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VINK
Antwerpen—Zierikzee

Een tweetal rampen zou het samenstellen van deze genealogie thans vrij-
wel onmogelijk maken. De eerste is onoverkomelijk: de brand in de bewo-
gen oorlogsdagen in Middelburg, waarbij een deel van de Zeeuwse archiva-
lia verloren ging. De tweede is van huiselijker aard: het weggooien van
mijn aantekeningen tijdens een „schoonmaak" in de twintiger jaren. Ik heb
mij indertijd hierover niet druk gemaakt, want ik had de geslachtslijst al
opgesteld en het zou een kleine moeite geweest zijn in Zierikzee de akten
nog eens over te nemen. Men stelt zo iets elk jaar weer uit, totdat het on-
verwachte geschiedde en de kerkeboeken verloren gingen. Het is daarom,
dat ik. het oudste deel van de genealogie (tot circa 1800) zou willen publi-
ceren, immers bij onderzoekingen, die nu worden aangevangen, moet men
het zonder tal van gegevens stellen.

Het enige nog een weinig officiële dokument, dat mij rest, is een afschrift
van de oudste Zierikzeese akte van de hand van de bekende onderzoeker
P. D. de Vos (de schrijver van de Vroedschap van Zierikzee), Deze luidt:

+ + + Den 16 Maij (1655)
getrouwt den Claes Bastiaensen jm geboortig van Antwerpen,
10 Junij 1655 varend gesel met

Adriaentje Marinus jdr van Zierikzee
en beide daer wonende

Men zou denken, dat nu eenvoudig de doopakte van Claes Bastiaensz
in Antwerpen opgezocht kon worden. De zaak ligt echter anders, want d:
boeken van de gereformeerden, die omstreeks 1600 hun kinderen niet meer
in de katholieke kerken hadden laten dopen, zijn, althans volgens mij ver-
strekte inlichtingen, bij een latere wraakneming vernietigd.

Kort na de oorlog van 1914 ging ik in Antwerpen zoeken en kreeg een
plaatsje bij de bureeloverste van de burgerlijke stand, met wie ik uitvoerig
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van gedachten heb gewisseld over het wel en wee dezer wereld. Toch kwam
ik thuis met een paar honderd aantekeningen over verscheiden geslachten
Vink, uit de registers van R.K. kerken. Allereerst een huwelijksakte van
29-6-1630 van een Sebastianus Vicq en Joanna Savarj (getuigen Jo(hann)es
Aubin en Staphanus Fauvel. Is hier een streepje op de letter i weggelaten,
de bekende afkorting voor n, of zijn het immigranten uit een franstalige
streek? Ik neem dit laatste aan, gezien de namen van de getuigen.

Eerder denk ik de grootvader van de Zierikzeese varende man voor mij
te hebben bij de doop van drie kinderen van Nicolaas Vinck(en), 1579,
25 juni, Johanna, 1581, 22 juni (Jo(hann)es, beide uit Lijnken Hans (van
Tricht) en 1595, 25 juli, Jacobus, uit Catharina Merckx. De moeder van
(Ni)Klaes Vink kan zijn geweest Janneken Claesses en zijn zuster een Clara,
maar bij deze supposities laat ik het. De poorterboeken hielpen mij even-
min verder, zodat mijn hoop op een of andere toevallige vondst van onze
Vlaamse vrienden blijft gevestigd.

Volgens overlevering zegelde een nakomeling met „een vink op een takje",
doch een oud stempel vertoont een merk, waarop een Vink.

De naam Vink is afkomstig van een voornaam Vink, welke ik na de
vijftiende eeuw als zodanig niet meer vond. Dus wel in oudere akten. Men
verklaart deze naam uit de voornaam Fenne met de uitgang -ke, doch ik
durf deze uitleg niet beoordelen. Wel bleek mij, dat er talloze geslachten
Vink zijn, die niets met elkaar te maken hebben. Er is trouwens een tiental
verschillende wapens bekend.

De summiere lijst, die ik uit de Zierikzese kerkeboeken opstelde volgt nu,
doch tal van bijzonderheden, zoals huwelijken van dochters, zijn met het
verloren gaan van mijn aantekeningen zoek geraakt.

GENEALOGIE

I. Claes Bastiaensz. (De Vinck), varensman, tr. Zierikzee 10-6-1655
Adriaentje Marinus (Capiteynl); kinderen, ged. Zierikzee: Bastiaen,
volgt IIA; Marinus, ged. 30-12-1657; f overl.; Marinus, volgt II B;
Janneken, ged. 27-2-1661; Maiken, ged. 10-7-1663; Tonis, volgt II C;
Klaasje, ged. 25-6-1671; Anna, ged. 3-9-1673; Willem, ged. 10-1-
1675; Anna, ged. 10-9-1676, Claes, volgt IID.

IIA. Bastiaen Claesz. (De) Vink, schipper, ged. Zierikzee 7-5-1656, huwt
Zierikzee 15-8-1679 Maatje Mels, ged. 4-1-1665, dochter van Mels
Cornelisz en Leende Ariaans. Kinderen: Adriaan, ged. 16-4-1680;
Mels, volgt UIA; Adriaantje, ged. 1-8-1683; Claas, ged. 16-12-1685;
Leentje, ged. 3-12-1686; Claas, ged. 20-9-1689; Claas, ged. 18-8-
1693.

UIA. Mels Bastiaansz Vink, ged. Zierikzee 11-12-1681, overl. ± 1737,
huwt Zierikzee 8-7-1705 Huygje Leenderts Molleman, ged. 9-6-1682,
dochter van Leendert Jansz en Rokusje Cornelis. Kinderen: Bastiaan,
volgt IV A; Lena, ged. 11-5-1708; Cornelis, ged. 16-3-1710; Rocus,
volgt IV B; Leendert, ged. 31-11-1715; Maatje, ged. 15-10-1718;
Leendert, volgt IV C.
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IV A. Basüaan Vink, ged. 3-6-1706, huwt Zierikzee 13-12-1752 Grietje
Verdijke uit Haamstede. Kinderen: Mels, ged. 21-5-1755; Catharina,
ged. 19-3-1758 (verder onbekend).

IV B. Rocus Melsz Vink, ged. Zierikzee 12-4-1712, huwt Zierikzee 10-4-
1745 Aaltje Jacobsz Tailer, van Zierikzee. Kinderen: Huigje, ged.
7-1-1746; Jacob, ged. 24-3-1747; Mels, ged. 13-11-1748; Jacob,
ged. 18-3-1750 (verder onbekend.)

IV C. Leenden Vink, ged. Zierikzee 29-11-1722, begr. Stavenisse 27-9-
1785, huwt ald. 12-11-1746 Elisabeth de Neef (wede Johs van de
Wal), ged. Fijnaart 26-2-1719, begr. Poortvliet 6-3-1792, dochter
van Jacobus en Adriaantje van Antwerpen. Kinderen: Huigje, ged.
Zierikzee 24-9-1747; latere kinderen ged. Stavenisse: Huigje, ged.
2-3-1749, huwt ald. 7-5-1777 Floris van Triest, van St. Annaland;
Jacobus, volgt VA; Adriana, ged. 5-8-1753, overl. vóór aug. 1774,
huwt ald. 17-9-1772 Paulus Verstraten, van 's Heer Arendskerke;
Roka, ged. 22-7-1756; Mels, volgt VB.

VA. Jacobus Vink, winkelier, ged. Stavenisse 21-2-1752, overl. Colijns-
plaat 9-9-1839, huwt ald. I 14-3-1772 Lydia Biersteker, ged. ald.
15-8-1748, overl. 10-10-1811, dochter van Wouter en Jasperijntje
Boutersc; huwt II 12-5-1812 Isabella de Wee, geb. IJzendijke ±
1774, overl. Colijnsplaat 22-3-1853, dochter van Hendrik en Maria
Catharina Maas. Kinderen: ongedoopt, begr. 22-10-1778; Elizabeth,
geb. 22-8-1780, huwt Colijnsplaat 5-3-1800 Adriaan de Smit, van
Wissekerke; Jasperina, geb. 29-1-1782, begr. 11-3-1782; Jasperina,
geb. 7-2-1783, overl. 2-7-1840, was gehuwd, I met Johannes Pieter
Wagenaar en II met Jacob Verhulst; Leenden, dijkgraaf, secr. en
ontv. te Colijnsplaat, geb. 29-5-1786, overl. 16-9-1860, huwt ald.
18-3-1812 Adriana van der Meule, dochter van Johannes en Maria
Heijmans (hieruit nakomelingen); levenl. kind, begr. 5-3-1790; Jaco-
ba Catharina, geb. 18-10-1816, overl. 17-9-1817.

VB. Mels Vink, winkelier Stavenisse, ged. ald. 4-4-1762, overl. 11-12-
1844, huwt I 28-4-1786 Geertje Marinus Klippel, geb. St. Maartens-
dijk ± 1764, dochter van Marinus Pieterse en Willemina van Driel,
(alias Van der Hiele), overl. 27-7-1820, huwt II 6-9-1821 Erkje van
Rooijen, dochter van Lambrecht en Adriaantje Pot, overl. 24-11-
1834. Kinderen: Elysabeth, ged. 25-3-1787, overl. 21-11-1846, huwt
ald. 1809 Lowijs Roozemond, zoon van Danker en Lena Eerland;
Willemina, geb. 17-4-1789, huwt 25-5-1813 Johannis Quist, overl.
6-7-1845, zoon van Johannes Anthonissen en Catharina Lauwrisse
Pipping; Helena, geb. 3-10-1797, overl. 17-1-1848 huwt Jan Stout-
jesdijk, zoon van Maarten en Cornelia van Oost; Maria, ged. 26-10-
1800, begr. 19-3-1801; Maria, geb. 29-8-1802, begr. 14-9-1802.
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IIB. Marinus Claasz. (De) Vink, ged. Zierikzee 24-11-1658, huwt I 15-6-
1681 Suzanna Telle Vogelaar, huwt II 29-6-1695 Adriaantje Thonis.
Kinderen: Claas, ged. 26-7-1682; Claas, volgt III B; Barbara, ged.
15-12-1686; Telle, volgt III C; Adriana, ged. 29-5-1696; Lena, ged.

t 6-11-1697; Adriana, ged. 12-4-1699; Lena, ged. 7-11-1700.

III B. Claas Marinusz Vink, ged. 6-4-1684, huwt 16-8-1711 Huijbrechtje
Huijberts, van Zierikzee. Kinderen: Marinus, ged. 5-5-1712; Marinus,
ged. 22-4-1721 (verder onbekend).

III C. Telle Marinusz Vink, ged. Zierikzee 1-8-1688, huwt I 6-9-1713 Ja-
comijntje Jacobs op 't Slik, van Zierikzee, huwt II 12-4-1727 Mar-
grita Thonis, van Zierikzee. Kinderen: Marinus, ged. 27-7-1714;
Suzanna, ged. 20-4-1717 (huwt Leendert Schaapekaas); Jacob, ged.
1-11-1718; N eelt je, ged. 29-10-1719; Jacomina, ged. 17-7-1721;
Lena, ged. 28-1-1731; Jacob, ged. 7-4-1733; Thona, ged. 19-9-1736.

IIC. Thonis Claasz. {De) Vink, ged. 5-8-1668, varensman, huwt 1694
Neeltje Jans, van Zierikzee. Kinderen: Adriana, ged. 3-4-1695; Mary,
ged. 25-12-1696; Adriaantje, ged. 15-10-1699; Claas, ged. 7-12-
1704; Claas, volgt IIID. •

IIID. Claas Thonisz Vink, ged. Zierikzee 22-3-1707; huwt 20-5-1732
Maatje Jans de Grande, van Zierikzee. Kinderen: Tonis, ged. 22-7-
1732; Lauwerina, ged. 2-2-1734; Tonis, ged. 8-5-1735; Janna, ged.
9-1-1737 (verder onbekend).

IID. Claas Claasz Vink, ged. Zierikzee .. . ., varensman, huwt 11-4-1694
Maatje Bots, van Zierikzee. Zoon:Claas, ged. 3-4-1695 (verder on-
bekend).

KRAAMVROUW MET KIND BEGRAVEN
Den 14 dito ( = Augustus 1778) is begraven Aafje Jans Zuydgeest

met een doodt geborgen vrugt in haar arm, in het graf op no. 15, 't graf
f. 1=.—.— en is eens beluydt ƒ. —.12.—.

(De Lier, no. 3. Register van ontvangst voor het beluiden van in de kerk
of op het kerkhof begravenen, 1685—1805).
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HET GESLACHT SCHAAP TE KATWIJK AAN ZEE
door

D. ROB

I. Stamvader van dit geslachtx) was Ary Americksz., gehuwd te Katwijk
aan Zee 13 december 1659 met Meijngsie Gijse, beiden van Katwijk
aan Zee. Gereformeerd.

Kinderen:
1. Ameryck, zie II.
2. Gijsbert, ged. 6-8-1662 te Katwijk aan Zee.
3. Maertje, ged. 21-12-1664 te Katwijk aan Zee.
4. Dirk, ged. 9-5-1666 te Katwijk aan Zee.
5. Ariaent je, ged. 9-5-1666 te Katwijk aan Zee (no. 4 en 5 zijn dus

tweelingen).
6. Kind N.N., ged. 25-11-1668 te Katwijk aan Zee.
7. Jannetie, ged. 15-11-1671 te Katwijk aan Zee, getuigen waren:

Dievertie Ameriks. en Maertie Gijse.
8. Machtelt, ged. 10-10-1677 te Katwijk aan Zee, getuige was Jaepie

Gijse.
9. Jaepie, ged. 10-11-1683 te Katwijk aan Zee, getuige was Trijntie

Jacobs.

II. Ameryck Ariaens, werd gedoopt te Katwijk aan Zee 7 november 1660,
huwde te Katwijk aan Zee 25 maart 1685 met Aegie Cornelisse, geb.
te Katwijk aan Zee en gedoopt aldaar 4 maart 1663 als dochter van
Cornelis Cornelisz. en Neeltge Cornelisse. Gereformeerd.

Kinderen:
1. Lijsbeth, ged. 9-9-1685 te Katwijk aan Zee, getuigen waren Jan

Cornelisz. en Maertie Gijse, gehuwd te Katwijk aan Zee 23-1-1713
met Jacob van Duivenbode.

