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EEN VLAARDINGSE TAK VAN HET DORDTSE
GESLACHT REES

door
M. C. SIGAL

In de 22e jaargang (1935—1936) van Nederland's Patriciaat ver-
scheen i.d.t. een vrij uitvoerige genealogie van het geslacht Rees te
Dordrecht. De samensteller, de Heer W. van Maanen, deelde in de
inleiding mede, dat de gepubliceerde genealogie geen aanspraak maken
kon op volledigheid. Het bleek mij, dat te Vlaardingen een familie
Rees gebloeid heeft, die uit Dordrecht afkomstig en gelet op overeen-
komstige voornamen, hoogstwaarschijnlijk behoort tot het geslacht waar-
van de genealogie werd gepubliceerd en in de 19e eeuw uitstierf.

Het Bureau Bevolking deelde mij mede, dat de naam er thans niet meer
voorkomt.

I. Jasper Rees, ged. Dordrecht 12 september 1710 als zoon van
Jasper en Willemijntje Heilegers (Heiligers), werd 15 novem-
ber 1732 burger van Vlaardingen en betaalde f3.2— burger-
recht; begr. aldaar in september 1783. Hij trouwt te Vlaardin-
gen 2 december 1731 Anna Frankfoort, ged. Vlaardingen 7 sept.
1712, dr. van Hendrik en Jannetje van Hoecke.
Uit dit huwelijk :

1. Jannetje Rees, ged. Vlaardingen 7 sept. 1732.
2- Wilmijntje Rees, ged. Vlaardingen 20 dec. 1733.
3. Willemijntje Rees, ged. Vlaardingen 30 sept. 1735.
4. Jasper, volgt II a-
5- Hendrik Rees, ged. Vlaardingen 22 april 1739.
6. Comelia Rees, ged. Vlaardingen 13 sept. 1741.
7. Gilles Rees, ged. Vlaardingen 3 juli 1743.
8. Comelia Rees, ged. Vlaardingen 20 sept. 1744.
9. Gilles, volgt II b-

10. Cornelia Rees, ged. Vlaardingen 31 aug. 1749.
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N.B. Begraven te Vlaardingen :
een kind van Jasper Rees, 10 juli 1738
een kind van Jasper Rees, 19 juni 1742
een kind van ]asper Rees, aug. 1745.
een kind van jasper Rees, sept. 1750.

II a. jasper Rees, ged. Vlaardingen 15 sept. 1737, tr. ald. (ondertrouw
18 maart) 2 april 1797 Maria Koolhaalder, ged. Vlaardingen 4 mei
1774, dr van Dirk Jansz. en Trijntje Jansdr. Polderman.
Uit dit huwelijk :
1. jannetje Rees, geb. 2, ged. Vlaardingen 7 aug. 1799.
N.B. Identiek met Jansje Rees die in februari 1837 lidmaat der

N.H.G. te Vlaardingen werd ?
II b. Gilles Rees, ged. Vlaardingen 12 juni 1746, overl. ald. 16, begra-

ven ald. 19 november 1806; tr. Ie Vlaardingen (ondertrouw
24 maart) 9 april 1769 Jannetje van der Hoek, begrav. Vlaardin-
gen in sept. 1779, dochter van Cornelis en N.N.; tr. 2e Vlaardin-
gen (ondertrouw 8) 17 dec. 1780 Lijbe (Elisabeth) van Kampen,
begrav. Vlaardingen in Augs. 1793, dr. van Reyer Jacobsz. en
Cornelia Jansdr. Reedijk ; tr. 3e Vlaardingen (ondertrouw 15)
31 augustus 1794 Huybertje Groeneveld, ged. Vlaardingen 11 juli
1751, dr. van Maarten en Heiltje de Zeeuw en weduwe van Wil-
lem van 't Hout.
Uit het eerste huwelijk :

1. Cornelis Rees, ged- Vlaardingen 5 juli 1769.
2. Jasper Rees, ged. Vlaardingen 11 juli 1773.
3. Cornelis Rees, ged. Vlaardingen 16 juli 1775-
4. Hendrik Rees, ged. Vlaardingen 13 juli 1777.
5. Jannetje Rees, ged. Vlaardingen 29 aug. 1779.

Uit het tweede huwelijk :
6. Cornelia Rees, ged. Vlaardingen 12 aug- 1781, lidmaat 1803,

overl. ald. 29 octo 1838, tr. ald. (ondertrouw 29 nov-) 16 de-
cember 1804 Gerrit Goedknegt (Bakker), ged. Vlaardingen
7 juli 1778, zeeman, overl. ald. 7 mei 1847, zn. van Jacob Bak-
ker en Teuntje Paalvast.
N.B. Wanneer Cornelia Rees trouwt heet haar man Gerrit

Goedknegt. Onder deze laatste naam worden uit dit
echtpaar geboren :
1. N eelt je, geb. 10, gedoopt Vlaardingen 14 sept. 1806.
2. Jilles, geboren 2, gedoopt Vlaardingen 6 aug. 1809-

In de overlijdensacte van Cornelia Rees wordt vermeld
dat zij gehuwd is met Gerrit Bakker en in diens acte
van overlijden, dat hij weduwnaar is van Cornelia Rees.
Een huwelijk van Cornelia Rees met Gerrit Bakker wordt
echter niet gevonden, evenmin als een doop van Gerrit
Goedknegt.

Dè veronderstelling, dat met Gerrit Bakker en Gerrit
Goedknegt dezelfde persoon wordt bedoeld, wordt be-
vestigd doordat een stadgenoot mij een transportbrief

. 'liet zien van 8 november 1776, waarin Anthony de Goede
. te Montfoort verkoopt aan Jacob Bakker, stuurman te
Vlaardingen, de vader van Gerrit Bakker voornoemd, een
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huis en erf, gelegen aan de zuidzijde van de Waal (straat)
voor f 1200.—, op de rugzijde van welk document met
dezelfde hand als die van de transportbrief geschreven
staat: „]acob Pietecsz. Goedknegt, bijgenaamd ]acob
Bakker". Het met deze transportbrief corresponderende
transportregister geeft echter deze bizonderheid niet.

7. Annetje Rees, ged. Vlaardingen 30 maart 1783.
8. Cornelia Hees, ged. Vlaardingen 1 febr. 1789.
9. Reindert Rees, ged. Vlaardingen 13 juni 1790.

10. Reyer, volgt III.
N.B. Begraven te Vlaardingen :

een kind van Gilles Rees, oct. 1770.
een kind van Gilles Rees, apr. 1784.
een kind van Gilles Rees, juni 1785.
een kind van Gilles Rees, juli 1785.
een kind van Gilles Rees, juni 1790.

III. Reyer Rees, ged. Vlaardingen 29 januari 1792, lidmaat 1822, zee-
man, overl. ald. 5 maart 1870, tr. Ie Vlaardingen 5 juni 1816 jan-
netje de Willigen, ged. Vlaardingen 2 april 1786, overl. ald. 28
sept. 1826, dr. van Dirk en jannetje Polderman; tr. 2e Kornelia
Broek, ged. Vlaardingen 9 aug. 1789, overl. ald. 23 febr. 1881, dr.
van Dirk Maartensz. en Annetje Fobsdr. Kluyvers en weduwe van
Johannes Anthony Suykerbuyk.

Tenslotte vond ik nog enige Vlaardingse gegevens die niet in boven-
staand fragment genealogie zijn onder te brengen.
1. Jan Rees, begraven Vlaardingen in maart 1748.
2. Trijntje Rees, begraven Vlaardingen 15 juni 1810, oud 52 jaren (mo-

gelijk identiek met Trijntje Rees, die in 1801 lidmaat werd van de
Gereformeerde Gemeente) en aldaar huwde 26 november (ondertrouw
10) 1780 met Daniël van Heusden, die te Vlaardingen sterft 27 fe-

bruari 1833, oud 80 jaar, zoon van Simon, zeeman, en van johanna
van den Berg.

3. johanna Rees, die volgens het Volkstellingregister van 1840 oud was
37 jaren.

CONTRIBUTIE
De Penningmeester der Ned. Gen. Verg. verzoekt de Leden

aandacht te willen schenken aan de betaling der contributie voor
het jaar 1960.

De contributie bedraagt f 12.50.
In verband met de goede gang van zaken (de uitgaven voor

1960 beginnen reeds op 1 jan.) verdient het aanbeveling de con-
tributie zo mogelijk eind december 1959 of begin januari 1960 te
willen storten op de girorekening van de Penningmeester der Ned.
Gen. Verg. te Noordwijk aan Zee, No. 547064.

Werkt allen mede aan een vlot verloop der financiën en tracht
voor 1960 vele nieuwe leden aan te werven.
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WAS DE MOEDER VAN ERASMUS VAN ROTTERDAM
ENE BOECKEL?

„Erasmus van Rotterdam" is zoals bekend is, zo goed als een schuil-
naam. Deze beroemde geleerde was op 28 oktober 1469 te Rotterdam
geboren1) en wel in een nietig huisje in de Wijde Kerksteeg2). Zijn
naam (voornaam) was Gerhard of Gerrit. Als familienaam kan men het
patronymicum Gerritszoon er achter plaatsen, hoewel het onzeker schijnt
of hij ooit zo werd genoemd.

Volgt men zijn levensbeschrijving 3) dan heet zijn vader eveneens
Gerhard of Gerrit en deze was op één na de jongste van 10 kinderen ge-
boren uit het echtpaar Elias en Katerina (te Gouda4)), die bijna 95
jaar oud werd. De vader Gerhard I had geen zuster, maar wel 9
broers, die allen gehuwd waren. Hij zelf was ook al verloofd, toen hij,
door oneerlijke intriges van familie de priesterstand opgedrongen, naar
Rome ging en als gevolg van drogredenen van zijn verloofde afgezon-
derd werd gehouden. Toen hij na jaar en dag in zijn vaderland terug-
keerde en de ware toedracht vernam, was het te laat om nog met haar
een gelukkig huwelijk op te bouwen- Zijn verloofde Margaretha, te Ze-
venbergen als dochter van een arts Peter N.N. geboren, was evenwel
moeder van een in 1466 geboren Peter en van Gerrit geworden, die later
als Erasmus van Rotterdam zo wereldberoemd werd. Op diens 9e
jaar vertrok zij naar het heet met hem naar Deventer, waar zij toen hij
13 jaar oud was zelf op nauwelijks 40-jarige leeftijd stierf. Gerrit I, de
vader van Erasmus, volgde haar spoedig in de dood.

Volgens Allen 3) sprak Erasmus blijkbaar dater slechts heel zelden
en hoogst ongaarne over zijn afkomst en zijn familie. Post1) heeft zelfs
waarschijnlijk gemaakt dat Erasmus het oorspronkelijk openbare geheim
van zijn onechte afkomst trachtte te versluieren door zich van jaar tot
jaar ouder te maken, wat natuurlijk met het oog op zijn oudere broer
van zeer twijfelachtig resultaat kon zijn. Hoe het ook zij : men weet
nog precies dat zijn moeder Margaretha in december 1484 te Deventer
aan de pest stierf.

Erasmus had dus een broer Peter, die ook monnik werd en waarmede
tot na zijn spoedig edood tenminste Erasmus bij zijn vaders broer
hij niet op goede voet stond. Na de dood van de moeder moet eerst de
vader zelf de zorg van zijn beide kinderen op zich hebben genomen,
Rutger Gerrits (Gerardus) in Rotterdam kwam en daar een vreugdeloze
jeugd doorbracht om zich spoedig — geheel gelijk als eens de vader — op

' ) R. R. Post, „Geboortejaar en opleiding van Erasmus," in „Mededelingen der
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe
Reeks, Deel 16 Nr. 8", Amsterdam 1953.

2) Volgens Macmillans Magazin, „De jeugd van Erasmus" (aanwezig in het Stads-
archief van Rotterdam onder III D 1 4 7 ) .

3) P. S. Allen, Erasmi Roterodami Compendium Vitae, von ihm selbst erzaehlt" —
De latijnse voortekst links is tegenover de Duitse vertaling rechts gesteld. — Post
(volgens 1) heeft opgehelderd dat deze bron geenszins een echte autobiografie
kan zijn. Zo zal men de loop van zijn betoog betreffende het geboortejaar zonder
meer kunnen volgen. Anders zien wij echter geen grond het „Compendium Vitae"
juist op die punten ter sprake te brengen, die voor onze onderzoeking van be-
lang zijn.

4) Allgemeine Deutsche Biographie, Bd 6 blz. 160—180.
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de minst kostbare manier aan de kloosterschool en de priesterstand te zien
toevertrouwd. Bijzonderheden zijn wel bekend en voor ons onder-
werp van geen belang. Van meer belang is daarentegen en wellicht ten
behoeve van het genealogisch onderzoek richtingbepalend, dat de beide
broers van de moeder, dus eveneens kinderen van de arts te Zevenber-
gen, nog tot hun 90e jaar te Dordrecht leefden en daar ook gestorven
zullen zijn.

Wij moeten nu een verre gedachtensprong maken tot de — zover wij
nu zien — uit Vlaanderen stammende familie Boeckel, waarvan de oudste
generaties in 't kort het volgende beeld opleveren :

I. ... Boeckel, geb. ... c. 1420, overl Architect, leefde c. 1450 in
Rotterdam en wellicht ook een tijd lang in Hamburg 5 ) .
Zoon :

II. Martin I Boeckel, geb- (Hamburg) c. 1460, overl. ... 1510 .... Dr.
med., „Physicus" van de Graaf van Holland te 's-Gravenhage, voor-
dien wellicht arts te Antwerpen, Rotterdam en Hamburg5);
tr. (Rotterdam) o 1490 Anna Staties, geb. (ald.) c. 1465, overl. ...
Zoon:

III. Cornelius Boeckel, geb. Rotterdam of Antwerpen of Hamburg5)
c. 1500, overl. Hamburg 1563 ..., begr. ald. (Joh.) ..., ev. luth.,
Portret- en Kunstschilder van historische werken ald. sedert 1546,
werd in 1526 Handwerker6) bij het schildersambt van het Sint-
Lucasgilde te Antwerpen als „Cornelis Bueckel" en is in 1538 nog
als Leermeester7) genoemd, kwam met de familie als vluchteling
over (1546) Wittenberg naar Hamburg;
tr. (Zwolle) 1526 ... Anna Diricke of Dircksen, geb. ald. c. 1505,
overl. Hamburg 1563 ..., begr. ald. (Joh.).
Vier zoons, geb. Antwerpen, hebben de stam voortgezet:
1. Peter8), geb. c. 1528, Hofschilder te Schwerin in Mecklenburg,

tenslotte Privaatgeleerde te Wismar, Mathematicus, Landmeter,
Cartograaf, Vormenmaker, Graphicus en Molenbouwer, stichtte
een later geadelde stam van overwegend diplomaten.

2. Martin II9), geb. c. 1532, werd Brunswijks-Luneburgs Hofschil-
der te Celle. Stamvader van Hof- en Bestuursambtenaren.

