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ALARTS
door

P. L. H CRASBORN

H. Macco geeft in „Aachener Wappen- und Genea-
logien, Band I. Aachen 1907" een fragment genealogie
van dit geslacht. Deze stamreeks vangt aan met Jonker
Hendrik Allart, scholtis van St. Martensvoeren, ge-
huwd met Catharina van Wyhe. Dit was zijn tweede
huwelijk. Uit zijn eerste huwelijk met Elsa Puytgens,
erfdochter van het leen ,,Bongart" te St. Martensvoe-

^r~ ren 1) zijn vier kinderen geboren.
Vele Limburgse en Belgische geslachten hebben voor-

ouders uit deze familie Alarts (ook geschreven Allarts, Allaerts).

Wapen: In goud drie (2.1) zwarte adelaren.
Helmteken een adelaar uit het schild.
Helmkleden : Zwart en goud.2)

I. Hendrik Alarts, geboren omstreeks 1560. Overleden te Aken op
6 oktober 1631. Drossaart van Gronsvelt, scholtis van St. Martens-
voeren, schepen van 's-Gravenvoeren (hoofdbank) en St. Pieters-
voeren. Secretaris van verschillende laathoven. Heerschap van de
hof van de Bongart3). Gehuwd Ie met Elsa Puytgens (erfdochter
van de Leenhof van de Bongart,4) waarschijnlijk een dochter van
Wijnant Ruygens en Elsken van Sint Martens Voeren)1), over-
leden vóór 28 augustus 1614. Gehuwd 2e met Catharina van Wyl-
re, overleden na 15 maart 1651.
Kinderen uit het eerste huwelijk :
1. Wijnandt Alarts, volgt onder II.
2. Allart Alarts, overleden vóór 12 mei 1623.5)
3. Maria Alarts, overleden op 27 november 1632 aan de pest. Be-
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graven in haar voorouders graf, onder de grote steen, naast
voor het Sint Stevenskoor in de kerk van Sint Martensvoeren.6)
Gehuwd met Matthijs Mutzenich, schepen van Sint Martens-
voeren.?)

4. Hendrik Alarts. Kanunnik van de 2e prebende van St. Martens-
voeren (Slenaken).8)

Kinderen uit het tweede huwelijk:
5. Catharina Alarts, gehuwd te Aken op 12 februari 1631 met

Herman van Stroyff, schepen van Aken (Macco).
6. Magdalena Alarts, overleden tussen 7 mei 1670 en 23 dec.

1676.9)
7. Gregorius Alarts, gedoopt te Aken 2 maart 1614, overleden

vóór 24 mei 1658. Geen nakomelingen.10)
8. Georg Alarts, gedoopt te Aken 20 augustus 1618 (Macco).
9. Andries Hendrik Alarts, volgt onder Ha.

II. Wijnandt Alarts, geboren omstreeks 1580, overleden vóór 27 okto-
ber 1620, gehuwd met Anna N., eveneens overleden voor die
datum, il)
Kinderen :
1. Anna Alarts, geboren omstreeks 1600, overleden te St. Pieters-

voeren 23 juli 1653. Gehuwd in 1625 met Jaspar Crasborn, geb.
omstreeks 1660 te Weerst, zoon van Andries en Anna Dobbel-
steen.
Overleden te St. Pietersvoeren 23 februari 1677. Scholtis van
St. Pietersvoeren en schepen van St. Martensvoeren.

2. Michiel Alarts, volgt onder III.

Ha. Andries Hendrik Alarts, gedoopt te Aken 14 februari 1622, ge-
sneuveld in 1660 als kapitein in Zuid-Duitsland. Gehuwd met Maria
Fellinger (Macco).
Kinderen uit dit huwelijk :
1. joh. Gregor Alarts, gedoopt te Aken 21 november 1650.
2. Andrees Lambertus Alarts, gedoopt te Aken 4 maart 1652, over-

leden te St. Martensvoeren op 15 mei 1699. Woonde op de
Strouvenbosch aldaar. Gehuwd te Aken op 5 augustus 1696 met
Barbera Josine a CouvenA2)

3. Maria Magdelena Catharina Alarts, gedoopt te Aken 25 maart
1657. Religeuse in het klooster der Norbertinessen in Langh
Waeden. Leeft nog 21 november 1712. l2)

4. Hendrik Herman Alarts, ongehuwd overleden te St. Martens-
voeren op 25 juli 1713.12) Woonde op ,,de Strouvenbosch" al-
daar. 13) De laatste van deze familie die nob. dom. genoemd
wordt.

III. Michiel Alarts, geboren omstreeks 1610. Overleden te St. Martens-
voeren 26 oktober 1667. Schepen van St. Martensvoeren, schepen-
eed afgelegd op 10 oktober 1663 voor de Hof f van de Bongart te
St.M.V. Woonde op ,,de Eicken" te St. Martensvoeren. Gehuwd
met Margaretha Hoesmans, overl. na 14 april 1697.14) Hertrouwd
met Sander Kicken.15)
Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen geboren :



1. Wijnandt Alarts (volgt onder IV).
2. Catharina Alarts, overl. St. Martensvoeren 7 februari 1711,

begraven in haar 'voorouderlijk graf in de kerk. Gehuwd met
Andreas Heusschen, leeft nog 25 mei 1707.16)

3. Joannes Alarts, gedoopt St. Martensvoeren in 1646.
4. Hendrik Alarts, gedoopt St. Martensvoeren in 1648.
5. Anna Alarts, gedoopt St. Martensvoeren 15 september 1656.
6. Laurens Alarts, gedoopt St. Martensvoeren 7 april 1658.
7. Anna Alarts, gedoopt St. Martensvoeren in 1661.
8. Michael Alarts, gedoopt St. Martensvoeren 9 april 1665.

(Volgens het Schattingsregister van 1704, reg. 44, waren de
„Eicken", „huys en hoff etc. met 5 halfbonders" toen eigen-
dom van Wijnandt Allarts en de erfgenamen van Vranck
Allarts, ieder voor de helft).

IV. Wijnandt Alarts.^) Woonde op „de Eicken". Overl. St. Martens-
voeren 14 maart 1708, begraven in het voorouderlijk graf in de
kerk van deze plaats. Gehuwd aldaar op 2 februari 1668 met Anna
Heusschen.
Kinderen :
1. Michiel Alarts, geboren te St. Pietersvoeren, gedoopt te St. Mar-

tensvoeren 24 april 1668.
2. Bartholomeus Alarts, geboren op de Eicken, gedoopt St.M.V.

15 maart 1671, overleden aldaar 17 april 1686.
3. Wijnandt Alarts, geboren op de Eicken, gedoopt St.M.V. 19

december 1672, gehuwd aldaar 22 januari 1702 met Elisabeth
Broun.

4. Hoppert Alarts, geboren op de Eicken, gedoopt Sint M.V. op
27 oktober 1675..

5. Caspar Alarts, volgt onder V.

V. Caspar Alarts, gedoopt St. Martensvoeren 8 juli 1677, overleden
aldaar 7 juli 1762. Gehuwd aldaar 5 november 1712 met Ide Bin-
dels van Vijlen, overl. St.M.V. 7 oktober 1733. Gehuwd 2e met
Margaretha van Wissen, overleden St.M.V. 3 maart 1761.
Kinderen :
1. Winandt Alarts, gedoopt St. Martensvoeren 8 augustus 1714.
2. Anna Catharina Alarts, gedoopt Sint Martensvoeren op 17 juni

1718. Gehuwd aldaar op 16 februari 1744 met Gerardis Weerts.
3. Joannis Alarts, volgt onder VI.

VI. Joannis Alarts, gedoopt St. Martensvoeren 6 mei 1723, overleden
aldaar 8 augustus 1795. Gehuwd aldaar op 16 november 1761 met
Maria Catharina van Hove, geboren te Noorbeek omstreeks 1736,
overleden te St. Martensvoeren 12 februari 1796.
Kinderen :
1. Casper Alarts, gedoopt St. Martensvoeren 5 november 1762,

overl. aldaar 4 januari 1763.
2. Maria Elisabeth Alarts, gedoopt St. Martensvoeren 3 januari

1764, gehuwd aldaar 30 juni 1786 met Leonardus Schtffelers
van Simpelveld.



3. Ida Alarts, gedoopt te St. Martensvoeren 2 januari 1768, ge-
huwd aldaar 2 februari 1792 met Christiaan ]oseph Matla van
Aubel.

4. Christianus Alarts, gedoopt St. Martensvoeren 25 oktober 1770,
overleden aldaar 16 november 1780.

's-Gravenhage. P. L. H. CRASBORN.

1) Bulletin de la Société d'art et d'Histoire du diocese de Liège. Tome XVII, 1908.
Les fiefs du comté de Dalham par A. de Ryckel.

2) Devaux. Hist. Eccles. du diocese de Liège.
'J) Parochie archief Sint Martensvoeren reg. fol. 124.
4) Rijksarchief Luik, Gedingen S.M.V. reg. 17 fol. 315v.
5) idem, fol. 215v.
«) Parochie Archief St.M.V. reg. X, fol. 129.
7) R. A. Luik. Gedingen St.M.V. reg. 18 fol. 199.
8) Mgr. Simenon, Visitations Archidiaconales II, p. 672.
») R. A. Luik. Gedingen St.M.V. reg. 20 fol. 210, reg. 28 fol. 22v, reg. 29 fol. 131v.

1 0) Register Goederen. Huisarchief Kasteel Mheer. Copie Dr. / . Nyssen te St.M.V..
fol. 89v.

11) R. A. Luik. Gichten St. Pietersvoeren. Reg. 1. fol. 117.
12) Parochie-archief St.M.V. reg. 34 fol. 2v ; R. A. Luik, gedingen St.M.V. reg. 34

fol. 168.
13) R. A. Luik, Gedingen St.M.V. reg. 30 fol. 74.
" ) idem, reg. 32 fol. 92v.
15) idem, reg. 28 fol. 107.
10) Idem, reg. 34 fol. 186v.
" ) idem reg. 28 fol. 86.

Parochie- en Gemeente archief van Sint Martensvoeren. Doop-, huwelijk -en over-
lijdens-registers 1626—1798.

HET EERSTE LUSTRUM DER GELDERSE AFDELING
Op 8 september vierde onze Gelderse afdeling haar eerste lustrum met een noviteit

in het gebruikelijke schema van voordrachten, n.l. een licht- en klankspel over het
geslacht Van 't Kruijs.

Alvorens we echter deze „hoofdfilm" voorgedraaid kregen, gaf de secretaris een
uitgebreid verslag over de afgelopen vijf jaren, waaruit wel blijkt hoe actief de afdeling
wel is geweest.

De landelijke voorzitter liet dit ook in zijn speech uitkomen, vooral de nieuwe
originele ideeën die hiervan het gevolg waren.

Ook de corr.-secretaris sprak als oprichter nog enige woorden. Deze wees op de
grote moeilijkheid om deze qua grondgebied grootste afdeling bij elkaar te houden, wat
de opeenvolgende besturen immer uitstekend lukte o.a. door kringvorming.

Het licht- en klankspel bleek vol verrassende vondsten. Geluid in de vorm van luit-
muziek, een klok, fragmenten van muziekstukken, hoefsmidgeluiden, wisselden af, of
werden gecombineerd met beelden uit de omgeving van Nieuwkoop, Vinkeveen en
Mijdrecht, plaatsen waar de familie van 't Kruijs woonde; een kaart van 't Rijnland en
dan bij het voortschrijden der tijd: familieportretten, Maarten van 't Kruijs (1821) als
eerste; dan weer stamreeksen om het verband te onthouden en gedeelten uit acten.
Het geslacht blijkt zeer muzikaal geweest te zijn, wat weerspiegeld wordt in de muziek
die Jan en Marinus van 't Kruijs zelf hebben gespeeld. (Wat jammer dat er in die
tijd nog geen bandrecorders of grammofoonplaten bestonden !)

Alles wordt verbonden door gesproken tekst in meerdere stemmen. Zo glijdt deze
genealogie in geluid en beeldvorm voort en bij al deze familiefoto's komt vooral het
menselijk element, wat bij een gewone voordracht zo totaal achterwege blijft, sterk
naar voren.
Terecht wijst de voorzitter bij zijn slotwoord dan ook nog op het vele wat we nog
kunnen bereiken, ook voor leken op genealogisch gebied, indien we de techniek inscha-
kelen bij onze wetenschap.