2. Dina, ged. 13-10-1686 te Katwijk aan Zee.
3. Arie, TIC III.
4. Kornelis, ged. 2-12-1696 te Katwijk a/d Rijn, jong overl.
5. Neeltje, ged. 23-2-1698 te Katwijk aan Zee, jong overl.
6. Cornelis, ged. 8-3-1699 te Katwijk aan Zee, jong overl.
7. Neeltje, ged, 4-11-1703 te Katwijk aan Zee.
8. Cornelis, ged. 23-11-1704 te Katwijk aan Zee.

III. Arie Ameriks. Schaap werd gedoopt te Katwijk aan Zee 20 februari
1689, getuige was Meijngse Gijse, zijn grootmoeder; hij huwde te Kat-
wijk aan Zee 12 oktober 1709 met Lijsbet Dirks. Boesaard, dochter
van Dirk Boesaard en Maertie Pieters. Gereformeerd.

') Zie „Gens Nostra", 1959, pag. 237.
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Kinderen:
1. Aagje Schaap, ged. 23-3-1710 te Katwijk aan Zee, getuige was

Lijsbet Ameriks.
2. Maertje Schaap, ged. 10-4-1712 te Katwijk aan Zee, getuige was

Maart je , jong overl.
3. Maertje Schaap, ged. 23-7-1714 te Katwijk aan Zee, getuige was

Maartje Cornelisse.
4. Cornelis Schaap, ged. 22-11-1716 te Katwijk aan Zee, getuige was

Maartje Jacobs, jong over].
5. Cornelis Schaap, ged. 5-12-1717 te Katwijk aan Zee, getuige was

Maartje Cornelisse, jong overl.
6. Dirk Schaap, ged. 20-8-1719 te Katwijk aan Zee, getuige was

Maartje Jacobs.
1. Amerik Schaap, zie IV.
8. Marietje Schaap, ged. 6-2-1726 te Katwijk aan Zee, getuige was

Maertje Corn. Boezaert, jong overl.
9. Marijtje Schaap, ged. 30-11-1727 te Katwijk aan Zee, getuigen

waren Dirk Boezaard en Lijsbet Jacobs, jong overl.
10. Kornelis Schaap, ged. 10-2-1729 te Katwijk aan Zee, getuige was

Lijsbeth Jacobs. Vlieland.
11. Marijtje Schaap, ged. 31-12-1730 te Katwijk aan Zee, getuige was

Lijsbeth Jacobs.

IV. Amerik Arisz. Schaap werd gedoopt te Katwijk aan Zee 1 januari 1723,
getuige was Lijsbet Ameriks., hij huwde te Katwijk aan Zee 5 september
1745 met Ariaantje Aris. de Reus, dochter van Arie Dirks. de Reus en
Nies je Aries. Zuijderduijn. Gereformeerd.

Kinderen:
1. Lijsbet Schaap, zie Va.
2. Ary Schaap, ged. 15-10-1747 te Katwijk aan Zee, jong overl.
3. Nies je Schaap, zie Vb.
4. Ary Schaap, ged. 17-1-1751 te Katwijk aan Zee, jong overl.
5. Ariaantje Schaap, ged. 30-9-1753 te Katwijk aan Zee, jong overl.
6. Ary Schaap, zie Vc.
7. Arrijaantje Schaap, ged. 21-11-1756 te Katwijk aan Zee, gehuwd

te Katwijk a/d Rijn 16-4-1781 met Cornelis van Duijne.
8. Aagje Schaap, ged. 8-7-1759 te Katwijk aan Zee, jong overl.
9. Aegje Schaap, ged. 7-11-1762 te Katwijk aan Zee.

Va. Lijsbet Ameriks. Schaap werd gedoopt te Katwijk aan Zee 20 februari
1746, huwde te Katwijk aan Zee 14 februari 1773 met Arie Jansz. van
Duijvenvoorden, zoon van Joannes (Jan) Duijvenvoorde en Marijtje
Pieters van den Bosch. Haar echtgenoot werd op 6 maart 1741 te
Noordwijk gedoopt (R.K.). Voor kinderen en andere gegevens zie G.N.
1959, blz. 235—238. Gereformeerd.
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Vb. Niesje Schaap werd gedoopt te Katwijk aan Zee 19 oktober 1749,
huwde te Katwijk aan'Zee 17 april 1774 met Cornelis Pieters Hellen-
berg (de geslachtsnaam werd ook vermeld als Heiburg bij de doop van
hun kinderen), zoon van Pieter Cornelisse Hellenberg en Maartje Janse
Verheij. Hij werd te Katwijk aan Zee 24 april 1746 gedoopt. Geref.

Kinderen:
1. Ariaantje Hellenberg, ged. 1-10-1775 te Katwijk aan Zee.
2. Pieter Hellenberg, ged. 6-10-1776 te Katwijk aan Zee.
3. Lena Hellenberg, ged. 15-4-1781 te Katwijk aan Zee.
4. Amerik Hellenberg, ged. 22-6-1783 te Katwijk aan Zee.
5. Stijntje Hellenberg, ged. 2-7-1786 te Katwijk aan Zee.
6. Niesje Hellenberg, ged. 10-1-1790 te Katwijk aan Zee.

Vc. Ary Schaap werd te Katwijk aan Zee 17 november 1754 gedoopt, hij
huwde te Katwijk aan Zee 30 april 1775 met Arendje Arends. van
Rhijn, dochter van Arent Arisz. van Rhijn en Arentje Jacobs. Buijs.
Zij werd te Katwijk aan Zee 20 september 1750 gedoopt. Gereformeerd.

Kinderen:
1. Amerik Schaap, ged. 10-3-1776 te Katwijk aan Zee.
2. Jaapje Schaap, ged. 10-5-1778 te Katwijk aan Zee.
3. Ariaantje Schaap, ged. 6-2-1780 te Katwijk aan Zee.
4. Ary Schaap, ged. 13-1-1782 te Katwijk aan Zee, jong overl.
5. Ary Schaap, ged. 25-5-1783 te Katwijk aan Zee.
6. Jacob Schaap, ged. 24-7-1785 te Katwijk aan Zee.

Wat de oorsprong van de naam betreft, welke voor het eerst wordt aan-
getroffen omstreeks 1700, kunnen wij slechts op vermoedens afgaan. Eén
dezer mogelijkheden is, dat de eerste naamdrager(s) zich bezig hield(en) met
het houden van schapen op de geestgronden vlak achter de duinen te Katwijk.

De naam Schaap komt in vele delen van ons land voor. Een verwantschap
met andere geslachten Schaap is zeer onwaarschijnlijk, mede in verband met
de geringe migratie van Katwijkers in vorengenoemde perioden. Het is zeer
aannemelijk, dat velen van dit geslacht met de zeevisserij hun brood ver-
dienden.

Het Katwijkse geslacht Schaap was uitgesproken Nederduits-Gereformeerd
en behoorde reeds vroeg tot de protestanten.

Nadere gegevens omtrent dit geslacht en aanverwante takken zullen door
de schrijver zeer op prijs worden gesteld.

Oktober 1961.
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GEVELSTENEN: „MOLLENBERCH 1714" EN
„IN DE DRIE MOLLEN"

door

S. F. MOLLENBERG

In de ± 5 0 meter lange
tuinmuur van het gemeente-
museum te 's-Gravenhage zijn
o.a. twee gevelstenen ingemet-
seld, waarvan de eerste - mo-
gelijk - betrekking heeft op
de geslachtsnaam Mollenberg.

a. De gevelsteen „Mollen-
berch 1714", voorstellende
een bergje, waarover vijf mol-
len kruipen. Aan de boven-
zijde draagt hij het jaartal
„1714" en aan de onderzijde
is de naam „Mollenberch"
ingebeiteld.

b. De gevelsteen „In de
drie mollen," die ons drie
van die kruipende rondsnuf-
felende diertjes te zien geeft.

De gevelsteen „Mollenberch 1714" is afkomstig van het hoekhuis Nieuwe
Molstraat 26 - Paviljoensgracht te 's Gravenhage (uit de zijmuur aan de Pa-
viljoensgracht).

Een aantal jaren geleden — zo werd mij verteld — was de zijmuur aan
de Paviljoenstraat gescheurd. Ook de foto van de steen geeft deze verticale
scheur te zien. Bij de reparatie bleek, dat de steen in de weg zat. De werk-
lieden haalden hem uit de muur en legden hem in de tuin van het huis. Ge-
lukkig heeft het gemeente-museum er zich toen over ontfermd en hem bijtijds
in de tuinmuur van het museum laten inmetselen. Hieraan is het te danken,
dat de steen voor het nageslacht is bewaard gebleven.

Hoe de toenmalige bewoner of eigenaar van het huis, op het idee kwam
de steen in 1714 te laten inmetselen, is onbekend. Dat hij daarmee bedoelde
het huis te dopen, kan niet worden aangenomen. Immers reeds lang vóór
1714 droeg het huis de naam „Mollenberch" of Mollenburch". Toch zal
er omstreeks 1714 wel iets gebeurd zijn, dat het wettigde om de gevelsteen,
die een sprekende uitbeelding is van de naam „Mollenberg", te laten aan-
brengen. Vaak dienden gevelstenen vroeger als visitekaartjes voor de be-
woners; zij gaven het huis zijn naam en cachet.

Enkele vragen komen op. Is het niet aannemelijk, dat het huis in 1714
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vernieuwd is? Iets dat onderzoekers bij ervaring ondervonden een reden te
zijn om een gevelsteen te doen aanbrengen. Zulk een vernieuwing (verbouw
of herbouw) was meestal een verbetering of vergroting, hetgeen weer tot
uitdrukking kwam in de „verpondinge" (de belasting, die de huizenbezitters
hadden te voldoen van de waarde van hun huis), die dan sinds de verbouwing
een paar gulden hoger lag.

Nemen we een vernieuwing aan in 1714, dan was het aanbrengen van de
gevelsteen, slechts een doen voortbestaan in beeld van de vanouds bekende
huisnaam.

De vorm en het beeld van de gevelsteen maken echter de indruk ouder te
zijn dan 1714. Men kan zich dus afvragen of niet op de oude gevelsteen
enkel maar het jaartal 1714 — als herinnering aan de verbouwing — er
toen is ingehakt. In het bestaande huis zijn geen 17de eeuwse bouwsporen
meer te vinden, zodat moet worden aangenomen, dat de verbouwing in 1714
vrijwel een herbouw zal zijn geweest.

En waar — mogelijk — (als toen in de 18de eeuw meestal het geval was)
de raamindeling veranderde (het raam werd van kruiskozijn tot schuif,
raam en langer) kan het ook zijn, dat toen de gevelsteen een plaats in de
zijgevel kreeg (soms bleven ze in de achtergevel bewaard).

Waar het huis inderdaad een Lod. XVI-karakter heeft, heeft ook later
in de tweede helft van de 18de eeuw (±1760—1770) nog een algehele ver-
bouwing plaats gevonden, welke ook een reden kan zijn geweest tot over-
brenging van de steen van de voorgevel (de gebruikelijke plaats) in de Nieu-
we Molstraat naar de linkerbovenhoek in de zijgevel, waar de steen zijn
laatste plaats heeft gehad.

In het pand zijn geen belangrijke details meer aanwezig; helaas is zelfs
de trap geheel verdwenen.

Hoewel er geen bevestiging van werd gevonden, kan worden opgemerkt,
dat het tegenwoordige pand een samenvoeging is van twee panden, die op
deze plaats hebben gestaan.

Onder nr 52, blz. 151 van deel j a ^ i
III van de voorlopige Lijst der
Nederlandse Monumenten van
Geschiedenis en Kunst (Utrecht,
A. Oosthoek 1915) komt de vol-
gende beschrijving voor:

Nieuwe Molstraat 26. Bak-
stenen gevel. Lodewijk XVI, met
bergstenen plint en stoep met
ijzeren hek en leuning. Deurom-
lijsting met bovenlicht..

In de literatuur over gevelste-
nen wordt ..De Mollenberch"
wel vermeld, echter zonder na-
dere gegevens.
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In F. Kerdijk, Haagse straatnamen, en Mededelingen van de Ver. ter be-
oefening van de geschiedenis van Den Haag, 2e deel, 1876, is iets over het
huis te vinden, o.a. dat reeds in het midden der 17e eeuw het huis onder
de naam „Mollenberch" voorkomt en dat de straatnaam „Nieuwe Molstraat"
waarschijnlijk is ontleend aan het huis.

Bij een onderzoek in de oude transportregisters in Den Haag heb ik
enkele gegevens kunnen achterhalen over een paar bewoners of eigenaars
van het huis in de eerste helft van de 17e eeuw, maar ik ben er niet in
geslaagd aan te tonen of er al dan niet relatie is tussen het huis en de ge-
slachtsnaam Mollenberg.

Op 26-6-1631 werd een huis en erf, gen. Mollenburch in de Nieuwe
Molstraat gekocht door Pieter de Beaufort, commissaris van de Monsteringe.
Het transport van het huis is geschied bij Willich decreet; de registers van
de decreten behoren tot het Archief van het Hof van Holland en berusten
op het Algemeen Rijksarchief te 's Gravenhage.

Genoemde Pieter de Beaufort verkocht het huis 29-4-1639 aan Pieter
van Heijnsbergen. De hierop betrekking hebbende transportakte berust in
het gemeente-archief van 's Gravenhage.

Over de gevelsteen „In de drie mollen" is weinig bekend. Het gemeente-
museum te 's Gravenhage schrijft mij: „Deze gevelsteen is afkomstig van een
blekerij van die naam, die aan de Loosduinse kant van 't Westeinde moet
hebben gestaan, vlak bij de Blekerslaan. Volgens de wijkindeling van 1797
in wijk A, nr. 206-208."

Tot slot wil ik hier mijn dank betuigen aan de heren H. W. Alings te
Amsterdam en C. Roodenburg te Haarlem voor de steun, die ik van hen
mocht ondervinden en aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te 's-
Gravenhage. Het Hoofd der Afdeling Restauraties van deze Dienst was zo
vriendelijk in het hier meergenoemde pand een architectonisch onderzoek
te doen instellen, waarbij mijn veronderstellingen juist werden bevonden.

BIJLAGE !

Uit: Willig decreet van het Hof van Holland betreffende het huis Mollenburch te
's-Gravenhagee, 26 Juni 1631 Uit Inv. no 3511, het vierde register van Sententien
inzake willige en onwillige decreten 1628—1632

A r c h i e f H o f v a n H o l l a n d .

Willich decreet Gerrit Oom Claesi
van Somer Impetrant.

