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HET GESLACHT VAN ALLER
door

H. L. VAN ALLER

Voor een tiental jaren werd door mij een genealogie
samengesteld over het geslacht Van Aller.

Zeer vele gegevens dienaangaande zijn door mij verza-
meld en gestencild uitgegeven in het boekwerk „Den Aller".
Deze zijn op de bureaux van alle genealogische verenigin-
gen aanwezig.

Wat er aan gedrukte gegevens aanwezig was over de
Van Allers van vóór 1550, komt slechts in zeer beknopte vorm in mijn uit-
gave voor. Men zie „Aller" van Van Spaen/Bastert in Ned. Leeuw 1911 en
de aanvullingen daarop van G. Beernink te Nijkerk in Ned. Leeuw 1912 en
diens artikel in „Buiten" over „Huize Oldenaller" 1911. Nadien is er niet
veel meer gepubliceerd in genealogische tijdschriften betrekking hebbende
op de Van Allers, waarvan nakomelingen nog wonen in Nijkerk en omgeving.
In het blad „De Veluwe" werd enige jaren geleden een begin gemaakt met de
artikelen „Uit Puttens historie" van de hand van de heer J. W. Keemink uit
Putten, Parklaan 11. In de eerste 50 artikelen komt de naam Van Aller
slechts een enkele maal voor, totdat in no. 55 een artikel voorkwam met de
titel „K. van Aller te Putten stamt uit een zeer oud geslacht". Naar aanleiding
hiervan heb ik mij met genoemde heer Keemink in verbinding gesteld en hem
alle door mij verzamelde gegevens ten gebruike gezonden. Hieruit heeft hij
een aantal artikelen geschreven over het geslacht Van Aller en met zijn
toestemming geef ik een groot gedeelte hiervan weer dat m.i. belangrijk
genoeg is voor ruimere publicatie.

De opzet van dit artikel is anders dan de genoemde publicaties. Bovendien
zal een en ander thans in beknopter vorm worden weergegeven en bepaal
ik mij nu uitsluitend tot de Van Allers waarvan nakomelingen gewoond heb-
ben in Nijkerk of omgeving. Ik heb van de historie tot 1550 de genoemde
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artikelen van de heer Keemink gevolgd. Van de geschiedenis der generaties
na 1550 heb ik bij mijn onderzoek veel steun, gehad van de heren F. Kragt
Hz. te Nijkerk en Mr. W. de Vries te Vught.

Het geslacht Van Aller is èen der oudste geslachten van de Veluwe. .De
heer G. Beernink te Nijkerk schreef hieromtrent aan een der huidige leden
van het geslacht Van Aller: „Uw stamlijst overtreft in lengte de meeste van
die der thans levende adellijke geslachten. De eerste generaties tellen leden,
die getuigden bij huwelijkscontracten van Hertogen van Gelderland. Van
1242 af zou het adellijk geslacht zich drie eeuwen als zodanig handhaven
om daarna degelijke burgers te leveren." Hoe de heer Beernink aan het jaar-
tal 1242 komt is mij niet duidelijk, daar de eerste Van Allers eerst in het
jaar 1330 worden genoemd *).

En nog steeds leven er nakomelingen van die eerste Van Allers en hebben
zich niet alleen in Nederland, doch vrijwel over de gehele wereld verspreid,
o.a. in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Mexico, Cuba, Denemar-
ken, Zweden en Finland. • '

Hoe is de naam ontstaan?

In 1313 treffen we voor het eerst de naam aan. Herbertus van Putten, die
op de hof van Putten, nabij Elburg resideerde, telde onder zijn bezittingen
ook goederen, welke veel verder op de Veluwe lagen. Zo vinden we in de
staat van bezittingen van Herbertus — en andere leden van zijn geslacht —,
welke staat dateert van omstreeks 1313, als tynsplichtig aan de hof te Put-
then (bij Elburg), een Arnoldus de Aleir, die in de lijst van tynsplichtigen
aldus voorkomt: „item Arnoldus de Aleir II s, de prato sito apud curtim de
Erleir". We komen hier de namen Aleir en Erleir tegen. Aleir is de oudste
naam voor „Aller". Zowel de heer F. Kragt als de heer G. Beernink in
„Buiten" geven een verklaring van deze naam Aleir, dat gesplitst kan worden
in A, waterlopen in Noord-Brabant enz. en „Leir" of later „Laar" heeft
betrekking op „bos". We kennen Laren, Zuidlaren, waar hetzelfde woord in
voorkomt, zodat a-leir een bosrijke streek, of een bos beduidt, gelegen bij het
water. En bij dat water kunnen we dan weer denken aan de Schuitebeek (bij
Aller), waarmede de heer Kragt het niet geheel eens is, die meent, dat het
hier. een breder water, een oude, nu verdwenen slenk was.

In de leenakten van Veluwe lezen we in 1379: „Dat huys tot Aller ende
dat goet tot Aller met synen tobehoren, tot Zutphenschen leen geërft van

' ') In deel 32 „Werken van Gelre" (1962) wordt op blz. 297 genoemd Jacobus de
Aller, als voorkomende in het werk van R. A. D. Renting, „Regestenlijst van de
schepenkist-oorkonden uit het rechterlijk archief van Arnhem".

In het werk van Renting komt het volgende voor: „1317 Mei 19. Gerardus de An-
gherloe en Ghenemannus, zoon van Henricus Bürwiisch, schepenen te Arnhem, oor-
konden, dat Wolterus Ghise en Thelemannus Stokelinc verklaard hebben schuldig te
zijn aan Gosuinus Garcilius' zoon, Jacobus de Aller en aan Jacobus de Wike een som
van 14 mark en 4 solidi Brabants, bij niet-voldoening waarvan zij te Arnhem in leisting
zullen gaan."

Zou deze Jacobus de Aller een broer kunnen zijn van de in dit artikel genoemde
Arnoldus de Aleir?
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Claes van Aller op synen soon Henrick van Aller". In later tijd schreef men
„Den Aller".

Het huis „Den Aller" bestond nog in 1741. In het boek „Tegenwoordige
staat van Gelderland", pag. 496/497 komt het volgende voor: „In het Land-
drostampt van Veluwe, onder het schoutampt van Putten, een groot uur gaans
bewesten Putten, ontmoet men een Heerenhuis en Hofstede „Ouden-Aller"
genaamd. Men moet deze Hofstede onderscheiden van het oud-adellijk goed
„den Aller", 't welk een weinig zuidoostwaarts ligt. Op het zelve staat behalve
een oud Heerenhuis, 't welk in eene drooge graft ligt, eene slechte boeren-
woning."

Van Spaen/Bastert schrijft in de Ned. Leeuw van 1911: „Aan dit goed
„Den Aller" heeft het geslacht Van Aller, voerende in sinopel eenen ossekop
van zilver, gehoornd van goud, gewis zijnen naam ontleend".

De tekening die u hierboven aantreft is in 1731 gemaakt. Het origineel is
in het museum te Barneveld aanwezig. Ook in het tegenwoordige kasteel
Oldenaller is een tekening met het onderschrift „Den Aller 1731". Hoewel
het bestreden wordt dat deze laatste tekening „Den Aller" niet zou zijn,
maar „AHer", is dit toch wel heel onwaarschijnlijk. De zich in Barneveld
bevindende tekening heeft als onderschrift! „C. Pronk 't Huys Den Aller
Anno 1731".

In 1839 geeft het woordenboek van A. J. van der Aa, dus ongeveer een
eeuw later er eenzelfde beschrijving van. Of het toen nog bestond? Vermoe-
delijk is het afgebroken in het eerste begin van de 19e eeuw.

Als eerste Van Allers worden genoemd twee personen uit dit geslacht, nl.
Heyn (Henrick), richter van Veluwe (1330) en Servatius (Servaes) die ambt-
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man was over de talrijke goederen, die de abdij Abdinkhof bij Paderborn
onder de kerspelen Putten en Nijkerk bezat (1332). (Kelnarij van Putten
door G. A. van Schouwen, 1909).

De naam van de vader is niet bekend. Om Arnoldus de Aleir als stam-
vader aan te nemen, daartoe bestaat geen enkele aanleiding. De naam Arnol-
dus komt later in de familie nimmer voor.

Met Henrick en Servaes splitst het geslacht zich direct al in tweeën en ook
nadien zullen er nog vele splitsingen volgen.

We bepalen ons verder speciaal tot de nakomelingen van Servaes, daar zij
in Nijkerk of in de omgeving daarvan hebben gewoond en nog woonachtig
zijn.

1. Servaes.
In 1334 gaven, op verzoek van Servatius van Aller, abt, Berthramus, prior,

Albertus, koster, Ludolphus, kamerheer en Henricus, kelner en het convent
van het klooster van de heilige Apostelen Petrus en Paulus te Paderborn,
een omschrijving van de rechten van een gevrijd goed. In een stuk van 4 ok-
tober 1340, wordt Servaes met zijn zoon Bessel genoemd, waarin hij als
getuige optreedt. Hier wordt hij „Van Arleir" genoemd, hetgeen niet juist
kan zijn, daar het geslacht Arler geen Servaes of Bessel kent, zegelde met
een vis, en eerst later in de landstreek opkomt.

In 1348 komt Servaes nog voor, toen hij met Udo van Mekeren geld voor
Harderwijk aan Hertog Reynald van Gelre betaalde. In 1352 zal hij reeds
gestorven zijn, daar dan Arnoldus de Herten ambtman van Paderborn was.
Als zoons van hem kennen we Hendrik, Gijsbert en Bessel.

2. Hendrik.
Hendrik van Aller Servaeszoon neemt in 1357 de molen te Nijkerk in

erfpacht van de Hertog van Gelre (Nijkerk Archief).
Hendrik was landdrost van de Veluwe, een zeer voorname functie, feitelijk

de voornaamste in het kwartier Veluwe. Het was de landdrost (richter), die
het landgericht hield, hij was voorzitter van de Veluwse ridderschap en van
op de Veluwe gehouden kwartiervergaderingen. Ook financieel was zijn
functie niet onaantrekkelijk, want wanneer hij gericht hield, waren alle boe-
ten, beneden de vier „Herenponden" voor hem, de hogere boeten moest hij
afdragen aan de landsheer, de hertog van Gelre.

Hendrik bezat bovendien zelf ook zeer vele goederen. In een akte van
19 november 1383 komt Hendrik voor, toen hij met zijn zoon Garcelis (Gijs-
bert) en zijn dochters Udela en Dissa aan Wymolt, commandeur van Callen-
broek (ten z.o. van Nijkerk) 8 morgen land, liggende aan de Laak te Hoeve-
laken (Hoeflaak) opdroeg ten bate van het Godshuis van St. Jan, „vermits
dit Godshuis van Kallenbroeck een aanhangh en een gevolgh was van ons
's-Heerenloo bij Harderwijk". (Van Slichtenhorst).

3. Reinier.
Behalve de hiervoor genoemde zoon Garcelis (Gijsbert) had hij nog een

zoon Reinier, met welke we onze stamboom vervolgen.
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ss:

SÉte

Hendrik met zijn zoon Reinier betaalde in 1379 tins wegens Allerscamp,
hij alleen in 1384 wegens 16 bunder in Appelerbrenck (Hoevelaken) en in
1392 met zijn broer Gijsbert wegens genoemde Kamp. Reyner van Aller en
zijn vrouw Aleid betaalde tins te Nijkerk in 1383.

In 1391 tekent Reynier als Reynier van Oldenaller. Voor het eerst komt
nu deze naam naar voren.

