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DE BEEMSTER 350 JAAR POLDER
door

C. VEENHUIJZEN

Op 19 mei 1612 viel de Beemster droog; Nederlands eerste grote polder
was daarmee in betrekkelijk korte tijd, maar niet zonder tegenslagen, o.l.v.
Leeghwater tot stand gekomen. Op 4 juli van dat jaar werd het nieuw-
gewonnen land door de prinsen Maurits en Frederik Hendrik bezocht. Het
is deze datum, die men bij de aanstaande feestelijke herdenking in de week
van 2 tot 9 september zal aanhouden. Daar ik meende dat wij als genealogen
deze herdenking niet ongemerkt voorbij mogen laten gaan, geef ik hieronder
— naast enkele nog nimmer in druk verschenen lijsten van functionarissen —
de beknopte stamreeksen van de enige twee geslachten, waarvan de leden
reeds meer dan 250 jaar onafgebroken in de Beemster woonachtig zijn.

Teneinde misverstanden te voorkomen wijs ik er echter op, dat momenteel
in de Beemster nog verscheidene anderen wonen, die eveneens de naam
Olij, resp. Konijn, dragen; zij stammen echter niet van de hierna volgende
stamreeksen af.

HET GESLACHT OLIJ IN DE BEEMSTER

I. Claas Pietersz. Olij huwt Aajje Sijmensdr. *). Uit dit huwelijk:

II. Sijmon Claasz. Olij, gedoopt Beemster 4-3-1708, huwt Adriaantje
Teunisdr. Leeuwenkamp. Uit dit huwelijk:

III. Claas Zijmonsz. Olij, gedoopt Beemster 25-1-1733. huwt Aaltje Fre-
deriksdr. Scholten. Uit het huwelijk:

*) Van de eerste generaties is de huwelijksdatum onbekend, daar het trouwboek
(tevens impostregister) is zoekgeraakt.
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IV. Vrederik Claasz. Olij, gedoopt Beemster 1-12-1771, huwt Beemster
9-4-1803 Trijntje Johannesdr. Smit. Uit dit huwelijk:

V. Johannes Frederiksz. Olij, geboren Beemster 25-7-1821, huwt Beem-
ster 4-5-1845 Pietertje Cornelisdr. Edel. Uit dit huwelijk:

VI. Frederik Johannes Olij, geboren
Beemster 2-8-1854, huwt Beem-
ster 25-4-1877 Neeltje Jansdr.
van Twisk. Uit dit huwelijk:

VII. Geertje Olij (op bijgaande foto
met bloemen in de hand), ge-
boren Beemster 16-3-1889, huwt
Beemster 16-4-1910 Jacob Mar-
tensz. Stolp.

Broer en zusters van haar
waren: Pietertje (geboren Beem-
ster 2-1-1878), Hillegonda (ge-
boren Beemster 7-3-1879), Trijn-
tje (geboren Beemster 24-11-
1880), Neeltje (geboren Beem-
ster 8-3-1883) en Johannes
Beemster 25-10-1884).

HET GESLACHT KONIJN IN DE BEEMSTER

I. Jan Willemsz. Konijn, huwt Breggie Lourensdr.*). Uit dit huwelijk:

II. Laurentius Jansz. Konijn (R.K.) gedoopt Beemster 3-8-1739, huwt
Maartje Jacobsdr. Vrolijk. Uit dit huwelijk:

III. Jacob Lourensz. Konijn, gedoopt Beemster 17-11-1775, huwt Beem-
ster 9-4-1803 Maartje Jansdr. Hille. Uit dit huwelijk:

IV. Klaas Jacobsz. Konijn, geboren Beemster 11-3-1812, huwt (niet in de
Bsemster) Jantje Schoof. Uit dit huwelijk twee kinderen: Louren
(volgt hierna als V) en Pieter (volgt na VII als Va).

V. Louren Klaasz. Konijn, geboren Beemster 15-2-1847, huwt Beemster
14-5-1876 Maria Hendriksdr. van de Nes. Uit dit huwelijk:

VI. Nicolaas Lourensz. Konijn, geboren Beemster 3-4-1877, huwt Beem-
ster 5-5-1904 Marijtje Simonsdr. Butler. Uit dit huwelijk:

VII. Nicolaas Lourensz. Konijn, geboren Beemster 13-4-1915.

*) Evenals bij het geslacht Olij kunnen, door dezelfde oorzaak, van de oudste
generaties geen huwelijksdata vermeld worden.
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Va. Pieter Klaasz. Konijn, geboren Beemster 27-10-1849, huwt Beemster
14-5-1876 Maartje Pietersdr. Portegies. Uit dit huwelijk:

Vla. Johannes Pieterz. Konijn, gebo-
ren Beemster 22-9-1888, huwt
(niet in de Beemster) Wilhelmina
H. Groot. Uit dit huwelijk:
a. Maria G., geboren Beemster

23-4-1920.
b. Geertruida A., geb. Beem-

ster 29-6-1921.
c. Johanna, geboren Beemster

10-4-1922.
d. Petrus, tweeling met voor-

gaande.
e. Josephina Fr., geboren Beem-

ster 24-4-1923.
f/ Cornelis P., geboren Beem-

ster 3-3-1924.
g. Petrus ƒ., geboren Beemster
6-1-1925.
h. Johannes Th., geboren Beemster 29-4-1926.
i. Wilhelmina M., geboren Beemster 2-8-1927.
j . Nicolaas, geboren Beemster 15-9-1928.

k. Anthonia M., geboren Beemster 27-8-1930.
1. Thomas A., geboren Beemster 8-6-1934.

m. Frederika P., tweeling met voorgaande.
Van deze kinderen zijn die genoemd onder g, h, i, j , 1 en m, nog in de

Beemster woonachtig.

DIJKGRAVEN

1607—1610

1610—1618
1618—1666
1666—1676
1677—1684
1685—1693

1693—1721
1721—1742
1742—1759
1759—1795
1795—1804
1804—1804
1804—1817
1818—1820

Lambert Wijngaerts van
Vollenhoven
Tobias de Coene
Dirck van Oss
Jean Loten
Josephus Deutz
Mr. Johan van Rijgers-
bergh
Joseph Coijmans
Mr. Dik Alewijn
Balthazar Coijmans
Mr. Frederik Alewijn
Dirk de Boer
Mr. Frederik Alewijn
Mr. Frederik Alewijn
Mr. Dik Gallis

1820—1834
1834—1849

1849—1867
1868—1876
1876—1899
1899—1911
1911—1917
1917—1923
1923—1937
1937—1940
1940—1946
1946—1956
1956

Jan van Goor Hinloopen
Mr. Francois van Bre-
denhof de Vicq heer van
Oosthuizen
Klaas Brandjes
Cornelis Hartog
Henricus de Goede
Gerrit Vas Visser
IJsbrand Otjes
Ernst Vas Visser
Cornelis Fok
Dirk Nobel Jorisz.
P. Otjes Mzn.
Jacob Stolp
Klaas Hogetoorn

BURGEMEESTERS

De „Gemeente Beemster" kwam pas in 1804 tot stand, en wel op dinsdag 29 mei
van dat jaar. Als maire werd toen J. C. Borghorst aangesteld, met als medebestuurders
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Jacob Jansz. Bakker, Adriaan Paauw, Claas Prins, Klaas Kunst (de schout) en Hendrik
Bouman.

Veel zaken, die normaliter tot het ressort van een gemeentebestuur behoren, werden
voordien dus door het waterschapsbestuur behartigd. Aangezien dit instellen van de
gemeente Beemster (of met andere woorden: het ontnemen van veel macht aan het
waterschapsbestuur) onder dwang geschiedde, ontstond bij de administratieve splitsing
een ware touwtrekkerij. Vooral wat de archieven betreft kwam de gemeente er bekaaid
af, zodat het naspeuren van gegevens zeer wordt bemoeilijkt.

Als burgemeester fungeerden tot heden:

1804—1815
1815—1835
1836—1852
1853—1876
1876—1896
1896—1904

J. Cs. Borghorst
K. Kunst
J. Boom
C. Hartog
H. Scheringa
K. Edel

1905—1923
1923—1932
1932—1939
1939—1948
1948—1961
1962

J. Koopman
W. de Geus
P. Kikkert
W. C. Ninaber
J. A. Pesman
F. Kloeke

DE NEDERLANDS HERVORMDE KERK

Op de vergadering van Dijkgraaf en Heemraden van 23 mei 1614 werd besloten tot
het doen stellen van de Kerk, midden op het Kerkhof in de Middel-Beemster, bezuiden
de Rijperweg. In 1616 werden de gereed liggende stenen voor de fundering vermetseld
en werd besloten de verdere afbouw uit te stellen tot tijd en wijle. Reeds in 1620 werd
de eerste Kerkeraad gekozen, t.w. de Ouderlingen Jan Cornelisz van Houwert en Dirck
Gerlofsz. van Lutjebroek. Tot Diakenen, Gerbrand IJvesz. van Spanbroek en Jan
Mauritsz. van Etersheim, die op 17 januari 1621 door Ds. Johannes Jacobi Gaal, Pre-
dicant te Ilpendam, bevestigd werden. Aan het eerste H. Avondmaal, op 28 februari
van dat jaar gehouden, werd door 43 communicanten aangezeten. Dit vond evenwel
nog niet in de kerk plaats. 1 october 1622 werd Ds. Hendricus Husingius als eerste
predikant, zoals een jaar eerder de Ouderlingen en Diaconen, door Ds. J. J. Gaal in
de kerk bevestigd. Het was 30 juli 1623, dat de kerk in zoverre was afgewerkt, dat deze
bruikbaar was en voor de godsdienst werd ingewijd. Het aantal personen dat hierbij
aan de avondmaalviering deelnam, bedroeg reeds 123.

1662 was het jaar, dat de toren, die het al die jaren zonder had moeten doen, van een
spits voorzien werd. Nu kon men dan eindelijk zeggen dat de kerk af was.

Ook het jaar 1784 was in de historie der kerk een belangrijk tijdstip, want toen werd
op 25 juli het orgel ingewijd.

Het zou evenwel nog 175 jaren duren, voor men wéér van een grote gebeurtenis in
het bestaan der kerk kon spreken. 26 juli 1959, Beemster Biddag, werd de geheel ge-
restaureerde kerk weer in gebruik genomen. Het was Ds. J. R. Hanenburg, die toen
de inwijding deed.

De volgende predikanten verkondigden Gods Woord van de kansel in de kerk aan de
Buurt:

overl.
1640

1673

1741

1777

H. Huijsingius
T. Velthuijsen
A. de Sadeler
J. Costerus
W. Sevenhoven
N. Lubs
B. Winter
H. Malecotius
A. Wolff
A. Kok
F. J. v. Harencarspel
J. Bosman
J. Bosveld
C. G. v. Achter
G. H. Ernst
J. Bonte
G. J. v. d. Kuip
L. J. v. Dam

gekomen
1622
1640
1665
1674
1682
1696
1707
1727
1730
1777
1779
1780
1783
1785
1790
1802
1808
1818

Vertrokken

1664

1682
1695
1706
1733
1729

1778
1780
1783
1785
1789
1802
1808
1817
1860

Em.
2e Predicant

Em. 1862
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J. W. Ph. Feit
R. G. C. Oldeman
P. R. A. v. Meurs
J. M. Doornbos
G. Oldeman
Mejufr. N. Hoving
A. Weiland
J. R. Hanenburg

1860
1903
1914
1931
1947
1949
1953
1955

1902

1947
1951
1956
1955

Em.
1913
1930

Em.

Hulppr.

DE ROOMS KATHOLIEKE KERK

Hoewel bij de bedijking bepaald was, dat er geen andere "religie' dan die der gere-
formeerden in de Beemster zou zijn, werd reeds in 1636 een R.K. Priester vermeld.

Hieronder vindt U een lijst van de priesters in de Beemster.

Verweijnen Theodorus 1636—1647
Donselaar Henricus 1647—1656
Bergher Jacobus 1656—1670
Linden, v. d. Cornelis 1670—1685
Vincent Jacobus 1685—1698
Dobesse Petrus 1698—1706
Destordeus Hubertus 1706—1707
Haselbergh Am. Aloijsius 1707—1709
Ruigeduist, v. d. Joës. Bapt. Josef 1709—1720
Ruijgh, de Cornelis 1720—1737
Peese Johannes 1737—1748
Swenneken Joës. Herm 1748—1750
Moij, de " Joës. Cornelis 1750—1761
Zijl, van Martinus 1761—1766
Bouman Wouter \166-\m
Coffer Joës. Jos 1777—1816
Lexius Joës. Antonius 1816—1838
Baters Joës 1838—1843
Vlaanderen, van Petrus. Jos 1843—1845
Brand Gijsbertus 1846—1855
Hurk, v. d. Wilh. 1855—1865
Ranshuizen Ant. Ferd. 1865—1869
Eisen, den Simon 1869—1890
Rutten Antonius 1890—1901
Jansen Wilh. Petrus. Henr. 1901—1908
Aalst, van Adrianus 1908—1924
Kok, de Petrus Joannes 1924—1930
Leipsig Arnoldus Henr. 1930—1957
Kleermaeker, de Willem. J. 1957—1962
Leeuwen, van J. 1962—

Pastoor J. J. Coffer was met zijn 38 dienstjaren (1777—1816), wel het langst in de
Beemster, terwijl de Pastoors Destordeus en Rutten met slechts 1 jaar, hier het kortst
zijn geweest.

DE DOOPSGEZINDE KERK

Op den 24e juli 1785 werd de nieuw gebouwde kerk aan de Middelweg in gebruik
genomen. En wel door de voorganger Jacob Hartog, die reeds in de kerk te Oosthuizen
dit ambt vervulde.

Tot nu toe had dit bedehuis de volgende voorgangers:

Hartog, Jacob 1785—1794 Loosjes, Vincent 1886—1890
Hartog, Jan 1794—1840 Vis, Pieter 1891—1914
Douwes Dekker, Pieter 1840—1844 Kuipers, R. 1914—1944
Sijbrandij, Jacob 1844—1851 Leistra, A. 1944—1956
Cleef, H. A. van 1851—1886 Zwartendijk, A. 1958—
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ENKELE NOTITIES OVER HET GEBRUIK VAN
FAMILIENAMEN OP TEXEL EN IN DE KOP VAN

NOORDHOLLAND IN DE 17 DE EN DE 18 DE EEUW
Bij genealogische naspeuringen in het hierboven genoemde gebied moet

rekening worden gehouden met een gebruik van familienamen, dat afwijkt
van het tegenwoordige. Bekend is het aannemen van een naam samen-
hangende met het beroep: bakker, schipper, smid, wagenmaker, e.d., een
naam, die vaak overging op de nakomelingen, maar soms niet, vooral
wanneer de zoon een ander beroep koos.

