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GENEALOGIE NEDERPELT
door

J. L. VAN DEN BOS EN J. F. JACOBS

Herkomst van de geslachtsnaam : Nederpelt of Neerpelt, gemeente in
België, prov. Limburg.

Oudste dragers van de geslachtsnaam :
1. Pieters }ansz. (van) Nederpelt, cramer te Honsholredijck, die op 2

nov. 1652 als getuige optrad (A.R.A., notariële archieven, no. 6038);
2. Adriaan Joosten van Nederpelt, j.m. uit het lant van Luick, tr. te

Gorcum in de nederduitse gereformeerde kerk op 19 aug. 1662 met
Machteltje ]ans, j.d. van Gorcum ;

3. Maria Jacobsz. van Nederpell, j.d. van Thiell, woonende aldaer, van
wier huwelijk met Johan Sanderson, soldt. garnisoen houdende bin-
nen Thiell, de eerste proclamatie ging te 's-Gravenhage voor het ge-
recht op 10 febr. 1686.

Genealogie :
I. Petrus (Pieter ]ansz., als boven).

K i n d e r e n : ( 1 ) Petrus (Pieter), v o l g t I I ;
( 2 ) Joannes (Jan), volgt Ilbis ;
(3) Laurentius (Louris), tr. te Monster gerecht 18 mei

1683 Gertrudis (Geertje) van Winden, tr. 2e Mon-
ster gerecht 7 dec. 1692 Maria (Marijtje) Leerrij;

(4) Catharina (Trijntje), ovl. 5 mei 1730.
(5) Angela (Engeltje), ovl. 5 febr. 1742.

II. Petrus (Pieter).
K i n d e r e n : (1) Petrus (Pieter), volgt I I I ;

(2) Joannes (Jan), volgt I l lb is ;
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(3) Jacoba (Jaapje), ovl. 16 jan. 1750, tr. Monster ge-
recht en Poeldijk r.k. 17 nov. 1720 Jacobus (Jacob)
Noordermeer;

(4) Anna (Antje), ovl. 9 jan. 1750, tr. Poeldijk r.k.
1 april 1731 Martinus Onings.

Ilbis. Joannes (Jan), ovl. 14 mei 1735.
Kinderen: (1) Petrus (Pieter), tr. Veur r.k. 7 april 1709 Anna

van der Pluim ;
(2) Cornelius (Cornelis), ovl. Poeldijk 8 febr. 1782;
(3) Jacoba (Jaapje), tr. Wassenaar gerecht en r.k.

23 nov. 1710 Joannes (Jan) van Duin •
(4) Angela (Engeltje), ovl. 6 april 1761 ;
(5) Gertrudis (Geertrui), ovl. 4 febr. 1763, tr. 's-Gra-

venhage gerecht 18 okt. 1726 en Poeldijk r.k. 8 okt.
1726 Wilhelmus (Willem) Strik.

III. Petrus (Pieter), geb. Poeldijk, ovl. 16 juli 1761, tr. Nieuweveen ge-
recht (huw. aang. aldaar en te Monster 15 mei) 1716 Joanna (Jan-
netje) van der Borst.

Kinderen: 1. Petrus (Pieter), volgt IV;
2. Maria (Marijtje), geb. Poeldijk, ged. Poeldijk r.k.

11 jan. 1718, ovl. Poeldijk 28 okt. 1792, tr. Monster
gerecht 21 mei 1741 en Poeldijk r.k. 22 mei 1741
Heribertus (Harpert) Alsemgeest;

3. Leonardus (Leendert), geb. Poeldijk, ged. Poeldijk
r.k. 9 febr. 1720, ovl. 19 nov. 1771 ;

4. Cornelius (Cornelis), volgt IVbis ;
5. Alida (Aaltje), geb. Poeldijk, ged. Poeldijk r.k. 21

mei 1725, ovl. aang. 's-Gravenhage gaarder 2 juni
1784, tr. Ie 's-Gravenhage gerecht 19 jan. 1749 en
r.k. Oude Molstraat 18 jan. 1749 Joannes (Jan) van
Meurs, tr. 2e 's-Gravenhage gerecht 29 febr. 1756
en r.k. Oude Molstraat 28 febr. 1756 Nicolaus van
der Tuin ;

6. Anna (Antje), geb. Poeldijk, ged. Poeldijk r.k. 31
aug. 1729, tr. Warmond gerecht 13 mei 1759 Joannes
Antonius Samwel;

7. Joannes (Jan), volgt IVter.

Illbis. Joannes (Jan), geb. Poeldijk, tr. Monster gerecht en Poeldijk r.k.
20 mei 1731 Cornelia van Geest.
Kinderen : 1. Maria, geb. Honselaarsdijk, ged. Poeldijk r.k. 14 juni

1732, tr. Monster gerecht en Poeldijk r.k. 12 mei 1765
Petrus (Pieter) Kouwenhoven ;

2. Franciscus (Frank), geb. Honselaarsdijk, ged. Poel-
dijk r.k. 23 juli 1733;

3. Elisabeth, geb. Honselaarsdijk, ged. Poeldijk r.k. 8
nov. 1734, tr. Voorburg gerecht 27 april 1783 Corne-
lius (Cornelis) van Heiningen ;
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4. Petrus (Pieter), volgt IVquater ;
5. Jacoba (Jaapje), geb. Honselaarsdijk, ged. Poeldijk

r.k. 11 juli 1737;
6. Jacoba (Jaapje), geb. Honselaarsdijk, ged. Poeldijk

r.k. 20 sept. 1738;
7. Francisca, geb. Honselaarsdijk, ged. Poeldijk r.k.

4 maart 1740.

IV. Petrus (Pieter), geb. Poeldijk, ged. Poeldijk r.k. 15 dec. 1716, tr.
Monster gerecht en Poeldijk r.k. 9 juli 1757 Cornelia van Veen.
Kinderen: 1. Joanna (Jannetje), geb. Poeldijk, ged. Poeldijk r.k.

26 april 1753, ovl. 18 dec. 1809, geestelijke dochter;
2. Adriana, geb. Poeldijk, ged. Poeldijk r.k. 25 nov.

1754, tr. Jodocus Rasens ;
3. Petrus (Pieter), volgt V ;
4! Caecilia, doopgetuige 1805—1809.

IVbis. Cornelius (Cornelis), geb. Poeldijk, ged. Poeldijk r.k. 3 jan. 1724,
ovl. 15 juli 1751, tr. Monster gerecht en Poeldijk r.k. 12 april 1744
Anna (Antje) Olierook.
Kinderen : 1. Leonardus (Leendert), volgt Vbis ;

2. Petrus (Pieter), geb. Poeldijk, ged. Poeldijk r.k. 23
juli 1745, ovl. Poeldijk 14 april 1787;

3. Cornelius (Cornelis), volgt Vter ;
4. Joannes (Jan), geb. Poeldijk, ged. Poeldijk r.k. 28

sept. 1748;
5. Joannes (Jan), geb. Poeldijk, ged. Poeldijk r.k. 2 sept.

1750, tr. Ie Wateringen gerecht 8 mei 1791 Maria
van Middelburg, tr. 2e Wateringen r.k. 14 aug. 1803
Alida (Aaltje) de Bruin.

IVter. Joannes (Jan), geb. Poeldijk, ged. Poeldijk r.k. 24 nov. 1731,
ovL Poeldijk 16 april 1798, tr. Monster gerecht en Poeldijk r.k.
19 mei 1754 Catharina (Trijntje) Thoen.
Kinderen: 1. Petrus (Pieter), geb. Poeldijk, ged. Poeldijk r.k.

5 maart 1755 ;
2. Maria (Marijtje), geb. Poeldijk, ged. Poeldijk r.k.

8 dec. 1756, tr. Monster gerecht en Poeldijk r.k.
24 sept. 1786 Cornelius (Cornelis) van Vugt;

3. Clara (Klaartje), geb. Poeldijk, ged. Poeldijk r.k.
21 febr. 1759, geestelijke dochter te Naaldwijk;

4. Joanna (Jannetje), geb. Poeldijk, ged. Poeldijk r.k.
27 dec. 1760, ovl. 9 dec. 1781 ;

5. Nicolaus (Klaas), volgt Vquater ;
6. Cornelius (Cornelis), volgt Vquinquies ;
7. Adrianus (Arie), geb. Poeldijk, ged. Poeldijk r.k.

5 jan. 1767;
8. Adriana (Ariaantje of Jaantje), geb. Poeldijk, ged.

Poeldijk r.k. 3 maart 1769, tr. Ie'Monster gerecht en
Poeldijk r.k. 8 sept. 1793 Laurentius (Louw) van den
Bos, tr. 2e Monster gerecht en Poeldijk r.k. 10 nov.
1811 Hendricus (Hendrik) de Wit;
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9. Petronella (Pieternelletje of Pietje), geb. Poeldijk,
ged. Poeldijk r.k. 2 maart 1771, tr. Monster gerecht
en Poeldijk r.k. 9 aug. 1801 Hendricus (Hendrik)
van den Broek ;

10. Catharina (Trijntje), geb. Poeldijk, ged. Poeldijk r.k.
3 maart 1773, tr. Monster gerecht en Poeldijk r.k.
22 okt. 1809 Quirinus (Krijn) Bredero.

IVquater. Petrus (Pieter), geb. Honselaarsdijk, ged. Poeldijk r.k. 26 jan.
1736, tr. Ie Voorburg gerecht en r.k. 23 mei 1762 Maria (Marijtje)
van Veen, tr. 2e Voorburg gerecht 3 aug. 1783 Margaretha (Griet-
je) Hensbergen.
Kinderen: 1. Joannes (Jan), ged. Voorburg r.k. 3 jan. 1764;

2. Joannes (Jan), geb. Voorburg, ged. Voorburg r.k.
2 mei 1765, tr. Voorburg gerecht en r.k. 3 aug. 1806
Jacoba van Leeuwen ;

3. Maria, ged. Voorburg r.k. 16 sept. 1784;
4. Cornelius (Cornelis), ged. Voorburg r.k. 12 maart

1786;
5. Petrus (Pieter), ged. Voorburg r.k. 9 sept. 1788 ;
6. Alida (Aaltje), ged. Voorburg r.k. 10 april 1791.

V. Petrus (Pieter), geb. onder Delft, tr. Naaldwijk gerecht 11 mei
1800 Adriana (Ariaantje) van Paassen.
Kinderen: 1. Petrus (Pieter), geb. Made, ged. Poeldijk r.k. 14

maart 1801 ;
2. Maria, geb. Made, ged. Poeldijk r.k. 6 april 1802 ;
3. Servatius, geb. Nieuwe Weg, ged. Poeldijk r.k. 22

maart 1804 ;
4. Cornelia, geb. Poeldijk, ged. Poeldijk r.k. 17 juli 1805 ;
5. Cornelius (Cornelis), geb. Nieuwe Weg, ged. Poel-

dijk r.k. 4 sept. 1806;
6. Marinus, geb. Nieuwe Weg, ged. Poeldijk r.k. 14

febr. 1808;
7. Cornelius (Cornelis), geb. Poeldijk, ged. Poeldijk r.k.

18 aug. 1809.