De Veluwe werd in die eeuwen dikwijls „te vuur en te zwaard" verwoest.
En hierbij zullen ook wel adellijke behuizingen en kastelen zijn geweest. Zo
woedde in de veertiende eeuw de strijd in Gelderland tussen de Hekerens en
de Bronkhorsten.

Den Aller bleef er niet vrij van, want in 1372 werd het, evenals het nabij-
gelegen kasteel Heil, ingenomen en geplunderd en mogelijk geheel of gedeel-
telijk verwoest. Nu weten we verder, dat in of na 1372 het goed gesplitst
moet zijn in twee delen: het oudste, nadien „Olden- of Oudenaller" geheten
en het nieuwere deel, dat „Den Aller" bleef heten. Er bestaat reden voor de
veronderstelling, dat deze splitsing het gevolg was van de gehele of gedeel-
telijke herbouw. Later heeft A(O)ldenaller ook nog een aanval van de Hoek-
sen, die over zee uit Holland kwamen, doorstaan. Hoe dit ook zij, Reynier
was de eerste van de tak Van Aller tot Oldenaller, kortweg Van Oldenaller
genoemd. Hij wordt in de beginne als Van Aller en als Van Oldenaller
aangeduid.

Reinier van Aller was ambtman van Paderborn en schijnt overigens een
invloedrijk man te zijn geweest.

„Den Aller" zowel als „Oldenaller" waren abtsgoederen en de hertog van
Gelre was „voogd" over deze goederen van de abdij. In 1395 verklaarde
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Willem van Gullijk, hertog van Gelre, als voogd, Oldenaller tot een vrij
„tinsgoed": „Ith Reyn van Aller van sijne guede (goed) Oldenaller rnit sijne
toebehoren, horende mijnen genadige hern van Gelre te voichrecht (recht van
voogd), overmits hertoch Willem quit gegeven in den jare XCV (1395)".
Aangenomen dient te worden dat Reynier tussen 1397 en 1408 is gestorven.

Nu was hij, zoals we hiervoor reeds schreven, gehuwd met Aleyd (achter-
naam onbekend). Of hij kinderen heeft gehad, is niet met zekerheid te zeggen.
Willem van Aller Reynerszoon, die in 1485 met Lijsbeth Schrassert zegelde,
kan onmogelijk zijn zoon zijn geweest. Van Spaen tekent hierbij dan ook aan:
„Alhier mankeert eene generatie, maar uit den doopnaam en het bezit van
Oldenaller stamt zeker de volgende van de vorige af". We menen dat tussen
Reyher en Willem zeker twee generaties moeten voorkomen, daar twee
Reyner's achter elkaar geen gewoonte was. Dat komt overeen, met wat Beer-
nink er van zegt: „mogelijk heeft hij (Reyner) een zoon:

4. Willem Rynierssoen van Wredemaet —
en een kleinzoon:

5. Reiner Williamssoen,
die in 1436 als procurator van het gasthuis te Nijkerk met het wapen der

Van Allers, den ossekop zegelt.

In deel 32, Werken van Gelre (1962) schrijft Jkvr. Dr. J. M. van Winter
op blz. 299 (Ministerialen in het kwartier van Arnhem): „Voorts vraag ik
mij af, of ook niet tot de familie Van Aller behoorde: Reyner Willemssoin,
die met zeven andere dienstlieden door de richter van Veluwe werd aange-
klaagd voor de bank te Nijkerk, „als dat se niet voldient en hebn als se
schuldich weren te doin, elck mit alsulke wapen off perde dair hij opgesat
was —", dwz. waarmee hij dienstplichtig was. De dienstlieden gingen hiervan
in hoger beroep te Engelanderholt, maar verloren hun proces. (Clairboink
ab 1444, fol. 167, na 1452).

We krijgen dan na Reyner: Willem Reynerszoon, Reyner Willemszoon en
dan de in 1485 zegelende:

6. Willem Reynerszoon —
die in ieder geval Oldenaller bezat. De naam van diens vrouw is niet

bekend, doch hij had een zoon, die

7. Reynier
heette, dus wéér een Reynier Willemszoon, eveneens bezitter van Olden-

aller. Zijn vrouw heette Gonda.
Deze Reynier was weer een belangrijk man, want hij was in 1495 gerichts-

man van de Veluwe. In het jaar 1506 waren hij en zijn vrouw Gonda ge-
storven. Zij hadden zeven kinderen. Deze zeven kinderen kwamen in dat jaar
1506 bijeen om de nalatenschap der ouders te verdelen. Boedelscheiding
zouden wij zeggen, doch vroeger noemde men dat een magescheid. Als neu-
traal persoon was daarbij aanwezig de toenmalige schout of scholtus van
Putten, Reynier van Arler, die daarom „magescheidsvriend" werd genoemd.
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Er waren vier dochters en drie zoons: Aleid, Margriet, Enijck, Ermgard en
Reynier, Arnt (Arend) en

8. Hendrik.
Reynier en Hendrik waren in de Ridderschap van Veluwe. Wie van de

dochters gehuwd zijn, vonden we niet, doch een harer zal gehuwd zijn met
Herman van Oldenbarneveld. Reynier en Hendrik van Aller kwamen in 1539
nog op de Landdag. Reynier noemde zich uiteraard Van Oldenaller, doch
ook de zoons van Hendrik: Reyner, Jan en

9. Bessel Hendrikszoon
tekenden wel met „Van Oldenaller", zoals zij nog voorkomen in het tins-

boek, in december 1552 opgemaakt door Matthijs Schul, Henricus van Am-
stel en Henricus Haante te Hattum, zodat zij daar bezittingen moeten hebben
gehad. Hoewel Reyner en Jan mogelijk ook nakomelingen hebben gehad, is
ons daar niets van bekend.

Bessel Hendrikszoon woonde klaarblijkelijk in Nijkerk. Hij was getrouwd
met Geertruid van Renselaar. Zij hadden twee kinderen:

10. Bessel Besselszoon
en Wychmoet. De zoon, Bessel Besselszoon was heel wat ouder dan zijn

zuster, zodat we mogen aannemen, dat er tussen hen nog meer kinderen zijn
geweest.

Bessel Besselszoon werd geboren in 1555. Hij huwde met Alyt Cornelis
ook genaamd Aeltje van Groningen en moet omstreeks 1610 overleden zijn.
(Aeltje van Groningen, Weduwe van zal. Bessel van Aller. Gerichtsignaat
Veluwe 1607—1613, Nijkerk, 13-6-1610).

Volgens het Kerkvoogdijboek van Nijkerk, Anno 1602, folio 183 „ver-
kochte graven en betalingen", betaalde Bessel XX stu(ver) voor twee graven.
Bessel was waard van het Hotel „De Roskam" te Nijkerk.

Volgens het archief van de Geld. Rekenkamer 1599—1601 heeft Claes
Ernstz van Hennekeler „in den dronck" de werdinne Aeltje van Groningen
met een mes in haar aanzicht gesneden.

De dochter Wychmoet, gedoopt te Nijkerk 26-1-1598 (Doopreg. Ger.
Gem. Nijkerk, Rijksarchief Arnhem) trouwt 31-9-1620 met Jacob van Tielen,
voerende drie bekers in zijn wapen, die met een staf in de hand, in het jaar
waarin hij afgemaaid werd, den beker kon opheffen temidden van een geze-
gend huisgezin, daar hij toen (31-9-1645) het feest van zijn 25-jarig huwelijk
vierde met Wychmoet, dochter van Bessel Hendriks van Aller ook Van Ol-
denaller geheten. (B. en M. Gelre, deel 12, blz. 49).

In het weeshuis te Nijkerk is een schilderstuk aanwezig, voorstellende de
Regenten uit dien tijd. Eén van deze Regenten is Jacob van Tielen. Een
afbeelding hiervan komt ook voor in B. en M. deel 12.

Ons is slechts één zoon bekend uit het huwelijk van Bessel Besselszoon
en Aeltje van Groningen, nl.:

11. Cornelis.
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Doop niet gevonden, overleden vóór 10-6-1647. Cornelis was ook waard
in „de Roskam" te Nijkerk.

Eerste huwelijk (ondertrouw te Nijkerk 18-3-1610) met Agnytgen Tyrrians
(Van Mehen). (Cornelis van Aller, zoon van Aeltgen van Aller sluit 17-3-
1610 huwelijksvoorwaarden met Agnytgen Tymansdochter. Charter Geld.
Rekenk. nr. 20 in dossier Putten).

In deze huwelijksvoorwaarden vinden we voor ons vreemde uitdrukkingen:
„Eerstlick, datt de voorn. Cornelis van Aller sall hebben Agnytgen Tymans-
dochter tot sijnen echten wijve und rechte Beddegenoett ende wederom
Agnytgen Cornelis van Aller tot oerren Eheman und huysheer". Op zeer
ingewikkelde wijze worden daarin verder allerlei bepalingen gegeven betref-
fende het erven der goederen, het „tuchten" enz. Door dit huwelijk kreeg
Cornelis ook met de Puttense kelnarij te maken, want Agnytgen had van
haar broer Gerrit het hofhorig abtsgoed Tyman Aeltsen — of Bouwmeesters-
goed geërfd, in Beysteren gelegen.

Uit dit eerste huwelijk zijn ons vijf kinderen met name bekend:
1. Corrigje, gedoopt te Nijkerk 10-2-1611 (Doopreg. Nijkerk).
2. Töntgen, gedoopt te Nijkerk 4-10-1612. Zij huwt (ondertrouw Nijkerk

30-12-1638) met Jonker Hendrick van Huessen.
3. Bessel, gedoopt te Nijkerk 20-7-1615.
4. Gerrit, gedoopt te Nijkerk 22-8-1616.
5. Agnita, gedoopt te Nijkerk 12-2-1618.

Behalve deze vijf kinderen moet er nog een dochter geweest zijn, wier
naam ons niet bekend is. Deze huwde met Zeger Gerritsz. van Hennekeler
(zie Ned. Leeuw 1940, kolom 58).

Cornelis hertrouwde in 1619 (ondertrouw Nijkerk 31-10-1619) met Gert-
gen (Geertje) Snappers. Begraven te Nijkerk 20-11-1653.

(Cornelis van Aller, Bessel van Allers Soon en Gertgen Gerrits. Gerrit
Snappersdochter, beide te Nijkerk 31-10-1619. Trouwreg. Nijkerk). Uit dit
tweede huwelijk werd geboren:

12. Bessel,
gedoopt te Nijkerk 16-11-1623. Overl. tussen 1656 en 1660.
Cornelis van Aller gehuwd met Geertje Snappers. Hun zoon Bessel van

Aller, richt te Nijkerk huwelijksvoorwaarden op met Reyntgen van Steenier
Claesdr. (Civ. Prov. Hof van Gelderland 28-3-1643).

Bessel van Aller levert in 1653 „teen" aan de kerk te Nijkerk.
Bessel was in 1656 borg voor Henrick Egbertse Schudder bij 't pachten

van de St. Antonis Vijgepol.
Bessel van Aller tekent in 1650, 1652, 1653, 1654 en 1656 de Kerk-

rekening.
• Uit dit huwelijk zijn ons twee kinderen bekend:

1. Henrick, gedoopt te Nijkerk 23-9-1643. Overl. vóór 19-6-1679. Jan van
Twiller is gehuwd met Reyntje van Steenier, die een zoon heeft gehad
Henrick van Aller, waarvan zij erfgename is. (Ger. Sign. Veluwe 1677—
1680, 19-6-1679).
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13. 2. Cornelis.
Doop niet gevonden. Eerste huwelijk met Elbertje Jurriaans Schaap. In het

trouwboek van Nijkerk is een lacune van 1666—21-2-1669, juist in de
periode, waarin het huwelijk van Cornelis en Elbertje gesloten moet zijn.