In vele gevallen kreeg een zoon echter een familienaam afwijkend van
die van de vader, terwijl deze naam niets met een beroep te maken had.
Dit verschijnsel is bekend, maar vaak worden er oorzaken voor genoemd,
die onjuist zijn. Soms wordt verondersteld, dat een zoon de familienaam
kreeg van een grootvader of overgrootvader aan moeders- of grootmoeders-
zijde, wanneer deze naam dreigde uit te sterven; soms wordt gedacht, dat
een familienaam werd veranderd, niet omdat er te weinig naamdragers
waren, maar te veel. Misschien is er een enkele keer een dergelijke oorzaak
voor de naamswijziging aan te geven; in de gevallen, die worden gevonden
bij een studie van families in de kop van Noordholland en op Texel bleek
vrijwel steeds, dat met de doopnaam, gelijkluidend met die van de vader
van de moeder, of van de vader van een grootmoeder, een enkele maal
zelfs van een vader van een overgrootmoeder, tevens diens familienaam
werd aangenomen. Zo was er bijv. in het midden van de 18de eeuw in
Winkel een Willem Swan, die een zoon was van Cornelis Huijbertsz Wittebol
en Trijntje Willems Swan.

Het is gebleken, dat dit gebruik zo veelvuldig voorkwam, vooral in de
periode vóór omstreeks 1750, dat bijna van een gewoonte kan worden
gesproken, een gewoonte, waarmee bij het genealogisch onderzoek terdege
rekening moet worden gehouden. Hieronder volgen enkele voorbeelden,
die wij zijn tegengekomen.

I.
KONING-KEIJSER; KONING-KNAAP-KEUSER; KONING-BAS

Pieter Dirksz Keijser, schipper op IJsland, wonende Oosterend op Texel, en ca.
1640 a 1650 (ruw geschat) gehuwd met Anna Sijbrands, had ten minste drie kinderen:
1. Dirk Pietersz Keijser
2. Jacob Pietersz
3. Neeltje Pieters

1. Dirk Pietersz Keijser huwde 1682 met Maertie Pieters; uit dit huwelijk werd één
zoon geboren, Albert Dirksz Keijser, evenals zijn vader o.a. doopsgezind leraar, wiens
zoon de familienaam Keijser droeg.

2. Jacob Pietersz huwde in 1681 met Anna Maartens, dochter van Maarten Dijker;
hij werd niet Jacob Pietersz Keijser genoemd; wel was er later — ook in Oosterend,
Texel — een Geertje Jacobs Bas, dochter van Anna Maartens, die verwant was met de
familie Dijker, zodat kan worden aangenomen, dat Jacob Pietersz zich later Jacob Bas
heeft genoemd. Welke van zijn voorvaderen Jacob Bas heeft geheten hebben wij niet
kunnen vinden.
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3. Neeltje Pieters huwde 18-1-1671 te Oosterend Texel in de gereformeerde kerk met
Cornelis Meijertsz Koning. Van de zes bekende kinderen zijn geen dopen genoteerd;
het gehele gezin was doopsgezind, evenals de familie Keijser. De oudste zoon van dit
echtpaar:

3a. Dirk Cornelisz Koning, geboren ca. 1674, schipper en koopman, noemde zich een
enkele keer Dirk Cornelisz Keijser naar de grootvader van zijn moeder, o.a. bij gelegen-
heid van de huwelijkse voorwaarden van zijn enige dochter Jannetje en in de huwelijkse
voorwaarden met zijn tweede vrouw op 17-3-1720 (het eerste huwelijk bleef ons tot
dusver onbekend). Meestal schreef hij Dirk Koning, soms Dirk Coning, of Dirk Cornelisz
Koning. In een akte had de notaris zijn naam als Dirk Koning geschreven, doch hier
was Koning doorgehaald en vervangen door Keijser. Zijn dochter Jannetje, gehuwd met
Dirk Maartensz Zuijdewind, heeft lange tijd als weduwe een textielwinkel in Den Burg
gedreven: zij was gefortuneerd en compareerde in vele akten steeds als Jannetje Dirks
Keijser. Zij overleed 1-7-1765. In een akte van scheiding van de boedel van de hier-
onder te noemen 3f., Meijert Cornelisz Koning, van 16-7-1776, waaruit vele familie-
relaties konden worden afgeleid, werd zij (wijlen) Jantje Dirks Keijser, het enige kind
van (wijlen) Dirk Cornelisz Koning genoemd. Al haar kinderen heetten Zuijdewind; een
van haar zoons, Dirk Maartensz Zuijdewind, werd 93 jaar; in zijn overlijdensakte, in-
geschreven in de Burgerlijke Stand van Texel staat vermeld: zoon van Maarten Zuijde-
wind en Jannetje Koning. Ook in een parentele, die omstreeks 1860 door de doopsge-
zinde predikant Huizinga van deze familie Koning-Keijser werd gemaakt, heet zij Jan-
netje Koning.
3 b. Sijbrand Cornelisz Koning huwde voor 1715 met Geertje Jacobs Bas (hierboven
onder 2 vermeld); er zijn zes kinderen bekend:
3b. a. Pieter Sijbrandsz Keijser, geboren 1716;
3b. b. Jacob Sijbrandsz Bas, geboren 1719
3b. c. Sijbrand Sijbrandsz Koning, geboren 1721
3b. d. Antje Sijbrands Koning, geboren 1724
3 b. e. Cornelis Sijbrandsz Koning, geboren 1727
3b. f. Jannetje Sijbrands Koning, geboren 1729

3b. a. Pieter Sijbrandsz Keijser, o.a. koopman te Den Burg, werd dus genoemd naar
de vader van zijn grootmoeder aan vaderszijde, die waarschijnlijk identiek was met de
vader van zijn grootvader aan moederszijde. Zijn beide zoons heetten Keijser en zijn
de voorvaders van bijna alle thans op Texel levende personen met de familienaam
Keijser.

3b. b. Jacob Sijbrandsz Bas was genoemd naar de vader van zijn moeder; zijn kinderen
hadden Bas als familienaam. De andere kinderen van 3b. hadden ook in hun nageslacht
de thans als normaal beschouwde naamsvorming.

3c. Antje Cornelis Koning huwde met haar volle neef Albert Dirksz Keijser, zoon van
1. (zie aldaar). Geen afwijkingen van de normale naamsvorming.

3d. Neeltje Cornelis Koning, gehuwd met Pieter Maartensz Booy, had slechts dochters;
er waren geen problemen met de familienamen.

3e. Bregtje Cornelis Koning was gehuwd met Cornelis Knaap. Dit echtpaar had drie
kinderen:
3e. a. Jan Cornelisz Knaap
3e. b. Neeltje Cornelis Knaap
3e. c. Pieter Cornelisz Keijser, overleden voor 1776. In de genoemde parentele samen-
gesteld door Ds. Huizinga wordt hij Pieter Cornelisz Knaap genoemd; in de boven-
vermelde akte van scheiding van 16-7-1776 wordt gesproken van zijn kinderen: „Martje,
Simon en Bregtje Pieters Knaap, de eenige kinderen en met haar drien also in dese re-
presenterende wijlen Pieter Corn. Keijser, die mede een zoon is geweest van de boven-
genoemde Bregtje Corn. Koning, suster van de overleden Meijert Corn. Kooning". Deze
Pieter Cornelisz Keijser, zoon van Cornelis Knaap, kreeg dus de doopnaam en de fami-
lienaam van de vader van zijn grootmoeder aan moederszijde. Zijn kinderen heetten
echter weer Knaap.

3f. Meijert Cornelisz Koning, was ca. 20 jaar jonger dan zijn broers en zusters; hij
bleef ongehuwd, werd oud, en overleed intestaat, zodat de akte van scheiding van zijn
boedel een uitermate rijke bron voor een studie van deze doopsgezinde familie opleverde.
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II
SMIT-VLAMING; REBEL-VLAMING; (SMIT)-BOON

De gegevens voor de hieronder vermelde gevallen zijn ontleend aan een testament van
Hendrik Gerritsz Vlaming (akte 22-2-1671) en een testament van Neel Gerrits, dochter
van Gerrit Hendriksz Vlaming (akte van 22-3-1681). Deze familie woonde eveneens in
Oosterend op Texel en was gereformeerd.

Gerrit Hendriksz Vlaming, geboren ca. 1580 (ruw geschat) had tenminste drie kin-
deren:
1. Hendrik Gerritsz Vlaming
2. Neel Gerrits
3 (een dochter)

1. Hendrik Gerritsz Vlaming overleed zonder kinderen na te laten en vermaakte zijn
bezittingen aan de kinderen van 2. en 3.

2. Neel Gerrits.was gehuwd met Pieter Symsz Smit, geboren ca. 1610 (hij was o.a.
burgemeester van Oosterend, Texel). Hun kinderen waren:
2a. Symen Pietersz, geboren ca. 1635
2b. Anna Pieters.

2a. Symen Pietersz, Oosterend Texel, was gehuwd met Trijntje Willems (Boon); hun
kinderen waren
2a. a. Willem Symonsz Boon, geboren voor 1667
2a. b. Gerrit Symonsz Vlaming, gedoopt 3-4-1667, Oost Texel.

Willem Symonsz Boon werd genoemd naar zijn moeders vader. Gerrit Symonsz Vla-
ming werd genoemd naar zijn overgrootvader Gerrit Hendriksz Vlaming, de vader van
zijn grootmoeder Neel Gerrits. Van deze Gerrit Symonsz Vlaming stammen de meeste
der thans op Texel levende Vlaming's af.
2b. Anna Pieters was gehuwd met Symen Cornelisz Rebel, Den Hoorn op Texel; hun
kinderen waren:
2b. a. Jantje Symens
2b. b. Gerrit Symensz Vlaming
2b. c. Anna Symens
2b. d. Pieter Symensz Rebel

2b. b. Gerrit Symonsz Vlaming, die zoals een akte vermeldde, de wettige zoon was van
Symon Cornelisz Rebel, is genoemd naar zijn overgrootvader Gerrit Hendriksz Vlaming,
de vader van zijn grootmoeder Neel Gerrits. Deze Gerrit Symonsz Vlaming, die in de-
zelfde tijd leefde als 2a. b. werd gereformeerd predikant te De Koog Texel. Zijn zoon
Symon Gerritsz Vlaming was predikant in Valkoog en had een dochter, gehuwd met
Bommel, waarvan de kinderen Vlaming-Bommel werden genoemd, een naam die later
verdween.

III
DIJT-KUIJT; DIJT-SMIT

Cornelis Reijersz Dijt, gedoopt (R.K.) te Texel op 10-6-1700, zoon van Reijer Hen-
drikse (die waarschijnlijk een zoon was van Hendrik Smit) en Anna Dirks (waarschijnlijk
een dochter van Dirk Cornelisz Dijte), huwde 15-1-1723 met Gerbrig Jans Kuijt, ge-
doopt te Texel op 23-3-1695, dochter van Jan Simonsz Kuijt en Dieuwer Gerrits (doch-
ter van Gerrit Jansz Smit, die een zoon was van Jan Cornelis Quaboer!); het echtpaar
Dijt-Kuijt had zes kinderen:
1. Jan Cornelisz Kuyt, geboren 1724
2. Hendrik Cornelisz Smit (of Dijt), geboren 1725
3. Dirk Cornelisz Dijt, geboren 1727
4. Neeltje Cornelis, geboren 1731
5. Reijer Cornelisz Dijt, geboren 1732
6. Gerrit Cornelisz Dijt, geboren 1735

1. Jan Cornelisz Kuijt werd reeds in het testament van Neeltje Simons, wed. van Cornelis
Jacobsz Dijcker (Den Hoorn, Texel) van 28-9-1727, welke Neeltje Simons een zuster
was van zijn grootvader (Jan Simonsz Kuijt), genoemd: „Jan Kuijt, soon van Gerbrig
Jans". Hij tekende in latere akten, behoudens een paar uitzonderingen steeds als Jan
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Cornelisz Kuijt, zo o.a. in enkele akten van 29-8-1773, waarin Cornelis Reijersz (Dijt)
zich met zijn zoons Jan Cornelisz Kuijt (1), Dirk Cornelisz Dijt (3), Reijer Cornelisz
Dijt (5) en Gerrit Dijt (6) garant verklaarden voor schulden van Hendrik Cornelisz
Smit (2). In de boedelscheiding van 15-8-1780 van de nalatenschap van Cornelis Reijersz
Dijt (overleden 19-9-1779) wordt (1) door de notaris genoemd: „Jan Cornelisz Dijt, zig
schrijvende Kuijt". Op 8-1-1781 tekent Reijer Cornelisz Dijt (5) een volmacht voor een
zaak zijn „volle broeder Jan Corn. Kuijt" betreffende. Eerst in 1800 tekent (1) een paar
keer als Jan Cornelisz Dijt, maar in 1802 wordt zijn tweede vrouw Trijntje Breroe
„vrouw van Jan Cornelisz Kuijt" genoemd. Zijn kinderen stierven op jeugdige leeftijd.

2. Hendrik Cornelisz Smit wordt in een schuldbekentenis van 7-3-1763 door de notaris
„Hendrik Cornelisz Smit (of Dijt)" genoemd. In de onder (1) genoemde borgstellingen
heet hij steeds Hendrik Cornelisz Smit (misschien omdat zijn mede comparerende vader
zulks wenste, wat er op zou wijzen, dat de grootvader van Cornelis Reijersz Dijt een
Hendrik Smit kan zijn geweest). In akten, waarin (2) als getuige optreedt, ondertekent
hij steeds als Hendrik Cornelisz Dijt en in de bovenvermelde boedelscheiding (dus na
het overlijden van zijn vader) is hij ook Hendrik Cornelisz Dijt, evenals in zijn testa-
ment van 8-6-1783. Zijn kinderen droegen allen de familienaam Dijt.