Vbis. Leonardus (Leendert), geb. Poeldijk, ged. Poeldijk r.k. 7 juni
1744, tr. Monster gerecht en Poeldijk r.k. 14 mei 1780 Joanna (Jan-
netje) van Middelburg.
Kinderen: 1. Anna, geb. Poeldijk, ged. Poeldijk r.k. 28 aug. 1781 ;

2. Joanna (Jannetje), geb. Poeldijk, ged. Poeldijk r.k.
12 jan. 1783;

3. Anna, geb. Poeldijk, ged. Poeldijk r.k. 16 dec. 1783,
tr. Monster gerecht en Poeldijk r.k. 12 april 1807
Cornelius (Cornelis) van Dijk ;

4. Jacobus (Jacob), geb. Poeldijk, ged. Poeldijk r.k.
2 maart 1785 ;

5. Cornelius (Cornelis), geb. Poeldijk, ged. Poeldijk r.k.
15 juni 1786;

6. Joanna (Jannetje), geb. Poeldijk, ged. Poeldijk r.k.
8 sept. 1787;
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. 7. Petronella (Pieternelletje), geb. Poeldijk, ged. Poel-
dijk r.k. 10 okt. 1788 ;

8. Petronella (Pieternelletje), geb. Poeldijk, ged. Poel-
dijk r.k. 9 april 1791 ;

9. Cornelia, geb. Poeldijk, ged; Poeldijk r.k. 16 nov.
1792.

Vter. Cornelius (Cornelis), geb. Poeldijk, ged. Poeldijk r.k. 5 maart
1747, ovl. Loosduinen onder Haagambacht okt. 1781, tr. 's-Graven-
hage gerecht en r.k. Oude Molstraat 20 juni 1773 Cornelia War-
menhoven.
Kinderen : 1. Cornelius (Cornelis), geb. Wateringen mei 1774, tr.

's-Grayenhage gerecht en Loosduinen r.k. 5 mei 1811
Maria Magdalena van der Meer ;

2. Adrianus (Arie), volgt VI ;
3. Anna (Antje), geb. Wassenaar, ged. Wassenaar r.k.

18 nov. 1776, ovl. Loosduinen 10 maart 1813, tr. Mon-
ster gerecht en Loosduinen r.k. 28 febr. 1802 Joannes
Theodorus (Jan) de Voogt;

4. Jacobus (Jacob), geb. Wassenaar dec. 1779, ged.
Wassenaar r.k. 5 dec. 1779.

Vquater. Nicolaas (Klaas), geb. Poeldijk, ged. Poeldijk r.k. 6 sept. 1762,
tr. Ie Poeldijk r.k. 18 jan. 1789 Wilhelmina (Willemijntje) van der
Ven, tr. 2e Naaldwijk gerecht en r.k. 20 febr. 1791 Adriana (Ariaan-
tje) Bunthof of Punthof.
Kinderen: 1. Petrus (Pieter), geb. Nieuwe Tuinen, ged. Poeldijk

r.k. 22 okt. 1789;
2. Wilhelmina, geb. Nieuwe Tuinen, ged. Poeldijk r.k.

4 dec. 1791 ;
3. joannes (Jan), geb. Nieuwe Tuinen, ged. Poeldijk

r.k. 15 aug. 1793 ;
4. Arnoldus, geb. Nieuwe Tuinen, ged. Poeldijk r.k.

5 april 1795.

Vquinquies. Cornelius (Cornelis), geb. Poeldijk, ged. Poeldijk r.k. 10
nov. 1764, tr. Ketel gerecht (huw. aang. Naaldwijk 13) okt. 1798
Maria Rijneveen.
Kinderen: 1. Catharina (Trijntje), geb. Naaldwijk, ged. Naaldwijk

r.k. 7 april 1808 ;
2. Adrianus (Arie), geb. Naaldwijk, ged. Naaldwijk r.k.

10 juni 1810.

VI. Adrianus (Arie), geb. Wateringen okt. 1775, tr. 's-Gravenhage
gerecht en Loosduinen r.k. 18 mei 1806 Hendrica Josina van der
Meer.
Kinderen : 1. Cornelius (Cornelis), ged. Loosduinen r.k. 25 febr.

1807;
2. Petrus (Pieter), ged. Loosduinen r.k. 27 juli 1808;
3. Cornelia, ged. Loosduinen r.k. 24 dec. 1809.
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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

(slot)

Het zegelen met groene was geschiedde oorspronkelijk door de niet adellijken (amb-
tenaren) in tegenstelling met de edelen, die oorspronkelijk rode was gebruikten, later

algemeen toegepast.
De schulte voerde een „onstrafbaar" ze-

gel. (Gosses: blz. 304—305).
Gezien de grosse, het charter ontbreekt

en de minuut in het register (dossier, copie
1628) als te doen gebruikelijk ongezegeld
is, kennen wij als zodanig het scholtenzegel
van Berent Janssen niet. We weten slechts
met zekerheid, dat hij reeds in 1628 in
groene was officieel in zijn functie als
schout van Heino een stuk zegelde, opge-
legd in het dossier betreffende het proces
van Uiterwijck contra van Echten.

Wij kennen daarentegen wèl het „huis-
merkzegel" van de Heinosche schout en

Scholtenzegel van Jacob Janssen. richter Jacob Janssen van 1549 en mogen
A°. 1549. gerede aanvaarden, dat dit hetzelfde merk-

teken geweest zal zijn.
Hij zegelt Ao. 1549 stukken in claringe van Uterwijck contra van Armelo, zijnde een

gerechtelijke verklaring ; klaring 13687 ; Rapp. 8, fo. 57, inv. nr. 97 ; Rijksarch. Zwolle ;
„dess. mandach voer Sacrae ment."

Dit oude scholtenzegel vertoont in zijn eenvoudigste vorm een „boeren-
huismerk", geplaatst in een schild van de tijd, in de overgang laat-Gothisch-
Renaissance-stijl, met omschrift of legende in Latijnse karakters, diameter
25 mm. Zonder kleuraanduiding door middel van harcering, welk systeem
pas later in 1638 door pater Petra Sancta werd ingevoerd.

Het merk zelf is een bijzonder fraai voorbeeld van een gechristianiseerd
of gekerstend runeachtig teken, kenmerkend door zijn eenvoud, vrij alge-
meen voorkomend. Het hoofdmotief zonder het bovenste dwarsstreepje, een
kruisje vormend, kan bedoeld zijn als de figuur bekend staande onder de

naam kraaien- of druïdenvoet, waar tegenover staat, dat wanneer men de volledige
figuur beschouwt, dus met kruisje, de afbeelding de indruk wekt, dat we hier te doen
zouden hebben met een (graf)heuveltje getopt met het kruis, heiligdom, gerechtsplaats
waar meer voorbeelden van bekend zijn en o.a. veel wordt aangetroffen bij de oude
„handgemalen" (handtekeningen) van de middeleeuwse notarissen, notarismerken. Deze
vertonen veelal een soort pyramide-achtige opbouw van drie treden met het kruis en
andere symbolen, terwijl dan de naam van de notaris, meest alleen de voornaam, op
een van de treden, vaak de onderste, wordt aangegeven.

Opmerkelijk is ook, dat de omgekeerde gaffel, dus met twee tanden of poten in plaats
van drie, zou wijzen op het van Hoger Hand naar beneden (de aarde) zich uitbreidende
geluk (zegen). Ook hier weer een religieuze gedachte, doch deze betekenis zal ver-
moedelijk niet in het merk van dit scholtenzegel zijn gelegd, aangezien het merk drie-
voetig is.

Dat er echter een religieuze grondslag aan verbonden is, staat wel vast. Eveneens
staat vast, dat het bekende stipelteken, evenals de geveltoptekens op de Saksische
boerenhoeven in ons land gekestend werden (worden) door de toevoeging van het
kruisteken, zodat wij hier ook met dit typerende huismerk geheel in de lijn zijn van
het historisch gebeuren uit de streek van herkomst!

Om hier thans dieper op in te gaan, zou ons te ver voeren, zo ook ten aanzien van

/ \
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de achtergrond welke de hoogst interessante oude notaristekens ons bieden. Evenwel,
hier blijkt weer voor de zoveelste maal uit, dat bij de beoefening van de genealogie
en heraldiek, de symboliek en de folklore zeer zeker niet als hulpwetenschappen gemist
kunnen worden en bij een even dieper ingaan op de feiten deze steeds naar voren
treden.

Men dient hier ook niet de functie van de schout uit het oog te verliezen en het is
alleszins begrijpelijk, dat men zich een dergelijk teken koos naar analogie van het
notaristeken.

Wenst men hier meer over te vernemen, dan kan ik bij deze verwijzen naar de
belangwekkende studie van C/ir. U. Freiherr von Ulmenstein : Über Ursprung und
Entstehung des Wappenwesens, uitgegeven in de serie Forschungen zum deutschen
Recht; Band I, Heft 2 : Verlag Hermann Böhlaus Nachf./Weimar, 1935, terwijl tevens
verwezen kan worden naar Dr. jur. Edward Beek : Grundfragen der Wappenlehre und
des Wappenrechts, uitg. Speyer am Rhein, 1931 ; Verlag Pfalzische Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaften. Auslieferung für den Buchhandel ; Dr. E. Jaeger'sche
Buchhandlung Speyer am Rhein.

Om tot onze schout Jacob Janssen alias „Jacob met die ene handt" terug te keren,
dient er volledigheidshalve op gewezen, dat hij in hetzelfde stuk, de verklaring welke
hij zegelde, tegelijkertijd voorkomt onder het patronymicum Jacob Johans(s)z. Zijn
vader moet dus een Johan(nes) of Jan geweest zijn, denkelijk Johann(es) N. waar
verder niets van bekend is, die dan omstreeks 1490 geboren moet zijn. Het meest wordt
hij echter aangetroffen onder Jacob Janssen, 1549, 1557, 1558 en 1564.

De legende van het zegel is bezwaarlijk leesbaar. Zij zal vermoedelijk als volgt
gelezen moeten worden : Jacob Janssen schitlz ter Heyne.) *)

De dagtekening op Sacramentsdag is de 2e donderdag na Pinksteren. Dit wat het
oude scholtenzegel van 1549 betreft.

Het huidige door de familie Nieuwenkamp gevoerde wapen valt hiermee geheel uit
de toon in zoverre, dat het hier in wezen óók een huismerkwapen betreft, wat men kan
lezen en de betekenis daarvan in mijn Het raadsel der huismerken, blz. 31 en mijn
artikel in Neerlands Volksleven, jrg. VIII, afl. 2, winter 1957—1958, blz. 81—87 : De
toverknoop of het koord-zonder-eind in de volkskunst en in de heraldiek.

Dit behoeft echter niet te verwonderen wanneer men bedenkt, dat na het overlijden
van de schout van het Achterhuys, omstreeks het midden van de 17e eeuw, de familie
(tijdelijk) op maatschappelijk niveau achteruit ging. Schouten kwamen na Berent Jans-
sen in de familie niet meer voor, wel regelmatig in opvolging keurnoten, bijzitters van
de schout, min of meer te vergelijken met schepenen in de stedelijke regeringen, met
o.a. dit verschil, dat keurnoten niet behoefden te zegelen, in tegenstelling met de schou-
ten, waar dat zelfs verplicht voor was. Met andere woorden het schoutenzegel geraakte
bij de eerste opvolgende generaties in het beruchte vergeetboek. Men had het niet meer
nodig, totdat leden van het geslacht in de 2e helft van de 18e eeuw wederom een zegel
(wapen) van node hadden toen zij gezeten waren in de regering van een stemhebbende
stad, Hasselt (Ov.). Dienaangaande bleef het zegelen in de familie ruim een eeuw
van ± 1642 (het sterfjaar van de laatste schout) tot ± 1757 (het jaar van intrede
in de stadsregering van Hasselt) latent, niettegenstaande'zij minstens 1.66 jaren achter-
een bij voortduring eerst in de plattelandsregering, daarna in de stedelijke regering had
gezeten in openbare functies als scholte, richter, keurnoot en als gezworene en gemeens-
man, misschien zelfs reeds 245 jaren !

Gevolg hiervan was, dat het oude scholtenzegel met het huismerk voor het geslacht
verloren ging en de familie omstreeks 1757 een nieuw wapenzegel moest creëren, wat
zij dan ook trouw deed en waarbij het merkwaardige huismerk, de zogenaamde „tover-
knoop" of het koord-zonder-eind, eeuwigheidssymbool, oorspronkelijk gebruikt als
geveltopteken of bovenlicht als nieuwe wapenfiguur werd gekozen en in een wapen-
schild werd gevat, volledig met helm en helmteken, waarvan het oudst bekende een-
voudig koperen cachet, uitgevoerd in de Empire-stijl nog steeds in de familie wordt
bewaard en gebruikt.