Cornelis van Aller wordt in 1691 genoemd als gerichtsman te Nijkerk
(Heraldische Bibliotheek 1881, pag. 5, noot 1).

Uit dit eerste huwelijk zijn negen kinderen geboren. Namen en bijzonder-
heden zullen we in het vervolg niet steeds alle meer vermelden, daar dit veel
te uitgebreid zou worden.

Cornelis hertrouwde 12-2-1702 met Hendrickien (Hendrikje) Gerrits. Uit
dit huwelijk twee kinderen, Lubbertien en

14. Claas.
Gedoopt te Nijkerk 11-4-1706. Was tabaksplanter en overleed te Nijkerk

30-4-1787. Trouwt te Nijkerk 29-1-1731 met Metje van Wenkum (Win-
koop). Overl. te Nijkerk 19-10-1770.

Uit dit huwelijk acht kinderen.
Twee van deze kinderen zetten de stamreeks van het geslacht Van Aller

voort, nl. Steven, gedoopt te Nijkerk 30-8-1737 en Peter, gedoopt te Nijkerk
25-12-1744.

Hier splitst het geslacht zich wederom in twee delen.
In een volgend artikel hopen we met Steven verder te gaan.

EEN EEUW SOLDATENHUWELIJKEN IN DE GER.
TROUWREGISTERS VAN ZALTBOMMEL

door

J. J. G. KRANEN

(vervolg en slot)

14-1-1759 — Johannes Baubenzer, wedr. Geertruy Willemsen, grenadier Regt. v.
Brakel te Nijmegen, en
Theresia van der Netten, gbv. en won. Zaltbommel.

15-3-1759 — Christiaan Weijers, sold. Regt. Aeronius te Nijmegen, en
Maria Catharina Ortmans, won. Zaltbommel.

23-8-1759 — Hendrik Hoff, sold. Regt. Brakel te Nijmegen, en
Johanna van Dijck, te Zaltbommel.

28-8-1759 — (Est) - Pieter Ponsaar, gbv. Rotterdam, sous-luytenant Regt. Glinstra, en
Catharina Hendrica Loogeman, gbv. Dordrecht, won. Est.

28-10-1759 — (Groningen) - Matthies Franssen, sold. Cie v. Vierssen, en
Hendrikje Hendriks, beide van Groningen.

5-7-1760 — Ariaan Leendersen van der Meijden, wedr. Magriet Wijnbergen, sold.
Bat. v. Glinstra, en
Christijntje de Vries, gbv. Leiden.
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2-11-1760 — Joost Calleboudt, sold. Cie v. Burmania, en
Johanna Seelis, won. Zaltbommel.

11-1-1761 — Lourens Boveron, sold. Bat. v. Glinstra, en
Jacoba de Gruijter, te den Bosch.

1-3-1761 — Gerrit Blom, gbv. Zaltbommel, sold. Cie v. Haersolte Nijmegen, en
Nieske van Turnhout, wed. Zeger van Maaren, gbv. Rossum en won.
Zaltbommel.

19-3-1761 — Frans Hans, sold. Cie May te Breda, en
Pieternella van Asch, gbv. en won. Zaltbommel.

29-11-1761 — Pieter Christoffel, sold. Regt. v. Brakel te Nijmegen, en
Christina van der Haage, gbv. en won. Zaltbommel.

29-8-1762 — Jan Middelkoop, wedr. Anna Maria Nooteboom, sold. Regt. v.
Glinstra, en
Elisabeth Maclien, wed. Fredrich de Noo, won. Zaltbommel.

9-9-1762 — Leendert den Gids, guarde du Corps van de Pr. v. Oranje in den Haag,
en
Alida Johanna van Erkelens, te Zaltbommel.

5-9-1762 — (Gorinchem) - Willem Snijder, sold. Regt. d'Envie, en
Alida van Vuuren, te Gorinchem.

14-11-1762 — Cornelis Halsvorst, sold. Cie Burmania, garn. Leeuwarden, en
Helena van de Poll, wed. Sikke Keijzers, won. Zaltbommel.

30-1-1763 — (Groningen) - Christiaen Philip Deuts, korp. Bat. Lewe, van Groningen,
en
Maria Jansen, van Amsterdam.

4-11-1763 — Johannes Alifors, sold. Regt. Kinschot, garn. Doesburg, en
Geertruij van Weelden, gbv. Deijl, won. Zaltbommel.

9-2-1764 — Bart van Heemert, sold. Bat. Majoribanks, garn. Namen, en
Hendrikske Rid, won. Zaltbommel.

8-7-1764 — Gerardus Hoff, gbv. Zaltbommel, sold. Regt. Majoribanks, en
Johanna van Hemert, won. Zaltbommel.

20-1-1765 — Jan Bart Scheffers, sold. Regt. Kinschot, garn. Doesburg, en
Neeske van Rossum.

13-6-1765 — Wilhelm Andriola Porter, gbv. Grimberg, sold. Regt. Pr. v. O-Nassau en
Janke van Nieuwaal, won. Zaltbommel.

11-8-1765 — Richard Thomson, sold. Regt. Gordon, en
Maria Dorothea Creytz, wed. Johan Volbregt Werner, gbv. Cleve.

26-1-1766 — Willem Burgers, sold. Bat. Glinstra, garn. Leeuwarden, en
Jenneken Arentzen, te Zaltbommel.

3-11-1786 — Leonardus Gentelaer, wedr. Adriana Jacoba Bank, serg. Regt. van
Freijberg, en
Maria Geertruij Stoets, wed. Gijsbert van Werden.

7-5-1769 — Pieter Schaaphuijsen, wedr. Agatha Terwiel, tamboer Bat. v. Freyberg, en
Cornelia van der Fuijk.

16-4-1770 — Daniel Luijten, sold. Regt. v. Oijen, en
Dingena van Reijsewijck.

16-8-1770 — Stas Govers, van Hubertingen, korp. Regt. v. Oijen, en
Peternella van der Sijp, wed. Lambertus de Blank.

24-2-1771 — (Gorinchem)-Bemardus Timmerman, gbv. Gorinchem, tamboer Bat. de
Villegas, en
Catharina van der Weijde, gbv. Zaltbommel en won. Gorinchem.

29-7-1774 — (den Bosch)-Dirck Ronkes, sold. Regt. d'Envie, en
Anna Isabella Wenlo, gbv. en won. den Bosch.

13-11-1774 — (den Bosch)-Andries Gubels, grenadier Regt. d'Envie, en
Maria Catharina Ophoff, te den Bosch.

15-12-1774 — William Hubert, gbv. den Bosch, korp. Regt. Silverton te Venlo, en
Aaltje van Nieuwaal, gbv. en won. Zaltbommel.

2-2-1775 — Johannes van Veen, gbv. Loosduinen, sold. Regt. v. Oijen te Breda, en
Leena van Oosterom, gbv. en won. Zaltbommel.

9-7-1775 — Mathijs Luijthers, tamboer Regt. d'Envie te den Bosch, en
Aaltje Rit, won. Zaltbommel.

22-10-1775 — Pieter den Zoel, wedr. Elisabeth Terwijn, grenadier Bat. d'Envie, en
Anna Cleermans, gbv. den Bosch.
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9-11-1775 — Peter Scheffen, wdr. Francisca van Costra, korp. Regt. v. Raders te
Helvoetsluis, en
Isabella Salmons, gbv. St. Andries en won. Zaltbommel.

30-11-1775 — Jacobus Schneyder, korp. Regt. v. Bylandt te B. op Zoom, en
Jannetje van Batenburg, gbv. en won. Zaltbommel.

21-12-1775 — Andreas Scheffer, sold. Regt. v. Waldeck te Dendermonde, en
Heijltje Rittel, gbv. en won. Zaltbommel.

21-3-1776 — Johann Friderich Schröder, serg. Regt. v. Waldeck, en
Maria Dorothea Greté, te Dordt gewoond hebbende.

3-8-1776 — Joost Hendriks, sold. Regt. v. Waldeck, en
Berndina Arntsen, won. Zaltbommel.

27-10-1776 — (Tiel)-Simon Martens, gbv. Nijmegen, sold. Bat. v. Randwijk te Tiel, en
Susanna Elisabeth Kis, gbv. en won. Tiel.

19-12-1776 — Antonie de Swart, gbv. Arnhem, grenadier Regt. van Randwijk, en
Dingena de Noo, gbv. en won. Zaltbommel.

2-2-1777 — Johannes Schmidt, gbv. Willershausen, sold. Regt. v. Waldeck te Den-
dermonde, en
Cornelia van Nieuweland, gbv. en won. Zaltbommel.

2-2-1777 — Hendrik Biederbeek, sold. Regt. Waldeck te Dendermonde, en
Grietje Kerk, gbv. en won. Zaltbommel.

11-2-1777 — Hendrik van Voorst, sold. Regt. Oranje-Gelderland, en
Catarina van der Laan, gbv. en won. Zaltbommel.

2-7-1777 — Frederik Schmidt, sold. Bat. d'Envie te Willemstad, en
Dirkje van Ochten, gbv. en won. Zaltbommel.

7-7-1777 — (Arnhem)-Francois Arnaud, van Yperen, korp. Bat. v. Randwijk te
Arnhem, en
Neeltjen van Emmerik, van Werkendam en won. Arnhem.

25-9-1777 — Michiel Brinck, grenadier Bat. Randwijk te Zutphen, en
Willemina van Est, won. Zaltbommel.

30-10-1777 — Pieter Jansen, sold. Regt. d'Envie te Steenbergen, en
Elisabeth Peters, won. Zaltbommel.

6-11-1777 — Johannes Hoffman, sold. Regt. Waldeck te den Bosch, en
Maria Friderika Richterin, uit het Waldeckse.

26-12-1777 — Floris van Steenis, sold. Regt. Randwijk, en
Jaantje de Keijser.

7-12-1777 — (Zutphen)-Johannes Juts, serg. te Zaltbommel, en
Geertruij Vrolikhuisen, won. Zutphen.

3-2-1778 — (Zutphen)-Adrianus Wessels, sold. Regt. Randwijk, en
Margariet Ie Coq, van Namen, won. Zutphen.

10-7-1778 — Georg Cramer, sold. Regt. Waldeck, en
Geertruij Verres, gbv. en won. Tiel.

17-12-1778 — Christiaan Frederik Roth, korp. Cie Jacquin, en
Anna Christiana Walker, won. Zaltbommel.

25-4-1779 — Henrich Christian Bunsen, gbv. Corbach i.h. Waldeckse, serg. Regt.
Waldeck te Tiel, en
Susanna Catharina Hoffman, gbv. Hessinghausen i.h. Waldeckse, won.
Tiel.

27-7-1779 — George Hendrik Arnold, serg. Regt. Waldeck, en
Christina Johanna Stumphius, gbv. Ravenswaaij en won. Zaltbommel.

13-7-1780 — Gerhard Kummeter, sold. Regt. Waldeck te Dendermonde, en
Anna Wilmina Wolfs, gbv. en won. Zaltbommel.

29-10-1780 — (St. Andries)-Maximiliaan Pantzer, wedr. Maria Philippaar, en
Gerritje Metselaar, wed. Johannes Anselmus Stokvis, won. St. Andries.