IV
VOOGT-KUIJT

Cornelis Gerritsz Voogt huwde ca. 1714 met Alyt Jans, die evenals de ondef III
genoemde Gerbrig Jans een dochter was van Jan Simonsz Kuijt (noch de datum van
haar doop, noch die van haar huwelijk hebben wij gevonden). Er werden drie zoons
gedoopt:
1. Gerrit Cornelisz, geboren 1717
2. Jan Cornelisz, geboren 1719
3. Cornelis Cornelisz, geboren 1722

2. Jan Cornelisz werd in het onder III genoemde testament van 28-9-1727 genoemd
„Jan Kuijt, een nagelaten soon van Alyd Jans". Hier was zijn oudtante Neeltje Simons,
zuster van Jan Simonsz Kuijt aan het woord. Later, nl. op 20-8-1738 werd hij door zijn
peettante Hiltie Isbrants Jan Cornelisz Voogt genoemd, een naam die hij ook droeg in
een akte van 2-3-1750.

V
SMIT-WESTERBOER

Jan Gerritsz Smit, geboren 1670, huwde 21-1-1694 te Texel met Vroutie (Frou) Dirks,
die een van de vier dochters was van Dirk Cornelisz Westerboer. Uit dit huwelijk wer-
den ten minste negen kinderen geboren, waarvan

1. Gerrit, geboren 1695, later Gerrit Jansz Smit heette, en

2. Dirk, geboren 1704, zowel Westerboer als Smit werd genoemd. Hij huwde 23-1-1728
als Dirk Jansz Westerboer en had dus de familienaam van de vader van zijn moeder
(Dirk Cornelisz Westerboer). In een akte van 10-8-1728 is Dirk Jansz Westerboer kind
en erfgenaam van Jan Gerritsz Smit. In een akte van 21-12-1734 wordt op verzoek van
crediteuren inventaris opgemaakt van de boedel van Dirk Jansz Westerboer. In een
proces van 10-3-1735 stelt Dirk Jans Westerboer zijn gehele bezit ter beschikking van
de schepenen. In een akte van 7-5-1734 is hij als Dirk Jansz Smit voogd van Hendrik
Jansz Biem (zoon van Gerbrig Jans Smit, zuster van Dirk Jansz Smit, alias Westerboer).
Op 5-3-1734 hertrouwt Dirk Jansz met Grietje Jans en maakt op 17-2-1734 als Dirk
Jansz Smit met zijn toekomstige vrouw huwelijkse voorwaarden. Op 31-5-1736 maakt
Pieter Cornelisz Lammertsz een testament, waarin wordt genoemd een zoon van zijn
„vooroverleden dogter Trijntie Pieters, gewesen vrouw van Dirk Jansz Westerboer". In
een akte van 25-6-1741 is ook sprake van Dirk Jansz Westerboer. Op 1-11-1756 geeft
„Dirk Jansz Smit, anders genaamd Westerboer" volmacht aan Jan Hendriksz Biem (zijn
zwager) in verband met het overlijden van zijn zoon Jan Dirksz (geboren 1729), die de
familienaam Smit kreeg; hij ondertekende de volmacht als Dirk Jansz Smit. Zijn zoons,
ook die uit het tweede huwelijk, zijn op jeugdige leeftijd overleden; de naam Westerboer
was hiermede op Texel uitgestorven, maar leeft nog voort in een weg, de Westerboersweg.
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VI
ZIJM-EIJDER

Cornelis Dirksz Zijtn, geboren 1683 (?) huwde op 19-10-1703 te Texel (R.K.) met
Trijntje Simons, geboren 1685 als dochter van Simon Maartensz Eijder en Antje Cor-
nelis Mulder. Het echtpaar Zijm-Eijder had 11 kinderen, waarvan

2. Simon, geboren 1706 en
7. Simon, geboren 1717

2. Simon Cornelisz werd bij de doop van een van zijn kinderen, Barend (Texel 21-1-
1742), Simon Eijder genoemd. Later schreef hij zich Simon Zijm. Van (7) hebben wij
geen verdere gegevens gevonden. Het is zeker, dat (2) nog leefde toen (7) gedoopt werd.
De andere zoons van Cornelis Dirksz Zijm en Trijntje Simons Eijder werden Zijm ge-
noemd. (Mogelijk is dat (2) na het overlijden van (7) de naam Zijm heeft aangenomen,
maar directe aanwijzingen voor deze veronderstelling ontbreken.)

VII
BACKER-GOMES

In de 17de eeuw worden op Texel verschillende leden van de familie Gomes (Gomis)
vermeld.

Jan Gomes, geboren ca. 1620 had ten minste twee zoons, waarvan de zoons geen
nakomelingen hadden. Zijn dochter Aagje Jans (Gomes) huwde met Cornelis Claasz
Backer. Hun zoon Jan, geboren 1695 huwde ca. 1714 met Jantje Jans, dochter van Jan
Ran. Dit echtpaar had 7 kinderen. Bij de doop van 3 kinderen (1715, 1717 en 1719)
heette de vader Jan Cornelisz Gomes; bij de doop van 3 andere kinderen (1722, 1723
en 1729) heette hij Jan Cornelisz Backer; bij de doop van 1 kind (1726) werd als vader
Jan Cornelisz vermeld. In een proces van 7-12-1758 treedt Jantje Rans, weduwe van
Jan Corn. Gomes op als gedaagde. In een akte van 10-2-1760 worden de overgebleven
6 kinderen allen Gomes genoemd (van deze kinderen was Jan Janse Gomes op Curacao
gevestigd). Jan Cornelisz Gomes (alias Backer) heeft dus de familienaam van de vader
van zijn moeder overgedragen op zijn kinderen. Alle thans op Texel en in Den Helder
levende personen met de familienaam Gomes stammen af van het genoemde echtpaar
Jan Cornelisz Gomes (alias Backer) en Jantje Jans Ran.

VIII
BOERSEN-WILDEBOER

Cornelis Gerritsz Boersen, Oosterend Texel, huwt 29-1-1696 (R.K.) met Geertie Cor-
nelis, dochter van Cornelis Cornelisz Wildeboer. Het echtpaar had vier kinderen:
1. Gerrit, geboren 1697
2. Cornelis, geboren 1698
3. Lisabeth, geboren 1701 en haar tweelingbroer
4. Jan, geboren 1701.

In een akte van 26-5-1752 worden vermeld: Gerrit Cornelisz Boersen, Cornelis Cor-
nelisz Wildeboer en Jan Cornelisz Boersen als kinderen en erfgenamen van Cornelis
Gerritsz Boersen en Geertje Cornelis.

IX
GRAAFF-CUIJPER

Simon Albersen (Graaff) huwt 27-1-1698 op Texel (R.K.) met Anna Maartens Cuij-
per. Er werden uit dit huwelijk vijf kinderen geboren: Volkje (1698), Maarten Simonsz
Cuijper (1700), Jantje (1702), Cornelis (1704) en Pieter (1708). Laatstgenoemde heet
in een akte van 25-2-1789 Pieter Simonsz Graaf (80 jaar).

X
HUIJGENSEN-SMIT

Teunis Huijgensen huwde 22-1-1700 op Texel (R.K.) met Trijn Albers, dochter van
Albert Cornelisz Smit en Jannetje Cornelis (Den Hoorn); van het echtpaar Huijgensen-
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Trijn Albers werden acht kinderen gedoopt. Als zesde en zevende werden in het doop-
boek ingeschreven:
6. Cornelis Teunisz Smit, geboren 1709
7. Albert Teunisz Smit, geboren 1715

Zij kregen de doopnaam tegelijk met de familienaam van de grootvader resp. de va-
der van de moeder.

XI
SCHOENMAKER-KOPSEN

Sacharias Cornelisz (Schoenmaker) huwde vóór 1716 met Anna Ariens, geboren te
De Koog Texel in 1690 als dochter van Aryen Kopsen (niet R.K.) en Martje Hendriks
(R.K.). Het echtpaar Schoenmaker-Kopsen had vier kinderen:
1. Ariaan Kopse, geboren 1716
2. Cornelis, geboren 1718
3. Cornelis, geboren 1721
4. Nanno, geboren 1724

Cornelis en Nanno verschijnen later als Cornelis en Nanno Sachariasz Schoenmaker.
Ariaan kreeg de doopnaam en de familienaam van de vader van zijn moeder.

XII
AUGUSTIJNSZ-BURGER

Hendrik Augustijnsz huwde ca. 1716 te Texel (R.K.) met Jantje Ariaans Burger, ge-
boren 1684 als dochter van Aryen Janssen Burger en Gritthien Paulus; het echtpaar
Augustijnsz-Burger bad een zoon:

Arien Hendriksz Burger, geboren 1718, Oudeschild Texel, die met de doopnaam de
familienaam van de vader van zijn moeder kreeg. In 1745 compareert hij in een akte
als Adriaan Hendriksz Augustijn. Ook zijn beide zusters hadden toen de naam Augu-
stijn als familienaam aangenomen.

XIII
GIELES-DIJ

Arien Jansz (Gieles) huwde op 15-10-1709 te Den Burg op Texel (R.K.) met Dieuwer-
tje Hendriks Dij, dochter van Hendrik Jansz Dij en Martje Jacobs. Een zoon van het
echtpaar Gieles-Dij, Hendrik Ariesz, geboren 1712, heette bij zijn huwelijk op 8-2-1737
Hendrik Arissen Deij en had dus met de doopnaam ook de familienaam van de vader
van zijn moeder. In akten van 24-1-1737 en van 26-2-1738 treedt hij op als getuige on-
der de naam van Hendrik Adriaansz Deij (25 jaar). Bij de boedelscheiding van de fa-
milie Dij van 2-7-1758 wordt hij vermeld als Hendrik Arissen Gielen, zoon van Dieu-
wertje Hendriks Deij.

XIV
BOON-BROUWER

Het echtpaar Marmen Reijersz Boon en Trijntje IJsbrants Brouwer, Oost Texel, ge-
huwd (ger.) op 25-4-1688 te Oosterend, Texel, had vijf dochters (twee jong overleden)
en twee zoons, met name IJsbrant Harmensz Brouwer, gedoopt 25-8-1697 en Reijer
Harmensz Boon, gedoopt 7-5-1705. IJsbrant had met de doopnaam de familienaam van
de vader van zijn moeder gekregen.

XV
ALDERWEGEN-BLAAUBOER-PEPER

Hierboven werden enkele Texelse gevallen vermeld, waarbij de herkomst van de fa-
milienaam, samen met de doopnaam, kon worden gevonden bij een grootvader of over-
grootvader aan moeders- of grootmoederszijde. Hieronder volgt een geval in de kop van
Noordholland, waarbij een naam werd gegeven, waarvan de herkomst bij een betover-
grootvader moest worden gezocht.

Jan Claasz (Peper) gehuwd ca. 1610 (ruw geschat) met Geert Rens, wonende waar-
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schijnlijk in De Zijpe, liet in 1665 een boedel na, die werd verdeeld onder 8 kinderen.
Een zoon Claas had twee zoons, waarvan de oudste Jan Claasz Peper, broodbakker in
De Zijpe, nog in 1672 wordt vermeld in een kroniek als een van de zes kameraden, die
op de schaats zeven steden in Nóordholland hadden bezocht, en in 1676 nog als brood-
bakker. Daarna wordt zijn broeder Cornelis Claasz Peper als broodbakker vermeld;
deze is gehuwd geweest, was later schipper en boer, maar overleed ca. 1702 kinderloos.

Met het oog op de naamgeving zijn de nakomelingen van een dochter Anna Jans uit
het eerstgenoemde huwelijk (Jan Claasz Peper en Geert Rens) interessant. Zij huwde
als weduwe met Pieter Gerritsz Alderwegeri en had uit dit huwelijk twee zoons, nl.
Gerrit Pietersz Blaauwe Boer, geboren 1642/'43, overleden 28-12-1698 en Garment,
Pietersz (ook genoemd Garbrant Pietersz), geboren 1645/'46, overleden 29-7-1730, die
zich pas na 1690 Blaauwe Boer (of Blaauboer) gaat noemen.

Waarom beide zoons van Pieter Gerritsz Alderwegen zich Blaauboer noemden, heb-
ben wij niet kunnen vaststellen; de naam Alderwegen kwam in de kop van Nóordhol-
land, maar vooral in Huisduinen toen vaker voor; de naam Blaauboer werd ook in
Oudeschild op Texel en in Westerblokker aangetroffen.

Gerrit Pietersz Blaauboer huwde ca. 1670 met Trijn Cornelis, die een dochter was
van Cornelis Harcsz Vilten en Grietje Jans, welke laatste ook een dochter was van het
eerstgenoemde echtpaar Jan Claasz Peper en Geert Rens. Gerrit Pietersz Blaauboer en
Trijn Cornelis Vilten waren dus volle neef en nicht (neef en nichtshuwelijken kwamen
bij de doopsgezinden destijds vaak voor). De oudste zoon van het echtpaar Blaauboer-
Vilten heette Joggem Gerritsz Blaauboer en huwde met Aaf Gerrits Blankman. Hun
oudste zoon Jan werd Jan Jochemsz Peper genoemd en werd geboren ca. 1695; hij
overleed ca. 5-6-1764 in De Zijpe. Deze Jan Peper is blijkbaar genoemd naar Jan
Claasz Peper, de vader van de moeder van zijn grootvader aan vaderszijde, die tevens
was de vader van de moeder van zijn grootmoeder aan vaderszijde. Jan Jochemsz Peper
huwde met Barber Jacobs; dit echtpaar had vele kinderen, die Peper werden genoemd.
Slechts in een van de vele vermeldingen van Jan Jochemsz Peper, die o.a. opziener van
de doopsgezinde gemeente was, wordt gesproken van „Jan Blaauboer, bijgenaamd Jan
Peper" (akte van 27-5-1746, voogdij Zijpe); hij tekent steeds Jan Peper of Jan Joghemsz
Peper.

XVI
BLAAUBOER-OLDER; KUIJPER-OLDER

Een zoon van het onder XV genoemde echtpaar Gerrit Pieters Blaaüboer-Trijn Cor-
nelis Vilten, met name Rens Gerritsz Blaauboer was gehuwd met Trijn Jans Older,
dochter van Jan Cornelisz Older en Altje Symons (Peper), welke laatste 3-5-1730 over-
leed en een kleindochter was van het onder XV genoemde echtpaar Jan Claasz Peper
en Geert Rens.