Heemstede. F. RENSSEN.
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DE MISSING LINK VAN EEN OUD EIGENERFD
SCHOLTENGESLACHT UIT SALLAND

(Een Scholtenprobleem)
Tevens bedoeld als antwoord aan de heer W. Enterman

door
Dr. H. W. M. J. KITS NIEUWENKAMP

In aansluiting op mijn voorgaand artikel gepubliceerd in Gens
Nostra jrg. 1956, blz. 236—241 : De afstamming van een geslacht
van vrije grondgebruikers in Salland, moge thans volgen de op-
lossing van de ontbrekende schakel, vermeld op blz. 240. Terecht
werd deze filiatie ook door de redactie van het Nederland's Pa-
triciaat 1957 niet aanvaard, gezien de Inleiding op blz. 218 van
genoemd jaarboekje. Een en ander was voor mij een prikkel te
meer te trachten deze lacune te achterhalen en te overbruggen.
Ik meen hierin thans te zijn geslaagd, wat ik in het navolgende
hoop te kunnen aantonen en nader te bevestigen.

Van bevoegde, hoogst ter zake deskundige zijde werd mijn aan-
dacht erop gevestigd, dat de afstamming, meer aannemelijk, niet
via Gerrit fansz. (Ned. Patr. 1957, generatie III, Inleiding, blz.

219) geweest zou zijn, doch over zijn (jongere) broer Tonnis zou zijn gegaan, welke
visie inderdaad bij een minutieus en tijdrovend onderzoek zo niet bewezen, dan toch
met grote mate van waarschijnlijkheid, onder bepaalde reserve, aanvaardbaar is gebleken,
door het vinden o.a. van de akte van boedelscheiding anno 1681 in het recht. arch.
van het schoutambt Heino, contentieuze zaken, inv. nr. 26, fol. 44, waarin Jan Ton--
nissen gezamenlijk optreedt met Ernst Derexen op de Gansecuile, zie de afstamming
hierna.

Aangezien de kerkelijke archivalia ons wat Heino betreft in de steek lieten, zat er
niets anders op dan het moeizame onderzoek in de rechterlijke van het Schoutambt
Heino ter hand te nemen. De aangewezen bron, die daarvoor in de eerste plaats in
aanmerking kwam, was het Register van Vrijwillige Zaken, waarvan de eerste drie
delen (1638—1674) gecombineerd zijn met contentieuze zaken.

Het resultaat van dit onderzoek was in zoverre ongedacht en verrassend, dat ik
niet alleen de missing link vond, doch daarenboven nog een generatie (tussenschakel)
kon toevoegen, terwijl tevens bleek, dat het geslacht afstamde van 'een scholteboer en
daarbij reeds van ten minste 1628 af in de plattelandsregering zat, in de 18e eeuw
voortgezet in de stadsregering van Hasselt (Ov.) tot 1794. Daarbij bleek tevens, dat
de familie in 1628 zeker reeds zegelde en tenslotte, dat uit de stam van de oude scholte
behalve de familie Nieuwenkamp ook de namen Achterhuys (Agterhuis) en Hoede-
maecker (Hoedemaker) voortkwamen.

Daarbij deed zich nog een merkwaardigheid voor, die voor mij totaal nieuw bleek
toen ik de scholte aantrof met de toenaam ]ans(s)en, meest met dubbel ,,s" geschreven,
waarbij ik aanvankelijk meende met zijn patronymicum te doen te hebben. Hier zit
echter meer aan vast, want zijn vier zoons komen volgens de gewone gang van zaken
n i e t voor met het patronymicum van hun vader : Berentsz., maar alle vier en daarbij
blijvend voor hun leven met de naam J a n s s e n met dubbel ,,s"! Wanneer men nu
zou menen, dat de naam Jansen als zodanig tot familienaam werd gefixeerd, dan heeft
men het mis, aangezien het nageslacht wederom volgens de gewone regel onder de
patronymica de stam voortzet. En dat ik mij in deze niet vergis moge blijken uit het
gevonden uitgebreide aktenmateriaal. Aangezien mij dit verschijnsel frappeerde, ging
ik dit terdege nog eens extra na, doch ik kon tot geen andere conclusie geraken. Mocht
men een poging willen ondernemen om dit verschijnsel te verklaren, dan is m.i. de
enige aannemelijke oplossing, dat de scholte Berent Janssen1) destijds in zijn omgeving

1) Berent Janssen en zijn vrouw Elisabeth Jansen (Tylbecke) verkochten 1 febr. 1617
hun „alinge andeel (algeheel aandeel) ende gerechticheyt van een stucke landes ge-
noemt die Vriesemaete" gelegen in de buurschap Tongeren ten oosten „die Honsthorst"
ten westen de „Tempelen Berch" aan zijn broer Derrick Janssen en diens vrouw Lubbe-
ken te Raalte. (Recht.arch. Wijhe, no. 1, 1 febr. 1617 en 9 apr. 1618).

Een Jacob Berendts wordt in 1587 vermeld als schout van Raalte.
Zie voor nadere aanvullende gegevens omtrent Berent Janssen de aantekeningen aan

het slot van dit artikel.



een man van gezag was en leefde in de overgangstijd in die omgeving toen het gebruik
van aanneming van erfelijke familienamen opkwam. Welnu, hij had er geen en voelde
er blijkbaar ook niet voor, voor zich en zijn nageslacht een erfelijke familienaam aan
te meten. Een man in zijn positie en zijn functie kon echter in de Ie helft van de 17e
eeuw, toen de meeste scholten reeds een familienaam voerden, bezwaarlijk zonder
„van" door het leven gaan en hij begon zich naar zijn vader niet Jensz. doch Janssen
te noemen, door zijn kinderen voortgezet.

Aangezien echter Janssen in feite ook een patronymicum is, ging de opzet van
familienaam als zodanig later weer verloren, zodat zijn kleinkinderen weer opnieuw bij
bij het patronymicum van hun vader bleven, tot de tijd dat, nu inderdaad b 1 ij v e n d,
familienamen werden gefixeerd, in dit geval tussen 1680 en 1690. Dat is de meest
aannemelijke verklaring van dit ongewoon gebeuren en wij danken dit uitzonderlijke
geval van naamgeving aan de klaarblijkelijke eenvoud van de scholte Berent Janssen
van het Achterhuys, wat in hem te waarderen valt, mede dat hij de naam van zijn
vader wenste te eren door het patroniem Jansz. om te zetten in de voor hem en zijn
kinderen tijdelijke „van" Janssen. Tenzij deze „van" langs de vrouwelijke lijn van
moederszijde werd aangenomen, wat meer geschiedde.

Dat laatste is echter in dit geval minder waarschijnlijk, gezien de bewijsvoering van
generatie I op II, wederom een schout Janssen, Jacob „met die ene handt" óók met
dubbel ,,s", die hoewel niet direct dan wel indirect te bewijzen valt, als zijnde de eerst
bekende stamvader van het geslacht. Hiervoor zijn verschillende punten aan te voeren:

Ie. De spelwijze van de naam Janssen met dubbel ,,s", die overigens te Heino
sporadisch voorkomt;

2e. De naam Jacob in het geslacht weerkeert, welke voornaam te Heino en zeker
in de betrokken periode ter plaatse weinig of niet voorkomt;

3e. Chronologisch de filiatie klopt;
4e. Het schoutambt veelal erfelijk was en in bepaalde families, zoals ook bij de

geslachten Fabius en Muntz o.a„ bleef gehandhaafd in opvolging van vader
op zoon.

Hieruit volgt- tevens, dat de familie reeds vroeg tot de reformatie moet zijn over-
gegaan en inderdaad gerekend kan worden tot de „vianden ende rebellen", aangezien
zij anders zeer zeker n i e t tot de regeringsfuncties van schout en keurnoten zouden
zijn geroepen, wat ten enenmale onbestaanbaar was in het tegenovergestelde geval,
hetwelk niet wegneemt, dat de eerste drie generaties in de Inleiding genoemd van het
Nederl. Patr. 1957, blz. 218, 219 als onbewezen dienen te vervallen, temeer het h u i s
de Nyencamp omstreeks 1688 werd gebouwd (vuurstedenkohier).

De schout Jacob Janssen „met die ene handt" leefde in een slechte tijd. In de jaren
1580—1609 heerste een grote malaise. De Sallandse boeren kwamen in opstand, waarvan
een boerenoorlog het gevolg was en leverde men zelfs een complete veldslag in de
buurt van Raalte. Daarbij lieten vele boeren met de meest verschillende soorten van
wapens en geïmproviseerde vaandels uitgerust, het leven. Soldaten brandschatten het
land, moorden en plunderden, vernielden of roofden de oogst waardoor hele dorpen
en buurschappen als uitgestorven en verlaten waren. Ook de wilde dieren hadden vrij
spel en er werden op het platteland klopjachten gehouden tegen de wolvenplaag. De
boerenstand had het zwaar te verantwoorden. Het waren inderdaad harde tijden.

Waar zou de bevolking het geld vandaan halen voor de pacht, wanneer hun vee
was „gerequireerd" of geroofd?

Zou het met dit al onder deze tijdsomstandigheden dan zo vreemd zijn, dat de oude
schout Jacob zijn ene hand verspeelde; tenzij dat wij hier te doen hebben met een
verlamming? En tevens dat zijn zoon en opvolger Berent de grootste moeite had zich
er bovenop te werken en te handhaven? Het vervolg van deze familiegeschiedenis zal
dit uitwijzen.

Ten aanzien van het begrip „scholte" kan het volgende worden aangehaald. Een
„middeleeuws grootgrondbezitter, hofheer, schulte of villicus genoemd, beheerde een
landgoed (villa) dat door horigen werd bewerkt; het landgoed veranderde later in een
gemeenschap van gewaarden". (Prof. Keuning, 1950).

Volgens de brochure van Stegeman ]) is dit onderwerp in de Nederlandse literatuur
wel bijzonder stiefmoederlijk behandeld. Niettegenstaande dat verscheen een dissertatie

l) B. Stegeman: Een en ander over de historische achtergrond der Achterhoekse Schol-
tengoederen; uitg. „C. Misset" N.V., Doetinchem.



over het Scholtenprobleem van Heeringa1), ook door Stegeman aangehaald.
De scholte van het scholtenhuis, de hoofdhof2), in het onderhavige geval het erve

„'t Achterhuys bij de kercke aan de Brinck" te Heino. oefende de lage jurisdictie uit
(rechtspraak). Zo'n hoofdhof bestond uit een aantal onderhorige erven. Bij het Achter-
huys te Heino vinden we als zodanig vermeld „een huys en (de) hoff" waar de
timmerman op woont met nog een drietal „cottersteden", genoemd: Bo(o)mshoff;i),
de Kuyperije gelegen „tusschen het rentampt lant en het Agterhuys" (vrijw. zaken no. 6,
fol. 127) en vermoedelijk de halve kotterste 't Gruene(hof(f), later "t Groene", waarvan
de andere helft in 1643 behoorde aan baron (van) Dedem. Daarnaast werden nog
landerijen aangetroffen, zoals „twee stucke landes genoempt de Eackerije", terwijl
toenmaals omstreeks het midden van de 17e eeuw, o.a. van „den Nijenkamp" of „den
Nieukamp" een jaarrente uitging.

De hoofdhof zelf werd bewoond en bebouwd door de scholte. Hij was tevens de
leider van het hofgericht in dit geval het schoutambt Heino, dat hoofdzakelijk de horige
rechten en plichten behandelde.

Stegeman zegt, die hoven of curiae, althans die hoofdhoven, waren reeds in de
Saksische tijd aanwezig. Verschillende onderzoekers houden ze voor de Vroon- o[
Zadelhoven der vroegere Saksische edelen.

De scholte Berent fanssen was in verband met de uitoefening van de lagere juris-
dictie boerrichter.

