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Wanneer deze laatste aflevering van de 16e jaargang
onze leden bereikt, zal het jaar ten einde spoeden. Gaar-
ne maak ik mij daarom tot tolk van de Redactie, wan-
neer ik U allen ter gelegenheid van de jaarwisseling een
gelukkig 1962 toewens; moge het weldra aanbrekende
jaar in alle opzichten, ook bij het beoefenen van de
genealogie, voorspoedig voor U zijn!

Genealogen vertoeven1 in gedachten vaak bij wille-
keurige gebeurtenissen en personen in het verleden. Soms
liggen er echter in de nabije toekomst dagen in het ver-
schiet, waarbij aan dit terug-denken als vanzelf een
zekere richting gegeven wordt. Zulk een datum is voor
ons allen zeer zeker de 7e januari a.s., wanneer het 25
jaar geleden zal zijn, dat onze geliefde Vorstin, H.M.
Koningin Juliana, en Z. K. H. de Prins der Nederlanden
in het huwelijk traden.

Ter gelegenheid van dit Zilveren Huwelijk biedt de
Redactie U in bijlage en'kele genealogische merkwaar-
dige overzichten aan, die werden samengesteld uit de
resultaten van eigen onderzoek en ten dele met behulp
van hier te lande moeilijk achterjhaalbare literatuur.

v. E.
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BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN HET GESLACHT
VAN DE(N-R) ENDE

door D. VAN BAALEN

De naam van der Ende (van den Ende, van den Eynden) kwam in
de zeventiende eeuw reeds veel voor in Holland en daarbuiten, bij per- '
sonen behorend tot uiteenlopende maatschappelijke kringen. Zo vindt
men b.v. in de trouwboeken van 's-Gravenhage als bruidegom anno 1642
}an van der Ende, jongeman van Brugge, anno 1651 Jacob Joppen van
der Ende, mr. chirurgijn te Rijnsburg en als bruid anno 1646 Comelia
van den Ende, jongedochter van Middelburg. De notariële archieven van
's-Gravenhage bevatten de naam van Jonkheer jacob van den Eynden,
heer van Haems'tede anno 1612 en in die van 1662 komen voor de Jon-
kers Willem en Jacob van den Eynden.

Haamstede ziet op Zeeland; ook op het eiland Flakkee werd toen de
naam van den Eynden aangetroffen, evenals in 'het oostelijk deel van de
Bommelerwaard. In Delfland vindt men dan de naam van den Eynden in
de rechterlijke archieven van Nootdorp. De betreffende personen heten in
de registers van de gereformeerde (Ned. Hervormde) kerk en later ook
in de rechterlijke archieven van den Ende.

Ariaentgen Foppen van den Ende, gedoopt te Nootdorp 7 augustus
1605 als dochter van Vop Goris, overleed daar a!ls weduwe van Cornelis
van Baersenburgh, in leven secretaris van Nootdorp, vóór 12 september
1678. Haar man, de secretaris, schreef de naam: van den Eynden. Veelal
werd de familienaam echter weggelaten en werd volstaan met het noemen
van de vadersnaam, op deze wijze: Cornelis Huygensz.

Het gebruik van een patronymicum 'bemoeilijkt tiet onderzoek niet
weinig.

Symon Huygensz. van den Eynden (ook Simon Hugensz. van den
Ende) was kleermaker en schepen (gezworene) in den foanne van Noot-
dorp. Verder was hij geïnteresseerd bij de vervening. Evenzo zijn broeder
Cornelis Huygensz., gedoopt Nootdorp 10 april 1594 als zoon van Huygh
Goris (mogelijk een broer van Vop Goris, bovengenoemd) en Maertgen
Cornelis: Anno 1657 had deze Cornelis Hugensz. van den Ende zioh te
verantwoorden wegens het niet betalen van een partij turf door hem te
Delft geleverd en van een zekere Diert Jansz. in Hogeveen onder Noot-
dorp gekocht.

De hierna volgende genealogie vangt aan met Joost Cornelisz. van
de(n-r) Ende, die als Joost de Molenaar (bedoeld is watermolenaar)
anno 1679 te Maasland in de kerk aldaar werd begraven.

Zijn oudste zoon Cornelis werd te Maasland gedoopt 26 februari 1670.
Diens doopakte is zeer eenvoudig, als volgt: (1670) Cornelis, v. Joost
Corn. den 26 febr.

Dat wij hier met generatie II van de bewezen genealogie te maken
hebben volgt uit de akte van uitkoop gepasseerd voor schout en gerechte
van Maasland op 16 oktober 1680 door de moeder Maertje Pieters Bergh-
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man, weduwe van Joost Cornelisz. van den Ende. Haar zoon Cornelis is
dan „out tiendalff wordende voor meij 1681 elff jaren" (zie bijlage 1).

Blijkens de akte van voogdijstelling, gepasseerd voor schout, schepenen
en weesmannen van Maasland op 10 april 1680 (zfie bijlage 2) waren
zijn broers Dirck en IJsbrant Cornelisz. van den Ende, Hun zuster was
Pleuntje Cornelis van den Ende. Dit volgt uit het testament, dat Pleuntje
met haar eerste man Cornelis Maartensz. van 't Wout maakte voor sche-
penen van Maasland op 27 augustus 1681 en waarin Dirck Cornelisz.
van den Ende haar comparants broeder genoemd wordt. Na het over-
lijden van Cornelis Maartensz. van 't Wout hertrouwde Pleuntje op 26
april 1682 met Ary Jacobsz. Coppert. Zij woonden toen beiden in de
Duifpolder onder Maasland.

Waar IJsbrant gevestigd was is niet te voorschijn gekomen. Hij was
gehuwd met Beeltje Jacobs. Dit blijkt uit het doopboek van de Hervormde
gemeente van Berkel uit een inschrijving van 13 april 1681. Op genoemde
datum werd zijn neef Abraham gedoopt, zoon van zijn broer Dirck, en
waren hij en zijn huisvrouw de getuigen.

Dirck Cornelisse van der Ende was als jongeman wonende tot Berkel
aldaar op 20 maart 1672 in het huwelijk getreden met Marritie (Maritje.
Maria, Maartje) Claese Tas, jongedodhter van Bergschenhoek.

De doop van Dirck noch die van IJsbrant, Joost of Pleuntje is in de
kerkboeken van Berkel te vinden, zodat aangenomen kan worden, dat
Dirck zich voor zijn huwelijk, komende van elders, daar gevestigd heeft.
Deze vestiging kan echter reeds op zeer jeugdige leeftijd hebben plaats
gehad.

In de plaats van zijn inwoning was Dirck een vooraanstaand ingeze-
tene. Hij woonde in het Noordeinde en hield zich met de vervening bezig.
Hij werd schepen en achteman van Berkel en Rodenrijs. Anno 1692
stond hij op de nominatie als welgeboren man van Delfland. Hij, of beter
zijn zoon Jan, had enige betrekkingen met Nootdorp. In 1707 trouwde
deze met een ingeborene van Hogeveen onder Nootdorp en in 1714 her-
trouwde Jan te Nootdorp met Pleuntje Dingemans Schenk. Al bewijzen
deze betrekkingen met Nootdorp niets, toch blijven zij de aandacht op
eisen, wellicht ten onrechte. Te Nootdorp werd op 24 juni 1649 een
Iesbrandt gedoopt als zoon van Cornelis Hugen, die mogelijk identiek is
aan Cornelis Huygensz. hiervoor genoemd, de neef van Vop Goris en
Maertgen Cornelis. De dopen van Dirck, Joost en Pleuntje zijn echter
in de boeken van Nootdorp niet aangetroffen. Evenmin is er een akte
te voorschijn gekomen, waarin de kinderen van Cornelis Hugensz. van
den Ende met namen vermeld staan. Dit valt te betreuren omdat wij hier
in de mist blijven en slechts kunnen constateren, dat een dochter van
Cornelis Hugensz van den Ende, Elisabeth, voor schepenen van Berkel
trouwde op 9 oktober 1667 met Jan Leendertsz. Droge. Dat de bruid een
zuster van Dirck zou zijn geweest blijkt nergens uit. Wel kan men uit
deze huwelijkssluiting voor schepenen afleiden, dat één der, of beide,
partijen niet tot de gereformeerde kerk behoorde. Gemengde huwelijken
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met bewilliging der ouders zijn dan in dit gebied vrij regelmatig voor-
vallende gebeurtenissen en bewijzen, dat de reformatie hier niet diep
heeft aangeslagen. De Vlaamse naamsvormen en het gebruik van het
Vlaamse pond als rekeneenheid bij de ruil wijzen wel op een herkomst
uit het Zuiden, doch deze behoeft niet samen te vallen met de val van
Antwerpen (1585) en de daaraan direct voorafgaande gebeurtenissen.

Dat Dirck Comelisz. van der Einde als welgeboren man op de nomina-
tie werd gebracht — in de jaren 1744 en 1745 deed als welgeboren man
dienst Abraham van der Ende onder Berkel en in 1790, 1791, 1793 en
1794 Dingenaar van der Ende onder Maasland — houdt in, dat hij met
zijn familie als schildiboortig bekend stond. Dit betekent, dat er een wapen
moet zijn geweest, dat zijn voorgeslacht als bewijs van adel voerde. Im-
mers de mening, dat edel bloed en welgeboren synoniemen zijn, kan ik
onderschrijven. Daarbij was eens een familiemerk — later wapen — het
teken waarmede men zijn afkomst aantoonde*). Was men welgeboren,
dan bleef men dat, ongeacht zijn levensstijl. Dit is een opvatting, die ik
gaarne wil verdedigen. Nu mag men bij Dirck, bij alle aanzien, die hij als
schepen genoot, zeker geen riddermatige levenswijze, in de zin van land-
goedbewoner, veronderstellen. Hij was vervener, evenals het grootste
deel van de bevolking in de veendorpen. Het is niet mogelijk bij deze
mensen een scherp onderscheid te maken tussen zelfstandige ondernemers
en lieden, die uitsluitend als arbeider om loon werkte. Het is geen zeld-
zaamheid, dat een veender nu eens opduikt als verkoper van een belang-
rijke hoeveelheid turf en dan weer als gerechtigde op een nog niet be-
taalde loonsom. De materiële welvaart van de zelfstandige ondernemer
in het veenibedrijf wordt vrijwel eensluidend als zeer pover beschreven.
Het slagturven was slechts ternauwernood voldoende om in het onder-
houd te voorzien. Vrouwen- en kinderarbeid, ook van zeer kleine kinde-
ren, was geen zeldzaamheid. Toch blijft het echter moeilijk in concreto
de armoede van de dorpelingen te schetsen, zegt een hierna te noemen
deskundige. „Wij woonen (is 't niet vreemt?) plat in het water schier,
En niemant set de mont aen enckel water nier" aldus een zeventien-eeuws
verzenmaker in 'een lied waarin (hij de welvaart van land en luiden roemt.

De voornaamste plaatsen in Delfland, waar de bevolking zich met
turfsteken een onderhoud verschafte, waren Nootdorp, Nieuweveen,
Hogeveen, Tedingerbroek, Berkel en Pijnacker. Nootdorp, Nieuweveen
en Hogeveen waren als kolonies in het veen opgekomen. Daar en in ai
de andere genoemde plaatsen en in Zoetermeer onder Rijnland trof men
van de(n-r) Ende's aan, die met het verrichten van zware arbeid in het
veen aan de kost kwamen, of er echter onder hen en door hen veel fa-
miliewapens werden ten toon gespreid valt te betwijfelen. Dit zal men
hebben overgelaten voor hen, die onder gunstiger omstandigheden leef-
den, dan wel zich ambtshalve van een zegel bedienden.

, *) Zie Prof. Mr. ƒ. Ph. de Honté verkozen „Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rech-
terlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden, 1946, p. 38 en verder Jhr. Mr. D. G.
Rengers Hora Siccama (1914) en Jhr. Dr. Th. van Rheineck Leyssiits (1938) Ned.
Leeuw: Middeleeuwsche Geslachtsnamen k. 434—439.
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Van laatstbedoelde categorie zijn de wapens veelal bewaard gebleven.
In 'het Armorial Général van Rietstap vindt men dan ook zowel op de
naam van den Ende als op van den Eynde(n) enige wapens vermeld.
Op van den Eynde geeft Rietstap voor Holland, Vlaanderen en Brussel
drie verschillende wapens. Gezien hun samengesteld karakter, daarbij
rekening houdend met de eenvoudige staat van de meeste veenders onder
wie d'k de naaste verwanten van Joost Connelisz. van de(n-r) Ende, de
stamvader van de hier verder nog te behandelen van der Ende's, meen
te moeten zoeken, wil ik aan deze wapens echter, als hier niet ter zake
dienend, zonder meer voorbij gaan. Anders wordt het met een wapen
van den Ende (Holland):

„D'argent a trois trêfles de sinople. Cimier: un chien arrêté au naturel"
en één van den Ende (Breda): Les armes de van den Eynden, a Delft.

Van den Eynden (Delft):
„D'azur a trois canettes d'argent, becgué de gueules. Cimier: une

canette de l'écu."
Wanneer de zaak nu nader onderzocht wordt, dan blijkt het eerst be-

schreven wapen:
„in zilver drie groene klaverbladen, helmteken een staan-
de :hond van natuurlijke kleur" gevoerd te zijn door een
aanzienlijke Amsterdamse familie, die te Hillegosm een
grafstede bezat tot in de achttiende eeuw, en het andere
wapen:
,,in blauw drie zilveren eenden met rode snavel, helmte-
ken een dito eend" v.a. gevoerd door Mr. Jacob van den
Eynden, van 1534—1536 raad van Delft, maar ook door
een familie Eindius van Haamstede.

In aanmerking nemende het feit, dat, naar boven is gebleken, van de
(n-r) Ende identiek kan zijn aan van den Eynden, heeft men dus twee
wapens, waarvan dat met de klaverbladen nu verder even met rust ge-
laten wordt en lhet andere eerst aan een nadere beschouwing wordt
onderworpen.

In de 13e eeuw groeiden verschillende nederzettingen in Holland tot
steden uit. Hoewel deze plaatsen aanvankelijk allerminst belangrijke be-
volkingscentra waren, en de stedelijke nijverheid en de stedelijke handel
de omtrek nog slechts flauw in de stedelijke sfeer betrokken vormden
zij toch een belangrijk element in de ontginning van het platteland van
Delfland en Schieland. Aanvankelijk gebruikten de stadsbewoners de
turf van de geestgronden, de zandturf, spoedig trokken de veengravers
echter in het wilde land, waarvan tot nog toe alleen de periferie bekend
was. Van de 'hoger gelegen kleistroken en geestgronden drong men de
wildernis binnen. De wijze waarop de ontginning plaats vond kunnen
wij ons voorstellen als die van kolonisten van een woest en moeilijk toe-
gankelijk gebied. Een gebied begroeid over grote uitgestrektheden met
ruigte, gras en riet, en kreupelhout, bossen van elzen en waterwilgen,
een waterrijk landsdhap met tal van plassen en meren.
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De wildernissen, die aan de graaf behoorden, werden door <hem aan
ondernemers verkocht. De meest gebruikelijke vorm schijnt geweest te
zijn de afstand van een stuk van het „moer" aan adellijke ondernemers,
die tevens het gericht en de tienden verwierven.

Onder de poorters waren 'het vooral de brouwers, die sterk bij de ver-
vening geïnteresseerd waren. Het Delftse brouwerij-bedrijf is daarvan
een duidelijk voorbeeld. De overvloed van turf leverde goedkope brand-
stof. Aan de belangrijkste vestigingsvoorwaarde voor de Hollandse brou-
werij-industrie was hiermede voldaan.

