met wat we kunnen lezen in Openbaringen
5 : 1 , waar sprake is van een Boek met zeven zegelen.
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Ruwe schets door schrijver van de heraldische dierenfiguur die we kunnen zien op
de Apostelkerk te Rome. Sinds Marius (100 j . v. Chr.) werd deze figuur voor de

Romeinse legioenen uitgedragen.
De romeinse Adelaar was het gevreesde Veldteken voor vele volken ; en zelfs hebben
zij eenmaal dit veldteken der Romeinen in de Joodse tempel geplaatst, hetgeen een
formele opstand tengevolge had. Dit is het veldteken dat door Jezus en Zijn Discipelen
menigmaal is aanschouwd. Dat veldteken der Romeinen was reeds door Mozes voor-
zegd geworden. „De Heere zal tegen u een volk verheffen van verre, van het einde
der aarde, gelijk als een arend vliegt; een volk welks spraak gij niet zult Verstaan."
Deut. 28 :49. En inderdaad, de taal der Romeinen verstonden de Joden niet, ofschoon
in vroeger tijden, zij wel de taal van de veroveraars verstonden, omdat dit meestal

ook Semitische volken waren of er nauw mede samenhangend.

In 1 Koningen 21:8, is sprake vari
het Tienstammenrijk, Israël. Wat was

Indruk in was van het zegel van
Jaazanja ± V/i vergroot. In 1932
gevonden bij de opgraving van Teil

en Nasbeh.
„Van Jaazanja knecht des Konings".

2 Kon. 25:23.

het koninklijk zegel van Achab, de koning van
er gaande ? Wel, Koning Achab had zin in de
tuin van zijn buurman Naboth. Achab wilde
met goed geld betalen, of zelfs op een andere
plaats er een mooiere en betere wijngaard voor
in de plaats geven. Doch dit wilde Naboth
niet, onder geen voorwaarde. Hij zeide : „Dat
late de Here verre van mij zijn, dat ik U het
erfdeel mijner Vaderen geven zou." 1 Kon.
21 : 1—25.

Zijn of waren vele van onze Nederlandse
Boeren niet precies hetzelfde ? Hoe gaat het
een rechtgeaarde Boer aan zijn hart, wanneer
hij door overmacht een stuk grond verliest,
dat door zijn Voor-Vaderen was verworven.
Een Boer izal Naboth het beste kunnen be-
grijpen.

En Izebel de koningin, nam en schreef
brieven en verzegelde ze met het zegel van
de Koning ; waarna het niet lang duurde of
Naboth werd door steniging vermoord. Maar
Naboth was een taaie rechtgeaarde Boer en
gaf zijn familie-erfstuk niet af; ook niet aan
de Koning. Dan maar liever dood. Wij zien
dus hoe hoog in de Bijbel de Familietrouw
staat aangeschreven en hoe deze mensen op
hun stuk stonden indien het daar op aan kwam.
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DE WAPENS SPREKEN!
(De Waal Malefijt)

door Dr. H. KITS NIEUWENKAMP

In „Gèns Nostra", jrg. XI (1956), blz. 261 e.v. vermeldt wijlen ons
erelid de heer R. T. Muschart in zijn vervolg-serie „Een en ander om-
trent familiewapens" op blz. 263 „Malefijt". In de summier gestelde
gegevens komt de heer Muschart terecht tot de conclusie, „dat het dier
in dit wapen {Malefijt) geen vliegende visch, doch een vliegende vogel
zal moeten zijn en dat dit wapen, voor zover het dier betreft, een spre-
kend wapen zal zijn."

Dit nu is volkomen juist, doch hier valt meer over mede te delen. In
de eerste plaats schreef ik onder het pseudoniem T. ]. van Salland in
„Sibbe", jrg. IV (1944), blz. 24 e.v. het artikel „Een tweetal sprekende
vogelwapens", waarin ik tot dezelfde slotsom kwam. Ik heb het daar
o.a. over het wapen van de zuidnederlandse familie De Waal Malefijt.
Dit wapen wordt als volgt geblazoeneerd :

Gevierendeeld : I en IV, in zilver twee schuingekruiste
leliestaven van goud, overtopt door... „een vliegende
vis" (!) van natuurlijke kleur (= Malefijt); II en III,
in blauw een onthoofde leeuw van zilver met drie bloed-
stralen of bloeddruppels er uit komende, vergezeld in
de herald. rechter bovenhoek van een vijfbladige roos
van rood (= De Waal). Helmteken: „de vliegende
vis" van het schild, staande op de wrong. Dekkleden :
herald. rechts: zilver en zwart, herald. links : zilver en
blauw.

Dit wapen werd o.a. gevoerd door Johan de Waal Malefijt, geb. Am-
sterdam 2 dec. 1767, overl. ald. 17 juli 1823, gehuwd aan Geerttuida
Storm. Zie voorts ook, behalve de opgave bij Muschart, het Armorial
Général van Rietstap, dl. II, Suppl. Appendix en „De Navorscher",
1886, blz. 432.

Ik schreef destijds, of inderdaad een vliegende vis als wapenfiguur
wordt aangetroffen, weet ik niet. Een voorbeeld is mij althans niet be-
kend. Een feit is evenwel, dat we in het wapen De Waal Malefijt zeer
zeker n i e t met een vliegende vis te doen hebben. De kwartieren I en
IV in het wapenschild vertonen ons het wapen Malefijt; de kwartieren
II en III geven het wapen van de Brabantse familie De Waal, vgl. ook
Vos de Waal. De naam Malefijt klinkt ons noordnederlanders vreemd
in de oren. Wat betekent hij ?