Rens Gerritsz Blaauboer, overleden voor 1717, en Trijn Jans Older hadden twee
dochters, waarvan Aagje gehuwd was met Willem Jansz Kuijper (Oudesluis, Zijpe). Hun
enige zoon werd op 18-8-1743 gedoopt (ger. doopboek Schagerbrug) als Jan Older en
is jong overleden. Hij werd dus genoemd naar de vader van zijn moeder. Spoedig daarna
overleed ook Aagje Rens Blaauboer en Willem Jansz Kuijper hertrouwde eerst met
Trijntje Ariens en later met Maartje Jans Peper, een dochter van het onder XV genoem-
de echtpaar Jan Jochemsz Peper-Barber Jacobs. De oudste zoon van het echtpaar Wil-
lem Jansz Kuijper-Maartje Jans Peper werd op 25-10-1750 (ger. doopboek Oudesluis)
gedoopt als Jan Older. Wij hebben onder de voorouders van dit echtpaar geen Jan Older
gevonden en nemen aan, dat deze Jan Older werd genoemd naar zijn overleden half-
broer; dit is uiteraard slechts een veronderstelling. Later heette deze Jan Older echter
Jan Willemsz Kuijper (o.a. 18-5-1780).

XVII
KOOMEN-BLAAUBOER

Een zoon van het onder XV genoemde echtpaar Jochem Gerritsz Blaauboer-Aaf Ger-
rits (Blankman) met name Gerrit Jochemsz Blaauboer, binnenschipper bij Oudesluis
werd ca. 1698 geboren en was gehuwd met Guurtje Cornelis Band, die voor 1741 over-
leed. Hun oudste dochter Aafje Gerrits Blaauboer was gehuwd met Pieter Pietersz
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Koomen, ook binnenschipper te Oudesluis. De oudste zoon van dit echtpaar werd op
15-7-1753 te Oudesluis gedoopt (ger. doopboek) als Gert Blaauboer. In het testament
van P. Pz. Koomen van 17-4-1780 heet deze zoon Gerrit Pietersz Koomen.

XVIII
BOER-KUIJP

Op 3-1-1722 werd op Texel (R.K.) gedoopt Cornelis als zoon van Hendrik Cornelisz
Cuijp en Maartje Cornelis Boers (dochter van Cornelis Boer); deze Cornelis Hendriksz
huwde op 30-9-1746 als Cornelis Hendriksz Boer, maar heette in 1768 Cornelis Hen-
driksz Kuip.

XIX

Een naamgeving, waarvan aanvankelijk geen verklaring kon worden gegeven, vonden
wij bij de kinderen van het echtpaar Cornelis Hendriksen (Boersen) en Anna Cornelis
uit Zevenhuizen, Texel, dat op 21-1-1692 in de R.K. kerk huwde. Er werden 7 kinderen
gedoopt, waarvan 4 jongens:
14-4-1694 Willem Cornelisz Hans
13-9-1696 Cornelis Cornelisz Vooght
14-11-1698 Reijer Cornelisz
9-9-1709 Cornelis Cornelisz Keesoom

Een verklaring vonden wij in een transport van 29-6-1671, waarin Cornelis Willemsz
Cees Oom als lasthebber van zijn vader Willem Cornelisz Hans (op Zevenhuizen) op-
trad. Blijkbaar was derhalve de moeder, Anna Cornelis, een dochter van Cornelis Wil-
lemsz Keesoom en werd de oudste zoon genoemd naar haar grootvader Willem' Cor-
nelisz Hans en de vierde zoon naar haar vader Cornelis Willemsz Keesoom.

Hierbij moet worden opgemerkt, dat het doop- en trouwboek van de R.K. statie op
Texel eerst in 1647 begint, waarna er van 1657 tot 1675 een hiaat van ruim 18 jaren
is, zodat geen dopen van Cornelis Hendriksz (Boersen) en Anna Cornelis konden wor-
den gevonden. Waar de naam Vooght, die destijds op Texel vrij veel voorkwam, van
herkomstig is, kon nog niet worden gevonden.

Bij nader onderzoek zouden nog talloze dergelijke gevallen van naamgeving aan het
licht komen. Wij vermelden er hier nog enkele, waarvan wij de gedragslijn in latere
jaren niet hebben vervolgd.

WAARD-POORTER; BOSKER-POORTER

Vermelding verdient, dat er in Oudesluis in 1722 en 1723 binnen een half jaar drie
keer een Klaas Poorter werd gedoopt. Hier kan moeilijk de verklaring worden gegeven,
dat zulks geschiedde ter onderscheiding van andere leden van de familie Poorter. Mis-
schien zijn de eerste twee als zuigeling gestorven en wilde men de grootvader Klaas
Poorter — die zoals uit andere onderzoekingen bleek een potentaat was — ter wille zijn.

1. Op 8-11-1722 werd gedoopt Klaas Poorter als zoon van Pieter Cornelisz Waard en
Maartje Klaas (dochter van Klaas Poorter).
2. Op 7-2-1723 werd gedoopt Klaas Poorter als zoon van Huijbert Gerritsz Bosker en
Trijntje Klaas (dochter van Klaas Poorter).
3. Op 25-4-1723 werd gedoopt Klaas Poorter als zoon van Cornelis Klaasz Poorter.

De indruk bestaat, dat dit gebruik zowel in de kop van Noordholland als op Texel
na 1750 minder vaak toepassing vond. Wij noteerden echter nog in Oudesluis (ger.
doopboek):

BREET-KUIJPER

Jan Kuijper, gedoopt 12-1-1727 als zoon van Cornelis Jansz Breet en Neeltje Jans
Kuijper.

Voorts in Wieringerwaard (ger. doopboek)
[Vervolg zie pag. 204]
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28-6-1757

IV/4
PHILIPPINE
CHARLOTTE
Prs. v. Pruisen

* Berlijn
13-3-1716

t Brunswijk
16-2-1801

co Berlijn 2-7-1733

III/2
ANNA AMALIE

Prs. v. Brunswyk-Wolfenbüttel

* Wolfenbüttel 24-10-1739
t Weimar 10-4-1807

00 Brunswijk 16-3-1756

11/1
KARL AUGUST

Grt.-Htg. v. Saksen-Weimar-Eisenach
* Weimar 3-9-1757 f Graditz 14-6-1828

°° Karlsrub

Z.D.H. KARL BERNHARD HERTOG

Nederlands Generaal der Infanterie, Commandant v.ïï
[Gr.Kr. v. St. Alexander-Newski v. Rusland (1815), Gr.Kr. '
Gr.Kr. v.d. Ruiterkrans v. Saksen (1827), Gr.Kr. v.d. Ned. Lee
Metalen Kruis 1830/31 (1832), Gr.Kr. Ernestinische Huisorde
v.d. Huisorde v. Hessen (1841), Ridder (Gr.Kr.) v.d. Zwarte Ad
Orde v. Trouw v. Baden (1844), Gr.Kr. v.d. Zahringer Leeuw v.|
v.d. Eiken Kroon v. Luxemburg (1853), Gr.Kr. v.d. Mil. Orde ^

Pruis. Dienst 1806 als Volontair; Saks. Dienst 1807—1815; Kapl
Ct. Regt. Oranje Nassau No. 28 (1815), Generaal-Majoor (t
(1829), Ct. 2e Div. v.h. Mobiele Leger (1830), Lt.Generaal (18

Veldtochten: 1806 in Saksen (Jena), 1809 in Oostenrijk (Wagi
1849 in Ned. Indii

[Door zijn moeders zuster Prs. Friederike v. Hessen-Darmstai

oo Meiningen 30-5-1816 IDA Prinses v. SAKSEN-MEIN1NGEN,

Samenstelling: A.R.K.
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VI/17 VI/18 VI/19 VI/20VI/21 VI/22 VI/23 VI/24 VI/25 VI/26 VI/27 VI/28 Vt/29 VI/30 VI/31 VI/32

V/9

f f ]

§
f f ]

Sis

oo 1666

ERNST

Ldfir.v.
Ilcssen-

Darmstadt

• Gotha
25-12-1667

t Jagersburg
12-9-1739

o

C

o

BS

og*

.»

£>• •

oo 1651

V/10
DOROTIIEE

CHAKLOTTE
Prs. v.

Brandenburg'
Ansbach

• Ansbach
28-11-1661

f Darmstadt
15-11-1705

Darmstadt
11-12-1687

IV/5
LUDWIG VIII

LdGf. v. Hessen-
Darmstadt

* Darmstadt
15-4-1691

t Darmstadt
17-10-1768

? SS

Ka*
•< .

B >
c

co 1659

V/ l l
JOH. ItEIN-

IIARI) III
Cf. v. Hanau-
LlchtenbcrR

* Bischofsheim
10-8-1665
t Hanau
28-3-1736

Hanau
~30-8-1699~

oo 1673

V/12
DOUOTHEE

FRIEDERIKE
Prs. v.

Brandnnburg-
Ansbach

• Ansbach
22-8-1676
t Hanau
13-3-1731

[V/6
CHARLOTTE

Gvn. v. Hanau-
Lichtenberg

* Buchsweiler
2-5-1700

t Darmstadt
1-7-1726

oo Philippsruhe 5-4-1717
n/3

LUDWIG IX
LdGf. v. Hessen-Darmstadt

* Darmstadt 15-12-1719
t Pirmasens 6-4-1790

E" S I

S o —
ü is

N

I
ü

II

— é

co 1630

V/13
CIIRISTIAN II

prnr. v.
Zwclbrlickcn-

Birkcnfcld

• Bischweiler
22-6-1637

t Birkenfeld
26-4-1717

B >
O

Rappoltsweiler
" 5-9-1667

1637

KAT1IA1UNA
AGATIIE
Cvn. v.

Rappoltsteln

' Rappoltsweiler
15-6-1648

t Bischweiler
16-7-1683

IV/7
CHRISTIAN III

Htg.-PfGf. v. Zwei-
briicken-Birkenfeld

* Straatsburg
7-11-1674

t Zweibrücken
3-2-1735

B B
W '*

s
9

oo 1662

V/15
LUDWIG
KRAPT

dt. v. Nassau-
Saarbrückcn-

Bltsch

o*

SS

ir

BI

IJiS

co 1658

V/16
PIIILIPPINE
IIENRIETTE

Prs. v.
Hohcnlolic-
Langcnbur?

• Saarbrücken • Langenburg
7-4-1663 25-11-1679

t Saarbrücken t Bergzabern
14-2-1713 I 14-1-1751

Saarbrücken
°° 5-5-1699

IV/8
KAROLBNE

Prs. v. Nassau-
Saarbriicken

* Saarbrücken
12-8-1704

t Darmstadt
25-3-1774

coSt. Lorenzen 21-9-1719

n/4
KAROLINE

Prs. v. Zweibrücken-Birkenfeld

* Straatsburg 9-3-1721
t Darmstadt 30-3-1774

col. Zweibrücken 12-8-1741
1/2

* Berlijn 30-1-1757

8-10-1775

LUISE AUGUSTE
Prs. v. Hessen-Darmstadt

t Weimar 14-2-1830

j v. SAKSEN- WEIMAR -EISENACH
* Weimar 30-5-1792

t Liebenstein 31-7-1862

. Leger en Hoofd van het Departement v. Oorlog in Nederlandsch-Indië, Leider der 3e Bali expeditie.
Witte Valk v. Saksen-Weimar (1815), Med. v. Verdienste v. Saksen-Weimar (1815), Waterloo-medaille v. Nassau (1815),
uw (1830), Gr.Kr vd Orde v.h. Bad v. Gr. Brittannië (1830), Eredegen v. Z.M. d. Koning der Nederlanden (1831),
v. Saksen-Meiningen (1832), Gr.Kr. v.d. Kroon v. Württemberg (1835), Gr.Kr. v. St. Andreas v. Rusland (1838), Gr.Kr.

elaar v. Pruisen (1841), Gr.Kr. v.h. Legioen v. Eer v. Frankrijk (1842), Gr.Kr. v.d. Mil. Willemsorde (1842), Gr.Kr. v.d.
Baden (1844), Gr.Kr. v. Hendrik de Leeuw v. Brunswijk (1846), Kr. v. Bel. Krijgsverrichtingen met gesp Bali (1849), Gr.Kr.

'. St. Henricus v. Saksen (1857), Gr.Kr. v. Albrecht de Beer v. Anhalt (1858), Ereteken v. Langd. Ned. Dienst als Officier
met het cijfer XXXV.

. Garde Lijfgrenadiers, Majoor (1809) idem, Lt.Kolonel (1811) idem, Kolonel (1813) idem; Ned. Dienst 1815—1853: Kolonel
816), Prov. Ct. Oost Vlaanderen te Gent (1816), Insp. d. Infanterie i.h. 3e Groot Milit. Kommando (1826), Ct. 2e Div. Inf.
31), Ct. v.h. Leger in Oost-Indië (1848), Generaal der Infanterie (1849), Eerv. ontsl. uit de Mil. Dienst (1853), Lid v.h.

Comité v. Defensie (1854)]
am), 1813 in Saksen (Leipzig), 1814 in België, 1815 id. (Waterloo), 1815 in Frankrijk, 1830/31 in België (Tiend. Veldtocht),
•• (Bali); 1825 Wetensch. reis naar Engeland en de Ver. Staten v. Nd. Amerika.
It (gemalin v. Kg. Friedrich Wilhelm II v. Pruisen en moeder van Neerlands eerste Koningin Friederike Wilhelmine
Pruisen) volle behuwdneef van Koning Willem I der Ver. Nederlanden]

;en 25-6-1794, t Weimar 4-4-1852, dr. v. Hertog Georg en Louise Prinses v. Hohenlobe-Langenburg
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GENERAAL HERTOG KARL BERNHARD v. SAKSEN-
WEIMAR-EISENACH

Hagenaars en vele bezoekers van de oude Residentie zullen ongetwijfeld
het thans verminkte monument kennen staande op de Korte Voorhout, naast
het nieuwe ambassadegebouw der Verenigde Staten van Amerika. Het werd
in 1864 opgericht door vrienden en bewonderaars van de twee jaren tevoren
overleden zeer bekwame legeraanvoerder, trouwe dienaar van de Kroon en
sympathieke mens Hertog Karl Bernhard van Saksen-Weimar-Eisenach.

Samenvallende met de herdenking van zijn honderdste sterfdag brengen
wij behalve de kwartierstaat van deze grote figuur, ook diens parenteel
waaruit de lezers blijken zal hoe deze voor de Nederlanden zo verdienste-
lijke Saksische Hertog zowel in zijn afkomst als door zijn nakomelingschap
ten nauwste verwant is met ons Vorstenhuis.

PARENTEEL

Karl Bernhard, Hertog van Saksen-Weimar-Eisenach, * Weimar 30-5-1792, t Lie-
benstein 31-7-1862, Nederlands Generaal der Infanterie, Commandant van het Leger
in Nederl. Indië, oo Meiningen 30-5-1816 Idct Prinses van Saksen-Coburg-Meiningen,
* Meiningen 25-6-1794, t Weimar 4-4-1852, dr. van Hertog Georg I en van Luise
Eleonore Prinses van Hohenlohe-Langenburg.