Het is niet onwaarschijnlijk, dat Mr. Jacob van den Eynden met de
reedsgenoemde Jonkheer Jacob van den Eynden, heer van Haemstede
van één zelfde stam was. Dat de adel zich in de steden vestigde, was een
bekend versohijnsel. De maatschappelijke positie van Mr. jacob verzet
zich niet tegen deze veronderstelling en de overeenkomst van zijn wapen
met dat van Eindius van Haamstede is frappant.

De gedachte, dat de hierboven aangeduide hard ploeterende veenders
tot dezelfde familie, clan, zouden behoord hebben, mag deze of gene,
zonder meer, wat fantastisch toeschijnen, op grond van het welgeboren-
zijn, en in aanmerking nemend een uitspraak van de rechthistoricus Prof.
Dr. P. W. A. Immink, die welgeborenschap ziet samenhangen met ridder-
matigheid en dus ook met feodaliteit, meen ik met deze mogelijkheid
ernstig rekening te moeten houden1).

Aanvaardt men deze mogelijkheid, dan begrijpt men ook, waarom het
wapen met de klaverbladen werd gepasseerd. Immers het klaverblad
duidt op eigen-geërfden en is typisch voor een niet-feodaal gebied als
Friesland.

Het "wapen met de eenden wint aldus aan betekenis. Het is eenvoudig,
sprekend en decoratief.

Niets kan nakomelingen van Joost Cornelisz. van de(n-r) Ende belet-
ten sympathie voor dit symbool te tonen. Passend is, wanneer zij dit
willen voeren, dit te doen met verandering van helmteken. De weten-
schappelijke reserve wordt dan zeker in acht genomen. Gezien het beroep
van de oudst bewezen stamvader — watermolenaar — zou als helmteken
zijn te 'kiezen: een zwart molenrad tussen een zilveren vlucht. Bovendien
zou men voor de snavels der eenden goud kunnen nemen. De 'beschrijving
van dit nieuwe wapen wordt dan, het Armorial Général volgend:

„D'azur a tröis canettes d'argent, becqué d'or. Cismier: une roue de
moulin de salble, entre un vol l'antique d'argent."

Zo wordt een belangrijk stuk familiehistorie vastgehouden.
Het turfdelven werd reeds bedrijven voordat de venen drooggemalen

werden. De onaangetaste venen moesten eerst op een primitieve wijze
ontwaterd worden voor ze althans begaanbaar te maken. De „rouwe
venen", de venen, die nog in maagdelijke toestand verkeerden, werden

') Versl. en Med. Ver. t. u. Bronnen v. L. O. V. Recht, dl. X. 2 (1948). „De Hol-
landsche Weigeborenen".
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met sloten doorsneden en een zgn. „afghetapt" veen ontstond, waarin
met turfgraven kon worden begonnen.

Op de duur was de grond zo zeer weggedolven, dat verder graven in
het water moest geschieden. Omstreeks 1530 kwam baggeren, modderen
of wel slagturven de plaats innemen van het delven op de oude wijze.

De mens heerste steeds meer over de natuur. Het technisch kunnen
speelde hierbij een voorname rol. Het bepolderen van de landen begon
in de 15e eeuw een grote omvang aan te nemen. Toen werden de eerste
molens voor het wegmalen van 'het water gesteld. Vervolgens werden
polders met molens meer en meer algemeen en op de 16e eeuwse kaarten
ziet men overal molens aangegeven.

De samenhang tussen molen en veenbedrijf vindt men geïllustreerd op
bijgaande afbeelding. Zij geeft een aardig beeld van 'het leven en bedrijf
van de 17e eeuwse van de(n-r) Ende's in Delfland. Bij enigszins meer
nauwkeurige beschouwing ziet men een eend in het water, doch interes-
santer is de voorstelling van het laden van een turfpont. De turf was een
belangrijk exportartikel. In 1581 werd de uitvoer ter Statenvergadering
op 4 millioen ton l) begroot. De turf werd voornamelijk naar de Bra-
bantse en Vlaamse steden geëxporteerd. Ook naar Zeeland werd veel
turf verzonden. Vele schippers waren uit de zuidelijke gewesten afkom-
stig. Het Goudse impostregister van 1568/'69 bevat bijvoorbeeld namen
van schippers uit Bergen op Zoom, Antwerpen, Breda, Leur, Lier, Meche-
len, Brussel en Rosendaal voor zoveel het Brabant, en uit Moerbeke, Gent.
Biervliet, Brugge en Sluis voor zoveel het Vlaanderen betreft. De Zeeuw-

') Volgens Van Swinden (1808) is een turfton 227 1. en een harington 121 1.
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se schippers 'kwamen vooral uit Middelburg, Amemuiden, Goes, Vlissin-
gen, Ierseke, St. Maartensdijk, Zoutelande en Bommenede.

Het is opvallend, dat in de Rotterdamse registers meer Zeeuwse dan
Brabantse of Vlaamse schippers zijn opgetekend. Diepeveen, aan wiens
werki) de gegevens betreffende het veembedrijf zijn ontleend, leidt hier-
uit af, dat de turf naar Zeeland vooral over Rotterdam werd uitgevoerd.

Bij deze stand van zaken is het vooralsnog wel onbegonnen werk naar
de geboorteplaats en -datum van onze Joost Cornelisz. van den Ende te
blijven zoeken. Gezien de nauwe relaties, die de abdij van Middelburg
met 's-Gravenzande heeft onderhouden, is het geheel niet vreemd, dat
zijn nageslacht juist daar vaste wortel heeft geschoten. Ter plaatse ge-
nieten sommige van de(n-r) Ende'.s een reputatie wegens 'hun zicht op
grondwerk, terwijl er één geweest is, die de toenaam „de uitvinder" met
ère droeg. Tot dit geslacht behoort ook „de eenvoudige maar begaafde

>) Dr. W. } . Diepeveen: De vervening in Delfland en Schieland tot het einde der
zestiende eeuw, Leiden 1950.
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Hollandse scheepsbouwmeester" Jan van der Ende, geboren te Naaldwijk
4 september 1854, ontwerper van een nieuw scheepstype, de zgn. ,,log-
gerbom". Zie verder voor hem en voor diens zoon: E. \V. Petrejus, de
bomschuit, een verdwenen scheepstype, uitgave van het Maritiem Mu-
seum „Prins Hendrik", Rotterdam 1954.

Uit de archieven van 's-Gravenzande treden enige Van den(r) Ende's
naar voren als waren zij vrijbuiters.

In de eerste generaties van de genealogie vindt men namen, die ver-
wantschap met het oude geuzenvolk doen veronderstellen. Dit is voor mij
aanleiding (als bijlage 3) aan dit relaas toe te voegen hetgeen ik vond
betreffende ene Joost van den Ende. watergeus. Daarbij voeg ik de wens,
dat de trouwakte van IJsbrant van de(n-r) Ende en Beeltje Jacobs ge-
vonden mag worden. Misschien krijgen wij zo de sleutel in handen die
het verder opvoeren van de hier nu volgende genealogie mogelijk maakt.

GENEALOGIE

I. Joost Cornelisz. van den Ende, watermolenaar, overleden, in of
omstreeks 1679, begraven in de kerk te Maasland ,,van 't graf
te openen voor Joost de Molenaar 1£", trouwde Maertge Pieters
Berghman, leeft nog 7 maart 1703, als doopgetuige vermeld; zij
hertrouwde (ondertrouw Maasland) 9 okt. 1680 Cornelis Jansz.
van der Vaart, watermolenaar in de Kralingerpolder nabij de
,,Brederoderhoeve".

Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt II.
2. Aeghje Joosten van den Ende, ged. Maasland 30 dec. 1673,

begr. ald. 18 maart 1749, tr. Maasland 16 maart 1698 Leenden
Philipsz. Rodenburg, geb. Naaldwijk, watermolenaar, testeerde
met zijn vrouw voor nots Jacob van der Werf f te Delft op 14
okt. 1724.

3. Pieter Joosten van den Ende, ged. Maasland 9 mei 1677.

II. Cornelis Joosten van de(n-r) Ende, ged. Maasland 26 febr. 1670.
woonde onder Sandambacht, tr. Ie 's-Gravenzande 31 okt. 1694
Martijntje Cornelisdr van der Kooy, j.d. uit het Hondertland, dr.
van Cornelis Abrahamsz. en Elsgen Cornelisdr Suythoorn (R.A.
Hondertland C IX : 23, d.d. 18 febr. 1710), tr. 2e 's-Gravenzande
13 sept. 1711 Arentje Ewoudsdr van Lochem, j.d. van Sandam-
bacht, verm. dr. van Ewoud Jansz. en Trijntje Klaasdr.Arckestein
(R.A. 's-Gravenzande 39 fol. vso, d.d. 12 mei 1703).

Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis van den Ende, ged. 's-Gravenzande 27 febr. 1695.
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2. Joost van den Ende, ged. 's-Gravenzande 20 febr. 1697, tr. De
Lier 31 mei 1726 Trijntje Connelisdr van der Hoeven.

3. Maertie van den Ende, ged. 's-Gravenzande 1 jan. 1700, tr.
ald. 5 nov. 1730 jan Gerritsz. Huysman, j.m. van Pijnacker.

4. Pietec, volgt III.
5. Jan van den Ende, ged. 's-Gravenzande 12 okt. 1704.

III. Pieter Cocnelisz. van den Ende, ged. 's-Gravenzande 23 okt. 1701,
landman, overlijden aangegeven 14 mei 1776 te 's-Gravenzande,
tr. ald. 25 mei 1722 Machtelt van den Bos, ged. ald. 12 nov. 1690,
dr. van Frans Maartensz., uit de Oranjepolder.

Uit dit ihuwelijk:
1. (verm.) Frans van den Ende, ged. 's-Gravenzande 23 aug.

1722, tr. ald. 18 nov. 1748 Maria Pieters van de Beukel, j.d. van
Naaldwijk.

2. Martijntjé van den Ende, ged. 's-Gravenzande 16 dec. 1725,
tr. ald. 20 juni 1745 Ary Pietersz. Vellekoop.

3. Dirk van den Ende, ged. 's-Gravenzande 25 mei 1727, begr.
ald. 17 sept. 1779, tr. 's-Gravenzande 3 dec. 1747 Cornelia
Thomasdr. van Meurs.

Hun zoon Thomas ging op zondag 14 april 1776 naar Berg-
schenhoek (zie R.A. Sandambacht, nr. 25, d.d. 19 april 1776).

4. Jan, volgt IV.
5. Gerrit van den Ende, ged. 's-Gravenzande 1 jan. 1730, tr. Ro-

zenburg 21 mei 1752 Maria Arendsdr. Hogerscheyd.
6. Elsje van den Ende, ged. 's-Gravenzande 23 sept. 1731, tr.

ald. 11 nov. 1759 Jan van Alenburg.

IV. Jan Pietersz. van den Ende, ged. 's-Gravenzande 5 sept. 1728,
'landman, begr. ald. 2 maart 1808, tr. 's-Gravenzande 27 febr.
1752 Jannetje van Meurs, ged. ald. 27 nov. 1729, begr. ald. 12
april 1782, dr. van Thomas en Gerrit je van Megchelen.

Uit dit ihuwelijk:
1. Pieter van den Ende, ged. 's-Gravenzande 6 mei 1753.
2. Dirk van den Ende, ged. 's-Gravenzande 5 aug. 1759.
3. Gerrit, volgt V.
4. Cornelis van den Ende, ged. 's-Gravenzande 30 sept. 1764.
5. Pieter van den Ende, ged. 's-Gravenzande 19 maart 1769, tr.

ald. 4 april 1790 Willemijntje Frankdr. Westeyn.

V. Gerrit van den Ende, ged. 's-Gravenzande 30 aug. 1761, arbeider
en aardappelteelder, overl. Naaldwijk 29 sept. 1835, tr. Ie 's-Gra-
venzande 17 juli 1785 Bregje Westeyn, ged. Naaldwijk 15 juni
1763, begr. ald. 26 sept. 1804, dr. van Frank Arentsz. en Comelia
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Willemsdr. Olierook, tr. 2e Naaldwijk 13 juni 1806 Cornelia
Noordam, geb. omstr. 1765, begr. Naaldwijk 19 april 1811, dr.
van Cornelis en Magteld Willemsdr. Stigter en wed. van Ary
Westeyn.

Uit het eerste huwelijk:
1. Jan van den Ende, ged. Naaldwijk 2 okt. 1785.
2. Cornelia van den Ende, ged. Naaldwijk 26 nov. 1786, overl.

ald. 30 jan. 1867, tr. Pieter de Munnik.
3. Jan van den Ende, ged. Naaldwijk 3 febr. 1788, overl. ald. 1

april 1844, tr. Naaldwijk 12 mei 1816 Josina Camfferman.
4. Jannetje van den Ende, ged. Naaldwijk 25 jan. 1789.
5. Francijntje van den Ende, ged. Naaldwijk 21 nov. 1790.
6. Dirkje van den Ende, ged. Naaldwijk 5 febr. 1792, overl. ald.

1 juli 1867, tr. Johannes Verheul.
7. Vrank van den Ende, geb. Naaldwijk 3, ged. ald. 10 maart

1793, overl. ald. 21 okt. 1830, tr. Naaldwijk 15 aug. 1820 Neel-
tje Pas.

8. Antje van den Ende, geb. Naaldwijk 17, ged. ald. 22 febr. 1795.
9. Magdalena van den Ende, geb. Naaldwijk 16, ged. ald. 22 jan.

1797.
10. Leendert van den Ende, geb. Naaldwijk 22, ged. ald. 27 mei

1798.
11. Leendert van den Ende, geb. Naaldwijk 12, ged. ald. 15 nov.

1799.
Uit het tweede 'huwelijk:

12. Ary, volgt VI.

VI. Ary van der Ende, geb. Naaldwijk 21, ged. ald. 28 juni 1807.
metselaar, ovefl. Naaldwijk 18 febr. 1878, tr. ald. 22 april 1837
Jacoba Camfferman, geb. Naaldwijk 27 aug. 1813, overl. ald. 19
jan. 1885, dr. van Aldrik Philippus en Willemina Magerij.

Uit dit huwelijk:
1. Gerrit, volgt VII.
2. Willemijntje van der Ende, geb. Naaldwijk 6 nov. 1839, overl.

ald. 26 mei 1899, tr. Naaldwijk 12 nov. 1864 Jacobus Moor.
3. Cornelia Margaretha van der Ende, geb. Naaldwijk 16 okt.

1841, overl. ald. 24 dec. 1856.
4. Barend van der Ende, geb. Naaldwijk 16 jan. 1844, overl. ald.

29 mei 1923.
5. Ary van der Ende, geb. Naaldwijk 28 juli 1846, overl. ald. 5

mei 1850.
6. Martina van der Ende, geb. Naaldwijk 4 febr. 1849, overl. ald.

24 jan. 1912.
7. Johanna Geertruy van der Ende, geb. Naaldwijk 31 aug. 1851,

overl. ald. 14 mei 1878.
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8. Arie van der Ende, geb. Naaldwijk 30 maart 1855, overl. ald.
19 maart 1912, tr. Naaldwijk 5 nov. 1887 Alida Cornelia van
der Roest.