Opmerkelijk hierbij is de suggestie door de heer W. F. del Campo Hartman gemaakt,
dat de beide ellipsen in het wapen wel eens zouden kunnen duiden op een „krakeling-
motief" in het kader van het in de familie niet eens, doch meer malen voorkomende
bakkers-muldersbedrij f en dat mede daarom wellicht de familie te Hasselt omstreeks 1757,
de mr bakker en gemeensman, Hendrick Nieuwenkamp, dit wapen aangenomen zou

Nader bleek door schaduwwerking op de fotografische reproductie van het zegel,
dat de naam lacob wordt gespeld en de plaatsnaam „Raelte" luidt, grenzend aan Heino.
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hebben. Daar is inderdaad veei voor te zeggen, temeer het krakeling-motief (gebak)
tevens voorkomt als eeuwigheidssymbool (zie Neerlands Volksleven 1957/'58, afl. 2,
blz. 86). Vergelijk ook het koord met liefdeknopen ; krakeling-vormige knopen. — De
driehoekjes in het wapen kunnen dan „timpen" voorstellen. Een timp is het puntig
(smal) uiteinde van het brood = tip of het kapje, de eindsnede. Zie tevens Gens
Nostra, jrg. 1956, blz. 126, noot 2. Alle met elkaar is dat nog niet zo onwaarschijnlijk,
waarbij het begrip eeuwigheid blijft gehandhaafd. Misschien hebben we hier met een
combinatie van een en ander te doen. Niet het wapen als zodanig, doch wel het ge-
bruikte motief van het eeuwigheidssymbool is oeroud.

Daarbij is deze verklaring, in verband met het bakkersbedrij f, meer voor de hand
liggend.

Op die manier kon het gebeuren, dat naast het jongere wapen een ouder huismerk
als zodanig werd gevoerd, welk verschijnsel niet op zichzelf staat, doch meer voor-
komt o.a. bij de Overijsselse familie Westrik e.a.

STAMREEKS

Als .eerste bekende stamvader kan beschouwd worden :
I. facob Janssen te Raalte, geb. omstr. 1520, alias „Jacob met die ene handt", schout

en richter van Heino, zegelt 1549, vermeld 1557, 1558 en 1564.
Documentatie: Rapp. 8, fo. 57, inv. no. 97; o.a. Ao. 1549 stukken in claringe

van Uterwijck contra van Armelo, klaring 13687 ; Rijksarch. Zwolle.

II. Berent Janssen, geb. omstr. 1565, borger van Zwolle, komende van Raalte 28 mei
1595, kocht 1609 en verkocht 1617 de Vriesemaete in de buur-

schap Tongeren onder Wijhe aan zijn broer Dercick Jans(s)en te Raalte ; (recht,
arch. Wijhe); scholteboer op het „edel-eigen-goed" het erve 'tAchterhuys te Heinó
„bij de kercke aen de Brinck" met bijbehorende landerijen en 3 „cottersteden" met
nog een „huys" en (de) hoff daer Hans Huybertsz, timmerman op woont", waar-
onder mede ressorteert „den Nijenkamp" (ook „den Nieukamp" genoemd) bij de
havezathe „het Relear, maer int kerspel van der Heino" gelegen, met een uitgaan-
de jaarrente : „109 guld. 7 stu; 8 penn. vant jaer 1644 tot het jaer '49"; scholte
van het schoutambt Heino in welke functie hij zegelt in groene was met zijn „ge-
woontelycken zegel op spatium van desen gedruckt ende met eijgener handt onder-
teickent, gegeven inden jaeren onses heeren duysent ses hondert en (de) achten-
dertich. Actum Heyne den 6 Aprillis"; (boer)richter ald. van 1628x) tot zijn
overl. in 1642 tussen 16 sept. en 29 nov. van dat jaar ; hij testeerde voor richter
en ceurnoten 16 sept. 1642 en tr. Elisabeth Jansen (Tylbecke), overl. Heino tussen
18 mrt en 10 juni 1643.
Documentatie: Vrijwillige Zaken, dl. 1638—1657, inv. nr. 1, R.A. Zwolle: bij

akte van 28 aug. 1650 werd het Erve 'tAchterhuys verkocht voor
f 1110.— ; de „cottersteden" en landerijen werden afzonderlijk verkocht. ld. inv.
nr. 1 voor het huis van de timmerman de akte van 10 juni 1643. ld. inv. nr. 1 voor
,.den Nijenkamp" de akte van 2 apr. 1650. ld. inv. nr. 1 voor „den Nieukamp"
de akte van 24 apr. 1650. Idem voor de uitgaande jaarrente van „den Nyencamp "
de akten van 16/18 mrt 1643, 10 juni 1643 en 2/24 apr. 1650. Idem betreffende
het zegel van Berent Janssen de akte van 6 apr. 1638. ld. aangaande de „vier
overgeblevene kinderen" de akte van 16 mrt 1643.
Uit het huw. van Berent Jansen X Elisabeth Jansen (Tylbecke) in 1643 „vier
overgeblevene kinderen", volgorde onbekend.

1. Jan Janssen „upt gruenen hof" ('tGroene), akte van 15 mei 1641 (Vrijw.
Zaken inv. nr. 1), verm. kort daarna overl. De katerstede het

Groene lag ten oosten van het kerkdorp Heino, vóór 1741 in het bezit van
de familie Voet, 3 nov. 1741 verkocht aan de gemeensman van Hoboken
rechterl. arch. Heino no. 28 en zelfde bron achterin, aangifte 50e penning).

Eerste vermelding, van zegelen rapp. 8, fol. 57, inv. nr. 97, gerechtelijk stuk van
6 apr. 1628, als „schultus" van Heino: in groene was; processtukken jonker Isack
van Uterwijck contra jonker Wolter van Echten ten Reëler.
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2. Hendcick Janssen (Hoedemaecker) geb. omstr. 1595, reeds in 1626 mr. hoe-
demaecker te Hasselt, treedt verschillende malen op als

„ceurnoot" te Heino, kocht het burgerrecht van Hasselt (Ov.) in 1639, lever-
de evenals zijn zoon Jacob Hoedemaecker aan het stadsweeshuis en aan het
gasthuis te Hasselt, tr. Wyb(b)eken van Russel(l), zuster van de mr. glazen-
maker (glazenier) Wycher van Russel1).
Uit dit huw. 3 kinderen in 1643 genoemd :

a. Jacob Hoedemaecker, mr. hoedemaker te Hasselt, in 1643
meerderjarig ; zie o.a. de nieuwe inventaris van dr. Fotmsma.

b. Jan.
c. Anneken.

Documentatie: Het echtpaar Hendcick Janssen (Hoedemaecker) X Wyb(b)-
eken van Russel (1) wordt genoemd zelfde bron, inv. nr. 1,

akte van 20 aug. 1647, id. 16 apr. 1650 en inv. nr. 2 akte van 16 dec. 1657.
De 3 kinderen treft men aan in inv. nr. 1, akte van 18 mrt. 1643.

3. Gecrijt Janssen, geb. vóór 1610, van het erve De Kiefte, van Echteris bezit
in 1686, gelegen in de buurschap Tijenraan, kerspel Raalte ;

in 1632, met zijn broeder Tonnis (gen. III) pachter van „twee stucken seijl-
landt (ses mudde landts) gelegen int kerspell ter Heine tuschen Averheine
und het Reeier genaimt den Nijencamp" (cursivering K. N.) door jonker
Wolter van Echten vóór 1632 gekocht van de markegerechtigden van Heino,
overl. kort vóór 29 mrt. 1643, tr. Engele Swijres, overl. in apr. 1650.
Uit dit huw. één kind :

aa. Jan Gerritsz.-), geb. omstr. 1640, vermeld in verschillende
akten van het register van Vrijw. Zaken van het schout-
ambt Heino, meerdere malen voorkomende als „ceurnoot",
bewoonde verm. het erve 't Achterhuys aan de (Kerke)brink
te Heino en was tevens bakker ald., gegoed in 't Lierder-
broeck waar hij 13 nov. 1676 (zelfde bron, inv. nr. 4) zes
tiende parten kocht kocht „in een camp landts groodt sijnde
eenen mergen int Lierderbroeck, geheeten den Loes-mergen,
tussche(n) d(e) Geere, Nije-weijde, Coopmanscampje en
d(e) Swarte-koe onder deser schoutampte van (der) Heyno,
sijnde vrij, eijchelijck goedt", enz. (reg. nr. 4, fol. 36—41),
tr. Anna Jacobsen.
Zijn zoon Gerrit Jansen komt voor als „mulder" (inv. nr. 4,
akte van 26 juni 1693) en keurnoot, o.a. in 1690.

Documentatie : 1632 „Den Nyencamp" in de processtukken van de Klaring
en Hooge Bank van Overijssel van het jaar 1634, met aan-

gehechte copie van 1632 aan de eis van conclusie van Johan van Bocholt
tegen Wolter van Echten ten Reelaer ; Rijksarchief Zwolle. Engele Swijres
wordt genoemd in de akten van 2 of 29 mei 1644 en 3 juli 1650, inv. nr. 1,
Vrijw. Zaken.
Dat Gerrijt Janssen en Hendrick Janssen broers waren blijkt uit een akte van
28 aug. 1650 (inv. nr. 1).

4. Tonnis, volgt III.

') De Hoedemaker-gegevens dank ik aan de welwillende mededeling van dr ƒ. G. Avis
te Zwolle, mede beheerder van het stadsarchief te Hasselt. De glazenier van Rus-
sel (1) compareert herhaaldelijk als glazenmaker in de stadsrekeningen. Op zijn
naam staan diverse gebrandschilderde ramen, helaas niet meer aanwezig. „Ellen-
lange declaraties zijn van deze man nog in het archief voorhanden". (Avis).

-) Recht, arch. Heino ; prot. Vrijw. Zaken, nr. 1 ; akten van 16, 18, 29 mrt., 10 juni
1643, 2 of 29 mei 1644, 4 mei 1646 (voor het eerst met name genoemd, andere steeds
het „onmundige kijndt" of de „onmundige soon"), 2 apr. 1650 (waar in „den
Nijenkamp" genoemd), 24 apr. 1650 (waarin „den Nieukamp" genoemd „liggende
bij het Reler nochtans in het kerspell van der Heine, toe behoerende die Weled.
Juffr. Johanna Wijthen ( = Witte tot Wittenstein) weduwe (Jonker Wolter) van
Echten toe den Reler". De momber Hendrick Blo(e)sem verzoekt hier „obbadinge
ende aenrigtuge an den Nieukamp van wegen die verloepene renten die ter somma
sijnt gereckent a die mori 109 guld. 7 stu. 8 penn. soo woort die gedae(n),
om die verlopene rente (n) te moegen bekomen."; 3 juli 1650, 28 aug. 1650.
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III. Tonnis Janssen, geb. omstr. 1600, pachter in 1632 met zijn broeder Gerrijt van
„twee stucken seyllandt (ses mudde landts) gelegen int kerspell

ter Heine tuschen Averheine und het Reeier, genaimt den Nyencarnp" door jonker
Wolter van Echten vóór 1632 gekocht van de markegerechtigden van Heino (bron
als voren), „ceurnoot" in 1639, overl. omstr. 1643, tr. N. N.
Ten minste 2 kinderen :

1. Jan, volgt IV.
2. Een niet bij name genoemde dochter, overl. na 6 nov. 1679 en vóór

30 nov. 1680, gehuwd met Ernst Derexen „op de Gansecuile"x)
in het Liederbroeck gepacht van Franciscus Ignatius van Oldeniel toe den Heeren-
brink en eigenaar van de katerstede „'t Walreuters" genaempt met recht en(de)
gerechtigheijt, raedt en onraedt, mitsgaeders 't holtgewas en timmeragie, soo en (de)
als deselve bij Jan Jansen (gen. V) meijersche gebruijekt wordt, ende gemelte Ernst
Derexen op de Gansecuijle en sijn sal(iger) huysvrouwe offte derselver Erf f gen
(amen) daervan den eijgendom is competerende, alhier inden Carspel vander Heijno
ande Nije-Weeteringe gelegen', enz. (akte van verwin, toewijzing bij executie d.d.
30 nov. 1680, schoutambt Heino, inv. no. 26, fo. 14 *); het erve 't Walreuters werd
in 1681 gerechtelijk verkocht aan Fr. Ign. van Oldeneel voor f500.— wegens „onbe-
taelde pacht" van de Gansecuile, „restanten boeckschult en (de) onbetaelde ver-
scheene(n) heerenschattingen" (inv. nr. 26); akte van panding 6 nov. 1679, inv.
m\ 25.