Volgens Stegeman waren zij als vertegenwoordigers van de in de regel grootste
„gewaarden" (grondbezitters) in de marken, veelal ook holt- en markenrichters,
waarvoor nog tal van aanwijzingen voorhanden zijn. Later waren de richters en schou-
ten „van nature " gelijk aan de scholten; alleen waren zij meer uitsluitend rechterlijke
ambtenaren met een groter ambtsgebied.

De meeste hoven zijn reeds voor 1600 te niet gegaan, maar de scholten-hoeven bleven
de naam scholtenhuis behouden en hun eigenaren worden heden ten dage nog steeds
scholte en scholtinne genoemd.

Wat het scholtenhuis van Berent Janssen betreft, dit werd met zijn dood in 1642
opgeheven en in feite voor goed 16 dec. 1657 te niet gedaan bij de gerechtelijke ver-
koop en boedelscheiding toen het bezwaard was met een schuld van f 380.—. Het huis
zelf werd toenmaals verkocht voor f 1110.—, de andere bezittingen niet meegerekend.

Om de geschiedenis van het verval van deze hoofdhof te memoreren kan het zijn
nut hebben, mede in verband met het vraagstuk van de scholtengoederen, het volgende
uit het Register van Vrijwillige Zaken te citeren.

16 Maart 1643 :
„Die weduwe van zalige Beernt Jans(s)en in zijn leven scholtis ter Heyne
betuyget in haer extreme kranckheyt om alle onlusten en (de) oneicheijden

]) T. Heeringa: „De Graafschap". Een bijdrage tot de kennis van het cultuurlandschap
en het Scholtenprobleem; uitg. Thieme, Zutphen.

-) /. Ph. de Monté ver Loren: Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke orga-
nisatie in de noordellijke Nederlanden tot de Bataafsche omwenteling, blz. 63, 64:
Het centrum van een ten hofrechte uitgegeven grootgrondbezit werd gevormd door
den „hof", de „curtis" of „curia", waarop de heer of diens vertegenwoordiger, de
hofmeier, de villicus, zetelde. De term hoorig of hofhoorig wil dan ook zeggen: onder
het hof behoorende, aan een hof onderhoorig. In een buurtschap konden zich één of
meer hoven bevinden. Het onder een hof ressorterende grootgrondbezit omvatte
gewoonlijk hoeven, gelegen in verschillende buurschappen.

Aan vele curtes was het erfmarkerechterschap verbonden, omdat de hof het be-
langrijkste goed in de buurschap vormde. Bovendien waren de hoven gewoonlijk
omgeven met een wal en een gracht (een versterkte hof), noot 148, blz. 64, terwijl
de hoeven in het algemeen niet versterkt waren. De eigenaars van de curtes namen
als zodanig een bijzondere positie in ten opzichte van de overige, gewone eigenerfden.

Zij bezaten rechtsmacht. Zij vormden een praefeodale adel. (blz. 65, cursiverinq
K. N.).

Tengevolge van het feit, dat aanvankelijk grondbezit familiegoed was, waartoe
de familieleden krachtens geboorte gerechtigd waren, veredelde het bezit van een
hof niet één persoon, maar een familie", blz. 65.

:i) Dit erf, of later alleen het land „twee Kampies den Bomhoff genaemt," behoorde in
1734 aan de familie Voorberg, wonende „daar 't roode hert uijt hangt" (inv. no.
28 achterin, aangifte 50e penning).



voor te komen dat hare kinderen Henrick Jans(s)en ende die naegelaeten
sone van Gerrijt Jans(s)en hares vaders goet noijt ontfangen hebben, ende
dat oversulx de voorgemelte kinderen al ...?... aen die halve stede van het
Achterhuys den eijgendom hebben daer beneffens dat sie de pacht van het
selve E(rve) van omtrent de 40 jaren herwaerts dit laeste jaer vuytgenomen
met sekere twe hondert goltgl., de welcke de vier overgeblevene kinderen
(cursivering K. N.) gemaeket waren uut conditie dat sie vanden eenen op
den anderen 't erven souden met die rente die 43 jaren onbetaelt gebleven
is, ten vollen hebben te ontfangen. Gegeven ter Heijno desen 16 meert des
jaers 1643.
Tot bevestinge der waerheyt hebben wij onsen handen hijer onder gesetth.

(w.g.) Fredericus Kemenerus1)
predikant aldaer

( ,, ) fan Fabius onderscholt
( ,, ) Hermen Jorrysen
( „ ) Jacob Hermsz
dit is I het merk
van j j — | fan Henrix
(w.g.) | | | Werner Ahrentsen

18 Maart 1643 vermeldt de volgende verklaring, zelfde bron :
de schultinne Lysabeth Jansen weduwe van zall(iger) Beerr fans(s)en

in zijn leven schultis van der Heyno verklaert in haer extreme swackheyt
haer uterste wille te wesen", dat het vierdedeel van „de stede genoempt het
Achterhuys twelck haer voor haer part noch is toebehorende aen die kin-
deren van hare sone, fan Henrixe en (de) Anneken Henrix sal gelegateert
en (de) gemaekt zijn en (de) blijven."

10 Juni 1643 :
Deze akte houdt in het verzoek aan het gerecht van de mombers (voogden) Henrick

Bloesem en mr Jacob Hermsen van 't onmondige kind van zaliger Gerrijt fans(s)en
om de nagelaten goederen te mogen verkopen, waarna een beschrijving van die goe-
deren volgt.

\Ve lezen daar o.a. uit, dat het Achterhuys bestaat uit een ,,huys, hoff, berch en (de)
schuyr staende ende gelegen inder Heyne daer Beert Jans(s)en in zijn leven schultis
vander Heyne ende Elisabeth fans zijn huysvrouwe inne gewoont hebben ende gestor-
ven zijn", enz. „tsamen percelen bij Berent Jans(s)en schultus voorsz(egt) en (de) zijn
zall(iger) huysfr(ouwe) naerelaten", enz.

Ales was „met merckelycke pramende schulden beswaert", waarom tot verkoop werd
overgegaan „tot voorcominge van meerdere onheylen nog tijtlijck soo vele doenlick,
mogen worden gereddet."

16 April 1650 :
Op deze datum verkopen ,,Hendrick fansen Hoedemaecker van Hasselt en seyen

huijs vrou Wybbegien Russen (= van Russe\(\) een rente van tyen goltgulden jaer-
lickx", enz. „tot en over de cotterstede (cursivering K. N.) genaemt het Achterhuys
gelegen ter Heyno bij de kercke", enz. Deze rente kon ook afgekocht worden „met
twe hondert goltguldens", enz.

24 April 1650 :
Deze akte betreft een „pandinge ( = executoriaal arrest) an den Bomhoofft" ( =

Bo(o)mfs)hoff) en een „obbadinge ende aenrigtuge an den Nieukamp" ( = inbeslag-
neming), daarbij verzoekt tevens de momber ( = voogd) Handrick BIo(e)sem de be-
taling van de „doen ter tijd wesende koster" Albert Jansen, die in gebreke bleef de
kooppenningen van het door hem „gerichtelijck gekoffte" Achterhuys te voldoen.
Engele (Swijres) de schoondochter van de schulte en de vrouw van zijn toenmaals
ook reeds overleden zoon Gerrijt fans(s)en, bleek bij het passeren van deze akte tevens
overleden te zijn.
28 Aug. 1650:

Uit deze akte blijkt o.m„ dat het „Achterhuisz" gelegen aan de Brinck te Heino,
vrij, eigen goed ( = „edel-eigen-goed", de Monté ver Loren) was, doch door de om-

De Kemenerus was niet de eerste, doch de zesde predikant ; G.N. '57, 203.



standigheden bezwaard met f 380.—, welke gekort mochten worden op de kooppenningen.
Publiek verkocht 14 aug. 1650: opgehouden; definitief 16 dec. 1657. Toenmaals

bemeierd door een kleinzoon van de scholte Berent Janssen, Jan Tonnisz. geheten (ge-
neratie IV), na 1657 pachter „op 't Peller aen de oude-Weeteringe".

28 Aug. 1650 : •
Uit een tweede akte, zelfde datum blijkt, dat Gerrit Janssen (11,3) een broer was van

Hendrick Janssen (11,2), meester „hoedemaecker tot Hasselt" en hier wordt tevens de
onmondige zoon van Gerrit Janssen bij name genoemd : Jan Gerritsz., de lacune in
Ned. Patr. 1957, blz. 219. De eerste keer dat ik die zoon bij name tegenkwam, was
in een akte van 4 mei 1646, bij de verkoop door de voogd van de „cotteije genoemt
die Kuyperije achter het kerckdorp van der Heyno en noch een kotterstede achter
vors (eg )t kerckdorp mede gelegen ant Heinsche velt" en de „Kerckencamp •— het
Kerckhoff ter Heino ten Noorden gelegen", enz.

16 Dec. 1657:
Op deze datum bekennen Hendrick Janssen hoedemaecker, burger tot Hasselt ende

Wibbeken Russen ( = van Rusel(\) ,,syn huisvrouwe" van Roedolff van Annelo
(ook voorkomende als van Aemelo, van Ameler, van Ameloe, van Armelo en van
Warmeto, vermoedelijk de heer van de Alerdinck) „met handen ende monden van die
voorschreven kotterstede (het Achterhuis) te(n) volle voldaen ende betaelt toe wesen
den laetste(n) penninck met den eerste(n)", enz.

En dit was het laatste. Hiermede vond de liquidatie van het oude scholtenhuis,
gedegradeerd tot kotterstede, het Achterhuys, in 1657 definitief haar beslag. Volgens
de oude stukken bleef het aanvankelijk erf. Er bestaan aanwijzingen, dat er later (tij-
delijk) tevens een bakkerij en maalderij in gevestigd moet zijn geweest, waar blijkbaar
nazaten van de oude scholte bleven wonen. Niet zo verwonderlijk wanneer men be-
denkt, dat het huis in het centrum van Heino stond op de Kerkbrink en als zodanig
geschikt was gelegen. Trouwens, het bakkersbedrij f scheen de familie in 't bloed te
zitten, want vanaf die tijd kwamen regelmatig bakkers en ook een mulder in de familie
voon tot in de 19e eeuw te Hasselt. Toch, wanneer die aanwijzingen ons niet bedriegen
moet de vestiging van een bakkerij in het Achterhuys van korte duur zijn geweest.
Immers, Lammert Jansen in 1700 voorkomende als Lammert Jansen Agterhuis, zoon
van Jan Tonnisz. (Tonnissen), generatie IV, bewoonde het Agterhuis als erf, zonder
de vermelding, dat hier tevens een bakkerij in gevestigd was.

Het Achterhuys te Heino aan de (Kerke)brink 1 ) , het scholtenhuis van oudsher, was
de stamhoeve vóór de bouw van het woonhuis op de Nyencamp omstreeks 1688 van
de geslachten : Nieuwenkamp, Hoedemaker (Hasselt) en Agterhuis. Dit laatste geslacht
stierf vermoedelijk reeds in 1719 te Heino uit met Jan Lambertsz. Agterhuis, die nog
slechts drie zusters had, tenzij zijn vermoedelijke opvolger op het goed (althans er
werd blijkbaar een minnelijke schikking getroffen), zijn oom Tonnis Nijencamp, in een
akte van 16 mei 1719 voorkomende als Tonies Agterhuis (inv. nr. 29) de naam voort-
zette. Tonnis Nijencamp alias Agterhuis „segt te pretenderen van het ervien Agterhuis
drie vierde perten " in 1719.

Intussen werd door mij in 1744 in het rechterlijk archief van Heino de naam
Agterhuis nog aangetroffen. Een nader onderzoek naar descendenten bleef echter
achterwege. Het is mij wel bekend, dat de naam nog heden in Overijssel en elders
wordt aangetroffen, o.a. ook de familienaam Olde Agterhuis te Enschede. Het blijft
echter niet uitgesloten, dat er meer huizen van die naam bestaan of bestonden, zodat
het niet één en hetzelfde geslacht behoeft te zijn. Daarbij verschillende opvolgende
bewoners, van verschillende families, kunnen zich op verschillende tijden naar de hoeve-
naam genoemd hebben, evenzoveel verschillende families uitmakende. Aldus was en
in zekere zin is nog de gang van zaken in het oosten van ons land, dat de bewoners
van erven genoemd werden naar de naam van het erf dat zij bewoonden, waaruit vele
familienamen zijn ontstaan. Reden, waarom men voorzichtig moet zijn te spoedig con-
clusies te trekken. En zo kan het ook met de naam Agterhuis zijn gegaan.