9. Cornelia Margaretha van der Ende, geb. Naaldwijk 12 april
1858, overl. ald. 4 febr. 1867.

VII. Gerrit van der Ende, geb. Naaldwijk 25 sept. 1837, schipper,
overl. Delft 23 mei 1889, tr. Ie Delft 14 juni 1865 Anthonia Stey-
ger, geb. Vlaardingen 12 jan. 1836, overl. Delft 29 mei 1871, dr.
van Laurens Nicolaas en Maria Theodora Koks, tr. 2e Delft 24
dec. 1873 Engeltje Koppenol, geb. Nieuwenhoorn 16 nov. 1848,
overl. Rijswijk (Z.-H.) 5 maart 1920, dr. van Jakob en Margrieta
van Megchelen.

Uit het eerste huwelijk:
1. Arie, volgt Villa.
2. Laurens Nicolaas,' volgt VUIb.
Uit het tweede huwelijk:
3. jacoba van der Ende, geb. Delft 8 febr. 1874, tr. Simon Wei-

land.
4. Jacob, volgt VIIIc.

Villa. Arie van der Ende, geb. Delft 30 juli 1865, mandenmaker, later
werkzaam op een zuivelfabriek, overl. Delft 12 febr. 1936, tr.
Naaldwijk 22 juni 1889 Klazina Middendorp, geb. 18 mei 1861,
overl. Leiden 22 dec. 1946, dr. van Joost en Dirkje Boksman.

Uit dit 'huwelijk:
1. Gerrit, volgt IXa.
2. ]oost, volgt IXb.

IXa. Gerrit van der Ende, geb. Naaldwijk 12 mei 1890, handelaar in
zuivelprodukten, tr. Naaldwijk 16 sept. 1916 Pieternella Sophia
van der Ende, geb. ald. 12 juli 1890, dr. van Nicolaas en Agatha
Cornelia de Zoete. [Naaldwijk],

Uit dit 'huwelijk:
1. Arie, volgt Xa.
2. Nicolaas Arie, volgt Xb.

Xa. Arie van der Ende, geb. Naaldwijk 6 sept. 1917, dir. N.V. Bloem-
bollen- en Zaadhandei v.h. T. van Nieuwkerk, 's-Gravenzande,
lid Gem. raad ald., tr. 's-Gravenzande 18 dec. 1946 Cornelia Hen-
drina van Nieuwkerk, geb. ald. 18 jan. 1921, dr. van Teunis en
Maart je van Staalduinen. ['s-Gravenzande].
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Uit dit 'huwelijk:
1. Pieternella Sophia van der Ende, geb. 's-Gravenzande 20 juli

1950.
2. Teunis van der Ende, geb. 's-Gravenzande 7 april 1953.

Xb. Nicolaas Arie van der Ende, geb. Naaldwijk 16 maart 1920, han-
delaar in zuivelprodukten, tr. De Lier 13 aug. 1947 Geertje van
Wezel, geb. Rotterdam 10 sept. 1925, dr. van Hendrik en Klazina
Koole. [Naaldwijk].

Uit dit huwelijk:
1. Gerrit van der Ende, geb. Naaldwijk 5 jan. 1950.
2. Klazina Hendrika van der Ende, geb. Naaldwijk 31 juli 1956.
3. Nicolaas Arie van der Ende, geb. Naaldwijk 12 aug. 1960.

IXb. Joost van der Ende, geb. Naaldwijk 9 jan. 1893, hoofdkantonnier,
tr. Naaldwijk 6 juli 1918 Francina Vreugdenhil, geb. ald. 7 maart
1891, dr. van Frans en Anna Jansen. [Zoetermeer].

Uit dit 'huwelijk:
1. Klazina van der Ende, geb. Naaldwijk 1 febr. 1919, tr. G. van

Son.
2. Anna van der Ende, geb. Naaldwijk 21 febr. 1922, tr. W. 5.

van der Voorn.

VlIIb. Laurens Nicolaas van der Ende, geb. Delft 23 maart 1867, overl.
Rotterdam 11 juni 1949, tr. ald. 25 maart 1896 Sijke Baan, geb.
Rotterdam 24 sept. 1869, overl. ald. 1 mei 1945, dr. van Cornelis
Johannis en Mart je van Oostveen.

Uit dit 'huwelijk:
1. Gerrit van der Ende, geb. Rotterdam 16 nov. 1896.
2. Mart je Anthonia van der Ende, geb. Rotterdam 12 maart 1898,

overl. ald. 24 april d.a.v.
3. Cornelis Johannis van der Ende, geb. Rotterdam 26 febr. 1899.
4. Laurens Nicolaas van der Ende, geb. Rotterdam 22 dec. 1901.
5. Martje Antonia van der Ende, geb. Rotterdam 13 febr. 1906.

VIII c. Jacob van der Ende, geb. Delft 3 maart 1876, koopman, overl.
Rotterdam 28 jan. 1909, tr. Delft 2 hov. 1898 Johanna Koolschijn,
geb. Delft 5 maart 1877, overl. Tacoma, Washington (U.S.A.)
17 jan. 1960, dr. van Pieter en Josina Clasina van der Blank.

Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Pieter Jacob, volgt IXc.
2. Josina Clasina Engelina Johanna van der Ende, geb. Schiedam

2 febr. 1905, overl. Oakland, California (U.S.A.) 24 okt. 1949.
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IXc. Gerrit Pieter ]acob van der Ende, geb. Rotterdam 16 aug. 1901,
tr. San Mateo, California 14 mei 1927 Edith Christine Pattisson,
geb. San Mateo 2 mei 1902, dr. van Arthur Joseph en Annie Edna
Webber. [Tacoma, Washington (U.S.A.)].

Uit dit 'huwelijk:
1. Gerrit Pieter, volgt Xc.
2. Shirley Nan van der Ende, géb. San Mateo, California 14 febr.

1931, tr. William Emerson Barrere, geb. Seattle, Washington
19 aug. 1927, zn. van W'alter Perry en Marion Leone Lantman.

Kinderen (allen geboren te Seattle): a. William Gerrit, 2 april
1955; b. Richard Michael, 10 juli 1956; c. Kathleen Edith, 11 febr.
1959.

Xc. Gerrit Pieter van der Ende, geb. San Mateo, California 18 nov.
1928, tr. Carol Grace Claytor, geb. Corona, California 6 febr.
1930, dr. van George Verdi en Inez Merrill.

Uit dit huwelijk:
1. Dirk Gerrit van der Ende, geb. Lon'g Island, New York 7

april 1956.
2. Pieter Claytor van der Ende, geb. Redwood City, California

12 mei 1958.

Bijlage 1 (ex Weeskamer Maasland no. 1).

ACTE VAN UYTKOOP

Compareerde voor Hendcick van Waert, schout, Ghijsbrecht Isbrantsz. Delft ende
Cornelis Zuijdetvliet schepenen ende overvooghden van alle minderjarige weeskin-
deren, behoorende onder de weeskamer van den Dorpe ende Ambachte van Maesland,
Maertge Pieters Bevghman, weduwe van Joost Cornelisz. van der Ende, haer overledene
man zal. geadsiteert met Pieter Dircxsz. Goutappel, haer gekooren voocht in desen
ter eenre, ende Cornelis Pietersz. van 't Schouw, watermolenaer woonende in de Kra-
lingerpolder van Maeslant voor hem selven als oom en voocht van 's moederszijde van
de naergenoemde weeskinderen, ende nogh vervangende ende hem sterchmaeckende
voor Dirck Cornelisz. van den Ende, oom van 's vaderszijde ter andere zijde, ende ver-
klaerde(n) sij comparanten respective in de voors qualiteijten met malkanderen in der
minne ende vruntschap verdragen ende geaccordeert te sijn nopende de uijtkoop van de
kinderen haer vaderlijcke Erffenisse ende besterffenisse, ende dat in maenieren, ende op
conditien hier naervolgende, te weten dat de voorn, weduwe, in vrijen eygendom sal
hebben ende behouden alle 't gene de voorn, haeren man metter doodt heeft ontruympt
ende naergelaten niet ter werelt uytgesondert, des dat sij weduwe daer jegens gehouden
sal zijn, haer kinderen genaempt Cornelis Joosten van den Ende out tiendalff wordende
voor mey 1681 elff jarenl, Item Aeghje Joosten van den Ende, out nieuwejaersavont
1680 seven jaren, ende Pieter Joosten van den Ende out geweest sijnde den 6e mey 1680
drie jaren, ofte yder daer ontrent, gehouden sal zijn op te voeden en onderhouden in
eten, drincken, cleedenreeden van wolle linne ende alle andere behouften, deselve kint
off kinderen in sieckte en gesontheyt van nooden hebbende, ende dat tot den ouderdom
van achtien jaren toe, ondertusschen deselve kindt off kinderen ter schole te doen gaen
en te late leeren lesen en schrijven met een hantwerck daer toe ijder van de selve best
bequaem sullen zijn naer haer vermogen ende daerenboven nogh soo wanneer de v(oor)s
kinderen komen te trouwen maer anders niet te geven tot haar uytsettingh van kleedingh
ende reedingh yder kint een silvere duyckaton, sonder eenige kortinge daeraen te mogen
doen, alsmede te betalen alle de lasten ende schulden des boedels daer mede de selve
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belast is, mitsgaders 't sallaets op desen gevallen, ende in cas een van de voors. kint
off kinderen voor den voorn, ouderdom van achtien jaren quamen te overlijden, soo
bel (ooft) sij comparante als weduwe de voors. kint off kinderen, eerl(ijck) op haeren
kosten te sullen doen begraven, ende als dan sal ontslagen sijn van alle 't gunt hier
vooren is belooft. Ende hiermede (v(er)claerde sij comparanten uytkoop gedaen te
hebben, ende uytgekocht te wesen, belovende malkanderen, desen aengaende om geen
andere uytkoop te eysschen ofte doen eysschen. Tot naerkominge ende verseeckeringe
van alle 't gene voors. staet verbindt sij weduwe haer persoon ende general(ycken)
alle haere andere goederen, soo roerende als onroerende hebbende, ende verkrijgende
egeen uytgesondert, ten bedwangh van allen 's Heeren rechten ende rechteren. Alles
sonder bedrogh. Aldus gedaen ende verleden voor Schout ende Schepenen voornoemt
ende t'oirkonden geteyckent op den XVIe October XVIc tachtigh.
Hendrick van Waert
1680. Gijsbrecht Ysbcants Delft

Corh Zuydervliet
1680.

Bijlage 2 (ex. R. A. Maasland no. 2).

Compareerde ter Reghthuyse van den Dorpe ende Ambaghte van Maeslant Maertge
Pieters Berghmari, weduwe van Joost Cornelisz. van den Ende haer overleden Man
Zalyger, geadsisteert met Pieter Dircxsz. Goutappel haer gekooren vooght in desen, te
kennen gevende dat Sij met den voorn, haeren man heeft geprocreert drie kinderen,
sijnde onmondigh, dienende volgens Tweesrecht deses Ambachts van vooghden versien
tewerden, versouchende Sij comparanten Boelhoudt, Nominerende Dubbelt getal van
Vooghden,

Namentlijck Ende van
Dirck Cornelisz. van
den Ende,

van 's Vaderszijde { met S moederszijde
IJsbrant Cornelisz.
van den Ende

Cornelis Pietersz.
vant Schouw
ende
Daem Pietersz.
Berghman

Schoudt, ende Gerechte van Maeslandt, als overvooghden van alle minderjaerige wees-
kinderen, behoorende onder de Weeskamer aldaer, gesien hebbende 't bovenstaende
versouck, committeeren ende stellen, gelijck wij committeeren ende stellen bijdesen tot
vooghden over de drie naergelate onmondighe weeskinderen van Joost Cornelisz. van
den Ende zalyger bij hem geprocreert aen de voornoemde Maertge Pieters Berghman,
Dirck Cornelisz. van den Ende, oom van 's vaderszijde, ende Cornelis Pietersz. van 't
Schouw, oom van 's moederszijde, omme de voors. kinderen en deszelfs goederen te re-
geren ende administreeren, en hen luyden onderwerpende Tweesrecht deses Ambachts.

Actum int Collegie, present Mr. Hendrick van Waert, schoudt, Cornelis Zuydervliet,
Leendert Jansz. van Bergen, Pieter Cornelisz. van der Valck, Ary Cornelisz. van der
Goude ende Jacob Pietersz. de Jongh, schepenen en weesmannen voorn(oem)t. Actum
den Xe April 1680.

Ter ordonnantie van de selve
Bij mij als secretaris.
Glaude van der Tholl

Bijlage 3 (ex. Biografisch Woordenboek van Van der Aa, Haarlem 1859, D. IV, litt.
E, bl. 42).

JOOST VAN DEN ENDE
Hij werd waarschijnlijk te Zierikzee geboren en was één der moedigste bevelhebbers

in den worstelstrijd tegen Spanje. Wij ontmoeten hem het eerst in 1573 bij de belege-
ring van het kasteel Rammekens, waar hij, als Luitenant tegenwoordig, een der eerste
was die langs de opgerichte stormladders naar boven klom. Toen in 1574 Requesens
plan had om Zierikzee te veroveren, en daartoe te Rozendaal een vloot wel bemande
kromstevens liet in gereedheid brengen, bood van den Ende zich bij den Prins aan om
deze zoo gevreesde onderneming te verijdelen. Aan hem werd dan ook de uitvoering
van het plan toevertrouwd. Hij wachtte daarmede zolang tot de gehele vloot in gereed-
heid en met tweehonderd soldaten van Mondragon's regiment bemand was. Na een
scherp en langdurig gevecht, werd de verraste vijand genoodzaakt te wijken met een
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verlies van elf schepen, die merendeels verbrand werden, en enige honderden matrozen
en soldaten, waaronder verscheidene kapiteinen en bevelhebbers. Tijdens het beleg
van Zierikzee door de Spanjaarden in 1575 en 1576 had hij met Nicolaas Ruychaver
het bevel over twaalf vaandels voetvolk binnen de belegerde stad. Ook daar was hij
in de gelegenheid een blijk van zijne dapperheid te geven. Toen namelijk Mondragon
de schans op het hoofd ingenomen had en van daar met enige sloepen naar Brou-
wershaven voer, zette hem van den Ende, die juist de wacht had, met enige pontjes
achterna, achterhaalde hem bij Kerkwerve en geraakte in een hevig gevecht met de
Spanjaarden, die meest allen over boord sprongen en door de onzen werden afgemaakt.
Vreemd is het, dat de juiste dag van dit roemrijk feit niet wordt vermeld en dat het niet
blijkt of Mondragon hierbij gekwetst of gevangen genomen werd. De nood in de be-
legerde stad al grooter en groter geworden zijnde, werd van den Ende te rade zijne
huisvrouw er buiten te brengen. Niet zonder gevaar werd dit volbracht. Maar weinig
tijd daarna, bij gelegenheid van een alarm des nachts, bijna half naakt den degen in de
vuist naar de wallen lopende, werd h ij door zijn lichaam geschoten en moest op pieken
huiswaarts worden gebracht, aan welke wonden hij kort na de overgave der stad in
1576 overleed. Hij liet na een dochter Maria genaamd, bij wier nakomelingen bewaard
werd een gouden fluitje, een draak voorstellende, hetgeen koningin Elisabeth gewoon
was op haar borst te dragen en aan van den Ende vereerd had om zijne betoonde bra-
voures.

WAPENKAART

De Redactie wekt de lezers op, hun eigen wapen of dat van een ander geslacht voor
de toekomst te doen vastleggen door publikatie op een der volgende wapenkaarten.

Inzendingen (nauwkeurige beschrijving, kleurenopgave, eventueel vergezeld van een
schetstekening of van goede lakafdrukken, met opgave van de streek of plaats van
herkomst van het betrokken geslacht) worden gaarne ingewacht bij de Redactie, postbus
976, Amsterdam-C. De aan opname verbonden kosten (ƒ 7,50 per wapen) gelieve men,
bij voorkeur bij vooruitbetaling, te voldoen aan de Penningmeester der N.G.V. te Wor-
merveer (postgirorekening 547064).