3. David10), geb. 1534, Hertogelijk Lijfchirurg te Wolfenbüttel en
Hogeschool-anatoom te Helmstedt, één van de in zijn tijd belang-
rijkste chirurgen van Noord-Duitsland- Nakomelingen : artsen,
chirurgen, predikanten, juristen.

4. ]ohann%), g eb. 1 nov. 1535, Hertogelijk Lijfarts te Celle en later
5) Karl-Egbert Schultze, „Der Hamburger Stadtphysicus Johann Böckel (1565—

1605) und seine Sippe", in „Zeitschrift für Niedersachsische Familienkunde",
XVII (1935), blz. 4 ff.

°) Ph. Rombouts en Th. van Levius, Advocaat, „De Liggeren en andere Historische
Archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde ...", Antwerpen (1872), blz. 107.

7) Als voren, blz. 132.
°) Volgens K.-E. Schultze, „Die Hamburger Glieder und Versippungen der Arzte-

familie Bochel", in : „Zeitschrift (der Zentralstelle) für Niedersachsische Familien-
kunde", Hamburg, 26. Jg (1951), H. 2 blz. 24—26 en H. 3 blz. 38—49.

9) Volgens nota 10 (blz. 47) en de volgende nota 8 (blz. 25. — Sindsdien is de
. toen nog slechts vermoede rangschikking van Martin II absoluut verzekerd).

10)K.-E. Schultze, „D'avid Böckel (1534—1614), ein herzogl. wolfenb. Leibchirurg,
und seine Nachkommen", in: „Genealogie und Heraldik", Jg 3 H. 3—4 blz.
47—54.
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te Wolfenbüttel, eerste Prof. med. aan de universiteit te Helm-
stedt, evenals Hamburgs Pestarts en Physicus. Nakomelingen :
artsen, juristen, offcieren, hoogleraren.

Van hen stamt een buitengewoon talrijk nageslacht, dat zich op vrij-
wel gelijkblijvend hoog geestelijk en sociaal niveau wist te handhaven
en wier bloed langs dochterslijnen nog heden in Duitsland wijd ver-
breid is.

Van de genoemde vier zoons was de Prof. med. Johann Böckel onbe^
twist de belangrijkste en beroemdste. Belangrijk voor ons is echter
zijn levensbeschrijving, opgesteld door zijn achterkleinkind Hector von
Mithoff1^), die steunend op zeer levendige familieoverleveringen een
nauwe bloedverwantschap van zijn voorouders Böckel met Erasmus van
Rotterdam als vaststaand aannam, zoals dit overigens — wel na hem —
ook Neucrantz 12) doet. Neemt men deze bewering als juist en waar aan,
dan lijkt een speciaal onderzoek naar de bewijzen ervoor zeer nuttig,
terwijl zulks tegelijk ook aan het Erasmus-onderzoek ten goede komt
Er is dan vooreerst de vraag hoe de beweerde verwantschap in te
denken zou zijn.

Niets ligt nader voor de hand dan Erasmus' moeder Margaretha
en haar voor de ontbrekende schakel te houden. Men moest dus be-
wijzen daarvoor zoeken dat deze artsdochter uit Zevenbergen een
geboren Boeckel was. Daar zij c. 1440 was geboren, zou zij of een
oudere zuster van Martin I Boeckel kunnen zijn öf een jongere zuster
van de architect (voornaam onbekend) zijn geweest. Er moet derhalve
hier worden vastgesteld wat voor deze veronderstelling schijnt te spreken.

Erasmus' zijde :
1) Margaretha's vader,

Erasmus grootvader,
was arts te Zevenbergen.

2) Margaretha's vader had de
voornaam Peter.

3) Erasmus zelf heeft getekend
en wellicht ook geschilderd,
toonde dus een artistieke nei-
ging zo al niet begaafdheid.

Boeckels-zijde :
1) Martin I Boeckel was arts in

Den Haag- Onder zijn nako-
melingen vele artsen.

2) Cornelis oudste zoon heette
eveneens Peter. Deze zou
zeer zeker ook wel een on-
bekend gebleven broer Peter
kunnen hebben gehad.

3) Cornelis — wellicht ten rech-
te Erasmus' neef — was
kunstschilder van beroep. On-
der zijn nakomelingen opmer^
kelijk vele schilders.
Zijn grootvader was architect,
had dus een verwant artistiek
beroep.

Hoewel elk afzonderlijk punt niet voldoende gewicht in de schaal be-
hoeft te leggen, dan zou toch daartegenover de waarde van alle 3 punten

11) Volgens Johannes Moller. „Cimbria Literata", Kopenhagen („Havniae" ) 1744,
Bd II blz. 557, stelde Hector Johannes (v.) Mithoff (geb. Lauenburg 1623, gest.
Quedlinburg 1681) de blijkbaar ongedrukt gebleven „Vita Johannis Boekelii" op ,
namelijk van zijn overgrootvader .

12) Paul Neucrantz, „Exerci tat io medica de Harengo , principe piscium", Lübeck ...,
blz. 74 ( a a n w e z i g : Stadsbibliotheek Lübeck, Med. 4° 4480) .
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tezamen op een gemeenschappelijke erfelijke aanleg kunnen wijzen, waar-
voor in ieder geval de neiging voor het artsenberoep aan beide zijden
spreekt. Gelijke naamgeving zou bovendien gewicht in de schaal kunnen
leggen. Het zou zeer verheugend en in zekere mate ook bewijs-
krachtig zijn geweest, de sterke trtistieke traditie in de familie Boeckel
eveneens bij Erasmus te kunnen constateren, vooral omdat dit door
Brockwell13) beweerd en schijnbaar bewezen werd. Hij beschrijft en
beoordeelt het „enige van Erasmus bekende en ons overgeleverde schilde-
rij", echter heeft Kossmann *4) van toen af overtuigend aangetoond, dat
het betreffende altaarbeeld in geen geval aan Erasmus toegeschreven
kan worden. Veelmeer beeldde hij en in rijke mate ook Ma/or1^) tal-
rijke randtekeningen van Erasmus af, die een niet onbekwaam, echter
net geen kunstenaarshand aantonen. Zo blijft slechts als werkelijkheid
over zijn opmerkelijke behoefte zich in tekeningen uit te drukken.
Wij weten ook dat de grote geleerde in zijn jeugd een tijd lang zich met
tekenen (<en schilderen ?) heeft bezig gehouden en eens aan een vriend
enige door hem getekende bloemen zond. Overigens sprak hij zelf zeer
bescheiden over zijn tekentaknt.

De vorenstaande kleine studie wil een poging zijn de genealogie (weer)
in het Erasmus-onderzoek in te lassen. Het moet slechts een opwekking
en een oproep tot meewerken zijn. Iedere aanwijzing hoe gering die ook
schijnt, maar ook elke soms noodzakelijke terechtzetting welkom en
wellicht geschikt het Erasmus-onderzoek te verrijken en nieuwe wegen
te openen.

Hamburg, 1 april 1959.
KARL-EGBERT SCHULZE

Privatgelehrter, M. d. H
Hamburg 22, Papenhuder Str. 36.

Uit het Duits vertaald door:

's-Gravenhage, 18 april 1959.
J. A. ZIMMERMAN
Nieuwersluisstraat 217

's-Gravenhage.
13) Maurice W. Brockwell, „Erasmus : Humanist and Painter — a Study of a Trip-

tych in a private Collection", New York 1918.
") F. K. H. Kossmann, Stadsbibliothecaris te Rotterdam, „Onbekende teekeningen

van de Hand van Desiderius Erasmus ", in : „Handelingen van het Vierde We-
tenschapelijk Vlaamsch Congres voor Boek- en Bibliotheekwezen. Gent, 13—19,
April 1936", Gent 1937, blz. 205—210.

15) Dr. Emil Major, „Handzeichnungen des Erasmus von Rotterdam', in : „Jahres-
berichte und Rechnungen des Vereins für das Historische Museum Basel, 1932",
Basel 1933, blz. 35—44.

Wij vermelden, op 19 oktober 1959 te Zeist, de geboorte van

GERARD CYRAAT,

zoon van de Heer en Mevrouw Lakke-Dijkman.
Aan de Ouders onze hartelijke gelukwensen. W. R.
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LE DUCQ
door A. VAN ECK

ƒ. Le Ducq. Landschap met vee. Art Coll. London.
Gesigneerd. Olieverf.

De oudst bekende van dit geslacht Le Ducq is ]acques le Ducq. Waar-
schijnlijk identiek met de ]acques Le Ducq1), die vermeld staat als ser-
geant-majoor op het fort Liefkenshoek bij Vlissingen, overl. vóór 1637.
Hij had een broer Ambrosius Le Ducq, Notaris en procureur te Middel-
burg.

Kinderen uit het huwelijk van Jacques Le Ducq x N.N.
1. Frederik Le Ducq geb. Vlissingen 1627 volgt II
2. (Jean Jacques) Johan Le Ducq geb. Vlissingen 1629 Ilb
3. Louise Le Ducq vermeld 1 juni 1650. Event. huw. onbekend.
4. Catharina Le Ducq, gehuwd met Johan Weijthuijzen, datum en plaats

onbekend- Vermeld als zuster van Frederik Le Ducq, ontvangt uit
diens nalatenschap F. 2000,— Car. gulden2)

5. Susanna Le Ducq. Ev- huw. onbekend, ontvangt idem F. 350,— uit
Frederiks nalatenschap.

II
Frederik Le Ducq geb. 1627 Vlissingen, ondertr. 13 febr. 1656 te

's Gravenhage met Elisabeth van Lin, onder voorwaarden gehuwd, waar?
Zij was een dochter van Witlem Coenraadsz. van Lin, Impostmeester te
's Gravenhage, Wijnkoper, pachter Gemeene Landsmiddelen, pachter
van de bieren, fruit, gebrande wateren uit Schiedam enz. en Machtelina
Barends.

Frederik Le Ducq werd op 21 juni 1642 als „Clercq" vermeld3), 1 juni
1650 sergeant onder Kapitein Rijswijk^). Doch reeds op 28 sept. 16564)
wordt hem door de gecommitteerde raden van Holland opgedragen een
boekje over de reductie van renten samen te stellen. Hij was toen reeds

') Not. Arch. 's Gravenhage, 349 fol. 276.
2) N.A. 215 fol. 167.
3) N.A. 97 fol. 133, 350.
4) Resolutiën gecommiteerde Raden 21 mrt 1657 A.R.A.
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Mathematicus, Landmeter, wijnroeier en peilder der stad 's Gravenhage.
Als zodanig voor het eerst op 31 dec. 1655.

Het een en ander had hij misschien wel te danken aan relaties met
Prof. F. van Schooten en misschien zelfs met Johan de Witt, welke laatste
zoals bekend, belangstelling had voor wiskunde.

johan de Witt schreef aan Van Schooten, dat hij de scriptie van zijn
werk van „Monsieur Le Ducq" had ontvangen5).

Ondanks het feit, dat in de 17e eeuw de exacte wetenschappen niet
bijster in aanzien waren, had fred. Le Ducq een goed inkomen. Het ambt
van wijnroeier (enigszins te vergelijken met een ambtenaar v. d. belastin-
gen op wijn en bier enz.) was een vertrouwenspost. Het salaris met de
impost van de wijnpachters kan men wel op een F 500.— tot F 600.—
per jaar schatten.

Antonie van Leeuwenhoek had een paar decennia later als wijnroeier
van Delft F. 350,— aan salaris6). Den Haag als verblijfplaats van de
gecommitteerden en gezanten was belangrijker.

Frederik Le Ducq treedt herhaaldelijk op als landmeter, terwijl hij ook
nog aan „Discipelen" les gaf. Tevens had hij inkomsten uit het ver-1

mogen van zijn vrouw, zodoende reikt zijn jaarinkomsten misschien wel
tot F. 1000,—.

Hij woonde in het huis „De Geele Roos" achter de „Clocq". Een ge-
lukkig huwelijk had hij niet, in een akte van 9 juli 1669 wordt Elisabeth
van Lin zijn gescheiden huisvrouw genoemd7). Hij woonde de laatste
jaren vóór zijn dood op kamers. Begraven „Monsieur Le Ducq" 27 nov.
1668 Grote Kerk 's Gravenhage Impost F. 13,— 4 pozen beluid- Graf
geopend F. 6,—. Uit het huwelijk van Frederik Le Ducq en Elisabeth
van Lin: Magriet Le Ducq ged. Grote Kerk 's-Gravenhage 31 juni 1657,
jong gestorven.
Ilb

F. van Mieris omstr. 1670,
Portret van Jo/irn Le
Ducq in „uniform" van
vaandrig. Tekening Gra-
fische Samlun^- Albertina
Wien I Augustinerbastei.
Gesigneerd.

Johan (Jean ]acques) Le Ducq, geb. Vlissingen
1629. Hij begon zijn loopbaan als schilder, leerling
van Paulus Potter. Hij bewoog zich op het terrein
van dieren- en landschapschilder, hij was een talent-
vol man, die in 1656 dan ook een werkzaam aandeel
had in de oprichting van de Haagse kunstenaars
Confrèrie „Pictura". Opvliegend van aard als hij
was, werden meningsverschillen over luttele zaken
al gauw vechtpartijen en duels. Hij had uiteraard
connecties met vele bekende kunstenaars en werkte
veel samen met Karet Dujardin.

Op 27 maart 1661 ondertr. hij met Ida van Per-
sijn, dochter van Pieter van Persijn en Anthonetta
Mussis (Muijsens). Toen Pieter van Persijn in Delft
woonachtig was, oefende hij het beroep van Plateel-
bakker-schilder uit. Later heeft hij zich in Den Haag
gevestigd als Mr. Zijdverver, een beroep waarin men
men over tamelijk veel geld moest beschikken.

5) Brieven van Johan de Witt aan Mathematici IV blz. 424.
°.) A. Schierbeek, Ant. van Leeuwenhoek deel I.
7) N.A. 639 fol. 337. Met Fred. Le Ducq, was Johan van Swieten in functie als wijn-

roeier van Den Haag.
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In 1640 a 1650 komt hij voor als eigenaar van een huis te Delft aan de
zuidzijde van de Boterbrug8). Op 14 maart 1642 is hij erfgenaam voor
zijn vrouw, bij de dood van zijn schoonvader David )ansz Mussis, in le-
ven secretaris en gaarmeester der verpondingen te Symonshaven9). Op
22 sept. 1650 treedt Pieter van Persijn, nu in Den Haag wonende, op als
mede gemachtigde uit de nalatenschap van z'n vrouws grootvader Witte
Wouterse van Grijsenoordt. Er wordt een stuk land verkocht, gelegen in
Oude Tonge, groot 24 gemeten voor F- 5.800,—10).