Men had 3 brinken te Heino: de Kerkbrink, de Brink achter het N.H. kerkhof aan
het pad naar de Wetering en de Sikkenbrink waar de weg naar Vlaminkhorst
begint. De Kerkbrink was de voornaamste en oudste, het middelpunt van het dorp.
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Oorspronkelijk was wellicht de hoofdhof een vroon- of zadelhof van vroegere Sak-
sische edelen1),- daarna scholtengoed, boerrichtersgoed en tenslotte omstreeks het mid-
den van de 17e eeuw vervallen tot een katerstede. Sic transit gloria mundi

Op één omstandigheid wens ik nog even terloops de aandacht te vestigen. Het is
mij opgevallen, dat vele van de bezittingen van de oude scholte gelegen waren in de
onmiddellijke nabijheid van of bij en achter de kerk aan de Brink te Heino. Dat kan
voor bepaalde gevallen te denken geven, en zo ook hier. Het waren de oudste gronden
van de marke, in dit geval wellicht een aanwijzing, dat we hier te doen hebben met
inderdaad een familie van een van de oudste markegerechtigden en grondbezitters van
Heino, waaruit zou volgen, dat dit geslacht reeds van overoude tijden her in de directe
omgeving van Heino gegoed zou zijn geweest, wat zou kloppen met het begrip schol-
tenboer en scholtengoed, vrij, eigen goed = „edel-eigen-goed".

Immers, de Brink met de kerk was het middelpunt en de plaats van de oudste be-
woning van een cultuurplek, zodat het dienaangaande niet onmogelijk is, dat we in
dit geval met een van de oudste geslachten van de omgeving te doen hebben.

Door gebrek aan bronnenmateriaal zal dit wel nimmer definitief met zekerheid zijn
uit te maken, doch dat een en ander in deze richting wijst, is wel zeker.

Ook in de omgeving van Heino staat de huisnaam Achterhuis inmiddels niet alleen.
Er komt nog „een stille herberge", het Achterhuus voor in het aangrenzende schout-
ambt van Wijhe. De thans emeritus pastoor A. E. Rientjes, zelf uit deze streek afkom-
stig, weet ons daar het volgende van te vertellen in zijn lezenswaardige verhandeling
„Uit de Geschiedenis van het oude Wijhe2). We zitten bij het Broekland, even over
de grenzen van de tegenwoordige parochie. Vroeger zou menigeen langs deze wegen
bij avond er tegen op gezien hebben, want wij gaan langs het Achterhuus, „een stille
herberge", toendertijds, daar „deugde het vroeger niet". Daar leeft nog menig spook-
verhaal in de omgeving voort, en wordt bij winteravond bij 't haardvuur of achter de
kachel nog eens opgehaald, hoe het daar bij 't Achterhuus zo spoken kon.

Dit Achterhuus is een ander dan ons Achterhuys te Heino, ook volgens de mening
van pastoor Rientjes, die mij nog welwillend meedeelde, dat de huidige nog steeds
bestaande bakkerij te Heino muurankers draagt van 1700 zoveel. Dat is belangrijk en
het zou wellicht de moeite lonen deze muurankers aan een nader onderzoek op merken
te onderwerpen ! Dat staat nog op het programma. Opmerkelijk is tevens, dat het huis
te Heino, volgens pastoor Rientjes, momenteel bakkerij is !

Belangrijk is eveneens mede te delen voor andere onderzoekers van deze streek, dat
er nog een oud markeboek bestaat van het tegenwoordige waterschap het Lierder- en
Molenbroek te Heino. Het betreft hier een boekje in 12°, of „in klein twelven" op
perkament geschreven. Voorin staat geschreven : „crimen ferendo vinces" (door ge-
duldig verdragen zult gij het kwaad overwinnen), blijkbaar het devies van fan Thco-
door toe Boecop, 1686, die heer van het Lierderholthuis was en tevens als markerichter
heeft gefungeerd. Het boekje dateert uit de 16e eeuw.

De secretaris-ontvanger van het waterschap, de heer /. F. A. Mulder was zo vrien-
delijk mij in de gelegenheid te stellen dit oudste markeboek geheel door te nemen,
waar ik bijzonder erkentelijk voor ben, om zodoende alle beschikbare bronnen te hebben
kunnen doorwerken. In verband met mijn onderzoek kwam er echter spijtig genoeg
niets in voor, wat niet wegneemt, dat voor andere onderzoekers dit oudste boek van
de marke wel degelijk van groot nut kan blijken met de talrijke namen van erven,
eigenerfden e.a. die er in voorkomen, waarbij men zelfs terug kan gaan in enkele
gevallen vóór 1500. Oudere bronnen zijn er bij mijn weten niet.

Tot slot van deze beschouwingen en feiten, alvorens over te gaan tot de stamreeks,
opgevoerd tot circa 1520, nog enkele fragmenten en citaten uit de gevonden akten,
die ons een aardig beeld verschaffen uit de tijd waarin de oudste geschiedenis van
onze familie zich afspeelt.

') Prof. D. Philippi beschouwt de „Erbexen", in geheel het oude Saksen een naam
voor „erfgenamen" (eigenerfden in Overijssel), als rechtsopvolgers van de primitieve
Saksische volksadel (boerenadel, kleine landedellieden). Zie prof. dr I. H. Cosses :
De organisatie van bestuur en rechtspraak in de landschap Drente, blz. 111, noot 51.

'-') Historische opstellen over het kerspel Wijhe en de Boerhaar met eenige aanteeke-
ningen over de adellijke huizen in de omgeving ; verschenen in het Overijsselsch
Dagblad 1931. Eenzelfde uitgave: Uit de Geschiedenis van de Marke en Schout-
ambt van Heino; Ov. Dagblad 1931—'32.
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16 Sept. 1642 :
In de eerste plaats het testament van de scholte Berent Janssen „wel
cranck aenden lichame maar sijnes verstandes noch volcomen machtich", enz.
„Dat nadien Godt de Heere sijn siele soude hebben opgehaelt in sijn eeuwige
rijck, dat alsdan sijn vrienden sijn tijtlijcke goederen souden hebben te erven
in voeghen als volght", enz. De familie zal gelijk delen. Tevens „dat de armen
inder Heyne uit syne naelatenschap sullen genieten Hondert Caroli guldens"
verminderd met f 35.— die de predikant had geleend.
„Sijn huisfrouw(e) Elisabeth Jansen" zal haar leven lang uit zijn na te laten
goederen jaarlijks „vijftich goltgl." genieten.
„Datse oock d'een oft d'ander woning (e) haar leve(n) lanck sal inholden,
die haar toegewesen worden bij kennisse van goede lieden", enz.

(w.g.) door de subst. „Richter Johan Fabius en
Ceurnoten Johannes Vrijlinck en

Fredericus Kemnerus."

4 Mei 1646 :
Verkocht de momber van Jan Gerritsz. o.a.:

,een stuckjen landes in die Hackerije, genoemt den Acker bylangs den
wegh" en nog drie vierde van 2 akkers waar Hackert op woont, 'eveneens
bij het kerkdorp Heino gelegen.
In 't bijzonder geef ik dit uittreksel, aangezien later blijkt, dat uit de „Hacke-
rije" de familienaam Hackert is ontstaan.

29 April 1650 :
Compareert Willem Arns (?) gevolmachtigde van vrou Johanna Witten ( =

Witte tot Wittenstein) wed (uwe) van (Jonker Wolter) van Echten toe den Relaer die
verklaardt dat Berent Jansen destijds en Arent Werners van Jr. Wolter van Echten toe
den Relaer Anno 1639 gecofft en (de) gebruyct secker parceel eycken holts staende
op die Roolte in Dalfser kerspell in die buyrschap Anckum gelegen".

Het blijkt, dat Arent Werners de x/i = f 75.— nog dient te betalen van het hout,
Berent Janssen had blijkbaar voldaan.

13 Nov. 1693 :
Testeren Jan Jansen (Nyencamp) [gen. V] en zijn vrouw, geb. omstr. 1655, mutueel

voor „Scholtes tot Heyno en ceurnoten en(de) Pr(oc) Christiaen Fabius".
Jan Jansen „geeft en (de) verspreeckt" bij vóór overlijden „het geheele huys en

hoff ' ) , so bij Testateur en Testatrixce heden selffs bewoont en gebruickt wort, sonder
daer voor ofte deswegen eenige uijtkeringe te doen", enz. „

Zijn vrouw wordt genoemd Henrickien Henricx, dochter van Henrick Hannessen en
van Jennichien Berents.

Mocht zij kinderloos overlijden na haar man dan erft haar naaste familie f 50.—.
. De armen van Heino en Wijhe legateert hij f25.— en omgekeerd zij f 10.—.

1 April 1694 :
Jan Jansen testeert opnieuw, blijkbaar een contentieus man, die het zekere voor het

onzekere nam „bij goeden blijckenden verstande, doch sieck van lichaem te bedde
liggende".

Hij geeft hierbij nog „aen sijn huisvrouwe Henrickje(n) Henricx een somma van
twee en 't sestigh Car. gld. 10 sts', enz.

Hij herstelde en liet o.a. 14 aug. 1698 zijn zoon Hendrick (gen. VI) te Heino dopen.

J-]et scholtenzegel.
Wat het zegel van de scholte Berent Janssen betreft, vermeld 6 Aprillis 1638 te

Heino in het protocol van Vrijwillige Zaken, dl.. I, moet dit naar alle waarschijnlijkheid
het „huismerkzegel" geweest zijn. Prof. J. Ph. de Monté ver horen geeft in zijn Hoofd-
lijnen enz. op blz. 66 : „Een familiemerk, later wapen, vormde het teeken, waarmede
men zijn adel (stand K. N.) bewees. De Saksenspiegel noemt dit kenteeken „Hand-

Het onderzoek naar welk, helaas niet nader omschreven, „huys en hoff" hier be-
doeld wordt, wordt voortgezet. De Nijencamp kan het noodwendig niet zijn en werd
dit „huys en hoff" vermoedelijk door zijn vrouw (bij huwelijk) aangebracht.
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gemal ", dat is : persoonsbewijs. Ook het familiegoed wordt daarin als „Handgemal"
aangeduid, want dit grondbezit vormde het zakelijke standskenmerk voor de familie-
leden".

Hij zegelde in groene was, bijgeschreven op stukken in het proces tussen Jonker
Isack van Uterwijck en Jonker Wolter van Echten ten Reeier, in appel Ridderschap
en Steden Overijssel. (Bron : Rapp. 8 : Drosten en Schouten in Overijssel, fol. 57 ;
inv. no. 97, schoutambt Raalte, in appèl bij Ridderschap en Steden ; proces van
1639—1642 inzake vordering tot betaling van ongelden van het goed Alerdinck te
Lenthe in het kerspel Dalfsen gelegen, enz.; Rijksarch. Zwolle).

In dit dossier wordt een gerechtelijk stuk (copie) van de schout van Heino Berent
Janssen d.d. 6 apr. 1628 aangetroffen, het oudst bekende stuk met de vermelding dat
hij zegelde in groene was.

Doorn, Louwmaand 1959. (slot volgt).
,,De Nyencamp".