Het oude, beproefde werk van Joh. Winkler „De Nederlandsche ge-
slachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en beteekenis" geeft ons de
oplossing over deze Vlaamse naam. De namen Malefijt, Malefeyt en
Maelfeyt zijn die van een kleine zeevogel, de zgn. stormzwaluw. Winkler
bedoelt hier het z.g.n. vaal stormvogeltje, veel gelijkende op een zwaluw.
Dit diertje is (vaal) zwart, stuit wit, een witte dwarsstreep op de vleu-
gels, snavel en poten zwart; 20 cm. Staart gevorkt. Na stormen op de
kust. (Thijsse en Van Balen). De naam „malefijt" is dan volgens Wink-
ler oorspronkelijk een woord van Romaanse oorsprong en waarschijnlijk
van de Portugezen overgenomen. Winkler meent echter, dat deze familie-
naam niet van de vogelnaam is afgeleid, doch een verbastering is van
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de Franse geslachtsnaam Malfait, voor de weergave dus van de Franse
naam Bienfait, die ook in Nederland als geslachtsnaam voorkomt.

Ik wil dat niet omstrijden, doch een feit is evenwel, dat de familie
Malefijt in kwestie wel degelijk haar naam van deze stormzwaluw heeft
gedacht, zij het dan ook misschien als woordspeling bedoeld, getuige
het stamwapen Malefijt, waarin dan ook voor ,,de vliegende vis" (!)
in het wapen „een vliegende stormzwaluw of malefijt" gelezen moet wor-
den, m.a.w. een „sprekend" wapen dus, afgeleid van de naam ! Deze
malefijt of stormzwaluw dient dan in het wapen Malefijt afgebeeld te
worden vliegende van natuurlijke kleur en staande op de wrong. Hier-
mede is zowel de naam Malefijt als de hoofdfiguur in het wapen van
die familie volledig verklaard, waarbij tevens voorgoed afgerekend is
met de vermeende „vliegende vis" in dit wapen van het van oorsprong
zuidnederlandse geslacht (De Waal) Malefijt. Stormzwaluw is de offi-
ciële naam, terwijl „malefijt" de volksnaam is, in 't bijzonder bij onze
zuidelijke buren, de Vlamingen, in gebruik. Ook hier weer als bij zovele
voorbeelden, een brokje volkskunde, hand in hand gaande met de
wapenkunde. Het is dan ook noodzakelijk, wil men met vrucht de wapen-
kunde en haar symboliek beoefenen, men ongetwijfeld de volkskunde
niet over het hoofd mag zien, noch mag verwaarlozen ! Inderdaad, uit
de volksmond s p r e k e n de wapens !

En dat voor dit stormvogeltje, de Vlaamse malefijt inderdaad in breder
kring belangstelling bestaat, moge getuigen, dat in 1937 voor de Konink-
lijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam over dit
onderwerp een lezing werd gehouden door dr. R. van der Meulen. Aan
een ongedateerd krantenverslag, zonder nadere bronvermelding, welwil-
lend door de Documentatiedienst verstrekt, wordt het volgende ontleend.

Behalve in de min of meer geijkte vorm „malefijt" is het woord ook
aangetroffen in de vormen „malefiet" of „malefietje", „mallefiet" en
„malefeiter". Zeelieden hebben gedacht aan Portugees male vista : slecht
gezicht of slecht voorteken, omdat de stormvogeltjes de storm voorspel-
len, ja, naar zeemansgeloof, hem zelfs verwekken kunnen. Het Neder-
landsche Woordenboek gist in dit verband, dat het van het Franse malé-
fique : een kwade invloed hebbende, zou kunnen komen.

Dr. van der Meulen geeft de voorkeur aan een Portugese afkomst,
doch niet uit male vista, dat naar vorm en betekenis niet overtuigend is,
maar uit Portugees „malfeiter": = kwaaddoener, in de zin van : boze
geest, duivel, meent hij dat ons woord kan zijn overgenomen.

In diezelfde sfeer wil van der Meulen het raadselachtige Engelse en
Franse „petrei" zien. Engelse zeelieden hebben deze benaming met de
apostel Petrus of Sint Pieter in verband gebracht, omdat het storm-
vogeltje over de golven schijnt te lopen, gelijk Petrus pp het water wan-
delde. Doch deze vergelijking gaat niet geheel op en de taaigeleerden
van de tegenwoordige tijd geloven dan ook niet meer aan de juistheid
van deze etymologie, zij zien er slechts een volksetymologie in.

De heer van der Meulen zou deze naam in oorsprong op één lijn
gesteld willen zien met het Engels „devil's bird". En dan zou „petrei"
in dezelfde sfeer zijn ontstaan als „malefijt" of „malefieter" uit Portugees
„malfeitor", de sfeer die men zo juist uitgedrukt vindt in het oude En-
gelse zeemansgezegde : „A man who would go to sea for pleasure, should
go to heil for pastime."

In historisch verband werd nagegaan hoe de Engelse zeelieden dit
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woord aan de Duitse zeevarenden ontleend zouden kunnen hebben van
Peterl, volgens Grimm een oude Duitse naam voor duivel of boze geest.
Ten slotte werd nog gewezen op de namen „oiseau diable" en „diablo-
tin" uit Franse reisbeschrijvingen voor een vogel, die Buffon tot de
pétrels rekende.

Wederkerige invloed in verband m<_t de geslachtsnaam Malefijt acht
Dr. van der Meulen niet uitgesloten.