Na afdrukken ontvangen de inzenders behalve de gebruikelijke bewijsexemplaren van
het desbetreffende nummer, ook het gebezigde cliché franco toegezonden.
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EEN VORSTELIJKE VERLOVING
Nadat medio september het engagement van Z.K.H. Prins Juan Carlos,

vorst van Astucië, en H.K.H. Prinses Sophie van Griekenland publiek
werd, zond de.heer A. L. Carstens te Haren (Gr.) ons een omvangrijke
documentatie over het voorgeslacht van beiden, waarbij hij toestemming
gaf daar een en ander aan te ontlenen.

Wanneer men hoort van een verloving van een lid van het geslacht
Bourbon-Spanje en een lid van het momenteel in Denemarken en Grieken-
land regerende huis Holstein-Oldenburg, is de eerste gedachte die
opkomt deze, dat beiden alsdan wel weinig kwartieren gemeen zullen
hebben. De werkelijkheid is echter anders. Het merkwaardige feit doet
zich namelijk voor, dat weliswaar het geslacht Holstein-Oldenburg pas na
zeer vele generaties in de kwartieren van Prins Juan Carlos voorkomt,
en het geslacht Bourbon eveneens pas na tal van generaties in de kwar-
tieren van Prinses Sophie, maar dat in de overige kwartieren al zeer
spoedig een grote mate van kwartier-identiteit optreedt. De eerste ge-
meenschappelijke kwartieren van beiden zijn namelijk koningin Victoria
van Groot-Brittannië en haar gemaal, de Prince-Consort Albert, hertog
van Saksen-Coburg, die resp. in januari 1901 en in december 1861
stierven.

Maar ook verder teruggaande ontmoet men telkens weer identieke
kwartieren. Zo stammen beiden af van erfgroothertog Lodewijk van
Mecklenburg-Schwerin (geb. 1725, overl. 1778) en diens echtgenote
Charlotte Sophia, hertogin van Saksen-Saalfeld, welke bij nummering
volgens Kekule als de nummers 64 en 65 in de kwartierstaat van H.M.
Koningin Juliana verschijnen. Ook (en dit raakt rechtstreeks de geschie-
denis van het Oranje-huis) stammen beiden af van Karel Christiaan,
vorst van Nassau-Weilburg en diens gemalin, Wïlhelmina Carolina
prinses van Oranje-Nassau (dochter van stadhouder Willem IV).

De heer Carstens heeft een en ander nu tot uitdrukking gebracht in een
tweetal schema's van kwartierverlies, die hierbij gepubliceerd worden.
Juist waar deze tabellen zich niet (zoals gebruikelijk) beperken tot een
eenvoudige vermelding van het theoretische en het werkelijke aantal
voorouders, doch deze gespecificeerd naar geslacht aangeven, is een kleine
toelichting hier wel op zijn plaats. Het duidelijkst wordt dit wel, wanneer
we een kleine kwartierstaat van Z.K.H. Prins Juan Carlos opzettten.
Om niet al te veel plaats in te nemen zal ik mij beperken tot een kwartier-
staat van acht kwartieren; aan de hand daarvan kan de kwartiertabel
wel worden toegelicht.

1. ]uan Carlos Alfonso Victor Maria*) van Bourbon, vorst van Asturië,

*). Ik heb mij beijverd het bij vorstelijke personen vaak zeer grote aantal voornamen
volledig weer te geven; van deze voornamen zijn diegene, die als „roepnaam" worden
of werden gebruikt, gecursiveerd. Het blijkt in de praktijk helaas ondoenlijk, steeds met
zekerheid uit te maken, in welke taal men die voornamen dient te stellen. Daar ik niet
zover wilde gaan, alle namen in het Nederlands te vertalen, gelieve men enkele in-
consequenties in dit opzicht te willen excuseren.
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geb. te Rome 5-1-1938, ridder van de (Spaanse) Orde van het Gul-
den Vlies.

Ouders:
2. Juan Carlos Teresa Silvera Alfonso van Bourbon, graaf van Barce-

lona, geb. San Ildefonso 20-6-1913, volgt zijn vader in alle rechten
en titels als chef van het gehele Huis Bourbon en van het Koninklijk
Huis van Spanje op, onder voorlopig voeren van de titel „graaf van
Barcelona", chef en souverein van de (Spaanse) Orde van het Gulden
Vlies, Erebaljuw en Grootkruis van de Souvereine Orde van Malta,
enz. Huwde te Rome 12-10-1935

3. Maria Mercedes Christina Genara Isabella Louise Caroline Victoria,
prinses van Bourbon-Beide Siciliën, geb. te Madrid 23-12-1910,
Grootmeesteres van de Maria Luisa-Orde.

Grootouders:
4. Alfonso XIII Léon Fernando Maria Isidro Pascual Antonio van

Bourbon, koning van Spanje, geb. Madrid 17-5-1886, op de dag van
zijn geboorte tot koning uitgeroepen, neemt de regering op zich
17-5-1902, verlaat het land onder voorbehoud van zijn rechten 14-4-
1931, volgt de hertog van San Jaime op als chef van het Huis Bour-
bon 29-9-1936, overleden te Rome 28-2-1941. Huwde te Madrid
31-5-1906

5. Victoria Eugenia Julia Ena, prinses van Battenberg, geb. Balmoral
24-10-1887, katholiek sinds 7-3-1906, Grootmeesteres van de Maria-
Luisa-Orde, Eregrootkruis van de Souvereine Orde van Malta, enz.

6. Charles Marie Franc,ois d'Assise Pasqual Ferdinand Antoine de
Padoue Frangois de Paule Alphonse André Avellino Tancred, prins
van Bourbon-Beide Siciliën, geb. Griès bij Bolzano 10-11-1870, prins
van Asturië, prins der Beide Siciliën, Infant van Spanje 7-2-1901,
luitenant-generaal van het Spaanse leger, kapitein-generaal van
Andalusië, ridder van de (Spaanse) Orde van het Gulden Vlies, de
Orde van de Zwarte Adelaar, de St.-Hubertus orde, Grootcomman-
deur van de Alcantara orde, enz. overleden te Sevilla 11-11-1949.
Huwde (2°) te Woodnorton (Engeland) 16-11-1907.

7. Louise Frangoise Marie Laure d'Orléans, prinses van Frankrijk, in-
fante van Spanje, geb. te Cannes 24-2-1882, overleden te Sevilla
19-4-1958.

Overgrootouders:
8. Alfons XII Franciscus van Assisi Ferdinand Pius Johannes Maria

de la Concepción Gregorius van Bourbon, koning van Spanje, geb. te
Madrid 28-11-1857, tot koning uitgeroepen 29-12-1874, overleden te

• Madrid 25-11-1885. Huwde (2°) te Madrid 29-11-1874.
9. Marie Christine Henriëtte Désirée Félicité Rénière, aartshertogin

van Oostenrijk, geb. Gross-Seelowitz 21-7-1858, regentes van Spanje
van 25-11-1885 tot 17-5-1902, overleden te Madrid 9-2-1929.
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10. Heinrich Moritz, prins van Battenberg, geb. te Milaan 5-10-1858,
kapitein-generaal en gouverneur van het eiland Wight en gouverneur
van Carisbrooke Castle, overl. op zee voor Sierra Leone 20-1-1896.
Huwde Whippingham Church (Isle of Wight) 23-7-1885

11. Beatrice Mary Victoria Feodore, prinses van Groot-Brittannië en
Ierland, geb. Londen 14-4-1857, overleden te Balcombe, Brantridge
Park, Sussex, 26-10-1944.

12. Alphons Marie Joseph Albert, prins van Bourbon-Beide Siciliën,
graaf van Caserta, geb. te Caserta 28-3-1841, overleden te Cannes
26-5-1934. Huwde te Rome 8-6-1868

13. Marie Antoinette Joséphine Léopoldine, prinses van Bourbon-Beide
Siciliën, geb. te Napels 16-3-1851, overl. te Freiburg i.B. 12-9-1938.

14. Louis Philippe Albert d'Orléans, geb. te Parijs (paleis der Tuile-
rieën ) 24-8-1838, prince royal 1842—1848, graaf van Parijs en chef
van het Huis Orléans 1850—1894, volgens Orleanistische opvatting
na de dood van de graaf van Chambord in 1883 tevens chef van het
Huis Bourbon (Maison de France), neemt de naam Philippe VII
aan, overleden Stow House (Engeland) 8-9-1894. Huwde Kingston
a.d. Theems 30-5-1864

15. Marie Isabelle Franc,oise d'Assise Antonie Louise Ferdinande Chris-
tine d'Orléans, in[ante van Spanje, geb. te Sevilla 21-9-1848, overl.
kasteel Villamanrique (Spanje) 23-4-1919.

Gaan wij nu de hierboven genoemde kwartieren na op het geslacht,
waartoe deze voorouders van vaderszijde behoren, dan krijgen wij het
volgende beeld:
a. de probant behoort tot het geslacht Capet-Bourbon, nl. tot de Spaanse

tak der Bourbons.
t>. de beide ouders behoren eveneens tot het geslacht Capet; de vader

nl. tot de tak Bourbon-Spanje, de moeder tot de tak Bourbon-Beide
Siciliën (deze merkwaardige benaming dateert uit de 18e eeuw toen
men, teruggrijpend op het Byzantijnse gebruik uit de 8e en 9e eeuw,
niet alleen het nu nog als Sicilië bekend staande eiland zo aanduidde,
maar óók het zuidelijk deel van het vasteland van Italië, in de wande-
ling „Napels" genoemd).

c. van de vier grootouders behoren er drie tot het geslacht Capet, nl. de
grootvader van vaderzijde (Bourbon-Spanje) en beide grootouders van
moederszijde (nl. Bourbon-Beide Siciliën én Bourbon-Orléans, welke
tak afstamt van een jongere broer van koning Lodewijk XIV). De
grootmoeder van vaderszijde behoort tot het geslacht Battenberg, zijn-
de een uit het morganatisch huwelijk van de ouders van Heinrich
Moritz (genoemd sub 10) gesproten tak van het Huis Hessen, dat
zelf weer voortkomt uit de hertogen van Brabant.

d. van de acht overgrootouders behoren er vijf tot het geslacht Capet,
nl. de nummers 8 (Bourbon-Spanje), 12 (Bourbon-Beide Siciliën),
13 (Bourbon-Beide Siciliën), 14 (Bourbon-Orléans) en 15 (eveneens
Bourbon-Orléans).

337



OVERZICHT DER KWARTIEREN VAN Z.K.H. PRINS JUAN CARLOS

OO Geslacht

Capet (Bourbon div. takken) .
Brabant (Hessen) . . . . .
Lotharingen (Habsburg) . . .
Wettin (Saksen)
Este-Welf (Brunswijk) . . . .
Mecklenburg
Nassau
Beutelsbach (Wurtemberg) . .
Zahringen (Baden)
Reuss
Kirchberg
HohenzoUern (Brandenburg,

Pruisen)
(oud-) Habsburg
Wittelsbach (Beieren) . . . .
Leiningen
Erbach
Este (Modena)
Farnese (Parma)
Leszynski (Polen)
Thurn und Taxis
Hanau
Salm (Wild- und Rhe'ngrafen)
Solms
Schwarzburg
Castell
Stolberg
Askanien (Anhalt)
Noailles
diversen
onbekend

Theoretisch aantal voorouders .
Verval door dezelfde voorouders

Werkelijk aantal voorouders . .

Generatie
I II III IV V VI VII - VIII IX

1 2 3 5 7 15 ' 31 42 57
— — 1 1 1 1 4 5 5
— — — 1 4 4 8 13 14
— — — 1 1 4 4 22 35
— — — — 1 1 1 4 15
— — — — 1 1 3 3 5
— — — — — 2 3 6 15
— — — — — 1 1 . 1 1
— — — — — 1 1 1 . 3
— — — — — — 2 5 8
_ _ _ _ _ _ 2 2 2

1 4
7 23

_ _ _ _ _ _ _ • 3 4
_ _ _ _ _ _ _ 1 1

• 2 3
_ _ _ _ _ _ _ 2 2
_ _ _ _ _ _ _ _ 17

5

2
j
4
2
2
2

_ _ _ _ _ _ _ _ 2
— — — — 1 2 4 6 12

, 2 4

1 2 4 8 16 32 64 128 256
8 32 82 174

t/m
IX

163
18
44
67
22
13
26

4
6

15
6

5
30

7
2
5
4

17
5
1
5
2
1
4
2
2
2
2

25
6

511
296

1 2 4 8 16 24 32 46 82



OVERZICHT DER KWARTIEREN VAN H.K.H. PRINSES SOPHIE

Geslacht

Holstein-Oldenburg (Denemar-
ken, Griekenland, Rusland enz.).
Este-Welf (Brunswijk) . . .
Hohenzollern (Brandenburg-

Pruisen)
Wettin (Saksen)
Brabant (Hessen)
Hohenlohe
Mecklenburg
Beutelsbach (Wiirtemberg) .
Leiningen
Nassau
Reuss
Solms
Dohna
Anhalt
Wittelsbach (Beieren) . . . .
Erbach
Stolberg
Schwarzburg
Hanau
Romanow (Rusland) . . . .
Thurn und Taxis
Castell
Lippe
diversen
onbekend

Theoretisch aantal voorouders .
Verval door dezelfde voorouders

Werkelijk aantal voorouders . .

Generatie
I II III IV V VI VII VIII IX

1 1 1 4 4 8 12 13 18
— 1 1 1 2 3 3 16 30

— — 2 2 2 3 3 7 26
— — — 1 5 8 11 23 39
— — — — 2 4 7 15 16
— — — — 1 1 1 1 1
— — — — — 2 11 13 16
— — — — — 2 4 5 5
— — — — — 1 1 5 8

4 6 12
— — — — — — 2 6 7
— — — — — — 1 2 5

2 2
__ 2 * 5

_ _ _ _ _ _ _ 2 6
— — _ — _ — _ 2 10

1 3
g
3
2
4

_ ' j

_ _ _ _ _ _ 3 7 17

1 2 4 8 16 32 .64 128 256
4 10 31 73 168

1 2 4 8 12 22 33 55 88

t/m
IX -

62 .
57 '

45
87
43

5
42
16
15
22
15
8
4
7
8

12
4
8
3
2
4
2
1

27

511
286
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Na het voorgaande zullen de hierbij gaande tabellen weinig toelich-
ting meer behoeven. Men vindt er dus telkens in elke generatie gespeci-
ficeerd de geslachten, waartoe de ascendenten behoren. De kolommen
verticaal optellend komt men dan tot het theoretische aantal voorouders.
Het kan echter zijn, dat er kwartier-identiteit is, waardoor in feite het
aantal werkelijke voorouders per generatie kleiner is. Dat vindt men dan
onderaan aangegeven: eerst het verval door identieke kwartieren, ten
slotte dan het aantal reëele voorouders per generatie. Daarbij blijkt het
„kwartierverlies" gaandeweg zeer groot te worden; zo heeft prins Juan
Carlos in plaats van 256 voorouders in generatie IX slechts 82 (!) ver-
schillende ascendenten, prinses Sophie slechts 88. Ter vergelijking diene,
dat dit getal in de kwartierstaat van H.M. Koningin Juliana 132 bedraagt.