TER NAVOLGING
Nevenstaande alleraardig-

ste heraldische geboorte en
doopaankondiging ontleen-
den wij aan het tweemaan-

fl delijks tijdschrift van het
^ Verbond voor Heemkunde

onzer Zuiderburen „Ons
Heem", Jrg. XI, No. 5,
pag. 138 van de rubriek
Onze Stam, No. VI. Be-
halve met de namen en
wapens resp. het embleem
van Peter en Meter en van
de kerstenende Aalmoeze-
nier Lodewyck, doen de
ouders de heer en mevrouw
Bekemans-Leys kond van
gelukkige geboorte en doop
van hun derde kind Mieke
ondervermelding van de
namen van haar zusjes en
broertje Leonce en Piet Be-
kema. Het heuglijke nieuws-
bericht sierden zij boven-
dien met de wapens van de
16 betovergrootouders van
het borelingske, die op
merkwaardige wijze gerang-
schikt werden, zodat ahw.

telkens slechts het blazoen van de voormoeder gebracht wordt.
Deze plaatsingswijze maakte het mogelijk om de 16 'kwartierwapens in
de beperkte omvang van het kaartje toch volkomen tot zijn recht te laten
komen, al zal de rangschikking der voorouderlijke schilden hier en daar
onder onze lezers wel eens hoofdbrekens kosten. Indien men in het geluk-
kig bezit verkeert van zovele voorouderlijke wapens, dan verdient zulk
een uitgebreide of bescheidener heraldische geboorte aankondiging zeker
navolging. ARK
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DE KWAHTIERSTAAT
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GEBOREN V I I !
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DE GELUKKIGE OUDERS

M» 6 Mw 1. BEKEMANS-LEYS.
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Enkele aanvullingen en verbeteringen op „De Gezaghebbers
der O.-l. Compagnie op hare Buiten-Comptoiren in Azië",

1944, van wijlen W. Wynaendts van Resandt
door L. C HEYTING Th, zn.

Nu de „Index van Persoonsnamen" van bovenstaand boekwerk door
onze Documentatiedienst sedert 1956 in het kaartsysteem is opgenomen,
lijkt het mij gewenst om enkele aanvullingen en verbeteringen, die ik
zelf in mijn eigen boek aanbracht, in Gens Nostra te doen publiceren.
Zulks vooral ten bate van de leden van onze N.G.V.

Ons mede-lid, de Heer W. Wynaendts van Resandt ]r. te Driebergen,
vond het, vanwege tijdsgebrek, beter het bovenstaande van mij te doen
uitgaan, en ook, omdat ik meer de eigenlijke „ontdekker" volgens hem,
(of „niet-vinder ?") was van een en ander in het werk van zijn Vader.

Welnu, in het boek „De Gezaghebbers" vond ik in de „Index van
persoonsnamen" o.a. vermeld :
pg. 304 Hoogeveen, van 203 en Hoogeveen van 202. De eerste ver-

melding moet m.i. geschrapt worden. Op pg. 203 vond ik niets
over van Hoogeveen.

pg. 307 Fiellitaz, de en Fiellitaz Goedhart, dit moet zijn Fillietaz, de
en Fillietaz Goedhart, de.

pg. 312 Parvé 206, 284, 285, moet zijn 207, 284, 285.
pg. 313 Schade 104, 182, 183. Op pg. 104 kon ik geen Schade vinden !
pg. 314. Utenbogaard 176, 182. Op pg. 176 kon ik geen Utenbogaard

vinden en ook nergens anders dan op pg. 182.
Tot zover wat betreft de „Index". Verder vond ik op pg. 203 bij ]ohan

van Riebeeck. „Hij is de bekende stichter van de Kaap, en er bestaat
over hem" enz. De komma en er zijn weggevallen.
pg. 95 Care/ Reyniers. „Hij was geboren te Amsterdam in 1602." Vol-

gens wijlen Dr. F. W. Stapel „De Gouverneurs-Generaal van
N.I. in beeld en woord," 1941, moet het zijn 1604 (ged. 26 aug.).

pg. 141 Willem Verstegen. De drie laatste zinsneden moeten luiden :
Later is hij weder in Soeratte, en komt in 1661 zijn zoon Mel-
chior uit Soeratte te Batavia aan ; deze zoon was 20 mei 1661
tot assistent in Compagnies dienst benoemd". (De vader was
nl. ondertussen overleden).

Deze verbetering heb ik te danken aan de nasporingen van Dr. R. Pot
te Leiden, naar aanleiding van een gevonden zakboekje van Willem Ver-
stegen, dat naar ik meen door de Museumdirectie van Soeratte aan Dr.
Pot ter bestudering werd toegezonden. Met Dr. Pot correspondeerde ik
hierover en ook volgde ik een lezing van hem over genoemde Willem
Verstegen, enige jaren geleden, op de Ethnologendag te Rotterdam.

CURSUS GENEALOGIE
Alle lessen zijn nu verzonden en de cursus is hiermede geëindigd.
Een beperkt aantal wordt nu in linnen stempelband gebonden en ad

ƒ 30,— per exemplaar franco per post verkrijgbaar gesteld.
Aanvragen te richten aan de administrateur: Jan Hagoort, Klooster-

straat 11, Naarden.

14



UIT HET VERLEDEN VAN DE BOMMELERWAARD
(Oud Archief polderdistrict bldz. 4)

Blijkens de bij de Rekenkamer ingekomen rekening waren van 1538—1795 Ambtman:
1538—1548 Hendrik de Ruyter.
1548—1558 Woltev van Baexen (overl. 1558).
1558—1563 fohan van Asperen en Van Vuren.
1563—1566 Aelbcecht de Ruyter.
1566—1569 Bobbrecht van Heerdt.

(Van 1572—1602 zijn geen rekeningen overgelegd.)
1603—1620 loost van Ghiessen.
1620—1637 Johan Torck, Heer tot Neder-Hemert.
1641—1651 Bartold van Gent, Heer tot Loenen en Meinerswijk.
1651—1653 Herman van Btoemendaal, Heer tot Est.
1654—1682 Cornelis van Gent, Heer tot Loenen.
1682—1703 Diederik van Els.
1703—1724 Johan de Cock van Delwijnen ; Heer tot Wadenoyen.
1724—1726 Bartold van Haeften.
1726—1746 Walraven van Haeften; Heer van Ophemert en Zennewijnen.
1746 Sept. 30—1747 Jan. 20 (waarnemend) Barthold van Haeften; Heer van Wa-

denoyen.
1747—1766 dezelfde.
1766—1782 fan Walraven de Cock van Haeften.
1783—1784 Zeno Diederik Walraad Tengnagell.
1784—1795 Reinier van Haeften; Heer van Ophemert en Zennewijnen.

In 1795 werd het college van Ambtman en Edelen vervangen door een Ambtsbestuur,
bestaande uit afgevaardigden der dorpen en heerlijkheden en van het Schependom der
stad Bommel.

WEERBARE MANNEN ONDER DE 60 JAAR

Lijste van de manschappen tot Poederoyen soo bevonden sijn op 23 Ney 1702.
de Predicant v. Soonen.
de Scholt, Corns Verwittigen.
Witlem Groenevelt. int leger
Arien Leenderts. int leger.
de Brouwer Cray.
fan Pijss.
Claas Peters, int leger
fan Natteuss.
Hendrik Corsten. int leger
Corst Bijll. int leger
Gosen van Veen. int leger.
de Veerman.
de Coornmulder.
de Watermulder.

van Scholt, Burg. en Schepenen
23 Ney 1702

D. Schoock Bs.
Uit het „Oud Archief" van het Polderdistrict Bommelerwaard boven de Meidijk —

Zalt Bommel.

Een aantekening uit een oud Lidmatenboek van de Ger. Kerk te Zuilichem aan-
gaande een historisch persoon, t.w. Constantijn Huijgens. a.v.:

„Den 29 Marty 1706 tot lidtmaat door belijdenis aengenomen Den Ho : Wel-
edgeb. Heer Constantijn Huijgens, Heer van Zeelgem, en Zuilichem etc."

Hier kunnen we, al is het dan ook vaag, een blik werpen in het karakter van deze
hooggeplaatste Heer.

Poederoyen, „d- Oude Meulen". E. VAN ALPHEN Az.
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BOEKBESPREKING

Kwartierstatenboek. Verzameling Kwartierstaten bijeengebracht ter ge-
legenheid van de herdenking van het 75-jarig bestaan van het Koninklijk
Nederlandsen Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. 's-Graven-
hage 1958.

Het bespreken van een boek als het bovenstaande is een vrij hachelijke geschiedenis
en wij hebben dan ook in geen enkel tijdschrift enige vermelding daarover gevonden.
Niettemin lijkt het ons goed, dat Gens Nostra zich hieraan zal wagen, al was het
alleen maar om deze uitgave te beschouwen als een utiliteitsuitgave, want wat is het
eerste gebaar, dat een genealoog met dit boek maakt : hij slaat het register op, om te
zien of er namen zijn, die hij in zijn eigen genealogie of kwartierstaat ook heeft.

Naar aanleiding hiervan moeten wij ons beslist distancieëren van de uitspraak van
enkele onzer leden, die meenden, dat zij op dit punt niet bevredigd waren ; in iedere
kwartierstaat is wel iets naar onze gading te vinden : de meest vorstelijke kwartier-
staat heeft wel zijn burgerlijke kwartieren en omgekeerd de eenvoudige man komt dik-
wijls tot de voor hem aangename ontdekking van een beter kwartier dan hij aanvan-
kelijk had verwacht, hem strelende in zijn „struggle for high life". Wij zijn van mening,
dat de Commissie van samenstelling' een zeer goed werk verricht heeft en aan de
genealogie een grote dienst bewezen heeft. Het zou onhoffelijk tegenover de Commissie
zijn, naar fouten te gaan zoeken, afgezien van het feit, dat dit toch ook wel te veel
van onze tijd zou vergen. Wij spreken onze bewondering uit over de reeksen Bredius,
Schierbeek, Van Limburg Stirum, Meesters, Nolen, Sickinghe, Van Valkenburg, Vürt-
heim, die met hun voortzetting het bezwaar hebben ondervangen, hetwelk altijd blijft
kleven aan een kwartierstaat van 16 kwartieren, waardoor men steeds het belangrijkste
deel moet missen. Hiermede komen wij dan op een groot bezwaar bij sommige staten,
dat zij hun gegevens alleen slechts uit de Registers van de Burgerlijke Stand hebben
behoeven te putten en dus voor de genealoog van niet veel belang zijn ; wij zijn te ver
van de instelling van de Burgerlijke Stand verwijderd om hieraan te ontkomen, wan-
neer men zijn staat na 1890 begint.

Wij willen deze bespreking eindigen met een loffelijk woord over de fraaie uitvoe-
ring van het werk en met de uitdrukking van grote dank aan het Kon. Genootschap
voor het initiatief en de uitvoering van het boek, dat de genealogische wetenschap
grote diensten zal bewijzen.

Genealogie Dijkshoorn, samengesteld door D. van Baaien, Archivaris
van Maassluis, lid der Redactie van Gens Nostra.

Met genoegen constateren wij de verschijning van deze streekgenealogie, waaraan
de schrijver vele maanden zijn beste krachten heeft gewijd.

De bekendheid van de auteur met de archieven van het Westland is ons een waarborg
voor de correcte samenstelling van deze genealogie. Wij wensen de familie Dijkshoorn
en de schrijver van harte geluk met deze verschijning.

B. de Ridder. Verdwenen straatnamen. Uitgave van de Gemeentelijke
Commissie Heemkennis, Amsterdam 1958.

De schrijver biedt ons in dit boekje een lijst van de straatnamen van Amsterdam,
zowel de oude als de nieuwe met vermelding van de data der besluiten van de Ge-
meenteraad, die hieraan medewerkte.

Een zeer nuttig boek, 125 pagina's, verlucht met verscheidene reproducties van stads-
gedeelten van Amsterdam, dat iedere genealoog, die op het Gemeente-Archief aldaar
zijn onderzoekingen gaat doen, in zijn bezit moet hebben. Arn. H. Clerkx verzorgde de
zeer suggestieve omslag.

Verkrijgbaar Willemsparkweg 125 te Amsterdam, prijs f 1.60 afgehaald, f 1.85 per post.

Amsterdam, dec. '58. W. R.
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Monster, klapper op de transporten van onroerende goederen, 1803—
1811. Uitgegeven door D. G. E. Middelburg en bewerkt door /. C. van
Oeveren.

De klapper is vervaardigd op de in het Rechterlijk Archief voorkomende transport-
registers met inventarisnummers C-IV-37 en 38 en bevat de geslachtsnamen, patroniemen
en voornamen der partijen, benevens hun verwantschap, voor zover deze uit de akten
blijkt. Beroepen en woonplaatsen zijn veelal ook vermeld evenals de namen van voor-
komende landgoederen. Voor Westlandse geslachten is deze uitgave een belangrijke
bron. D'e samenstellers verdienen aller dank voor hun nuttig werk.