Het is misschien aardig te vermelden, dat bij de dood van Fred. Le
Ducq. Pieter van Persijn en zijn vrouw door tussenkomst van hun schoon-
zoon Johan Le Ducq F. 350,— betalen om hun eigen zoon Abraham Pie-
terz. van Persijn het ambt van wijnroeier van Den Haag te bezorgen. De
echtelieden tekenen met hun toen 23 jarige zoon de akte11)- Ze zijn
daarin volkomen geslaagd, want in de begraafreg. vind ik, dat Abraham
van Persijn 29 mei 1698 in de Grote Kerk wordt begraven Impost
F. 15,'—. Hij staat dan vermeld als Mathematicus Landmeter, wijnroeier
en Ingenieur van Den Haag.

De schilderijen van Johan Le Ducq zijn uiterst zeldzaam, de oorzaak
daarvan is, dat hij de kunst de rug toekeert en een soldaten loopbaan
kiest. Op 21 maart 1672 staat hij vermeld als vaandrig, hij transport een
obligatie F. 1000,—, 10 maart 1676 was hij nog in leven12). Op 20 mei
1676 vraagt Ida van Persijn schadevergoeding voor haar en haar minder-
jarige kinderen na het bericht, dat J. Le Ducq dodelijk verwond was,
nabij Roermond.

Kinderen uit het huwelijk van Johan Le Ducq en Ida van Persijn :
1 Margaretha Le Ducq, ged. 21 jan. 1663 Grote Kerk volgt lila.
2 Frederik Le Ducq, ged. 3 juni 1665 Grote Kerk volgt Illb.
3 Albert Le Ducq, ged- 26 okt. 1667 Grote Kerk volgt IIIc.
4 Anthonetta Le Ducq, ged. 29 juni 1670 Grote Kerk volgt Illd

25 jan. 1680 huurt Ida van Persijn weduwe van „De Heer Le Ducq"
een halve winkel met een paar kamers en een plaatsje van Johan Petit
Seis Mr. Kleermaker voor F 100,— per jaar tegen onderpand van haar
roerende en onroerende goederen1^), 12 maart 1682 huurt „Juffrouw Ida
van Persijn" een huis van Joseph Haverstan, Kapitein van een comp.
burgers, voor F. 120,— per jaar. Haar vader Sr. Pieter van Persijn staat
borg.

ILIa. Margriet {Margaretha) Le Ducq, ondertr. 7 okt. 1686 's Graven-
hage Dirk Stroesburg, beroep onbekend, hij is op 16 sept. 1665 gedoopt
Ev. Lutherse Kerk Den Haag, zoon van Christoffel Stroesburg en N.N.
Margaretha Le Ducq werd 7 april 1718 Pro Deo begraven.

8) Huizenprotocol G. A. Delft No . 26 deel 3 fol. 941v.
°) Nots. De Langue Nr . 1690 G.A. D'elft.

10) N.A. 's Gravenhage N o . 127 fol. 117 en volgende. Pieter Abrah. van Persijn was
gehud met Anthonetta Mussis, zij was een dochter van Davidt Jansz Mussis, overl.
vóór 1639 en Janneje Witte van Grijsenoordt, die wederom een dochter was van
Witte Wouterse van Grijsenoordt, geb. omstr. 1560, overleden vóór 1650.

41) Nots. Regenboog 10 okt. 1669 's Gravenhage.
Omstreeks dezelfde tijd werd in Delft f 250,— betaald om in het ambt van wijn-
roeier gesteld te worden. Het moest een betrouwbaar persoon zijn en geen wijnkoper.

42) Nots. Ennis 10 mrt. 1676 (sergeant-majoor onder Kolonel Wallenburg.) 's Gra-
venhage.

13) N.A. 727 Folio 245.
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Illb. Frederik Le Ducq, ondertr. 25 april 1693 Barbara (Baertie) van
Dobben. Zij is op 6 jan. 1664 Remonstranten Kerk gedoopt als dochter
van Pieter Willemse van Dobben en ]acomina Joosten Evera. Pieter van
Dobben was Mr. Beeldhouwer in 1683. Van 1695—96 hoofdman van het
gilde.
Het beroep van Frederik Le Ducq is onbekend, hij wordt 3 nov. 1718
begraven impost F. 3,— Barbara van Dobben 23 juli 1723 Impost F. 6,—.

Kinderen van F. Le Ducq en Barbara van Dobben :
1 Johannes Le Ducq ged. 29 juli 1699 Remonstrant. Kerk Dr. J. Brandt.

Waarschijnlijk jong gestorven.
2 Jacomina Le Ducq ged. 29 juli 1699 Rem. Kerk, jong gest.
3 Francois Le Ducq ged. 14 sept. 1701 Rem- Kerk Ds. Bergman volgt IVc
4 Jacomina Le Ducq ged. 12 mei 1704 Rem. Kerk volgt IVd
5 Jacobus Le Ducq, ged. 18 febr. 1707 Rem. Kerk volgt IVe

IIIc Albert Le Ducq, ondertr. 18 jan. 1698, gehuwd d.a.v. 2 febr. Grote
Kerk Den Haag met Johanna van der Veer, ouders onbekend. Albert Le
Ducq werd 26 aug. 1741 Pro Deo begraven. Huwelijk waarschijnlijk kin-
derloos-

II d Anthonetta Le Ducq ondertr. 4 nov. 1696 gehuwd Grote Kerk Den
Haag Balthasar Ulderick j.m- van Leiden, zoon van Baltus Ulderick de
oude en N.N. Anthonetta Le Ducq werd in de week van 30 juli—6 aug.
1718 te Leiden begraven. De 4 kinderen te weten johannes, jacobus, Ca-
rolus en Dina Ulderick werden van de weeskamer uitgesloten14).

IVc Francois Le Ducq, ondertr. 24 april 1726, gehuwd 15- mei Scheve-
ningse Kerk Den Haag Alida van de Pol, dochter van Nicolaas van de
Pol en N.N. Francois Le Ducq werd 2 okt. 1767 Pro Deo begraven, ver-
voerd naar Rijswijk.

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Barendina Le Ducq, ged. 2 okt. 1729 Grote Kerk Den Haag, zij onder-
tr. 22 april, huwde Scheveningse Kerk 6 mei 1759 Nicolaas La Combe.
2 Klasina Le Ducq, ged. 6 juli 1731 Grote Kerk Den Haag, huwde Johan

Georg Schneider, datum onbekend.
IVd Jacomina Le Ducq, ondertr. 2 mei 1723 gehuwd 16 mei 1723

Scheveningse kerk Coenraad Vogelensangh, ged. 1 mei 1699 Grote Kerk
als zoon van Jan Vogelensangh en Levina Gerrits. Coenraad Vogelen-
sangh werd 5 nov. 1756 Pro Deo begraven.

IVe Jacobus Le Ducq, ondertr. 21 aug. 1735, gehuwd 4 sept. 1735
Hoogduitse Kerk 's Gravenhage Catharina Vogelensangh, zuster van
voornoemde Coenraad. Catharina Vogelensangh werd 5 febr. 1768 pro
Deo begraven.
Uit dit huwelijk:

Frederica Le Ducq, ged. 23 sept. 1735 Kloosterkerk, 's-Gravenhage.
In deze helaas fragmentarische genealogie, waarvan de oorzaak mis-

schien is, dat de familie in de mannelijke lijn mogelijk is uitgestorven, zien
wij, dat diverse leden tot het niveau van de aller armsten zijn afgezakt.
In de fiches op de Haagse doop- en trouwboeken, staan enkele Le
Ducq's vermeld, die ik niet bij voormelde familie heb kunnen aansluiten.
Volgens de Collectie Muschart, voerde een Jacob Le Ducq te Harderwijk
24 febr. 1708, lias gerichtsstukken R.A. Arnhem het wapen:

" ) N.A. 540 Fol. 297 's Gravenhage.
15) Nots. Wilem Boekweijt 29 aug. 1717 G.A. Deiden.
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Een omgewende dolphijn verticaal geplaatst, gaande over een zéér
smalle schuinbalk, terwijl een 2e schuinbalk eveneens zéér smal, over zijn
hals heengaat.

Persoonlijk geloof ik niet, dat de Haagse familie Le Ducq aanzienlijk
genoeg was, om een wapen te voeren.
Voor aanvullingen houd ik mij ten zéérste aanbevolen.

KWARTIERSTAAT VAN ROBERT DELFORTERIE
door

C. W. DELFORTERIE

1. Robert Delforterie, geb. Leiden 16-6-1956.
O u d e r s :

2. Cornelis Wijnandus Delforterie, geb. Leiden 17-3-1931, ber. militair,
godsd. Prot., geh. Leiden 25-8-1954 met:

3. Christina Margritha Ginjaar, geb. Leiden lj2-1931, godsd. Prot.
G r o o t - O u d e r s :

4. Cornelis Wijnandus Delforterie, geb. Putten 17-9-1896, ber. schoen-
hersteller,, godsd. aanvankelijk R.K., later Prot., geh. Leiden 4-7-
1917 met:

5. ]ohanna Sara Zwarts, geb. Leiden 7-2-1893, godsd. aanvankelijk
R.K., later Prot., overl. Leiden 27^10-1957.

6. Pieter Ginjaar, geb. Leiden 2-12-1900,, ber. winkelier in manufac-
turen en woninginrichting enz. Winkels te Leiden en Rotterdam,
godsd. Prot., geh. Leiden 27-5-1925 met:

7. Christina Webbers, geb. Leiden 10-11-1903, godsd. Prot.
O v e r - G r o o t - O u d e r s :

8. Alphonse Paul Delforterie, géb. La Madeleine, nabij Lille (Nord)
Frankrijk 12-&-1855. Hij vertrok naar Nederland en meldde zich
13--11-1873 als vrijwiliger bij het Koloniaal Werfdepot voor het
Nederlandsch Indisch Leger. Hij had bij zich een „bewijs van goed
gedrag", afgegeven door de commissaris van politie te Lille en een
notariële acte, waarbij zijn vader hem toestemming verleende dienst
te nemen in het Nederlandsch Indisch Leger, resp. gedateerd 19-8
en 4-11-1873.
17-8-1873 scheepte hij zich in met bestemming Batavia, waar hij
31-8-1874 debarkeerde.
1876—1877 nam hij deel aan belangrijke krijgsverrichtingen op
Atjeh. Hij kreeg het „Eereteken voor belangrijke krijgsbedrijven
1873—1876 Atjeh" uitgereikt.
12-6-1878 geschoten wond in de linker voet.
11-12-4878 wegens tijdelijke lichamelijke ongeschiktheid voor de
actieve militaire benting (fortdienst) en bureaudienst op gronde
van art. 3 van het gagements reglement het paspoort naar Neder-
land toegestaan. Hij was geschikt voor hospitaaldienst, doch niet
genegen om daarbij over te gaan.
25-8-1878 werd hem een gagement van f 400.— 's jaars toegekend
(hetwelk hij zijn gehele verdere leven behield).
10-3-1879 werd hij in Nederland wederom in de sterkte gebracht.
20-4-1879 werd hij uit de sterkte gebracht.
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Na zijn huwelijk woonde hij in diverse gemeenten van Gelderland
en Utrecht, verrichtte enig landwerk, werkte voor de spoorwegen
en stelde verzoekschriften ed. voor de dorpelingen op.
Godsd. R.K., overl. Apeldoorn 23-11-1917, geh. Putten 29-12-1882
met:

9. Johanna van den Brom, geb. Putten 28-9-1864, godsd. R.K., overl.
29-7-1946 te Nijkerk. Zij hertrouwde te Apeldoorn 25-8-1926 met
Hermanus van Westing.

10. Simon Zwarts, geb. Leiden 18-8-1868, ber. aanvankelijk arbeider
in een katoenfabriek, later kelner, gods. R.K., overl. Leiden 25-1-
1936, geh. Leiden 15-10-1890 met:

11. jannetje Rokus, geb. Leiden 20-11-1864, godsd. N.H., overl. Leiden
21-8-1948.

12. Cornelis Ginjaar, geb. Leiden 20-6-1868, ber. wever, godsd. N.H.
overl. Leiden 21-10-1954, geh. Leiden 22-8-1888 met:

13. Koosje Lardee, geb. Leiden 14-3-1867, godsd. N.H., zij hield een
waterstokerij en kruidenierswinkel aan de Uiterstegracht te Leiden,
overl. Leiden 26-1-1914.
Cornelis Ginjaar hertr. Leiden 7-7-1915 met Elisabeth Zaalberg,
geb- Leidenl2-12-1874, overl. Leiden 14-11-1952.

14. Nicolaas Webbers, geb. Leiden, 13-12-1876, ber. koekbakker, godsd.
R.K., geh. Leiden 19-4-1899 met:

15. Christina Verhoeven, geb. Leiden 30-12-1876, godsd. N.H. Het
echtpaar Webbers /Verhoeven beleefde 19 april 1.1. de zestigste
verjaardag van hun huwelijk.
B e t - O v e r - G r o o t - O u d e r s : • *"

16. Adolphe Auguste Delfortrie, geb. Lille
(Nord) Frankrijk 27-8-1824. Hij nam
1-5-1848 dienst bij het „Bataillon d'Ou-
vriers d'administration", hij ging echter
reeds 22-8-1848 over naar het ,,50ième

Regiment d'Infanterie". Hij werd 20-7-
1849 ingescheept met bestemming Italië.
Gedurende de daarop volgende veld-
tocht werd hij, tijdens een dienst gecom-
mandeerd op 23-9-1849, gewond, waar-
door hij zijn rechter arm moest missen.

Voornoemde veldtocht werd door het
Franse leger op verzoek van Paus Pius
IX ondernomen. (In 1848 werd de Paus i
door de aanhangers van Mazzini, voor- l

vechter van de Italiaanse eenheid, na de Adolphe Auguste Delfortrie
moord op een zijner ministers op 24-11- Geb.: 27 aug. 1824 te Lille.
1848, verdreven, waarna de Paus naar c^V-uIMSSMe ^ Par'JS'
Gueta vluchtte. De Fransen, geholpen e "La Madame met:
door de Oostenrijkers, Spanjaarden en Augustine Joscph Lcsaffrc.
Napolitanen, kwamen de Paus te hulp. Geb.: 9 juli 1825 te Hallum.
Het gevolg was dat de Paus naar Rome Overl.: 28 maart 1877 te Lille.
. i i \ Deze foto werd genomen tij-

terug kon keren.) d e n s cen v e r l o f va
y

n H o t e l de's
Adolphe Auguste repatrieerde 21-1- Invalides te Parijs naar Lille.

1850 naar Frankrijk,
296



Hij was in het bezit van een „Medaille Commémorative", inge-
steld door Paus Pius IX in 1849 en verleend aan hen die aan
bovengenoemde veldtocht hadden deelgenomen.

Adolphe Auguste verliet de dienst 1-12-1851.
Hij woonde sindsdien tot 1880 in La Madeleine, Fives en Lille.