Nog een enkel woord van toelichting op de rubrieken ,.diversen" en
„onbekend" in de kwartierstaat van prins Juan Carlos. Onder de „diver-
sen" zijn de burgerlijke kwartieren begrepen, die prins Heinrich Moritz
van Battenberg (nr. 10 hierboven) van moederszijde telt. Van zijn moe-
der is echter in de hogere generaties het voorgeslacht niet geheel bekend,
vandaar dat dan een aantal ascendenten als „onbekend" is aangegeven.

, H. H. W. VAN EIJK

STICHTING „SEDES NOSTRA"

Op 24 november j.l. is, op initiatief van het Bestuur van de afdeling
Amsterdam en Omstreken der Nederlandse Genealogische Vereniging, bij
akte verleden voor notaris P. W. van der Ploeg te Amsterdam, de Stich-
ting „Sedes Nostra" opgericht.

„Sedes Nostra" heeft uitsluitend ten doel :het in eigendom, huur of
bruikleen verkrijgen van een of meer panden te Amsterdam, teneinde
daarin onder te brengen en in stand te houden de verzamelingen en an-
dere goederen van de Nederlandse Genealogische Vereniging.

Het Bestuur der Stichting hoopt de leden der N.G.V. binnenkort nader
in te lichten over de plannen tot het bijeenbrengen van de gelden, die be-
nodigd zijn om dit doel te verwezenlijken. Moge dit initiatief de volle
sympathie en medewerking ondervinden van alle leden, opdat het gestelde
doel zo spoedig mogelijk wordt bereikt en voorzien wordt in de dringende
behoefte aan een eigen onderdak voor onze vereniging.
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ADDENDA ET CORRIGENDA

Ter afsluiting van deze jaargang volgen hier een aantal toevoegsels
en verbeteringen. Een tweetal reacties op het artikel van dr. }. J. Wolden-
dorp „Welke vogel staat afgebeeld op het kerkzegel van de Hervormde
Gemeente te 's-Gravenhage?" (pag. 21 van deze jaargang), alsmede de
uitgebreide aanvullingen welke ir. H. Ehrhardt op zijn publikatie betref-
fende de kwartieren van Catharina Johanna Steenbergen-Lange (pag.
10) inmiddels zelf kon geven, zijn vanwege de lengte hierna als aparte
bijdragen geplaatst. Voor zover het correcties op vragen uit de vragen-
rubriek betreft, zijn deze vragen in de vragenrubriek van dit nummer op-
nieuw gesteld. De overige correcties volgen hieronder:

Brabantse Van Asten's (pag. 29 e.v.).
Op blz. 29, 5e regel van onder te lezen: Hij ihad nu 'blijkens deze.
Blz. 32, sub 2 g: jouffrouwe Maria van Asten, tr. }an fasperszn. van de
Corput (47); h. jouffrouwe Catharina van Asten, tr. Octaviaen Potteau.
sterft vóór 1693 (48).
Blz. 33, sub VI, 1, e: Suzanna van Asten, ged. 24-2-1751; f. Adriana
Maria van Asten, ged. 18-1-1753.
Blz. 34, noot 1, sub b: Hun kleinzoon, jonkheer Eduard van Asten, geb.
Antwerpen 3-10-1784, in de adelstand erkend door Koning Willem I
(27-5-1823), liet in 1846 een dochter na, Eulalie van Asten, geb. Ant-
werpen 21-10-1814, tr. 2) 14-3-1846 kapitein de Murat, enz.

Gegevens betreffende de familie Benes of Beens (pag. 36 e.v.).
Blz. 36, regel 6 dient te luiden: Berent Heeres (...-1736), gehuwd 1699
met Elisabeth Gerrits.
Blz. 36, regel 7 dient te luiden: Jan Berents (...-1761), gehuwd 1726 met
Nellegijn Coops Boon.
Blz. 36, regel 12 dient te luiden: Geert Jans Benes (1806—1886) in plaats
van Jan Jans Benes.
Blz. 36, regel 15: de jaargetallen (1850—1919) behoren bij de op regel
14 geplaatste Margrietha Schabels.

Medemblikker Magistraten, 1572—1699 (pag. 59 e.v.).
Blz. 60, regel 2: „achternaam" te wijzigen in „achteraan".
Blz. 63, achter Gorter, Comelis Albertsz de verwijzing „zie Moler" te
wijzigen in: „zie Moller'.
Blz. 65: in de kolom „Burgemeester" de jaartallen achter Schaer, Symon
]ansz Gerrytsz als volgt te wijzigen: 1577, '81, '83, '85, '87, '89, '91, '93,
'95, '97, '99, 1601, '02, '05, '06, '09, '10, '13, 14, 17, 18.
Blz. 65: in de kolom „Burgemeester" achter de Zee, fan Jan Outgers
éénmaal het jaartal "44 te schrappen.
Blz. 67. Het bovenste gedeelte dient als volgt te luiden:
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AMBTSTERMIJN als

SCHEPEN BURGE-
MEESTER

Dirck Willemsz Everhardt
Mr. Evert Jacobsz
Mr. Volckect Cornelisz

Frederick Jansz Maeris
Gecbrandt Jansz

Gerryt Evertsz

Hattoch Heyndricksz
Heyndcick Thonisz Heynes
Heyndrick Claesz Heyndricksz
Herman Maettsz Lieves
Jacob Thonisz Nels
lacob Pouwelsz Rycken
Jan Frederiksz Maerts

zie Everhardt
zie van der Wer[[

zie Maerts

1625.
zie Eyckeboom
zie Gietermaker
zie JUeves
zie Nels
zie Rycken
zie Maerts

1642, '45, -47, '49,
'51.

1576, '80, '89, '91,
'93, '95, '99, '1601,
'03, '04, '07, '09.
'11.
1607, '08, '11, '12,
"15, '17.

Onwettig huwelijk gewettigd (pag. 257).
Naar aanleiding van deze bladvulling deelde ons lid de Heer A. G. van
der Steur ons mede, dat <de naam van de ibruid zal moeten luiden Maria
Catharina Sohier de Vermandois in plaats van Sopier de Vermandois.
Zij was een dochter van Constantin Sohier de Vermandois (overl. 1670,
bekend uit de Muiderkring) en Catharina Coymans (overl. 1653). Hij
bewoonde o.a. de buitenplaats Hemmer onder Warmond. Zie over hem
o.a. de artikelen van wijlen W. J. J. C. Bijleveld in Amstelodamum 35e
jrg., okt. 1948, blz. 121 en in De Navorsoher, 92e jrg., blz. 73—74. In het
Leids Gemeente-Archief is een dossier betreffende de families Sohier de
Vermandois (oud cat. nr. 1477).

Stamreeks Avesnes (pag. 181 e.v.).
Nadat ik deze stamreeks 'had gepubliceerd vervolgde O. Ie Maire in het
september-nummer van 1'Intermediaire nog zijn publikaties betreffende
het geslacht d'Esclaibes. Op grond van het door hem vermelde, ware de
door mij gegeven stamreeks nog als volgt aan te vullen:

I Fastré d'Oisy, voogd van Doornik, door zijn vijanden gedood op St.-
Medardus [8 juni] vóór 1092; tr. Ada of Ida van Avesnes, na de
dood van haar echtgenoot religieuze in de abdij Liessies, begraven
aldaar, dochter van V/ery II, 'bijgenaamd met de Baard (Ie Banbu),
heer van Avenses, Leuze en Condé, pair du dhateau de Mons (Ber-
gen).

II Fastré II d'Oisy, ridder, voogd van Doornik, f na 1111 als monnik
van St.-Martin te Doornik, welk klooster hij hersteld 'had en waar
hij werd begraven, tr. Richilde.
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III Wouter (Gauthier) I d'Ave&nes, enz.
De onder III genoemde Everhard van Mortagne blijkt niet van onbe-
kend geslacht te zijn; zijn vader was Wedric van Doornik, ridder,
kastelein van Doornik, f 1080 (zoon van Radulf van Doornik, kas-
telein van Doornik en voogd van St.-Amand in 1032), zijn moeder
Adelheid van Vlaanderen, dochter van Boudewijn VI, graaf van
Vlaanderen en Richilde van Henegouwen. Wat deze laaste betreft
verschil ik echter van mening met de Heer Ie Maire: zij was niet een
dochter van Reginar V van Henegouwen, doch diens schoondochter
(weduwe n.l. van Herman van Henegouwen), zoals Vanderkindere
in 1899 aantoonde.

H. H. W. VAN EYK.

Kwartierstaat Dr. Herman Gorter
(pag. 127): Kw. V / H Adriana Abbring etc. vervalt in zijn geheel en
men leze: Grietje Hajonides, dr. van Gajus en Hilkje van der Meulen,
* Leeuwarden 27-7-1761, f Amsterdam 19-4-1805; °° I. Leeuwarden 14-
1-1781 met Jan Scheltema (Kw. V/13).

Kwartierstaat Jan Jacob Slauerhoff
(pag. 259) Kw. V/9 en V/10 Feye Pronker en Joukje Rienske (Wage-
naar) °° Vlieland 4-3-1780.
Kw. V/13 en V/14 Cornelis Bakker en Elisabeth Bommel °° Vlieland
16-3-1788; de moeder van genoemde Cornelis Bakker: N eelt je Cornelisdr.
had tot familienaam Kort.
Kw. V/15 en V/16 Cort.elis Snoi en Cornelisje Siverver °° Vlieland 6-
5-1792.
Kw. IV/5 Jon Pronker f Vlieland 10-8-1879.
Kw. IV/11 Trijntje Geest f Vlieland 31-8-1842.
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AANVULLINGEN KWARTIEREN
CATHARINA JOHANNA STEENBERGEN-LANGE

door ,

Ir. H. EHRHARDT

Sinds de inzending van de kwartieren van mijn grootmoeder, Catharina
Johanna Steenbergen-Lange, bij „Gens Nostra", gepubliceerd in nr. 1
van deze jaargang, ontving ik, hoofdzakelijk door de bemiddeling van de
Ahnenstammkartei te Dresden, nog de hierna vermelde aanvullingen.

I
Castens, Johann Dierch of Diederich, is abusievelijk aangegeven onder

no. 36. Dit moet zijn 40.
112. Bocquet, Anthoine, geh.
113. de Raet, Sara.
224. (vermoedelijk) Boquet, Laurent, wonend in Frankenthal. De familie

Bo(u) (c)quet is waarschijnlijk afkomstig uit La Ferté en Brie, en
vandaar om geloofsredenen naar Frankenthal gevlucht. Een bloei-
ende tak van deze familie heeft in de achttiende eeuw in Magdeburg
geleefd, waarheen een deel van de familie na de verwoesting van
Frankenthal door de Fransen, was gevlucht.

229. Ie Trichon, moet zijn Ie Tichon.
456. Baron, Cuny, Cury of Cyrique, overl. Hanau 1.1.1616, geh. Frank-

furt Main (25.2.) 1606
457. Essens, Margarethe.
458. Ie Tichon; Massin, geh. Hanau 30.1.1610
459. Charlier, Anna.
918. Charlier, Jean, afkomstig uit Mechelen. Sinds 1597 in Hanau-

Neustadt.

Omtrent het voorgeslacht van Elisabeth Monrad (69), Barbara Leopol-
das (35) en Thomas Lange (16), zijn de verkregen aanvullingen zo uit-
voerig, dat hun kwartieren hieronder opnieuw gegeven worden. Het hier-
na als eerste te noemen nummer geeft het kwartier aan ten opzichte van
de genoemden, het nummer tussen haakjes dat t.o.v. Catharina Johainna
Steenbergen-Lange.

KWARTIEREN ELISABETH MARCUSSEN-MONRAD

1. (69), Monrad, Elisabeth, geb. ca. 1634, begraven in Assens 18-4-
1720, geh. (68) Jörgen Marcussen, geb. 1617, overl. 1683, kapelan
(Kaplan) in Faaberg.

2. (138), Monrad, David, geb. Ketting op het eiland Alsen (Noord-
Sleeswijk) 18.9.1591, overl. ald. 6.8.1653, student te Rostock 1612,
en te Kopenhagen 25.7.1612, Diakonus in Hagenberg op Alsen
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1614, Kaplan in Oxbüll, eveneens op Alsen, 1616, Pastor in Ket-
ting 1623—1653,
geh. 1) 1616 Catharina, overl. 1631, dochter van Mathias Mastius,

Pastor te Oxbüll, en van diens vrouw Sara,
geh. 2) 4.9.1631

3. (139), Petersen (Petraei), Catharina.

4. (276), Monrad, Johannes, geb. Ülzen 1566, overl. Ketting 6.2.1623.
Student in Rostock 1586, Pastor in Ketting 1589—1623, geh. 1590.

5. (277), Vagetia, Anna. a)
6. (278), Petersen (Petraeus), Paul, geb. Rostock 25.3.1562, overl.

(ald.) 29.10.1611, hoogleraar in de theologische wetenschappen ald.
sinds 1604, Diakonus ald. 19.4.1592, Archidiakonus ald. 24.8.1609,
geh. 1) (Rostock) 1592 Gertrud Esse, geb. (ald.) ca. 1570, overl.

(ald.) 1601, dochter van de Universiteitspedel Peter Esse,
geh. 2) (Rostock) 1602

7. (279), Bock (Bocatia), Margarethe, geb. (Parchim) ca. 1577,
overl. (Rostock) voor 1631, geh. 2) Hermann Schlor[[ in Rostock,
geh. 3) 24.4.1615 Johann Brandt, geb. (Flensburg) 1589, overl.

(Sonderburg) 11.4.1654, Pastor in Sonderburg, zoon van
Matthias Brandt en van Magdalena geb. Brandes.

8. (552), Monrad (Mondrath), David, overl. 1579, Pasot in Ülzen
15..., Pastor in Eckernförde (Sleeswijk) 1567, Pastor in Cappel
(Kappeln) 1579, geh.

9. (553), Callenia, Anna, geb. Moedingen (Frankenthal).
10. (554), Vagetius, Johannes, student in Rostock 1566, Pastor in

Sonderborg 1572—1585, zoon van Stiftsvoogd Peder Cristensen in
Ketting en Anna Lowson.

12. (556), Petersen (Petrejus), Paul (Pawel), geh. (Rostock) ca. 1560
13. (557), Kaffmeister(s), Catharina.
14. (558), Bock (Bocatius), Anton (Antonius), geb. Pattensen in Nie-

dersachsen ca. 1550, overl. (Parchim) 18.7.1600, Superintendent
ald. sinds vermoedelijk 1580, maar in ieder geval voor 22.2.1582,
vanaf Pasen 1577 tot ten minste 1580 Padagogicus van het broeder-
klooster te Rostock, twee- of driemaal gehuwd,
? geh. 2) 1584 met N.N.
geh. 2) of 3) (Güstrow) 12.10.1585 Brigitta Piper, geb. Güstrow

ca 1565, overl. na 1602, dochter van Heinrich Piper, geb.
Hameln 1527, overl. Güstrow 15.8.1582, Mag., Tweede
Domprediker ald. 1568—1582, daarvoor eerste Pastor te
Grevensmühle ca 1561—1563 en Pastor aan de parochie-
kerk te Güstrow ca 1563—1568, en van Elisabeth geb. von
Stoislof.

geh. 1) (Rostock) 1576.
15. (559), Bording, Margarethe, geb. Kopenhagen 22.1.1559, overl.

(Parchim) 1583.
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16. (110-1), Monrad (Mondrath) ]acob, Pastor in Lautenthal bij Gos-
lar, na 40 jaar dienst in 1578 emeritus.
(Volgens de overlevering stamt de familie Monrad af van een mo-

lenaar, die zich onderscheiden zou hebben in de strijd tegen de Tur-
ken, en dientengevolge in de adelstand zou zijn verheven),
geh.?