23-11-1780 — Reinier Fenneman, gbv. Zaltbommel, sold. te Nijmegen, en
Maria Anna Patens, gbv. Bruchem en won. Zaltbommel.

23-11-1780 — Hermannus Kruk, gbv. Venlo, sold. te Nijmegen, en
Cornelia van Weiborg, gbv. Meteren, won. Zaltbommel.

26-11-1780 — (Lith)-Albertus Beijer, sold. Regt. Randwijk te Vlissingen, en
Maria Steenbeekers, gbv. Lith en won. Zaltbommel.

18-2-1781 — (B. op Zoom)-Koenraad Roppel, gbv. Brinkhausen i.h. Waldeckse,
grenadier Regt. Waldeck te B. op Zoom, en
Anna Katharina Charlotta Grinters, gbv. Duisburg en won. B. op Zoom.
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4-1-1783 — (Zutphen)-Jan Bakhuisen, gbv. Zaltbommel, grenadier Regt. Harden-
broek te Zutphen, en
Hendrijna van Balgooijen, gbv. Varik en won. Zaltbommel.

25-5-1783 — (Utrecht)-Daniel van Rossum, korp. Regt. Hardenbroek, en
Alida van Woudt, van Zaltbommel.

3-8-1783 — Otto Ferrie, gbv. Zaltbommel, sold. Regt. Randwijk, en
Gerritje Wessels, gbv. en won. B. op Zoom.

3-8-1783 — Gerrit van Heeck, sold. Regt. Randwijk te Zwolle, en
Henderika van Bommel, gbv. en won. Zaltbommel.

31-7-1783 — Huijbert Briel, sold. Regt. Randwijk te Zwolle, en
Maria van Maaren, gbv. en won. Zaltbommel.

20-11-1783 — Friederick Föller, gbv. Arrenholtzheim in Nassau-Usingen, sold. Regt.
Waldeck, en
Margarita Kirkker, wed. Hendrik Biederbeek, gbv. en won. Zaltbommel.

30-9-1784 — Johan Jacob Kissler, grenadier Regt. Dundas te den Briel, en
Johanna Weijers, gbv. en won. Zaltbommel.

14-8-1785 — Frederik Hamaker, Ruiter Regt. Pous, en
Witske Ritsma, gbv. Groningen.

26-9-1785 — Willem Nijboor, gbv. Voorst, ruiter Regt. v. Stocken, en
Wouterien van Daelen, van den Bosch.

24-11-1785 — Frans Maas, ruiter Regt. v. Stocken, en
Anna Maria Schendeier, gbv. Maastricht.

13-11-1785 — Lambert Beerends, gbv. Sapmeer, ruiter Regt. v. Stocken, en
Mechelina de Fontein, gbv. en won. den Bosch.

21-11-1785 — Johannes Neunabel, trompetter Regt. v. Stocken, en
Catharina Printz, gbv. Groningen en won. Zaltbommel.

21-11-1785 — (den Bosch)-Willem Hendrik de Gier, cadet Regt. v. Stocken, en
Jacoba Adriana Francisca Zelender, gbv. en won. Oisterwijk.

18-12-1785 — (den Bosch)-Johannes Stoop, gbv. Udenhout, ruiter Regt. v. Stocken, en
Elisabeth Stroes, gbv. Echt, won. den Bosch.

19- 1-1786 — Cornelus van Hemert, gbv. Tiel, sold. Bat. Randwijk, te Geertruiden-
berg, en
Hendrica Bril, gbv. en won. Zaltbommel.

23- 2-1786 — Baltus Happer, gbv. Zei, korp. Regt. Oranje-Gld, te Steenbergen, en
Jannetje Erbout, gbv. en won. Zaltbommel.

26- 3-1786 — Arnoldus Sprenk, geb. te op Cieff in 't Luijksche, ruiter Regt. v.
Stocken, en
Huijberdina van der Kammen, gbv. en won. den Bosch.

1- 5-1786 — Cornelis van der Zanden, gbv. Haaren, ruiter Regt. Patkull, en
Anna Willemina Due, gbv. Gemert en won. den Bosch.

10- 5-1786 — (Neerbosch)-Jacobus Wouters, korp. en
Petronella Hollemans, te Neerbosch.

12- 6-1786 — Cornelis van den Berg, ruiter Regt. v. Stocken, en
Maria van Oosterhout, gbv. Oosterwijk, won. den Bosch.

20-7-1786 — Ferdinant Breijers, gbv. Mons, wachtm. Cie Gobels, en
Sanderina de Wolv.

15-10-1786 — Otto Schrassert, cornet Regt. Cav. v. Stocken en
Cornelia Catharina van der Voorst, gbv. Batavia en won. den Bosch.

26-11-1786 — Gerrit Jan Jacobsen, gbv. Zwolle, korp. Regt. Pabst te Naarden, en
Jenneke Keizer, gbv. Gorcum.

18- 2-1787 — Hendrik Jacob Herbig, van Herleshausen, cornet Regt. v. Stocken, en
Anna Geertruij Boellaart, van Tuijl.

25-11-1787 — Jacobus Klante, kanonnier Cie Lombach, en
Barbera van Wankem, won. Venlo.

27- 1-1788 — Jan Frederik van Troijen, gbv. Groningen, cornet Regt. Caval. v.
Stocken, en
Cornelia Glaudina van den Steen.

14- 2-1788 — Peter Helweijgen, gbv. Linnen, korp. Regt. Cav. v. d. Hoop te Tiel en
Maria Glansdorff, gbv. en won. Zaltbommel.

21- 8-1788 — Hans Henrick Uhle, gbv. Zelle (Hannover), trompetter Regt. v.
Stocken en
Otje Bornet, gbv. en won. Zaltbommel.
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10- 9-1788 — Johan Jacob Derx, gbv. Elberberg, serg. Regt. Waldeck, en
Berbera Mauritiana Le Francies, gbv. den Bosch.

19-10-1788 — Christiaan van Os, ruiter Regt. v. Tuijl, en
Claazina van der Wisch, gbv. Zutphen.

19- 2-1789 — Johan Frederik Murken, sold. Regt. Hazenbroek, garn. Grave, en
Hendrika van Bommel, wed. Gerrit van Heek.

17-3-1789 — (Utrecht)-Reinier Bierens, korp. Cie Mansveld, en
Maria Trouw.

21- 4-1789 — Fredrik Keijser, gbv. Vollenhoven, ruiter Regt. v. Stocken te den
Bosch, en
Willemijna Maas, gbv. Zelhem en won. den Bosch.

29- 4-1789 — Johannes Leersom, gbv. Maarsen, ruiter Regt. v. Stocken te den
Bosch, en
Anna Elisabeth Andriska van Porta, gbv. Zaltbommel en won. den
Bosch.

2- 5-1789 — Peter van der Kwaak, gbv. Rhijnsburgh, ruiter Regt. Cav. v. Stocken
den Bosch, en
Maria Suddelemt, gbv. B. op Zoom, wed. Philip Streman.

12- 7-1789 — (Utrecht)-Wijnant van Giezen, wagtmr. Regt. v. Tuijl, en
Pieternella van Haaften te Utrecht.

26- 7-1789 — Isac Ferdinand van Mansveld, gbv. Rotterdam, ritmeester Regt. Cav.
v. Tuijl, en
Jonkvr. Johanna Cornelia Schuil, gbv. Tiel.

3-1-1790 — Gerrit Jan Blankvoort, wedr. Willemina Blommers, sold. Regt. Dou-
glas, en
Allegonda Klee, wed. Hendrik Roeland.

3-1-1790 — Johan Willem Kimmel, sold. Regt. Plettenberg, en
Anna Liesebetha Lauks gbv. Llacht i.h. Nassau-Dietze.

8- 3-1790 — Matthijs van Vlodrop, ruiter v. d. Duijn te Utrecht, en
Elske Venneman.

4-5-1790 — Matthijs Mertens, gbv. Dokkum, wedr. Gijsberdina Dalet, sold. Regt.
Mariniers Douglas, en
Maria Louiesa Utermolen, gbv. Grave en won. den Bosch.

1-6-1790 — Pieter Verkuijl, gbv. den Bosch, sold. Regt. Mariniers Douglas, en
Adriana Sonneveld, gbv. Aarlebeek, won. den Bosch.

25-8-1790 — (den Bosch)-Johannes Petrus Heijmann, gbv. Maastricht, korp. Regt.
Douglas, (Luthers), en
Johanna Franciska Corstiaensen, gbv. Schijndel en won. den Bosch.
(R-K).

13- 9-1790 — (den Bosch)-Joseph Nuttelman, gbv. Doesburg, korp. Regt. Mariniers
Douglas, garn. den Bosch, en
Antonetta Vonders, gbv. en won. den Bosch.

10-8-1790 — Jacobus Christiaan Weerts, gbv. Maastricht, sold. Regt. Douglas, garn.
den Bosch, en
Anna Catharina Dorbeja, gbv. Rotterdam, won. den Bosch.

18-11-1790 — Joannes Conrades Hausmans, gbv. Brunssem, garn. Heusden, en
Agenes Catrina Glansdorf.

16-12-1790 — Frans van Vuuren, sold. Regt. v. Weideren, en
Maria Elisabeth van Essen.

5-12-1790 — (Zutphen)-Aalbert van Baar, sold. Regt. v. Weideren, en
Johanna Bouwmeester, won. Zutphen.

6- 2-1791 — Hendrik Claassen, gbv. Arnhem, sold. Regt. v. Weideren te Doesburg, en
Everdina Mulkhuizen, wed. Gerrit van Meurs.

10- 3-1791 — Hendrik Antonius Schlosser, serg. Regt. v. Weideren, en
Johanna Rouw. De bruidegom is R.K.

23- 3-1701 — (Doesburg)-Hendrik Wigman, serg. Regt. v. Weideren te Doesburg, en
Johanna Ottink.

6- 5-1791 — (Doesburg)-Philip Jacob Boucheyo, sold. le Bat Regt. v. Weideren
te Doesburg en
Elisabeth Leijedekker, won. Doesburg.

1- 5-1791 _ Anthon Kohle, sold. Regt. Waldeck, en
Margrieta Huijbers, wed. Johan Jurrien Bemel.
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15- 6-1791 — Johannes Hoppe, gbv. Sachsenhousen i. h. Waldijkse, sold. 2e Bat.
Regt. Waldijk, en
Christina Tentin, geb. bij "t Regiment en won. Zaltbommel.

11- 7.1791 _ (den Bosch)-Willem Sprangemeijer, gbv. 's Hagen, sold. Regt. Mariniers
Douglas, en
Lamberdina van Hem, gbv. en won. den Bosch.

31- 7-1791 — (den Bosch)-Ferdinandus Binkhoud, gbv. Niklaas, sold. Regt. Mariniers
Douglas, en
Catarina van Valkenburgh, gbv. en won. den Bosch.

11-8-1791 — Gerhardus Koks, van Mullem a.d. Rhoer, sold. Regt. Douglas, en
Maria van Waarden.

28-8-1791 — (den Bosch)-Lambertus de Koning, gbv. Steenbergen, sold. Regt. Mari-
niers Douglas, en
Allegonda Pakkers, gbv. B. op Zoom, won. den Bosch.

11- 9-1791 — Jan Govers, sold. onder Weideren, garn. Filippine, en Christina Broem-
bergen, gbv. Berer.

16-11-1791 — Jacob Klein, gbv. Hohenlohe, sold. Regt. Waldeck, te Doesburg, en
Neeske Pekholt.

24-11-1791 — Johannes Georg Jacob Haack, sold. Regt. Waldeck te Doesburg en
Pieternella Pagie.