Doorn, 1956.

De twaalfde afdeling der N.G.V. te 's-Hertogenbosch opgericht
Op zaterdagmiddag 26 oktober j.l. is de 12-de afdeling der N.G.V.

te 's Hertogenbosch opgericht in nauwe samenwerking met de Sectie voor
geslachts-, naam-, en wapenkunde van het Provinciaal Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant.

Na een hartelijk welkomstwoord door de voorzitter der sectie Mr
ƒ. P. W. A, Smit, waarin deze zijn volle vertrouwen uitsprak over de
toekomstige samenwerking van beide organisaties in deze nieuwe afde-
ling, gaf de voorzitter der N.G.V., Mr E. H. Y. van Hees, een uiteen-
zetting over de werkwijze van onze vereniging. Spreker legde de nadruk
op het feit dat het oprichten van nieuwe afdelingen tot nu toe steeds
gepaard is gegaan met het opbloeien van de genealogische activiteit in
de betrokken plaats.

Het reeds van tevoren voorlopig vastgestelde afdelingsbestuur werd
door de vergadering aanvaard.

Direct hieraansluitend gaf de Heer Jac. ]. M. Heeren, oud archivaris
van Helmond, een zeer geestige voordracht over het onderwerp „Ernst
of Amerikaanse humbug op het kasteel van Deurne", behandelende het
recente bezoek van de Amerikaan VanDusen, beweerde afstammeling
van de Heren van Deurne, aan het kasteel aldaar. Spreker besprak in
vogelvlucht de gang van zaken van dit bezoek, dat via de pers reeds
algemene bekendheid verkreeg, om daarna als klap op de vuurpijl met
het bewuste bewijs van afstamming in boekvorm op de proppen te komen,
wat via allerlei omwegen juist enige dagen vóór deze vergadering in zijn
bezit was geraakt. Bij deskundige beschouwing van deze tekst bleef van
de beweerde afstamming niet veel over.

Aan het slot van deze boeiende voordracht dankte de nieuwe afde-
lingsvoorzitter de spreker. Hij hoopte op de volgende bijeenkomsten een
evengrote opkomst (45) te mogen constateren.

Het afdelingsbestuur is als volgt samengesteld :
M. Scholten van Aschat, Voorzitter.
Mr H. J. Bernsen, Secretaris : p/a Rijksarchief Waterstraat 20, Den

Bosch.
Mr J. P. W. A. Smit, lid.
Jhr Mr D. B. C. C. M. de Roy van Zuidewijn, lid.
De post van penningmeester wordt voorlopig door de secretaris waar-

genomen.
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BOEKBESPREKING

Dr. A. W. E. Dek. De Heren van Reimerswaal en het Zeeuwse ge-
slacht Blok. 's-Gravenhage 1957.

De schrijver zet de reeks genealogiën voortkomende uit zijn kwartieren voort met
deze belangrijke uitgave. Het eerste gedeelte is gewijd aan het oude geslacht Kervinc
van Reimerswaal, aanvangende in 1265 (Oorkondenboek de Fremery No. 148), waarin
hij deze familie voortzet tot de Xle generatie 1563, en daaraan enige staten van aan-
verwante families, als de Borselen's, Wassenaar's van Duivenvoorde, Van Swieten,
Van Glimes en de Henegouwse en Bourgondise Huizen toevoegt.

Hoofdstuk II bevat hoofdzakelijk het geslacht Blok tussen 1214 en 1600, waarna
dan de verschillende takken van die famlie tot op heden worden behandeld.

Het doel van de combinatie Van Reimerswaal en Blok in dit boek, is te komen tot
de erkenning van de wetenschap, dat de Blok's uit de Reimerswaal's stammen.

Dr. Dek heelt echter niet tot dit resultaat kunnen komen, al moet gezegd worden, dat
er grote waarschijnlijkheden hiervoor bestaan.

Ik heb dit boek met veel belangstelling gelezen en ik kan het in alle opzichten aan-
bevelen, omdat vooral de beide eerste hoofdstukken, die de middeleeuwen behandelen,
het lezen overwaard zijn.

Gymnasium Winschotanum. Gedenkboek bij het 125-jarig jubileum
1832—1957, onder redactie van Dr. Mr. E. ]. jonkers, Ir. Th. P. E. de
Klerck, Dr. A. F. Mellink. Winschoten 1957.

De belangrijkheid van dit gedenkboek ligt voor ons genealogen vooral daarin, dat
zich naast de geschiedenis der school, vanaf bladzijde 61 tot 139 lijsten van Curatoren,
Rectoren, Conrectoren, Leraren, bedienend Personeel en Leerlingen zich bevinden, van
de hand van ons geacht medelid Ir. Th. P. E. de Klerck, die zijn sporen op dit gebied
ook voor Gens Nostra reeds heeft verdiend-

Onze hartelijke gelukwensen aan de school en aan de Redactie-commissie bij de
verschijning van dit boek.

R. ]. Bakker. Het nageslacht van Jacob Duirts en Geertjen Peters
Woest. Groningen, 1957.

Met veel toewijding en nauwgezetheid heeft de schrijver deze genealogie samenge-
steld en het is een genoegen alle gegevens, die zijn samengebracht, te overzien. Zijn
lijsten van beklemde meyers op de Rodeschoele, van de boerderij te Stitswerd en van
de Hylkemaheert geven een goed beeld van de vele onderzoekingen, die de schrijver
zich getroost heeft.

D'e eerste generatie begint eerst in 1691, waarna de samensteller de geneologie be-
schrijvend voortzet, wat deze aan belangrijkheid doet winnen.