17. (1105), Luther, Elisabeth. Volgens de overlevering een zuster van
de Kerkhervormer. Het Deutsches Geschlechterbuch (Gen. Luther-
Band 50), noemt haar echter niet, terwijl ook bij uitgebreide onder-
zoekingen door de Lutheridenvereniging niets in deze richting is
gevonden.

18. (1106),Callenius, Bernhard. Pastor in Moedingen.
28. (1116), Bock (Bocatius), Heinrich, geb. (Flensburg) ca 1520,

overl. (Sleeswijk) 1577, Mag., Pastor ald. (? 1550—1577), hiervoor
Kaplan, resp. tweede Pastor 1544—1549 te Pattensen, aldaar ver-
dreven 1549, stammend uit het Noordfriese geslacht Backsen,
geh. 2) Magdalena Johannis, dochter van Henrich Johannis en van

Engel geb. von Bargen,
(hertr. Johann Possetius, geb. ca 1590, overl. 1655, Mag.,
Pastor te Kappeln 1629—1655, zoon van Johann Posselius,
Professor te Rostock.)

geh. 1)
29. (1117), Blanckenbiel, Magdalena.
30. (1118), Bording, Jacob, geb. Antwerpen 12.7.1511, overl. Kopen-

hagen 13.9.1560, studeerde te Leuven, Parijs en Montpellier (medi-
cijnen), Dr. med. Bologna 1540; in 1537 rektor van een destijds
betrekkelijk bekende school te Carpentras (bij Avignon). In 1540
om geloofsredenen Frankrijk verlaten, waarna van 1540 tot 1545
praktiserend arts te Antwerpen. In 1545 opnieuw wegens zijn Pro-
testantse geloof gevlucht, en wel naar Hamburg, waar hij zich als
physicus vestigde. In 1549 of 1550 volgde een benoeming tot lijfarts
van Hertog Heinrich van Mecklenburg en hoogleraar aan de Uni-
versiteit van Rostock in de medicijnen. Als lijfarts te Rostock ont-
ving Bording jaarlijks 150 gulden, een vette os, 2 varkens, 4 scha-
pen, 2 Drömpt (?) rogge en idem mout, en hofkleding jaarlijks voor
?? personen. In 1556 of 1557 wordt Jacob Bording benoemd tot lijf-
arts van de Koning van Denemarken en hoogleraar in de medicijnen
aan de Universiteit van Kopenhagen.
Geh. Avignon 10.11.1538

31. (1119), Negrone, (Negroni, de Nigro, Nigroni), Francisca, geb.
Avignon 1523, overl. Rostock 16 (15).8.1580 (1581), (verkreeg in
1563 in Rostock een hoekhuis in de Kistenmacherstrasze).

60. (2236), Bordynk, Nicolaus, overl. Antwerpen 1530, koopman ald.
1500/1502 tot ca 1530,
geh.
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61. (2237), d'Adriani, Adriane, geb. Antwerpen ca 1485, overl. Utrecht;
verwant aan Paus Adrianus VI.

62. (2238), Negcone (de Nigro), Theramo (Thermio), geb. Genua,
overl. Avignon voor 1538. Behoorde tot een nog bestaand Genuees
patriciërsgeslacht (nu Marquese Negrone); moest als aanhanger
van Frankrijk in 1525 in de Napelse oorlog uit Genua vluchten,
waarna hij zich te Avignon vestigde. Koopman.
Geh. (Avignon) voor 1520

63. (2239), de Rochelle, ]eanne, overl. na 1538.

120. (4472), Bordynk, Nicolaus (Clawes), koopman te Lübeck, wordt
ald. in 1469 genoemd als „Schaffer" van de „Schaffermahlzeit" (b)
van de „Lübecker Bergenfahrer-Companie".
Overl. Antwerpen na 1482.

122. (4474), d'Adriani, Jacobus Jacobus(zoon), ca 1490 patriciër te Ant-
werpen. Behoorde tot het geslacht van de schilder Lucas Adviani
(Adriaensen).

124. (4476), Negrone, Mattheo, geb. Genua ca 1430, koopman ald.
126. (4478), de Rochelle, . . . , patriciër te Avignon.

248. (8952); Negrone, Constantino, geb. Genua ca 1390,
geh. voor 1419

249. (8953), Vivaldi, Maddalena. c)

496. (17904), Negrone, Gregorio, bijgezet in de San Domenico Kerk te
Genua 10.11.1410,
„1376 Schiffsoberst und Oberarzt der Genueser Flotte".

498. (17906), Vivaldi, B(a) (i)bilano, burger in Genua, c.)

992. (35808), Negrone, Filippo, 1410 Parochianus van de Santa Maria
de Vincis Kerk te Genua.
geh.

994. (35809), Mangiavacche, Violante Imperiale.

a) In het artikel, waarop deze gegevens een aanvulling vormen, abusievelijk aangege-
ven als 275.

b) Een „Schaffermahlzeit" is het jaarlijkse afscheidsmaal van de reders en dè schippers
voor de laatsten in het voorjaar na de winterrust weer zee kozen.

c) Volgens de „Ahnenliste Friedrich Christian Dahlmann' in de „Ahentafeln Berjihm-
ter Deutschen", Leipzig 1932, waaraan een deel van de aanvulling Bording en
Negrone zijn ontleend, misschien een afstammeling van de Vivaldi uit Venetië, die
in 1291 om de Kaap de Goede Hoop naar de Indische Oceaan voer.

Behalve rechtsstreeks uit Dresden zijn o.a. aanvullingen ontvangen van mevrouw Th.
Meister te Bad Kohlgrub/Obb., en de heren K. en E. Schultze te Hamburg en Dr.
med. Brenner te Tönder.
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KWARTIEREN BARBARA MONRAD-LEOPOLDAS

1. (35), Leopoldas, Barbara, geb. 14.5.1679 in Christiania, overl. in
•Gjerpen bij Skiën, 18 mei 1730,
geh. 1) ca 1695 in Cristiania Fraud Jörgensen (tolderdouaneambte-

naar),
geh. 2) 7.6.1707 David Monrad (34), geb. Assens 11.11.1666, overl.

Gjerpen 11.1.1746; eerder gehuwd met Abigael Flor (1682-
1704), predikant (sogneprest) in Gjerpen en proost in Bamle.

2. (70), Leopoldus. Herman, geb. Lübeck?, 'begr. Christiania 9.4.1696,
koopman ald.,
geh. 12.5.1674.

3. (71), Wiggers, Barbara, geb. Christiania 5.4.1654, begr. ald. 7.12.-
1692.

6. (142) .Wiggers, Herman, begr. 18.7.1658, in Christiania,koopman
ald., afkomstig uit Amsterdam,
geh. 1652.

7. (143), Jörgensdatter, Maren, begr. Christiania 5.6.1683.
14. (286), Nilssön, Jörgen,

De gegevens voor deze kwartieren werden hoofdzakelijk ontleend aan: Danmarks
Adel Aarborg 1949, betreffende het geslacht Lövenskjöld, onder welke naam Herman
Leopoldus Jr, broer van Barbara Monrad-Leopoldas in de adelstand verheven is.

KWARTIEREN THOMAS LANGE

1. (16), Lange, Thomas, geb. Lahgesund 23.4.1699, overl. Langesund
24.7.1773, „tolder in Langesund",
geh. Barbara Abigael Monrad, geb. 29.7.1711 Gjerpen, begr. Pors-
grunn 20.6.1792.

2. (32), Lange Gjertx (Gierdt), geb. Kopenhagen 1649, begr. 19 sept
1732 in Gjerpen, rechter,
geh. 1 jan. 1699 in Brönö.

3. (33), Mejer, Anna, geb. 1658 of 1659 in Trondheim, begr. Gjerpen
29.10.1737.

4. (64), Lange, Hans, begr. 3.9.1654 te Kopenihagen, Koopman (Kream-
mer) bij de Oostindische Compagnie ald.;

5. (65) Cathrine Kristina, begr. te Kopenhagen 29.8.1654;
6. (66), Meier, Thomas Edvardsen, geb. Jutland, Stiftschrijver in het

Trondheimschrift,
geh.

7. (67), Qstensdatter, Brigitte,
geh. 2), Laurids Pedersen Brix, burgemeester van Trondheim.

8. (128), Lange, Henrick.

348



12. (132), Demeier, Edvard Melchiorsen, overl. 1625, Pastor in Aggers
borg 1612,
geh.

13. (133), Nielsdatter, Inger, overl. na 1645,
ge'h. 2) Jörgen Iversen Brörup, pastor in Aggersborg).

14. (134), Nilssön. 0sten. geb. 28.10.1589 in Sörum bij Romerike, stud.
in Greifswald, Rostock, Jena, sogneprest Ringebo, Proost ïn Gud-
brandsdalen, overl. 10.10.1652,
geh. 10.9.1620.

15. (135), Skanke, Anna Andersdatter, overl. 1660.

16. (256), Lange, Hans, geb. ca. 1525, overl. Paasmorgen 1566, Barbier
en stadshoofdman a'ld.
geh. 1) Johanne Andersdatter,
geh. 2) ca. 1563.

17. (257), Povelsdatter, Karen o[ Catharina, overl. Kopenhagen 30.3.-
1607,
geh. 2) Thomas Vandhausen.

24. (264), Meier, Melchior Edvardsen, overl. 3.9.1612, Pastor in Ag-
gersborg; grafsteen staat in het portaal v. d. kerk ald.

25. (265), Hansdatter, Margrete, overl. Hjörring 4.3.1645,
geh. 2) 'Svend Pedersen, burgemeester in Hjörring.

28. (268), Berthelsen, Nils, tolder in Bragernaes, sorenskriver (kanton-
rechter) in Romerike en Solör,
geh.

29. (268), Qstensdatter, Dorothea,
30. (270), Skanke, Anders Lauritzsön, overl. 1619, sogneprest in Rin-

gebo,
geh.

31. (271), Lauritzdatter, Guri.

58. (538), Baardsön, 0ysteun, sogneprest in Rakkestad in de 7 jarige
oorlog; misschien behorende tot het geslacht Ronsensvaard.

Geraadpleegd is verder:

a. Acends, Otto F., Gejstligheden i Slesvig og Holsten, Personal Historik Tidskrift;
Art. „Lagmand Giert Langes Afstamming", av Direktör Th. Hauch-Fausböll,
Slaegten Monrad, Gennem fem Hundrede Aar, Fjerde Linie, samlet av Ditlev
Monrad.

b. Optegnelser om Vendsysselske Praestefamileirl, av C. Klitgaavds, Stamtavle over
Familien Kielland von Axel Kielland med dens kognatiske ascedents.

137 en 274 in het oorspronkelijke artikel zijn onjuist.
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WELKE VOGEL STAAT AFGEBEELD OP HET KERKZEGEL
VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE 'S-GRAVENHAGE?

Op bovenstaande vraag, gesteld door Dr. } . ]. Woldendorp te Ressen
(Over-Bet.) in Gens Nostra, no. 1, januari 1961, blz. 21, het volgende.

Het is 'bekend dat graveurs het wel eens minder nauw namen met het
graveren van wapens, waardoor wel eens een wijziging ontstond in de
afbeelding die men bedoeld had. Zo zal men niet te veel waarde moeten
hechten aan het aantal eieren, dat men op afbeeldingen van verschillen-
de vogels op hun nesten ziet; zie bovengenoemd artikel.

Zou in dit geval misschien de pelikaan voorgesteld zijn, die in de ico-
nografie de liefde symboliseert, omdat zij (volgens een legende) haar
hongerige jongen met haar eigen bloed voedt, dat uit de door haar zelf
opengereten borst stroomt? Symbolisch zou dan de pelikaan de voorstel-
ling van de kerk zijn en de hongerige jongen de lidmaten.

Wel is waar worden op de afbeelding geen jongen gezien, maar wie
weet wat voor onduidelijke gegevens de graveur ten dienste hebben ge-
staan en dat hij er maar het beste van maakte, waardoor een geheel af-
wijkend zegel ontstond... dat geaccepteerd en gebruikt werd!
Zeist M. C. SIGAL

Op bldz. 21 van deze jaargang stelt Dr. J.J. Woldendorp de vraag,
welke vogel bedoeld kan zijn op het Haagse Kerkzegel en wie hem hel-
pen kan bij de verklaring van de symboliek.

Ik wil met dit laatste deel van de vraag beginnen; 'het is 'het meest
precaire punt. Een zegel is ten slotte ook een vrucht van de heraldieke
boom en inderdaad werd daar oudtijds graag met symboliek gewerkt
(vgl. Speculum Majus van Beauvais, Le Bestiaire).

De calvinistische voorvaderen waren echter te nuchter om zich aan die
uit de middeleeuwen afkomstige symboliek over te geven en wij zullen het
veel dichterbij moeten zoeken. Het zegel verleent zijn waarde aan zijn
venerabele ouderdom en aan het feit, dat de voorvaderen het gebruikten.
Houd 'het ver van de ,,symbolische Spielereien" en van uitleggingen, die
in een waas van duistere geleerdheid hun leegte willen verbergen.

Voor iemand, die veel "wapens gezien -heeft, is de afgebeelde vogel
zonder twijfel de vogel Struis. Men bedenke, dat de stempelsnijders voor
uitheemse dieren aangewezen waren op de min of meer betrouwbare
platen in reisbeschrijvingen enz. en op verhalen. Als 'hij een ooievaar had
moeten afbeelden, zou ihij dit zeker gedaan hebben op een wijze, dat het
dier herkenbaar was. Een phoenix komt nauwelijks in aanmerking.

Ik geloof de plank niet ver mis te slaan, als ik aanneem, dat de bijbel-
vaste kerkeraad gedacht heeft aan de struisvogel van Job 31 vs 16, welke
vogel ,,'haere eijeren in de aerde laet ende in het stof die verwarmt, ende
vergeet dat de voet die drucken kam ende de dieren des velts die vertrap-
pen konnen". Dus o.m. een waarschuwing waakzaam te zijn.
Bussum. A. K. VINK.
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MEDEDELINGEN OVER HET ACHTERHOEKSE
GESLACHT ALBERS UIT RUURLO III

door W. ALBERS

In voorgaande mededelingen1) wordt onder V B sub 8 genoemd
Willem Albers. Van hem en zijn nageslacht kan het volgende worden
vermeld:

I. Willem Albers, ged. Zutphen 19 nov. 1793, gest. ald. 23 sept.
1839, tr. ald. 31 mrt. 1819 johanna Catharina Koopman, geb. Zut-
phen 13 mei 1796, gest. ald. 5 dec. 1864, dr. van Leendert Koop-
man, meesterkleermaker, en Johanna Maaldrinks.