20-11-1791 — Johannes Gabriel, gbv. Maastricht, sold. Regt. Mariniers Douglas, en
Johanna Geertruij van Deusen, geb. op de Langakkerschans.

8-4-1792 — (den Bosch)-Johannes de Laet, gbv. 's Hage, serg. Cie Fischbag, en
Anne Helena Pretum, gbv. den Bosch.

3-6-1792 — (Grave)-Antonie Hamers, gbv. Ambt Willen, wedr. Johanna Maria
Heiligers, grenadier Regt. Douglas te Grave, en
Johanna Maria van Langel, gbv. Megen.

8-10-1792 — Willem Jansen, gbv. Eist, ruiter Regt. v. Tuijl, en
Anna Dando, gbv. Kerkwijk.

4-11-1792 — Christoffel Rossum, sold. Regt, Mariniers Douglas te Grave, en
Femmeke Schouten.

12-1-1793 — Lodewijk Hermans, gbv. Beugen, sold. Regt. Mariniers Douglas, en
Maria Levina Speljart, gbv. Gemert, won. Grave.

24-2-1793 — (Arnhem)-Jean Paul Six Jonquierre, cornet te Arnhem, en
Josua Geertruij de Man, te Doesburg.

11-3-1793 — (Grave)-Mels Brugmans, gbv. Rosendaal, sold. Regt. Mariniers Dou-
glas, garn. Grave, en
Johanna Deurwalt, gbv. Grave.

21-4-1793 — (Grave)-Jacobus Oortmans, gbv. Nijmegen, sold. Regt. Douglas, garn.
Grave, en
Catharina Kok, gbv. B. op Zoom.

23-7-1793 — Francis Jansson, gbv. den Bosch, sold. Ie Bat. Regt. Douglas garn.
Breda, en
Margrita Hartley.

10-7-1793 — Jan Diepen, gbv. B. op Zoom, dragonder, en
Anna Barbera Peters, gbv. Susteren.

20-2-1794 — Jean Rodekerke, wachtmr. Regt. Dragonders v. Byland, en
Anne Marie Diepen, uit Breda.

15-6-1794 — Hendrik Meijerink, gbv. Hoxbergen, sold. Ie Bat. Regt. v. Weideren, en
Geertruij Jansen.

15-6-1794 — Egidius Merken, wachtmr. Regt. v. Byland, en
Clara van Kessel, gbv. Driel.

13-7-1794 — Coenraad Leendert de Vree, gbv. Maurik, kapitein v.e. Cie voetknech-
ten, en
Antoinetta Walrava Elisabeth van den Steen.

16-10-1794 — Adolph Manie, gbv. Driel, korp. Regt. v. d. Duijn, van's Gravenmoer, en
Antoinetta van Beurden, gbv. Hurwenen.

21-5-1795 — Jacobus Spaan, gbv. 's Heerenberg, ruiter Regt. v. Thuijl, en
Geertruij Teunisse, gbv. Velp.

25-6-1795 — Franciscus Wilhelmus Pickson, korp. Regt. v. Thuijl, en
Miggelina Roordink, gbv. Eeesde.
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OVER HET SAMENVOEGEN VAN VERSGHILLENED
WAPENS

door

JOH. A. DE B00

Om te voorkomen dat verschillende familienamen zouden uitsterven, be-
staat in Nederland de mogelijkheid om de moedersnaam voor de familienaam
te voeren, mits er van de overgrootvader van moederszijde geen manlijke
nakomelingen meer in leven zijn.

Een soortgelijk probleem, waar het 't uitsterven van familiewapens betreft,
is des te nijpender daar verschillende takken van één familie soms een ander
wapen voeren, en omgekeerd wanneer verschillende families eenzelfde naam
hebben.

Het ligt voor de hand dat men van oudsher geprobeerd heeft verschillende
wapens in één schild onder te brengen. Zo kon men aangeven dat verschil-
lende bezittingen onder één heer verenigd waren of dat men meende daarop
recht te hebben; dat een bepaald erfelijk ambt of waardigheid aan een ge-
slacht verbonden was; dat door een vorst speciale gunsten waren verleend;
dat men opgenomen was in een ridderlijke orde; of dat een vrouw door huwe-
lijk haar intrede had gedaan in een andere familie en zo meer. Zo kan men
ook nu een geslacht waarvan geen manlijke vertegenwoordigers meer in leven
zijn laten voortleven in een ander geslacht door samenvoeging van namen en
wapens.

Voor het samenstellen van namen geldt algemeen de regel dat de verkregen
naam gevoerd wordt vóór de door geboorte verworven naam. Een uitzonde-
ring hierop is de naam van een heerlijkheid in een geslachtsnaam samenge-
voegd voor 18381) daar heerlijkheidsnamen achter de geslachtsnaam komen.
Ook voor het samenstellen van wapens gelden regels en verschillende metho-
den staan ons daarbij ten dienste.

De eenvoudigste manier is wel het naast elkaar plaatsen van twee volledige
wapens, waarbij de schilden naar elkaar toe hellen, zodat de bovenste schild-
hoeken elkaar raken. Tegen dit laatste wordt nogal eens gezondigd en men
ziet dan de wapens a.h.w. uit elkaar vallen.

Gaat men er van uit dat het schild oorspronkelijk op de linker arm van de
ridder werd gedragen en dat rechts en links van uit de positie van de drager
en niet van de toeschouwer uit werd genoemd, dan zijn praktisch alle dier-
figuren naar rechts gewend, zodat b.v. leeuw of adelaar met de ridder mee
voorwaarts gericht waren. In kerken op koorbanken, ramen e.d. werd hier
doelbewust van afgeweken. Wapens links in de kerk werden omgewend, zodat
zowel helm als wapenfiguur uit eerbied naar het altaar gericht waren. Deze
vorm van courtoisie werd later ook toegepast op vele Alliantie wapens zodat
de helmen en helmtekens op en zonodig de stukken in het schild van het
rechtse wapen omgewend werden naar het linkse wapen toe.

Daar het niet gebruikelijk is het wapen van een vrouw af te beelden met

') Drs. G. W. Vloon: Heer van G.N. 1960, p. 73 e.v.
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helm en helmteken voegt men bij echtparen meestal de twee schilden samen
onder de helm met toebehoren van de man. Het wapen van de vrouw plaatst
men dan op een ovaal schild,-) hoewel vroeger ook de ruitvorm wel van
toepassing was.

De hierboven genoemde methoden blijven echter nog het karakter houden
van twee afzonderlijke wapens, die moeilijk voor één persoon kunnen gelden.
Daarom ging men er al vrij vroeg toe over om verschillende wapens in een
schild op te nemen: de z.g. Wapenvermeerdering.

De meest gebruikte methode is het vierendelen van wapens. Het schild
wordt daartoe door een vertikale en een horizontale lijn door het hart in vier
velden verdeeld, kwartieren genoemd, resp. genummerd van rechts boven
naaf links beneden I, II, III, IV. Men plaatst bij het samenvoegen van twee
wapens het voornaamste, meestal het stamwapen in kwartier I en IV, het
andere in II en III. Een vroeg voorbeeld vinden we op het tegenzegel van
Joanna van Ponthieu, de vrouw van Ferdinand III van Castilië en Leon, uit
1272. Het schild vertoont het kasteel van Castilië en de leeuw van Leon
zoals ze ook nu nog voorkomen in het Spaanse wapen. Opmerkelijk is hierbij
dat de delingslijn tussen de kwartieren niet voorkomt, iets wat ook het geval
is op de wapens van de Hollandse graven uit het Henegouwse huis een kwart
eeuw later.

Het vierendelen is in zwang gekomen om de heerschappij over verschil-
lende gebieden tot uitdrukking te brengen. Wanneer dit door erfopvolging
gebeurde, erfde men naast het gebied ook het wapen daaraan verbonden,
meestal het geslachtswapen van het laatst regerende geslacht. Zo ziet men de
Hollandse graven uit het Henegouwse huis voeren: I en IV Henegouwen
II en III Holland, die uit het Beierse huis I en IV Beieren II en III Hene-
gouwen-Holland: weer gevierendeeld a en d Henegouwen, b en c Holland.3)
Het graafschap Holland erfde via de vrouwelijke lijn in de andere huizen,
waardoor men de ondergeschikte plaats van het Hollandse stamwapen kan
verklaren. Waren zowel Henegouwen als Beieren via erfdochters in het Hol-
landse huis vererfd dan was de plaatsing waarschijnlijk geweest I en IV Hol-
land, II Henegouwen, III Beieren. In het eerste kwartier blijft nl. zoveel
mogelijk het stamwapen. Hieraan werd vaak zo streng vastgehouden dat zelfs
het wapen van de Prinsen van Oranje in het eerste en vierde kwartier het
stamwapen Chalons, een graafschap vertoont en in de kwartieren II en III
Oranje, een souverein prinsdom. Toen het prinsdom vererfde in het huis
Nassau-Dillenburg werd het wapen als middenschild geplaatst op het stam-
wapen: gevierendeeld I Nassau, II Katzenellenbogen, III Vianden, IV Dietz.
Hier dus weer het stamwapen in kwartier I.4) Terecht kan men hier met
Victor Hugo spreken dat de geschiedenis der middeleeuwen geschreven is in
het blazoen.

-) Zie voorbeeld in Gens Nostra 1959, blz. 177: de wapens van Prins Albert van België
en Prinses Paola Ruffo di Calabria.

3) Zie T. v. d. Laars: Wapen, Vlaggen, en zegels van Nederland, p. 93 e.v.
4) Dr. E. J. Th. a Th. v. d. Hoop: Het wapen van Oranje Nassau in zijn historische

ontwikkeling. Ned. Leeuw, jaargang LI, p. 147 e.v.
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Door vierendeling kan men ook zijn lidmaatschap van een hoge ridderorde
tot uiting doen komen. De landscommandeurs van de Duitse Orde vieren-
deelden hun aangeboren wapen met het ordekruis: in zilver een zwart kruis
(I en IV). De grootmeesters der Johannieter Orde deden sedert de vijftiende
eeuw evenzo: gevierendeeld I en IV in rood een zilver Maltheser kruis, II en
111 het familiewapen.s) Het lidmaatschap van zo'n orde werd blijkbaar zo
hoog gewaardeerd dat men het teken daarvan liet prevaleren boven het eigen
wapen. Dit vinden we o.a. ook in het wapen van Michiel Adrzn. de Ruyter,
hem door koning Frederik III van Denemarken verleend bij zijn opname in
de Deense adelstand in 1660: gevierendeeld: I in rood een zilver kruis — het
zgn. Danebrog kruis, uit de Deense vlag en een aanzienlijke Deense orde —,
II in blauw een zilveren ruiter te paard — de Ruyters naam —, II in blauw
een zilveren naar rechts zeilend admiraalsschip, IV in rood een omgewend
gouden kanon aan de voet vergezeld van drie gouden kogels (2—1) — de
slag bij Nijborg, de aanleiding tot de verheffing in de adelstand.

Het vierendelen vindt nu praktisch nog alleen plaats bij
naamsvermeerderingen, of wanneer een geslacht in man-
lijke lijn uitsterft ook zonder dat. Men zou dit dan naar
analogie van de naamsvermeerdering alleen mogen toepas-
sen wanneer er van de overgrootvader van moederszijde
geen manlijke nakomelingen meer in leven zijn. Het stam-
wapen komt dan in de kwartieren I en IV, het moeders
wapen in II en III. Doet in een volgende generatie zich een
soortgelijke situatie voor dan plaatst men het nieuwe wapen
in het derde kwartier terwijl men tenslotte in het vierde
kwartier nogmaals een nieuw wapen kan invoegen.