Hyselendoorn
Gezien bij den Hove van Hollant 't intendit, exploieten, acten ende andere muni-

menten den selven Hove overgegeven van wegen Gerrit Oom Claesz van Somer
woonende tot Alphen eerst geëxecuteerde in materie van onwillich decreet ende nu
bij mutatie Impetrant van willich decreet Op ende jegens jouffrouwe Johanna van
der Burch, jouffrouwe Johanna van Wassenaer ende Duvenvoorde, d'erffgenamen van
Gerrit Willemsz van der Bije de voochden van de kinderen van Dirck Cornelisz van
Bladen, Pieter Dircxz de Vries, timmerman alhier in den Hage, den griffier van den
voorsz(eght) hove, Mr. Andries van Berlicum, secretaris der stadt Rotterdam, ende
Pieter de Beaufort, commissaris van de monsteringe opposanten ende voorts allen den
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geenen die eenich recht, actie ofte toeseggen zouden willen pretenderen op zeeckere
huysinge ende erve staende ende gelegen alhier in den Hage in de Nieuwe Molstraat
genaempt Mollenburch, staende ten Oosten ende ten Zuyden op gemeene muyren. Item
noch op drie andere huyskens ende erven staende ende gelegen achter de voorsz
huysinge ende responderende op de thuyn vant selve, belent ten oosten hy impetrant,
ten suyden het erff van Jan Willemsz, santvoerder, ten westen de Heeregracht ende
ten noorden de Heerestraet, zijnde de voorsz groote huysinge vrij zonder yet daarop
staende ende det drie andere huyskens belast met drie hondert gulden capitaels toe-
commende d'erffgenamen van Cerrit Willeboortz, van der Bije die den coper tot zijnen
laste heeft genomen zonder meer belastinge dan behouden den heer zijn recht met
dijen verstande, dat de zijtmuyr van het vuytterste cleyne huysken es een gemeene
muyr, die oock bij de voorsz Jan Willemsz santvoerder gemeen mach gebruyckt wer-
den. Synde mede d'selve groote huysinge te Mey toecommende noch belast met twee
jaren huyre, die den jegenwoordigen bewoonder van de selve huysinge daeraen noch
hebbende es doch met twee rosenobels mach geredimeert werden mitsgaders op see-
ckere andere huysinge ende erve mede staende ende gelegen in de voorsz Nieuwe
Molstraat, belent ten oosten Sacharias Macharis, ten westen het voorsz. huys genaempt
Mollenburch, ten noorden de Heerstraat ende ten zuyden de sloot van den ouden
Baillu Oosthoorn. Ende noch seecker ledich erff met een halve schuyre daarop staende,
belent ten oosten het voorsz. vercochte huys, ten zuyden mede de sloot van Oost-
hoorn, ten westen de Heeregracht ende ten noorden 't voorsz. huys metten thuyn
Mollenburch, staende 't voorsz. huys alles op gemeene muyren, zijnde de muyr ten
noorden de voorsz. drye huyskens, jegenwoordich toecommende Pieter Beaufort, staen-
de gemeen ende waerinne de eygenaers in gevalle dat zy op 't leedich erffve mochten
comen te timmeren zoude mogen anckeren, synde d'selve huysinge belast met een
somme van ses hondert gulden capitaels, losbaar den penning sesthyen, toecommende
Mr. Cornelis Verhooch die den copers tot heuren laste moeten nemen, met vordere
conditie dat de waterlosinge, die 't selve huys is hebbende, door 't voorsz. huys Mol-
lenburch moet werden gestopt ende dat d'selve copers haer waterlosinge op haer eygen
erve zullen moeten nemen ende zijnde d'selve huysinge ende erve voort vry, behouden
den Heer zijn recht, gech.ms ende deffaillianten. 't Voorz. hoff met rype deliberatie
van raide deurgesien ende overgewegen hebbende alle 't geene ter materie dienende
was, in den name ende vanwegen de Hooge Out (autoriteit?) ende graeffelicheiyt van
Hollant, Seelant ende Vrieslant, heeft geratificeert ende geapprobeert, ratificeert ende
approbeert mits desen de proceduyren van Sonnendaechs ende marctdaechs geboden
in desen in materie van onwillich decreet gedaen ende geexploieteert ende daerop 't
decreet nu van onwillich in willich decreet gemuteert ende verandert is, mits dat alle
de cooppenningen voor de vercochte goederen belooft, by de respectieve copers ge-
bracht zullen worden in de griffie van den voorsz. hove omme op de preferentie
vandyen voor den selve hove gedisputeert te werden. Ontslaet voorts volgende 't
gesustineerde ende consent van parthyen den voorn. Pieter Dircxz. de Vries mede
opposant in desen van de coop van 't huys ende erve, genaempt Mollenburch breder
hier vooren vermeit, 't welck hy op den lOden Mey anno XVI hondert dertich by 't
afftrecken der segels van den wassche hier ten hove heeft gecocht. Heeft voorts voort
proffijt ende vuyt machte van de deffaulten by de voorn, impetrant in desen geobti-
neert, den voorsz. gedaechdens ende deffaillianten ende elcx van hen versteecken
ende versteeckt hen 't selve hoff mitsdesen van alle exceptien declinatoir, dilatoir,
peremtoir, desensien, weeren, recht, actie ofte toeseggen die zy ende elcx van hen in
desen hadden mogen doen proponeren ofte pretenderen aen ofte op te voorsz. respective
huysingen ende erven, interponeert het decreet op te voorz. vercopinge, kerck ende
marctdaechs geboden ende andere solempniteyten in desen gedaen ende gehouden,
onterft d'voorsz. impetrant vercoper, deffaillianten ende allen anderen van de voorsz.
respective huysingen ende erven, ervende, vestigende ende decreterende daer inne mits
desen de voorn, respective coopers haren erven ende nacomelingen ofte actie van
haerlieden hebbende omme deselven te mogen gebruycken, behouden ende besitten
als haerlieden vry eygen goet in der manieren voorsz. ende volgende de coop voor-
waerden daer van synde Imponerende hierop d'selve impetrant, deffaillianten ende
allen anderen een eeuwich swygen ende silentium.

Gedaen in den Hage by Mrs. Nicolaes Cromholt, Heere van Vryehouve, president,
Pieter Couwenburch van Bloys, Reymer van Persyn, Johan Oom van Wyngaerden
ende Hugo Blocq, raetsluyden van Hollant ende gepronunchieert den XXVIsten Juny
anno 1631.
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BIJLAGE 2

's Gravenhage, Gem. Archief

Inv. n.o. Recht Archief 374 f 407.408

Facta Coopbrief
ende Schultbrieff

Wij Pieter Jansz. Splinter, ende mr. Hendrick Both van der Eem schepenen van
's Gravenhage oirkonden eenen ijgelijcken dat voor ons gecomen ende verschenen
is Sieur Pierre de Beaufort commissaris van de monsteringe woonende alhier. Ende
bekende wel ende wettelijck vercocht ende overgedraegen te hebben als hij ver-
coopt ende overdraecht bij dezen Sieur Pieter van Heynsbergen present ende coop
accepterende seeckere groote ende drie cleijne huysingen aen den anderen, staende
ende gelegen aen de zuijtzijde van de nieuwe Molstraat genaempt Mollenberch met
alle 't geene daerinne aert ende nagelvast is, ende soo deselve jegenwoordich beheynt,
betimmert ende bepaelt staen, belent de voorsz. groote ende drie cleyne huysingen ten
oosten Sieur Daniel de Kempenaer, ten zuyden deselve Kempenaer, ten westen de
heeregracht ende ten noorden de heerstraat, staende de oostmuyr van de groote
huysinge soo deselve als nu getimmert is op gemeene muyren tusschen de voorn,
(oemde) Kempenaer ende dese vercochte huysinge, gelijck op gemene muyren is
staende tusschen de voorsz. Kempenaer, de zuytmuyr van het leste cleyne huysken
aen desen raeckende, Oock mede gemeen zijnde de puth staende tusschen het erff van
de vercochte huysinge ende de voorsz. Kempenaer, zijnde de voorsz. vercochte zoo
groote als cleyne huysingen vry sonder yet daer op staende behoudens den heer zijn
recht. Van welcke voorsz. coop ende overdrachte der voorsz. huysinge ende erve,
mitsgaders meubele goederen in de coop bedongen gereeckent op honderd twintig
guldens.

Hij vercooper bekende al wel voldaen ende betaelt te wesen als eerst mette somme
van twee duysent car; guldens hem bij den cooper in vrijen, zuyveren ende comptan-
ten gelde aengetelt ende bovendien met een schuit ofte rentebrieff huyden bij den
cooper ten behouve van den vercooper gepasseert, inhoudende de somme van drie-
duysent car: guldens, te belaelen den eersten mey XVI hondert veertich thien hondert
guldens met den intereste van dien jegens den penning zestien van 't volle resterende
capitael van circa may toekomende aff. Ende dan voorts alle jaers ende maydagen
daeraen volgende gelycke thien hondert guldens wel meerder maer niet minder, telcken
metten intereste als vooren naer advenant 't capitael geduyrende totte volle ende effec-
tuele betalinge van de voorsz. somme toe. Ende dat alles vrijts gelts, sy van XXXX
(of) XXX guld. minder ofte meerder penningen, verpondingen ofte eenige andere
contributien niet uytgesondert, niettegenstaende eenige ordonnantien ofte placaten
alreede geémaneert ofte noch t'emaneren desen eenichsints contrarierende, die den
cooper bij desen is te buyten gaende ende renunchierende.

Alles sonder fraude, des etc.

Actum den XXIXsten Aprilis XVI hondert negenendertich

w.g. L. de Veer
1639

BIJLAGE 3

Uit: Adelsarchief, Jaarboek voor de Nederlandse Adel. Redacteur D. G. van Epen,
Anno 1902.

Pierre de Beaufort werd geboren te Sedan 1-1-1595. Hij kwam in 1613 als secre-
taris van de Franse gezant Benjamin Aubery du Maurier naar Holland, werd later
omstreeks 1625 hofmeester van Prins Frederik Hendrik en weer later aangesteld tot
commies der vivres en ammunitie van oorlog. Hij overleed te Hulst (Z.V1.) 14-6-1661.
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BIJLAGE 4

Uit: A. S. De Blécourt en H. F. W. D. Fischer, Kort begrip van het Oud Vaderlands
Burgerlijk recht.

Zoals ook nu was bij de verkoop van onroerend goed protocollatie niet voldoende
om een positief recht te krijgen. Daartoe diende men sinds de 16e eeuw levering bij
willig decreet te bedingen. Omdat het een kostbare procedure was stelde men haar
alleen in wanneer de verkoper niet vertrouwd werd. Er vonden dan oproepingen
plaats in de kerk, voor het gerecht en op openbare vergaderingen, in de verschillende
provincies verschillend genoemd. Daarin werd bekend gemaakt dat de overdracht zou
plaats hebben. Was hiertegen niet binnen een bepaalde termijn bezwaar aangetekend
(b.v. door mensen die zeiden zelf eigenaar te zijn, of hypotheekrechten te hebben op
het object of een recht van eerste koop of naasting), dan had men een positieve zeker-
heid, een onaantastbaar eigendom, wat ook verkregen had kunnen worden door ver-
jaring 30 jaar. Levering bij onwillig decreet is een executoriale verkoop op een veiling
met verder ook de oproepingen. Voor beide gevallen maar vooral voor het laatste
komt ook de term „keerskoop" voor in verschillende provincies, omdat de gelegenheid
tot bieden (bij opbod, afslag, of beiden) openstond zolang een kaars brandde.

ZEGVELDSE NAMEN EN NAAMGEVING

Het artikel van de heer Z. van Doorn in „Gens Nostra" van oktober 1961
heeft mijn grote interesse; al enige tijd verzamel ik merkwaardige namen
uit de omgeving van Zegveld en Bodegraven. Deze plaatsen zijn vanouds
erg met elkaar verbonden, door huwelijk en verhuizing, wellicht door middel
van de Bodegraafse Meye.

Er wordt vermoed dat de oudste bewoners van deze streken Friezen zijn
en wie dit betwijfelt, moet eens naar de onderstaande namen zien. Ze komen
in hoofdzaak voor in de door de heer van Doorn genoemde families. Volgens
mij wijzen ze sterk op Friese invloeden.

Romboud, Ermboud, Arnout, Werbout, Eeuwout, Warbout, Gerwert,
Elbert, Egbert, Gerbert, Aalbert, Robert, Eymert, Govert, Meyndert, Bouwe,
Douwe, Louwe, Pons, Doede, Joppe, Leulof, Boele, Beukei, Pool,
Ruys, Zeger, Nanne, Ingen, Diert, Baldus, Reyer, Rycolt, Wessel, Hage, Luyt,
Dammes, Dame, Daam, Aart, Huyge, Wyburg, Bruyn, Idegje, Bregje, e.d.

En wat te denken van de achternamen Eelbo, Frena, Raweijn, Waleweyn.
Er zullen ongetwijfeld namen bij zijn met andere dan Friese oorsprong,

maar de voorbeelden zijn frappant en uit de periode 1700—1730 begrafenis-
registers Bodegraven en de Meye.