Ds. W. P. ]. Osinga, De bewoners van het kasteel Ilpenstein en hun
nakomelingen, 1827—1957. Oplaag 75 ex., prijs f2.—. Verkrijgbaar bij
de schrijver te Ilpendam.

Na de verschijning van zijn boek „Kerk en Kasteel" geeft de schrijver nu een over-
zicht van het geslacht de Graefl-van Garderen, dat een groot deel van de 19e eeuw op
het in 1872 gesloopte kasteel heeft gewoond. Als punt van uitgang werd gekozen 27
april 1827 ; zijnde de huwelijksdatum van de laatste bewoonster van Ilpenstein, die de
naam de Graeff heeft gedragen. Thans zijn daar 174 nakomelingen in mannelijke en
vrouwelijke lijn van bekend. De gestencilde uitgave is door enige historische tekeningen
verlucht.

N. Roozen C.M., Rondom de grafzerken in de voormalige Abdijkerk
te Susteren. 1958. 127 blz. met 31 foto's op kunstdrukpapier, ing., op-
laag 300 ex., f 10.50.

Te bestellen bij N. Roozen, Mariaveld, Susteren, postgiro 278362.
De eerwaarde heer Roozen heeft na zijn terugkeer uit China in 1947, waar hij 25

jaar als missionaris werkzaam was, veel belangstelling gekregen voor zijn huidige
woonplaats Susteren, in welker historie hij zich verdiepte. Ook de plaatselijke oudheden
trokken zijn aandacht zoals de oud-romaanse parochiekerk en wel in het bijzonder de
daarin aanwezige oude grafzerken waarvan de schrijver nog een dertiende exemplaar
ontdekte. Na een inleiding over de geschiedenis van de adellijke abdij worden de graf-
zerken, die de graven van de abdissen, kanunniken en kanunnikessen hebben gedekt,
beschreven en vermeldt schrijver daarbij vele genealogische en heraldische gegevens en
bijzonderheden. De zerken hebben betrekking op de families von Reuschenberg, van
Schoonhoven, von Tzevell, von den Horich, Gripekoven, von Issoncourt, van Putt,
van Haastrecht, von Honseler, von Sweilandt, Kars en von Weichs de Wenne. Van
verschillende op de zerken aangeduide personen worden hun kwartieren en familie-
wapens beschreven waarover schrijver tal van bijzonderheden meedeelt, die hij uit de
oude archieven opspoorde. Van enige der besproken figuren worden ook hun portretten
afgebeeld. De grafzerken zijn thans in de muren van de kerk ingemetseld. De buiten-
gewoon goed geslaagde foto 's werden door de schrijver zelf vervaardigd. De opschrif-
ten van de oude grafkruisen op het kerkhof zijn tevens opgenomen. Dit welverzorgde
en goed gedocumenteerde geschrift van de eerwaarde amateur-vorser verdient aller
belangstelling. De uitgaven worden door de schrijver zelf bekostigd. Schrijver heeft
nog 4 delen over de historie van Susteren en haar oudheden in het vooruitzicht gesteld.
Deel 2 komt binnenkort gereed en heeft als titel: „Notities over enige oude zegels
van Susteren".

Haarlem, dec. '58. C. R.

D. MARTIN LUTHER

Bij C. A. Starke Verlag, Limburg/Lahn is in bewerking de nieuwe
4e uitgave van het

LUTHER-NACHKOMMENBUCH, 1525—1958.

Het boek zal 320 bladzijden bevatten en de intekenprijs bedraagt
24.— D.M., [gebonden]. Geïnteresseerden kunnen zich voor inlichtingen
wenden tot de Redactie van G.N.
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TIJDSCHRIFTEN-REVUE
Bibliothecaris: J. J. G. Kranen, Mariëndal 5, Rozendaal (Gld.) Tijdschriften kunnen na
aankondiging in deze Revue, aan de Leden der N.G.V. op aanvrage worden verzonden.

Ons Amsterdam, 10e Jrg. No. 12, dec. 1958 : J. A. Groen Jr. De Nieuwe Kerk ;
F. ƒ. Dubiez. De Amsterdamse familie Boreel en het Landgoed Beeckestein te Velsen ;
F. H. Freese. Tram en Stadsontwikkeling.

De brabantse leeuw, Jrg. 7 No. 12, december 1958 : Past. H. Hens. Naamlijst van
studenten (vervolg); J. A. W. Swane. Berings ; Fragment-genealogie Dagevos ; B. W.
van Schijndel. Oude Brabantse families : van Oss.

Met gansen trou, 8e Jrg. No. 12, dec. 1958 : A. van Engelen. De dijkdoorbraak te
Nieuwkuyk in 1880 ; Waker Breedveld. Bezweringen en overlezingen ; Inhoud van de
8e Jaargang.

Archief tevens orgaan van de oudheidkundige Vereniging De Graafschap en van de
Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting, december 1958 : o.a. W. Zondervan. De
Herberg „Den Bremer" te Steenderen ; f. de Graaf. De Gorsselsche molens van weleer ;
G. Langeler. De hond in het volksleven ; G. A. van der Lugt. Reize deur de Graaf-
schop in 1823 ; D. W. Kobes. De kapel te Sinderen in de gemeente Wisch ; Mr. H. f.
Steenbergen. Een Groenlo's loterijproject; f. de Graaf. Een eigenaardig testament;
H. Odink. Een Joodse begraafplaats te Borculo ; H. L. f. Kolks. De heerlijkheid Lich-
tenberg pl.m. 1640—1700.

lohannitér Orde in Nederland, 10, Jrg. No. 38, Kerstmis 1958/januari 1959 : Baron
fean de Watteville, pasteur de l'Eglise wallonne de La Haye. D'iscours prononcé a
l'occasion de la Sainte Cène, a l'assemblée générale de l'ordre de Saint Jean a Bubikon ;
Mededelingen van het Kapittel ; 50-jarig jubileum der Orde ; De Johanniter-bijeenkomst
te Zurich en Bubikon van 3—5 sept. 1958 ; Personalia ; In a Bedouin Tent.

De Navorscher, Nederlands Archief voor Genealogie en Heraldiek, Heemkunde en
Geschiedenis, Jrg. 97 afl. 5/6 : /. /. M. H. Verzijl. Genealogie Costerus de Boschhoven ;
Mr. A. P. van Schilfgaarne. Claassen ; W. Muusse. Het geslacht de la Ferté ; KI. Sierks-
ma. Friese Gemeentevlaggen ; f. Westra van Holthe. Proces over zilverwerk, in oor-
logstijd verborgen te Zwinderen ; M. D. Lammerts. Naamlijst van priesters, etc.

De Nederlandsche Leeuw, 75e Jrg. No. 11, nov. 1958: A. H. Drijf hout van Hooff.
Kwartierstaat van Jan Maurits D'rijfhout van Hooff ; Mr. A. Haga. Van Egmond tot den
Luchtenberg ; A. B. van Hengel. Het geslacht Wisselinck te Bredevoort.

Idem 75e Jrg. No. 12, dec. 1958: Mr. A. P. van Schilt'gaarde. Het geslacht Van
(De) Bunynk, heren van Eerbeek en de Grotercamp ; Mr. H. F. Wijnman. Over twee
Doopsgezinde leden van het geslacht De Gijselaar ; F. ƒ. Herman. Het geslacht Herman.

Het Personeel Statuut, 9e Jrg. No. 12, dec. 1958 : Het nieuwe Burgerlijk Wetboek
(X); De erkenning in het huidige en in het komende recht.

De Stichtsche Heraut, 5e Jrg. No. 7, dec. 1958 : Mr. W. Eldering-Niemeyer. De
Plompetorengracht; Het Doop- en Trouboek van „De Vuursche".

Ons Voorgeslacht, 13e Jrg No. 73, nov./dec. 1958 : Ir. J. MacLean. Het geslacht
van Oei ; Register van de ledematen der Gem. J. Chr. tot Naeldwijck ; G. J. Vermaat.
De zogenaamde geslachtsboom van Doen Beyensz. van Driel; Mr. J. Belonje. De
molen te Piershil. Bijgevoegd : register 1957.

It Beaken, Jiergong XX No. 5, nov. 1958 : P. B. Winsemius. Pleats en mienskip ;
F. W. Wegener Sleeswijk. Bijdrage tot verklaring van de zeventiende eeuwse beroeps-
aanduiding „Cleenrieder" in Friesland ; D. T. E. v. d. Ploeg. Planten yn Eastlik Frys-
lan ; /. Naarding. Toch nog eens weer „Clewendene"; ƒ. M. Mabesoone. Landschaps-
en sedimentatieontwikkeling in westelijk Barradeel sinds prehistorische tijd.
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Oostvlaamsche Zanten, 33e Jrg. No. 6, nov.-dec. 1958 : Pr. fanssens, C.s.s.R. On-
nozele-Kinderendag ; P. de Keyser. Het Internationaal Congres van de traditionele
Speelpop te Luik ; F. van Es. Nog over ijzeren Maskers ; Dienst voor Folkloristische
Opzoekingen : Spookhond.

Der Deutsche Hugenott, 22. Jrg. No. 4, Dez. 1958 : Pastor Burkhardt. Die gegen-
wartige Lage des Protestantismus. Pf. W. Hérancourt. Königsberg (Preuszen); Dr.
/o/i. Fr. Albert Gille. Versuch einer Geschichte der Familie Gillet.

Familie und Volk, 7. Jrg. Heft 6, Nov.-Dez. 1958 : ƒ. A. Ceiger. Sammeleifer und
Familientradition : Dr. R. Schmidt. Zur Familiengeschichte des pommerschen Rats Jobst
von Dervits ; Dr. M. Granzin. Die Torgauer Neubürger 1604—1620; Bijgevoegd:
Hofpfalzgrafen-Register : Heinrich Pantaleon, 1566 (1570)—1595.

Der Grafschafter, Folge 71, 1958, Dezember : Georg Kip. Mirrewinter ; Ernst
Busmann. Die Schweinemast in Somern ; H. Wieking. Das Leben in einem
Grafschafter Dbrf, IV ; Pommersche Köpfe : Friedrich Graf von Wrangel ; Otto
Neitzel ; Otto Lilienthal ; Winfried Lodde. Hier lacht der Schüttorfer ; L. Sager. Sei-
denschwanze, vornehme Gaste aus der Fremde.

Hessische Familienkunde, Band 4 Heft 8, 1958 : Der Westerwalder Pedagoge Joh.
Aug. Hofmann ; Ahnen und Nachkommen des Darmstadter Superintenten Joh. An-
gelus ; Die Rentmeister des Amtes Wolfhagen ; Hessische Wappen 87—89.

Monatschelte für evangelische Kivchengeschichte des Rheinlandes, Jrg. VII Heft 6,
Nov./Dez. 1958 : D. Heinrich Muller. Die evangelische Kirche zu Emmerich ; Dr.
M. Klante. Die lutherische Gemeinde von Pfalzdorf, nach der Union Ostgemeinde
genannt.

Ostfriesland, 1958/4 : A. Seifcrt. Gesunde und kranke Landschaft; M. K. Schwarz.
Vom Wesen des Wassers ; Georg Reiners. 300 Jahr Enno-Ludwigs-Gro.

Quellen und Forschungen zur Ostfriesischen Familien- und Wappenkunde, 7. Jrg.
1958 : Gerrict Scharz. Schüttmeister, Handwerker u.a. in Grimersum 1677-—1725 ;
Mathilde Ites. Namen von Beamten in den Kontrakten-Protokollen des Amtsgerichts
Berum 1632—1638; Ahnenliste 13: Kittel.

The Genealogists Magazine, Vol. 12 No. 16, Dec. 1958: Hartley Thwaite. F.S.A.
Genealogical Notes on Kingswood School ; M. Leader. Irish Records ; A W. Read.
Genealogical Collections ; D. P. Nicholson, F.S.A. Some early emigrants to America.