Zou men verder willen gaan dan komt het nu gevieren-
deelde wapen in de kwartieren I en IV, het nieuwe in II en
111 en zo voort. Deze methode komt in Engeland nog wel
een enkele keer voor. In Duitsland verdeelde men het schild
door horizontale en vertikale lijnen in steeds meer velden,
allen kwartieren genoemd, waardoor een landsheer steeds
nieuw verworven gebieden in zijn wapen kon vertegenwoor-
digen, terwijl de wapens van verloren gegane gebieden vaak
hun plaats daarin behielden om aanspraken levendig te

houden. Het aantal kwartieren kan zo welhaast zonder limiet toenemen. De
duidelijkheid wordt hier echter geenszins door bevorderd. Het is dan ook niet
aan te bevelen, immers ook in de heraldiek geldt nog altijd dat eenvoud het
kenmerk van het ware is. In Nederland komt het gelukkig weinig voor en
zijn schilden met meer dan vier kwartieren een uitzondering. Hier te lande
werd wapenvermeerdering, al was zij dan ook het symbool van vergroting
van rijkdom en macht, toch niet onverdeeld als een verbetering van het aange-
erfde blazoen opgevat, een opvatting die vooral in het Bourgondische tijdvak
gold, toen vierendelen eenvoudig dienst deed als breuk voor jongere takken.0)

5) O. Neubecker: Ordensritterliche Heraldiek.
8) Th. a Th. v. d. Hoop, als voren p. 148.

209



Volledigheidshalve vermelden we nog het schuins vierendelen, een me-
thode die zeer zelden voorkomt. Het wapen van keizer Karel V als koning
van Spanje vertoont een kwartier schuin gevierendeeld: boven en onder in
goud vier rode palen, links en rechts in zilver een zwarte adelaar.

Vierendelen bij wijze van wapenvermeerdering komt het fraaist tot zijn
recht bij eenvoudige niet samengestelde wapens. Bij samengestelde wapens
late men zich zoveel mogelijk leiden door duidelijkheid en esthetica, natuurlijk
met inachtname van de heraldische gebruiken, waar echter zeer vele uitzon-
deringen op bestaan. Zoveel mogelijk plaatse men het stamdeel in het eerste
kwartier.

Wapenvermeerdering door middel van deling komt hét meest voor in
schilden van gehuwde vrouwen en weduwen. Het schild wordt door een
vertikale lijn door het hart in tweeën gedeeld, rechts plaatst men het wapen
van de man, links dat van de vrouw. In Spanje zou volgens oude schrijvers
het gebruik bestaan hebben dat ongehuwde vrouwen ook hun schild deelden,
links het eigen wapen, rechts een blank — zilver — verwachtingsschild om
later het wapen van de eventuele echtgenoot in op te nemen.7)

Gedeelde schilden komen o.a. voor bij de gemalinnen der Nederlandse
koningen: koningin Emma voerde: gedeeld: rechts Nassau-Nederland, links
Waldeck en Pyrmont.8) Ook in het alliantie wapen komt het vrouwelijk
schild wel gedeeld voor. Op portretten kunnen ze een belangrijk hulpmiddel
zijn voor de ikonograaf.9)

Het gebruik zou volgens Fox Davies terug gaan op een oudere methode,
in Engeland "dimidiation" genoemd: men plaatste de rechterhelft van het

wapen van de man en de linkerhelft van dat van de
vrouw tezamen in een schild. Als voorbeeld het wapen
van Margaretha van Beieren, gravin van Holland, echt-
genote van Jan Zonder Vrees, de latere hertog van
Bourgondië op een zegel van 1385. Het lijkt op het
eerste gezicht gevierendeeld, maar het is: Gedeeld I
Doorsneden a Bourgondië nieuw, b Bourgondië oud
II Doorsneden a Beieren, b Henegouwen-Holland.10)
Deze methode is zeer onduidelijk, geheel nieuwe wapens
kunnen zo ontstaan, en daarom verlaten. Deelt men b.v.

op deze wijze: in zwart een zilveren linker schuin balk, met: in zilver een
zwarte rechterschuinbalk dan luidt de nieuwe blazoenering: gedeeld van
zwart en zilver met een keper van het een in het ander. In het wapen van
Sandwich komt zo een heel merkwaardige wapenfiguur voor: half een lopende
aanziende gouden leeuw, half een zilveren achterschip. Daarom plaatst men
nu in het gedeelde schild de gehele wapens.

Een spoor ervan is misschien nog terug te vinden in de wapens der Friese
eigenerfden als vertolking van het berechtigde allodiale erfgoed met het daar-

7) Rietstap's Handboek der Wapenkunde, 4e druk, p. 85.
8) Zie voor afbeeldingen G.N. 1956, p . 34.
•) Jhr. Mr. Dr. E. A. van Berensteyn: De Ikonografie in verhouding tot de geslacht- en

wapenkunde en andere wetenschappen. Ned. Leeuw, jaargang LI, p. 197 e.v.
10) A. C. Fox Davies: A Complete Guide to Heraldry, p. 523 e.v.
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aan verbonden richterambt. Als rechters konden zij als teken van hun keizer-
lijk ambt de rijksadelaar voeren.11) Deze werd voor de helft geplaatst in een
gedeeld schild, samen met het wapen van het erfgoed. De adelaar staat als
keizerlijk symbool op de belangrijkste plaats t.w. rechts in het schild.

Hier wordt door deling een erfelijk ambt aangegeven. In Engeland delen
wapenkoningen hun familiewapen met hun ambtswapen, aartsbisschoppen en
bisschoppen met het wapen van hun bisdom. Ridderorden kunnen op de
zelfde manier geduid worden; in de begintijd vooral plaatsten de Johanniters
het ordekruis rechts, het eigen wapen links.

De deling wordt nog wel gebruikt voor het opnemen van wapens van aan-
gehuwde families. Vierendelen is hier echter te prefereren, de stukken komen
hierdoor beter tot hun recht want ze behoeven dan niet overmatig uitgerekt
te worden om het gehele veld te vullen. Men reservere het delen voor de
wapens van gehuwde vrouwen en weduwen.

Weinig van toepassing is wapenvermeerdering in een doorsneden, d.w.z.
in een door het hart gaande horizontale lijn gedeeld schild.

De derde methode is plaatsing op een hartschild, een schildje ter grootte
van een derde van het hoofdschild, geplaatst in het hart van het schild. Het
gaat over alles heen en volgt altijd het hoofdschild. Het wordt over het alge-
meen beschouwd als een herautstuk, maar het neemt toch een bijzondere
plaats in. In rangorde gaat het vaak nog voor het eerste kwartier wanneer
het de voornaamste bezitting en/of naam der familie bevat — Oranje-Nassau
zie hier voor —, of het stamwapen de Ruyter van Steveninck: hoofdschild
de Ruyter, hartschild van Steveninck: in goud drie groene klavers (2—l).12)

Hier te lande wordt het meestal gebruikt om het bezit van een heerlijkheid,
riddermatigheid of havezathe aan te duiden, wanneer deze een ander wapen
heeft dan de bezittende familie. Bezit deze familie zelf geen wapen dan voert
zij het heerlijkheidswapen zonder meer. Wanneer men in een heerlijkheid
nog daadwerkelijk enig heerlijk recht uitoefend, d.w.z. wanneer het dus geen
voormalige of lege heerlijkheid is, dan kan men het wapen daarvan bij de
Hoge Raad van Adel laten registreren en men verkrijgt het recht om dit
wapen naar aloud en door de regering gehandhaafd gebruik als hartschild
op het geslachtswapen te plaatsen; althans de kabinetsdispositie van 1 februari
1824, no. 75 ten gunste van zekere Le Mayeur geeft aanleiding tot die uit-
legging. 13)

Niet alleen bezit van een gebied, maar ook de pretentie daarop, maakt men
kenbaar door het hartschild, zie b.v. het hartschild Genève op het wapen
Chalons-Oranje. Wanneer men meer dan een bezitting in het wapen wil
opnemen, gebruikt men hiervoor bijschildjes, boven of onder het hartschild.
Zo voerde Willem van Oranje de Zwijger als Markies van Vere en Vlissingen
en Graaf van Buren, het bijschildje Vere boven en Buren onder het hart-
schild.

In bepaalde gevallen voert men in het hartschild ook tekens van ambt of

" ) G. F . E. Gonggrijp: Friesche Eigenerfden wapens, p . 63.
12) Zie Gens Nostra, jaargang 57, p. 68.
13) M r . W. J. Baron d 'Abla ing van Giessenburg: Neder landsche Gemeen tewapens , p . 9.
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waardigheid en van de ridderorden. De keurvorst van de Palts voerde als
aartshofmeester van het Duitse Rijk in een hartschild van rood een gouden
wereldbol; Willem Frederik vorst van Nassau en Henderik Casimir II plaats-
ten in een hartschild van zilver een zwart kruis, zijnde het wapen van de
Duitse Orde. De Commandeurs van de Johanniter Orde daarentegen plaats-
ten hun familiewapens in een middenschild op het ordewapen.

Naast het hartschild kan men ook de andere herautsstukken tot wapen-
vermeerdering aanwenden. De stukken van het toe te voegen wapen worden
op een herautstuk van het email van het veld geplaatst op het stamwapen,
b.v. in goud een zwarte leeuw en in blauw twee gouden lelies naast elkaar
geplaatst wordt: in goud een zwarte leeuw met een blauwe dwarsbalk beladen
met twee gouden lelies over alles heen. Of het toe te voegen wapen wordt in
zijn geheel op een herautstuk geplaatst: in het Spaanse wapen wordt Granada
vertegenwoordigd op een ingeschoven punt beladen met een granaatappel,
in de schildvoet. Op het Iberische schiereiland voegt men ook wel de schild-
zomen van het ene wapen rond het andere.

Voor het samenvoegen van twee wapens wordt het herautsstuk zelden
gebruikt. Meestal plaatste men er de tekens van waardigheid of een concessie
op. Concessies zijn door een vorst of staat verleende stukken uit het eigen
wapen. De Franse koningen verleenden zowel een gouden lelie op een blauw
schildje of drie gouden lelies (1—2) op een blauwe koek (de Medici), de
Engelse een van hun leeuwen op een rood stuk.'4) Een Nederlandse concessie
is verleend door koning Willem J aan Gijsbert Karel van Hogendorp: een
blauw vrij kwartier met een bundel zilveren pijlen en de cijfers 18—13.

Als teken van hun waardigheid voeren de Engelse baronets de rode linker-
hand van Ulster op een zilver bijschildje op een willekeurige plaats in hun
schild. Titularissen ten tijde van keizer Napoleon 1 hadden iets dergelijks:
prinsen en hertogen resp. een blauw en een rood schildhoofd, graven een
blauw vrijkwartier, baronnen een rood linker vrijkwartier en ridders van
het Legioen van Eer het ridderkruis op een herautstuk, of als dit niet in het
wapen voorkwam, op een rode paal.1!>)

Ten slotte nog het samenstellen van een geheel nieuw
wapen met gebruikmaking van kleuren en stukken van
de oude wapens, een enkele maal in Duitsland toegepast.
Een voorbeeld: rechtsgeschuind van zilver en rood en in
rood een zilveren lelie wordt: rechts geschuind van zilver
en rood met een lelie van het een in het ander.