(Fives werd in 1858 door Lille geannexeerd.)
Als beroep wordt vermeld „facteur rural", „surveillant de tra-

vaux" en „surveillant de la voirie municipale de la ville de Lille".
Na het overlijden van zijn vrouw verzoent hij opgenomen te wor-
den in het „Hotel National des Invalides" te Parijs, hetwelk 4-9-
1880 geschiedde. Hij werd 27-12-1893 benoemd tot „Chevalier
de la Légion d'Honneur".

Godsd. R.K., overl. Parijs 11-4-1900, geh. La Madeleine 7-7-
1825 met:

17. Augustine Joseph Lesaffre, geb. Halluin (Nord) Frankrijk 9-7-
1825, godsd. R.K., overl. Lille 28-3-1877.

18. johannes Aart van den Brom, geb. Amersfoort 31-12-1822, ber.
koopman in manufacturen, kruidenierswaren enz., winkel te Put-
ten. Overl. Elspeet (Gem. Ermelo) 28-3-1892, godsd. R.K., geh.
Putten 28-8-1858 met:

19. Johanna Verschuur, geb. Amersfoort 15-12-1834, godsd. R.K. Zij
hertrouwde Putten 6-10-1899 met Joseph Vanfloorop, geb. Luik
3-10-1848, ber. schoenmaker.

Joseph Vanfloorop was reeds weduwnaar van Regina Jansen,
geb. Maastricht 14-9-1835, dit huwelijk was te Maastricht 20-7-
1892 gesloten. Hij woonde o.a. te Luik, Cadier en Keer, Putten,
Apeldoorn, Maastricht, Vught, Boxtel en Stratum.

Later ging Johanna Verschuur bij haar zoon in Duitsland wo-
nen. Zij woonde in 1906 te Dinslaken. Het overlijden van Johanna
Verschuur is in de registers der B.S. te Dinslaken niet te vinden,
terwijl de verhuiskaarten tijdens de laatste wereldoorlog bijna allen
verloren gingen.

20. Johannes Zwarts, geb. Leiden 3-11-1839, ber. fabriekswerker,
godsd. R.K., overl. Leiden 1-9-1935, geh. Leiden 26-6-1861 met:

21. Hendrica Geeven, geb. Tilburg 3-6-1839, godsd. R.K., overl. Lei-
den 20-1-1885.

22. Jacobus Anthonie Johannes Rokus, geb. Leiden 5-7-1830, ber.
dekenwerker.godsd. R.K., overl. Leiden 30-7-1884, geh. Leiden
5-11-1856 met:

23. Jansje Verhoog, géb. Leiden 11-8-1826, godsd. Prot, overl. Leiden
7-6-1866.

24. Jacobus Ginjaar, geb- Leiden 30-12-1823, ber. stoelenmatter, godsd.
Prot., overl. Leiden 15-3-1909, geh. Leiden 30-4-1851 met-:

25. Maria de Fey,- geb. Leiden 15-3-1830,godsd. Prot., overl. Leiden
17-3-1892.

26. Isaac Lardee, geb. Leiden 18-12-1831, ber. wever, godsd. Prot.,
overl. Leiden 23-1-1914, geh. Leiden 20-6-1855 met:

27. Elisabeth Robberse, geb. Leiden 6-7-1834, godsd. Prot., overl. Lei-
den 19-11-1916.

28. Jacobus Hendrik Webbers, geb. Leiden 18-12-1836, ber. smid,
godsd. R.K., overl. Leiden 20-12-1904, geh. Leiden 10-9-1862 met:
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29. Sara de Tombe, geb. Leiden 18-5-1839, godsd. N.H., overl. Leiden
26-9-1923.

30. Jacobus Verhoeven, geb. Leiden 11-12-1840, ber. stoker, godsd.
Prot., overl. Leiden 10-10-1877, geh. Leiden 7-9-1864 met:

31. Margritha Maria Sirach, geb. Leiden 5-2-1839, godsd. Prot., overl.
Leiden 31-7-1918.

V l e G e n e r a t i e :
32. Louis Jean-Baptiste Delfortvie, geb. Fives (Nord) Frankrijk 10

Vendemaire An IV (2-10-1795), ber. „ouvrier au tabac, journa-
lier", godsd. R.K., overl. ?, geh. Fives 20-8-1823 met:

33. Angélique ]ulie Josèphe Mutiaux, geb. Noeux-les-Mines (Pas de
Calais) Frankrijk 5-7-1786, ber. journalière, godsd. R.K., overl.
Lille (Nord) Frankrijk 19-3-1869.

34. Amé Joseph Lesaffre, geb. Halluin (Nord) Frankrijk 5-7-1786,
ber. tisserand, fossoyeur, godsd. R.K., overl. Halluin 13-4-1857,
geh. Halluin 21-11-1809 met:

35. Agnès Adélaide Ghesquiere, geb. Roncq (Nord) Frankrijk 29-5-
1787, ber. bobineuse, godsd. R.K., overl. Halluin 1-4-1868.

36. Johannes van den Brom, geb. Amersfoort 8-3-1789, ber. wever,
koopman, godsd. R.K., overl. Amersfoort 6-1-1863, geh- Barneveld
16-8-1815 met:

37. Jannetje Schaepers (Jannetje Aarts), geb. Voorthuizen .11-11-1778,
ged. 15-11, godsd. Geref., overl. Putten 16-1 l-̂ l 837.

Johannes van den Brom hertrouwde Putten 23-6-1838 met Ever-
dina Meyerink, geb. Twello (gem. Voorst) 22-2-1807, dochter van
Henricus Meyerink en Wilemina Dingevoort, godsd. R.K., overl.
Apeldoorn 2-7-1896.

38. Wijnandus Verschuur, ged. Hoogland 25-11-1808, ber. kleermaker,
godsd. R.K., overl. Amersfoort 25-9-1902, geh. Amersfoort 25-1-
1832 met:

39. Johanna Smink, geb. Amersfoort 28-4-1811, godsd. R.K., overl.
Amersfoort 26-9-1851.

Wijnandus Verschuur hertrouwde Amersfoort 26-1-1853 met
Cornelia van Wandelen, haarspinster, geb. Amersfoort 17-8-1818,
overl. Amersfoort 24-1-1871, weduwe van Johannes Jacobus Hin-
ten, dr van Hendrik van Wanselen en Antonia de Wijs.

40. Casper Swarts, ged. Leiden 11-2-1795, ber. machinespinder, godsd-
R.K., overl. Leiden 14-4-1847, geh. Leiden 16-11-1820 met:

41. Pieternella de Man, ged. Leiden 24-3-1797, godsd. R.K., overl.
Leiden 4-11-1875.

42. Hendrikus Geeven, ged. Tongelre 24-10-1802. ber- lakenvolder,
godsd. R.K., overl. Leiden 31-3-1847, geh. Boxtel 8-7-1826 met:

43. Hendrica Traa, ged. Boxtel 15-5-1803, godsd. R.K., overl. Lei-
den 20-1-1865-

44. Jacobus Rokus, ged. Leiden 29-5-1799, ber. koopman, godsd. R.K.,
overl. Leiden 18-12-1840, geh. Leiden 29-9-1829 met:

45. Jannetje van Buuren, ged. Leiden 26--12-1802, godsd. Geref., overl.
Leiden 29-3-1841- Jannetje van Buuren was eerder gehuwd met
Johan Lodewijk Hendriks, die 21 sept. 1827 te Leiden overleed.

46. N.N.
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47. Maartje Verhoog, ged. Leiden 17-4-1791, godsd. Geref., overl.
Leiden 1-8-1864. Zij was weduwe van Christiaan Christiaanse.

48. Jacobus Ginjaar, ged. Leiden 29-8-1781, ber. stoelenmaker, godsd.
Geref., overl. Leiden 2-7-1860, geh. Leiden 15-6-1809 met:

49. Johanna van Delsen, ged. Leiden 21-1-1787, godsd. Geref., overl.
Leiden 19-12-1845.

50. Zegel de Fey, ged. Leiden 11-6-1797, ber. schrobbelaar, opperman,
godsd- Geref., overl. ?, gehuwd Leiden 24-5-1816 met:

51. Jannetje Maria Tegelaar, ged. Leiden 1-9-1793, godsd. Geref., overl.
Leiden 23-3-1844.

52. Isaac Lardee, geb. Leiden 1-5-1812, ber. wever, godsd. Geref., overl.
Leiden 3-7-1896, geh. Leiden 23-12-1830 met:

53. Elisabeth Bernard, geb. Leiden 9-8-1806, godsd. Geref., overl. Lei-
den 22-9-1871.

54- Leendert Robberse, ged. Leiden 7-4-1804, ber. machinespinder,
godsd. Geref., overl. Leiden 27-3-1867, geh. Leiden 22-4-1830 met:

55. Elisabeth Arnoldus, ged. Leiden 7-4-1805, godsd. Geref., overl. Lei-
den, 27-1-1868.

56. Hendrik Webbers, ged. Leiden 18-8-1808, ber. dekenstrijker, spin-
der, sjouwer, godsd. aanvankelijk Geref., later R.K., overl. Leiden
21-9-1866, geh. Leiden 27-8-1835 met:

57- Cornelia Tromp, ged- Randenburg (gem. Reeuwijk) 5-11-1807, geb.
Boskoop, godsd. R.K., overl. Leiden 9-2-1859.

58. Jacob de Tombe, geh. Leiden 6-12-1814, ber. grijnwever, godsd.
Geref., overl. Leiden 9-3-1864, geh. Leiden 20-12-1832 met:

59. Sara Veldhuizen, geb. Leiden 8-2-1913, godsd. Geref., overl. Leiden
14-6-1906.

60. Jacob Verhoeven, geb. Leiden 9-8-1821, ber. sjouwer, godsd. Geref.,
overl. Leiden 23-5-1897, geh. Leiden 5-9-1839 met:

61. Jacoba van der Nat, geb. Leiden 18-10-1818, godsd. Geref., overl.
Leiden 11-12-1904.

62. Hendrik Sirach, geb. Leiden 1-8-1815, ber. grijnwever, godsd. Geref•,
overl. Leiden 16-12-1888, geh. Leiden 20-8-1835 met:

63. Maria van den Broek, geb. Leiden 28-11-1811, godsd. Geref., overl.
Leiden 12-8-1892.

Bestellingen van formulieren voor het Familieboek, alsmede aanvragen
om proefzendingen van deze formulieren kunnen in het vervolg worden
geadresseerd aan : Mevrouw ƒ. C. H. v. d. Molen-Stoel, Prinses Irene-
plantsoen 1, Ouderkerk a. d. Amstel.

Voor nadere gegevens betreffende deze formulieren wordt verwezen
naar de mededeling op pag. 146 van Gens Nostra, juni 1959.

HET BESTUUR.
WAPENKAART

De Redactie beveelt publicatie van familiewapens op de wapenkaarten
welke bij tussenpozen in „Gens Nostra" verschijnen, aan. Vastlegging
in druk in tweeduizendvoud van deze aloude familiesymbolen voorkomt
een verloren gaan en geeft behoud voor de toekomst. Kosten f 6.50 p. w.
te voldoen aan Penningm. N.G.V. te Noordwijk a. Zee (giro nr 546074).
Het wapen in te zenden aan de Redactie onder vermelding van streek/
plaatsen v. herkomst en langdurige vestiging van het geslacht. Na af-
drukken ontvangen de inzenders het gebezigde cliché franco toegezonden.
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ZB. HOLLAND

WAPENKAART No. 18 Oens Nostra, no. 12, december 1959
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MEESTER NICOLAAS DEN BLIECK
door

N. J. VAASSEN

Te Lekkerkerk woonde omstreeks 1680 het echtpaar Arie Jasperse en
Neeltje Claesd. met 2 kinderen. Het ene, Neeltje Ariens, gehuwd met
Leendert Jansz Boerman, die in latere akten wordt genoemd „die van den
schoolmeester."

Het andere kind is Jasper Ariensz. Toch bestaat de geslachtsnaam
reeds, want in 24/8 1670 komt al een Lijsjen den Blieck voor als doop-
getuige-

Jasper Ariensz huwt Maritje Ariens Simons uit welk huwelijk 23/9
1703 te Lekkerland gedoopt Arie Jasperse den Blieck, eerst gehuwd met
Willempje Cornelis van der Wouden, 25/4 1727 te Bergambacht onder-
trouwd met Weijntje Ariens Snoey, uit een oud, uit Berkenwoude stam-
mend, wellicht Noors geslacht.

Zij vestigden zich te Lekkerkerk waar 14/2 1731 hun tweeling Klaes
en Ary gedoopt werd. Ary stierf zeer jong. Een der doopgetuigen
was Neeltje, mogelijk zijn reeds genoemde oudtante, aan wie Nicolaas
dan wel zijn onderwijzersambitie te danken zal hebben. Waarschijnlijk is
hij genoemd naar de vader zijner grootmoeder Neeltje Claesdr.

Later werd nog een kind geboren, Nies je, 16/12 1733 Lekkerkerk
gedoopt. Deze huwde Jan Theunisze Blanken, Schepen van Haastrecht.

Arie Jasperse Blicq en Weijntje Aryense Snoy bevoordeelden elkaar
bij mutueel testament, 19/12 1739 voor Schepenen van Bergambacht
gepasseerd. Zij bezaten toen een ,,Huys, waar in een Biersteekerij ge-
exerceert wordt, benevens negen mergen Lands." Zij stierf 24/10 1769
aldaar; hij hertrouwde 12/10 1770 Marigje Theunisz de Bruijn en maakte
met laatstgenoemde nieuw mutueel testament, 1/11 1776 Schepenen
Bergambacht, bij 't welk hij de twee voorkinderen Nicolaas Ariensz
Blieck en Niesje Ariense Blieck tot enige erfgenamen creëerde en Jan
Teunisse Blanken zijn schoonzoon benoemde tot eventueel voogd over
te verwekken kinderen.

Dit is het milieu waaruit onze schoolmeester ontsproot-

Vroeg gehuwd, 5/6 1751 ondertrouwd met Grietje de Jong uit Asperen
bleef hij nog even te Bergambacht gevestigd, doch wij vinden hem spoedig
terug in het Besogneboek van Burgemeesteren van Schiedam, 22 Nov.
1751, volgens de daar vermelde akte aangesteld tot schoolmeester op 't
Hooft aldaar, onder expresse bepaling, „alleen kinderen te admitteren
off instrueeren die over de HooftBrugge te Huys hoorden of van buyten
off elders."

Hij verhuisde dus naar Schiedam en'verkreeg klein burgerrecht 21/2
1751.