Adler, Zeitschrift f,ür Geneologie und Heraldik, Wien, Marz/Juni 1958 : 76. Jrg. 4.
(XVIII) Band, 14/15 Heft: Adolf Mais. Die niederösterreichischen Lebzelten von 1650
bis 1850; Erich Kuenburg. Ein Salzburger Lehenbrief aus dem Jahre 1678; Herbert
A. Mansfeld. Der Direktor des Josefstadter Theaters Karl Mayer; Österrechische
Ahnenlisten : 11. Risak.

Idem. 16. Heft, Juli/August 1958 : Rudolt v. Bartsch-Salgast-Dyhrn. Drei Ge-
schlechtsstamme des Namen Mayer (Mayr) in Wien ; Gustaf Adolf von Metnitz. Der
Herrenstand (Karnten); Klaus W. Jodeit. Beitrage zur Ahnentafel des k.k. Senats-
prasidenten Alois Pederzani (1794—1854).

Le mois généalogique. Vol. XI No. 12, Déc. 1958 : Réunion de décembre ; l'asso-
ciation des families Bernier ; Affiliation de l'Institut Généalogique du comté de Port-
neuf; Voyage au pays des ancétres ; Le clergé du diocese de Nicolet ; La familie
Davy du Contentin ; Questions et réponses.

Genealogical Forum of Portland, Oregon, Vol. VIII No. 3, page 17. Nov en Dec.
1958 : Bestuursmededelingen ; Nieuwe leden ; Vragen ; Onderzoekingen in Illinois,
Mississipi, Southwest Kansas, Salt Lake City ; Bible records ; Genealogical material
in the Multnomah county Library, Portland.
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. Oklahoma Genealogical Society, Oklahoma City, Volume 3, No. 4, Dec. 1958 :
Kranten, oud en nieuw ; Nieuwe leden ; Tijdschriften ; Postoffices in Oklahoma ; Ok-
lahoma land openings that brought white settlement; Saint Patrick's catholic cemetery ;
Cemetery Records, Benton County, Oregon.

The Staten Island Historian, Volume XIX, Number 1, Serial Number 76, October-
December, 1958 : Hamlen Hunt. A villa in Arrochar ; William Fredecic Reekstin. The
draft Riots of July, 1863 on Staten Island ; Howard R. HUL History of the great kills.

Aan onze tijdschriftenserie is nu ook toegevoegd de belangrijke Bel-
gische uitgave :

BRABANTICA,
Recueil de travaux de genealogie d'héraldique et d'histoire familiale

pour Ie province de Brabant. Bundel werken over familiegeschiedenis,
geslacht- en wapenkunde voor de provincie Brabant.

Uitgave Genealogicum belgicum
36 Boulevard Lambermont,

Brussel 3.
Alle verschenen delen zijn aanwezig :
Deel I, 1956 ; II, 2 dln, 1957 ; II, 2 dln, 1958.

BENOEMINGEN
In haar vergadering van 4 dec. j.l. heeft de Niederlandische Ahnengemeinschaft in

Hamburg de Heer F. Renssen tot Erelid benoemd. In mei 1.1. is de Heer Renssen be-
stuurslid van het Centraal Bureau voor Genealogie geworden.

The American International Academy te New York heeft aan de Heren Dr. A. R.
Kleyn te Zeist en W. D. H. Rosier te Amsterdam, alle rechten en privileges van het
Erelidmaatschap voor het leven verleend, met het recht tot het dragen van de Ster en
het Kruis van de Academy.

Op 18 december 1958 huwden te Delft:

ROBERT Ch. G. SPONG
en

WIL VAN DRIEL.

Op 11 december 1958 is te 's-Gravenhage geboren:
CHRISTIAAN MICHAEL ANTOON,

zoon van de Heer en Mevrouw Crasborn-Kohlsaat Rauschenplat,

op 27 december 1958 te Breda:
VEERLE MARIA THERESIA

en
ROELAND CASPER MARIA,

dochter en zoon van Dr. en Mevrouw Knitel-Jansen

en op 29 december 1958 te Amsterdam :
REGINA MARIA HILDA,

dochter van Drs. en Mevrouw Dhooge-de Vries.

Aan allen onze wel zeer hartelijke gelukwensen.
Amsterdam, dec. '58. W. D. H. ROSIER.
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NIEUWE NUMMERLIJST CONTACTDIENST
In het vorige nummer van Gens Nostra is abusievelijk de oude prijs

van 50 cent vermeld voor de nieuwe nummerlijst van de contactdienst.
Daar de nieuwe nummerlijst de dubbele omvang van de voorgaande heeft
en de lijst aanmerkelijk is verbeterd, zodat voor het gebruik de lijst prak-
tischer is geworden, is door de hogere kosten van vervaardiging, de
nieuwe prijs gesteld op f 1.—. Willen s.v.p. zij, die reeds 50 cent per
giro voldeden alsnog 50 cent suppleren (gironummer 547064 t.n.v. pen-
ningmeester N.G.V. te Noordwijk a/Zee). De nieuwe nummerlijst is
losbladig samengesteld en t.z.t. zal een supplement verschijnen, dat de
bestellers van de nieuwe nummerlijst zal worden toegezonden.

INLICHTINGEN UIT FRANKRIJK
De Heer Gérard de Villeneuve te Valenciennes ontving vele vragen

ter plaatsing in het franse blad „Chercheurs et Curieux" (zie Gens
Nostra oct. 1958). De vragen zullen in het januari-nummer 1959 van
„Chercheurs et Curieux" worden geplaatst, waarna de vragenstellers
van de Heer de Villeneuve persoonlijk bericht ontvangen van de binnen-
gekomen antwoorden.

Op verzoek van de Afd. Utrecht der N.G.V. heeft de Staatssecretaris
van O.K.W. gunstig beschikt op de vraag van de Rijksarchivaris in de
Provincie Utrecht, bij wijze van proef de leeskamer van het Rijksarchief
aldaar voor één avond per week : 19—21.30 voor het publiek toeganke-
lijk te stellen, en wel op donderdag.

Zij, die van deze faciliteit gebruik willen maken, zullen daags te voren
moeten berichten, welke archivalia zij zullen willen raadplegen.

BESTUURSMEDEDELING
In afwijking op onze mededelingen betreffende inlichtingen uit België

en Frankrijk (Gens Nostra okt. 1958 pag. 220) vestigen wij er de aan-
dacht op, dat de leden, die met buitenlandse contactadressen wensen
te corresponderen, zich niet rechtstreeks met deze personen in verbinding
dienen te stellen, doch dat deze correspondentie via het Secretariaat
(Postbus 976, Amsterdam-C) geleid dient te worden, aangezien de bui-
tenlandse verenigingen de waarborg dienen te hebben, dat de correspon-
dentie inderdaad van leden van de N.G.V. afkomstig is. Een postzegel
voor inzending van de brief, alsmede een internationale antwoordcoupon
dienen de brief te vergezellen.

WAPENKAART
De alom verheugende toename der belangstelling voor de heraldiek wordt geïllu-

streerd door de reeds zo spoedige publicatie na de voorgaande, van een nieuwe wapen-
kaart elders in dit nummer.

De Redactie roept alle lezers op om hun of anderer wapen voor de opname in te
zenden, ook al zijn deze soms al eens eerder elders gepubliceerd. Aldus groeit het
verbeterde en uitgebreide Armorial Général, waarmede de grote Nederlandse wapen-
kundige Rietstap ons bijna een eeuw geleden is voorgegaan.

Inzendingen van de volledige en duidelijke beschrijving met kleuraanduiding van het
wapen en streek/plaatsen van herkomst van het geslacht, worden gaarne ingewacht
bij de Redactie. De kosten van opname ad f 6.50 p. w. te voldoen aan de Penningmr.
N.G.V. te Noordwijk a. Zee (girorek. nr. 547064). Op girostrook te vermelden dat
het bedrag bestemd is voor de opname van het wapen X op de wapenkaart. Binnen
drie weken na afdrukken ontvangen de inzenders het cliché franco thuis.
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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
heraldisch gebied.

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

Deze rubriek ïs 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.

CLVII. DUDINGH (DUDING).
a. Op 26-9-1756 trouwde te Westerblokker Jan Dudingh, van elders afkomstig, met

Caatje Hendriks Grobbe van Westerblokker.
Jan Dudingh, chirurgijn, kreeg een zeer uitgebreid nageslacht, o.a. thans door

geheel Westfriesland verspreid. Vermoedelijk is hij afkomstig uit Overijssel of uit
het aangrenzende Duitse gebied. Van zijn geboorteplaats en voorouders is echter
niets bekend. Kan iemand mij aan nadere gegevens helpen ?

b. CONRADI.
Albertus Conradi, geb. omstreeks 1769, mogelijk te Leeuwarden, was van 1-7-

1792 predikant te Scharwoude en daarna te Oostwoud vanaf 5-10-1795 tot zijn
emeritaat op november 1835. Hij was getrouwd met Gesina Johanna Engelbert,
een dochter van de Hoornse predikant E. M. Engelbert. Albertus Conradi overleed
te Medemblik op 28-1-1839 en zou geboren zijn te Leeuwarden, ouders onbekend.

De familie-overlevering neemt aan dat hij uit Italië afkomstig is en dat de don-
kere gelaatstint, die vele nazaten vertonen, een gevolg is van hun Italiaanse voor-
ouders.

Kan iemand ons inlichten over de afkomst van de Conradi's ?
Ir. C. KOEMAN, Westerblokker 13.

CLVIII. LE FÊVRE.
Wie kan mij verstrekken de namen, geboorte-, overlijden- en trouwdatum van de ouders

en grootouders van Jan Le Fèvre, geboortedatum onbekend, in leven fabrikeur, vóór
1778 gehuwd met Maria Evermans, geb. 13-4-1760, beiden te Delft overleden.

J. M. LE FÈFRE, Kleverparkweg 206, Haarlem.

CLIX. Gegevens gevraagd betreffende afkomst en voorgeslacht van :
a. DE JONG-VAN BUUREN.

Dirk de Jong, geb. 12-2-1853 te Ouderkerk a/d IJssel, overl. 18-3-1898 te Vrijen-
ban, geh. ? met Theodora Johanna van Buuren, geb. 10-7-1850 te Gouda, overl.
? 1903 te Zaandam. Eén hunner kinderen was Johannes de Jong, geb. 9-4-1875 te
Putterhoek, overl. mei 1956.

b. NOORLANDER-VERKERK.
Reynier Cornelisz. Noorlander, ged. 19-4-1778 te Ouderkerk a/d IJssel, overl ?,
geh. 27-10-1799 te Bergambacht met Willemijna Verkerk.

c. DE BES-KOOGJE.
Pieter Ariensz. de Bes, geb. ? te Streefkerk, overl. ?, geh. 9-1-1780 te Ouderkerk
a/d IJssel met Geertje Pietersd. Koogje, geb. 7-11-1745 te Ouderkerk a/d IJssel.

d. DE HAEN-VAN DER GIESSE(N).
Abraham Crijensz. de Haen, geb. ± 1725 te Nieuw Lekkerkerk, overl. tussen 4-2-
1759 en 8-2-1761 te Nieuw Lekkerkerk, geh. 18-11-1745 te Oud Alblas met Grietje
Pietersd. van der Giesse.

CLX. KLINKENBERG.
Wanneer en waar overleden :

a. Godfried Dirksz. Klinkenberg. ged. 14-6-1666 te 's-Gravenhage.
b. Dirk Dirksz. Klinkenberg, ged. na 1643 te Lisse.
c. Dirk Dirksz. Klinkenberg, geb. ?, geh. 17-2-1640 te Warmond.
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d. Dirk Pietersz. Klinkenberg, geb. ?, overl. voor juli 1646.
e. Pieter Jacobsz. Klinkenberg, geb. ?, 1548, overl. ? 1633.
f. Jacob Claesz. Klinkenberg, geb. ?, overl. ?
g. Jacob Cornelisz. Klinkenberg, ged. 30-5-1784 te Rotterdam.
h. Bartholomeus Godfriedsz. Klinkenberg, ged. 23-11-1698 te Lisse.

Mej. E. J. JANSEN (1403), William Boothlaan 12, Rotterdam.