Wat betreft de schilddekking nog het volgende: helm
met helmteken zijn lange tijd zeer persoonlijk geweest.
Kon een wapen, d.w.z. het schild van een heer overgaan
op zijn gebied, voor helm met helmteken gebeurde dit

eerst veel later. Toch bezat de helm ee,n zeer grote ceremoniële waarde; in
de begrafenisstoet werd hij meegedragen, boven het graf vond hij zijn plaats

14) Zie Rietstap als voren, p . 74.
15) Zie Rietstap als voren, p. 260.
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in de rouwkas boven wapenrok of schild. Toch zien we bij de hoogste adel
op een gegeven moment verschillende helmen met helmtekens in de begrafe-
nisstoet meedragen als symbool van de verschillende titels en rangen van de
overledene. Ook boven de wapenschilden verschijnen kort nadat hierin wa-
penvermeerdering plaats vond meerdere helmen. In Oostenrijk bleef dit een
privilege voor de adel, waarbij het aantal helmen correleerde met de adels-
rang; in Duitsland groeide dit uit tot grote en overladen schilddekkingen tot
dertien helmen toe.

Nu helm met helmteken een niet meer weg te denken onderdeel van het
wapen zijn geworden, zal men de wapenvermeerdering ook hierin tot uit-
drukking kunnen brengen, door samenvoeging van helmtekens of het voeren
van meerdere helmtekens, in Nederland practisch nooit meer dan twee, elkaar
aanziend, de rechtse met helmteken van het stamwapen.

Meer dan één kroon wordt nooit gevoerd.
Daar in de Nederlandse heraldische litteratuur dit onderwerp nogal stief-

moederlijk is behandeld, werd bovenstaande voornamelijk samengesteld met
behulp van buitenlandse handboeken, aangepast aan de hier geldende ge-
bruiken. Voor op- en aanmerkingen alsmede toevoegingen houdt schrijver
dezes zich dan ook van harte aanbevolen.

Samenvatting:

Voor het samenvoegen van wapens bestaan verschillende methoden:
A. Twee afzonderlijke naast elkaar geplaatste, naar elkaar toehellende wa-

penschilden, al dan niet onder één kroon of helm met helmteken ver-
enigd. Alliantiewapens.

B. Wapenvermeerdering: het samenvoegen van verschillende wapens in een
schild:
1. vierendeling: het in een gevierendeeld schild opnemen van één of meer

wapens van aangehuwde in manlijke lijn uitgestorven geslachten;
2. deling: het in een schild opnemen van de wapens van echtgenoten,

ten behoeve van gehuwde vrouwen of weduwen;
3. hartschild: bevattend meestal het wapen van een heerlijkheid in bezit

van de familie;
4. herautstuk: waarop vnl. de tekens van waardigheid;
5. samenstelling van een geheel nieuw wapen onder gebruikmaking van

de oorspronkelijke kleuren en stukken.

Aan dit nummer werkten mee:

H. L. van Aller, Buys Ballotstraat 6, Amersfoort.
Joh. A. de Boo, Hoofdweg 666, Hoofddorp.
J. J. G. Kranen, Mariendaal 5, Rozendaal (Gld.).
Dipl.-Ing. Carl Maats te Aurich.
J. C. Oly te Bilthoven.
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HET GESLACHT OLIJ IN DE BEEMSTER
(Gens Nostra, juli 1962)

Er valt over de stamhouders van dit geslacht meer te vertellen, dan alleen de namen.
Claes en Aafje bewoonden tot hun dood de Blauwe Poort, boederij op Kavel A.K. 70,
destijds groot 27j^ morgen. Dit is aan de Purmerenderweg, juist tegenover de Kwa-
dijkerweg. Beiden zijn begraven in eigen graf te Midden Beemster in de letter B 15.
Claes op 3 May 1714 en Aafje 4 April 1727. Claes was gereformeerd, Aafje vermoe-
delijk dopers (doopsgezind). Het jaar van hun huwelijk kan met vrij grote zekerheid
worden gesteld op 1702, immers 1 juli 1703 werd hun eerste kind Maertje gedoopt te
Midden Beemster.

Het onderzoek naar hun afkomst behoort niet tot de geschiedenis van de Beemster.
Enkele correcties bij genoemd artikel:
Johannes (geboren 25-10-1884), moet zijn Johanna (geboren 24-10-1884). Zij trouwde

11-4-1907 met Usbrand Broere uit Amsterdam. Het huwelijk vond in de Beemster
plaats, waarna zij naar Amsterdam vertrokken, in welke stad zij als weduwe van
Broere is gestorven.

De overige vermelde geboortedata zijn data van doop. Frederik Johannes Olij had
6 dochters, die allen getrouwd zijn, maar hij had geen zoon. Met hem is een manlijke
lijn uitgestorven. Doch van de drie zoons van de stamvader leefden 25 jaar geleden
nog veel nakomelingen in de Beemster, waarvan velen niet eens wisten, dat zij verwant
waren.

Geertje Olij zal waarschijnlijk nooit hebben geweten, dat haar zuster Hillegonda Olij,
toen zij trouwde met Cornelis Olij, een gemeenschappelijke stamvader met haar man
had, te weten beider oud-overgrootvader Symon Claesz. Olij (1708—1765).

Nadat Adriaantje Tennis Leeuwenkamp in 1738 bij de gehoorte van hun vijfde kind,
met dit kind in het kraambed was overleden, is Symon later hertrouwd met Diwer Jans
Dorregeest, uit welk huwelijk nog 6 kinderen zijn geboren. De merkwaardige wijze,
waarop twee takken van één stam zich na twee eeuwen weer hebben verenigd, zal wel
zeldzaam zijn.

De afstamming van elk van de echtgenoten volgt hieronder. Een cijfer voor een
naam geeft eerste of tweede huwelijk, een cijfer achter de naam geeft het aantal
kinderen uit het huwelijk aan.

I. Symon Claesz. Olij (1708—1765)
(1) A Haantje Tennis Leeuwen- (2) Diwer Jans Dorregeest (6)

kamp (5)

II. Claas (1733—1804) Jan (1748—1806)
(1) Welmoet Jacobs Grood (3) Lijsbeth Cornelis Raad (5)
(2) Aalt je F rederiks Scholten (6)

111.(2) Frederik (1771—1831) Sijmon (1777—1813)
Trijntje Johannes Smit (5) Sonnetje Mooye (3)

IV. Johannes (1821—1886) Jan (1812—1858)
Pieten je Edel (7) (1) Trijntje Man (5)

(2) Maartje de Vries (0)

V. Fredrik (1854—1926) Sijmen (1839—1915)
N eelt je van Twisk (6) (1) Annaatje Beets (1)

(2) Geertje Beets (2)

VI. Hillegonda Olij Trouwt 18 april 1901 met Cornelis Olij (1877—1919)
Nageslacht manl. lijn

VII. Sijmon (1906— )
Martina Johanns Tromp (3)

VIII. Cornelis (1937— )
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Het beroep van alle mannen was landman, met uitzondering van Symon (1796—
1765). Nergens wordt zijn beroep vermeld, volgens overlevering zou hij betrokken
zijn geweest bij het winnen van grondgas en het exploiteren daarvan. De meeste leden
waren gereformeerd, doch Diwer J. Dorregeesl zal wel Doopsgezind geweest zijn
(Engel Arentsz. Dorregeest was 1700 leraar der Doopsgezinden te De Rijp). Pietertje
Edel was Doopsgezind en velen van hun nakomelingen.

J. C. OLIJ. Bilthoven.

NIEDERLANDER IN AURICH (OSTFRIESLAND)
von

Dlpl.-lng. CARL MAATZ

Von 1577 bis 1811 erwarben nach dem Bürgerbuch folgende aus den
Niederlanden eingewanderte Personen das Burgerrecht in der Stadt
Aurich:
1577, 20.1. Otto von Sutpffen

Lauwerdt von Groningen
1587, 12.1. Johan Johansen, aus Groningen
1586 Henrich Berens, aus Groningen
1607 Johan Cornelis, aus Harlingen
1610, 29.3. Peter Gerritz, aus Oldenzaal
1612, 10.6. Cornelius Apcus, aus Leeuwarden
1619, 30.9. Johan Camping, aus Groningen
1627, 25.6. Gerdt Andreis, Drumbter, aus Leiden
1631, 8.5. Johan von Suetphen
1634, 14.10. Jacob Pieters, aus Britzum, Westfriesland, gebürtig
1652, 28.5. Willem Peters, aus Amersfoort
1654, 24.4. Evert Peters, aus Groningen
1660, 29.11. Berend Arenhorst, aus Groningen
1665, 8.7. Rudolph Didetich, aus Deventer
1668, 23.6. Dirk Lammers, aus Deventer
1689, 28.11. Herman Hendrich Ginck, aus Oldenzaal
1709, 10.10. Christian Hattermann, aus Aurich, nach in Amsterdam

bereits angelegter und wieder aufgehobener Wohnung
1709, 6.7. Remke Detjes, Hutmacher, aus Friesland
1790, 28.3. Jacobus Knorr, Uhrmacher, aus dem Hollandischen
1800, 11.3. Yves Nicolas Pihan de Grandcour, Kaufmann, aus Am-

sterdam
1800, 8.7. Wike Ram, Kaufmann, aus Sneek gebürtig
1801, 2.11. Hinrich Lorad Kirchner, Kleidermacher, aus Amsterdam

gebürtig
1805, 14.12. Franciscus Basilire, Bartscherer, aus Maastricht.

215



BOEKBESPREKING
Dr. A. W. E. Dek. Het nageslacht van Hans Jurriën Priel (f 1748) en zijn

echtgenote Adriana Schriek (1709—1787). Den Haag, 1962. 208 blz.
groot 8°.

In het oeuvre van Dr. Dek wisselen publikaties betreffende adellijke en niet-adellijke
geslachten elkaar af. Uit de eerste groep herinner ik gaarne aan b.v. zijn publikaties
betreffende de graven van Holland, de bastaarden van Nassau, de heren en graven van
Egmond en het vorige maand door mij besproken werk Johann der Mittlere von Nassau-
Siegen; van de tweede groep kunnen o.a. genoemd worden zijn studies over de geslach-
ten Dek, Knape, Krijger en Van der Staal, om mij in elke groep slechts tot een viertal
te beperken.

Ditmaal vraagt hij onze aandacht voor een parenteel, nl. een genealogisch overzicht
van alle afstammelingen van een achttiende-eeuws echtpaar uit Dordrecht. Zoals schr.
in zijn inleiding meedeelt, vond hij tussen oude familiepapieren, afkomstig van zijn
overgrootvader Jacobus Franfois Cornelis Rozenberg (1832—1915), een overzicht van
de verdeling der goederen, nagelaten door een nicht zijner grootmoeder, Dina Priel,
gestorven te Zierikzee op 4 december 1839. De erfenis bleek verdeeld te zijn onder haar
verwanten van vaders- en moederszijde, waarbij alle verwanten van vaderszijde bleken
af te stammen van haar grootvader, Hans Jurriën Priel, afkomstig uit Zweibrücken en
in 1748 te Dordrecht overleden.

In mannelijke lijn stierf het geslacht reeds in 1848 uit, doch in vrouwelijke lijn leven
er thans nog honderden nakomelingen, voor een deel in Canada, de Verenigde Staten,
Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. Ongetwijfeld heeft het veel moeite gekost, de
gegevens over de jongste generaties enigszins compleet te krijgen, en dat men hier en
daar genoegen moet nemen met aanduidingen als „geboren in Canada" is dan ook
begrijpelijk.