Uit dit huwelijk:
1. Prinses Luise, * 31-3-1817, t 11-7-1832.
2. Prins Wilhelm, * 25-6-1819, t 22-5-1839.
3. Prinses Amalie, * 30-5-1822, t 16-6-1822.
4. Wilhelm August Eduard (Edward) Prins van Saksen-Weimar-Eisenach, Hertog

van Saksen, * Bushy Park/Londen 11-10-1823, t Londen 16-11-1902, Brits
Veldmaarschalk, Kolonel Ct. Ie Regt. der Lijfgarde, Adjudant van H.M.
Koningin Victoria van Grt. Brittannië en Ierland, Keizerin van Indië, R'dder
van St. Patrick en Lid van de Geheime Raad, oo (morgan.) Londen 27-11-
1851 Lady Augusta Catherine Gordon Lennox, Gravin v. Dornburg (1851),
* Londen 14-1-1827, t ald. 3-4-1904, dr. van Charles, 5e Hertog van Richmond
en Lennox, Hertog van Aubigny, o.m. Adjudant van de Prins van Oranje
tijdens de slag bij Waterloo, en van Lady Caroline Paget (dr. van Henry
William Ie Markies van Anglesey).

5. Hermann Bernhard Georg, volgt II.
6. Friedrich Gustav Karl Prins van Saksen-Weimar-Eisenach, Hertog van Saksen,

* Zeewerghem/Gent 28-6-1827, t Weenen 5-1-1892, Oostenrijks Lt.Veldmaar-
schalk, oo (morgan.) Weenen 14-2-1870 Pierana Marcocchia, Edle v. Mar-
caini, Barones v. Neupurg, * 14-5-1845, t Weenen 22-4-1879.

7. Anne Amelie Marie Prinses van Saksen-Weimar-Eisenach, Hertogin van
Saksen, * Gent 9-6-1828, t Weimar 14-7-1864.

8. Amelie Maria-da-Gloria Auguste Prinses van Saksen-Weimar-Eisenach, Her-
togin van Saksen, * Gent 20-5-1830, t Wolferdingen 1-5-1872, oo Weimar
19-5-1853 Willem Frederik Hendrik, Prins der Nederlanden en van Nassau,
* Soestdijk 13-6-1820, t Wolferdingen 14/begr. Delft 25-1-1879, Prins-
Stedehouder van het Groot-Hertogdom Luxemburg voor Z.M. de Koning-
Groothertog der Nederlanden en Luxemburg, Admiraal der Kon. Marine en
Veldmaarschalk van het Nederl. Leger, zn. van Willem II Koning der Neder-
landen en Groothertog van Luxemburg en van Anna Paulowna Grootvorstin
van Rusland; hij co II. Potsdam 24-8-1878 Marie Elisabeth Luise Friederike
Prinses van Pruisen en Oranje, * Berlijn 14-9-1855, t Dresden 20-6-1888, dr.
van Prins Friedrich Karl Nikolas en van Marie Anne Prinses van Anhalt (zij
oo II. Berlijn 6-5-1885 Albrecht Prins van Saksen-Altenburg, Hertog van Sak-
sen, * München 14-4-1843, t Serrahn 22-5-1902, Russisch Generaal der Ca-
valerie, zn. van Prins Eduard en van Luise Caroline Prinses van Reuss-Greiz).
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II. Hermann Bernhard Georg Prins van Saksen-Weimar-Eisenach, Hertog van Saksen,
* Slot Altenstein/Meiningen 4-8-1825, t Berchtesgaden 31-8-1901, Württembergs
Generaal der Cavalerie, co Friedrichshafen 17-6-1851 Auguste Wilhelmine Hen-
riette Prinses van Württemberg, * Stuttgart 4-10-1826, t ald. 3-12-1898, dr. van
Wilhelm I. Koning van Württemberg en van Pauline Therese Luise Prinses van
Württemberg.
Uit dit huwelijk:
a. Pauline Ida Marie Olga Henriette Catharine, volgt lila.
b. Wilhelm Karl Bernhard Hermann, volgt Illb.
c. Bernhard Wilhelm Georg Hermann, volgt IIIc.
d. Alexander Wilhelm Bernhard Hermann Prins van Saksen-Weimar-Eisenach,

Hertog van Saksen, * Stuttgart 22-6-1857, t 5-9-1891, Saksisch Ritmeester
der Uhlanen.

e. Dr. jur. Ernst Karl Wilhelm Prins van Saksen-Weimar-Eisenach, Hertog van
Saksen, * Stuttgart 9-8-1859, t 19-1-1909, Württembergs Kolonel der Cavalerie.

f. Olga Marie Ida Sophie Pauline Auguste, volgt Illd.

lila. Pauline Ida Marie Olga Henriette Catharine Prinses van Saksen-Weimar-
Eisenach, Hertogin van Saksen, * Stuttgart 25-7-1852, t Weimar 17-5-1904,
oo Friedrichshafen 26-8-1873 Karl August Erfgroothertog van Saksen-Weimar-
Eisenach, * Weimar 31-7-1844, t Cap Martin (A.M.) 20-11-1894, zn. van Groot-
hertog Karl Alexander August lohann en van Wilhelmina Maria Sophia Louisa
Prinses der Nederlanden en Nassau.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelm Ernst Karl Alexander Friedrich Heinrich Bernhard Albert Georg

Hermann, volgt IVa.
2. Bernhard Heinrich Prins van Saksen-Weimar-Eisenach, Hertog van Saksen,

* Weimar 18-4-1877, t Eisenach 1-10-1900, Luitenant b.d. Kon. Pruis. Garde-
Uhlanen.

IVa. Wilhelm Ernst Karl Alexander Friedrich Heinrich Bernhard Albert Georg Her-
mann Groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach * Weimar 10-6-1876, t Hein-
richau 24-4-1923, troonsaanv. 5-1-1901, troonsafst. 9-11-1918, oo I. Bückeburg
30-4-1903 Caroline Elisabeth Ida Prinses van Reuss o.l., * Greiz 13-7-1884, t Wei-
mar 17-1-1905, dr. van Vorst Heinrich XXII en van Ida Prinses van Schaum-
burg-Lippe, en zuster van Prinses Hermine van Reuss, de tweede gemalin van
Wilhelm II, Duits keizer en Koning van Pruisen; oo II. Meiningen 4-1-1910
Feodora Karola Charlotte Marie Adelheid Auguste Mathilde Prinses van Saksen-
Meiningen, Hertogin van Saksen, * Hannover 29-5-1890, dr. van Prins Friedrich
en van Adelheid Prinses van Lippe.
Uit het tweede huwelijk:
1. Sophie Luise Adelheid Marie Olga Karola Prinses van Saksen-Weimar-

Eisenach, Hertogin van Saksen, * Weimar 20-3-1911, lederbewerkster en kunst-
boekbindster, <x> Heinrichau 7-3-1938 (gesch. Bautzen 1-11-1938) Friedrich
Giinther Vorst van Schwarzburg, * Groszharthau 5-3-1901, zn. van Prins
Günther Sizzo van Schwarzburg en Prins van Leutenberg en van Alexandra
Prinses van Anhalt.

2. Carl August Wilhelm Ernst Friedrich Georg Johann Albrecht, volgt Va.
3. Bernhard Friedrich Viktor Rupprecht Adelbert Ernst Ludwig Hermann Hein-

rich, volgt Vb.
4. Georg Wilhelm Albert Bernhard, volgt Vc.

Va. Carl August Wilhelm Ernst Friedrich Georg lohann Albrecht Erfgroothertog van
Saksen-Weimar-Eisenach, Hertog van Saksen, * Slot Wilhelmsthal b. Eisenach
28-7-1912, co Wartburg b. Eisenach 4-10-1944 Elisabeth Vrijvrouwe van Wan-
genheim, * Tübingen 16-1-1912 (als evenboortig erkend bij Huisbesl. dd. 16-2-
1946), dr van Vrijheer Othmar en van Maud von Trützschler, Vrijvrouwe tot
Falkenstein.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Sophie Feodora Mathilde Dorothea Louise Adelaide Vera Renate

Prinses van Saksen-Weimar-Eisenach, Hertogin van Saksen, * Burgellern b.
Bamberg 22-7-1945.
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2. Michael Benedict Georg Jobst Karl Alexander Bernhard Claus Friedrich
Erfprins van Saksen-Weimar-Eisenach, Hertog van Saksen, * Bamberg
15-11-1946.

3. Beatrice Maria Margareta Dorothea Felicitas Virginie Prinses van Saksen-
Weimar-Eisenach, Hertogin van Saksen, * Bamberg 11-3-1948.

Vb. Bernhard Friedrich Viktor Rupprecht Adelbert Ernst Ludwig Hermann Heinrich
Prins van Saksen-Weimar-Eisenach, Hertog van Saksen, * Weimar 3-3-1917,
oo Heinrichau 12-3-1943 (gesch. München 24-9-1956) Felicitas Sophie Katharine
Margarethe Hermine Irene Prinses van Salm-Horstmar, * Potsdam 31-3-1920,
dr. van Prins Emich en van Sabine Prinses van Schönaich-Carolath.
Uit dit huwelijk:
1. Katharina Feodora Adelheid Sabine Sophie Felicitas Sieglinde Prinses van

Saksen-Weimar-Eisenach, Hertogin van Saksen, * Breslau 30-11-1943.
2. Wilhelm Ernst Emich Georg Rudolf Prins van Saksen-Weimar-Eisenach,

Hertog van Saksen, * Höxter Wf. 10-8-1946.

Vc. Georg Wilhelm Albert Bernhard Prins van Saksen-Weimar-Eisenach, Hertog van
Saksen, * Heinrichau 24-11-1921, deed vrijwillig afstand van rang, titels, namen
en rechten en verkreeg bij Besl. van het Regeringspresidium in Zd. Baden I,
dd. 22-1-1953 vóór- en familienaam Jörg Brena, concertzanger en docent aan de
Hogeschool voor Muziek in Freiburg i.Br., oo Freiburg i.Br. (Burgerl. Stand)
5-2/ Calascino b. Brissago (Zw.) (Kerkelijk) 8-3-1953 Cisela Janisch, * Hamburg
5-5-1930, dr. van Wilhelm Erich en van Marie Héloise Donner.
Uit dit huwelijk:
1. Luise Ariane Brena, * Freiburg i.Br. 17-1-1954.
2. Adelheid Cornelie Brena, * Freiburg i.Br. 22-6-1955.

III b. Wilhelm Karl Bernhard Hermann Prins van Saksen-Weimar-Eisenach, Hertog
van Saksen, * Stuttgart 31-12-1853, t Baden-Baden 15-12-1924, Pruisisch Kolo-
nel der Cavalerie, oo Wachtersbach 11-4-1885 Gerta Augustine Prinses van
Ysenburg en Büdingen in Wachtersbach, * Wachtersbach 18-1-1863, t Baden-
Baden 27-11-1945, dr. van Vorst Ferdinand Maximilian en van Auguste Marie
Gertrud Prinses van Hanau, Gravin van Schaumburg.
Uit dit huwelijk:
1. Hermann Carl Bernhard Ferdinand Friedrich Wilhelm August Paul Philipp,

volgt IVb.
2. Albert Wilhelm Karl Hermann Bernhard Ferdinand August Friedrich Prins

van Saksen-Weimar-Eisenach, Hertog van Saksen, * Diisseldorf 31-12-1886,
t (gesn.) in Frankrijk 9-9-1918, kapitein der Infanterie.

3. Sophie Auguste Ida Caroline Pauline Agnes Elisabeth Ernestine Prinses van
Saksen-Weimar-Eisenach, Hertogin van Saksen, * Diisseldorf 25-7-1888,
t 18-9-1913.

IVb. Hermann Carl Bernhard Ferdinand Friedrich Wilhelm August Paul Philipp Prins
van Saksen-Weimar-Eisenach, Hertog van Saksen, * Diisseldorf 14-2-1886, deed
afstand van rang, titels en namen en verkreeg voor zich zelve en zijn wettige
nakomelingen bij Grt. Hert. Besl. van Weimar dd. 2-8-1909 de naam en titel van
Graaf van Ostheim, col. Londen 5-9-1909 (gesch. Parijs 22-6-1911) Paola Lot-
tero, * Genua 14-7-1884; oo II. Heidelberg 4-8-1918 Suzanne Aagot Midling,
* Larvik (Nw.) 3-3-1886, t Parijs 16-10-1931, dr. van Oskar en NN.; oo III.
Parijs 28-11-1932 Isabel Neilson, * New York 3-2-1895, dr. van Dr. Francis
en NN.
Uit het tweede huwelijk:
1. Alexander Kyrill Wilhelm Nikola Wettin Graaf van Ostheim, * München

7-8-1922, t Stockholm 23-3-1943.

IIIc. Bernhard Wilhelm Georg Hermann Prins van Saksen-Weimar-Eisenach, Hertog
van Saksen, * Stuttgart 10-10-1855, t Hannover 23-12-1907, Thiirings Lt. Gene-
raal der Cavalerie, deed afstand van rang, titels, namen en rechten en verkreeg
anno 1901 voor zich zelve en zijn wettige nakomelingen de naam en titel van
Graaf van Crayenberg; ooi. 10-10-1900 Elisabeth Brockmüller, * 6-5-1866, t 11-
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3-1903; oo II. 1-4-1905 Elisabeth Gravin von der Schulenburg, * 1-4-1869, t
dr. van Graaf Hermann en NN.')