CLXI.
a. LELIVELD-BRAS.

Wie bezit gegevens over Jacob Leliveld en zijn voorgeslacht ? Waar werd hij (rond
1730) geboren? Hij huwde op 14-5-1752 Cornelia Claasse de Vette te Kethel
(Z.-H.). Waar hertrouwde hij (ca. 1757) met Crijna Bras ? Waar werd zij geboren ?
Hun dochter Cornelia werd 2-4-1758 te Kethel geboren R.K. en huwde 15-7-1792
Clacs Theunisze Buijs te Kethel.

Jacob huwde tenslotte te Kethel op 25-9-1768 Joanna van Noord. Het is echter
niet geheel zeker, dat deze 3 huwelijken door de z e l f d e Jacob Leliveld werden
aangegaan.

b. VOSKUIL-STOLK.
Op 8-11-1721 huwden te Kethel (Z.-H.) in de R.K. kerk: Gijs Pieterse Voskuijl
en Ariantie Cornelisze Stolk. Hun dochter Cornelia trouwde R.K. op 2-9-1764 met
Theunis Claese Buijs.

Op 9-11-1685 werd te Schiedam-Kethel geboren: Gisbertus, zoon van Pieter Gijze
en Pieterien Ariens Lantman. Zou dit Gijs Pieterse V o s ka ij l geweest zijn ?

O p 29-12-1779 over leed te K e t h e l : Ariaent je Jacobs Stolk, w e d u w e v a n Gijs-
brecht Pieters Voskuijl. Z o u dit Ariaent je Cornelisse gewees t z i jn?

Wie bezit nadere gegevens over beide echtgenoten en hun voorgeslacht ?

c. BUIJS-NOORDERMEER.
In het (ten dele gereconstrueerde) R.K. doopboek te Maasland (Z.-H.) is de doop
ingeschreven van Nicolaus Buijs, 24-12-1704, zoon van Theunis Arentze (Buijs) en
Grietje Claes (Noordermeer). Waar en wanneer (vermoedelijk vóór 1700) huwden
de ouders ? Wie waren de grootouders ? Vele verspreide notities over beide ge-
slachten wijzen naar Delfland, Westland, Den Briel of omgeving. Alle aanwijzingen
zijn welkom.
Toen Nicolaus op 6-6-1743 te Maasland stierf woonde hij „op 't Huys ten Dorp".
Een huis van die naam was toen echter reeds een ruïne. Waar bevindt zich het
archief van de heerlijkheid Dorp ?

d. VAN VELZEN-POST.
Op 12-2-1724 huwden te Maasland (Z.-H.); Joris Janse van Velzen en Catharina
Leenderts Post. Een tiental kinderen werd R.K. te Maasland gedoopt. Waar en
wanneer werden beide echtgenoten geboren ? Wie is nader van hun voorgeslacht
op de hoogte? Een dochter Lena trouwde in 1747 te Maasland met Servaes Pieterse
van Etten.

e. QUANT (KWANT)
Op 20-1-1709 huwden te Vrijenban (Delft): Pieter Servaes van Etten en Catharina
Leenderts Quant. Waar en wanneer (ca. 1685) werd de bruid geboren ? Vermoede-
lijk) omgeving Delft. Wie waren haar ouders en grootouders ? Diverse gegevens
omtrent het geslacht Quant zijn in mijn bezit.
De weduwe van een Leendert Quant trouwde in 1729 met Engel van der Groen
(Delft).

f. VAN ETTEN, PERVEEN, VAN LEEUWEN.
Op 13-4-1681 huwden te Den Briel : Servaes Cornelisse van Etten, smid in de Ten-
ten bij Den Briel, en Aegje Huybrechts Perveen. Tien of elf kinderen werden in de
R.K. kerk gedoopt. Rond 1705 verhuisde het gezin naar Maasland (Z.-H.), waar
genoemde Aegje ca. 1651 was geboren als dochter van Huybrecht Cornelisze Per-
veen en Marijtje Pieter Comelis van Leeuwen.

Wie bezit nadere gegevens over deze drie geslachten ? Diverse notities zijn in
mijn bezit.

Waar werd Servaes van Etten (ca. 1650) geboren ? Bestaat er familierelatie met
een abdis Van Etten van een klooster rond Delft ca. 1560?

F. BUIJS, Hengelosestraat 72, Hengelo (O.).
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CLXII. RAVENS-VAN ASSENDELFT.
a. Gevraagd minimaal vier kwartieren van Helena Wilhelmina Etisabeth Ravens, ge-

boren te Maastricht op 28 januari 1778, dochter van fan Martin Ravens en van
Mathilde Gerardina Benine van Assendelft. Zij stierf te Doornik op 23 october 1853,
na op 2 november 1800 te Leiden met Franciscus Bernardus Cousebant van Alke-
made, heer van Waspik etc. (1775—1843) te zijn gehuwd.

VAN DYCK-VAN WYCK.
b. Wordt gevraagd de kwartieren met wapens en enige gegevens van Cornelia van

Dyck, gehuwd met Thomas de Coninck te Gent, parochie St. Michel op 27 december
1623. Thomas de Coninck was schepen van Gent en is een der voorvaderen van de
huidige baronnen de Coninck van Merckem. Volgens familie-overlevering was zijn
vrouw een dochter van Gerard van Dyck en van N. N. van Vylt. Gerard van Dyck
was de enige zoon van Nicolaas van Dyck en van Anna van Wyck, dochter van
Atent van Wijck, heer van Oorsenvoort en van Nieuwenwyck, geboren te Haarlem.
Deze familie was geparenteerd aan de geslachten van Malsen van Salect, van de
Zype en van Raveschoot.

CHEVALIER J. P. RUZETTE, Namen.

Formulieren van het Familieboek

Thans is een nieuw formulier van het Familieboek verschenen, t.w. F 4a (16 kwar-
tierenstaat: getekend als formulier F4, doch dan gehalveerd).

Na herdruk is gebleken, dat de prijzen van verschillende formulieren te laag zijn
gesteld. In het vervolg zijn de formulieren verkrijgbaar tegen de volgende prijzen :
F 1. Handleiding, per stuk f 0,20 ;
F 2. Wapenformulier als omschreven in Gens Nostra van november 1958, pag. 246,

per stuk f 0,20, bij afname van 50—100 exemplaren f 0,16 per stuk, bij afname
van 100 of meer exemplaren f 0,14 per stuk;

F 3. Wapenkwartierstaat, als omschreven in Gens Nostra van november 1958, pag.
246, per stuk f 0,20, premie voor afname van grotere aantallen als bij F 2 ;

F 4. (32 kwartierenstaat), per stuk f 0,20 ; bij afname van 50 of meer exemplaren
voor f 0,16 per stuk ;

F 4a. (16 kwartierenstaat), per stuk f 0,15, bij afname van 50—100 ex. voor f 0,13
per stuk, bij afname van 100 of meer ex. voor f 0,12 per stuk;

F 5. (16 kwartierenstaat), per stuk f 0,15, premie voor afname van grotere aantallen
als bij F 4a ;

F 6. (Gezinsstaat, aan twee zijden bedrukt), per stuk f 0,20, premie voor afname van
grotere aantallen als bij F 2 ;

F 11. Plakboekstaat, per stuk f0,10, bij afname van 50—100 ex. f 0,09 per stuk, bij
afname van 100 of meer ex. f 0,08 per stuk;

F 12. Registerstaat, per stuk f 0,15, premie voor afname van grotere aantallen als
bij F 4a.

De vier nog te verschijnen stamboomformulieren zijn thans in bewerking. Nadere pu-
blicatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Een proefzending van één exemplaar van de hierboven vermelde 9 stuks formulieren
wordt thans geleverd (inclusief verpakking in rol en porto) voor f 1,75. Verzoek om
toezending hiervan richte men tot het Secretariaat, Postbus 976, Amsterdam-C. De
betaling van de kosten ad f 1,75 dient te geschieden op giro-rekening 547064 van de
Penningmeester der N.G.V. te Noordwijk aan Zee.

Andere bestellingen dan genoemde proefzending dienen eveneens geadresseerd te
worden aan het Secretariaat, doch hiervan dient de betaling niet eerder te geschieden
dan na ontvangst van de nota.
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AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST

Nieuwe leden . .

2116. Tromp, Drs. A. C. E., Stadhouderslaan 36, Utrecht.
2117. Ysendoorn, E., Fabriekstraat 20, Apeldoorn.
2118. Staal, B., Blancefloorstraat 191, Amsterdam. W. 2.
2119. Vaarwerk, Joh. te, Usselerweg 11—13, Enschede.
2120. Hummel, A., Natuurschoonweg 20, Leek.
2121. Wolters, H. J., Brederodestraat 3, Maarssen.
2122. Vermaas, E. C , Paramaribostraat 2 E, 's-Gravenhage. 3.
2123. Lierop, J. A. van, Markt 11, Hulst.
2124. Buijs, Drs. F., Hengelose Esstraat 72, Hengelo. O.
1804. Hoogesteger, A. J., Kempkeslaan 1, Opheusden.
2125. Bos van Doorneveld, A. M., Moerbeilaan 39, Hilversum.
2126. Woudsma, J., Gouden Regenstraat 26, Zwolle.
2127. Steenbergen, W., Pannenkoekendijk 23, Zwolle.
2128. Moquette, Ir. F. H. H., Leliestraat 97, Zwolle.
2129. Kranenborg, G., Julianastraat 49 a, Zwolle.
2130. Schmidt Crans, P. C., Monumentenstraat 56, Raalte.
2131. Lugtenburg, G. A., H. ter Oeverstraat 48, Zwolle.
2132. Kreuzen, G., „Selehem", Zelhem.
2133. Heul, H. v. d., van Winoxbergestraat 1, Voorburg.
2134. Kloet, A. W., Groenewoud D l 14, St. Maartensdijk.
2135. Swanenburg de Veye, D. G., Moerheimstraat 3, Dedemsvaart.
2136. Hilhorst, J. G., Bremlaan 1, Oisterwijk.
2137. Breukels, G., van Moerkerkenstraat 28, Amsterdam. W. 2.
2138. Dingemans, W. H., Radioweg 23, Amsterdam. O.
2139. Inniger P. J. J.zn., Fr., p/a Dames van Tatenhove,

James Cookstraat 7 III, Amsterdam W. 2.
2140. Mitzel, A., Govert Flinkstraat 13, Utrecht.
2141. Eysden, John van, 646 Hill Avenue, Muskegon, Mich. U.S.A.

Adreswijzigingen :

617. Kahmann-van Vlijmen, Mevr. O, Meerweg 19, Bussum.
945. Houten, Mej. Mr. M. A. van, „Nieuw Breeschoten" B 45, Laan v. Rijnwijk 1, Zeist.

1297. Maters, L. W., Willem de Zwijgerlaan 32, Steenwijk.
1427. Veenendaal, C. G. van, Jozef Israëlskade 69, Arnhem.
658. Miezérus, J. A., Orchideeënlaan 1, Heemstede.

1504. Riemsdijk, J. van, Rozenstraat 36, Tiel.
1902. Broekman, H. J., Wagendwarsstraat 14 bis, Utrecht.
927. Jager, J. J., van Borselenlaan 16, Geldermalsen.

1492. Jeveren, W. A. van, Gasseltennijveenstermond N.Z. 103, Stadskanaal.
456. Bruens, B. C. M., Arnhemse Bovenweg 251, Driebergen-Rijsenburg.
230. Verheyen, H. W., Schepenstraat 38 b, Rotterdam. C. 2.

1261. Ehrhart, Ir. H., Hagedoornplein 101, Leeuwarden.
899. Rijk, M. de, Schipholdijk 230, SCHIPHOL.
605. Spong, R. Ch. C., Almondestraat 220, Delft.

2049. Dee-Griffioen, Mevr. G. van, Amersfoortsestraat 18, Barneveld.
1638. Schumacher, H. G., Heukelomlaan 63, Utrecht.
568. Lourens, H., Bachweg 88 B, Amersfoort.

1152. Halsema, E. F. J. van, Europaplein 25 II, Amsterdam. Z. 2.

Bij dit nummer zijn gevoegd het Register en de Inhoudsopgave van 1958. De Redactie
stelt er prijs op met dankbaarheid te gewagen van de samenstelling van dit Register
door de heer Ir. Th. P. E. de Kterck te Winschoten.
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