Registers op de verschillende in het boek vermelde, aanverwante families besluiten
het boek.

Een goede proeve van genealogische arbeid.

Recueil .de l'Office Généalogique et Héraldique de Belgique VI,
Editions Tradition et Vie, Bruxelles 1957.

Deze fraaie uitgave bevat: Chevalier A. de Selliers de Moranville. Deux armoriaux
manuscrits d'Ostende au XVIIe siècle ; X. G. V. Curiosite's héraldiques, numismatiques
et autres.

Armoiries familiales nouvellement concédées ou reconnues par S. M. Ie Roi,
1956—1957.

Hugues de Lannoy, Ie bon Seigneur de Santes 1384—1456.
Roger Harmignies. Les titres des membres de la Maison Royale de Belgique.
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A. van Langenhove de Bouvekercke. Les de Clerc sgr.s de Bouvekercke.
Notre Bibliothèque.

Vicente de Cadenas y Vicent. Antecedentes relativos a la Heraldica
Municipal Catalana que se conservan en la Seccion de Sigilografia del
Archivo Historico Nacional.

Lijst van Catalaanse Gemeentewapens, zich bevindend in de genealogische afdeling
van het Nationaal Historisch Archief.

Eenvoudige keurige getekende wapens met beschrijving ; een zeer bruikbaar geschrift.
Geschenk van de schrijver.

Ahnentafel (Taschenbuch) mit 16 Anschlusztafeln zu 128 Ahnen,
Entwurf von Prof. Otfried Praetorius.

Een handige zakkwartierstaat voor dé zeer verwoede genealogen, die hun staat
steeds bij zich willen hebben. De samenstelling is zeer correct, en de bijgeschreven
inlichtingen geven een volledige voldoening. Prijs RMk. 5.70.

Sonderdruck aus der Festschrift zur 350-Jahrfeier der Ludwigs-
Universitat-Justus Liebig-Hochschule 1607—1957.

Een prachtige uitgave met vele portretten van de Stichter en Hoogleraren der Uni-
versiteit in kleurendruk.

In Kürtze erscheint im Verlag Degener & co ,Neustadt/Aisch die Stammvolge Haes-
baert, bearbeitet v. M. Bauer, Erfurt/Bischleben, 48 Seiten und 1 Karte, 6 Ahnentafeln.

Subskripsionspreis DM 6,50 portofrei.
Wohnsitze der Famiie in Westeuropa :
Bourbourg, Bergues, Steenvoorde, Brugge, Gent, Yperen, Poperinghe, Veurne, Am-

sterdam, Eist, Nijmegen.
Versippte Familiën :
van Hecke, van Hombroich, van Beeck, van Laar, Warners, Swart, van Reyschoot,

van Tongerloo, van der Hagen, Motzfeld, Smits, von Weiier, Rappard, van Lier,
Martin, Schreiner, Hofstede.

Subskriptionen nimmt entgegen :
Dr. P. Melchers, Elsa Brandströmstrasze 3, Kleve.
Zahlungen durch intern. Postscheck erbeten auf Postscheckkonto Köln 8711 f,ür die

Kreissparkasse Kleve : ,,für Konto 3081 Melchers".
Spaterer Preis DM 8.—.

Vergeet niet de Oranje-Kalender 1958 ten voordele van „Pro Juventute"
te kopen.
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TIJDSCHRIFTEN-REVUE
(Bibliothecaris: /. /. G. Kranen, Mariëndal 5, Rozendaal (Gld.). Tijdschriften kunnen na
aankondiging in deze Revue, aan de Leden der N.G.V. op aanvrage worden verzonden).

It Beaken, Jiergong XIX. Nr. 4. Oktober 1957: Dr. O. Postma. Oer in kleaster to
Makkum; W. H. Keikes. Het Gijsbert Japiksfeest te Bolsward op 7 Juli 1823; Drs.
Y. N. Ypma. Schets van de verschuiving van dorps- naar gemeentetaken in Friesland;
Drs. H. T. J. Miedema. De parabel fan de forlerne soan yn de oersetting fan Wassen-
bergh.

De Brabantse Leeuw, Jrg. 6. No. 10, Okt. 1957: Naamlijst van studenten; F. W.
Smulders. Van Engelen alias de Waal (Bokstel); F. A. Brekelmans. De grafzelk van
Johan de Bruijn; Drs. /. B. Vermetten. De ouders van Adriaan van der Hoeven; /. A.
W. Swane. Fragment-genealogie Dagevos.

Idem. Jrg. 6. No. 11. Nov. 1957: Naamlijst van studenten; f F. J. van'Will. Genea-
logie van Will; ƒ. A. W. Swane. Van Houtert.

Met Gansen Trou, Jrg. 7. No. 10. Okt. 1957 : P: Tarc. van Schijndel S. O. Cist.
Oversten van het voormalige klooster „Marienkroon te Heusden; Pastoors en Kapelaans
te Vlijmen; Kwartierstaat van Dom Johannes van Engelen, Eerste Abt van de Cister-
ciënzerabdij; Arn. de Gouw. Het oudste wapen van Drunen.

De Limburgse Leeuw, 6e Jrg. No. 1, Sept./Oct. 1957: Jan Verzijl. Genealogie Raedts;
E. C. M. H. Vrijdag. Aantekeningen over het huis Elven te Moulingen en zijn bewoners;
L. f. Morreau. ,,'s Coninx recht tot Neuvagne" overgebracht naar Maastricht; W.
Muusse. De oudste generatie van het geslacht Coen van Herstal; Dr. /. Belonje. Van
Brederóde.