Illd. Olga Marie Ida Sophie Pauline Auguste Prinses van Saksen-Weimar-Eisenach,
Hertogin van Saksen, * Stuttgart 8-9-1869, t Berchtesgaden 12-1-1924, oo Hei-
delberg 22-4-1902 Leopold Wolfgang Ernst Maria Ferdinand Karl Michael Anton
Victor Ludwig Joseph Johann Baptist Franz Prins van Isenburg, * Offenbach
a.M. 10-3-1866, t München 30-1-1933, Pruisisch Majoor der Cavalerie, deed
afstand van zijn rechten op de troon t.g.v. zijn broeder Franz Joseph (sedert
1899 zesde Vorst van Isenburg) dd. 2-2-1898, zn. van Vorst Karl Victor en
Maria Luise Annunciata Aartshertogin van Oostenrijk (hij hertr. Berchtesgaden
2-12-1924 Marie Gravin v. Dürckheim-Montmartin, * München 27-10-1880,
t Bad Homburg 14-12-1937, dr. van Graaf Ernst en van Vincencia Gravin van
Spangen-van Uyternesse).
Uit het eerste huwelijk:

IVc. Prof. Dr. phil. Wilhelm Karl Hermann Prins van Isenburg, * Darmstadt 16-1-
1903, t Mülheim a.d. Ruhr 23-11-1956, Hoogleraar in de Nieuwe geschiedenissen
Historische Genealogie aan de Universiteit van München, beroemd genealoog
(publicist van o.m. de standaardwerken „Meine Ahnen" (1925), „Die Ahnen der
deutschen Kaiser, Könige und Ihrer Gemahlinnen" (1932), „Stammtafeln zur
Geschichte der europaïschen Staaten" (1936/37), „Ahnentafeln der Regenten
Europas und Ihrer Gemahlinnen" (1938), co Bonn (Burg. Stand 12-4/ Wiesbaden
(Kerkelijk) 30-4-1930 Helene Gravin v. Korff gen. Schmising-Kerssenbrock,
* Darmstadt 6-4-1900, dr. van Graaf Alfred en van Helene Vrijvrouwe v. Hilgers.

A.R.K.

1) Door gebrek aan tijd en het ontbreken in Nederland van de desbetreffende literatuur konden
geen vollediger gegevens verkregen worden over beide echtgenoten en haar nakomelingen.

CORRECTIE KWARTIERSTAATNUMMERESG
(pag. 158)

Wil men berekenen welk kwartiernummer een voorouder, die in de ver-
volgstaat r nummert, in de originele staat zou hebben gehad, dan helpt ons
daarbij de formule: q = L X P n + (r — L), waarbij q het nummer van
de voorouder in de originele staat aangeeft, r is hier het nummer voor-
ouderouder in de vervolgstaat en P n is het nummer, dat de nieuwe pro-
bandus in de originele staat had. L tenslotte is het kwartiergetal van het
meest links gelegen kwartier uit de parentatie voorouders in de vervolgstaat,
waartoe ook r behoort. Wiskundig uitgedrukt is dit: (2log r) — 1 is kleiner
dan 2log L is kleiner dan 2log r. Hierbij is 2 log L een geheel natuurlijk
getal.

BANDEN GENS NOSTRA 1961.

Ter aanvulling op het bericht in het juni-nummer diene, dat men ter ver-
krijging van de band voor de afgelopen jaargang a ƒ 1,65 kan volstaan met
het gireren van dit bedrag op een der giro-rekeningen van de fa. Buddel-
meyer, Rozenstraat 218-220 te Amsterdam. Deze rekeningen zijn: de post-
girorekening 641469 en de rekening bij de Gemeentegiro Amsterdam B 401.
In beide gevallen dient men bij de bij-schrijving de jaargang te vermelden
welke men toegezonden wil hebben.
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LVervolg van pag. 197]
SLIKKER-KUIJPER

Jacob Kuijper, gedoopt 1-11-1750 als zoon van Jan Jansz Slikker en Antje Tamis
(dochter van Tamis Cuijper).

KUIJPER-ROOTJES

Sijmon Rootjes, gedoopt 1-5-1768 als zoon van Cornelis Kuijper en Jantje Simons
(dochter van Simon Rootjes).

BAKKER-BLAAU BOER

Dirk Dirksz Blaauboer, gedoopt 21-6-1722 als zoon van Dirk Hendriksz Bakker en
Antje Dirks Blaauboer.

BOS-KUIJPER

Tamis Kuijper, gedoopt 20-9-1770 als zoon van Jan Cornelisz Bos en Trijntje Cor-
nelis (dochter van Cornelis Tamisz Kuijper).

Of deze dopelingen zijn blijven leven en later nog dezelfde namen droegen, hebben
wij niet verder onderzoent.

XX

Ook op het eiland Wieringen worden vele naamsovergangen aangetroffen; wij laten
er enkele volgen, waarbij de herkomst van de familienaam duidelijk is. De gevallen,
waarin een geheel andere naam werd aangenomen en die wij door onbekendheid met
de overgrootouders niet konden thuisbrengen, laten wij onvermeld. Maar ook de vol-
gende gevallen vormen slechts een keuze uit die, welke wij vonden.

Echtpaar doop van de kinderen

Jan Lammertsz Coster '
Maartje Claas Medemblik 30- 3-1760 Claas Jansz Medemblik

21-11-1762 Lambert Jansz Coster

Jan Woutersz Blaaw
Neeltje Jans Smit 23-11-1760 Jan Jansen Smit

Jan Klaasz Kooy
Maartje Jans Kasenbrood 19- 9-1762 Pieter Jansz Kasenbrood

22- 6-1770 Geertje Jans Casembroodt

Pieter Jacobsz Kaan
Trijntje Jans Kleijn 18- 9-1763 Cornelis Pietersz Kleijn

12- 8-1770 Jan Pietersz Kleijn

(de vader van Trijntje Jans Kleijn was Jan Cornelisz Kleijn; Jan Pietersz Kleijn is ge-
huwd als Jan Pietersz Kaan en onder die naam verder door het leven gegaan)

Hendrik Jansen
Trijntje Pieters Koopman 25- 5-1766 Pieter Hendriksz Koopman

Hendrik Jansz de Beurs
Willemtje Ofkes Zuidema 1- 2-1767 Willem Hendriksz Zuidema

31- 1-1768 Evert Hendriksz Zuidema
12- 2-1769 Evert Hendriksz Zuidema
1- 9-1771 Aaltje Hendriks Zuidema

Hoe deze kinderen later zijn genoemd werd door ons, behoudens het genoteerde geval:
Jan Pietersz Kleijn, alias Kaan, niet nagegaan.
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XXI

Het volgende geval van aanneming van een familienaam wijkt af van de hierboven
vermelde.

Maartje Andries werd ca. 1705 in De Zijpe geboren als dochter van Andries Jansz
en Jannetje Cornelis. Andries Jansz woonde op het huis Swanenburgh en werd wel An-
dries Swanenburgh genoemd. Zijn dochter Maartje huwde 21-5-1714 te St. Maartensbrug
met Cornelis Fransz Blaauwenoort; zij hertrouwde als Maartje Andries op 7-10-1742 te
Zijpe met Frans Jansz Mulder. Op 2-8-1764 compareerde Frans Jansz Mulder als echt-
genoot van Maartje Andries, weduwe van Cornelis Fransz Blaauwenoort. Op 20-8-1771
maken Frans Jansz Mulder en zijn echtgenote Maartje Andries Blaauwenoort hun tes-
tament. Op 16-7-1786 wordt Maartje Andries Blaauwenoort te Schagerbrug begraven.
Hier nam dus blijkbaar Maartje Andries op hoge leeftijd de familienaam van haar
eerste echtgenoot aan. Haar broer Jan werd bij de doop van twee van zijn kinderen
(1738 en 1740) Jan Andriesz Zwanenburg genoemd. .

Het hierboven beschreven gebruik van familienamen maakt enerzijds het genealogisch
onderzoek in het bedoelde gebied niet eenvoudiger. Maar anderzijds geeft een afwijking
een aanwijzing voor de familienaam aan de zijde van de moeder, van een grootmoeder
of van een overgrootmoeder. In enkele gevallen bracht een afwijking ons op een juist
spoor. Met de kennis van het beschreven gebruik vonden wij zelfs (geval XV) de bet-
overgrootvader van Jan (Jochemsz) Peper, met name Jan (Claasz) Peper. Zo kan het
waarschijnlijk worden geacht, dat (zie geval III) de vader van Cornelis Reijersz Dijt, nl.
Reijer Hendriksen, een zoon was van Hendrik Smit, gezien de naam van de tweede
zoon van Cornelis Reijersz Dijt, nl. Hendrik Cornelisz Smit. Ook kan worden aange-
nomen, dat de moeder van Cornelis Reijersz Dijt, nl. Anna Dirks, een dochter was van
Dirk Cornelisz Dijte, gezien de namen van de beide in leven gebleven zoons van het
echtpaar Reijer Hendriksen-Antje Dirks. (Een bijkomende aanwijzing was, dat de lan-
derijen van het echtpaar Reijer Hendriksen-Antje Dirks in dezelfde buurtschap lagen
als die van Dirk Cornelisz Dijte en er geen andere personen als vader van Anna Dirks
in aanmerking kwamen. Een geheel sluitend bewijs kon in dit geval echter nog niet door
ons worden gevonden.)

XXII

WIJZIGING PATRONYM

Een verandering van het patronym (eigenlijk in een andere categorie thuis horend)
levert het volgende voorbeeld.

Willem Jans (Clij of Kleij) huwt 13-4-1693 met Trijn Cornelis (R.ÏC. doop- en trouw-
boek Texel); kinderen:
1. Aafje, geboren 1694
2. Trijntje, geboren 1695
3. Jan, geboren 1696
4. Trijn Willems, geboren 1698
5. Pieter Willems, geboren 1699
6. Pieter Willems Jans, geboren 1702

In een akte van 1-9-1719 is sprake van Jan Willemsz Kleij (3), Pieter Jansz Kleij (6\
Aafie Willems (1), Trijntie Willems (4) en Neeltie Willems, nagelaten kinderen van
Willem Jans. Blijkbaar heette Pieter Willems Jans toen Pieter Jansz Kleij (Pieter Wil-
lems werd niet vermeld en Neeltie was niet in het doopboek ingeschreven, iets wat in
die tijd vaker voorkwam). Pieter Willemsz (Kleij) (5) huwt 21-11-1721 met Neel Lam-
merts; bij een van zijn kinderen, met name Willem, is Pieter Jansz Kleij (6) peetoom.

Pieter Willems Jans (Kleij) (6) huwt op 14-7-1729 als Pieter Willems met Engeltje
Cors. Bij de dopen van al hun kinderen wordt als vader vermeld Pieter Jansz. Een van
hun dochters compareert later met de familienaam Kleij (de andere kinderen zijn blijk-
baar jong overleden).

Haarlem, begin 1962 M. D. DIJT

205



BOEKBESPREKING

H. de Haan. Salomon Levy. Uitgave van de Fryske Akademy, Ljouwert
1961. 316 blz.

Verlucht met een aantal illustraties verscheen deze omvangrijke parenteel van de
omstreeks 1750 in Hessen geboren en op 17 maart 1798 te Leeuwarden terecht gestelde
Jood Salomon Levy. Uit een verhouding met de niet- Joodse Folkje Theunis had hij
drie kinderen, die later de achternamen De Bruin en Bruinsma voerden. Teneinde de
overzichtelijkheid te bevorderen groepeerde samensteller het nageslacht van elk dezer
drie kinderen in aparte hoofdstukken (A, B en C), waarna elk der leden dezer „staken"
opvolgend werd doorgenummerd. In het register zijn de opgenomen personen dan met
letter en volgnummer voorzien, alsmede van hun geboortejaar. Dit laatste is een bij-
zonder handige toevoeging, daar men anders bij veel voorkomende naam- en voor-
naamsidentiteit (zo telde ik b.v. dertien maal een Theunis Elzinga) nog veel zou moeten
zoeken.

In een inleiding tracht samensteller na te gaan, in hoeverre eventueel erfelijke eigen-
schappen aantoonbaar zijn. Mede hierom zij deze belangrijke publicatie, waarmee men
samensteller en uitgever van harte moet gelukwensen, in ieders aandacht aanbevolen.

Bulletin de l'Institut Archéologique Liégeois, Tome LXXII [1957-1958].
Liège, s.d.

Op het eerste gezicht zal het wellicht verbazen hier onder de boekbesprekingen een
werk aangekondigd te zien, dat naar zijn titel eerder in de „Tijdschriftenrevue" zou
thuis horen.

Voor diegenen, die dit vermaarde „tijdschrift" nog niet mochten kennen, zij daarom
eerst vermeld, dat het hier een jaarboek betreft, dat naar presentatie zeer beslist tot de
boekwerken gerekend behoort te worden. De langzamerhand indrukwekkende rij
„Bulletins" van dit genootschap bevat een fraaie reeks monografieën, waarvan ook
deze aflevering weer twee voorbeelden bevat.

In de eerste plaats is daar het meer dan 260 pagina's tellende verhandeling van
Maurice Ponlhir en Maurice Yans, getiteld: „La Seigneurie laïque de Grace-Berleur".
De huidige gemeente Grace-Berleur, 6 kilometer ten westen van Luik gelegen, bestond
onder het ancien régime uit drie gedeelten: het noordelijke gedeelte was afhankelijk van
Saint-Martin, het zuidelijke gedeelte van de kathedraal Saint-Lambert, terwijl tussen
deze twee gebieden zich een heerlijkheid uitstrekte. Deze drie jurisdicties vormden in
kerkelijk opzichte één gemeente. Van de genoemde heerlijkheid geven schrijvers dan
zeer gedetailleerd en voortreffelijk geannoteerd de historie. Het is hun daarbij (zoals
bij zovele voortreffelijke Belgische lokaal-historische werken) niet te doen om een soort
..aangeklede genealogie" van de heren dezer heerlijkheid, doch zeer beslist om een
historisch opgezette studie betreffende demografische, economische, sociale, financiële
en vooral ook juridische kwesties. Natuurlijk ontbreekt de genealogie niet en het zij
mij, gezien de aard van Gens Nostra, vergund daar even op in te gaan, zonder daarmee
ook maar iets te willen afdoen van de belangrijke kwesties, die in de andere onderafde-
lingen van deze monografie ter sprake komen.

Als heren van Grace-Berleur ontmoeten wij in de dertiende eeuw leden van het
geslacht „de Grace", die zich later Boileau gaan noemen. Na de dood van Antoine
Boileau in 1439 komt deze heerlijkheid uiteindelijk aan zijn zwager, Rigaud de Vivier,
om in de volgende generatie via huwelijk in het geslacht de Courtejoye te belanden. Na
de dood van Maximilien-Henri de Courtejoye in 1702 komt deze heerlijkheid aan
familieleden van zijn echtgenote, uit het geslacht de Junccis. Afstammelingen in vrou-
welijke lijn bezaten deze heerlijkheid tenslotte tot aan het einde van het Ancien Régime
in het Prinsbisdom Luik. Maar ook over personen, die niet tot de geslachten der heren
van Grace-Berleur behoorden, zal men er veel in vinden. Via een voortreffelijk register
(waarin ook spellingsvarianten van familienamen werden opgenomen) zal men hen
gemakkelijk kunnen terugvinden.