In gemeld Besogneboek vinden we 12/2 1753 de beslissing, dat „op
versoeck van Nicolaas den Blieck, goedgevonden en verstaan uyt con-
sideratiën en omme reedenen dat die luijden op welker speciael verzoek
den voornoemden den Bliek in dier vougen is aangestelt, geen genoeg-
same Scholieren ter Iustructie toe senden, enz denselven te permit-
teeren een school binnen dese Stad op te richten en wijders dat voortaan
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geen school off schoolmeester opt Hooft alhier zal werden geadmitteerd."
Enige maanden later, 6/4 1753 werd een kind geboren doch de moeder

stierf en werd 29 Jan. 1754 te Schiedam begraven.
Meester den Blieck was genoodzaakt zijn eersteling te doen verzorgen

en ook de school had het toezicht van een vrouw nodig.
Zo hertrouwde Nicolaas met Maria Vermeij, 15/6 1729 te Schiedam

geboren als dochter van jan en jannetje Kiebel
De ondertrouwakte is van 18/4 1754 te Schiedam.
Nog vier kinderen werden geboren doch stierven, wellicht was het

klimaat ongunstig; en we vinden in gemeld Besogneboek van 14/1 1764
dat ,,,Nicolaas den Bliek, schoolmr. binnen deeze stede te kennen ge-
vende hij was aangestelt tot schoolmeester etc. tot Haastrecht. En heeft
Heeren Burgemeesteren bedankt voor desselfs inwooning binnen deze
stad, en Protexie."

Het regr. van geadmitteerden houdt in dat hij is „den 28 January
1764 met ter woon van hier vertrokken."

En nu ontmoeten we Nicolaas den Blieck te Haastrecht, dat, hoewel
volstrekt niet het grootste van de ambachten van de Krimpenerwaard,
in 1759 het hoogste bedrag van alle dorpen als belasting op de huizen
betaalde ; waar zijn zwager schepen was solliciteerde hij naar de post
van schoolmeester, welk ambt zeer lucratief was en van groot gewicht
begon te worden-

P. van Balen, in zijn Geschiedenis van Haastrecht, vertelt veel over
de schoolmeesters, dat zij manusje van alles waren: koster, voorlezer,
voorzanger, collectant, kerkelijk administrateur, klokluider, opwinder
torenuurwerk, kerkschoonmaker, briefschrijver, verkoper van papier,
inkt en pennen. Het godsdienstonderwijs mocht niet vergeten worden,
minstens 2 maal per week moest de cathechismus geleerd en overhoord
worden.

En wie in de 18e eeuw voor beschaafd wilde doorgaan en in de
wereld ooruit wilde komen, moest frans leren.

En woordelijk, pag 43, zegt van Balen:
„Dat begreep ook een der schoolmeesters te Haastrecht, die naast zijn

parochieschool kostschool hield, waar Fransch onderwezen werd ; zelfs
kon men er Duitsch leeren. Toen in 1763 zijn opvolger benoemd moest
worden, koos men een sollicitant, die zelf reeds kostschool had gehouden,
terwijl zijn vrouw bekwaamheid in de huishouding had en in het geven
van een goede „Educatie aan de jeugt" moest uitblinken".

En die opvolger was Nicolaas den Blieck.
Van diens benoeming vinden wij in het oud-archief van Haastrecht

diverse stukken, portefeuille nr. 65, onderwijszaken, map Schoolmeester
Nicolaas den Bliek, 9 Dec. 1763."

Het voornaamste stuk voert „en dos" de titel: Handelingen int be-
roepen van Mr. Nicolaas den Bliek tot het vacante Frans eni duyts
kostschool mitsgaders parochije school, coster en voorzanger plaats.
24 Augs. tot 9 Dec 1763."

Het begint met de Bijeenkomst van Schout, Burgermeesteren en
waardsmannen den 17 Sept. 1763, present alle. Er wordt gedelibereerd
over het beroepen in plaats van Willem Visser en „geresolveert een
advertissement in de Haagsche en Haarlemsche Couranten te doen
stellen, 3 weeken agter en, in yder Courant eens weeks."
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In de bijeenkomst van burgermeesteren en waardsmannen van 24
Sept. worden twee commissarissen aangewezen om „de beurten te be-
sorgen", tot het zorgen in de kerk aan de Sollicitanten tot de voor-
sangers plaats."

In de bijeenkomst van 15 Nov. 1763 wordt geconstateerd dat de tijd
van aangifte der sollicitanten is geexpireerd, en 19 sollicitanten zich
hebben opgedaan met het vertoonen van hunne schriften, Leezen en
zingen mitsgaders voor de vuijst schrijven; er wordt een Nominatie
opgemaakt van 8 personen, en besloten dezen een missive te zenden,
bevattende uitnodiging om Vrijdag 8 Dec- 's-morgens 10 uur zich te
Haastrecht te bevinden, voorzien van de nodige attestatiën, ten einde
nader blijk te geven van de bekwaamheid, terwijl meester Visser zou
worden verzocht deze personen ,,te examineren, in het cijfferen en de
bekwame sommens daer toe op te geven."

In een volgende bijeenkomst van 1 Dec. 1763 wordt na een ingekomen
advies van den Schout met eenparige stemmen besloten dien Vrijdag
op het raadhuis te vergaderen, en Secretaris en predikant uit te nodigen
half vier in de regtkamer bij Pieter Stolwijk, den herbergier te komen;
daar de burgemeestersbank in de kerk te klein was, zouden 2 plaatsen
moeten worden gereserveerd, de kerk zou tot half tien gesloten blijven
opdat de zitplaatsen niet door vreemden bezet werden; de oude school-
meester zou uitgenodigd worden na afloop van den dienst het examen
in de cijferkunst te verzorgen; klopwaker en asman moesten in de kerk
toezicht houden, bode en dienaar van de justitie zich gereed houden
in de kerk, om op eerste order te kunnen ageren, diaconen gedurende
den dienst collecteren voor de diaconiearmen en de genomineerde ach-
tereenvolgens in de kerk lezen en zingen zou; de regering na den dienst
„en corps" naar het raadhuis wederkeren tot bijwonen van het examen,
en na den maaltijd te ieders huize, half vier terug te komen.

Dien vrijdag 9 December waren regeerders alle present, te weten
Schout, burgemeesteren en waardsmannen, de loten getrokken, naar de
kerk en na eindiging van den dienst, circa half twaalf, naar het raadhuis
terug gegaan om het examen verder bij te wonen. Het werd echter wat
laat en gezien dat de tegenwoordigheid van de regering ontsteltenis
veroorzaakte bij enige sollicitanten, uiteengegaan om te spijzen en 3 uur
weder te vergaderen.

Na den maaltijd keerden regeerders weder op het raadhuis terug,
hoorden het rapport van den examinator en verklaarden den gezamen-
lijken schoolmeesters, genoegen te nemen met de gegeven blijken van
bekwaamheid enen hun te ontslaan van verdere examinatie.

Met eenparigheid van stemmen werd verkozen „tot Schoolmeester,
voorsanger en koster, Nicolaas den Bliek, kostschoolmeester te Schie-
dam, zoo uyt consideratie dat die reeds een kostschool is ervaaren als
van de favorabele rapporten die van aller weegen zijn ingekomen zoo
van zijn onderwijs, gedrag en humeur als van de bekwaamheijd van
zijn huysvrouwe in de huijshouding en het geven van goede Educatie
aan de Jeugt."

Willem Visser werd voor zijn bemoeienis drie gouden rijders geof-
freerd, Mr. den Bliek gefeliciteerd met zijn benoeming, en den overigen
zeven genomineerden tevredenheid betuigt en bedankt en uit consideratie
„van het gegeven genoegen" hun gezegd dat zij „tot dusverre vrijgehou-
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den zouden worden van kosten van Logement, eeten en drank, en dien
avond nog in alle ordentelijkheid te doen."

Eigenaardig wordt nergens over het tractement gesproken, doch dit
zal wel gelijk zijn aan dat van zijn voorganger Visser, volgens de voor-
melde Bijeenkomst van 17/9 1763 „voor de parochieschool, koster- en
voorzangersplaats ruym f 170 gulden 's-jaars, vrije woning en verdere
emolumenten van klokkeluijden als anders."

De conditiën voor het schoonhouden van de kerk, ragen en witten,
tot de hoogte der zijpilaren, gestoeltens of banken afwrijven, kronem en
verder koperwerk en boeken schuren en wrijven, vloeren boenen, (de
materialen daarvoor voor eigen rekening, uitgezonderd de kalk die hij
voor rekening van de kerk bij de kerkemetzelaar zal moeten halen)
alles tegen f 40,— té betalen f 25,— na de ordinaire schoonmaak in
Mei en het restant 1 November, werden overeengekomen 20 April 1764,
volgens reg. 61 oudarchief Haastrecht, genoemd het Kerkeboek.

In voormelde onderwijsportefeuille zijn <de door Meester den Blieck
gemaakte schriftproeven aanwezig; bestuderen wij het door hem ge-
maakte gedicht, dan valt het op, met welk een fijnheid hij ,,ook al
zouden zijn gaven door elkaar e v e n goed zijn als anderen" zich
aanbeveelt in de gunst van regeerders-

Zo werd Nicolaas den Bliek schoolmeester te Haastrecht en het ging
hem daar goed. Uit zijn huwelijk met Marie Vermeij zijn daar ver-
schillende kinderen geboren, a.o. op 3 April 1768 Hillegonda, doop-
getuige Weijntje de Bliek (haar grootmoeder Weijntje den Bliek-Snoeij.
Bij een ander kind was doopgetuige een tante, Niesje Blanken (Niesje
den Bliek, gehuwd met schepen Blanken).

Bij de geboorte van een zoon op 20/5 1770 werd Marie Vermeij ziek
en stierf 10 okt. 1770, het kind 4/3 1771.

Haar testamenten 31/10 1769 Schepenen Haastregt, waarbij zij haar
echtgenoot alles vermaakt onder beding de kinderen op te voeden, en
bij hun meerderjarigheid aan ieder uit te keren f 6,—

De lezer vraag ik hier even aandacht, in verband met een later zoge-
naamd faillissement, dat Nicolaas den Bliek bij akte 25/2 1771 G.
Schins, notaris te Haastrecht, dit bedrag geheel xrijwillig vergrootte tot
f 400,— tezamen, en tot zekerheid daarvoor hypotheek gaf op de helft
in een huis en erf met 2 morgen weg- en hennysland in Benedenberg
van Bergambacht langs de wetering tot de halve groene Kerkweg.

Het zal wel ter wille van de kinderen van 14, 6 en bijna 3 jaar, als-
mede voor de goede verzorging der kostschoolkinderen zijn geweest,
dat Niolaas 5 maart 1771 aantekende om te trouwen met Elisabeth
Snelleman, jd. uit Rotterdam. Reg. G 2 D 2 Haastrecht.

Zij was geboren te Rotterdam en woonde aldaar in de Goudsche
Wagenstraat. Het huwelijk werd 24/3 1771 in dé Herv. Kerk te Rot-
terdam voltrokken, doch het paar bleef nog 2 jaren te Haastrecht wo-
nen, totdat Mr. Nicolaas in de vacature van Cornelis van der Zoo,
stadsschoolmeester van Delfshaven, solliciteerde en benoemd werd.

Ondertussen onderhield zijn echtgenote de hartelijke betrekkingen
met de familie Blanken-den Bliek en was doopgetuige over een der
kinderen van dit paar.

De roep van de kost- en burgerschool van Delfshaven overtrof die
van Haastrecht en een plaatselijke schrijver zeide zelfs van de school
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van Delfshaven, dat daar het zaad gestrooid werd, dat niet alleen door
vele tijdgenoten tegen het begin der 19e eeuw goede vruchten zou dra-
gen, doch ook voor het gehele vaderland zou wassen tot een oogst voor
een reeks van geslachten (J- Kleyn, Gesch. en beschr. Delfshaven).

De schoolmeester was bovendien voorzanger, terwijl hij ook geautho-
riseerd was tot het afgeven van attestatiën (trouwakten), waarvoor
hij in rekening mocht brengen 7 stuivers, behalve de zegelkosten. Hij
mocht ook duits leren schrijven en een tweede schoolmeester aan-
stellen, doch dit alleen voor de spel-, lees-1 en schrijfkunst.

De aanstelling vindt m fol. 56 Aghste Memoriaal Boeck van de
Heeren Burgemeesteren ende Regeerders der Stad (van Delft).

Uitvoerig wordt deze aanstelling behandeld in het Register van
Resolutiën van Delft, betreffende Delfshaven enz- Inv. nr. 4 fol. 184.
van 10 augustus 1773 en 17 augustus d.a.v. legde meester den Bliek
de eed van ,,zuivering" af. Tevens kreeg hij autorisatie op 10 aug. 1773
om alle attestatiën van huwelijksproclamaties en trouwbrieven aldaar
uit te geven mits voor ieder van dien wegens schrijf loon genietende zeven
stuivers boven en behalve het verschot van het zegel en hij kon zich
voorzien van een bekwaam en in de franse taal ervaren ondermeester.

Toen kwam er langzamerhand tegenslag, doch bezien wij deze tegen-
slag eerst in het kader der omstandigheden, waarin geheel Delfshaven
leefde, zoals beschreven is in gemeld boekje van Mr. Kleyn.

Het geld der Stadsbank van lening is in 1773 verdwenen, de pen-
ningen der boedelhuizen weg, de gilden misbruikten hun macht waar-
door de administratie der stadsregering, vooral in 1766 en een tiental
jaren daarna, slecht in orde was. De brandspuiten waren in 1773 in
desolate toestand, kortom, er heerste in Delfshaven de grootst mogelijke
financiële wanorde,waarbij nog kwam, dat de stad in 1775 en 1776
zeer geteisterd werd door hoog water, hetwelk in Groenendaal, waar
de school lag en hetwelk benedendijks lag, veel schade veroorzaakte.

Elisabeth Snelleman, die ziekelijk was, stierf 24 jan. 1774 en meester
Nicolaas den Bliek huwde, voor de vierde maal, en wel met Geertruy
van den Nieuburg, wonende op de Bierhaven te Rotterdam. Het huwe-
lijk werd 7 juli 1774 in de Hervormde Kerk te Rotterdam voltrokken-

Aan de Weeskamer te Delfshaven had onze schoolmeester 7 fëbr.
1774 het testament van zijn vorige echtgenote getoond, opgemaakt 4/5
1772 voor nots. G. Schim te Haastrecht, waarbij de Weeskamer be-
hoorlijk werd uitgesloten. De nalatenschap van Elisabeth Snelleman
werd zodoende door de executeuren afgewerkt en het vergrootte bedrag
van f 400,— zal wel aan de kinderen zijn uitgekeerd, waardoor Mr.
den Bliek geld moest opnemen en dit deed bij zijn oom Antony Vermeer
te Rotterdam.

De akte van notaris A. Hoogop van 2/3 1776 vermeldt de schuld,
f900,— van 40 groten het stuk, 3 ^ % rente, aflossing f 100,— de 3
maanden.

Men vraagt zich af, hoe kan een schoolmeester met een vast inkomen
van iets meer dan f200,—, er f 400,— per jaar aflossen- Hierin d.w.z.
in de verplichte aflossing, zit al geen goede moraal.

Het loopt dus mis, 1 juli 1777 vraagt hij „wegens diverse destrates en
misfortuynen" zijn salaris te mogen cederen, hetwelk niet werd toege-
staan (hierbij dringt zich de vraag op, had de stadsregering wel de
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middelen om desnoods een voorschot te kunnen doen) en hij gedwongen
werd 10 juli 1777 te demissioneren en 9 okt. 1777 nam een ander zijn
plaats in.