Bodegraven, oktober 1961. C. HAMOEN
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V/l V/2

CHBISTOPFEI.
PIERSON

zn. v. Allard
Christoffelsz.

en Maria
Dircks Schorel

~ Gouda
17-11-1711

• Gouda
23-1-1766

MARYA
v. MNSCHO-

TEN

dr. v. Dirck
en Abigaël

Maarschalck

~<. Gouda
2-12-1717

• Gouda
11-2-1783

Gouda
00 6 20-1-1737

IV/1

ALLARD
PIERSON

Koopman

^v Gouda
11-2-1739
t Gouda

V/8

PIETEtt
HOON

zn. v. Jan
en Gerritje

Gerrits
Maas

~v Bodegraven
15-8-1706

• Gouda
17-3-1736

V/4

ELISABETH
VERBRUG-

OE(N)

dr. v. Pieter
en Cornelia

Peeters

^. Moordrecht
20-3-1707

• Dordrecht
2-11-1790

Gouda'Moordrecht
°° 24-48-5-1729

1V/2

CORNELIA
GEERTRUYD

BOON

^ Gouda
23-2-1738
• Gouda

1-8-1813 2-12-1803

co Gouda 20-6/5-7-1762

Ill/l

Ds. ALLARD
PIERSON

Ned. Herv. Predikant te Amstelveen (1796)
en Alkmaar (1801)

*/,~ Gouda 1/2-11-1770

V/5

HANS
HEINKICH
GREGORY

zn. v. Gottfried
Martinusz. en

Johanna
Magdalena
Johannsdr.
Metszner

* Berlijn
24-9-1695

f Berlijn
10-12-1764

V/6

DOROTIIEA
LOUISE

BREITEN-
FELDT

dr. v. Dr. Ja-
cob Friedrich
en Dorothea
Sophia Boom

* 1709

t Berlijn
3-12-1758

Berlijn
°° 6-12-1725

rv/3

JOHANN LUDWIG
GREGORY

Koopman en Bankier, Resident
en Consul (1789) v. Pruisen,
Commerz.-rath (1795) en Con-
sul-Generaal v. Pruisen (1802)

te Amsterdam

* Berlijn 31-12-1731

V/7

JOHANN
GERHARD

TACK

* Wolfratz (?)
1699

• Amsterdam
3-12-1740

V/8

JUUANE
ELEONORE
STEVENS

dr. v. Hen-
drick en

Anna Catryn
Plankerman

^v Emmerik
2-1-1707

• Amsterdam
16-8-1781

Amsterdam
°° "25-11/11-12-1735""

rv/4

JOHANNA GERARDA
TACK

^. "Amsterdam
30-4-1741 '

t Amsterdam
t Amsterdam 11-11-1803 23-2-1812

co Amsterdam 18-9/7-10-1766

m/2
JOHANNA ELISABETH

GREGORY

*/^. Amsterdam 29-3/1-4-1770
t Alkmaar 31-3-1836 t Alkmaar 2-11-1846

oo II. Amstelveen 15-5/8-6-1800

n/i
JAN LODEWIJK GREGORY PIERSON

Koopman

* Alkmaar 1/14-9-1806 f Amsterdam 12-10-1873

ff

\

<*> Amsterdarr
I/la

* Amsterdam 8-4-1831 Prof. Dr. ALLARD
Theoloog, Letterkundige, Kunsthistoricus, Humanist, Ned. Herv. Predt. Leuven (1854), id. (V

Kunstgeschiedenis, aesthi
oo Amsterdam 23-2-1854 PAULINE HERMINE ELISABETH GILDEMEESTER, * Amsterdq

:
* Amsterdam 10-6-1834 Dr. HENDRIK PI

Theoloog, Ned. Herv. Predt. Heinenoord (1857), 's-Hertogenbosch (1869), Pi
oo I. Rotterdam 4-6-1857 HERMENE AGNES KOLFF, * Rotterdam 25-1-1833, t ',s
oo II. Amsterdam 1-8-1872 PETRONELLA ADRIANA OYENS, * Amsterdam 1-8-183Ï

I/lc

* Amsterdam 7-2-1839 Prof. Dr. h.c. Mr. NICOLAAS '
Econoom, Staatsman, Directeur (1868—85), Pres.-Directeur (1885—91) Ned. Bank, Buitgew. h

Financiën (1891—94, 1897—1901), Li
oo Amsterdam 30-10-1862 CATHARESA RUTGERA WALLER, * Amsterdam 27-5-

Samenstelling: A R K .
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V/9

PETER
OYENS

Mr. Tim-
merman

* Kniphausen
10-2-1695

• Amsterdam
9-9-1794

V/10

MAK IA
HOMOET

dr. v.
Lubbert

* Apeldoorn
ca. 1700

• Amsterdam
27-2-1778

Amsterdam
"O 21-4'8-5-1735

IV/5

GERUIT
OYENS

Koopman

•^ Amsterdam
18-9-1737

t Amsterdam

V/11

HKNDRIK
v. d.

V/12

MAGDALENA
NIEUWEN-

KOMMER HUYS

zn. v. Hen-
drik Jans en

Annetje Lucas

Pruikenmaker

*

• Amsterdam
14-9-1781

dr. v. J. en
M. Karsten

^v Amsterdam
17-10-1708

t

Amsterdam
°° 27-4 15-5-1731

1V/6

JOHANNA
van den KOMMER

*/^. Amsterdam
31-8/2-9-1744
f Amsterdam

3-3-1804 22-3-1839

co II. Amsterdam 28-3/15-4-1777

H/2

HENDRIK
OYENS

Bankier, Lid der fa. H. Oyens & Zonen

* / ^ Amsterdam 18/20-4-1778

V/18

PIETER
v. ZUYLEN

zn. v. Jeroni-
mus Matheuszn.

en Anna
Catharina Vrij

Koopman

^ Amsterdam
15-4-1725

• Amsterdam
11-2-1779

V/14

PETRONELLA
ADRIANA

DE MAREZ

dr. v. Jan
Gerard en

Anna Theyssen

^^ Amsterdam
25-11-1731

• Amsterdam
16-1-1805

¥ I Amsterdam
2 18-5-1760

IV/7

JERENYMO
DE MAREZ
y. ZUYLEN

Koopman

~^ Amsterdam
5-8-1761

• Amsterdam

V/15

Mr. NirOLAAS
TEYSSEN

zn. v. Gerrit
en Simonia

Jacoba
v. Oostrum

„«. Dordrecht
30-1-1733

t
t. 1785—'93

V/16

CATHARINA
BOON EN

dr. v. Hen-
drik en
Neeltje

Bootsman

„. Dordrecht
4-8-1737

• Gouda
23-1-1762

Dordrecht
°° 6 24-6-1755

rv/8

GERARDINA
TEYSSEN

•^ Gouda
13-1-1762

t Amsterdam
19-1-1788 25-3-1832

cc Amsterdam/Gouda 4/21-7-1783

III/4
PETRONELLA ADRIANA

de MAREZ v. ZUYLEN

V™. Amsterdam 13/23-4-1784
t Amsterdam 1-2-1851 ' t Amersfoort, K. Stoutenburg 3-9-1826

oo Amsterdam 2/24-7-1802

II/2

IDA OYENS

* Amsterdam 9-1-1808 f Utrecht 26-12-1860
20-5-1829

PIERSON (R.N.L.) t Lochem h. Velhorst 27-5-1896
/aals)-Rotterdam (1857), Hoogleraar te Heidelberg (1870), id. te Amsterdam (1877—'95) i.
;tica en mod. letteren
m 7-3-1831, t Scheveningen 6-9-1900, dr. v. Hendrik Daniel en Jeanne Marie Boissevain

BRSON (R.N.L.) t Zetten 7-8-1923
es.-Directeur der Heldringgestichten te Zetten (1877), emer. (1914)
- Hertogenbosch 28-10-1870, dr. v. Johannes en Christine Hermine Hacke;
, t Zetten 3-10-1907, dr. v. Hendrik Gerard en Ursula Christina Magdalena Metzier

GERARD PIERSON (G.N.L.) t Heemstede 24-12-1909
[oogleraar Staatshuishoudkunde en Statistiek te Amsterdam (1877—85), Minister v.
d Ile Kamer St.-Gen. (1905—07)
1837, t ald. 7-11-1913, dr. v. Francois Gerard en Helena Albertina Beekman
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BREEDVELD VAN ZEVENHUIZEN
BRETFELD VON CRONENBURG

In het maandblad van juli/augustus 1961 publiceerde ik dat de Hollandse Breedveld's
wellicht afkomstig waren uit het ridderlijke Hollandse bastaard-geslacht Alemans,
waarbij ik tevens vermeldde dat de stamvader van het laatstgenoemd geslacht Jan
Aelemans een bastaardzoon was van Willem III Graaf van Holland en Henegouwen
(1304-1337) en van ene Jonkvrouw uit het Brabantse geslacht „de Moor".

Nu blijkt dat er vroeger een Boheems (Praags) geslacht „Bretveld von Cronenburg"
heeft bestaan, zulks volgens Armorial Général van J. B. Rietstap. Dit zou niet zo be-
langrijk zijn geweest ware het niet dat het volgend feit mij te denken gaf. Graaf Willem
IV, zoon van de hiervoor genoemde Willem III, had n.l. eveneens een bastaardzoon
en wel met de naam Willem van Cronenburg. Hier komen we dus de naam Cronenburg
wederom tegen. Bij mij kwam toen de vraag op of het Boheemse geslacht soms iets
uitstaande had met de Hollandse geslachten Breetvelt en Van Cronenburg?

Ofschoon ik tot mijn spijt er niet ingeslaagd ben om een dergelijke verwantschap
aan te tonen, zijn de door mij verzamelde gegevens naar mijn mening dusdanig inte-
ressant dat ik meen ze de lezer niet te moeten onthouden. Uit hetgeen aanstonds
moge blijken hebben zich in vroeger eeuwen ook Hollanders en Friezen in Duitsland
gevestigd. Het zou dan ook heel goed hebben kunnen gebeuren dat een tak van het
Hollandse geslacht Breetvelt bijv. in Praag is terechtgekomen. Immers had Willem III
niet een zuster Margaretha, die de gemalin was van Keizer Lodewijk van Beieren?
En huwde Margaretha's zoon Graaf Albrecht van Beieren niet in 1353 te Praag met
Margaretha van Lichnitz en daarna in 1394 te 's-Gravenhage met Margaretha van
Cleve? En overleed Albrecht niet in 1404 te 's-Gravenhage? Hij was n.l. ruwaard
(regent) van Holland, Zeeland en Friesland, aangezien het Hollands/Henegouwse
Huis in mannelijke lijn was uitgestorven. De bastaard Jan Aelemans nu was een oom
van Albrecht van Beieren. En het was juist deze Albrecht, die bij testament had be-
paald dat het gehele Land van Woerden (dus annex Breeveld) na zijn dood moest
komen aan zijn jongste zoon Jan van Beieren.

In verband met het voorgaande wilde ik toen eerst te weten komen of er al iets
bekend was omtrent het Praagse geslacht, dat zich later ook naar Wenen had ver-
plaatst. Dit was wat ik vond, n.l. dat te Praag op 18-4-1797 huwde ene Therese Freiin
von Bretveld zu Cronenburg, geb. Praag 21-2-1780, overl. Wenen 14-5-1838, dochter
van Franz Josef Freiherr von Bretveld zu Cronenburg, Prager Konsistorial-Kanzler
en van Anna Ignacia Chlumczansky von Prestawlk und CMumczan, met Prokop Graf
Lazansky von Bukowa, geb. Praag 2-5-1771, böhm. Hofkanzler, overl. Wenen 24-2-
1823 (1).

Op advies van de Heer H. L. Kruimel, Conservator van het Centraal Bureau voor
Genealogie alhier, heb ik mij toen om nader advies gewend tot het Staatsarchief te
Wenen en de vraag gesteld of aldaar iets bekend was omtrent het Praags/Weense
geslacht „Bretveld von Cronenburg". Het antwoord luidde als volgt: „Franz Joseph
Bretfeld, böhmischer Landesadvokat, Dekan der juridischen Fakultat und spater auch
Rektor der Universitat, erhielt am 13. Juni 1770 den böhmischen Adelstand, am 20.
Janner 1793 den böhmischen Ritterstand und am 9. April 1795 das böhmische Inko-
lat". „Wegen seiner Verdienste erhielt er das Ehrenamt des Kronhüters des böhmischen
Ritterstandes". „Am 27. November 1807 wurde er in den österreichischen Freiherren-
stand erhoben mit dem auf sein Ehrenamt anspielenden Pradikat „von Cronenburg".
„Eine Beziehung zu dem von Ihnen erwahnten Schloss Cronenburg" in Holland ist
also nicht vorhanden. Über die Herkunft des Franz Joseph Bretveld ist aus den hier
vorliegenden Adelsakten nichts zu entnehmen".

Omtrent de afkomst van het Praagse geslacht was dus niets bekend. Aangezien
echter Keizer Maximiliaan I erfopvolger van het Beierse Huis was en hij voorts het
regentschap over de Bourgondische Nederlanden had uitgeoefend (1482-1493 en
1506-1515). besloot ik toen eens in Holland te gaan zoeken naar alles wat bekend was
omtrent de naam Cronenburg.

Ik achterhaalde toen het volgende. Toen Graaf Willem IV in september 1345 in een
gevecht met de Friezen te Warns nabij Stavoren sneuvelde, had hij het slot Cronenburg
bij Loenen a/d Vecht geschonken aan zijn bastaardzoon Willem (2). Zoals men
weet bleef zijn huwelijk met Johanna van Brabant kinderloos. Willem van Cronenburg,
die eerst Heer van Cronenburg, nu huwde ene dochter van Jan van Polanen, die in
1374 nog in leven was en bij wie hij 5 kinderen verwekte, onder welke Hendrik van

76



Cronenburg, die na zijn vader de heerlijkheid erfde. Deze huwde ene N. van Heems-
kerck en liet 2 kinderen na. De zoon Hendrik, derde Heer van Cronenburg, leefde nog
in 1456 en huwde ene Jonkvrouw van der Eem of ene Jonkvrouw Van Swieten. Hij
had 3 kinderen: Jan, Claas en Gerrit. Over Jan is niets bekend. Van Claas, die te
Schagen woonde, is bekend dat hij een zoon had genaamd Adriaan van Cronenburg.
Gerrit woonde eveneens te Schagen en huwde ene Aaf van Teylingen. Zij had[den
tot zoon Jacob van Cronenburg.

De beide neven Adriaan en Jacob van Cronenburg, in de eerste helft 16e eeuw ge-
boren, begaven zich naar Friesland. Adriaan die excellent tekenen en schilderen kon
werd secretaris van Tietjerksteradeel en huwde ene Anna N.N. Hun zoon Claas bleef
ongehuwd, Lucas stierf te Groningen als student en dan was er nog een dochter Maria.

Jacobus een geleerd man en zeer ervaren in de medicijnen werd op 15-6-1572 tussen
Arum en Harlingen door een Waalse soldaat, waarmee hij ruzie kreeg, doodgeschoten.
Het is verder bekend dat hij in de nabijheid van het dorp Pietersbierum niet ver van
Harlingen omstreeks midden der 16e eeuw een slot bouwde op landerijen, die hij van
zijn eerste vrouw Anna van Wythyma, weduwe van Haye Doytzes Bonga, had geërfd,
hetwelk hij Cronenburg noemde.

Uit zijn tweede huwelijk (1574) met Banck van Adelen verkreeg hij 12 kinderen,
waarvan er 5 jong stierven. Zo werd Anna op Cronenburg geboren, dan Claas, die
zich Van Adelen noemde en Gerrit, die met Tiedt Aalkes Bonga was gehuwd. Uit
het voorgaande blijkt dus dat een lid van het geslacht Van Cronenburg zich plotseling
de naam van zijn moeder toeeigende. Zoiets gebeurde in de 16e eeuw maar al te vaak.