De Maasgouw. Deel LXXI, Afl. 4: J. Linssen. De Stichting van Susteren; fef Noter-
mans. Bij de „restauratie van Veldekes Sint Servaaslegende: M. K. f. Smeets. De da-
tering van de verkoopakte der heerlijkheid Geleen; Muuse. „Abshoven" en Strengnart.

De Nederlandsche Leeuw, 74e Jrg. No. 10. Okt. 1957: Mr. Dr. J. L. J. van de Kamp.
Nog een tak afstammelingen van Willem de Zwijger; O. Schutte. De geslachten Appel-
door en Apeldoorn uit Harderwijk; Ir. /. MacLean. Stampioen; Mr. J. Belonje. Een zerk-
fragment van 1559 te Dodewaard.

Idem. 74e Jrg. No. 11, nov. 1957: A. H. Drijfhout van Hoo[[. De nakomelingen van
Roelant van der Beke, Ie deurwaarder van het Hof van Holland; K. Zijlstra. Een geval
van landverraad in de zeventiende eeuw of de geschiedenis van Laurens van Heems-
kerck; /. Steur. Nassau-Katzenelnbogen sinds 30 juni 1557.

Het Personeel Statuut, 8e Jrg. No. 10. Okt. 1957: Het nieuwe personen- en familie-
recht in de Tweede Kamer; De verplichting tot het doen van geboorteaangifte.

Familie und Volk. 6. Jrg. Heft 5. Sept.-Okt. 1957; G. Roesier. D'ie Entwicklung
genealogischer Gruppen; R. Muller. Reichskanzler Michaelis; W. Huschke. Die thü-
ringischen Eichelmann-weimarische Furstensprossen?; P. Strack. Kreisfremde in den
evangelischen Ehebüchern von Lahr in Baden (1681—1804).

Bijgevoegd: Schrifttumsberichte zur Genealogie. Deutsche Wappenrolle, Band VII.
Bogen 3.

Der Grafschafter, Jrg. 1957, Folge 57. Okt: XV. Friedrich. Heimat zwischen gestern
und morgen; G. Klopmeijer. Die Juden in der Grafschaft; Dr. Kumerloeve. Ein fliegender
Edelstein; L. Sager. Spechtfallen.

Mitteilungen des Herold, No. 51—52, Marz-Mai 1957: Aantekeningen over genea-
logische en heraldische publicaties uit de gehele wereld.

Hessische Familienkunde. Band 4. Heft 4. 1957: Schoof. Der Verwandtenkreis der
Brüder Grimm; Graser. Der Fuldaer Nobelpreistrager Ferd. Braun und seine Ahnen;
Dr. E. Bartholomaus. Die Familie Loener von Laurenburg in Biebrich; Geissler. Amts-
personen u. Leerschafte. Diener im Lanau-lichtenburg. Amt Babenhausen ; Knöpp u.
Weber. Trauungen Auswartiger in Darmstadt 1618—48.
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Zeitschrift [ür Niedersachsische Familienkunde, 32. Jrg. Heft 5, Sept. 1957: Th. O.
Achelis. Deutsche Studenten als Hofmeister in Skandinavien wahrend des Dreiszig-
jahrigen Krieges; E. Reinstorf. Bütlingen im Landkreis Lüneburg; die Besitzer der 14
Höfe von 1540—1950; W. Albers. Die Apotheker-Familien der Ahrensburger Adler-
Apotheke; W. Leverenz, Bürgermeister Hinrich Winckelmann in Harburg und seine
Nachkommen; K. E. Schultze. Auf den spuren eines Fahnenschmieds nach dem Nordi-
schen Krieg.

Mitteilungen der Niederlandischen Ahnengemeinschaft e.B. Sitz Hamburg. Band 2.
Heft 5, Okt. 1957: Dr. K. D. Möller. Versuch einer Genealogie der Familie von Beseier
(von Beselaer); K. E. Schultze. Zur Familie Basilier.

Südwestdeutsche Blatter für Familien- und Wappenkunde, Jrg. 9. Heft 3, Okt. 1957:
Karl Hesz. Die Leonberger Zimmermannsfamilien Abelin/Abel; Reinhold Scholl. Aus-
wanderung aus Baden und Württemberg nach Chile 1850—1852.

The Coat of Arms, Vol. IV. no. 32, Oct. 1957: Rowland Bretton. The arms of the
Inns of Court; Ference O'Neill. Adam Loutfut's Book; Sir George Bellew. Garter King
of arms. Caduceus; Colin Campbell. Recent Campbell Matriculations and Grants; C. R.
Humphery-Smith. Tiger and Mirror; M. H. Jackson-Lipkin. The Beaufort legitimation;
Motley Heraldry;; A. Colin Cole, F.S.A. Devises of arms during the fifteenth century;
Charles Crisp. Heraldry in Castle Bromwich.

C. W. Scott-Giles, O.B.E., M. A. Some historie Coats of Arms. Part 5. N. (Napier)
— Y (Yorke).

Heraldry Gazette, Vol. 1. No. 4, Oct. 1957: News and Comment; Programme of the
Heraldry Society.

The Genealogists' Magazine, Vol. 12. No. 11, Sept. 1957: Lt. Commander W. A. C.
Sandford. Medieval Clerical Celibacy in England; Roger H. Ellis, F.S.A. Records of
the American Royalists' Claims in the Public Record Office; Oregoe D. P. Nicholson.
F.S.A. Some early emigrants to America.