In een der rekwesten, dat van 10 juli 1777, door Mr. C. H. Hoogop
namens hem gedaan, wordt gesproken dat reeds een aanbod van 50%
werd gedaan.

Wat mr. Kleyn vermeldt van een faillisement, dit schijnt niet be-
wezen te zijn- Trouwens deze schuld van een familielid had niet naar
buiten gebracht behoeven te worden, tenzij men kwade trouw, welke
m.i. reeds in de scherpe voorwaarden vastligt.

In een en ander ligt voor meester den Bliek reeds voldoende eerherstel,
na de aantijgingen van mr. Kleyn.

Mr. Nicolaas den Bliek verdween, waarheen echter ?
Zijn op 3 april 1768 te Haastrecht geboren dochter Hillegonda vin-

den wij terug te Heusden als echtgenote van Cornelis Roestenbargh,,
mr. pruikenmaker. Hun eerste kind werd daar 27 febr. 1793 R.K.
gedoopt- Huwelijk vond ik daar niet, zelfs geen commissarissenverkla-
ring. Ook verdere kinderen werden katholiek, waarbij zich de vraag
voordoet, of ook de moeder zo was, en er, behalve de familiekwestie
met Antony Vermeer, ook nog een godsdienstkwestie in de familie
bestond, waarvan meester den Bliek de dupe werd.

Kan iemand mij helpen om de jaren 1777—1793 te overbruggen?
Bij voorbaat dank.

DIE BURGEN IM REICH VON NIMWEGEN
Onder deze titel verscheen een belangrijk artikel in het „Niederrheinisches Jahrbuch",

Band IV (1959), van de hand van Dr. Friedrich Gorissen, stadsarchivaris van Kleef.
Het is enige tijd geleden als overdruk verschenen in een keurig gebonden band.

De kundige schrijver van de „Stede-atlas van Nijmegen" geeft in dit ruim 80 blz.
tellende artikel een beschrijving van ruim 30 „Burgen" uit het Rijk van Nijmegen,
waaronder dan ook opgenomen zijn de „Burgen" van Kleef, Nergena, Seller en Mid-
delaar als de meest oostelijke en zuidelijke, en Hernen en Winsen als de meest weste-
lijke. De Waal vormt de noordgrens. Van elke „Burg" wordt zo mogelijk gegeven:
ontstaan, eigendom, bouw en geschiedenis, aan de hand van oorspronkelijke bronnen.
Het geheel is een nevenstudie van de Stede-atlas en de laatste is voor het notenappara-
tuur onontbeerlijk. Ook uit genealogisch oogpunt is deze studie zeer belangrijk. De
schrijver geeft genealogische tabellen der verschillende bezitters tot in het begin der
19e eeuw, veelal uit oorspronkelijke bronnen samengesteld, waardoor het mogelijk was
nimmer gepubliceerde stamreeksen te geven. Deze zeer overzichtelijke genealogische
tabellen worden vergezeld van de bij de geslachten behorende wapens. Een honderdtal
met kleuraanduiding treft men in het werk aan. Daarbij bevat het werk nog situatie-
kaartjes der „Burgen" en hun omgeving, ontleend aan de kadasterkaarten van ca. 1820.
Het is jammer dat de hoofdambtenaar van het kadaster te Roermond geen inzage ge-
geven heeft in zijn archiefkaarten, zodat de plattegronden van Middelaar, Seller en
Stroberg ontbreken. Het werk sluit met op kunstdrukpapier een 20 tal nagenoeg nim-
mer gepubliceerde afbeeldingen der „Burgen".

Een werk waarvoor wij Dr. Gorissen zeer dankbaar zijn en dat wij ten zeerste kun-
nen aanbevelen.

Een beperkt aantal overdrukken is nog verkrijgbaar tegen de prijs van f 7.50 bij
Boekh. J. Berkhout, Plein 1944, Nijmegen.

Nijmegen. N. HAMERS.
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BIBLIOTHEEK
(Vervolg van No. 10)

Nederlandse namen in buitenlandse tijdschriften, en boeken :
Jacobus Haeck, Zeelandus, 1567
Eppius Herringha, Frisius, 1576
Albertus van Loo, Hollandus, 1579
Hermannus Drews, Groningensis, 1580
Bartholdus a Patlant. Geldrus, 1580
Henricus Gerardi Stormius, Delphensis, 1580
Cornelis Goppier, Hagensis, 1582
Johannes Cots, Braedanus, 1583
Cornelius Martini Royenburgius, Ultraiectinus, 1583
Nicolaus Cromhout, Amsteliodamus, 1583
Jacobus Hundius, Rlissingensis, 1599
Henricus a Galen, Bommelano, 1608.
Daniel de Slachmulder, Middelburgo, 1610
Johannes Broers, Arasteldamensis, 1614
Nicolaus Lutma, ex urbe Groningensi, 1614
Bernhardus Wilbrenninck, Arenaco, 1626
Conradus Coenen, Arnhemo, 1626
Bartholdus Goltsmit, Zutphano, 1635
Johannes Strick, Traiecto, 1636
Nicolaus Voet, Ultraiectinus, 1654
Joh. Steenlack, Rotterdamensis, 1715
Jan Tenhouten, de Deventer, 1749
en tientallen anderen.
(uit: F-51-Dr. Georg Becker-Niederlander und Flamen an der Universitat Genf)
Abraham van Appeldoorn, Medicinae Doctor, overl. 15-4-1796
Jan Deijs, koopman uit Amsterdam, 80 jaar, overl. 28-4-1795
G. W. Kramer, uit Leiden, 68 jaar, overl. 20-6-1800
,,Lieferandeur" Maes uit Vlissingen in Zeeland, 50 jaar, overl. 2-12-1796

(uit: B104-W. Büsing-Personengesch. Nachrichten aus den „Oldenburg. wöchent.
Anzeigen 1746—1800)

Marie Cadet van der Hulst, 13-9-1724 getuige bij een doop in de kerk La Patente
de Soho

Pieter de Groot, schilder, zn. v. wijlen Gaspard de Groot, van Kopenhagen, huwt
26-12-1692 i. d. kerk La Patente de Soho

Claudine Ram, 31-7-1753 getuige bij een doop i. d. kerk La Patente de Soho
Jzaak Schipper, zn. v. Henry en Magdalaine, ged. 9-5-1690 i. d. kerk La Patente de

Soho
(uit: F86-Publications of the Huguenot Soc. of London-deel 45)

29-8-1813 Johannes Herder & Catharina Silvernail
18-12-1814 Wessel ten Broek & Elisabeth van Renselaer
8-3-1818 Peter Stoppelbeen & Janetje Diehl.

(uit: The New-York Gen. Record, april 1959, Marriages of the Dütch Reformed
Church of Claverack, Columbia County, N.Y.)

De Heer Conservator van het Westfries Museum te Hoorn v/as zo vriendelijk ten
behoeve van onze bibliotheek te zenden:

K 105-Zilver van het Noorderkwartier,
een beredeneerde catalogus van de zilvertentoonstelling, in 1957 te Hoorn gehouden. Het
boekje bevat tal van genealogische en biografische details van goud- en zilversmeden,
die voornamelijk in Alkmaar, Enkhuizen en Hoorn hebben gewerkt.

Tenslotte een toevalsvondst uit het Doodboek van Almen, (R-A. Arnhem, Reg. 780):
den 18 Januarius 1743 is bij de Meule tot Almen bij de Schuere, overleden een Pas-

sasier, met name Hendrik Wolters, van Soest van daan en den 19 dito te Almen be-
graven.

Uiteraard kunnen onze leden de bovenaangehaalde boeken en tijdschriften, uitgezon-
derd het Doodboek van Almen, ter lezing aanvragen bij

de Bibliothecaris.
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UIT EEN ALMANAK
door

C. ROODENBURG

In een 18e eeuws almanakje trof ik tussen notities betreffende aan- en verkoop van
land- en tuinbouwzaden en de producten daarvan benevens bloembollen, de volgende
genealogische gegevens en familiebijzonderheden aan.

Den 13 April 1761 sijnde Smaandags, smorgens de klokke van elf tot een uuren, heb
ik mijn belijdenis gedaan van de suijveren en waaren hervormende reliegie bij domiene
fohannis van Blommesteijn. Ik oudt sijnde 20 jaaren.

Den 5 Juny 1764 is alhier tot Lisse tot predikant deser plaats met egaalen stemmen
verkooren de Heer Gerdon in plaatse van den rustende Heer dominee Johannis van
Blommestijn emeritus. En Heer Gerdon heeft zijn eerste predicatie als propenent alhier
gedaan uijt Jesiea 45 vers 22 en sijn beroep predicatie uijt Genesis 5 vers 24. En Heer
Gerdon heeft sijn intree predicatie gedaan als predicant alhier uijt Corinthe 1 vers 23
en 24 op den 2 September 1764.

Den 16 July 1765 is mijn broeder fan de Graaf f na een siekte van 8 dagen op den
dag aan de kindersiekte van dit aardsche tranendal overgegaan, soo ik hope en
wensche in een eeuwige en volmaakte heerlijkheid, out sijnde 27 jaren en 6 maanden
op een dag na, en is op een Dinsdag savonds ten half agten op een sonderlinge sagten
handelwijsen van God al slapende sonder hem iets te verroeren gestorven en is op den
20 July Saturdaags daar aan op het kerkhof in onsen ouders vaderen graf bijgezet
alwaar ik soo de Heer wil en welbehagen is, mij uijt dit vergankelijke te ontbinden mede
hoop te rusten tot den laatsten of algemeenen oordeelsdag.

Den 5 Januarie 1766 heb ik Marijtiè' van der fagt voor de eerstemaal aangesproken
om verkeering over haar te maken waarop sij mij tot antwoord heeft gegeven, dat sij
nog te jong was, waarop ik na enige reden met haar verwisselt te hebben aan haar
versogt om eens met haare ouders daarover te spreken hetgeen sij mij belovendt hebbe,
daarop haare ouders den 16 dito daarom versogt om over haar dogter verkeering te
mogen maken, waarop sij mij antwoorde daar niet tegen te hebben.

Den 26ste dito voor de twede maal aangesproken hebbende, sij mij seijde daar nog
niet te kunnen overgaan.

Den 9 dito weder voor de derde maal aangesproken hebbende sij mij tot antwoort
gaf daar nog niet te kunnen overgaan, waarop ik haar vroeg of zij iets tegen mijn
persoon had waarop sij mij seijde daar niet op te zeggen, waarop ik haar vroeg of ik
eens bij haar mogt komen als haar ouders na bet waaren, waarop sij seijde daar nog
niet te kunnen overgaan, waarop ik te 10 uuren met een kus van haar scheijde.

Den 21 Juny 1767 ben ik met Maria van der fagt onder afwagting van des Heeren
dierbaaren zegen in den houwelijken staat getreden.

Den 20 July 1767 in de kas van mijn aan geit f.280.—.—., van mijn vrouw
f. 600.—.—., van mijn 28 ducaten f. 147.—.—. en aan silver f. 3.—.—., som
f. 1030.—.—. —

Den 17 November 1776 is mijn lieve huijsvrouw Maria van der fagt in den ouderdom
van 29 jaaren en 4 maanden na een ziekte van 13 weeken min 2 dagen uijt dit tijddelijke
leven, zoo ik hoop en vertroud overgegaan in het eeuwige leven zavonds omtrent te 7
uuren. En is Dinsdag den 26 daaraan volgende in de kerk in het graf van haar vader
begraven. Ik heb haar laten dragen van 't Geregt, daaraan gegeven f. 25.—.—., 2 agt
guld. bier f. 5.—.—., aan de buuren f. 20.—.—., en aan ton 8 gulden f. 10.—.—., som
f. 60—.—.

Den 27 October 1777 is mijn lieve vader Nicolaas de Graaff in den ouderdom van
70 jaaren en 18 dagen aan een borstziekte en daar uijt ontstane watersugt uijt dit ver-
gankelijke leven, zoo ik met vaste gronde vertrouwe overgegaan in het eeuwige leven,
's namiddags ten 2 uuren en is Zaterdags den 1 November op 't kerkhof in onse
vaderen graf bijgezet.

Den 30 November 1774 is mijn lieve moeder Lidia van Strijp, in den ouderdom van
circa 73 jaren op een Woensdagavond kwartier voor negen uuren na een ziekte van
12 dagen het tijdelijke verwisselt met een zalig eeuwig leven en is den 7 December in
onse vaderen graf op het kerkhof 's Woensdags daaraan begraven. " '

• Den 5 December 1776 heb ik smorgens de klokke 1\/L uur een zwaar accident aan
mijn regterbeen gekregen en is Dinsdags den 17 dito daaraan volgende opengesneden en
ben den 3 Jannuarie 1777 voor het eerst van het bed gekomen.

Haarlem, Juni 1954.
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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 derN.G.V. op aanvrage worden verzonden.

Ons Amsterdam, l le Jrg. No. 11, november 1959: ƒ. A Groen ]r. Sintere-Maarten;
B. Bijtelaar. Het huis Heerengracht 539; F. f. Dubiez. De kleine pandjeshuizen en de
bank van lening te Arasterdam; Ir. H. W. Struiksma. Gooise weg,, deèchte Midden-
weg; J. H. Kruizinga. Nog eenmaal handboogschieten; H. W. Alings. Hamboech-Hant-
boech; Literatuuropgave, samengesteld door A M. van de Waal.

De brabantse leeuw, Jrg. 8 No. 11, november 1959: B. W. van Schijndel. Pelgrom
van Driel; N. A. Hamers. Kwartierstaat van Henrica Maria Elisabeth de la Geneste;
G. f. Rehm. De Bredase Apothekers (vervolg).

Met gansen trou, 9e Jrg. No. 10, october 1959: f W. Hoevenaars, o.praem. Berna ut
Lucerna; P. Tarcisius v. Schijndel. Herinneringen rond en aan de Jonkheren de la
Court; B. W. van Schijndel. Het geslacht van Grevenbroeck.

. De Maasgouw, 78e Jrg. Afl. 4, 1959: /. /. M. Timmers. In memoriam Dr. E. C. M.
A. Batta; Th. W. f. Driessen. Silva Ketela; Mr. K. J. Th. Janssen de Limpens. Het
procesrecht in de drie landen van Overmaze na 1631; H. Wouters. De rekeningen van
de brabantse schouten en rentmeesters te Maastricht; Verslagen. Bijgevoegd: Inhoud en
Register op jaargang 1958.

De Nederlandsche Leeuw, 76e Jrg. No. 11, november 1959: Aanwinstenlijst der bi-
bliotheek; Mr. W. de Vries. Problemen rond de kwartieren van Elisabeth Gratiana
Sayer (1726—1788), echtgenote van Albert Dominicus graaf van Limburg Stirum;
•j" /. ƒ. Vürtheim Gzn. Herkomst en oudste generaties van het adellijke geslacht Kern; Dr.
A. Johanna Maris. Van Hille(n) of Von Hill; Ir. F. W. Siertsema. De nalatenschap
van Pieter Huising.