De tweede studie in dit jaarboek is die van de al evenzeer bekende Jean Yernaux,
gewijd aan de 16e-eeuwse Waalse schilder Lambert Lombard. In tegenstelling tot wat
zijn naam zou doen vermoeden, is hij niet een afstammeling van een der vele „Lom-
barden" die wij in de Middeleeuwse steden, zo ook in Luik, aantreffen. Na een uit-
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gebreide levensbeschrijving, waaraan een genealogische tabel betreffende zijn familie
is toegevoegd, besluit dit opstel met een uitvoerige gecommentarieerde opsomming
van zijn werken.

Bulletin de l'Institut Archéologique Liégeois, Tome LXXIII [1959-1960].
Liège, s.d.

Dit 464 pagina's tellende deel bevat de „tables générales" van de delen XXXIII
lot en met LXV van dit jaarboek, of, in jaren uitgedrukt, de jaren 1902—1945. Gaarne
maak ik van de gelegenheid gebruik hierop te wijzen: in één oogopslag kan men dan
overzien, of in een uitgebreide reeks van jaren van een voor de geschiedenis van het
bisdom Luik zeer belangrijke publicatie iets dat voor een onderzoek van belang kan
zijn, werd geschreven. Het ware te wensen dat méér wetenschappelijke tijdschriften
afgezien van hun gewone jaarlijkse registers dergelijke cumulatieve registers publi-
ceerden (al mogen wij in Nederland, met enerzijds onze „Petit-Ruys", anderzijds de
zojuist weer aangevulde „Van Beresteyn" niet klagen...).

Voor het verkrijgen van de delen van deze fraaie publicaties wende men zich tot
de Heer Albert Vecqueray, 40 Rue de la Charette, Tilff (België).

Engel Muntinga. Stamboom van de Familie Muntinga.

Enige tijd geleden bereikte' mij deze fraai uitgegeven genealogie van het geslacht
Muntinga. De auteur, in leven lid onzer vereniging, heeft helaas het verschijnen van
deze vrucht van zijn met zoveel volharding voortgezette werk niet meer mogen be-
leven; hij overleed op 19 januari 1960. De Heer H. La Gro en Ir. Th. P. E. de Klerck,
die hem reeds tijdens zijn leven hadden terzijde gestaan, hebben deze publicatie vol-
tooid en vervolgens voor de druk gereed gemaakt.

Deze genealogie geeft de afstammelingen van de vóór 4-1-1747 te Beerta overleden
Claes Egberts en diens derde echtgenote, Elligjen Alberts. De vermelde gegevens zijn
zeer volledig, ook ten aanzien van de jongste generaties waarvan zoals bekend in de
praktijk het verzamelen van de data en namen vaak nog het meeste werk betekent.
Naast enkele andere bijlagen bevat dit werk ook de kwartierstaten van de schrijver
en diens echtgenote.

Het naamregister van deze voor de Groningse genealogie belangrijke uitgave werd
in het centraal naamregister onzer vereniging opgenomen.

Exemplaren van deze uitgave zijn a raison van f9,—'• verkrijgbaar bij mevrouw
R. W. Struif-Muntinga, Hoofdweg 7, Nieuw Beerta.

. Publications de la Société historique et archéologique dans Ie Limbourg.
Deel XCIV-XCV [1958-1959].

Dit jaarboek van het Limburgs geschied- en oudheidkundig genootschap, in de wan-
deling meestal aangeduid als dé „Publications" (is een fraaier ere-titel eigenlijk wel
denkbaar?) bevat een keur van artikelen op historisch en archeologisch gebied ten
aanzien van Limburg. Mede in verband met het karakter van „Gens Nostra" noem
ik daarvan slechts een tweetal:

J. Linssen, Een onderzoek naar Odiliënberg, en L. Heere O.S.C., Het Kruisheren-
klooster te Venlo.

In het eerste artikel wordt vooral de oudste geschiedenis van Odiliënberg beschreven,
waarbij we aan de geschiedenis van de dynasten-geslachten der Ricfrieds en Reiniers,
dus aan de genealogie van de graven van Henegouwen en die van Loon, raken. Ver-
rassend nieuwe gegevens kan en mag men te dien aanzien niet verwachten, gezien
de schaarste van overgeleverd materiaal. Terecht corrigeert schr. de in het voetspoor
van Ten Haeff gebruikelijke opvatting, als zou de zetel van het bisdom Utrecht onder
de druk van de Noormannen-invallen naar Odiliënberg verplaatst zijn: het betreft in
het diploma van 2-1-858 slechts de schenking van een (zeer tijdelijke!) verè/y/plaats.
Odiliënberg was dan ook geen Stichtse enclave in het bisdom Luik, doch slechts een
Stichtse eigenkerk in dat bisdom.

Het tweede genoemde artikel, hoewel geenszins met genealogische bedoelingen ge-
schreven, zij hier niettemin toch in dat verband genoemd vanwege de daaraan toege-
voegde Bijlage II: Kruisbroeders of Kruisheren die vanaf 1643 tot 1850 min of meer
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tot het Venlose klooster hebben behoord. In een chronologische opsomming vindt men
daar namelijk tal van levensgegevens (mèt literatuuropgave!) ten aanzien van de aan-
geduide groep personen. Diegenen, die voor hun familiegeschiedenis wellicht interesse
voor deze groep personen hebben, kunnen de gezochten gemakkelijk terugvinden in
het register op dit volumineuze boekwerk.

Genealogisch Repertorium door Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn, deel II,
samengesteld door het Centraal Bureau voor Genealogie. 's-Gravenhage,
Centraal Bureau voor Genealogie, 1962.

Wie met buitenlandse genealogen in contact komt of zelf zijn weg moet zoeken in
buitenlandse genealogische literatuur, beseft eens te meer hoe gelukkig wij in Neder-
land zijn met het genealogisch repertorium, waarvan wij het initiatief en de eerste
opzet danken aan wijlen Jhr. Van Beresteyn. De eerste druk ervan verscheen in 1933,
de tweede (die toen mede de tot mei 1945 verschenen literatuur omvatte) in 1948.
Voor velen onzer is dit repertorium een dagelijkse vraagbaak geworden.

Geleidelijk aan begon het echter een bezwaar te worden, dat men nog geen reper-
torium bezat op de na de oorlog verschenen publicaties. Toen dan ook enkele jaren
geleden het Centraal Bureau voor Genealogie bekend maakte, dat het een supplement-
deel voorbereidde, was dit voor ieder een verheugend bericht. Thans is dit dan (als
„deel II") verschenen, en vanwege het uitzonderlijk belang haast ik mij de verschijning
ervan aan te kondigen.

In hetzelfde formaat en ook overigens geheel op dezelfde royale wijze uitgevoerd
als „deel I" geeft dit werk een indrukwekkend overzicht van wat tussen mei 1945 en
1 januari 1961 verscheen. Dat men de naam van Jhr. Van Beresteyn als „auteur"
gehandhaafd heeft getuigt van piëteit. Nuttig voor diegenen, die wellicht het eerste
deel nog niet kenden, is dat men het voorwoord uit 1933 herdrukt heeft. Al evenzeer
praktisch is, dat men de gehele lijst van verwerkte boeken heeft herdrukt, dus niet
alleen de pas na 1948 verwerkte. Hetzelfde geldt voor de lijst van periodieken en
verzamelwerken.

Zoals bekend nam de oorspronkelijke auteur in het algemeen eerst dan een genealo-
gie of een genealogisch fragment op, wanneer daarin ten minste drie generaties ge-
noemd waren. Ditzelfde criterium heeft men ook bij dit tweede deel aangehouden.
Voorts heeft men de gelegenheid aangegrepen drukfouten, die in de editie van 1948
waren geslopen, te verbeteren. De sporen daarvan komt men op bijna elke bladzijde
tegen.

Alles bijeen genomen een indrukwekkende prestatie, waarvoor ik meen de velen,
die aan dit omvangrijke, nauwkeurigheid eisende werk onder vaak moeilijke omstan-
digheden hun krachten hebben gegeven, te mogen en te moeten danken. Ik stel dit
nadrukkelijk voorop, daar ik hierna toch ook ernstige tekortkomingen moet signaleren:

Wanneer men een repertorium ter beoordeling toegezonden krijgt, meen ik dat men
zich drie vragen dient te stellen:
a. omvat het repertorium alle, althans de meest representatieve literatuur die verscheen?
b. is de literatuur correct verwerkt? en
c. is de bibliografische beschrijving in orde?

De eerste vraag lezende, is men natuurlijk geneigd die bij voorbaat ontkennend te
beantwoorden. Alle genealogische publicaties kan dit repertorium natuurlijk niet om-
vatten; het is ten slotte onvermijdelijk, dat de redactie publicaties ontgaan. Het is hier
echter een kwestie van „meer" of „minder". Heeft de redactie er ernstig naar gestreefd
een zo volledig mogelijke informatie te geven? Ik stel dit met nadruk daarom, omdat
mij herhaaldelijk is gebleken, dat menigeen uit het ontbreken van een vermelding in
het repertorium te vlug de conclusie trekt, dat over een of ander geslacht in de (Neder-
landse) literatuur tot dusver blijkbaar niets is gepubliceerd. Dat is natuurlijk onjuist.

Zelfs als men dus het ontbreken van weinig in het oog lopende publicaties bij voor-
baat wil verontschuldigen, dan nog spijt het mij te moeten zeggen, dat men de gestelde
vraag slechts met veel reserve bevestigend kan beantwoorden. Ik acht het b.v. onbe-
grijpelijk, dat men nu nog onder de diverse gravenhuizen van Holland en de daarvan
afstammende geslachten elke verwijzing mist naar de in 1954 verschenen en nadien
enkele malen gedrukte dissertatie van Dr. Dek, waarvan men de verwerving door
schenking nota bene meldde in het jaarboek 1955 (pag. 9). De schenkingen op die
pagina bij wijze van steekproef gelijk verder nalopend, meen ik te constateren, dat
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men ook de publicaties betreffende Hurdrider, Van Os, kwartierstaat Middelburg en
Abma niet heeft verwerkt. Dr. Dek heeft hét blijkbaar verkorven. Want al meldde het
jaarboek 1959 (pag. 10) ook, dat hij toen zijn Genealogie der Heren en Graven van
Egmond had geschonken, méér dan alleen een vermelding onder Egmond was dit
blijkbaar niet waard. Onder de trefwoorden Geldern-Arcen en Buren wordt men er
niet naar verwezen. Naar het voor alles wat met Limburgse dynasten te maken heeft
zo handige boekje van C. A. Huygen (Van graafschap Limburg tot provincie Limburg,
Maastricht 1949, op het Centraal Bureau aanwezig) wordt men al evenmin verwezen.
Men heeft dus slechts een deel van het vele gedrukte materiaal dat zich binnen de
muren van het Centraal Bureau bevindt, verwerkt.

Het repertorium stelt zich natuurlijk ten doel, voornamelijk Nederlandse geslachten
te behandelen. Maar als men in het eerste én tweede deel De Ligne opneemt, waarom
dan niet verwezen naar de genealogie bij Goethals, wiens Dictionnaire généalogique
onder nr. 236 in de tijd van boeken paraisseert? Hetzelfde geldt b.v. voor de graven
van Loon. Hier vindt men de verwijzing naar de Mitteilungen der westdeutschen
Gesellschaft für Familienkunde 1958, pag. 258. Maar waarom niet naar de jaar-
gangen 1955—1956 en 1957, die eveneens op het Centraal Bureau aanwezig zijn?
De betekenis van dat artikel verzinkt overigens in het niet vergeleken bij de studies
van Hansay (Mélanges Pirenne), Vanderkindere (La formation territoriale des princi-
pautés belges au Moyen Age) of Möller (Stammtafeln westdeutscher Adelsgeschlechter
im Mittelalter). Deze werken zijn misschien niet op het Centraal Bureau voorhanden,
maar dan kan de K.B. toch uitkomst brengen?

Maar laat ik een meer aansprekend voorbeeld nemen: Nassau. De lijst van publi-
caties onder de diverse trefwoorden betreffende ons vorstenhuis is indrukwekkend.
Maar men kan zo nu en dan een gevoel van spijt over de „gemiste kansen" toch
niet onderdrukken. Onder „Nassau" worden we b.v. verwezen naar de studie van
Möller in Familie und Volk 1954; de tabelvormige samenvatting die Gens Nostra
1956, pag. 35 daarvan gaf werd niet opgenomen. Ik zeg dit zonder enige jalouzie.
Ik zou me n.l. zeer goed kunnen indenken, dat men alleen oorspronkelijke publicaties
opneemt, maar herhalingen elders weglaat. Of dit in alle gevallen wenselijk is, is een
tweede. Want iemand die aan de hand van het repertorium de strekking van dit artikel
wil leren kennen, zal zich misschien veel moeite moeten getroosten Familie und Volk
te bemachtigen, terwijl Gens Nostra 1956 bij hem in de kast stond. Maar de samen-
stellers van het repertorium zijn niet van dit standpunt uitgegaan! Want waarom
nemen zij dan (onder het trefwoord „van Nassau-Oranje") de overdruk over van de
Wapenheraut 1906, naar welke jaargang we reeds in het eerste deel van het repertorium
werden verwezen? Wat is er dus gebeurd? In de afgelopen jaren heeft men op het
Centraal Bureau een oud overdrukje gekregen en zonder te controleren of daarheen
reeds verwezen was in het eerste deel, neemt men het nu als iets „nieuws" op . . . Maar
bepaald vreemd gaat het worden, wanneer we in de lijst van periodieken en verzamel-
werken de Nassauische Annalen tegenkomen, zonder dat we onder een der trefwoorden
betreffende Nassau daarheen ook maar éénmaal verwezen worden. En dat, waar ik
in de jaren '55 en '56 alleen al daar vier artikelen betreffende de Nassau's tegenkom,
waaronder de studie van Gensicke betreffende de alleroudste generaties! Mag ik in
gemoede vragen, voor welk geslacht men dit tijdschrift dan wél heeft gebruikt?