The Geneatogical Quarterly, Vol. XXIII. No. 3, Notes and queries dealing with
British and American family and clan history and biography. Spring, 1957; Family
Crests (S.); Notes and queries; Reviews.

Instituto International de Genealogia y Heraldica, Hoja informativa. Ano IV. No. 73.
lde Octubre de 1957: Adelijke titels; bibliografie; mededelingen van het Instituut;
Gemeente-wapens.

Idem, No. 74, 15de Oct. de 1957: Gemeente-wapens; Société Suisse d'Héraldique;
Idem, No. 75, lde Nov. de 1957: Adelijke titels; bibliografie; mededelingen.

Der Schweizer Familienforscher. Le Genealogiste Suisse, Jrg. XXIV. No. 6/7, Aug.
1957: P. Lachat. Lateinische Bezeichnungen in alten Kirchenbüchern; Buchbesprechungen.

The Genealogical Helper. Eighth Annual Exchange Edition. Vol. 11. Number 3.
Logan, Utah, September 1957.

Your Ancestors, by Harry Ferris fohnston. Vol. 11. No. 3, Autumn 1957: Genealo-
gische aantekeningen betreffende de Amerikaanse families Johnston, Wilcox, Stewarts,
Borden, Dibble, Farnham, Heardsley, Wilson, Maxson.

The New York Genealogical and Biographical Record, Vol. 88. Number 3, July 1957:
The James Smith family of North Hempstead, N.Y.; A branch of the „Rock" Smith
family; Baptisms of the Dutch Reformed Church of Consackie, Greene County, New
York; The Denslow family in America; Marriages of the Dutch Reformed Church of
Claverack, Columbia County, N. Y.

Genealogical Forum of Portland, Oregon, Vol. VII. No. 1. September 1957: Be-
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stuursmededelingen; Vragen; Some abstracts of wills, in surrogate's office, Troy, N.Y.
copied by Mrs. George E. Francher of Troy.

Idem, October 1957: Bibliotheek; Bestuursmededelingen; Wapens voor afstammelingen
van ingezetenen van Oregon; Some abstracts of wills, vervolg zie boven; Index to
Oregon donation land claims.

Idem: Y.ear Book 1957—58; Bestuursmededelingen; ledenlijst; Connecties met bui-
tenlandse genootschappen (zeer beperkt).

Schramm Family Society News, Number 16, April 1952; 27, September 1954; 31,
May 1956; 32, September 1956; 33, December 1956.

Amsterdam, nov. 1957. W. D. H. ROSIER.

Verschenen is bij Southern Book Co, St. James Hotel Charles St. at Centre, Balti-
more 1, MD: Catalog No. 174: Local History and Genealogy.

A Selection of Basic Genealogical Reference Books.

The Publishers Hodges Figgis and Co Ltd 6 Dawson Street, Dublin zullen eerstdaags
het licht doen zien :

Irish Families. Their names, arms and origins, by Dr. Edward MacLysaght, Chief
Herald of Ireland, chairman of the Irish Manuscripts Commission.

Het boek zal prachtig geïllustreerd worden door Miss Myra Maguire, Heraldic Artist
to the Genealogical Office in Dublin Castle.

Verkrijgbaar bij Kirberger en Kesper, Oude Turfmarkt 153, Amsterdam-C. Prijs
f 60.90.

FAMILIE HOMAN.

Wie Drentse voorouders heeft, weet hoe moeilijk het is om in dit landschap, dat
feitelijk een boerenrepubliek was, gegevens over hen te vinden, want er is bitter weinig
terecht gekomen van de boeken en papieren, die men elders zorgvuldig wegsloot.

Uiterst zelden vindt men concrete gegevens over familierelaties vóór de achttiende
eeuw. Vandaar dat wij dit stuk publiceren.

Actum op de goorspraecke gehouden tot Vries den 15. sept. 1702
De Ette Jan Homans, Fredecick Homans, Willem Homans, gebroederen tot Ext woon-

agtich, Harmen Homans tot Haeren, De E. Lucas Nijsing, scholts tot Westerbork,
Frederick Nijsing schults tot Beijlen en de Ette Jan Alting wegens sijn vrouw en on-
mondige kinderen, 't saemen Homan of descendenten van Homans klaegen over Dide-
ricus Stegnerus, praedicant tot Vries, ter oirsake bedaagde sich niet heeft ontsien op
den 3. meij 1702 ten huijse van de schultis Wolters van claegeren haere eerlijcke en
onbesproockene familie bij occasie van een seker different met de student Jannes Homan
in een publijcq geselschap te seggen en uit te roepen, dat Homans familie van older tot
older altoos geweest waren schelmen en dieven, welcke atroce en schrikkerlijcke iniurie
claegeren als van een oude, eerlijcke en onbesproockene familie niet staande te dulden etc.

Breda. JAC. R. W. SINNINGHE.

Bij deze vestigen wij er Uw aandacht op, dat de volgende jaargangen van het
maandblad „De Nederlandsche Leeuw" nog verkrijgbaar zijn:
1884(b), 1885(a), 1886(a), 1887(b), 1888(b), 1908(b), 1913(b), 1914(a), 1915(a),
1916(a), 1917(b), 1922(c), 1925(b), 1926(c), 1928(b), 1929(b), 1932(b), 1934(b)
1935(c), 1936(d), 1939(d), 1941(o), 1942(b), 1943(c), 1944(d) 1945—1946(a),
1947(a), 1948(c), 1949(c), 1950(c), 1951(d), 1952(c), 1953(c), 1954(b), 1955(d)
en 1956(d).
a = f2,50; b = f3,50; c = f5,—; d = f7,50.