Het Personeel Statuut 10e Jrg. No. 10/11, okt.-nov. 1959: Prof. Mr. L. J. Hijmans
van den Bergh. Het personenrecht in het nieuwe burgerlijk wetboek.

Der Graf schaf ter. Folge 80. Okt. 1959: Ministerprasident. Hinrich Wilhelm Kopf. Die
Menschen an der Grenze, — die geborenen Europaer; Drj E. Kühle. Was geschieht mit
dem Bentheimer Erdgas ? Lüppo Bode. Van de Jagd en van de Jagers; Willy Friedrich.
Alte Bauerntrachten sterben aus; Dr. Ludwig Edel. Aus den letzten Jahren des Dreiszig
jahrigen Krieges; Dr. Bernhard Schrader. Aus Alt-Neuenhaus; Die Grafschaft Bentheim
vor 230 Jahren.

Der Herold, Band 4. Heft 3, Juli-Sept. 1959: H. W. Quassowski. Das ehemalige
Staatsarchiv Königsberg; H. Schulz-Blochwitz. Erganzungen zur Ahnentafel Friedrich
Daniel Ernst Schleiermachers; Zentralstelle für internationale Hausmarkenforschung des
Herold; Helmut Nickel. Der mittelalteriche Reiterschild des Abendlandes; Dr. O. Neu-
becker. Neues zur sowjetischer Heraldik; Bücherbesprechungen.

Monatschrift für evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes, Jrg. VIII, Heft 6,
Nov.-D'ez. 1959: H. Fröhlich. Die Trierer Exulanten des 16. Jahrhunderts; A Rozen-
kranz. Johann Abraham Küpper; E. Siegel. Die Stephanskirche in Simmern; H. Muller.
Die Annakirche in Aachen; Buchbesprechungen.

Zeitschrift für Niedersachsische Familienkunde, 34. Jrg. Heft 5. September 1959:
Th. O. Achelis. Schleswigsche Studenten auf deutschen Lateinschulen; Chr. Schubert.
Johann Heinrich Vosz; N.Stilt. Zur Ahnentafel Freytag; H. Dieterichs. Anschriften
von Auswanderern in Mittel- und Nordamerika; M. Fischer-Hübner. Der Rittersaal;
E. Ritter. Schul- und Kirchenbedienstete in Meckenburg 16. und 17. Jahrhundert;
Bücherschau; Genealogisches Schrifttum.

Norsk Hekthistorisk Tidsskrift, Bind XVII, Hefte 2, Oslo 1959: C. S. Schilbred.
De eldre generasjoner av slekten Jersin; Cand. jur. K. S. Kleppe. Horte Sigurd Mats-
sons Lustra Sissilias arvinger til Galtungslekten ? Johan Garder. Fosten Colbjornssonn
Arnebergs eller hans Lustrus forbindelse med Gileslekten; Robert Schmidt. Tommerup
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Stationsvei 5, Kastrup, Danmark. Nordmenn i Holland. Excerpter frên Kyrko-och ded-
bocker av hollandske hamnstaden „den Helder" cum annexis „Huisduinen" i Riksartivet
i Haarlem.

Amsterdam, november 1959. W. D. H. ROSIER.

BOEKBESPREKING

Grafschriften tussen Flie en Louwers, IV. Menaldumadeel, Leeuwar-
den 1959.

Het vierde deel van dit prachtige werk is thans verschenen, in de bewerking van
de Heer D. ƒ. van der Meer, hoofd o.l. school te Roordahuizen.

De schrijver had het voordeel dat door de bereidwilligheid van de Kerkvoogden
van Beetgum, Blessum, Boxum, Dronrijp, Engelum en Menaldum de houten vloeren
in de kerken konden worden gelicht, zodat wij thans de beschrijving van alle daaronder
gelegen grafstenen konden verkrijgen ; een voordeel van de houten vloeren is, dat de
daaronder gelegen zerken goed geconserveerd zijn gebleven.

Wij zullen ons niet bezighouden met de opsomming van al het schoons, wat in dit
deel beschreven is, doch de schrijver loven, voor het prachtige werk dat hij verricht
heeft en de nauwgezette genealogische aantekeningen, die hij bij elke beschrijving ge-
plaatst heeft;. De tekeningen der wapens zijn met een lichte toets verricht, wat aan
het werk een zekere distinctie geeft.

Wij bevelen genealogen aan, bij hun werk dit boek niet ongelezen te laten liggen.

]an Huibers. Stamboom der familie Huibers. Met 'bijlagen betreffende
de aanverwante families.

Huiberts ; het familieverband met de erfgenamen van Vrouwe Clara Jansdochter van
Sparwoude en de afstamming der familie Huibers-Turkesteen van de componist fan
Pietersz. Sweelinck. Voorburg, 1959.

Gestencild; verkrijgbaar bij de schrijver, Prins Bernardlaan 32, Voorburg. Prijs
f 5.—. Het register op de namen volgt later.

Kamper Almanak, 31 okt. 1959—1960. Aangeboden door het Bestuur
van de Nutsspaarbank ter gelegenheid van de Wereldspaardag 1959.

Na de zeer uitgebreide, men zou kunnen zeggen volmaakte, gegevens over de stad
Kampen, haar instellingen, verenigingen en handel, geeft deze almanak o.a. het artikel
van C. N. Fehrmann over vier zeldzame oude drukken in het Frans Walkate Archief;
G. H. A. Krans. Kamper boekdrukkers in de 16e eeuw ; Dr.' ƒ. H. A. Ringeling. Ge- (
neesheer op Schokland. Hendrik Ringeling (1804—1873), met stamtafel 6 generaties;
C. N. Fehrmann. Vice-admiraal J. W. de Winter en de slag bij Kamperduin ; G. D.
v. d. Heide. Op en om „De Grote Bun"; C. N. Fehrmann. Genealogie Vestrinck.

Het Bestuur van de Nutsspaarbank en ons geacht medelid de Heer Fahrmann ver-
dienen alle lof voor deze uitgave.

Wapens-Blasons-Wappen-Arms, Alkmaar 1959.
De bekende Uitgeverij „Arti" te Alkmaar, die zich al eerder op het gebied van

wapenkundige publicatie heeft verdienstelijk gemaakt, verraste de najaars boekenmarkt
met een viertalig heraldisch plaatwerk, kortweg „Wapens-Blasons-Wappen-Arms" ge-
titeld. Het thans verschenen deel is het eerste van een serie van vier boeken, die een
zeldzaam mooi overzicht zal geven van de wapens van staten, provincies, departemen-
ten, graafschappen en gemeenten van alle landen van West-, Noord-, Midden-' en
Zuid-Europa. Dit waarlijk unieke en uiterst belangwekkende verzamelwerk van de
Europese communale heraldiek kon na een langjarige, moeizame arbeid worden bijeen-
gebracht door de welbekende heraldicus Dr. A. R. Kleyn, die het album ook van een
lezenswaardige inleiding voorzag. De fraaie gekleurde tekeningen zijn van de hand
van de meesters der heraldieke schilderkunst wijlen Dirk Rühl en K. van den Sigten-
horst. Een drietal aan wie de Uitgevers de verzorging van dit internationale plaat-
werk niet beter hadden kunnen toevertrouwen, al vertoont het oeuvre van de helaas
te vroeg overleden Rühl reeds de sporen van diens ernstige kwaal welke hem tenslotte
ten grave zou slepen, nog vóór de verschijning van het werk.
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De lange voorbereiding om zulk een omvangrijke en gevarieerde collectie van wapen-
kundig materiaal het licht te doen zien, brengt noodzakelijkerwijs met zich mede dat
in enkele gevallen wapens inmiddels wijzigingen ondergingen, die bij de druk niet meer
tot gelding konden worden gebracht. Zo ontvingen bijvoorbeedl Maassluis en Zevenaar
in het afgelopen jaar een enigszins gewijzigd resp. een geheel nieuw wapen. Had de
Uitgever niet op een inlegblad met „errata et addenda" de veranderde tekeningen
kunnen opnemen ? Wellicht kan deze omissie hersteld worden door in het laatste te
verschijnen deel van deze reeks een voor alle vier boeken betreffend aanvullingsblad
toe te voegen. Het zou o.i. tevens aanbeveling verdienen om de kleur groen (sinopel)
in de tekeningen der drie nog komende werken wat lichter te kiezen, terwijl het geel
voor goud mogelijk iets donkerder zou kunnen zijn. Niet onvermeld mag blijven dat
de aanduiding van de souvereine staat Ysland te zelfder grootte had behoren te zijn
als de wijze waarop de namen vande andere naties vermeld werden.

Het is ondoenlijk om de overvloedige rijkdom van de met zorg gekozen en zo fraai
gepresenteerde heraldische stof in alle onderdelen te bespreken. Verheugd waren wij
kennis te maken met de wapens der Skandinavische landen, welke men bij ons maar
nauwelijks en dan hoogst onvolledig kan vinden. Zelfs Yslands hoofdstad Reykjavik,
de meest Noordelijke stad van het Europese vasteland Hammerfest, en de totaal on-
bekende Finse districten, steden en dorpen sieren met hun heraldische emblemen deze
uitgave, die ons tezamen met de wapeneschat der Benelux landen een afzonderlijk ver-
gelijkingsmateriaal verschaft.

Onze erkentelijkheid gaat uit naar de schrijver, tekenaars, uitgever en drukker — met
zijn feilloze reproductie van de wapenschilderingen — die de Europese wapenkundige
literatuur met zulk een prachtwerk verrijkten als het thans door ons besproken boek,
dat behoort deel uit te maken van de boekerij van iedere kunstminnaar en bovenal
van alle amateur- en beroeps-heraldici. Met ongeduld zien wij de verschijning tegemoet
van de drie andere delen van dit grootse internationale heraldieke monument.

Zoeven is verschenen :
C. Pama. Die wapens van die ou Afrikaanse Families, 'n Vergelij-

kende historiese studie van die Bell-Krynauo-Versameling in die S.A.
Bibliotheek, die Seëls van die Kaapse Argief en die Koopmans-De Wet-
Huis, die Rouborde van die Groote Kerk en ander Heraldiese Bronne
in Binne- en Buiteland. Bij A. A. Balkema, Kaapstad/Amsterdam, 1959.

Bij dit nummer van Gens Nostra is een aankondigingscirculaire gevoegd. Het werk
bevat 194 pagina's groot quarto, Inhoud, Register en 44 platen met wapentekeningen
en reproducties uit oude handschriften ; het is gebonden in fraaie linnen band. Prijs
£ 4,,4,—. Elke heraldicus behoort dit boek in zijn bibliotheek te bezitten.

In het a.s. januari-nummer van G.N. zal een bespreking van dit werk worden op-
genomen.

Amsterdam, dec. 1959. W. D. H. ROSIER.

GENEALOGISCH CONGRES TE STOCKHOLM
AUGUSTUS 1960

In voorbereiding zijn :
het 4de Intern. Archiefcongres te Stockholm van 17—20 augustus 1960,
het 5de Intern. Genealogisch-Heraldische Congres aldaar van 21—28

augustus 1960,
het 11de Intern. Historisch Congres aldaar van 21—28 augustus 1960.

Reis op gezelschapsbiljet
Een individueel retourbiljet Utrecht-Stockholm kost f 187,80, een col-

lectief biljet van 12—25 personen f 147,20, boven de 25 personen f 131,60
p. p. Dr. D. P. Oosterbaan, Gemeentearchivaris van Delft, heeft de or-
ganisatie van een gezamenlijke heen- en terugreis op zich genomen (niet
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van excursies ter plaatse). Reeds hebben zich meer dan 20 (doch nog
geen 25 !) deelnemers aangemeld. Genealogen met hun dames, die zich
willen aansluiten kunnen zich tot uiterlijk 15 december 1959 bij Dr.
Oosterbaan, Gemeentearchief, Oude Delft 169, Delft, opgeven.

Reisschema (de juiste uren voor 1960 zullen t.z.t. worden bekendge-
maakt):
Heenreis 14 aug. vertrek Utrecht: 20,18 u.

15. aug. aankomst Kopenhagen: 11,25 u.
Logies Solbakken Hotel Kopenhagen : 22 Deense Kronen.
16 aug. vertrek Kopenhagen: 11,40 u.
16 aug. aankomst Stockholm 21,45 u.

Terugreis 29 aug. vertrek Stockholm : 7,45 u.
aankomst Kopenhagen: 17,48 u.
vertrek Kopenhagen : 18,— u.

30 aug. aankomst Utrecht: 10,18 u.
Slaapwagen-toeslag (Utrecht-Kopenhagen v.v.) f22,— per nacht.
Bij aanmelding op te geven, of men wenst:

1. reservering slaapwagen voor heen- en/of terugreis,
2. reservering in het Solbakken Hotel te Kopenhagen,
3. reservering in een 2de klasse hotel te Stockholm (13 a 15 Zweedse

Kronen).
Dr. Oosterbaan verzoekt gegadigden vriendelijk, de correspondentie

te beperken tot vragen, welke een gewoon reisbureau niet kan beant-
woorden.

VRAGENRUBRIEK
Deze rubriek stat ten dienste van een ieder, die met zijn onderzoek, is vastgelopen

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

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

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

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

„Der Adler", XIX Band 1—2 Heft, zegt:
„Auskunft ist Freundlichkeit - Dank is Pflicht."

24. DU PON.
Gegevens gevraagd betreffende de ouders, plaats en datum van geboorte van Adriaan

Alexander du Pon, Lt. Ing. in het Staatse leger, welke op 25-11-1790 te Philippine (Zw.
VI.) in ondertrouw trad met Maria Neeteson, in het stamboek officieren komen de
gevraagde gegevens niet yoor.

BEVONS.
a. Gegevens gevraagd betreffende de ouders alsmede datum van doop van Louis

Beuons, welke op 30-6-1759 te Sas van Gent in ondertrouw trad met Helena Nee-
teson.

b. idem inzake de datum van de doop van Catharina Bevons, welke op 19-10-1746 te
Sas van Gent in ondertrouw trad met fan Neeteson Pzn. Waren Louis en Catharina
Bevons broer en zuster ?

RIDDERHUIS.
Gegevens gevraagd betreffende de ouders, alsmede datum van doop en huwelijk van

fan Ridderhuis, welke gehuwt was met Catharina Neeteson. In 1747 werd te Sas van
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Gent uit dit huwelijk een dochter geboren. In 1750 vestigde zich genoemd echtpaar te
Haarlem waar de man in 1761 is begraven, Cathatina huwde ten 2e male met Hendrik
van Ifsendoorn j.m. van Rheenen, geboorte? welke de Ie keer huwde op 15-2-1739 te
Haarlem met Steintje van der Houten, j.d. van Haarlem; hij huwde ten 2e male op
5-6-1757 te Haarlem als weduwnaar met Lijsbeth Beernink, j.d. van Burg Steinfurt
Dld; hij trouwde ten 3e male op 1-4-1770 te Haarlem met Catharina Neeteson weduwe
van Jan Ridderhuis van Sas van Gent. Begraven op de Zuiderbegraafplaats (kerk) te
Haarlem op 16-5-1793 Hendrik van Ifsendoorn.