Het e.e.a. heeft ons evenwel nog niet nader gebracht tot het geslacht „Bretfeld von
Cronenburg". Natuurlijk had de bastaard-ridder Willem van Cronenburg, van Loenen,
ook nazaten in Holland. Zo wordt in 1404 melding gemaakt van Heer Jan van Cronen-
burg (3), die toen de heerlijkheid Noord wij kerhout verkreeg van Arend van Duiven-
voorde, welke laatstgenoemde hiervoor toestemming moest hebben van zijn bloedver-
want Willem van der Bouckhorst. Arend had Noordwijkerhout n.l. in 1404 gekocht van
Hertog Willem van Beieren. Voorheen was deze heerlijkheid het eigendom van het
edele en ridderlijke geslacht Van Noordwijk, dat in mannelijke lijn was uitgestorven
en hetwelk één en hetzelfde geslacht was met dat Van der Bouckhorst te Noordwijker-
hout. Zo was het geslacht Van Duivenvoorde weer van enen stam met het adellijke
geslacht Van Wassenaer, alsmede met Van Noordwijk en Van IJsselstein (Van Eg-
mond? van IJsselstein).

Reeds vermeldde ik in mijn vorige publikatie omtrent Breetvelt, dat leden van dit
geslacht en Van der Bouckhorst elkaar medio 16e eeuw te Zevenhuizen in Schieland
opvolgden in de benoeming tot schout en gezworene. Voorts dat zij elkaar ook op-
volgden in Arckelse erflenen te Streefkerck (in de Alblasserwaard), en te Polsbroek '
en Haastrecht (in de Lopikerwaard). Ik maakte toen de opmerking dat het geslacht
Breetvelt wellicht verwant moet zijn geweest met het geslacht Van der Bouckhorst,
hetwelk van Noordwijkerhout afkomstig was. Het geslacht Van der Bouckhorst werd_
n.l. reeds in 1419 verlijd met land in Oversliedrecht in de Alblasserwaard. Buitendien
merkte ik op dat het geslacht Breetvelt mogelijk afkomstig of anders gezegd een jongere
tak was van het adellijke bastaard-geslacht Alemans uit Noordwijkerhout, welk ge-
slacht immers tot 1404 verlijd was geweest met het gehele land van Woerden (dus
annex Breeveld)? Daarbij kwam nog dat uit een geslachtslijst Alemans gepasseerd op
3-1-1718 voor notaris J. Barrevelt te Beverwijk bleek, dat sedert omstreeks 1404 de
geslachtsnaam in onbruik geraakte. Voorts treffen we bij de Breetvelt's dezelfde voor-
namen aan als bij de Alemans, t.w. Maarten, Willem, Claes, Jacob en ook wel Dam-
mas of Dammis.

Omtrent het geslacht Breetvelt te Polsbroek en Haastrecht zij nog medegedeeld, dat
het verwant was met het oud-adellijke geslacht Emonds, welk laatstgenoemd geslacht
reeds in 1286 de heerlijkheid Hoevelaken boven Amersfoort bezat en welk leen in de
16e eeuw tot Zutphen behoorde. Vincent Pietersz Breetvelt en Marritgen Egmonds wer-
len n.l. in 1632 met land verlijd boven Haastrecht, terwijl zij onder Polsbroek woon-
achtig waren. Zij hadden 2 zoons: Emond en Maerten Vincentsz Breetvelt. Merkwaardig
is dat het geslacht Barrevelt (Barnevelt) ook afkomstig moet zijn geweest van achter
Amersfoort, t.w. Barneveld.

Nazaten van het geslacht Emonds uit Amersfoort noemden zich ook Van Amersfoort
(4) en deze vinden we later terug in Zevenhuizen en Woerden, terwijl er ook waren
die zich van Stoutenburg hebben genoemd. Een tak hiervan kwam in Zierikzee terecht.

Verder achterhaalde ik nog dat het Huis Croonenstein in den ambachte van Zoeter-
woude anno 1412 het bezit was van Floris van Alckemade en diens vrouw Lysbeth van
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Cronenburg (5). In 1429 kwam het aan hun zoon Willem, die zich evenwel niet Van
Alckemade, maar Van Croonenburgh noemde. In 1471 kwam het aan zijn zuster Mar-
griete van Alckemade, waarna het in 1475 weer aan haar zoon Tielman van Wijn-
gaerden kwam. In 1510 kwam het aan Jan Oem van Wijngaerden bij dode van God-
schalk van Wijngaerden Janszoon zijn vader.

Bij Zoeterwoude vinden we ook het Huis-te-Swieten, waar dit geslacht zijn naam aan
ontleend heeft. Dit geslacht bezat in de 16e eeuw de ambachtsheerlijkheden Zevenhuizen
en Zegwaard en was verwant aan het geslacht Van Alckemade. Blijkens het register der
10e penning van Zevenhuizen anno 1557 had „Die schout Frans Adriaensz (van der
Bouckhorst) in erfpacht omtrent 6 margen land van Dirck van Alckemade, zoon van
Vrou Vermeer (Van der Meer)."

Gezien het vorenstaande besloot ik dan ook eens in Zevenhuizen naar Breetvelt's
te zoeken. Zoals reeds bekend is was er in 1544 sprake van de oudst bekende Breet-
velt, t.w. Neel of Cornelis Cornelisz oude Breetvelt, die in 1557 in verband met zijn
dood als gezworene werd opgevolgd door Dirck Adriaensz (van der Bouckhorst), ter-
wijl de in 1544 vermelde schout Willem Cornelisz. (Breetvelt) weer in verband met zijn
overlijden in 1557 werd opgevolgd door Frans Adriaensz (van der Boeuckhorst). Na
1557 kwamen nog voor een Neel of Cornelis Cornelisz jonge Breetvelt tot 1578 en
Willem Cornelisz Breetvelt met 29 morgen land te Zevenhuizen en wiens vrouw Mar-
griete Jans Goossen heette (1577). In 1544 nog een Frans Claesz, die in 1569 en 1577
voluit Frans Claesz Breetvelt bleek te heten, terwijl er dan nog in Bleiswijk (1574)
een Cornelis Klaesz Breetveldt was.

We zien hier dus de voornaam Frans, welke ook te Praag en Wenen werd gevoerd
door Frans Josef Bretfeld von Cronenburg. In het register der 10e penning van Zeven-
huizen anno 1562 trof ik nog de namen aan van ene Andries en Jacob de W e n e r .

Thans achterhaalde ik nog in 1544 een Joris Cornelisz (Breetvelt), die 28 morgen
land bezat en vader moet zijn geweest van Crijn en Aryen (Breetvelt).

Crijn Jorisz (Breetvelt) nu bezat te Zevenhuizen 16 morgen land en nog 3 in Cra-
nenborch (Cranenburg te Bleiswijk) en voorts was hij schepen van Zevenhuizen in
1571, 1573 en 1576. Crijn had n.l. 2 zoons, t.w. Pieter Crijn Jorisz Breetvelt (6),
wiens weduwe Martijntje Claesdochter in 1676 te Zevenhuizen overleed, en Maerten
Crijnen (Jorisz) Breetvelt (7), die in 1659 te Zevenhuizen overleed, achterlatende zijn
vrouw Ingetje Jans (Ingensz), welke vrouw al eerder weduwe was van Jan Bruynswijck.

Betreffende Bleiswijk, het blijkt dat er in het wapen van deze gemeente o.m. een
dubbele adelaar voorkomt. Doelt deze figuur soms van oorsprong op Oostenrijk''
Immers Koning Philips II heeft in 1557 Bleiswijk verkocht aan Joost van Bronkhorst?
En was Philips vader Karel V (1500—1558) niet een kleinzoon van Maximiliaan I
van Oostenrijk en van Maria van Bourgondië?

Cranenburg blijkt evenwel een voormalig adellijk Huis te Bleiswijk (een nabuurdorp
van Zevenhuizen) a/d Rotte te zijn geweest dat waarschijnlijk in de Hoekse en Kabel-
jouwse twisten is verwoest. In 1106 was dit slot van Bartholomeus van Wassenaer,
die het hoofd van een nieuw geslacht werd en de naam van dit adellijk Huis heeft
aangenomen. Bij gebrek aan mans oir kwam het later door huwelijk van Elisabeth
van Cranenburg Engelsdochter met Adriaen van der Houve in het bezit van dit Huis
Van der Houve, waarin het niet lang bleef, aangezien hun dochter Margaretha het
door haar huwelijk met Huybert van der Meer Pieterszoon weer in diens geslacht
bracht. Deze Huybert van der Meer werd in 1512 op de Rijksdag te Keulen door
Keizer Maximiliaan van Oostenrijk verheven tot edelman van het Heilige Roomse
Rijk (8). Hij overleed in 1514 te Eijk-en-Duinen bij Den Haag. Dit geslacht werd
wel genoemd Van der Meer van Cranenburg en was ook in Leiden woonachtig.

Nu heeft men altijd in het ongewisse geleefd waaraan het geslacht Van der Meer
zijn naam ontleend heeft. Ik meen thans hiervoor een oplossing te hebben gevonden.
Reeds in de 14e eeuw was er sprake van het Huis-te-Meer bij Maarssen a/d Vecht.
Frederik van der Meer was toen de bezitter van dit Huis. In 1525 werd het bewoond
door Steven van Zuylen van Nyeveldt als toenmalige landskommandeur der Duitse
Orde ter Balie van Utrecht (9).

We zijn nu ongemerkt in de omgeving gekomen van het eerder vermelde slot Cro-
nenburg bij Loenen a/d Vecht. En Maarssen ligt niet ver van Utrecht, Woerden en
B ree veld af.

In de geschiedenis is het verder nog bekend dat Keizer Maximiliaan I van Oosten-
rijk in 1483 de sloten Cronenburg, Abcoude en Vreeland, als ook de Heer Dirck van
Swieten het slot te Loenersloot, met veel krijgsvolk deed bezetten, waardoor de bisschop
weder in zijn zetel te Utrecht werd hersteld (10).

78



Leden van een geslacht Brevelt hebben bij Loenen ook land bezeten, zulks moge
thans blijken. In 1513 worden Dirck Jansz van Brevelt en zijn vrouw Elisabeth N.N.
blijkens Transportregisters van Utrecht te Loenen verlijd met land in Middelwycker
Loet (11). In 1562 koopt een Daem Marten Jansz, wonende te Abcoude, een huis
in de Waterstege te Utrecht van Jan Dircksz van Brevelt en zijn vrouw Jannigje Fre-
derik Aertsdochter. In hetzelfde jaar koopt ook een Roelof Fredericx van Brevelt een
huis achter 't Vlesehuys te Utrecht.

Het zij evenwel opgemerkt dat we vooral vele leden van de geslachten Van der
Meer en Breetvelt medio 16e eeuw aantreffen te Zevenhuizen en Bleiswijk.

Het volgende verhaal toont aan dat ook reeds vroeg Hollandse kolonisten in Fries-
land zijn terechtgekomen. Reeds in 1389 begiftigde Albrecht van Beieren na een inval
in Friesland zijn veldheer Arend van Egmond Heer van IJsselstein als beloning met
het eiland Ameland, benevens „een uijterland gheheten Bil ('t Bildt)" in Friesland (12).
Deze Arent of Arnout van Egmond Heer van IJsselstein, heeft in 1379 zijn neef Jan
van der Duyn, ridder (zoon van Willem van der Duyn, stamvader van het Zeven-
huizense geslacht, en van Ida van Egmond) beleend met land in Zevenhuizen. Jan
van der Duyn nu droeg de Hofstede Van der Duyn te Zevenhuizen op aan Reynoud
van Brederode, XIV Heer van Brederode (13).

Aangaande 't Bildt dat boven Harlingen lag, dit buitendijkse land bleef in de 15e
eeuw liggen zonder dat iemand er naar omkeek. In 1489 kregen Albrecht van Saksen
en zijn erven van Keizer Maximiliaan van Oostenrijk 't Bildt in volle eigendom. In
1504 kwam de kwestie van de bedijking ter tafel. In 1505 werd een overeenkomst
gesloten met de rentmeester van Holland, Thomas Beukelaar, en zijn compagnons,
de gebroeders Van Wijngaarden (Jacob, Floris en Dirk). Deze heren waren lieden
van aanzien in Holland: ridder Jacob Oem van Wijngaarden was baljuw van Zuid-
Holland en in 1508 schout van Dordrecht; Floris, de schoonvader van Beukelaar,
was griffier van Holland, terwijl Dirk schepen van Dordrecht was. De heerlijkheid
Wijngaarden lag in de Alblasserwaard.

Het blijkt nu dat de kolonisten die zich daar in 't Bildt hadden gevestigd afkomstig
waren uit het Kennemerland, doch vooral uit de wijde omtrek van Dordrecht, t.w.
uit het Maasgebied en wel uit Putten of daaromtrent.

De meeste bekendheid als volksplanters van vreemde bodem, tevens stamvaders
van bekende Bildtse geslachten als Wassenaers, de Kuikens en de Konings, hebben
de vier gebroeders Steeven, Barthout, Cornelis en Claas Willem, kleinzoon van een
zekere Steeven Huigen uit Sassenheim bij Leiden verworven. Nakomelingen van deze
gebroeders hebben zich in 1566 tot de schout van Sassenheim gewend om een getuig-
schrift, daar zij van Sassenheim afkomstig waren. Zij ontvingen dan ook een dergelijk
document gezegeld op 8.7.1566, waarin Cornelis Gerbrands, oud 86 jaar, en Dirck
Andries oud 68 jaar, mede wonende in „Sassenen" verklaarden, dat zij Steeven Hui-
gen bij zijn leven wel gekend hadden en dat de vier gezinnen der kleinzoons-broe-
ders uit Sassenheim afkomstig waren en het recht hadden naam en wapen van de
Wassenaers te voeren. Waarschijnlijk betreft het hier een bastaardtak, want men
mocht het wapen voeren „met een balck".