Hier en daar hebben de bewerkers natuurlijk geaarzeld. Zo vinden we bij Lippe-
Biesterfeld een verwijzing naar het Genealogisches Handbuch des Adels, bij Mecklen-
burg ook nog, bij Waldeck niet meer. Begrijpelijk, maar had men de grenzen niet
liever iets ruimer genomen? Als men werkelijk actief had geficheerd, had men het
repertorium nog zoveel waardevoller kunnen maken. Laat ik dit duidelijk maken aan
de hand van het voorbeeld Lippe. Gelukkig worden we daar verwezen naar het werk
van Winkhaus. Nu is dat een van de (helaas zeldzame) gevallen waar Winkhaus lite-
ratuur noemt, n.l. de studie van Homberg in de Westfaïische Zeitschrift 1950, welk
tijdschrift aanwezig is in de U.B. Amsterdam en mogelijk ook wel in „hogere" biblio-
theken. In de eerste plaats ziet men dan dat Homberg een gehele argumentatie geeft
(wat Winkhaus niet kan doen), maar bovendien dat zijn studie uitermate belangrijk
is voor o.a. het geslacht Van Hoevell, bij welk geslacht we nu in het geheel niet naar
Winkhaus of Homberg worden verwezen. En was men zéér actief geweest, dan had
men uit de boekbesprekingen en literatuuraankondigingen in de buitenlandse tijdschrif-
ten kunnen zien, dat na Homberg (te beginnen met Ruth Schölkopf) een gehele pole-
miek is gevolgd.

Hoewel het repertorium, overeenkomstig zijn doelstelling, voornamelijk strikt-genea-
logische literatuur omvat, komt men (uit de aard der zaak vooral bij de dynasten-
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geslachten) toch ook wel biografieën tegen. Het zal zaak zijn hier inderdaad selectief te
werk te gaan. Onder Nassau zie ik o.a. Erich Heyck's werk uit de Monographien zur
Weltgeschichte staan. Daar is niets tegen; het is een goed-geschreven, aardig geïl-
lustreerd boek, populair-wetenschappelijk in de beste zin van het woord. Maar het
is wel jammer dat we de wérkelijk „grundlegende" biografie van Rachfahl (helaas
onvoltooid gebleven) missen. Een soortgelijk gemis voel ik, als ik onder Bourbon-
Naundorff niet verwezen word naar het in 1951 verschenen boekje van dr. Oosterbaan.

Ten aanzien van de eerste vraag concluderende: de verwijzingen zijn te zeer bepaald
tot het boekenbezit van het Centraal Bureau, en dat boekenbezit heeft men niet vol-
ledig benut.

Laat ons thans zien hoe het staat met de werken, die het hoe dan ook wél tot een op-
name hebben gebracht. Men zal het mij wel vergeven, dat ik dicht bij huis ben ge-
bleven en mij bepaald heb tot een aantal steekproeven ten aanzien van de verwerking
van Gens Nostra.

Ik nam daartoe willekeurig een tweetal jaargangen van de door dit deel bestreken
periode, n.l. de jaargangen 1957 en 1960. Ik constateerde (afgezien van de kwartier-
staten, waarop ik hierna nog terugkom) in eerstgenoemde jaargang het volgende:
genealogie Averes wel opgenomen op pag. 1, niet op pag. 27; Cloeck (pag. 32 e.v.)
niet opgenomen, De Ruyter (pag. 65) niet opgenomen, Vettewinkel (pag. 72) niet op-
genomen, Reusz de Rathonyi (pag. 95) niet opgenomen, Van Rincom met fout pagina-
nummer (116 i.p.v. 114) opgenomen, Putoor (pag. 146) niet opgenomen, de genea-
logische fragmenten op pag. 149 e.v. niet opgenomen, Krudop (pag. 157) niet opgeno-
men en Powing (pag. 200) niet opgenomen. In de jaargang 1960 miste ik Vaes (pag.
12) en Brunt (pag. 169), terwijl Vixseboxse een fout paginanummer kreeg.

Wat de kwartierstaten betreft oordele men zelf: jaargang 1957: kwartierstaat Van
Bemmelen ontbreekt geheel; kwartierstaat Van Leeuwen Boomkamp: geslacht van de
probant wel opgenomen, zijn kwartieren Baert en Van Leeuwen (zij het beide met
een fout paginanummer) ook, maar de overige niét; kwartierstaten De Ruyter van
Steveninck, Hoynck van Papendrecht en Messchaert ontbreken geheel; kwartierstaat
Pont: alleen probant opgenomen, overige kwartieren niet; kwartierstaat Modderman:
probant niet opgenomen, van zijn vier grootouders alleen Bertling (met fout pagina-
nummer); kwartierstaat Van Limburg Stirum: kwartieren Sweerts de Landas en Van
Aylva niet opgenomen, de andere echter wél.

Jaargang 1960: kwartierstaat Reddingius: kwartier van de overgrootmoeder Brug-
mans wél opgenomen, van de overgrootmoeder Bennema niét; kwartierstaat Rietstap:
Remmert niet opgenomen (voor het geval men tegenwerpt, dat dit een buitenlands
kwartier is: waarom dan in de kwartierstaat Bredius het kwartier Soetbrink wél op-
genomen?); kwartierstaat Kamerlingh Onnes: kwartieren Aalbers, Gerritsen, Fokkens
en Van Noorthoorn ontbreken; kwartierstaat Op de Coul; probant en zijn overgroot-
moeder Creemers niet, de overige wel; kwartierstaat Lesaffre: probant wel maar zijn
eveneens buitenlandse verdere kwartieren niet.

Hier is eenvoudig elk systeem zoek. De enige verklaring die ik voor deze verbijste-
rende lacunes kan vinden is, dat in de loop van de voorbereiding van dit repertorium
het werk aan verschillende personen toevertrouwd is geweest, die met ongelijke ijver
en nauwgezetheid hebben gewerkt. Menselijk gesproken misschien zeer begrijpelijk,
maar daarom niet minder betreurenswaardig. Want de conclusie ten aanzien van de
tweede door mij gestelde vraag zal nu toch moeten luiden, dat men met het repertorium
in de hand geen enkele garantie heeft, dat de daarin opgesomde boeken en tijdschriften
correct verwerkt zijn. Vindt men in het repertorium een bepaald geslacht niet, dan is
het zeker niet ondenkbaar dat het tóch in de door het repertorium bestreken werken
werd behandeld.

Ten derde: de bibliografische beschrijving. Het zal velen, misschien ook de samen-
stellers van het repertorium, een futiliteit lijken dat ik hier een punt van beoordeling
van maak. Laat ik daarom eerst het volgende zeggen: het repertorium behoort alom
in den lande, zowel bij genealogen thuis als in de grote bibliotheken, tot de meest
geraadpleegde werken. Het is daarmee ver uitgegroeid boven het niveau van een soort
„huis-catalogus" voor intern gebruik op het Centraal Bureau. Dit gaat hoge eisen aan
de systematiek stellen. Het repertorium is (ondanks de hierboven gesignaleerde tekort-
komingen) van eminent belang, ook, ja juist voor diegenen die ver van een genealo-
gisch goed geoutilleerde bibliotheek wonen. Men kan dan immers, indien men daartoe
gekwalificeerd of geïntroduceerd is, werken naar de naastbijgelegen universiteitsbiblio-
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theek laten oversturen. Daarbij zal elke bibliothecaris terecht een volkomen nauw-
keurige titelbeschrijving verlangen.

Wat dit laatste betreft laat de rubriek periodieken en verzamelwerken veel, té veel
te wensen over. Dat deze lijst soms meer dan één afkorting voor hetzelfde tijdschrift
geeft, is een Schönheitsfehler, evenzo dat men „eigen" afkortingen gebruikt in plaats
van hetgeen in wetenschappelijk verkeer algemeen gebruikelijk is („Buil. Comm. d'Hist"
in plaats van BCRH, „Hist. Gen. Werken" i.p.v. WHGU). Maar erger is, dat de titel-
beschrijvingen soms op ergerlijke wijze lacuneus of onjuist zijn: de afkorting „Europa"
zal wel slaan op wat correct heet: „Europa; Verzameling van in- en uitlandsche letter-
vruchten ter bevordering van wereldkennis en aangenaam onderhoud" (Dordrecht,
1844—77); het „Buil. Inst. Lieg." dient ten rechte te luiden „Bulletin de l'Institut
archéologique Liégeois (internationaal gebruikelijke afkorting: BIAL) en „Der Graf-
schafter" behoort men niet te beschrijven als „Publicaties over het graafschap Bent-
heim", maar als „Der Grafschafter; Heimatbeilage der Grafschafter Nachrichten".
Men moet zich aan een gekozen verwijzingssysteem houden en dus (op het trefwoord
Van der Ende) niet ineens overschakelen op het in het repertorium nergens opgeloste
„Bijbl." doch dan het daaraan toegekende nummer (292) handhaven; zo moet men
onder Chappuis niet met „Gen. Handbuch der [sic!] Adels 1959, 119" ineens over-
schakelen op verschijningsjaar van het betrokken deel, als men elders naar het nummer
van de „Gesamtreihe" van het boeknummer 445 verwijst. Ook moet men geen onop-
geloste afkortingen gebruiken. Onder Crom is de nergens verklaarde aanduiding „N.Y.
Ree." voor hen die in de genealogische tijdschriftenwereld thuis zijn (maar dat zijn
lang niet alle raadplegers van dit repertorium!) nog wel begrijpelijk. Maar men mag
van gebruikers en bibliotheekpersoneel niet eisen, dat zij weten dat „Cherch. et Cur."
(pag. 167, laaatste regel) op de bij een Frans populair-historisch tijdschrift ingebonden
bijlage slaat. Van de bibliografische beschrijving van Je Maintiendrai zal elke biblio-
theekbeambte gruwen, en wie zal weten wat nu precies het in de periodiekenlijst wel
opgenomen, maar niet toegelichte „Neerl." is?

De „Regels voor de Titelbeschrijving" vormen een dor boekwerkje, maar het is,
naar dagelijks in de grote bibliotheken blijkt, uitermate nuttig. De Rijkscommissie van
Advies inzake het Bibliotheekwezen wist wel wat zij deed, toen zij zulke nauwkeurige
richtlijnen gaf. De samenstellers van dit repertorium wisten het echter beter.

Het is niet zonder schroom, dat ik de balans opmaak. Bovenstaande kritische kant-
tekeningen zijn geenszins ingegeven door een zucht naar negatieve kritiek. Daarvoor
hebben wij allen te veel waardering voor het vele werk, dat door het Centraal Bureau
verricht wordt en waar wij allen van profiteren.

Aan de debetzijde staan grote posten: een soms onbegrijpelijk willekeurige keuze
van de verwerkte publicaties, een slechte verwerking van sommige dier publicaties, en
een dilettantistische titelbeschrijving.

Maar (en ik zeg dit even ronduit als ik hierboven mijn kritiek uitte) de creditzijde
is hoger. Want hoe vaak men met dit repertorium ook mis zal tasten, ongetwijfeld zal
het veel vaker een ondanks alles goede gids zijn. Het eerste deel had ook zijn feilen,
maar hoe vaak heeft het ons niet geholpen? Zo zal het ongetwijfeld ook met dit tweede
deel gaan.

Als ik wel ben ingelicht, hoopt men in de toekomst met dit werk voort te gaan,
hetzij door een aanvullend deel dat de publicaties van na 1960 zal gaan omvatten,
hetzij door een gans nieuwe bewerking. Wil men in de toekomst een werkelijk betrouw-
baar repertorium verkrijgen, dan zal het tweede onvermijdelijk zijn, want met inciden-
tele correcties in een volgend deel komt men er niet. Maar dat zal wel op te grote
bezwaren, o.a. op financieel gebied, stuiten. Maar ook als men slechts een aanvullend
werk beoogt, wil ik er voor het Bestuur van het Centraal Bureau de wens aan verbin-
den, dat het mogelijk zal zijn een accuraat medewerker geheel vrij te maken, om onge-
stoord, naar vaste richtlijnen, onder controle, en als het enigszins kan in nauwe samen-
werking met b.v. de K.B., dit consciëntieuze en zo uiterst belangrijke werk te verrichten.

Zoals dit repertorium nu is, ben ik (om de bekende spreuk weloverwogen te variëren)
allerminst voldaan, hoewel toch dankbaar. Een ieder vorme zich daar echter zelf een
denkbeeld over, door dit boekwerk te bestellen. U zult het ondanks alles niet kunnen
missen.

H. H. W. VAN EIJK.
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VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de N.G.V., die
met hun onderzoek zijn vastgelopen of die met andere personen verbinding
zoeken op genealogisch of heraldisch gebied. Alleen wanneer is gebleken,
dat de verlangde gegevens niet via de Contactdienst kunnen worden verkre-
gen, kunnen vragen in deze rubriek gesteld worden.

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

20. BRUGGE
Wilhelmus Brugge huwde 20 mei 1764 op het stadhuis te Delft met Cornelia Grauws.

De kinderen uit dit huwelijk werden R.K. gedoopt. Gevraagd: gegevens over zijn voor-
geslacht.

21. SINGER-PAULI
Petrus Singer (of Senger) geb. omstreeks 1728 was gehuwd met Anna Elisabeth Pauli,

geb. omstreeks 1723. Hun kinderen werden Hervormd gedoopt te 's-Gravenhage. Waar
en wanneer werd dit huwelijk gesloten? Gaarne verder voorgeslacht.

22. GRAUWS-VAN DE CASTEELE
Gerardus Grauws huwde 20 juni 1734 op het stadhuis te Delft met Maria van de

Casteele. Hun kinderen werden R.K. gedoopt. Gaarne gegevens over hun voorgeslacht.
Dr. C. J. MATTHIJS, Vossenburchkade 58, Gouda.

Aan dit nummer werkten mee:
C. Veenhuijzen, Smaragdstraat 33, Amsterdam-Z.
Dr. Ir. M. D. Dijt, Iepenrodestraat 8, Haarlem.

Onder aanbieding van onze eerbiedige gelukwensen aan de ouders melden wij hier
de geboorte op 15 juni jl. op het kasteel Huldenberg van

LOUIS,

zoon van Graaf Evrard de Limburg-Stirum en H.K.H. Hélène d'Orléans, prinses van
Frankrijk.

AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST

Nieuwe leden:
974. Ds. W. Tj. Klumper, Wagenstraat 18bis, Utrecht.

2754. R. Meijer, Achillesstraat 17 III, Amsterdam-Z. 2.
2755. Ph. A. Samson, Alb. Hahnplantsoen 23 I, Amsterdam-Z. 2.

A dreswijzigingen:
2510. P. L. Walenberg, Konijnsberg, Knegsel. post: Steensel.
1876. Ds. A. G. Soeting, Pastorie, Noordbroek, (Gron.).
1239. A. Hogeweg, van der Goesstraat 21, Utrecht.
1805. Drs. C. J. van Eeken, Mr. Jan Gerritslaan 65 II, Haarlem.
1717. F. van den Toorn Jr., 2é Helmerstraat 88 hs, Amsterdam.
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