Op 15-1-1752 maakt het echtpaar IJ'sendoorn-N'eeteson ten overstaan van de Notaris
Köhne te Haarlem hun testament

VAN NOOYEN.
a. Gegevens gevraagd betreffende de ouders en .geboorte van Isaac van Nooyen,

plaats van geboorte waarschijnlijk Middelburg, welke gehuwd was met Maria Nee-
teson, geboren te Sas van Gent omstreeks 1702, dochter van Jan Neeteson en Ca-

tharina Julianis wonende te Sas van Gent. Op 13-12-1723 werd ten overstaan van
Notaris Court van Boekren te Sas van Gent een huwelijksacte opgemaakt tussen
opgemelde personen, Maria was ongehuwd en Isaak van Nooyen was weduwnaar
van Catharina Gille, wonende te Middelburg.

b. Gegevens gevraagd omtrent Jan van Nooyen welke op 26-12-1759 in ondertrouw
trad met Martina Elisabeth Neeteson van Sas van Gent, de man was geboren te
Middelburg en woonde in 1759 te Sas van Gent. In juni 1755 komt Jan van Nooyen
met kerkelijke attestatie van Middelburg naar Sas van Gent.

P. G. NEETESON, Ligusterstraat 65, 's-Gravenhage.

25. OLIEKAN
Gaarne kwam ik in contact met allen, die bij hun onderzoek de naam Oliekan of

Olycan zijn tegengekomen. Cornelis Oliekan huwde 30-1-1798 in de Cathr. Kerk te
Utrecht, waar kwam hij vandaan ? Hij was vermoedelijk beroepssoldaat.

CORNELIS H. COBUSSEN Jr., Mauritskade 100a, Amsterdam.

26. AKKERMANS, SEBASTIAENEN.
a. Op 3-10-1671 huwden te O'hout NB: Cornelis Jan Akkermans en Antonia Cornelis

(of Claesl) Sebastiaenen. Wie kent doop en voorgeslacht? Hun zoon Petrus (waar
en wanneer geboren??) huwt O'hout 1-12-1698 met Adriana Andries Sebastiaenen.
Wie kent haar doop ? Bestaat er familierelatie tussen beide families Sebastiaenen 1

b. AKKERMANS, OOMEN
Op 6-8-1719 huwde te O'hout N.B. Floris Akkermans (wanneer geboren als zoon
van Adriaen Jacobs Akkermans en Maria Roelof Huijben, die 21-7-1686 te O'hout
huwden ?) met Adriana Oomen (wanneer geboren als dochter van Gouerf Andries
Jan Oomen en Anneken Dirks van der Corput, die 9-3-1667 te O'hout huwden?).
Wie kent beider verder voorgeslacht ? Bestaat er relatie met Cornelis Jan Akkermans
uit de vorige vraag ? Zie ook G.N. 1959 p. 219.

c. SLUITER, VALKEISCHER
Op 16-1-1798 werd te Amt Huissen R.K. gedoopt: Wilhelmus, zoon van Henricus
Sluiter (overleden Huissen 4-2-1814, oud 40 jaar) en Maria Valkeischer (geb.
Weeze, Duitsland, 22-12-1769, overleden Huissen 11-1-138). Waar en wanneer
(voor 1795) zijn de ouders gehuwd? Wie kent hun geboorte-acten en voorgeslacht?

d. BECKERS, OOSTEN, ROELEN
Op 19-7-1704 werd R.K. te Dongen gedoopt: Lucia, dochter van Adriaen Petri
Beckers en Catharina Cornelisze. Wanneer huwden deze ouders ? Lucia huwde
(wanneer en waar?) vóór 1739) met Roelof Joosten, zoon van Joost Roeien. Wie
kent zijn doop ? Zie ook G.N. 1959 p. 219.

e. HANEGREIFS, VAN VLASMAER
Op 22-1-1736 huwden te Eksel (Belg. Limb.) Frans Hanegreifs (wanneer geboren
te Lommei ?) en Judoca van Vlasmaer. Haar vaders-ouders (Joannes van Vlasmaer
en Margretha Mombers) huwden Wijchmael juli 1644. Wie kent hun voorgeslacht?
Waar huwden haar moeders-ouders Judocus Bremans en Helena 1 (vóór 1670).

f» VENRAAY, OIRLE, HORST.
Wie heeft interesse in de geslachten, waartoe de volgende personen behoren ?
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gehuwd :
a. Mattheus Rongen en Maria Wijnen Venraay, 13-2-1715
b. Petrus Riebroekx en Gertrude Jeucken Venraay, ca. 1734 ?
c. Petrus Roffers en Maria Wijnen Venraay, ca. 1745?
d. Johannes Theunis en Maria feurissen Horst, 22-7-1792
e. Jacobus Thyssen en Maria Aerts Venraay, ca. 1770?

f. Johannes Engels en Catharina ansen Oirlo, 24-10-1786
g. Matthias Geurts en Joanna in de Riet Horst, 29-4-1789
h. Paulus Emonts en Elisabeth van de Munnikhof Horst, 12-9-1797

g. VAN VELZEN, VAN KOPPEN
Op 29-10-1752 huwden te Delft: Hermanus van Velzen (van Vrijenban) en Jan-
netje van Koppen (van Hof van Delft). Wie kent hun geboortedata, resp. hun
voorgeslacht ? Wie interesseert zich voor deze geslachten ?

h. KEET, OUWENEEL
a. Op 7-1-1657 huwden te Hillegersberg: Cornelis Jansze Keet (van Hilgersberg) en
Neeltje Hendriks (van Zevenhuizen); zie ook G.N. 1959 p. 73 en p. 153.

b. Op 23-1-1667 huwden te Zevenhuizen: Gerrit Michielse Ouweneel en letje Jans.
Wie kent doop, overlijden van voorgeslachten van deze personen ?

i. VAN DER VELDEN, CONIJNENBURG, COPPERT.
Op 18-9-1712 werd N.H. te Kethel gedoopt: Arent, zoon van Gerrit Fransz van der
Velden en Betje Arentze Conijnenburg. W^aar en wanneer huwden deze ouders ?
Was de moeder een dochter van Arent Poulis Conijnenburg en Ariaentje Jacobs
Coppert, die 21-6-1676 in De Lier/Maasland huwden? Wie kent het voorgeslacht?
Zie ook G.N. 1959 p. 73 en p. 222.

j . LINNENBAUM—KELLIGERS.
Op 4-4-1731 werd te Billerbeek (Munsterland) R.K. gedoopt: Joan Henrick, zoon
van Henrick Linnenbaum (Lindeboom) en Gertrud Kelligers. Waar en wanneer
huwden de ouders ? Zie ook G.N. 1959 p. 249.

k. MATTHIJSSEN, KEPPENS, DEKKERS.
Op 18-9-1714 werd te Zundert R.K. gedoopt: Jacoba, dochter van Jan Jansze Mat-
thijssen en Cornelia Jacobs Keppens. Waar en wanneer huwden de ouders ? Jacoba
huwde Zundert 20-10-1737 met Cornelisz Dekkers. Waar en wanneer werd deze ge-
boren ?

1. KANTERS, GHIJBEN, BUIJS.
Op 24-11-1691 huwden te Oosterhout (N.B.) Wouter Peters Kanters en Joanna
Jansze Ghijben. Wie kent hun voorgeslacht? Hun zoon Jan huwde O'hout 24-6-1731
met Adriana Simons Buijs. Wie kent haar voorgeslacht ? Geen van genoemde per-
sonen schijnt te O'hout gedoopt te zijn. Zie ook G.N. 1959, p. 249.

m. EMBREGTS, HUIJBERDE, VAN DONGEN
Quirina Embregts Huijbevde huwde te O'hout (N.B.) 15-7-1751 met Wouter Kan-
ters. Bij de doop van de kinderen staat bij haar naam: van Dongen. Wie kent haar
voorgeslacht? Zie ook G.N. 1959 p. 249.

n. VAN DEN HEUVEL, VAN VUGHT.
Op 25-8-1718 werd te O'hout N.B. gedoopt: Philibert, zoon van Philibert van den
Heuvel enHelena van Vught. W^aar en wanneer huwden de ouders ? Philibert Jr.
huwde O'hout 7-5-1752 met Adriana Cornelisze Vromans. Wie kent haar voorge-
slacht? Zie ook G.N. 1959 p. 219.

o. VAN POPPEL, OOMEN
Op 6-1-1707 huwden te O'hout N.B.: Gerardus Bastiaens van Poppel en Adriana
Andreas Oomen. Wie kent doop en voorgeslacht van de echtgenoten ? Zie ook
G.N. 1959 p. 219.

p. VAN DER VEN, STAKENBURG
Op 9-10-1707 huwden te O'hout: Hendrik Goyarts van der Ven en Jenneken Ansems
Stakenburg. Wie kent hun voorgeslacht ? Wanneer werd hun dochter Maria ge-
boren ?

F. BUYS, Hengelose Esstraat 72, Hengelo (O.).
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27. SURTEL, BOMIUS, KLEMANS.
a. Hendrik Surtel, overleden 20-7-1778, trouwt op 18-4-1744 met Agnes Bomius, over-

leden 12-12-1778. Alle data te Dordrecht. Zij waren R.K. en woonden mogelijk niet
in Dordrecht, maar wel in de buurt. Wie kan meer vertellen over het voorgeslacht
der echtelieden ?

b. Hendrik Surtel zoon van 1., ged. 19-2-1749, trouwt voor de 3e maal met Joanna
Klemans op 5-5-1792. Alle data te Dordrecht. Beigen R.K. Wanneer stierf Hen-
drik Surtel, zijn er kinderen uit dit huwelijk en waar en wanneer werd Joanna Kle-
mans geboren, overleed zij ? Was zij reeds eedder gehuwd, zo ja met wie ?

c. Cornelia Surtel, geb. 11-12-1793, ongehuwd, had een natuurlijke zoon Hendrik Surtel,
geb. 27-1-1826 en overleden 21-3-1880 te Tilburg (andere data te Dordrecht). Is
ergens iets te vinden over de „pater nominatus", die volgens familieverhalen een
Frans of Waals officier moet zijn? In 1859 was Cornelia Surtel reeds overleden.
Waar en wanneer is dit gebeurd ? Beiden Ned. Hervormd. Alle gegevens betref-
fende het geslacht Surtel zijn welkom.

J. J. SURTEL, Edisonlaan 136, Tilburg.

28. Zoals bekend kreeg Cornelis Dircksz. Admirael (1542—1883), burgemeester van
Monnickendam en vlootvoogd, in 1573 bevel over de vloot der watergeuzen en ver-
sloeg en vernietigde de Spaanse Zuiderzeevloot, die onder leiding van de Graaf van
Bossu stond, bij Marken en W^denes.

De heer G. van Zeggelaar schrijft in „Blikken in 't verleden van Waterland" het
volgende:
„In de aantekeningen over „Monnickendams verleden" door C. ƒ. B. v. d. D(uys) —
(De Noord-Hollander van 20 juni 1891) — lezen wij: Dirkszoon stierf in aug. 1583 en
werd begraven te Durgerdam."

Deze mededeling bevreemdde genoemde schrijver zeer, want bij een vluchtige inzage
van dat gedeelte van het archief te Monnickendam, hetwelk op Cornelis Dirksz. be-
trekking heeft, vond hij daaromtrent niets. Ook in Burgerdams kerkgebouw gaf geen
der zerkopschriften hem enige aanwijzing.

De Heer van Zeggelaar eindigt zijn artikel met de vraag: „Wie ontsteekt hier het
licht".

Naar aanleiding van deze vraag 't volgende:
Tijdens mijn j.l. poging een reconstructie van de oorspronkelijke kerkgravenrijen in

de N.H. Kerk te Monnickendam te maken, vond ik op rij 51 nr 19 een grafsteen met 't
volgende opschrift in de middenbeuk:

,,Cornelis Dircksz. sterf
Ao 1583 den 13 Julii
Claesgen Heines
huisvrou sterf Ao
1603 den 17 April"

Hoewel 't bericht in de Noord-Hollander over de maand augustus spreekt, waarin hij
gestorven zou zijn, komt het mij voor dat deze steen afkomstig is van het graf van de
grote admiraal.

Ik kan in de archieven echter geen aanwijzingen vinden, dat de huisvrouw van Cor-
nelis Dirksz. — Claesgen Heines —• heette.

Kan iemand mij op weg helpen ?
• L. APPEL, Wellestraat 135, Zutphen.

29. LANGENBERG.
Wie wil mij helpen aan de navolgende Deventer aangelegenheid ?
Te Deventer overleed 27.10.1909 Jacob fans Langenberg, echtgenoot van Elisabeth

Johanna Gotliabel (of Hanna Elisabeth Aabels). Welke waren de voorouders van dit
echtpaar ?

G. A. BRONGERS, Toornwerd 97, Middelstum.

30. VERBERNE.
Op 13 nov. 1702 werd te Texel R.K. gedoopt Geertrui), dr. van Jacob Janssen Ver-

barne (Verberne) en Maritie Jans Verhees. Peten zijn Joost Michielsen Verbarne (Ver-
berne) en Maertie Jans. Op Texel is over deze personen niets naders te vinden.

Vermoedelijk komt het geslacht Verberne of Verbarne uit Brabant.
Gevraagd verdere gegevens over genoemd echtpaar en de peten.

H. W. J. VERBERNE, van Voorst tot Voorststraat 21, Vught (N.B.).
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31. VOORN.
a. Wanneer en waar werd geboren Jan Gerritz Voorn, die op 28-12-1715 te Edam

huwt met Meysje Jacobs (of Sijmons)? Wie kent zijn voorgeslacht?
Is er een wapen bekend van het geslacht Voorn uit Edam ?
Gerrit Klaasz. Voor(en), geboren te Oost-Knollendam 26-2-1790, huwt te Wormer
op 30-6-1811 met Jannetje Symens Stoffels. In 1815 wordt deze Gerrit Voorn ver-
meld als tresaurier, wonende te Nauerna.
Zijn er kinderen uit dit huwelijk geboren ? Wie weet waar en wanneer genoemde
echtelieden zijn overleden ?

b. SOLIE (SOLY).
Op 6-3-1792 overleed te Oost-Knollendam (gem. Wormer) Pietertje Isaacs Solie,
huisvrouw van Klaas Vooren, chirurgijn. Waar werd zij geboren en wie waren
haar ouders ?
Alle gegevens betreffende dit geslacht zijn mij welkom.

F. VOORN, Tuinwijklaan 20, Haarlem.
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