IV. Jan Tonnisz. (Tennissen), geb. omstr. 1625, in 1650 meijer op het oude schouten-
huis 't Achterhuys te Heino tot de definitieve verkoop

16 dec. 1657 voor f 1110.— aan Roedolff van Amelo (inv. nr. 2), keurnoot in
1680; 1677—1681 pachter „op 't Peller2) aen de oude-Weeteringe" (Cont. Zaken,
inv. 25 en 26, akten van 8 mrt. en 22 mrt. 1677 en van 4 jan. en 22 mrt. 1681),
genoemd tesamen met Ernst Derexen „op de Gansecuile" in de akte van boedel-
scheiding van 1681, (inv. nr. 26, fo. 44) wegens de „anpandinge an het beweech-
lijcke goet" in vertand met de „respective achterwesene(n) als uijt desselffs reecke-
ninge(n) sal blijcke(n)", (anpanding 8 mrt. 1677( inv. nr. 25), bewoonde verm.
na 1682 met zijn zoon Jan de Nyencamp, tr. N. N.
Minstens 3 zoons :

1. Tonnis Jansen Nijencamp of Agterhuis „segt te pretenderen van het ervien
Agterhuis drie vierde perten" (inv. nr. 29, 16 mei 1719), treedt in dezelfde
akte op onder Tonies Agterhuis als voogd over de kinderen van Jan Lamberts
Agterhuis, diverse akten inv. no. 29 tussen 16 mei 1719-28 mei 1720 hande-
lende over de vererving van het erf het „Agterhuys". Hij was keurnoot in
1720 en 1723 en liet als Tonnis Nijencamp zijn dochter Fenneghien op 20 apr.
1694 te Heino dopen, in welk jaar het oudste doopboek van Heino werd
aangelegd.

2. Lammert of Lambert Jansen Agterhuis, bouwman op het Agterhuys, had een
zoon Jan Lamberts Agterhuis geh. met Hermtien Willems. Hij was eveneens
bouwman op het Agterhuys en overl. in 1719 (bron, zie boven). Behalve
genoemde zoen Jan had Lammert nog 3 dochters, waarmede de tak Agterhuis,
althans in de mannelijke lijn, in 1719 te Heino uitstierf, tenzij Tonnis de naam
voortzette en voorgoed van de naam Nijencamp of Nijenkamp afstand deed,
tenminste er schijnt een accoord getroffen te zijn met de vererving van het

x) De halve Gansecui. bracht 15 apr. 1738 f2900.— op (inv. nr. 28; 50e penn.).
Ernst zijn broer Tonis D. Gansecuil(e) X Derekien Jansen, overl. 29 juli 1690,
momberstelling (inv. nr. 4); 3 kinderen: Derekien, Joanna en Henrick, 1690. Hij
was keurnoot en hertr. Derckjen Alberts (inv. nr. 4 ; 23 apr. 1705).

2) Behoorde omstr. midden 18e eeuw tot de havezathe de Heerenbrink, id. 50e penn.
*) Over en weer worden Jan Tonnissen (gen. IV) en Jan Jansen (gen. V) genoemd

in verschillende akten van het rechterlijk archief, schoutambt Heino, terwijl ten over-
vloede het verpondingsregister de nadere bevestiging van de bewoning der erven
dient op te leveren. Volledigheidshalve, om geen enkele bron te verwaarlozen, dient
dat nog nagegaan, om de familieverhoudingen nader te bevestigen als doorslaand
bewijs, waar mij te recht door de heer del Campo Hartman op werd gewezen. Er
dient echter met nadruk op gewezen, dat het in de betrokken periode de enige

patronymica zijn die op deze namen gevonden worden en die er voor in aanmer-
king komen.
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oude erf, aangezien de procedure werd gestaakt, zonder dat wij de oplossing
verder vernemen. (Zie ook inv. no. 29, fo. 85).
Of Lammert meer kinderen had is niet bekend.1)

3. Jan, volgt V.

V. Jan Jansen Nyenkamp, geb. omstr. 1655, meijer in 1680 op 't Walreuters van
Ernst Derexen „op de Gansecuile" aan de Nije-Weeteringe

Content. Zaken, inv. nr. 26, fo. 14, akte van verwin 30 nov. 1680), daarna voor-
komende als eerste bewoner (met zijn vader ?) en pachter van het „vrij en alodiaal
Erve en goed den Nyencamp ' onder Heino, keurnoot 1679, '83, mutueel testament
voor schout en keurnoten van Heino 13 nov. 1693, testeerde ten tweede male
1 apr. 1694 met zijn vrouw Henrickjen Henricx, dr. van Henrick Hannessen en
Jennichien Berents. (Vrijw. Zaken nr. 4).

N.B. De familienaam werd omstreeks 1688 gefixeerd, evenals de Nyencamp
gebouwd (Vuurstedenkohier). Zijn eerste kind in het doopboek van Heino
was Tonisien, ged. 12 jan. 1696, het vijfde en laatste Fenneghien, ged.
31 oct. 1706. Denkelijk waren er meer kinderen vóór 1694.

VI. Hendrick Jansen Niencamp, ged. Heino 14 aug. 1698, bewoonde als pachter de
zathe en landen genaamd de Nyenkamp, later de

Nieuwenkamp geheten, onder Heino, keurnoot in 1730 (Vrijw. 'Zaken nr. 5), diaken
in 1749 (id. nr. 6), overl. tussen 1749 en '51, tr. Jenneghien Jansen, overl. na
2 juni 1765.

De thans volgende generatie VII sluit aan op generatie III in Ned. Patr. jrg.
XXXXIII (1957), blz. 219 met de mr brood- en koekbakker te Hasselt (Ov.), ge-
zworene en gemeensman ald., ijker en peiler voor de accijns te Hasselt, Hendrick Nieu-
wenkamp, waarmede ik meen in verband met het voorgaande meer licht ontstoken te
hebben omtrent de afstamming en herkomst van dit oude van oorsprong eigenerfde
scholtengeslacht uit Salland te Heino in de provincie Overijssel.

Tenslotte moge ik hier tevens de hoop uitspreken, dat ik tegelijkertijd met deze
genealogische studie een steentje heb bijgedragen voor hen, die zich met Overijsselse
afstammings-problemen bezig houden, waarom ik dan ook niet verzuimde steeds mijn
bronnen te noemen en vooraf een meer uitvoerige beschouwing te geven, ten aanzien
van de verschillende vraagpunten naast bepaalde begrippen, welke zich daarbij voor-
deden en waarbij het „scholtenprobleem" wel de hoofdzaak vormde.

Een laatste opmerking.

De schout herent Janssen onderhield blijkbaar nauwe relaties met de in 1818 in
mannelijke lijn uitgestorven oud-adellijke familie van Echten. Het eerst en meest op-
vallend komt dit tot uiting door zijn bemiddelend optreden in verband met de aankoop
van „den Nijenkamp" vóór 1632 van de markegerechtigden van Heino voor en ten
behoeve van jonker Wolter van Echten tot den Reelaer (Processt. v. d. Klaring en
Hooge Bank v. Overijssel v. h. jaar 1634 ; 2 stukken in extenso afgedrukt in mijn
Europeesche „Totemdieren", blz. 152, 153), terwijl van die tijd af dit geslacht steeds
weer een belangrijke rol speelde in onze familiegeschiedenis.

Prof. dr. W. van Iterson had de goedheid de copie door te nemen met de erkente-
lijkheid, daaraan o.a. de navolgende bemerkingen toe te voegen.

Als toenaam wordt de naam Achterhuis (Agterhuis) voor het eerst in 1684 aange-
troffen te Heino (Lammert, borgstelling) en nog in 1744. Een nader onderzoek bleef
achterwege. Niet onmogelijk, dat deze tak van het oude scholtengeslacht zich voort-
zette, genoemd naar het oudst bekende scholtenhuis van Heino. Zie ook het mede-
gedeelde hier vóór. De naam komt in Overijssel en ook elders meer voor, hoewel
voor zover mij bekend niet veelvuldig.
Men werd eenvoudig genoemd naar de naam van het erf waar men op woonde,
waar later veelal de familienamen uit ontstonden, afgeleid uit de namen van de
erven, speciaal in het oosten van het land.
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Voor en aleer een osrdeel gevormd zou kunnen worden over de rechterlijke orga-
nisatie van Heino en het al of niet bestaan hebben van grondheerlijke verhoudingen al-
daar en wat daarmede samenhangt, daartoe zou de rec/itehistorie van Heino uitgekamd
moeten worden. Immers zo'n hoofdhof kan eerder zeer wel een horig goed zijn geweest.
Ook de term keurnoot 'wijst in de richting van vroegere horigheidsverhoudingen.

Met dit al is het wi:l duidelijk, dat over het scholtenprobleem voorlopig nog niet
het laatste woord is ge;:egd of geschreven.

Nog kan worden opgemerkt, dat het erf Ny(e) landt positief niet identiek is met de
Nyencamp. (N.P. 1957, 218 en G.N. 1956, 239, 240). Het onomstotelijk bewijs daartoe
kan men aantreffen in het recht, arch., schoutambt Wijhe; inv. nr. 1, akte van 8 sept.
1615, waar het heet: het „erve Nylandt ofte Flemincks haerst ( = Fleminkshorst) in
de Heyno gelegen int E'alms holt.'

Zie tevens de Addenda van het Nederland's Patriciaat 1959.

De verbeterde redaklie van de wapenbeschrijving in het Ned. Patr. 1959 luidt :
In zilver een schuingekruiste en dooreengestrengelde krakeling-
figuur ( = 2 „bestellen" of „mastellen" = broodvorm = eeuwig-
heidssymbool, zie ƒ. H. Nannings; Brood en Gebakvormen en
hunne Beteekenis in de Folklore; Scheveningen 1932/33) van
blauw, vergezeld in het hoofd en in de voet van het schild van
twee timpen (gebak) van rood, de punten naar het hart van het
sch ld gericht. Helmteken : een timp van het schild, punt omhoog.
Dekkleden : zilver en blauw.

Gewezen dient op de omstandigheid, dat behalve de poorterinschrijving van Berent
Jans(s)en als „borger" van Zwolle, komende van „Raelte" op 28 mei 1595 nog een
Berent Jansen ter plaatse werd ingeschreven op 4 mei 1598 in het Burgerboek als
„Hiedemaker" van Hellendoorn. Kennelijk een ander, hoewel het opmerkelijk is, dat
hier het beroep hoedemaker naar voren treedt.

Berent Jans(s)en, borger der stad Zwolle en zijn huisvrouw kopen 30 aug. 1609
(in", no. 35, recht. arch. Wijhe) „eenen soedanigen stucke landes

genoemt die Vreijessen Maet", vrij, eigen goed van zijn neven Arent Bovchartz, Der-
riek Borchartz en Borchart Borchartz. Verkocht, waarbij zijn vrouw Elisabeth wordt
genoemd, 1 febr. 1617 aan zijn broer Derrick Janssen en diens vrouw Lubbeken te
Raalte.