Bestellingen gelieve U te richten aan het: Bureau van het Koninklijk Nederlandsch
Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Bleijenburg 5, 's-Gravenhage.
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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 Hoofdredacteur 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.
CXIII. VAN DER TAK.

Op 27 maart 1678 huwden te Kralingen Pieter Louwernts van der Tack en Marijtje
Willems. Gaarne gegevens over geboorteplaats en -datum en voorouders van deze
van der Tak. In welke andere plaatsen komt omstreeks die tijd of vroeger de naam
van der Tak voor?

Mr. C. VAN DER TAK, Van der Heimstraat 20, Den Haag.

CXIV. VAN DER GRIFT.
20 september 1792 werd te Arnhem geboren Jan van der Grift, als zoon van Cornelis

en Willemijn van Armeion.
Hij overlijdt 27 januari 1885 te Linschoten als weduwnaar van Pietertje Boere. De

gemeente Arnhem deelde desgevraagd mede, dat het huwelijk niet tussen 1811 en 1842
aldaar was voltrokken.

Ook de gemeente Linschoten deelde mede niet te weten waar Jan van der Grift als
weduwnaar vandaan kwam (zijn vrouw is er niet overleden).

Mijn vraag is nu: waar en wanneer huwde dit echtpaar en waar en wanneer werd
Pietertje Boere geboren ?

J. BROEREN, Beverweerdstraat 69, Den Haag.

CXV. a. JANSEN—VAN DER PLAAT.
Wie waren de voorouders van: Klaas Jansen geb. ? te Hallum (Friesl.), overl. 15-12-

1839 te Mijdrecht, geh. met Hermina van der Plaat, geb. ? 1753 te Bourtange,, overl.
14-11-1845. Eén hunner kinderen was: Abraham geb. 30-6-1795 te Mijdrecht, overl.
aldaar 24-11-1860, geh. met Hendrika Westveen geb. 9-4-1805 te Mijdrecht.

b. MOURIK—DE HA(E)AN.
Wie waren de voorouders van: Gijsbert Mourik ged. 31-3-1743 te Nie. Lekkerkerk.

Ondertrouwd 9-5-1777 te Crimpen a. d. IJssel met Lijsbeth de Haen, ged. 13-10-1754
te Lekkerkerk. Eén hunner 10 kinderen was Jan (van) Mourik ged. 8-6-1778, geh.
1-5-1803 met Marrigje Bos.

c. KEMPE(N).
Wie waren de voorouders en kinderen van: Moriz Kempe, postdirecteur en landman

in Koninkrijk Pruisen te Dettlingen. Had een zoon Cord(t) Kempe(n) overl. 17-5-1767
te Peine geh. 22-6-1756 met Anna Christina Peitschen, overl. 7-2-1796.

d. VAN OMMEREN—IJS (Z)ERMAN.
Wie waren de voorouders van: Jan van Ommeren geb. te Rhenen, geh. 18-6-1741

te Rotterdam met Aagje IJs(z)erman geb. te Leerdam. Hun kinderen waren: Hendrik
geb. 15-3-1742; Angenita 15-9-1743; Philippus 19-7-1746; Elisabeth 28-11-1748; Pieter
13-8-1750; Aagje 26-8-1753; Adriana 27-4-1755; Pieter 16-1-1757; Pieter 12-4-1759.

e. VAN WALSU(E)M.
Wat is er bekend over de familie van Walsu(e)m voor 1666 ?

Mej. E. J. JANSEN, William Boothlaan 12, Rotterdam.

CXVI. COM(M)ES/KOM(M)ES.
Wat is de betekenis van deze naam ? Is er een familiewapen bekend ? Wie weet

of er reeds fragment genealogieën van deze familie bestaan ? Elk gegeven en losse
aantekeningen zijn welkom.

Dr. COMES, Rechtsanwalt, Weiszenburgstrasze 53, Keulen.
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CXVII. GRIJZE.
Wie kan mij inlichtingen geven over 't Groningsche geslacht Grijze of Griese. Een

voormoeder van mij Octavia Grijze was getrouwd met Hinrich Groeneveld, Rijks-
commissaris van Oost Friesland.

In mijn vorige vraag over 't geslacht Gouwe staat de vermakelijke drukfout van
een slapende stier inplaats van een stappende of gaande stier.

O. H. KUYCK, Hobbemastraat 40, Utrecht.

ANTWOORDEN.

Onder verwijzing van het in de vragenrubriek gestelde in Gens Nostra van mei 1957
onder LXXX. 2. volgen hieronder de in mijn bezit zijnde gegevens van de bedoelde
familie Prins:

Grafboek Graft.
graf no. 36: Auwel Pietersz, begraven 26-2-1670.
graf no. 68: 25-9-1826 verkocht aan Maarten Prins te Noordeind.

27-9-1826 een zoon van M. Prins begraven.
Impost op begraven:
31-10-1787 Auwel Pietersz Prins in de Starnmeer onder Jisp te Oostgraftdijk pro deo
26-1-1790 Aagje Auwels' Prins, nogehuwd. pro deo
Huwelijksregister.
6-4-1776 Compareerde voor mij ondergetekende Commissaris der huwelijkszaken van

Graft, Graftdijk en Noordeijnd Pieter Auwelsz Prins en Pieter Maartensz Kunst
en versogten huwelijksgeboden de eerstgemelde voor Auwel Pietersz Prins als
bruijdegom en de laatstgenoemde voor Neeltje Pieters Kunst als bruijd in
Kamerhop onder de jurisdictie van Graft en te Westgraftdijk om door den
geregte te Graft te werden publycq gemaakt, is dat verzoek geconsenteerd.