In 1527 treffen we daar de namen van de volgende kolonisten aan: Baerrent Bouck-
horst, Dirck van Wijngaerden, den Engelsman, Floris van Wijngaerden, Gerijt
Verlaen, Gerijt van Scoeten (Schooten), Gysbart van Swieten, Harman Robbrech,
Heer Otto van Egmont, Huich van den Briel, Jacob van Wijngaerden, Jan Bouman,
Jan van Baerrendrecht, Jan Kuicken, Jan Maertsz van Barningerhorn, Cornelis van
Doort (Dordrecht), Cornelis Kuicken, Cornelis de Wyt (Wit), Meester Marscelis (van
Zegerscapelle), Tomas Bockelaer. Dan bijv. nog Dirck en Jan Goessen (Goossen). Ik
vraag mij af of de laatstgenoemde soms vader kan zijn geweest van de te Zeven-
huizen in 1544 vermelde Thonis Jan Goossen, Lenaert Jan Goossen te Bleiswijk en
Margriete Jan Goossen, de echtgenote van de eerder vermelde Willem Cornelisz.
Breetvelt in Zevenhuizen. Zo vinden we in Zevenhuizen ook een Cornelis Jacobsz
den Engelsman (1557). In 1570 is er een Gerrijt Hoen in 't Bilt. Te Zevenhuizen een
Dirck Willemsz 't Hoen anno 1561 onderschout. Aangezien het geslacht Van Beaumont
van Zevenhuizen, Delft en Gouda (16e eeuw) en van Dordrecht (15e eeuw) afkomstig
was van Beaumont in Henegouwen heb ik mij afgevraagd of mogelijk ook de naam
't Hoen of Thoen niet een verbastering kan zijn van het plaatsje Thuin bij Beaumont?

Ook het geslacht Van Beaumont was van één en hetzelfde geslacht als het Hol-
lands/Henegouwse Gravenhuis en waartoe dus ook het bastaard-geslacht Alemans
behoorde, alsmede het bastaard-geslacht Van Cronenburg.

In 1565 werd te Dordrecht nog een Maerten Jansz van Croonenburch betrokken
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in een proces welke ging tussen een Herpel van Cuyl en Thyman Jacobsz van Beau-
mont (14). Ook bij het geslacht Van Beaumont vinden we de typische voornamen
Maarten, Pieter, Cornelis en Jacob, zoals bij het geslacht Breetvelt, terug.

Dat er ook Nederlandse kolonisten in de 17e eeuw in Brandenburg zijn terecht-
gekomen moge thans blijken. Frederik Willem Keurvorst van Brandenburg, die n.l.
gehuwd was met Louise Henriette, een dochter van Frederik Hendrik van Oranje-
Nassau, zocht in 1648 nieuwe onderdanen voor geheel verwoeste gebieden in Bran-
denburg (15). Hij zocht ze voornamelijk in Friesland en Noord-Holland. Hij maakte
daarbij gebruik van Johan Wijngaert „Baliou ende officier in Noord-Holland". Deze
agent van de keurvorst bracht twee compagnieën bijeen, van welke de Friese stond
onder Pieter Sickes Haarda en Lieuwe Wiltes, terwijl de Noord-Hollandse meestal
werd vertegenwoordigd door de zoon van de baljuw Lambert van Wijngaert, van
Oosthuysen, en de landmeter Gerrit Dircksz Loos, wonende te Wormer.

De Friese compagnie bestond voornamelijk uit boeren uit en om Het Bildt afkom-
stig.

Er moet ook een kleine Zuidhollandse compagnie hebben bestaan, die zich in
Liebenwalde en Zedenick wilde vestigen. Daarbij treffen we de namen aan van Floris
Cornelissen Kieviet, van Dirck Hendricksen de Leeuw, van Herbert Cornelissen de
Leeuw en van Jacob Corthsen. Terwijl de Friezen zich vooral hebben neergezet bij de
Elbe, gingen de Hollanders blijkbaar ook naar streken benoorden Berlijn. In april/mei
1649 werden de Noordhollandse en Friese gezinnen door de landmeter van de keur-
vorst in Tangermünde opgevangen en o.m. aldaar met land toebedeeld.

In „Beitrag zum Baltischen Wappenbuch II von Max Muller", uitgegeven in 1934
bij Ernst Plates te Riga, achterhaalde ik een geslacht „Breidfeltt" dat zich vroeger in
de Baltische landen moet hebben gevestigd. Aangezien dit boekwerk in Nederland niet
voorradig is kon ik niets naders omtrent dit geslacht te weten komen.

Mijn vraag is: kan er hier sprake zijn van een naar Duitsland geëmigreerd geslacht
Breetvelt?

Dan zijn er in Holland nog geslachten als Bredervelt en Van Breetvelt. Het geslacht
Bredervelt zat in de 17e eeuw te Naaldwijk, Poeldijk en Loosduinen. Deze naam
moet ook aan Breeveld bij Woerden ontleend zijn, want in het Repertorium 't Sticht
(Leenkamer No. 254, fol. 74, A.R.A. te 's-Hage) wordt reeds in 1317 gewag gemaakt
van de heerlijkheid Bredervelt bij Woerden. Te IJsselstein bij Woerden woont nog een
lid van dit geslacht, t.w. de Heer W. J. A. Brederveld, a/h adres van Burenstraat 9.

Het geslacht Van Breetvelt echter zat in de 17e eeuw te 's-Gravenhage en Zutphen.
Nu is het merkwaardig dat zich het stamslot van de Heren Van Polanen ergens

tussen Monster en Loosduinen heeft gestaan. Zij waren in wezen Wassenaers en
zoals we gezien hebben ook verwant aan het geslacht Van Cronenburg uit Loenen.

De Naaldwijkse tak Bredervelt was verwant aan het geslacht Van Vliet (van Woer-
den) en aan het geslacht Van der Meer, terwijl de Loosduinse tak door het geslacht
Timmers (van Sprang-Capelle in Noord-Brabant) weer verwant was aan de geslachten
Van Swieten, Halfwassenaer, Van Leeuwen en Van der Duyn, welk laatstgenoemd
geslacht reeds in oude tijden de heerlijkheid Sprang in Noord-Brabant bezat.

Bij het geslacht Bredervelt overheersen de voornamen Cornelis, Jan, Arien, Jacob,
Abraham en Isaac, terwijl die van het geslacht Van Breetvelt in 't bijzonder zijn Jan
Hendrik en Arent, de voornamen die we in 't bijzonder ook terugvinden bij het ge-
slacht Van Cronenburg te Loenen.

1 Rest mij nog mede te.delen dat heden ten dage te 's-Gravenhage, Zutphen en Nij-
megen nog families wonen met de naam „Bretveld" met weer de merkwaardige voor-
namen Arend en Willem. De Heer Willem Bretveld te 's-Gravenhage werd in 1917
te Veen (N. Brabant), doch zijn vader Arend Bretveld werd in 1891 te Ermelo gebo-
ren. Het lijkt er op dat het geslacht Bretveld Gelders is.

Nu lijkt de naam Bretveld wel heel erg op de naam Bretfeld te Praag.
Bedenke men dan nog dat ook Albrecht van Beieren twee bastaardzoons had met

de namen Adriaan en Willem, dan rijst de vraag of de naam Bretveld in deze richting
ware te zoeken (16).

's-Gravenhage, oktober 1961 J. A. Zimmerman

BRONNEN
1. Kon. Bibliotheek te 's-Gravenhage, Genealogisches Handbuch des Adels, A Band

III, gesamtreihe Band 18, Seite 249, C. A. Starcke Verlag, Glucksburg/Ostsee.
2. Maandblad Nederl. Leeuw 1886, No. 16, blz. 89, Van Cronenburg bij Loenen

a/d Vecht.
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3. Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden v. A. J. van der Aa, vide bij
Noorwijkerhout geslacht Cronenburg.

4. Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden v. A. J. van de Aa, vide bij
Hoevelaken geslacht Emonds te Amersfoort.

5. Maandblad Nederl. Leeuw 1885, No. 5, blz. 37, Huis Croonenstein te Soeterwou-
de, met de geslachten Van Alckemade en Van Croonenburgh.

6. A.R.A. 's-Gravenhage. Weeskamer v. Zevenhuizen Z.H. No. 6, fol. 91, d.d.
10.3.1675, betr. Pieter Crijn Jorisz Breetvelt.

7. A.R.A. 's-Gravenhage. Weeskamer v. Zevenhuizen Z.H. No. 5, fol. 285, d.d.
23.3.1659, betr. Maerten Crijnen Breetvelt.

8. Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden v. A. J. van der Aa, Huis Cra-
nenburg te Bleiswijk.

9. Kon. Bibliotheek te 's-Gravenhage. Oud-Nederland in de Burgen en Kasteelen,
v. Mr. C. P. E. Robidé van der Aa (1841), Huis-ter-Meer te Maarssen a/d Vecht.

10. Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden v. A. J. van der Aa, Huis Cro-
nenburg te Loenen a/d Vecht.

11. Centraal Bureau voor Genealogie 's-Gravenhage. Transportregisters v. Utrecht
No. 705 (uit R.A. v. Utrecht).

12. Maandblad Sibbe No. 8, Augustus 1944, blz. 311 t/m 321, Vreemde volksplan-
tingen in Friesland ('t Bildt).

13. Maandblad Nederl. Leeuw 1883, blz. 43, Hofstede Van der Duyn te Zevenhui-
zen Z.H.

14. A.R.A. 's-Gravenhage. Hof v. Holland No. 540, blz. 271, anno 1565, Maerten
Jansz. Croonenburg & Thyman Jacobsz. van Beaumont te Dordrecht.

15. Maandblad Sibbe, No. 8, Augustus 1944, blz. 326 t/m 334, de Nederlandsche
kolonisatie in Brandenburg in de 17e eeuw.

16. Biografisch Woordenboek der Nederlanden v. A. J. van der Aa, blz. 12, Albrecht
van Beyeren etc.

TIJDSCHRIFTEN-REVUE
De in deze rubriek vermelde tijdschriften verlaten het bureau van de

redactie direct na het vervaardigen van de kopij, om langs de Hoofd-
bestuursleden te circuleren. Men gelieve een aanvraag tot lening dus niet
tot de redactie-secretaris te richten, doch tot de bibliothecaris der N.G.V.
(ƒ. J. G. Kranen, Mariëndaal 5, Rozendaal, post Velp) en houde er daarbij
rekening mee, dat het enige tijd kan duren, voor toezending volgt.

Ons Amsterdam; Maandblad gewijd aan de Hoofdstad des lands, 14e jrg., nr. 1
(januari 1962). J. Z. Kannegieter. De namen der straten en grachten in de Jordaan
[uitgebreid en zeer gedocumenteerd; wordt vervolgd]. De dubbele fotopagina in deze
aflevering is gewijd aan oude foto's van het Kattengat. Ir. C. van der Veen. De Rieker-
molen herbouwd aan de Amstel. L. C. Schade van Westrum. Het Wijnkopersgildehuis.
Dr. D. A. Wittop Koning. Het Nederlands Historisch Medisch Pharmaceutisch Mu-
seum. B. de Ridder. Uit de familieaantekeningen van Willem Meijer [een 19e-eeuwse
Amsterdamse wijkmeester, wiens aantekeningen gelukkig toch nog bewaard blijken te
zijn; zie Gens Nostra 1961, pag. 48]. Literatuuropgave betreffende Amsterdam.

Archivum Heraldicum, 75e jrg., nr. 4. P. Adam Even. l'Héraldique dans Ie dis des
VIII blasons de Jean de Biteri [de bloedige slag bij Crécy (1346) heeft aanleiding
gegeven tot een tweetal uiterst merkwaardige en onderling sterk verwante lijkklachten,
waarin symbolische vrouwenfiguren met wapenschilden verschijnen. De eerste van die
twee klachten werd uitgegeven door Buchon als aanhangsel op zijn uitgave van Frois-
sart, dl. XXIII, pag. 281; de tweede, van de hand van een zekere Jean de Bitery,
werd uitgegeven door A. Tobler in het Jahrbuch d. Romanischen Literatur V (1864),
pag. 24. Van deze tweede lijkklacht nu worden in dit artikel de wapenbeschrijvingen
overgenomen en gedetermineerd]. P. Plazidus Hartmann. Das Villmerger Fahnen-
büchlein im Kloster Engelberg [betreft in 1646 buitgemaakte veldtekens]. Boekbespre-
kingen en berichten.
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It Beaken; Tijdskrift fan de Fryske Akademy, jrg. 23, nr. 4 (desimber 1961). J. H.
Brouwer [In Memoriam] Dr. P. Sipma. G. Elzinga. Vondsten uit de trechterbeker-
cultuur te Allardsoog, gem. Opsterland. F. J. Bergstra. It Frysk as Underwiis- en
Wittenskipstael [lezing, gehouden in de jaarvergadering 1961 van de Fryske Akademy].
W. Nijboer. Hwêr kamen de Fryske studinten yn 1958/'59 wei? T. van der Zee. Emil
Nolde as Fries. H. T. Waterbolk. Beschouwingen naar aanleiding van de opgravingen
te Tritsum, gem. Frankeradeel. G. Sinnema. De twatalige skoalle up Fryslan. Dr. D.
P. Blok. Werina of Werthina? K. de Vries. It ruge libben yn Snits om 1500 hinne.

Blatter des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde, 24. lahrgang, Nr. 2
(1961). Richard Wiedemann. Die Glockengiesserfamilie Schelchshorn und ihre Regens-
burger Vorganger [met genealogie Schelchshorn, aanvangend omstreeks 1574 en voort-
gezet tot omstreeks 1700]. Norbert Lieb. Die schwabische Baumeisterfamilie Dossen-
berger. Gerhart Nebinger. Die schwabische Baumeisterfamilie Dossenberger — ein
Geschlecht des oberbayerischen Pfaffenwinkels (Daisenberger). Gerhart Nebinger.
Ahnen prominenter Bayern: II. Die Ahnen von Erzbischof Dr. Michael Buchberger
[kwartierstaat]. Otto Fiirnrohr. Die Leichenpredigten der Kreisbibliothek Regensburg
[inhoudsopgave van de in genoemde bibliotheek aanwezige lijkredenen, gerangschikt
naar de overledenen. Na de leden van het huis Habsburg volgen hier de letters A t/m
Berr; wordt vervolgd]. Alben Pfretschner. Flüchtlinge in den Matrikeln 1646/47 der
Pfarrei St. Peter in München. Gerhart Nebinger. Auswartige in den Taufmatrikeln
1632—1658 der Kath. Pfarrei St. Moritz in Augsburg [chronologisch gerangschikt].
[Uitvoerige bespreking van het door mij op pag. 308 van het vorige jaargang bespro-
ken werk van Theodor Aign betreffende het geslacht Ketzel. In deze boekbespreking
wordt de gehele Stammliste overgenomen].