Tenslotte een Jan Becentzen komt voor in een akte van 20 dec. 1608 (inv. nr. 35),
„pachter vanden Impost vant slachten des Karspels Wijhe."

Doorn, Louwmaand 1959.
„De Nyencamp".

Wij vermelden met genoegen de geboorte:
op 29 december 1958 te Antwerpen van

PHILIPPUS LUDOVICUS JULIA
zoon van de heer >n mevrouw Thiré-van Berendoncks, te Wilrijk

en op 11 januari 1959 te Purmerend, van
YMKE CORNELIA

dochter van de heer en mevrouw Roskam-Koomen.
Aan allen onze hartelijke gelukwensen. W. R.
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TWEELINGEN
door C HAMOEN

Gaarne voldoe ik aan het verzoek van enige leden van de Ned. Gen.
Ver. om de resultaten te publiceren van mijn onderzoek op het gebied
van het voorkomen van tweelingen in onze familie Hamoen.

In het bijzonder die tweelingen die rechtstreeks in verband staan met
de Kwartierstaat van : Cornelis en Gijsbert Hamoen, geb. 19 november
1932 te Leiden, zoons van Gerard Cornelis Hamoen en Cornelia Boer.

Rond onze wieg was iedereen verwonderd om ons tweeling zijn, daar
zover de familie bekend was, er geen tweelingen voorkwamen. Alleen
een tante van onze moeder had een tweeling, maar dat was zover weg
dat men dat niet meer als familie beschouwde.

Bij het samenstellen van onze kwartierstaat stuitten we weliswaar niet
op tweelingen waar we van afstamden, maar wel 5 voorouders die onder
hun kinderen wel tweelingen hadden, broers en zusters van b.v. onze
overgrootvader en bet-overgrootvader.

Naast de reeds genoemde tweeling leeft er zover mij bekend op dit
ogenblik nog één, n.l. Jan Hendrik en Agatha Cornelia Hamoen, kinde-
ren van Hendrik Hamoen en Johanna Vijf huizen. Deze kinderen werden
geb. 14-1-1950 te Woerden en hebben met ons dezelfde overgrootvader
gemeen, dus zijn wij achterneven en -nicht.

Nu de vroegere Hamoen-tweelingen.
Onze bet-overgrootvader Dirk Hamoen, geh. met Dirkje de Beeld

— No. 16 en 17 van de kwartierstaat — hadden een tweeling, geb. 10
mei 1839 te Harmelen, genaamd Gerrit en Cornelia.

No. 32 en 33 Gerrit Hamoen en Cornelia van Stam hadden ook een
tweeling genaamd Teetje en Maria, geb. 21 april 1800 te Veldhuizen.

Dus deze twee meisjes waren zusters van No. 16 die ook zelf een
tweeling had. Of bij de nakomelingen van deze tweelingen ook weer
tweelingen voorkomen is mij niet bekend.

No. 82 en 83 van onze kwartierstaat Adrianus de Waayer en Aaltje
Katz hadden een tweeling genaamd Gijsbert en Arie, geb. 19 november
1782 te Zegveld. U zult ongetwijfeld al de ongelooflijke merkwaardig-
heid gezien hebben dat deze kinderen op de zelfde datum en in dezelfde
maand precies 150 jaar tevoren geboren werden als wij zelf.

We vervolgen nu met de dubbele tweeling die de No. 48 en 49 Arie
Boer en Aaltje Walewijn kregen, 1. geboren 26 februari 1816 te Zwam-
merdam, Arie en Jacobus ; 2. geboren 17 mei 1827 te Zwammerdam,
Arie en Emilia.

Daar ik nog niet alle kwartieren uitgezocht heb, en onze familie zich
in een betrekkelijk klein gebied beweegt, en dus bij verder onderzoek
kwartierverlies op kan treden, is de mogelijkheid niet uitgesloten dat ik
bovengenoemde tweelingen nog meer zal zien opduiken.

Ook geloof ik dat een uitgebreid onderzoek van alle nakomelingen der
genoemde tweelingen interessante gegevens op zal leveren voor de
Eugenetiek. Daar dit een zeer tijdrovend werk is, ben ik er maar nooit
aan begonnen, al zal het resultaat de moeite lonen, daar ik aanwijsbaar
aan kan tonen dat van b.v. de genoemde 82 en 83 nog heden ten dage
buiten ons 2 tweelingen leven.

Bodegraven.
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DER NEDERLANDEN
door Mr. J. W. F. X. DE RIJK

Willem en Mananne der Nederlanden, de eerste dragers van deze
merkwaardige geslachtsnaam, zijn door een gesluierde dame naar de
koloniën der Maatschappij van Weldadigheid bij Vledder gebracht,
zo beweert een romantische familietraditie1-). Deze overlevering wint
echter aan waarschijnlijkheid in het licht van hetgeen blijkens de archie-
ven dezer instelling2) is voorafgegaan aan de opneming der kinderen in
de kolonie Willemüoord, die op 5 juli 1820 plaats had.3)

Hierover heeft nl. in de loop van mei 1820 een persoon, die zijn wer-
kelijke naam niet kon noemen en zijn brieven daarom met P. Nederlander
ondertekende, overleg gepleegd met de zg. Permanente Commissie, het
dagelijks bestuur der Maatschappij, toentertijd bestaande uit /. Graaf van
den Bosch, Professor P. ƒ. van Hemert en Mr. ƒ. C. Faber van Riemsdijk
resp. als voorzitter, secretaris en penningmeester. Op 1 juni zond deze
onbekende vanuit Leerdam 2 Weense metallique obligaties van ƒ 1000.-,
om uit de interest daarvan de opvoeding der kinderen der Nederlanden
te bekostigen, en herstelde op 15 juni vanuit Waalwijk een bij de telling
der coupons begane vergissing. In antwoord op de mededeling, dat hij
zich thans over de opzending der kinderen naar Vledder met de heer
Ameshof te Amsterdam kon verstaan, ontving tenslotte Professor van
Hemert het volgende „Gorinchem, 29 Juni 1820" gedateerde schrijven4):

„Hooggeleerde Heer,
„Om zo spoedig doendelijk de eer te hebben het bij Hooged.

„laatste letteren gevraagde te beantwoorden, neem ik daar nu nog,
„op mijn doorrijse van Utrecht komende, de eerste gelegenheid
„waar, om U Hooged. ter kennisse te brengen, ik hedenmorgen twee
„kinderen voor de kolonie Frederiksoord aan de heer Ameshoff
„toegezonden heb, met, zo hoop ik, voldoende rijskosten etc, doch
„so ver er ie:s aan mocht tekort komen, zal ik steeds gaarne bereid
„wezen te voldoen en in mijn debet te lijden.

„De namen der twee kinderen vind U Hoogel. hiernevens, en
„sonder voor deselven meer te willen verlangen als alle andere kin-
„deren behandelt worden, zoude het mij echter aangenaam wezen,
„bij tijd en gelegenheid geïnformeert te worden, in welk huisgezin
„die ingedeeld zijn, en de naam van hun opsienders en directeuren
„dier Colome te mogen weten, hetwelk U Hooggeleerde mij zeer
„zoude verplichten alsdan Poste Restante op hier Gorinchem de

1) M. C. Sigal: Dei Nederlanden, in ,,De Navorser", jaargang 96, pag. 131/134.
2) Cf. over geschiedenis en inventaris dezer archieven, die zich sedert enige jaren in

het Rijksarchief i:i de Provincie Drente te Assen bevinden, de bijdrage van /. C.
Beth : De arclveven der eerste Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke
Nederlanden, 1818—1859, verschenen in Verslagen van 's Rijks oude archieven,
1915, pag. 191—;:38.

In casu zijn vr.n belang : de notulen der Permanente Commissie ; de ingekomen
brieven 5/3/1818 — 8/5/1829 en de minuten van verzonden brieven 24/6/1818 —
30/5/1829 in de bundels 4—9; 10—52 en 57—64.

:1) Mededeling ontleend aan het familie-archief.
4) Cf. de notulen der Permanente Commissie dd. 4, 11, 18 en 30 juni en dd. 5, 7 en

12 juli 1820 resp. §§17; 26 ; 20 ; 16; 14 en 19. Aan de notulen van 21 mei en
van de daaraan voorafgegane vergadering ontbreken minstens 4 dubbele bladzijden.
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„goedheid te hebben zulks op te geven. Dan daar ik nu eersdaags
„naar Westphalen vertrek, hoop ik tegen het najaar vandaar op
„gelijke voet en onder gelijk verband nog een paar kinderen in de
„kolonie te mogen opzenden, in welker verwagting ik de eer heb
„te zijn,

U Hooggeleerde onderd. dienaar
P. Nederlander.

,,Willem Nederlander, geboren den 5 Meij 1818
„Marianne Nederlander, geboren den 14 Maart 1820
„gereformeerde religie. " 5)

Eenmaal in de koloniën aangekomen, werd Marianne daar in het uit
Rotterdam afkomstige gezin van Teunis Berkenkamp en Magteltje ten
Heuvel, geboren resp. 12/2/1764 en 14/2/1775, ondergebracht, waar zij
bleef tot haar op 1/10/1840 te Steenwijkerwold gesloten huwelijk met
Jan Wardenier, die op 10/5/1813 te Rotterdam was geboren3).

Thans is niet meer na te gaan, of haar opvoeding in dit Rotterdamse
pleeggezin — haar broer werd daarin overigens pas 10 jaar later opgeno-
men — misschien met het feit verband houdt, dat haar moeder ook uit die
stad afkomstig was. Dit laatste toch verklaart W. ]. ]. C. Bijleveld, die
haar in zijn — ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag ook als brochure
verspreide — rede „Bouwens van der Boyen en consorten" „de dochter
van een voorname Rotterdamsche familie" noemt, terwijl hij op een hem
gedaan verzoek om nadere inlichtingen antwoordde6):

„De moeder der kinderen der Nederlanden was uit een aanzien-
lijke Rotterdamse koopmansfamilie. Ik weet haren naam, doch heb
„reeds in 1901 beloofd dien niet te noemen. Ik ontmoette toen op
„Unitas", de deftige sociëteit van Rotterdam, een bejaarden heer.
„die mij vroeg, of ik hem kon helpen (enkele boerderijen) te doen
„taxeren. Hij vertelde toen, dat die landerijen in kwestie afkomstig
„waren van die vrouw, die nimmer gehuwd was en zeer oud is
„geworden. In 1843 had zij van Willem II 7) als gedachtenis een
„drietal boerderijen in Noordbrabant 8) gekregen, doch haar kin-1

„deren mochten die niet erven.9) Zij had die toen aan een vrijwel
r') Deze brief, waarvan een in 1932 vervaardigd afschrift zich in het familie-archief

bevindt, was in 1955 niet meer in bundel 7 aanwezig, evenmin trouwens als de
brieven van 1 en 15 juni van en die van 19 juli aan P. Nederlander, waarvan
in de nog aanwezige notulen gewag gemaakt wordt. Een lid der familie deelde mij
mede, dat deze brieven reeds vermist werden, toen het archief zich nog in het Al-
gemeen Rijksarchief te Den Haag bevond.

(') Brochure en brief bevinden zich onder nummer Broch. 4 F b 6 in de bibliotheek der
Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam.

7) Cf. over deze vorst L. f. Rogier: In Vrijheid Herboren, pag. 54/74 (1953), of zijn
bewerking van L. G. f. Vecberne : Geschiedenis van Nederland in de jaren 1813—
1850, pag. 1—49 (1958).

•s) Misschien betreft het hier enige der landerijen, die krachtens artikel 60 van het
Tractaat van Brussel in 1842 weer het persoonlijk eigendom des Konings waren
geworden, en sedert 1848 de kern van het Kroondomein hebben gevormd, (cf. artikel
22 der Grondwet en de daarop betrekking hebbende litteratuur). In geen geval waren
zij in de gemeente D'inteloord gelegen, doch misschien wel in Mill of in Escharen
en Reek.