Booker, Commissaris.
Impost op trouwen.
6-4-1776 Auwel Prins j.m. in Kamerhop onder Graft met Neeltje Pieters Kunst j.d. te

Westgraftdijk, samen 6.—.—.

Schepentrouwboek.
21-4-1776 Auwel Prins j.m. te Kamerhop onder Graft met Neeltje Pieters Cunst j.d. te

Westgraftdijk.
M. STAM, Joh. Franklinstraat 67bis, Amsterdam W. II.

De Redactie vestigt de aandacht der Leden van de Ned. Gen. Verg. op de circulaire
van het Kon. Nederl. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde betreffende de uit-
gave van het Boek van Kwartierstaten, welke circulaire in dit nummer is ingelegd;
de Redaktie beveelt de intekening aan, daar dit boek zeer vele genealogische gegevens
inhoudt.

ERRATA en ADDENDA
i. d. genealog. gegevens Limburg-Stirum (Gens Nostra, No. 11, november 1957).

pag

pag

. 230.
id.
id.

. 232.
pag. 234.

pag
oaa

. 235.

. 238.

IV. Gf. Thierry etc. de Limburg-Stirum * Brussel 28-8-1904.
2. Gf. Guy etc. de Renesse: schrappen: res. Luit. der Art.
3. Gf. Albert etc. de Limburg Stirum, na Landbouw-Ing., invoegen : res.
Luit. der Art.
4e generatie v.o. Anna Lucia v. Klinkenberg f 1772 i.p.v. 1722.
Kw.staat: I V/l Frederik Willem gf. v. Limburg-Bronckhorst en Stirum *-7-1649.
Kw.staat: V/10 Catharina v. Hesse v. Piershil.
tweede regel v.o. achterkleinzoon moet zijn: kleinzoon.
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AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST.

Nieuwe leden:
1904. Steegstra, G., Kalkmarkt 8, Amsterdam-C.
1905. Humbert-Botjes, Mevr. D. W., Hoofdweg 81, Nieuw Beerta.
1906. Wilde J. de, van Dortstraat 46, Haarlem.
1907. Oosten, A. van, Leyenseweg 87, Bilthoven.
1908. Böink, G., Bredaseweg 43, Tilburg.
1909. Bernsen, Mr. H. J., Aartshertogenlaan 275, 's-Hertogenbosch.
1910. Scholten van Aschat, M., Esschebaan 3, Vught.
1911. Tilman, Pastoor V., Lennisheuvel 18, Boxtel.
1912. Rooy, Mart. C. van, Parklaan 11, 's-Hertogenbosch.
1913. Oostermeijer, M. W., Nr. 2, Hintham (gemeente Rosmalen).
1914. Arnold, M. A. A„ Gastelseweg 27a, Postbus 16, Roosendaal N.B.
1915. Adriaansen, J. N., van Tuyl v. Serooskerkenweg 54 II, Amsterdam Z 2.
1916. Schuchart, Jos. B., Groenelaan 58, Beverwijk.
1917. Vonk, A. H., Zuiderstraat 57, Hoogezand.
1918. Otter, H. M. den, Hildegondestraat 1, Bussum.
1919. Wijdooge, C , Burgemeester van Lennepweg 9, Heemstede.
1920. Declercq, Lucien, Roeselarestraat 128, Izegem. België.
1921. Eijk, J. van der, St. Bonifaciuslaan 55, Eindhoven.
1922. Salomé, P., Dr. van Peltlaan 33, Bergen N.H.
1923. Rijken, S. A., Helmondseweg 46, Deurne.

Adresveranderingen:
1174. Laan, W. A. van der, Haagweg 162, Rijswijk Z.H.
819. Steenweg, J. A. Q., Sportlaan 280, 's-Gravenhage 7.

1671. Veldt, J. C , Kleverlaan 91, Haarlem.
1628. Röben, L. W., Parkweg 370, Voorburg.
1745. Plomp, J. J., Postbus 13, Aerdenhout.
1752. Hoornenberg, H. J., Moerbosweg 5, Apeldoorn.
1809. Hille Ris Lambers, C, Frederiksplein 1 I, Amsterdam-C.
348. Campo Hartman, W. F. del, Hanedoesstraat 1, 's-Gravenhage 1.

Met leedwezen deelt het Bestuur der N.G.V. het overlijden mede van de leden:
668. Kat, J., te Apeldoorn.

1076. Hollestelle, D. M., te Goes.

Heren Secretarissen der Afdelingen worden verzocht de hun bekende
adressen van studerenden onder hun leden aan de Corr. Secretaris der
N.G.V., Postbus 976, Amsterdam te willen mededelen.

Op 22 oktober 1957 zijn te Leiden gehuwd
de Heer JOHANNES AART DUISER

en
Mejuffrouw THEODORA HENDRICA SELIER.

Op 28 oktober 1957 is te Cincinatti (U.S.A.) geboren
EGBERT ARIE JOHAN FULBRIGHT,

zoon van de Heer en Mevrouw Lakke-Dijkman.

En op 15 oktober 1957 te Oss
MARGARETHA JUDITH,

dochter van de Heer en Mevrouw Veldman-van Swaay.
Aan allen onze hartelijke gelukwensen.
Amsterdam. W. D. H. ROSIER.
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