De Brabantse Leeuw; Maandblad van de Sectie voor Geslacht-, Naam- en Wapen-
kunde van het Prov. Gen. van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, jrg. 11,
nr. 1 (januari 1962). A. J. L. van Bokhoven. Leenmannen in het Land van Heusden.
J. A. W. Swane. Le Heu [genealogie, aanvangend 1706]. Mr. H. J. Bernsen. Een
Bosch' geslacht Teulings uit het Bossche geslacht Toelincx! Drs. G. W. Vloon. Het
geslacht Van der Meulen te Grave.

Idem, jrg. 11, afl. 2 (februari 1962). A. J. L. van Bokhoven. Leenmannen in het
Land van Heusden. J. L. Hamel. Brabantse Hamels [wordt vervolgd]. F. W. Smulders.
Emancipaties in Den Bosch (1367—1450).

Bulletin de la Commission de l'histoire des églises wallones. Ve serie, 7e livraison
, (1961). E. M. Broekman. Les sources de la confessio Belgica. Jaarverslagen. Aan-
winstenlijst van de bibliotheek.

Bulletin généalogique. d'information; Organe bimestriel du centre généalogique de
Paris, 7e Année, no. 1 (janvier 1962). Etienne Arnaud. Armorial général et universel
d'Alexis Daigre [opgave van de genealogieën, welke in deze drie kwarto-delen, ver-
schenen in Parijs 1907—1912, opgenomen zijn]. Relevé par, département des registres
de l'Etat Civil francais [departement Var]. E. Arnaud. Archives généalogiques et
historiques de la noblesse de France de Laine [van dit elfdelige, van 1828 tot 1850 te
Parijs verschenen receuil, geeft schr. een register der meest uitgewerkte genealogieën;
ditmaal van A t/m De Montaut; wordt vervolgd]. Onder de antwoorden in de vragen-
rubriek valt op: de 32 kwartieren van generaal De Hautecloque (schuilnaam: Leclerc),
de spectaculaire Franse legeraanvoerder uit de Tweede Wereldoorlog.

The Detroit Society for Genealogical Research; Vol. XXV, No. 2 (winter 1961).
Anna Rossetter Smith Howland. One line of the Rossiter/Rossetter Family of Connec-
ticut. Frederick C. Warner. Possible identity of the first wife of major Aaron Cooke
[etc.]. Katie R. Mills. Children of Matthew and Sarah Coy. Frances Davis McTeer
and Frederick C. Warner. The millards of Rehoboth, Mass. [vervolg]. Elsie M. Came-
ron. A line of descent from George Field of Pennsylvania. Diverse opgaven van
opschriften op begraafplaatsen.
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Der deutsche Hugenott; 25. Jahrgang, Nr. 4 (Dezember 1961). Dr. Ernst Mengin.
Die Hugenotten und ihre Nachkommen in der französischen Gesetzgebung. Max
Ginolat. Von der Hugenotten-Strasse zum Calvin-Platz in Neu-Isenburg [chronolo-
gische opgave der burgemeesters van Neu-Isenburg, vrijwel allen van Hugenoten-
afstamming]. Martin Preetz. Die Privilegiën für die deutschen Hugenotten [vervolg].

Met gansen trou; 12e jrg., nr. 1 (januari 1962). Ir. E. H. Ketelaars. De pluimvee-
houderij in de Oostelijke Langstraat. M. van Herpt. Veldnamen te Elshout. J. A. W.
Swane. De Vlijmense familie Kivits [met genealogie, aanvangende in 1676, van vijf
generaties].

The Genealogicak Magazine of New Jersey; Vol. XXXVI, No. 3 (september 1961).
Henry W. Pilch. Hanover Presbyterian Church Marriages. by Rev. Aaron Condit
[periode 1796—1814; wordt vervolgd]. Edith Loughborough Malford. Some descen-
dants of John Loofborough (Loughborough) of Woodbridge. Kenn Stryker-Rodda.
New Jersey Rateables 1773—1774. Edward J. Raser. Records of the Dutch Congre-
gation of Freehold and Middletown [vervolg].

The Genealogist's Magazine; Vol. 13, No. 12 (December 1961), Dr. T. G. Fahy.
Genealogical Research in the Netherlands [een informatief artikel, dat echter, ook bij
de beperkte omvang, nogal wat te wensen overlaat; zo is de mededeling op pag. 371,
dat voor 1811 in Nederland vrijwel geen familienamen, doch uitsluitend patronymica
voorkomen, niet bepaald juist!]. O. F. G. Hogg. The Lees of Virginia [vervolg].

Der Graf schaf ter; Heimatbeilage der Grafschafter Nachrichten, Folge 107 (Januar
1962). Dr. Ernst Kiihle. Über Nordhorner Strassennamen.

Idem, Fol^e 108 (Februar 1962). Fr. Körner. Zum 100. Geburtstage des Memmert-
vaters Dr. h. c. Otto Leege. Dr. Ernst Kiihle. Über Nordhorner Strassennamen [slot],

Gruoninga; Mededelingenblad van de afd. Groningen en Winschoten der N.G.V.;
7e jrg., nr. 6 (november 1961). P. J. Ritsema. Zoutkamper Vissersgeslachten [betreft
het gesl. Buis]. Ds. I. Hamming. Kerkbijbel van de fam. Glas. A. de Vries. De familie
van Jacob en Geertien Otten.

Idem, 7e jrg., nr 7 (december 1961). M. C. Sigal. Bijdragen voor een genealogie
Ensing. A. de Vries. Kwartierverlies. O. D. J. Roemeling. Kwartierverlies [breekt een
lans voor de term „kwartierherhaling" of „doublure" in plaats van het gebruikelijke,
maar inderdaad onjuiste kwartierverlies]. P. J. Ritsema. Zoutkamper Vissersgeslachten
[vervolg genealogie Buys].

Idem, 8e jrg., nr. 1 (januari 1962). P. J. Ritsema. Zoutkamper vissersgeslachten
(gen. Smit). O. D. J. Roemeling. Studenten, afkomstig uit de Noorderlijke Nederlan-
den, ingeschreven aan de universiteit van Wittenberg gedurende de periode 1502—1560
[d.w.z. afkomstig uit de huidige provincies Friesland, Groningen en Drente, zomede
uit het aangrenzende Oostfriesland].

Our Heritage; the San Antonio genealogical and historical society, Vol. III, No. 2
(January 1962). Mrs. R. R. Hunter [e.a.] Bexar County Marriage Records 1837—1848.
Lela Whitton Hegarty. Nacogdoches under nine flags [vervolg]. Emily McFarland
Hooker. History of the MacFarland, Mennees and Brinson families.

Hessische Familienkunde, 5. Band (1961), 2. Beiheft. Dit „Beiheft" is zoals gebrui-
kelijk gewijd aan een aantal, vaak zeer hoog opgevoerde, kwartierstaten. Franz Graser.
Eine hessisch-thüringische Pfarrerversippung als Ahnenliste Habicht [geeft een gedeel-
telijke kwartierstaat om het zeer grote aantal geestelijken daarin te tonen]. Heinrich
Neckel. Ahnenliste Albert. Dr. Erich Bartholomaus. Ahnenliste Bartholomaus. Dr.
Eduard Grimmell. Ahnenliste v. Bodenhausen [geeft eerst aanvullingen op de gene-
raties I t/m VIII, gepubliceerd in het eerste Beiheft vervolgt dan met generatie IX
en X], Karlwilli Damm. Ahnenliste Damm [aanvullingen en verbeteringen]. Julius
Frey. Ahnenliste Frey. D. Eduard Grimmell [geeft eerst aanvullingen op de generaties
I t/m VIII, en vervolgt dan met generatie IX en X. Nora Hassenpflug. Ahnenliste
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Hassenpflug. Heinz Koster. Ahnenliste Koster [aanvullingen en correcties]. Josef
Kröner. Ahnenliste Kröner. Friedrich Fechner. Ahnenliste Renner [aanvullingen en
correcties]. Friedrich Schön. Ahnenliste Schön. Karlwilli Damtn. Ahnenliste Tamm
(Damm).

Hoja informativa del Instituto Internacional de Geneologia y Heraldica y Federacion
de Corporaciones afines; nrs. 174, 175, 176, 177, 178 (15.12; 1.1; 15.1; 1.2 en
15.2.1962). Berichten.

VIntermediaire des Généalogistes; De Middelaar tussen de genealogische navorsers,
No. 97 (janvier 1962), René Goffin. La familie Goffin, originaire de Tongres, fixée
a Liège. O. Ie Maire. Le fonds généalogique Neeffs, conversé au chateau de Zellaer
a Bonheyden-lez-Malines. L. A. Bouly de Lesdain. Additions et corrections aux „Noti-
ces généalogiques Tournaisiennes" du comte Du Chastel de la Howarderie [Haccart
t/m Hulland]. In de sectie Héraldique geeft L. Gourdet aanvullingen en correcties
op zijn in 1960 te Gembloux verschenen Inventaire des blasons de la province du
Luxembourg.

Bij dit tijdschrift is mede ingebonden het Bulletin généalogique d'information, hier-
boven reeds besproken.

De Maasgouw; Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde, jrg. 80,
afl. 6. [In memoriam] Pastoor Hubert Spierts. P. C. Boeren. Een onbekende levens-
beschrijving van Sint Servatius: Meester Gobert van Laon. Severin Corsten. Siedlung
und Mission der Frankenzeit zwischen Maas und Rhein [vervolg]. Belangrijke biblio-
grafie.

Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie
voor Naamkunde te Amsterdam; 37e jrg. (1961), nr. 1—2. B. H. Stolte. De gegevens
der antieke schrijvers over de Franken en hun interpretatie. V. Verstegen. Plaats- en
persoonsnamen uit een pachtboek van Nieuwenbos uit de 14e eeuw. 5. J. Fockema
Andreae. Maarsbergen en zijn Tafelberg. O. Leys. Het toponiem Weinebrugge; een
ingweonisme. Dr. D. P. Blok. Ammers. F. Debrabandere. De naam Jozes in de mid-
deleeuwen. F. Verbiest. Zammel = Zand-mael.

Idem, 37e jrg. (1961), nr. 3—4. M. Gysseling. Op verkenning doorheen het Oud-
nederlands. J. Helsen. Het woord hond in plaatsnamen. R. van Passen. Bos en hout;
toponymica en appellativa uit het Antwerpse. J. A. Huisman. Plaatsnamen in de Gel-
derse vallei. B. J. Hekkei. Schaag en scheg en hun verwanten. H. Halbertsma. Weine-
brugge-Wimbritseradeel.

Mémoires de la Société généalogique Canadienne-francaise vol. XII, No. 10 (décem-
bre 1961). Dit „annuaire 1961" is de afsluiting van de jaargang en geeft, op de wijze
van het Verzeichnis der deutschen Familienforscher, een opgave achtereenvolgens van:
dossiers betreffende families, dossiers betreffende parochies en tenslotte de ledenlijst
waarheen deze indices verwijzen.

Idem, Vol. XIII, No. 1 ( j a n v i e r 1962). Verenigingsberichten, vragenrubriek. Ga-
briel Langlois. Langlois-Vion [aanvulling]. Les registres de la Gaspédie [Barthe t/m
Benoit]. Bersyl. La familie Lemay [vervolg].

Michigan Heritage; Vol. III, No. 1 (autumn 1961). Wallace Bulpitt. The restoration
and preservation of historical manuscripts. Donald Jewell Stuck. John Jacob Eisen-
hauer and his descendants [6e generatie; vervolg]. Verder vele publicaties betreffende
19e-eeuwse gegevens.

Mitteilungen des lnstituts für Auslandbeziehungen, 11. Jahrgang, Nr. 4 (Oktober-
Dezember 1961). In tegenstelling tot andere afleveringen van dit tijdschrift, die ge-
woonlijk de relatie van Duitsland tot één bepaald land tot onderwerp hebben, geeft
deze aflevering een spectacle coupé van de relaties van West-Duitsland tot het buiten-
land.

Molennieuws; orgaan van de Vereniging „De Hollandsche Molen", 8e jrg. nr. 3
(januari 1962). Verenigingsberichten.
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Nederlands Archievenblad; tijdschrift van de vereniging van archivarissen in Ne-
derland, 65e jrg., afl. 4. L. J. Ruys. Het „Sonderkommando v. Künsberg" en de

"lotgevallen van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland
van 1940—1945 [een eenvoudig onthullend verslag over de acties van de Duitsers,
voor en op de 15e mei 1940, het archief van Buit. Zaken in handen te krijgen. Vooral
door de van Duitse zijde hierover bestaande documenten in extenso weer te geven
herleeft in onze herinnering weer veel].

Voorlopig verslag en memorie van antwoord betreffende het ontwerp-archiefwet
1962 en het gewijzigd ontwerp van wet.

Verenigingsberichten.

De Nederlandsche Leeuw; maandblad van het Koninklijk Genootschap voor Ge-
slacht- en Wapenkunde, 78e jrg., nr. 12 (december 1961). Drs. J. Visser. Adel en „adel"
in de Staten van Friesland in de 17e en 18e eeuw [een zeer gedetailleerd en illustratief
artikel, met korte genealogische schema's ter verduidelijking]. A. van der Marel. Kunst-
historie en genealogie : portretten van het echtpaar Pranger-Muilman [de schilderijen
van Frans van der Mijn in het Rijksmuseum, nrs. 1696 A l en A 2 stellen, in tegen-
stelling tot de toeschrijving in de catalogus, voor: Jan Pranger (1700—1773) en diens
echtgenote Machleld Muilman (1717/8—1773)].

Idem, 79e jrg., nr. 1 (januari 1962). In de „staat van aanwinsten" wordt eerst een
inhoudsopgave gegeven van de verzameling van mr. H. J. Koenen (t 1907) welke het
genootschap ten geschenke ontving. Mr. G. J. J. van Wimersma Greidanus. Genealo-
gische onderzoekingen rondom het Hofje van Mevrouw van Aarden [te Leerdam.
Stichteres was Maria Ponderus, echtgenote van Pieter van Aarden. Van de familie-
betrekkingen tussen haar, haar erfgenamen en de regenten van dit hofje wordt een
genealogisch schema gegeven]. Onder de „korte mededelingen" trekt de aandacht M.
Thierry de Bye Dolleman. Nanning Gerbrantsz. • Borst, de echtgenoot van Kenau Sy-
monsdr. Hasselaar.