!>) Het aan de Franse wet ontleende en pas sedert 1/9/1948 gewijzigde artikel 335
Burgerlijk Wetboek gaf aan een natuurlijk kind pas een deel van de nalatenschap
zijner moeder, als deze het bij akte van de Burgerlijke Stand had erkend.
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„innocent nichtje nagelaten, dat nimmer had kunnen testeren. De
„vrouw van mijn zegsman was ene der erven. De drie boerderijen
„zijn toen door mijn bemiddeling gewaardeerd op ruim 234 ton."

Ook Bijleveld, die kort voor zijn overlijden weer over deze aangelegen-
heid heeft gecorrespondeerd, schijnt er echter niet in te zijn geslaagd, de
geboorte-acten of doopinschrijvingen dezer beide kinderen op te sporen.
Dit zou erop kunnen wijzen, dat de aan Professor van Hemert medege-
deelde data niet juist zijn geweest, ofwel dat de kinderen onder een andere
naam zijn ingeschreven of gedoopt. Een voortgezet onderzoek naar de
herkomst zal dan ook op de eerste plaats uit moeten gaan van Bijleueld's
mededelingen.
Haarlem.

AANVULLING FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN RINCOM
Ter aanvulling van hetgeen over deze familie op pagina 114 van jaargang 12 (1957)

werd gepubliceerd, mo|]e het volgende dienen :
De eerste echtgenot; van facob Abramzoon, die op 25 september 1652 overleed,

was Bereyntjc Isaax vin Muizenhol, met wie hij op 17 october 1645 in de Oude Kerk
te Amsterdam was gehuwd en die hem reeds op 16 november d.a.v. ontviel. Zijn tweede
huwelijk met Anna de Haas, overleden 22 december 1680, werd te Ouderkerk gesloten
op 10 juni 1646, terwi;l de tweede dochter daaruit is geboren op 12 juni 1648.

In de notities komt de naam „van Rincom" eerst in de derde generatie voor.
DE RIJK.

SOLDATEN EN SOLDATENHUWELIJKEN

Kunnen hier oplossingen liggen voor het „dode punt?"

door H. SEVERIJN te Utrecht

Terwijl ik enkele jaren geleden op het Utrechtse oud-archief nasporin-
gen verrichtte en daartoe o.a. de minuut-registers van huwelijken (geref.
religie) blad voor blad nasloeg, viel het mij op, dat daarin zoveel soldaten-
huwelijken voorkwamen, wat natuurlijk op zichzelf m.b.t. een garnizoen-
stad geen wonder behoeft te zijn. Zelf ook een soldatenhuwelijk naspo-
rende (dat ik nog niet gevonden heb), bedacht ik, dat door herhaalde
verplaatsingen van soldaten van het staatse leger naar andere garnizoe-
nen (w.o. ook die van de zg. barriëre-steden, in België : Namen, Doornik,
Menen, Veurne, Warneton, Yperen, fort Knocke en Dendermonde) heel
gemakkelijk een soldaat elders in het huwelijk kan zijn getreden, zonder
dat men kan nagaan waar. Ofschoon willekeurig begonnen en daarmee
geëindigd, maakte ik een vrij groot aantal noteringen van door mij aan
getroffen soldateniiuwelijken, over een tijdvak van 1728 tot ± 1743.

Aangezien publicatie dier notities wellicht voor velen van hetzelfde
belang kan zijn, als voor mij, heb ik deze (overigens summiere gegevens)
overgetypt en moge ik ze hierbij onder de aandacht van belangstellenden
brengen.

Uit onderlinge vergelijkingen kan men aardige conclusies trekken over
herkomst uit den vreemde, typische namen, onderlinge verwantschappen,
waardoor men zel::s de indruk krijgt, dat er hele „soldaten-families" be-
stonden.

Zouden A. Cocnen van Bosheyden (1729) en G. Coenen van Bos-
heyden (1736) g>>en broers geweest zijn, ook misschien van Jan van
Bosijden, (1740), de ruiter in de comp. van D'Hr. v. Tuyl van Seroos-
kerken ?
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)acobus de Munnik (ook een naam die herhaaldelijk voorkomt), die
1731 Ha. v. d. Sleesen huwde en de v. d, Sleesen, die in 1734 Ca. Pauw
huwde, zwagers ? Evenals ]acobus v. d. Heyden, die 1733 huwde met
Ma. van Leusden en Pieter Thijssen van Anhoesen, die 1737 Jacoba v.
d. Heyden huwde ? En josina Zep 1732, gehuwd met Jonas Kamp, een
zuster van Christoffel Zep, die 1737 trouwde met Luusa Verhoef ?

Komen onder de bruidegom buitenlandse namen (met verbasterin-
gen?) voor als Sintament en Sintaman (:= Saint Amand?), Siero, Siro
en iSero; Revet, Keiler, du Bois, Epinoy, Deltour, Varenton, Certong
(=Serton ?), Smith, Fay, Vivë (Viveen ?), Melgringh, Cracoü, Bouddë,
Mattelage, Eir, Arni, Lamrë, Dio, Jossa, v. Wolvenbuttel, Labrion,
Lauret, Tulbagh, bij de bruiden treffen wij er ook aan, als : Lasré (La-
më ?), Douaij, Brüner, Lahouden, Legva, Flaman, Lombart, Tavenier,
Vinsant (Vincent?), Verni, Bikragh, Spinster, Scammal, Hilverton, La
Gas, Montaban (= Montauban?), Hilverstoon (= Hilverton? of Hil-
verstnoe ?), La rooke ( = de la Roque ?), Lafeber (= de smid, een reeds
inheems geworden naam); Lamas, Hariël, Bouché, Werrenson (= W'er-
vetstone ?), Hulsman, Legra, Bregard, Vernou, (of zou deze laatste naam
eigenlijk Vernoy moeten zijn ?

Zonderlinge namen mag men zeker wel noemen, die als Sintaman,
Lopikiker, Schivartman, Polemokker en die van de capiteyn d'Armes
Sojabads. Dit zal wel een zelfde soort verschrijving zijn als die ik eens
ontmoette t.a.v. ds. du Toict, welke naam ik eenmaal geschreven vond
als „dutojet".

Arme vaandrig v. Cuylenburch, die 16.5.1742 f50.— boete moest be-
talen, omdat hij noch zijn bruid te Ravesteyn woonachtig waren ; zijn
wapenbroeder vaandrig v. d. Mijlen kreeg 12.2.1735 de geboden zo maar
mee tot Andelst, die van d'Heerlykheid daar haar kerkgang hebben.

Maar wie helpt mij aan het huwelijk van de soldaat : Hendrik Severijn,
die 2A2.1724 in de Jacobikerk werd begraven: laat na syn vrouw en
onmondige kind.

Waar werd ergens zijn huwelijk gesloten en met wie ? (Indien zou blij-
ken, dat zij, haar moeder of zuster Sophia heette, ben ik zeker raak !)

(Wordt vervolgd)

De heer ƒ. ƒ. G. Kranen, Mariëndaal 5, Rozendaal, post Velp, heeft
het doopregister der Nederl. Geref. Gemeente van Rozendaal (Gld.),
gecopieerd en geklapperd. Tegen vergoeding van porto is de heer Kra-
nen bereid uittreksels hieruit aan de leden der N.G.V. te verstrekken.

WAPENKAART
Tot haar genoegen deelt de Redactie mede dat reeds in het maart-nummer van

,,Gens Nostra" wederom een wapenkaart met 25 wapenschilden zal verschijnen. Nieuwe
inzendingen van de volledige en duidelijke beschrijving en kleuraanduiding van wapens
met vermelding van de herkomst van het wapenvoerende geslacht worden gaarne in-
gewacht (Amsterdam, postbus 976). De kosten van opname ad f6.50 p. w. te voldoen
aan de Penningmr. Ned.'Gen. Ver. te Noordwijk a. Zee (girorek. nr. 547064). Na
afdrukken ontvangen de inzenders het cliché franco thuis.
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TIJDSCHRIFTEN-REVUE
Bibliothecaris: J. J. G. Kranen, Mariëndal 5, Rozendaal (Gld.) Tijdschriften kunnen na
aankondiging in deze F'evue, aan de Leden der N.G.V. op aanvrage worden verzonden.

Ons Amstecdam, lle Jrg. No. 1, jan. 1959: Joh. M. Coffeng. Een Nieuwjaarswens
uit 1859 ; Ir. B. Jansen. Thans behouden vaart voor IJ-tunnelschip ?; De Vroedschap
van Amsterdam ; J. A. Groen Je. Jan Ligthart's Amsterdamse tijd ; Joh. K. A. Schreu-
der. Bij ons in de Jordaan : Het Jan Ligtharthuis ; C. van Heesch. Het nieuwe R.A.I.-
gebouw aan het Europaplein ; Blauwhoed N.V. Vrieshuis „Amerika"; Literatuuropgave
betreffende Amsterdam.

De brabantse leeuw, 8 : Jrg. No. 1, jan. 1959. Pastoor H. Hens. Naamlijst van Stu-
denten ; A. J. L. van Bokhoven. De Heusdense familie Hamel ; /. A. W. Swanc. Mul-
ders in Brabant: Nagelmakers.

De Nedetlandsche Leeuw, LXXVI : Jrg. No. 1 : Mr. Dr. /. C. Maris van Sande-
lingenambacht. Een onderzoek naar de herkomst der Haitsma Mulier's ; Ir. J. Mac Lean
en Ir. J. F. Straatman. Het geslacht Hoogendijk.

Bijgevoegd : Bijblad, jan. 1959 : D. van Baaien. Dijkshoorn-Dijkxhoorn, blz. 139—152.

De Maasgouw, deel LXXIII, afl. 6 : G. Panhuysen. Mr. Drs. H. H. E. Wouters.
ƒ. /. M. Timmers. Een nieuw boek over de Romaanse Steensculptuur van het Maas-
land ; J. Grauwels. Sint Pieter in 1763; /. Sprenger. Overblijfselen van de Romeinse
Heerbaan en 17e eeuv/se woonsporen te Maastricht, Keizer Karelplein 12.

Het Personeel Statuut, 10e Jrg. No. 1, jan. 1959: S. v. d. Berg. De Indonesische
nationaliteitswet.

Ons Voorgeslacht, 14e Jrg. No. 74, jan./febr. 1959: Ir. /. Mac Lean. Het geslacht
van Oei ; P. Bos. Reg ster van stemgerechtigden in Monster ; Ir. /. A. van der Giessen.
Nogmaals het geslacht Stehouwer/Droogendijk te Rijsoord en H. I. Ambacht; C. Hamoen
en N. Plomp. Stamreeks van de familie Moen (Hamoen).

Oostvlaamsche Zanten, 34e Jrg. No. 1, jan.-febr. 1959 : M. van Wesemael. Over
Zielhonden en hun bedrijf; F. van Es. Een Enquête : Moederdag en Vaderdag in
Vlaams-België ; Lic. 11. de Gecter. Bijdrage tot een Sagenboek van Zuid-Oost-Vlaan-
deren.

Blatter des Bayerir.chen Landesverein für Familienkunde, Schriftleitung : Gerhart
Nebinger, 21. Jrg. No. 2, 1958 : A. Pfretscher. Das Burgerrecht der Stadt Laufen a. d.
Salzach; B. Heller. Ffriinder im Heilig Geist-Spital München 1575—1597; G. Nebin-
ger. Ehebuchauszüge 1763—1783 aus den Matriklen der Dompfarrei Augsburg. Das
Trauregister der Am stedt'schen Husareneskadron in Uffenheim 1793—1803, Die Fa-
miliennamen im Ehebuch 1655—1705 der Kath. Pfarrei St. Ulrich im Grödental.