Ter gelegenheid van zijn huwelijk spreken zijn oudere broeder
Bernardus en diens vrouw Jenneken Coolhaas (zie voorgaande
mededelingen onder VI B 1)) een heilwens uit in de vorm van een
spreukdicht. (Uit Broeder- en Zustermin):

„Heilwensch
aan

Onsen geliefden Broeder en Zuster
W. Albers en C. Koopman

ter gelegenheid hunner plegtige Echtvereeniging
den 31 van Lentemaand 1819

Uw beider Echt verbond! zien wij te vreden aan
In ware, kalme vreugd, ontspringt ons oog een traan
Thans groet U 't vrolijk hart, als Jonge Echtelingen!
Bloeit sierlijk, Echtlijk Paar!, niets moet U heil verdringen.
Reikt ons de Vriendschapsband! die immer ons verbind,
Opdat men tusschen ons, steeds reine achting vind,
Een Feest! gantschrijk van vreugd is met deez dag geboren
Door niets zien we U geluk, ontluisterd, nog verstoren,
Een hart en eene Ziel deelt in Uw heugenlijk Lot,
Roept U welmenend toe: geniet de Gunst van God!
Ervaart op eiken dag, zijn allerruimsten Zegen,
Niets store U geluk, niets houd Uw welvaart tegen;
Zijn hand die U verbond, geleide U voortaan,
Uw Echt zie Hij gestaag, met Vaderliefde aan.
Staart dan de toekomst aan, Gods gunst blijv U verzeilen.
Treed moedig op U Pad, mocht nimmer leed U kwellen.
Een Bloem die nooit verdort, wierd door Uw Echt geplant
Rijst Vreugde-Galmen! rijst, versier deez Liefde band!
Met Liefde aan 'het hoofd, kunt Gij U veilig achten
In Uwen taak met lust Gods Zegening verwachten.
Neemt onsen Heilgroet aan; — Geweven wierd den draad,
Hoe broos die dan ook zij, van 't geen ter zijde staat.

Bernards Albers
J: Coolhaas"
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Een tiental jaren na zijn huwelijk verlaat hij Zutphen en leeft
gescheiden van zijn gezin. In 1835 woont hij te Sas van Gent2).
Hij staat daar echter niet in de 'burgerlijke stand ingeschreven en
het is niet bekend welk beroep hij daar uitoefende.
Uit dit huwelijk werden, behalve drie jong overleden dochters en
een jong overleden zoon, geboren:
1. Leendert Johannes, volgt Ha.
2. Derk, volgt ILb.

Ha. Leendert Johannes Albers, geb. Zutphen 9 juni 1821, claviger aan
het stedelijk gymnasium te Zutphen, gest. ald. 26 dec. 1891, tr.
ald. 12 nov. 1851 Honorine Petit dit de la Roche, geb. Zutphen
15 sept. 1822, gest. ald. 10 okt. 1909, dr. van Jean Petit dit de la
Roche en Geertrui van den Brink.
Uit dit huwelijk 1 dochter: •
1. Christina Honorina Albers, geb. Zutphen 29 okt. 1863, gest.

ald. 15 apr. 1950, ongehuwd.

Ilb. Derk Albers, geb. Zutphen' 20 dec. 1830. Aanvankelijk lag het in
zijn bedoeling drogist of apotheker te worden. Op zijn zeventiende
jaar, 7 febr. 1848, liet hij zich inschrijven als leerling in de artsenij-
mengkunde bij de heer D. I. Munteindam, apotheker en drogist 3 ) .
Anderhalf jaar later ging hij school op de z.g. Klinische School
te Haarlem:

„Op den 1 Augustus 1849 is bij de Provinciale Commissie van
Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht in Noord Holland,
residerende te Haarlem, als leerling bij de Genees-, Heel-,
Verlos-, en Artsenijmengkundige School te Haarlem ingeschre-
ven voor de Artsenijmengkundige lessen: Dirk Albers.

Uit naam der Commissie Voornd:
w.g. J. A. van Bemmelen, president

M. N. Beets, secretaris*)"

Na een vijftal jaren (18 mei 1854) legde Derk zijn drogisten-
examen af voor de Provinciale Commissie van Geneeskundig On-
derzoek en Toevoorzicht in Gelderland. (,,In de kennis, vereischt
tot de uitoefening van het 'beroep van Droogist, geëxamineerd heb-
bende Derk Albers, geboren te Zutphen, oud 23 jaren, en bevonden,
dat dezelve in voornoemd examen zeer voldoende bewijzen van
kunde en ervaring heeft aan de dag gelegd, heeft besloten gemel-
den Derk Albers tot Droogist te bevorderen, etc").

In 1818 was er een staatsdiploma voor drogisten ingesteld, dat bij

*). Deze secretaris, M(artinus) N(icolaas) Beets, sedert 1803 apotheker te Haar-
lem4), was de vader van Nicolaas Beets, de schrijver van de beroemde „Camera Obs-
cura", welk bbek een tiental jaren eerder in beknopte vorm voor het eerst verschenen
was (1839). -
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de nieuwe wet op de geneeskunde in 1865 werd afgeschaft. Tot
apotheker kon men alleen aan de universiteiten worden opgeleid.
De drogist stond toendertijd tot de apotheker in dezelfde-verhou-
ding als de heelmeester tot de arts. Wat. de verhouding Klinische
School-Hogeschool betreft, deze is het beste te vergelijken met de
thans bestaande verhouding Hogere Technische School-Technische
Hogeschool. De Haarlemse Klinische School (opgericht in 1824,
opgeheven in 1865) gaf dus een eerste onderricht in de kennis van
genees- en artsenijmengkunde en, na goed afgelegd examen, bega-
ven dan ook verschillende leerlingen van de Haarlemse school zich
naar de universiteiten om hun opleiding volwaardig te maken (arts,
apotheker)5).

Derk Albers zou zich echter noch als drogist, noch als apotheker
vestigen. In 1820 had Oersted de magnetische werking van de
elektrische stroom ontdekt, welke ontdekking o.a. leidde tot de
constructie van het Morse-toestel (1836) waardoor het mogelijk
werd lang electrische weg berichten over grote afstanden over te
brengen op zodanige wijze, dat de toepassing op grote schaal mo-
gelijk werd. De telegrafie beloofde een belangwekkend communi-
catiemiddel te worden. In 1852 werd in Nederland de telegraaf-
dienst geopend. Derk Albers had deze ontwikkeling met grote
belangstelling gevolgd en hij werd de eerste directeur van het in
dit plan opgerichte Rijkstelegraafkantoor te Zutphen. Hij was lid
van de gemeenteraad te Zutphen (liberaal 1899—1901) en ouder-
ling van de Lnth. Evang. Gemeente ald. Hij tr. Beverwijk 21 juni
1866 Helena Lud'jvica Albectina Op den Oort, geb. ald. 23 nov.
1837, gest. Zutphen 29 juni 1897, dr. van Ds. Casparus Op den
Oort, Luthers predikant te Beverwijk en Louisa Antoinette Adela-
ide van der Aa. Hij. stierf op hoge leeftijd te Zutphen 7 juni 1916.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Louisa Antoinette Adelaïde Albers, geb. Zutphen 21 juli 1867,

onderwijzeres en secretaresse van de plaatselijke afdeling van de
Sociaal Democratische Arbeiders Partij ald., st. Wolfheze 7 dec.
1939, ongehuwd.

2. Casparus Albers, geb. Zutphen 20 okt. 1868, gest. ald. 21 okt.
1869.

3. Henriëtte Caroline Albers, geb. Zutphen 11 sept. 1870, privaat-
lerares m.o. engels, gest. Arnhem 25 nov. 1946, ongehuwd.

4. Wilhelmina Johanna Catharina Albers, geb. Zutphen 14 okt.
1872, gest. Arnhem 29 dec. 1957, tr. Zutphen 22 juli 1909
Lambertus de Wit, geb. Enkhuizen 3 juli 1861, directeur der
posterijen te Den Helder en Delft, gest. Renkum 14 juli 1926,
zn. van Cornelis de Wit en johanna Catharina van V/agten-
donk, weduwnaar van Johanna Magaretha Schinkel.

5. Barend Jacobus, volgt lila.
6. Casparus, volgt Illb.
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lila. Barend Jacobus Albecs, geb. Zutphen 24 sept. 1874, trok op 18-
jarige leeftijd naar Califomia (Verenigde Staten van Noord-
Amerika) om fruitkweker te worden. Hij had zich, mede onder
•invloed van zijn vader, grondig voorbereid. Niet alleen had hij
zich de nodige taal- en landbouwkennis eigen gemaakt, doch tevens
had hij zich bekwaamd in praktische zaken als timmeren, bewerken
van grond, omgang met paarden en vee etc. Hij vestigde zich te
Toluca (North Hollywood), kocht gronden, bouwde zich een groot
houten 'huis en legde zich in hoofdzaak toe op het kweken van
perziken. Hij werd amerikaans staatsburger. Ondanks een gevoelige
tegenslag in het begin (hij had zich borg gesteld voor iemand die
failliet ging) bouwde hij zich een bloeiend bestaan op. Hij was lid
van het bestuur van een plaatselijke bank (California Bank). In
North Hollywood is een straat naar hem genoemd. Hij overleed te
North Hollywood mei 1945. Hij tr. North Hollywood 11 nov. 1913
Henriëtte Carolina Haak, geb. Zutphen 2 dec. 1877, dr. van jan
Jans Haak, apotheker te Zutphen, tevens bekwaam portretschil-
der6), en Albertina Henriëtte Carolina Op den Oorf. (Zij was de
half zuster van Helena Ludovica Albertina Op den Oort (zie onder
llb) en dochter van Ds. Carparas Op den Oort uit diens derde
huwelijk met H(enriëtte) C(aroline) Starre).
Uit dit huwelijk 1 zoon:
1. Barend Jacobus Op den Oort, volgt IVa.

IVa. Barend Jacobus Op den Oort Albers, geb. North Hollywood (Ca-
lifornia, Ver. Staten van Noord Amerika) 22 dec. 1919. Toen de
tweede wereldoorlog uitbrak, studeerde hij economie. Nadat 'hij
was afgestudeerd (University of California) werd hij ingelijfd bij
het amerikaanse leger. Hij ontving zijn training te New York, waar
hij trouwde (waarsch. 10 mrt. 1944) met Betty Ann Howland. Na
zijn militaire opleiding werd hij ingezet in Frankrijk (3e leger).
Tijdens de belangrijke doorbraak over de Rijn van generaal Patton,
welke begon met het offensief in de nacht van 23 op 24 mrt. 1945
en leidde tot het binnenru'kken van de geallieerde legers in het
duitse rijk, verloor hij het leven. Hij sneuvelde als amerikaans
luitenant te Remagen (West-Duitsland) 23 mrt. 1945. Hij ligt
begraven te Margraten (Limburg, Nederland).
Uit het huwelijk met Betty Arin Howland, die later hertrouwde
met B. E. Maurer (Los Angelos), 1 zoon:
1. Barend Gary Albers, geb. North Hollywood 28 mei 1945,

leerling highschool.

Illb. Dr. Casparus Albers, geb. Zutphen 4 apr. 1876, rector van het
gem. gymnasium te Arnhem, diaken Luth. Evang. Gem., erelid van
het dispuut Literis Sacrum. Casparus (door zijn familie Parus,
door zijn medestudenten te Leiden Rus genoemd) maakte in juli
1892 met zijn neef Sicco Haak (student, eveneens te Leiden) een
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voetreis vanuit Zutphen, via Amsterdam, Beverwijk, Haarlem, Delft,
Leiden etc. om bezienswaardigheden te aanschouwen, groeten over
te brengen aan familie en kennissen, en theaters en een rederijkers-
kamer te bezoeken volgens een nauwkeurig reisschema, opgesteld
door vader Derk Albers. Hij promoveerde te Leiden 11 okt. 1901
tot doctor in de klassieke letteren op het proefschrift getiteld: ,,De
diis in locis editis cultis apud Graecos". Hij st. Arnhem 4 juni 1958,
tr. Haarlem 2 aug. 1906 Sara Carolina Leussen, geb. Deventer
21 jan. 1879, gest. Arnhem 9 mrt. 1932, dr. van Gerrit August
Leussen, majoor der infanterie, en Sara Carolina Rouffaer.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gerrit August, volgt IVib.
2. Bernard Jacobus Albers, geb. Leeuwarden 2 nov. 1909, docto-

randus klassieke letteren, leraar gymnasium te Arnhem, Nijme-
gen en Assen, later directeur openbare leeszaal en bibliotheek
Laren-Blaricum, lid Rotaryclub Laren, penningmeester van de
gemeenschap Laren-Blaricum-Huizen van het Humanistisch
Verbond, tr. Hilversum 26 mei 1961 Jacoba Hendrica Muller,
geb. Delft 26 juni 1913, directrice openbare leeszaal en biblio-
theek te Hilversum, dr. van Ir. Johann Heinrich Muller, werk-
tuigbouwkundig ingenieur, en ]ohanna Godefrida Hooghwinkel.

3. Helena Ludovica Albertina Albers, geb. Hengelo 25 nov. 1914,
tr. Arnhem 25 mei 1942 Dr. Pieter Maarten Endt, geb. Naarden
9 juli 1916, hoogleraar in de experimentele natuurkunde aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht, lid Kon. Acad. van Wetensch.,
ondervoorzitter F.O.M., zn. van Ir. Pieter Hendrik Endt en
Margaretha Neumann.

IVb. Gerrit August Albers, geb. Leeuwarden 25 aug. 1907, arts te Beek-
bergen, tr. Groningen 9 febr. 1948 Lucia Geertruida van der Valk,
geb. Amsterdam 6 febr. 1920, dr. van ]ohan Wilhelm van der Valk,
hoogleraar huidziekten Rijksuniversiteit te Groningen, en ]eannette
Prakke.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Casparus Albers, geb. Beekbergen 17 dec. 1948.
2. Jeannette Carolina Albers, geb. Beekbergen 11 mrt. 1950.
3. Lucia Henriette Albers, geb. Beekbergen 7 mrt. 1952.
4. Johan Wilhelm Bernard Albers, geb. Beekbergen 21 sept. 1953.

Literatuur
1. W. Albers, Gens Nostra 10, 139, 153, 169 (1955); lfc 117 (1961).
2. Brief van Willem Albers te Sas van Gent aan Johanna Catharina Koopman te

Zutphen d.d. 1 juli 1835.
3. Verklaring afgegeven door de Plaatselijke Kommissie van Geneeskundig Toevoor-

zicht te Zutphen.
4. Naamen der Apothecars beginnende met het jaar 1661; zie ,,Uit de geschidenis der

pharmacie te Haarlem" door W. F. Daems, Haarlem (1943) en „Geschiedenis der
Pharmacie in Nederland" door W. Stoeder en P. van der Wielen (1890).

5. Mededeling door Dr C. van de Haar, gem. archief Haarlem.
6. Mededeling door Mevrouw M. Haak, Arnhem.
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VRAGENRUBRIEK
Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de N.G.V.,

die met 'hun onderzoek zijn vastgelopen of die met andere personen
verbinding zoeken op genealogisch of heraldisch gebied. Alleen wanneer
is gebleken, dat de verlangde gegevens niet via de Contactdienst kunnen
worden vefkregen, kunnen vragen in deze rubriek gesteld worden.

De vragen dienen op aan één zijde beschreven papier ingezonden te
worden aan de redactie-secretaris van „Gens Nostra", postbus 976,
Amsterdam-Centrum.

138. TIMMER.
Gegevens gevraagd van Willem Timmer, geb. 6 mei 1823 te Harderwijk. Bekend is

het volgende: Vader is Gerrit Timmer geb. 17-12-1789 te Harderwijk, overl. te Harder-
wijk, overl. te Harderwijk 31-8-1841. De moeder was Aaltje Rijkcrts, geb. ongeveer
1792 te Ermelo, niet te Harderwijk overleden. Uit dit huwelijk nog een dochter Johanna
of Janna, geb. 19-1-1825 welke op 13 april 1851 aangenomen werd.

Deze laatste huwt als weduwe van Rubbert Spek op 13 juni 1849 te Harderwijk met
Gerrit Bolder. De bevolkingsregisters van Harderwijk nog die van Ermelo, nog het
kerkelijk archief te Harderwijk konden verdere gegevens verstrekken.

Gevraagd de gegevens van het eventuele huwelijk van Willem en de daaruit voort-
gekomen kinderen. Een mogelijkheid bestaat dat hij op onbekende datum naar Amerika
geëmigreerd is.