The New York Genealogical and Biographical Record, Vol. 92, No. 4 (October
1961). Voor zover min of meer op Nederland betrekking hebbend zij hier uit de
inhoud alleen vermeld: Marriages of the Dutch Reformed Church of Catskill, Greene
County, New York [vervolg; bestrijkt de jaren 1827—febr. 1833]. Marriages of the
Dutch reformed church of Coxsackie, Greene County, New York.

Norddeutsche Fainilienkunde; Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft genealogischer
Verbande in Niedersachsen, 10. Jahrgang, Heft 4. (Oktober-Dezember 1961). Heinz-
Bruno Krieger. Die Familie Sattler in Köningslutter am Elm. Herbert Lommatzsch.
Zur Clausthaler Familiengeschichte im 17. Jahrhundert. Thomas Otto Achelis.
„Braunschweiger" in der Kieler Universitatsmatrikel. Helmut Zimmermann. Ehever-
trage im Stadtarchiv Hannover. In de Rubriek „Norddeutsche in aller Welt" beschrijft
Hans Mahrenholtz: Auswanderungen aus den Amtern Catlenburg-Lindau, Duderstadt
und Gieboldehausén 1831—1863, bzw. 1839—1866.

Oostvlaamsche Zanten; Mededelingen van de Bond der Oostvlaamse Folkloristen
en van de Dienst voor Folkloristische Opzoekingen. 37e jrg., nr. 1 (jan.-febr. 1962).
Vrijwel dit gehele nummer wordt ingenomen door een artikel van Fr. van Bost betref-
fende de geschiedenis der gebakvormen. Volledig kan dit artikel uiteraard niet zijn,
wanneer men slechts bedenkt, dat alleen over de Nederlandse koekplanken al mono-
grafieën bestaan.

Het Personeel Statuut; Maandblad gewijd aan het personen- en nationaliteitsrecht,
12e jrg. nr. 12 (december 1961). Prof. mr. A. Pitlo. De ontwikkeling van het rechts-
kundig denken en het familierecht [resumé van een voordracht, gehouden op 27.10.
1961 te Utrecht].

Idem, 13e jrg., nr. 1 (januari 1962) Familienrechtsanderungsgesetz [wordt vervolgd].
H. F. W. Luiking. Bestaan er nog heerlijkheden en hoe te handelen met aan heerlijk-
heden ontleende namen? [aanvulling op de in nr. 7/8 van dit tijdschrift (en later ook
in De Nederlandsche Leeuw) opgenomen voordracht van prof. De Monté ver Loren.
Tenaanzien van het begrip „heerlijkheid" huldigt schr. (m.i. ten onrechte) een strakker
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begrip dan prof. De Monté ver Loren doet; beiden zijn echter eensgezind in hun
waarschuwing tegen het aan zijn geslachtsnaam toevoegen van een heerlijkheidsnaam,
wanneer deze dubbele naam tenminste niet reeds vóór 1838 werd gevoerd. Men begaat
dan n.l. een overtreding tegen art. 435 sub 3e van het wetboek van strafrecht. Men
zij dus gewaarschuwd!].

The Scottish Genealogist; vol. 8, No. 3 (July 1961). Duncan McNaughton. The
Halketts of Pitfirrane. H. M. Harvey-Jamieson. The company of merchants of the
city of Edinburgh.

Idem; vol. 8, No. 4 (december 1961). A. J. Aitken. The dictionary of the older
Scottish tongue. J. F. Mitchell. Registers of births, deaths and marriages. Voorts bevat
dit nummer een vertaling van het Zweedse jaarboek van het technisch museum te
Stockholm 1948 betreffende: Scottish names in Swedish industry and technics.

Slakt och Hiivd, 1961, nr. 2—3. Nils William Olsson. Kallmaterial om emigration
i Förenta staternas Nationalarkiv [voordacht, gehouden op het internationale congres
te Stockholm 21-28.8.1961]. Jan Eric Almquist. Dalslands saterier ar 1622 jamte deras
innehavare. Hans Gillingstam. Rasmus Ludvigssons systers attlingar. Hans Gillingstam.
Arvid Drakes aktenskap. S. Otlo Brenner. Ingeborg Eriksdotter, hertiginna av Sachsen
[vertaling van het reeds in Familie und Volk. 10. Jahrgang, Heft 4 verschenen opstel;
zie tijdschriftenrevue oktober 1961, pag. 267]. Gunnar Tilander. En Skaradjaknes dag-
bok fran ar 1695. Berichten, boekbesprekingen, vragenrubriek.

The Staten Island Historian, Vol. 22, No. 4 (October-December 1961). Harlow
McMillen. Richmondtown: the first 160 years, V: the church of St. Andrew. Two
civil war letters.

De Stichtse Heraut; Mededelingenblad van de afd. Utrecht der N.G.V., 9e jrg., afl.
1. Z. van Doorn. Zegvelder geslachten: 4. het geslacht Nedersticht. H. Severijn. Wilnis
[vervolg]. Z. van Doorn. Het oude Zegvelder geslacht Philip Philips Outslooth [de
familienaam Outslooth duikt eerst ca. 1650 op, doch voordien waren er minstens 6
generaties die Philips Philipsz. heetten].

Ons Voorgeslacht; Orgaan van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, 17e
jrg., nr. 95 (januari 1962). C. Hoek. Heerman [fragment genealogie van een vijftiende-
eeuwse Brielse patriciërsfamilie; genealogie uitgewerkt tot in de 17e eeuw]. Dr. D. W.
Gravendeel. Het kerckeboek van Cromstrijen 1653—1657 [berustende in het kerke-
raadsarchief van de N.H. Gemeente Ie Numansdorp]. Gegevens uit het oudste trouw-
en doopboek van de Gereformeerde Gemeente van Zuid-Beijerland [vervolg].

Zeitschrift für Niedersiichsische Familienkunde, 36. Jahrgang, Heft 5 (September
1961). Armin Clasen. Die Archivalien hamburgischer Brüderschaften als familien-
geschichtliche Quelle, insbesondere die Archivalien der Schul-, Schreib- und Rechen-
meister-Sociëtat von 1662. Heinz Vietheer. Gab es Scharfrichter in der Haseldorfer
Marsch? [slot]. Heinrich Spier. Martin Spier, Pastor zu Bettingerode und Westerode
von 1627 bis 1659. Hans Meyer. Die vaterlichen Ahnen des Geheimrats Christoph
v. Tiedemann, Reichskanzleichefs unter Bismarck 1876—1881 [geeft een korte kwar-
tierstaat van de vader van deze in 1883 geadelde ambtenaar; er zijn echter talrijke
niet-adellijke takken]. Rolf Hillmer. Fremde in den Protokollen des St. Michaelis-
Klosters zu Lüneburg. Paul Thormann. Geesthacht und seine Einwohner im ersten
Viertel des 17. Jahrhunderts.

Idem, 36. Jahrgang, Heft 6 (November 1961). Thomas Otto Achelis. Begegnungen
Schleswigscher Studenten von Luther bis Bismarck. Ernst Ritter. Schul- und Kirchen-
bedienstete in Mecklenburg im 16. und 17. Jahrhundert [vervolg]. Friedrich Biermann.
Das Lüchower Amts- und Schlossregister von 1548.

H. H. W. van ETJK

Aan dit nummer werkten mee:
Mr. A. K. Vink, Kamerlingh Onnesweg 33, Bussum.
D. Rob. Van der Wervestraat 20, Wassenaar.
S. F. Mollenberg, 2e Helmersstraat 90, Amsterdam.
J. A. Zimmerman, Mient 477, 's-Gravenhage.
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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 mst andere personen verbinding
zoeken op genealogisch of heraldisch gebied. Alleen wanneer is gebleken,
dat de verlangde gegevens niet via de Contactdienst kunnen worden verkre-
gen, kunnen vragen in deze rubriek gesteld worden.

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

7. VAN ENSCHOT.
a. Cornelis van Enschot trouwde te Gilze omstreeks 1728—32 met Anna Johandr.

van Gils. Gaarne gegevens aangaande zijn voorouders.
b. Goyard Driessen Janse van Enschot trouwde in of voor 1654 met N eelt je Jansen.

Alhoewel zijn zes kinderen te Tilburg werden gedoopt, is zijn huwelijk aldaar niet
te vinden. Op 26.4.1658 hertrouwde hij te Oisterwijk met Adriaantken Theunissen.
Gaarne gegevens van dit echtpaar en hun voorgeslacht.

c. DE BOOIJ.
Gaarne gegevens van het echtpaar (en eventueel van verder voorgeslacht) Jan de
Booij (geb. 23.10.1734 te Wouw als zoon van Johannes de Booij en Cornelia Ver-
haest) die te Steenbergen 13.5.1764. huwt met Anna Catharina de Wit.

d. wapen VAN DUN.
In Rietstap, Armorial Général, staan twee wapens Van Dun beschreven. Het ene,
Brabants: op een veld van keel 3 zilveren rozen, geplaatst 2—1, getakt en gebla-
derd van sinopel, is mij bekend. Er is echter ook een tweede, Hollands wapen Van
Dun: een boom in natuurlijke kleur, geflankeerd door twee honden, opziende naar
de kruin van de boom. Weet een van onze leden iets meer van dit laatste wapen,
wie het voerde, enz.?

TH. VAN DUN. Landbouwstraat 11, Tilburg.
8. JESSE.

Gegevens gezocht betreffende Pieter Jesse te Venlo. Wie was zijn echtgenote? Uit
zijn huwelijk een zoon Jan Hendrik Jesse, geb. te Venlo 1741 en overleden 4.6.1817.
Deze laatste was gehuwd met Arnolda van 7'richt, dochter van Adrianus en Dirkje
de Groot te Zaltbommel. Tevens alle gegevens verzocht omtrent de familienaam Jesse.

C. W. TIMMER, Corn. Krusemanstraat 1811, Amsterlam-Zuid.

9. Wie is genegen op het Rijksarchief in Zwolle twee overlijdensakten (1813 en 1835)
over te schrijven en eventueel naar aanleiding van daarin voorkomende gegevens, ver-
dere nasporingen te doen? Als tegenprestatie ben ik gaarne bereid op het Rijksarchief
te 's-Hertogenbosch of de gemeente-archieven van Eindhoven en Tilburg nasporingen
te doen.

A. VAN BEEK, Rodenbachlaan 7, Eindhoven.
10. RO(O)DERKERK.

Wie kan gegevens verschaffen over het geslacht Ro(o)derkerk, ca. 1600 in Delfland?
H. J. ROODERKERK, Mr. Peeklaan 21, Oude Wetering.

lla. OOSTEN.
Dirk Roelofs, gehuwd met Petertje Alten, overleed omstr. 1787/'88 te Scherpenzeel

(Fr.). Waarschijnlijk was hij een broer van Hessel Roelofs (gehuwd met Beertje of
Bet je Meines), die tussen 1786 en 1809 overleed te Schoteruiterdijken. Kan iemand
mij hierover inlichten? Alle gegevens Oosten zijn mij welkom.
llb. BRUNSVELD.

Gegevens gevraagd betreffende geboorte en afstamming van Jan Brunsveld, dié
gehuwd was met Gerrilje Jolink, en die op 26-4-1733 te Ambt-Doetinchem een zoon
Gerrit Jan kreeg. Jan Brunsveld overleed in 1768.

Jan Willem Brunsveld huwde op 13 oktober 1802 te Ambt-Doetinchem met Tuune
of Teuntje Buenk. Zijn doop is in Doetinchem en omgeving niet gevonden. Wie kan
mij daaraan helpen?

L. H. OOSTEN, Bosstraat 21, Driebergen.
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Wij berichten de geboorten van
DRIESKA

dochter van de heer en mevrouw Tliiré-van Berendoncks, op 9 november 1961 te
Wilrijk,

ERNA ALETTA FRIGGA
dochter van de heer en mevrouw Lagewaardt-Verdonk, op 28 november 1961 te Gouda,

THEODERICUS GERARD EMO
zoon van de heer en mevrouw Van Halsemci-Punt, op 1 december 1961 te Amsterdam,

LUDGER
zoon van de heer en mevrouw Buijs-Eberson, op 21 december 1961 te Hengelo (O.),

RUTGER
zoon van de heer en mevrouw Heunks-van Manen, op 13 januari j j . te Geleen,

TRUDI
dochter van de heer en mevrouw Klooster-de Boer, op 22 januari j.I. te Sneek,
en van .:

JEROEN
dochter van de heer en mevrouw Korving-Husson, op 29 januari j.I. te Breda.

Aan allen onze hartelijke gelukwensen.

AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST

Nieuwe leden:
2677. W. F. de Vos, Venuslaan 19, Apeldoorn.
2678. H. van Leeuwen, Laan van Nieuw Guinea 99, Utrecht.
2679. P. M. Heijmink, Wickenburghselaan 48, Schalkwijk, Utr.
2680. E. Steenhuisen, de Genestetlaan 2, Hilversum.
2681. J. Versluys, Amstelveenseweg 151. Amsterdam-Z.
2682. A. C. Spies, Jacob Obrechtstraat 5 III, Amsterdam-Z.
2683. F. van Kleef, Krugerstraat 52, Zaandam.
2684. G. Jansen, Merwedstraat 3, Weesperkarspel-Driemond.
2685. K. L. Duzee, Muiderslotweg 146, Haarlem.
2686. D. H. Goede, Bronsteeweg 90, Heemstede.
2687. Dr. C. I. Kruisheer, Anna van Burenlaan 5, Oegstgeest.
2688. E. Geelhuysen, Cornelis de Wittlaan 49, 's-Gravenhage.
2689. F. N. Leddy, Kievitlaan 25, Eindhoven.
2690. Mevr. A. S. Noë-Röthel, Ch. van Montpensierlaan 24, Amstelveen.
2691. A. A. van Bemmel, „de Steenkamp", Zetten, Gld.

A dreswijzigingen:
2594. H. Beekhuisen, Wilhelminalaan 63. Boskoop.

183. L. J. Jonkhout, Philipslaan 20 A, Roosendaal.
1597. J. de Jager, Laanstraat 17, Soest.

Overleden:
Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden melden van onze leden:

501. J. H. van der Meer, Delfgauwseweg 151, Delft.
1673. D. J. van Drunen, Rembrandtstraat 60, Nijmegen.

Rectificatie:
920.. K. H. van Maar, Bergmannstraat 60, Eindhoven.
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