Der Grafschafter, Jhr. 1959, Folge 72, Januar : Eberhard Liese. Die ersten Badegaste
von Bentheim ; Dr. Lv.dwig Edel. Alle Bauernerben im Kirchspiel Gildehaus ; Joh. Holt-
huis. Ein weiterer Beitrag zur Geschichte der Uelser ref. Kirche ; Pommersche Köpfe :
Ludwig von Schröder, Heinrich Stephan, Hans Hoffmann, Rudolf Virchow.

Monatshefte für evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes, Jrg. VIII Heft 1,
Jan./Febr. 1959 : Dr. I. F. Gerhard Goeters. Maximilian Wilhelm Goebel (1811—1857);
Dr. Lothar Przybylski. Ein Gedenken f,ür Herrn Pastor Ernst Hense ; D. Heinrich
Muller. Nochmals Pl.ilippus Eilbrachtius „der Ireniker".

Quellen und Forschungen zur Ostfriesischen Familien- und Wappenkunde, Jrg. 8,
Heft 1/1959 : Mathilde /fes. Beamte in den Kontrakten-Protokollen des Amtsgerichts
Berum, 1597—1613 ; Klaas Kempe. Die Bildnisse eines Groninger Malers in Ostfrtes-
land. Berend Wierts Kunst.
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Mitteilungen der Gesellschaft [ür Schleswig-Holsteinische Familienforschung und
Wappenkunde, Heft 9, Oct. 1958 : D. Jonathan Smith. Haustrauunger und Dispensa-
tionen; Otto Neumann. Die Schulakten im Stadtarchiv Wilster als genealogische
Quellen 1349—1886 ; Joh. Schwettscher. Auswartige Gaste bei der Schweinemast im
Kisdorfer Wohld im Jahre 1541.

Adler, Zeitschrift üür Genealogie und Heraldik, 76. Jrg. 4. Band, 17—18 Heft, Sept.
Dez. 1958 : H. Jager-Sunstenau. Die Wappen der Stadte und Markte Oberösterreichs ;
Kurt Ikasik. Zur Erhebung Friedrich Schillers in den Adelstand; R. von Bartsch-
Salgast-Dyhrn. Joseph Freiherr von Silvatici und sein Geschlecht; Österreichische
Ahnenlisten : II Risak.

Slakt och Havd, No. 3, 1958 : Kjell Magnell. Engelbrektsslakten fran Kalkesrud ;
Erik Hellerström. D'öbelns mödernefrander; Ingel Waden. Nar dog Bogislaus von
Chemnitz ; Erik H&rd af Segerstad. Om smalandsslaktens Wiboms ursprung. '

The Genealogical Magazine o/- New Jersey, Volume XXXIII, Numbers 1/2, Jan./
April 1958: Kenn Stryker-Rodda. The Janeway Account Books 1735—1746; Mercer
Country Gravestones ; Bennet S. Pancoast. Evens family bible records ; Kenn Stryker-
Rodda. Two eighteenth-century John Smiths of Readington ; Lewis D. Cook. The
family of John Staats of Hillsborough Township ; Donald A. Sinclair. Hoogeland family
records ; Edward J. Raser. Records of the Dutch Congregations of Freehold and
Middletown. (Provoste, van Pelt, van Dyn, Wykhoof, Snyder, Zutphen, Schenck,
van Kerk, van der Bylt, van Meter, van Mater, van Brunt, Covenhoven, Van Cleef,
Voorhees, Hyer, van Noortwijk, enz.)

Met veel genoegen maken wij melding van het verschijnen van de eerste aflevering van

La France Généalogique
Centre d'Entr'aide généalogique,

onder redactie van Dr. du Chalard te Villaines-la-Juhel-Mayenne, France.
Wij wensen Dr. du Chalard van harte geluk met deze verschijning, die voor Frank-

rijk, naast de reeds aanwezige tijdschriften, de gelegenheid biedt tot het stellen van
vragen op genealogisch en heraldisch gebied.

De mogelijkheid tot het stellen van vragen in dit tijdschrift zal ook voor onze leden
bestaan; zoals reeds is gemeld, moeten deze vragen eveneens bij de Secretaris der
N.G.V., Postbus 976, Amsterdam worden ingezonden.

De inhoud van dit nummer, dat 24 pag. bevat, is als volgt :
Inleiding ; Les principales sources généalogiques aux Archives des Cötes-du-Nord ;

Questions ; Réponses ; la familie du Ceg ; Mémorial de Falaise : furent présent a Hastings
en 1066 aux cötés de Guillaume Ie conquérant: Jean de Rye, Achard d'Ambrières,
etc. etc.

JAARBOEKEN

Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, Deel XII, 's-Gra-
venhage 1958.

Na het jaarverslag 1957—58 over de werkzaamheden van het Bureau in al zijn gele-
dingen, beschrijft Mr. /. Belonje „Het Adellijke Gesees" de Poll bij Huissen, waarna
de Heer /. H. Bekouw zijn belangrijke verhandeling over de emigratie uit Belle, Po-
peringen en Hondschooten naar Leiden, vervolgt, waarbij vermeld dient te worden,
dat de namen in dit artikel gegeven, teruggevonden worden in het Register van dit
Jaarboek. Verder bevat het boek :

F. de Josselin de Jong, Samengestelde geslachtsnamen. M. Thierry de Bye Dólleman.
Het geslacht van Berckenrode, voorafgegaan van een dertiental fraaie reproducties;
R. Wartena. Huwelijksdispensatièn in Gelderland; W. Muusse. 'n Familieboek Van
Sorgen ; J. J. Hooft van Huysduynen. Uittreksels uit de Avondmaalsregisters der Wil-
librordi-Kirche te Wesel van 1699 tot 1750; Dr. D. Hoek. Het geslacht Duyst van
Voorhout in de zestiende eeuw ; terwijl het boek gesloten wordt met een uitstekend
lexicografisch' naamregister, waarvoor ondergetekende aan de samensteller zijn bewon-
dering uitdrukt. Al met al een uitstekende uitgave.
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Jierboekje fan ii: Genealogysk Wurkforban, utjefte fan de Fryske
Akademy tot Ljouwert, MCMLIX.

Met een goed gelijkend portret van de Heer E. B. Folkertsma wordt dit Jaarboek
geopend.

Na de jaarverslagen over de afdelingen genealogie en heraldiek, volgt de bekende
lijst van inlichtingen over de samenstelling der verschillende commissies, de archieven
in Friesland, enz. zonder welk een goed jaarboek toch eigenlijk niet mogelijk is.

Hierna volgen een verhandeling over het wapen Halbertsma, een staat van afstam-
ming van Hiddle BUWÏS 1610—'66 X Wytske Sipckes Halbertsma, verlucht met vele
wapentekeningen, van ie hand van H. G. van Sloten.

D. M. v. d. Woude geeft de genealogie Langeraap, R. S. Roorda de 16 kwartieren
van Eeltje Botes FoU.ertsma, leidende persoonlijkheid in de friese beweging, hoofd-
redakteur van de Stiir fan Fryslan, redakteur Friesche Dagblad, wiens portret op de
voorpagina van het jaarboek ; H. Algra beschrijft E.B.F.; D. v. d. Meer en W. Dolk.
De Verwanten van Vincent Lucas ; W. Zondervan. Genealogische aantekeningen uit
het kerkeboek der vroegere doopsgezinde gemeente Kromwal (bij Britswerd). W. Dolk.
De genealogie Vossenberg, voorafgegaan door een verhandeling getiteld : Van Fürsten-
tot Vossenberg. De Harlinger steenhouwer facob Lous Forssenburg en zijn familie ;
Bibliografie; D. J. van der Meer. Lijst van testamenten voorkomende in band E E E
No. 5 van het Hof Provinciaal (Rijksarchief Leeuwarden).

Een boek vol genealogische gegevens waarvoor wij de samenstellers dankbaar
moeten wezen.

Het oude Land van Loon. Jaarboek van de Federatie der geschied-
en oudheidkundige: kringen van Limburg. Jaargang XIII, Hasselt 1958.

Het sedert enige ja-en verschijnend jaarboek in de plaats gesteld van het vroegere
tijdschrift, dat ieder kwartaal verscheen, brengt ons o.a.:

Dr. M. Gorissen en H. Hermans. Geschiedenis van het Maasland : Dilsen.
A. Remans en R. Verbois. Rekem tijdens de Franse Revolutie.
R. Enckels. Nog erkele bijzonderheden over Landwijk.
D. Eugènie Willems, S.O.C. La correspondance de Herkenrode.
F. van Vinckenroyn. Refereyn van Hasselt, 1567.
Henry Baillion. Vondelingen te Tongeren.
Comte de Hemricoirt de Grunne. Históire du Chateau de Hamal.
Dr. f. Michiels. De vroegste geschiedenis van Wellen.
Fl. Ulrix. Het Rom;ins Stadsplan van Tongeren.
Drs. Jozef Leunis. De oudste Limburgse uurwerkmakers.
Een fraai uitgevoerde uitgave, welke ons veel belangrijks over het land van Loon

mededeelt.

Annuaire des Archives héraldiques Suisses; Schweizer Archiv für
Heraldik; Archivio Araldico Svixzero, Ao LXXII.

Deze rijk geïllustreerde uitgave brengt ons, naast het jaarlijkse rapport en het ver-
slag, over de financiën:

Fr.-]. Schayder. Heraldische Denkmaler des Seetals und Umgebung.
A. Decollogny. A propos des armoiries des Gingins — La Sarra.
Agnes Segesser von Brunegg. Ein genealogisch interessantes Waffel-Eisen.
O. Clottu. Armoiries des Liber Amicorum neuchatelois. • •
P. Rudolf Henggekr — Die Siegel der Aebte der Benediktinerabtei von Trub.
G. Kasser. Nouvelles notes sur les armoiries d'IJverdon.
P. P. Hartmann — Das Wappenbuch des Glasmalers Hans Jost Tschupp von Sursee.
H. M. Mensonides. Les armoiries de la commune de La Haye.
Berty Bruckner — Herbstreit — Die Fenster — und Wappenschenkungen des standes

Schaffhausen.
De verhandelingen over de verschillende wapens zijn buitengewoon belangrijk en met

grote kennis van zaken medegedeeld. De bijdrage van de Archivaris van 's-Gravenhage,
de Heer Mensonides, zal de hollander trekken, terwijl voor liefhebbers van huismerken
een fraaie tekening voorkomt van' een schip met wijnvaten, die alle voorzien zijn van
een huismerk... • . . . . .

Amsterdam, januari 1959. ^ ' • W. D. H. ROSIER.
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UITGAVE KWARTIERSTATEN
Zoals de leden bekend zal zijn overweegt het bestuur de uitgave van

een kwartierstaten-boek. Een onderzoek naar de mogelijkheid van een
dergelijke uitgave werd opgedragen aan een commissie, die haar werk-
zaamheden inmiddels kon beëindigen.

Alvorens het Bestuur het besluit kan nemen een dergelijk werk uit te
geven is, een opgave van de leden die een kwartierstaat wensen te
plaatsen en de intekening op het boek noodzakelijk, daar een uitgave
alleen gerealiseerd kan worden bij voldoende deelname.

Het titel van het boek wordt ,,125 Kwartierstaten". De 125 kwartier-
staten kunnen bestaan uit 16, 32 of 64 kwartieren, terwijl de uitvoering
ongeveer zal zijn als de kwartierstaat welke werd opgenomen op pag.
196 van jaargang 1958 in Gens Nostra, bovendien kunnen biografische
gegevens worden vermeld. Voor 16 kwartieren zijn 2 pagina's, voor 32
kwartieren 4 pagina's, en voor 64 kwartieren 8 pagina's nodig.

De vergoeding welke door de inzender dient te worden betaald is ge-
steld op f 5.—• per pagina druks, terwijl de prijs van het boek voorlopig
is vastgesteld op f9.— per exemplaar, bij een grotere oplage, 1000 stuks,
kan de prijs op f 7.50 worden gesteld.

U ziet, de uitgave kan alleen doorgaan bij voldoende deelname, daarom
moest ook worden bepaald dat de inzender voor elke pagina druks voor
1 boek intekent.