C. W. TIMMER, Corn. Krusemanstraat 1811, Amsterdam-Z.

139.
a. Pieter Out Veehouder, * 26 juli 1813 te Edam, X 28 mei 1837 te Puremerend met

Grietje van Broekhuizen. Gevraagd de datum van overlijden.
b. fean Benard, Kousenwever, * Brienon l'Archeveque in Frankrijk, gehuwd met Marie

Michelle Monet(e), * Dordrecht. Gevraagd data van geboorten, huwelijk, overlijden.
c. fan Bevnatd Kousemaker, wed. van feanne Stu (Estu), * -^ 26/29 maart 1728 te Em-

merik, gehuwd 20 aug. 1756 te Leiden (Ned. Ger.), met Johanna (Anna) Neuféglise,
* 3 mei 1739 te?. Gevraagd plaats van geboorte en overlijdensdata.

d. Henerik Benard. * 30 sept. 1784 te Amsterdam, X 8 mei 1808 in de Luth. Oude Kerk
te Amsterdam Johanna Eggeraat, * 22 sept. 1784 te Amsterdam. Gevraagd beroep
van Henderik Benard, en overlijdensdata.

e. Jan Eggeraat Herv. X 27 febr. 1780 in de Ned. Ger. Kerk (N.K.) te Amsterdam
Hester Stalie. * 1757 te Amsterdam. Gevraagd data van geboorte en overlijden.

f Eggeraat, X Johanna Sofia Coenen vóór 1755. Kinderen geboren te Amsterdam.
Gevraagd: geboort-, huwelijks- en overlijdensdata.

g. Pieter Neufégtise, Mr. chirurgijn, *^ .6 /10 maart 1688 te Leiden, gehuwd met
Magdalena Nourtier, * ~v. 12/18 febr. 1689 te Leiden (Waals). Gevraagd plaats en
datum van huwelijk.

h. Frans Graafschap, ^ 1 febr. 1671 te Leiden (Marekerk), ° X 29 okt. 1701 te Leiden
met Abigael Kreket, ™. 16 okt. 1672 te Leiden (Hoogl. Kerk). Gevraagd: overlij-
densdata.

i. Wilhelmus van der Wijden, * maart 1815 te ?. f '3 dec. 1879 te Hillegom, gehuwd
met Geertruida Hoogzaad, * aug. 1818 te?, -f 12 dec. 1879 te Hillegom. Gevraagd
volledige geboortedata en plaats en huwelijksdatum en -plaats.

j . Bouwe Eebbes, X Susanna Elisabeth Jedeker. Gevraagd geboorte, huwelijk en over-
lijden. Uit dit huwelijk werd 25 maart 1816 te Amsterdam geboren Gijsbertha Eli-
zabeth.

k. Frans Barkhuyzen, X Anna Margaret Soet. Gevraagd geboort, huwelijk en over-
lijden. Uit dit huwelijk werd ~N. 10 jan. 1773 te Amsterdam (Herv.), Willem Henderik.

1. Aris Jan Hardenberg X Maria Emerentia Helmers. Gevraagd geboorte, huwelijk en
overlijden. Uit dit huwelijk werd ^. 17 april 1774 te Amsterdam (Herv.), Francina
Maria.

m. Jan Jacob Barkhuysen, Stuurman, * 1798 te Amsterdam, X 24 dec. 1817 te Amster-
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dam Thecesia Christina van Rheden, * 1794 te Amsterdam. Gevraagd volledige
geboortedata en overlijdensdata.

n. Johan van Rheden X Angentina van Helden. Gevraagd geboorte, huwelijk en over-
lijden. Uit dit huwelijk \verd * 1767 te Amsterdam (Herv.), Pierre.

o. Frans de Noellen X Therese Loneux. Gevraagd geboorte, huwelijk en overlijden.
Uit dit huwelijk werd * 1770 te Amsterdam (Herv.), Theresia.

p. Pierre van Rheden, * 1767 te Amsterdam, Herv. X 2 juli 1793 te Amsterdam (Nieu-
we Kerk) Theresia Denoelle, * 1770 te Amsterdam. Gevraagd volledige geboorte- en
overlijdensdata.

q. Joseph Wibmer X Madelaine Pierson. Uit dit huwelijk * 28 dec. 1792, .^ 6 jan.
1793 te Amsterdam (Waals), Jean Baptiste Didier. Gevraagd geboorte, huwelijk en
overlijden van deze echtelieden, alsmede het huwelijk (na 1811) van Jean Baptislr.
Didier Wibmer.

r. Paul Jaquemar X Marie Lefevre, beiden f vóór 1810, uit dit huwelijk * 1769 te
Sedan in Frankrijk, Pierre. Gevraagd geboorte, huwelijk en overlijden van de echte-
lieden.

s. Pierre Jaquemar, Geref. * 1769 in Sedan (Frankrijk) X 6 juni 1792 te Amsterdam
Marie Anne de Massard, * 1767 te 's-Gravenhage, Geref. Gevraagd volledige geboor-
te- en overlijdensdata.

J. J. BENARD, Kerkweg 6, Zeddam (gem. Bergh).

ANTWOORDEN

130a. VAN DOORNUM.
I. Albert Jansz. van Doornum, geb. Leer (doop is daar niet gevonden) 177/78, „Klei-

dermacher Meister" te Emden, f aldaar 22 juni 1837, tr. Emden 22 jan. 1806
Geeske Janssen, geb. ald. 4 aug. 1778, f na 1849, dr. van Jan Ernst Janssen, mr.
timmerman, en Trijntjen Roelfs.
Hieruit 5 zonen en 1 dochter w.o.;

II. Gerhardus van Doornum, geb. Emden 23 febr. 1825, vertrok omstr. 1847 naar
Amsterdam, in 1855 tot Nederlander genaturaliseerd. Hieruit een takje van Door-
num, waarvan de enige manlijke nazaat thans is;

IV. Dr. Ir. Gerhard Anton W. van Doornum, geb. 19 aug. 1909, hoofdingenieur bij de
„Fuel Research" te Pretoria (Z.A.), waaruit een dochter.
Zijn halfzuster is Francisca van Doornum, geb. Rotterdam 21 nov. 1904, sedert
1933 echtgenote van de apotheker Jan Gerrit Timmers te Assen.
Mogelijk ten overvloede zij nog opgemerkt, dat Do(o)rnum een plaatsje in Oost-
Friesland is.

G. C. HELBERS, Vaart z.z. 53, Assen.

130e. DALMAN.
In de Amsterdamsche Courant van 1704 wordt bekendgemaakt, dat Jan Dalman en

zijn huisvrouw Maria Pisaert een Franse kostschool hebben opgericht te Leerdam.
Dit zijn kennelijk de ouders van de aangehaalde Cornelis Jansz. Dalman.

B. J. DE GROOT. Groenewal 35, Heukelum (Z.H.).

130o. QUICK.
Destijds ontving ik van de heer H. Quick te Utrecht gegevens over de familie Quick,

welke ik hier laat volgen, met aanvullingen uit mijn eigen gegevens:
I. Pieter Heimensz. Quick, geb. te Hedel, landbouwer, tr. Kerkwijk 7 dec. 1704 Wil-

lemke de Gier Mauritsdr., geb. te Delwijnen.
II. Hijmen Quick, geb. te Hedel, landbouwer, armmeester, kerkmeester, buurmeester

en schepen te Bruchem, tr. ald. 14 mei 1731 Johanna Soermans, ged. Bruchem 5
april 1711, dr. van Aarnout (geb. te Hurwenen) en Lijsbeth Cornelissen (geb. te
Bruchem).
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Quick, ged. Bruchem 24 febr. 1732, armmeester en kerkmeester te Bruchem
2. Aarnout Quick, ged. Bruchem 30 nov. 1733.
3. Wilhelmina, ged. Bruchem 24 april 1735, tr. ald. 13 dec. 1767 Laurens Hassel-

man, schoolmeester, schepen (1796) en collecteur der Verhoudingen (1796) ald.
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4. Aarnout Quick, ged. Bruchem 27 okt. 1737.
5. Salomon Cornelis Quick, ged. Bruchem 9 april 1741, armmeester, kerkmeester

en buurmeester te Bruchem, f Zaltbommel 15 april 1821, tr. Bruchem 22 sept.
1774 Remina Johanna Brouwers, ged. ald. 12 mei 1742, dr. van fan en Feijke
Soermans.
Uit dit huwelijk een nog bloeiende tak.

6. Adrianus Quick, ged. Bruchem 5 juni 1744, armmeester, groot-armmeester (1796),
kerkmeester en schepen te Bruchem. '

7. Elisabeth Remina Quick, ged. Bruchem 17 juli 1746, tr. ald. 8 okt. 1770 Acie
Brouwers, ged. te Kerkwijk.

8. Cornelis Quick, ged. Bruchem 1 dec. 1748, armmeester, buurmeester, schout en
secretaris te Bruchem, tr. ald. 13 mei 1804 Willemke Keilen, geb. te Delwijnen.

9. Hermanus fohannes Quick, ged. Bruchem 12 maart 1752, armmeester, kerkmeester
en schepen te Bruchem, schepen in het Hoge Gericht van Zuilichem, tr. Aaltjc
Juin, geb. te Driel.

Wapen Quick:
3 vogels met vrij lange staarten (k\vikstaarten) (2,1). Helmteken: dito vogel.
Hiermee zegelde Peter Dingemans Petersz., 24 mei 1802 schepen in het Hoge Gericht

van Zuilichem, blijkens zijn lakafdruk op een testament in de Besloten Testamenten
van Zuilichem in het Rijksarchief te Arnhem.

De heer R. T. Muschart tekende hierbij destijds aan: „zeer twijfelachtig of dit zijn
wapen is, want vergelijk Dingemans met een leeuw."

Inderdaad gebruikte Peter Dingemans niet zijn eigen cachet, doch dat van zijn achter-
neef Hermanus Johannes Quick (II, 9) .

T.a.v. de familie Soermans (zie boven) is het volgende wellicht van belang:
De naam Soermans komt in de Rechterlijke Archieven ook voor als Soermond en

Suermond. Misschien bestaat er verwantschap met de Suermondt's afkomstig uit Culem-
borg, later te Wageningen (behandeld in N.P. en N.L. 1917, 1919 en 1920).

Vraag:
Bestaat er verwantschap tussen fohann Georg Michael, geb. 1738, -f Velsen 15 febr.

1800, kapt. art., tr. ca. 1763 Johanna (130, j) en mijn voorvader Jan Marlijn
(Johann Martin) Michaelis, woont te Overveen en Velsen, tr. Hendrika de Jong.

Dr. uit dit huwelijk Geetruy Michaelis, ged. Overveen 9 okt. 1768, f Amsterdam 10
febr. 1835, tr. Velsen 26 maart 1791 Harmanus Stap.

W. H. DINGEMANS, Radioweg 23, Amsterdam.

130z.
Omtrent Teunis IJserman Jansz. noch omtrent echtgenote Maijken Sanders werden ge-

gevens ontdekt in het lidmatenregister der hervormde kerk van Heukelum van 1672
(oudste), 1682 en 1686.

In het lidmatenregister van 21 sept. 1682 komen voor Jan Teunisse IJserman en zijn
vrouw Grietie Paulus (nos. 77 en 78) verder Antonij Teunisse IJserman en zijn vrouw
N eelt je Volke (nos. 118 en 119).

Ook in de lidmatenlijst van 23 okt. 1686 komen genoemde personen voor.
In het lidmatenregister van 1672 komen deze Jan en Antonij waarschijnlijk zoons van

Teunis IJserman Jansz. niet voor. Voorts komt in een brief van de magistraat van Heu-
kelum van 19 mei 1698 Jan IJserman als lid van die magistraat voor.

B. J. DE GROOT, Groenewal 35, Heukelum (Z.H.).

DORLANT
(antwoord op vraag CXXIII DORLAND in „Gens Nostra" mei 1959, p. 119)

Nog steeds komen er vragen bij mij binnen over het Geslacht Dorland, waarover ik
reeds enige artikelen heb geschreven. Zelfs van Amerika bleek mij belangstelling te
bestaan, daar ik ook vandaar enkele vragen toegezonden kreeg. Om vooral de Ameri-
kaanse Dorlands enige belangwekkende gegevens te verstrekken, het volgende:

Volgens bovengenoemde vraag uit „Gens Nostra":
A. Lambert Janse Dorland, arriveerde 16 april 1663 met het schip „Bontekoe" van de
W.I.C. te Nw. Amsterdam en huwde daar in 1665 met Hermina Janse Peters.
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1. Jan Lamberts Dorlant, Ao 1641 vermeld in de Protocollen van Kortenhoef, wonende
te Hilversum. (Zie ,,Gens Nostra" aug/sept. 1960, p. 214).

2. Lambert Dorland.
In verband hiermede vermelden we hier de doop van Magdalena dr. van

3. fan Martens en Jasobje Lambevs, te Loenen, op 13 october 1611 gedoopt.

Dan zien we in 1627 optreden Johan Martens Dorlant, als man en Voogd van zijn
vrouw Marritje Goijertsdochter; en in jan. 1631 in een boedelkwestie: Johan Jans Dor-
landt en Magdalena Jans Dorlant zijn zuster, geassisteerd met Johan Martens Dorlant
en Marrigje Goijertsdogter, egteluijden, hunlieder Vader en Moeder. (Zie „Gens Nostra"
juli/aug. 1959, p. 179—80).

Hier zien we duidelijk uitkomen de Magdalena ged. te Loenen op 13 okt. 1611, wier
Moeder Jacobje Lambers heette.

Genoemde Jan Martens Dorland is ontwijfelbaar een zoon van Marten Jans Dorlant
(genoemd in de „Sententien van Vreeland van 1566—1570). Later is er in Kortenhoei
sprake van Marten Jans Dorlant, herbergier aldaar Ao. 1657, broer van Gerrit Jans
Dorland.

Zou het echtpaar Jan Martens (Dorlant) en Jacobje Lambers te Loenen, hierboven
genoemd, niet de Overgrootouders kunnen zijn van Lambert Janse Dorland in 1663 in
Amerika gearriveerd? \Vant het spoor van de „Christian name" Lambert, is hier wel
klaar te vinden. Marrigje Goijertsdr. zou de tweede vrouw kunnen zijn en Jacobje Lam-
bers, de eerste.

En nog als verdere gegeven: Trouwen te Amsterdam 25 sept. 1683, Hendrik Lambersz.
Dorland, oud 22 jaar, Lakenwerker van Hilversum; met Marritje Joosten (Boek 511,
p. 404 Gem. Arch. Amsterdam), hij geass. met zijn broeder Lambert Lamberts Dorland.
omstreeks 1660. Doopboeken uit die tijd van Hilversum zijn niet aanwezig; zij zijn ver-
brand in 1776. Dit houdt dus duidelijk in, dat er te Hilversum in 1660 of reeds eerder,
een Lambert Dorlant was, en toen reeds gehuwd. Deze zou een broer kunnen zijn van
Jan Lammers Dorland, vermeld onder I, Ao. 1641. Doch hier gaan we tot gissingen
over. Eén ding is echter zeker, dat de Dorlant's van Loenen, Kortenhoef, Vreeland en
Breukelen van één geslacht zijn, aangezien het verband, (gezien de vele gegevens die
ik bezit).

Tot hiertoe de gegevens die in mijn bezit zijn, waarmede ik meen weer een pin in de
rots te hebben geslagen, waardoor we weer hoger kunnen klimmen.

E. VAN ALPEN, „Alpheim", Bern. Luninckstraat 4, Deventer.
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