Gaarne verzoeken wij U onderstaande strook voor 1 maart a.s. in te
zenden aan de Redactie van G.N., Postbus 976 te Amsterdam.

Zendt U dus nog geen kwartierstaten of geld.
In het april-nummer volgen, wanneer het Bestuur tot uitgave kan over-

gaan, nadere mededelingen over de wijze van inzending en betaling.

A. Hierdoor deelt ondergetekende mede bij een eventuele uitgave van
een kwartierstatenboek één kwartierstaat in te zenden van
kwartieren en in te tekenen voor boeken.

B. Hierdoor deelt ondergetekende mede bij uitgave van een kwartier-
statenboek in te tekenen voor boeken.

Naam

Adres

Woonplaats
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VRAGENRUBRIEK
Deze rubriek staat len dienste van een ieder, die met rijn 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.

Het verdient aanbeveling de vragen rechtsstreeks aan de Redactie te
zenden, daar de mogelijkheid groot is, dat bij overbrenging der vragen
door een andere lunctionaris der N.G.V., deze verkeerd worden over-
genomen, waardoor herhaalde plaatsing meer plaatsruimte vraagt, die
dan aan het Maandblad onttrokken wordt.

CLXII SLINKMAN.
Gaarne ontvang ik gegevens omtrent geslacht Slinkman uit geheel Nederland. Naam

komt ook voor in Amerika.
A. K. LOONSTRA, Joz. Israëlsplein 9, Groningen.

CLXIV. HEERSPIN K of HEERSPING, VER WEI], SINKGRAVEN.
a. Berent (Jansen) Heerspink, geb. 19-10-1740 te Coevorden als zoon van fan Heerspink

en Aaltien Wolbink. Wie kan mij nadere gegevens meedelen, omtrent laatstgenoemde
personen. Voor verdere gegevens betreffende het geslacht Heerspink houd ik mij
tenzeerste aanbevolen.

b. Wie waren de oucers van en wanneer is geboren Balthazar Verweij, overl. 3-3-1804
te Gorinchem. De geboorteplaats is waarschijnlijk Tiel, terwijl hij in Gorinchem
18-8-1780 trouwde met Aalt je van Steenbruggen uit Rossum.

c. fan Klazens Sinkg:aven, geb. 8-8-1784 te Nijholpade (Fr.) en overleden 21-12-1868
te Peize. Wie waren de ouders van vorengenoemd persoon? Wie kan inlichtingen
geven over dit geslacht en bestaat er enige verwantschap met de havezathe uit de
Achterhoek ?

Drs. W. HEERSPINK, Groningen.

De contributie voor 1959 bedraagt f 12,50 ; enkele leden betaal-
den nog f 10.—; willen zij, voor zover zij dit nog niet delen, het
restant ad. f 2,50 alsnog overmaken op postgiro 547064 t.n.v. de
Penningmeester der N.G.V. te Noordwijk aan Zee.

Binnenkort worden de kwitanties voor de contributie 1959, ver-
hoogd met f 0,50 incassokosten verzonden. Bespaart U deze in-
cassokosten door alsnog spoedig te gireren.

Het volledig adres van de penningmeester der N.G.V. is als
volgt:

Boschweg 28, Noordwijk aan Zee.

De eerste catalogus van de Bibliotheek der N.G.V. is uitverkocht; van het supplement
zijn nog exemplaren voorradig.
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Herplaatsing wegens foutieve opgave :
CXXXV.

Johanna Albertina Kloege was gehuwd met Jacobus Symonsz Canter Visscher,
Tegal 5 mei 1846, dochter van Johannes Thomas Kloege, chirurgijn O.I.C.,
geb. te ?, overl. en begr. Colombo de ? 1773 en van Adriana Geertruida de Vos.
geb. te Galle 22 dec. 1753, overl. en begr. te ? de ?.
Gevraagd: ouders en grootouders van voornoemde Johannes Thomas Kloege en

Adriana Geertruida de Vos alsmede geb.- en overl. data en plaatsen.
Johanna Albertina Kloege was gehuwd met Jocobus Symonsz Canter Visscher,
geb. Nagapatnam 26 mei 1764, overl. en begr. te Jaffanapatnam 14 maart 1822,
zoon van Tammerus Canter Visscher, geb. te Pingjum (Friesland) 11 aug. 1729.
Oppercoopman O.I.C. te Cazem Bazdar, overl. en begr. te Calcapur-Murshidabad
31 jan. 1778, en van Carolina Suzanna Symons(z), geb. te ? de ?, overl. en begr.
te Nagapatnam 11 oct. 1813.
Gevraagd: geb. datum en plaats van voornoemde Carolina Suzanna Symonsz,

haar ouders en eventueel grootouders.
Bekend is, dat zij familie is van Cornelis Johannes Symonsz, in 1690
van Nederland naar Indië gegaan, op 11 mei 1703 overl. en begr. te
Calle (voormalige hoofdplaats van Colombo).
Is het mogelijk, dat zij een kleindochter is en wellicht een dochter van
Laurens Jolles Symonsz, die omstreeks 1747 eveneens op Colombo was
gevestigd?

Vorengenoemde Tammerus Canter Visscher was een zoon van Cornelis Canter
Visscher, geb. te Bolsward 23 aug. 1701, predikant te Pingjum, overl. en begr.
te ? de ?, en van Sytske (Doitsis?) Di(c)kland (?).
Gevraagd: de juiste naam en familienaam van laatstgenoemde Sytske (het ge-

raadpleegde MS van Mr. van der Pavoirt Canter Visscher is op dit
punt niet duidelijk te lezen), haar ouders en grootouders zo mogelijk,

nr 5. als volgt te rectificeren :
Het gestelde onder nr 5 van vraag CXXXV van GN nr 11 dient tot aan
,,Jacobus Canter Vissscher etc" te vervallen.
Nieuwe redactie van vraag CXXXV nr 5 is als volgt:
Johannes Laureyssen, geb. te Meerle de ?, gedoopt aldaar 12 mei 1740, overl. en
begr. te (Breda?) de ?, gehuwd te Breda de 5 nov. 1769 met Helena Scherders,
geb. te Oosterhout de ? en gedoopt aldaar 27 maart 1734, overl. en begr. te ?
de ?, -dochter van Adrianus Simonsz (Symensz) Scherders en Maria Peters
Canters, geb. te Drost de ? en gedoopt aldaar 22 dec. 1703, overl. en begr.
Oosterhout de 5 dec. 1791, dochter van Pefer Canters (Kanters) en Elisabeth
Adriaenssens Vermeren.
Gevraagd: Wie kan mij helpen aan de ontbrekende gegevens en zo mogelijk ook

aan de 4 (8) kwartieren van vorengenoemde Adrianus Scherders en
Maria (C)(K)anters?

J. H. STADELMANN VON ESCHOLZMATT, 's-Gravenhage, Melis Stokelaan 494.

BANDEN GENS NOSTRA
De administrateur van Gens Nostra maakt bekend, dat nieuwe (grote-

re) banden voor Gens Nostra vanaf heden geleverd kunnen worden.
De prijs voor banden jaargang 1958 bedraagt ƒ1,65, die der oudere
jaargangen ƒ 1,85 per stuk, franco per post. Ook zijn nog vele oude losse
nummers van Gens Nostra leverbaar. '

Men wordt verzocht pas te gireren NA ontvangst der nota.
Jan Hagoort, administrateur
Kloosterstraat 11, Naarden.
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AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST

Nieuwe leden :
193. Pronk Czn., Dr;:. S. E., Generaal Spoorlaan 199, Rijswijk (Z.-H.).

2142. Balkestein, Drs. J., Plantsoen 37, Leiden.
2143. Wormhoudt, H. J., Palestrinastraat 30 bov., Amsterdam Z. 1.
2144. Klippe, C. van der, Paul Krugerstraat 104, Vlissingen.
2145. Kurtz, Mej. Dr. G. H., Lucas van Leydenlaan 17, Heemstede.
2146. Oldenborgh, L. C. van, Andr. Pauwlaan 17, Heemstede.
2147. Boekhout, T„ Bobbahn 11, Davos-Platz, Zwitserland.
2148. Nolte, H. T. F. Heemraadschapslaan 68, Amstelveen.
2149. Barlagen, A., Riemen Rienkesheerd, Nieuwolda.
2150. Vries, A. de, Stationsweg 45, Winschoten.
2151. Drinkwaard, C, Ottoburgstraat 12, Rijswijk (Z.-H.).
2152. Sterck, A. J. M„ Grotestraat 8, Wehl.
2153. Vermeulen Jzn., Kometensingel 185, Amsterdam-N.
2154. Amelrooy, P. van, Prinses Beatrixstraat 23, Castricum.
2155. Gerholt, Joh., H. van Eykenstraat 16, Naarden.
2156. Fri.-ling. R. Tj. 2de Oosterparkstraat. 73 II. Amsterdam-O.
2157. Noppen, M. J., Juliana van Stolberglaan 484, Haarlem.
2158. Horrix, Mevr. Mary, Juliana van Stolberglaan 486, Den Haag 2.
2159. Scheffers, H. J., Bilderdijkstraat 54, Amsterdam-W 1.
2160. Putman, A. M. p/a M. H. Trompstraat 37 huis. Amsterdam-W 1.
2161. Schoemaker, O., CuraQaostraar. 31, Amsterdam-W 2.
2162. Merckelbach, Dr. F. L. L. M., L Kerkdam 97, Wassenaar.
2163. Voslamer, J. G.. Beersterweg 80, Winschoten.
2164. Friesen. J. S., Vinkwijkerweg 72, Zeddam.
2165. Eijk, F. J. van den, Joh. v. Oldenbarnzveltlaan 28, 's-Gravenhage.
2166. Koren, F. G., Oudwijk 9, Utrecht.
2167. Slok, Hendrik O., 1131 Wilson Ave, Salt Lake City, Utah, U.S.A.
2168. Mülschlegel, Ir, J. S., Schoollaan 21, Beetsterzwaag.
2169. Glasbergen, J. 13., Eemstraat 18, Baarn.
2170. Vink, W. H. r.7h., Rijnegommerstraat 23, Zoeterwoude (Leiderdorp).
2171. Vooren, F., Tuinwijklaan 20, Haarlem-Z.
2172. Roose, W., Viijdomweg 6, Vlissingen.
2173. Jellema, C. O., Utrechtseweg 181, Amersfoort.
2174. Kedde, G. J., Duistervoordseweg 120, Twello.
2175. Jansen-van der Plaats, Mevr. P. B., Maarten Verhoffstraat 9. Breda.

Adreswijzigingen :
1728. Nekeman. J„ p/a Fam. Wattez, Westwal 91, Goes.
1073. Tensen, J., 301 5th Ave, Calgary (Alta), Canada.
2079. Bijwaard, A. J, Breestraat 56 A, Leiden.
1248. Hamer, Mr. P. M. C. J., p/a Prof. W. Schmurr, Wildenbruchstrasse 22,

Düsseldorf-Oberkassel, Duitsland.
1739. Gosen. H., Ba:terijlaan 15, Bussum.
715. Munnik, D. A , Bankstraat 9, Nijmegen.
216. Kilsdonk, Jr., IA. D., Jan Tooropstraat 46 III, Amsterdam-W 111/17.

1667. Boon, J. G., Schiedamschedijk 192, Rotterdam.
A 34. Groningen, Openbare Leeszaal, Kwinkenplein 8, Groningen.

Overleden :
Zeer tot ons leedwezen berichten wij het overlijden van ons lid :

382. Dijk, Notaris H. C. A. van, Amsterdam.

N'aamcorrectie :
2140. moet zijn WiUel, A., Govert Flinkstraat 13, Utrecht.
2005. Gerritzen, Dr. J. G., wordt gespeld met Z inplaats van s.

Nummerwijziging :
2152. Sterck, A. J. M., Wehl, wordt oud nummer 940.
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