Een publikatie als deze heeft voor de betrokken familieleden uiteraard wel veel
aantrekkelijks. Uitgaande van een concreet document (de boedel-afrekening, welke in
fotocopie wordt bijgevoegd) kan men dan zien, van wie men onder die gezichtshoek nog
familie is. Voor anderen is het nut van zulk een publikatie echter maar zeer betrekkelijk:
het gepubliceerde materiaal is in het algemeen zeer recent, terwijl de andere mogelijk-
heden waardoor een parenteel voor buitenstaanders interessant kan zijn (importantie
van de „stamvader", óf een interessant voorgeslacht) hier niet aanwezig zijn: over Hans
Jurriën Priel valt niets te zeggen (zelfs zijn beroep is blijkbaar onbekend) en zijn voor-
geslacht is niet te achterhalen.

Een der achterkleinkinderen van Hans Jurriën Priel, Pieter Izak Somer (* Vlissingen
16-9-1799, t voor 1864), huwde voor de tweede maal met Francina van Kleijnputte
(* Goes 21-8-1803, t Goes 5-2-1866). Daar zij via Zeeuwse adel en het Huis van Aves-
nes afstamt van de graven van Leuven, is voor deze nakomelingen een afstamming van
Karel de Grote aanwezig. Op pag. 53—54 geeft schr. een overzicht van haar afstamming
uit Karel de Grote. Onnodig te zeggen, dat zij dan uiteraard minstens enkele honderden
keren daarvan afstammen.

Deze publikatie is, fraai gebonden, verkrijgbaar a raison van ƒ 25,50 door storting
op giro-rekening 543595 ten name van Dr. A. W. E. Dek, Tomatenstraat 283, 's-Gra-
venhage.

Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. (Jubileum-
nummer (1861—1961; mede ter gelegenheid van het Mercatorjaar 1512—
1962). Sint-Niklaas-Waas, 1962. 308 blz. 4°.

Na een inleiding valt deze buitengewone uitgave van de Oudheidkundige Kring van
het Land van Waas uiteen in twee delen: ten eerste enkele publikaties betreffende de
werkzaamheden dezer actieve oudheidkundige vereniging, vervolgens een aantal studies
betreffende Mercator.

In de eerste afdeling treft men een uitgebreid overzicht aan van de hand van L. de
Groot betreffende de activiteiten dezer jubilerende vereniging. In dit overzicht wordt ook
een rubrieksgewijze opsomming gegeven van het vele, dat in de afgelopen eeuw in de
„Annalen" der vereniging werd gepubliceerd. Voor wie in het Land van Waas geïnte-
resseerd is, zal echter de exacte bibliografie daarvan in het (november 1962 door mij
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besproken) „Register" meer van nut zijn dan deze globale opgave. Wie een bepaalde
studie zoekt raadplege derhalve bij voorkeur dat register op de imponerende reeks van
100 jaargangen.

Van de tweede afdeling raakt alleen het artikel van Dr. A. de Smet: „Gerard Mer-
cator, iets over zijn oorsprong en jeugd; zijn arbeid, lijden en strijden te Leuven 1530—
1552" de genealogie. Verder dan de reeds lang bekende uitspraken van Gerard Mercator
zelf betreffende zijn geboorte op 5 dan wel 12 maart 1512 te Rupelmonde uit kort
daarvoor uit Gangelt (land van Gulik) daarheen getrokken ouders, komen we niet.

De overige studies in deze afdeling betreffen de kartografie.

Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, deel 65,
(1962), 2e aflevering. Sint-Niklaas-Waas, 1962. 56 blz. 4°.

Remy van Goethem. Nieuwkerken-Waas (5e vervolg; protestantisering en re-katholi-
sering van de gemeente). Idem. De kerk van Nieuwkerken-Waas die gebouwd werd in
1792.

Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, deel 66
(1963), 1ste aflevering. Sint-Niklaas-Waas, 1963. 192 blz. 4°.

Zoals gebruikelijk bevat dit jaarboek een groot aantal, merendeels folkloristische
verhandelingen over het Land van Waas. De grootste daarvan is die van Luc. van de
Velde: „Het marionettentheater der Van Weymersch", dat gunstig afsteekt bij het
incidenteel-anekdotische dat folkloristische publikaties meestal kenmerkt. Men vindt
hierin een opgave van de gegeven voorstellingen, een kaart waar die voorstellingen
plaats vonden, het repertoire (waarin opmerkelijk veel bewerkingen van stukken uit het
„grote" repertoire!) en het gebruikte materiaal. Dit alles lezende kan men een literair-
historische importantie hieraan niet ontzeggen.

Jaarverslag van de Gemeentelijke Archiefdienst van Amsterdam over 1961.

De Archivaris van de Gemeente Amsterdam was zo attent ons ook ditmaal weer een
exemplaar te zenden van het door hem uitgebrachte jaarverslag. Ter oriëntatie van onze
lezers doe ik daaruit gaarne enkele grepen, al was het alleen maar om de indrukwek-
kende hoeveelheid werk te tonen, die door het personeel van dit archief jaarlijks verzet
wordt en waar genealogisch geïnteresseerden rechtstreeks van kunnen profiteren.

Het ficheren van de doop-, trouw- en begraafregisters over de periode 1564—1700
werd voortgezet, waarbij in totaal 428.000 fiches en kaarten werden geschreven; het
ficheren van de notariële protocollen over de jaren 1701—1710 werd voortgezet (het
totale aantal fiches op deze serie bedraagt nu 184.000 stuks, oftewel 33 strekkende
meter!), de fichering van de serie DTB-boeken over de decennia 1631—1640 en 1641—
1650 werd voltooid; het op microfiches verfilmen van de DTB-boeken werd voortgezet
teneinde het gebruik van de originele registers tot het uiterste te kunnen beperken i.v.m.
de precaire materiële toestand dezer registers; onder de groep familiepapieren vallen
weer vele aanwinsten te signaleren, enz. enz.

Dat gaandeweg voor de archiefwereld het vernietigen een groter taak wordt dan het
bewaren blijkt wel uit de vermelding, dat men als aanwinst ook het archief van de in
1957 gehouden tentoonstelling „Het Atoom" kreeg (9 meter...), alsmede 19 kisten met
tekeningen van installaties van de voormalige elektrische centrale aan de Hoogte Kadijk
en de Centrale-Noord . . .

Dat men, ondanks de invoering van de vijfdaagse werkweek, de service aan het steeds
toenemende publiek op hetzelfde voortreffelijke peil kon handhaven (het Amsterdamse
archief is, ook wat het depot betreft, ook zaterdagsochtends geopend) verdient een
speciaal woord van dank.

Jaarboekje voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Omstreken,
54ste deel (1962). Leiden, Sijthoff, 1962. 168 blz. 8°.

Ook ditmaal bevat dit als altijd keurig uitgegeven jaarboekje van de vereniging Oud-
Leiden een keur van historische bijdragen, waarvan hier speciaal mogen worden genoemd:
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Ir. A. F. de Graaf f, Leidse windmolens voor 1600 [met tal van personalia]; A. M.
Hulkenberg, Het Kasboek van Jan van Matenesse, heer van Dever, 1587 [afstammeling
van de geslachten Van Matenesse, Van Duvenvoorde en Van Haeften]; A. G. van der
Steur, De Geschiedenis van de Zwanburgerpolder te Warmond [vervolg op Leids Jaar-
boekje 1961; zie G.N. 1961, pag. 228] en E. Pelinck, Joan van Gybelant, schout en
baljuw van Wassenaar en Zuidwijk [schout van 1711—1766; met tal van aardige details
uit notariële akten].

Deutsches Geschlechterbuch, Band 132 (Westpreussisches Geschlechter-
buch, zweiter Band). Limburg an der Lahn, C. A. Starke Verlag, 1963.
580 blz.

Dit deel van het Deutsches Geschlechterbuch is, zoals hierna moge blijken, om meer
dan een reden voor Nederlandse lezers interessant. Wellicht is het goed, juist nu na de
laatste oorlog de aardrijkskundige grenzen zulke ingrijpende wijzigingen nebben onder-
gaan dat zelfs het hele begrip „Pruisen" de opgroeiende generatie onbekend is, hier
eerst te stellen wat onder West-Pruisen verstaan moet worden.

In de veertiende eeuw omvatte het gebied van de Duitse Orde een brede strook langs
de Oostzeekust, beginnend ten westen van Danzig (Gdansk) en strekkend tot aan de
Finse Golf. In de vijftiende eeuw gingen hiervan verscheidene stukken voor de Orde
verloren, en zo ook het meest westelijke deel (globaal genomen: het stuk ten westen van
de Weichsel) dat later als Pomerellen bekend stond en dat zich in noord-zuid-richting
van Danzig tot Thorn uitstrekte. Het gebied direct ten oosten daarvan werd in 1525
door de Hochmeister van de Duitse Orde geseculariseerd tot een hertogdom Pruisen.
In 1618 kwam dit aan een andere tak der Hohenzollerns (Brandenburg), waarna de
opvolgende keurvorsten van Brandenburg en koningen van Pruisen steeds meer gebieden
verwierven, waarbij ook (in 1772) Pomerellen bij hun gebied kwam. Hiermee waren
het oorspronkelijke Brandenburg en hertogdom Pruisen tot één gesloten terri-
torium verenigd. Toen ontstond het gebruik het oorspronkelijke Pruisen als „Oost-
Pruisen" aan te duiden, en het westelijk daarvan gelegen Pomerellen als „West-Pruisen".
Deze gebieden behoren na de Tweede Wereldoorlog vrijwel geheel aan Polen; van het
vooroorlogse Duitse bevolkingsbestanddeel is tegenwoordig nog slechts een fractie aan-
wezig. De archieven in deze gebieden zijn voor een groot deel vernietigd; het restant is
her en derwaarts verstrooid geraakt en voor zover nog aan de andere zijde van het
Uzeren Gordijn, moeilijk te raadplegen.

In dit gebied nu waren vanouds zeer vele doopsgezinde vluchtelingen uit de Neder-
landen gevestigd. Daar van de naar (West-)Pruisen geëmigreerde mennonieten vaak
bekend is, uit welk gewest, soms zelfs uit welke plaats zij afkomstig waren, kan men
globaal berekenen om welke percentages het hier gaat: van een groep van 36 personen
uit Nederland blijken er 10 uit Friesland 8 uit Noord-Holland en 5 uit Zuid-Holland
te komen; van een groep van 18 personen uit het huidige België komen er 10 uit
Brabant 4 uit Antwerpen. Van de op het platteland gevestigde doopsgezinden in West-
Pruisen blijken de meesten uit Waterland, Friesland en Groningen te stammen, terwijl
de doopsgezinden in de steden Danzig en Elbing merendeels uit de Hollandse en Bel-
gische steden afkomstig zijn. Gezien het levendige handelsverkeer tussen de Nederlanden
en Pruisen (in 1620 was 83% der in Danzig binnenlopende schepen uit de Republiek
afkomstig!) is het begrijpelijk, dat de doopsgezinden, toen zij onder Karel V hier ver-
volgd werden, emigreerden naar Pruisen.

Dit deel van het Deutsches Geschlechterbuch bevat uitsluitend doopsgezinde geslach-
ten, waarbij steeds een Nederlandse herkomst aannemelijk, in sommige gevallen zelfs
bewijsbaar is. Het betreft hier de geslachten: Claassen, Fieguth, Kauenhowen (met ver-
schillende later weer in Nederland gevestigde takken), Loewens en Zimmermann. Vele
leden dezer families zijn in de laatste decennia over de gehele aardbol verspreid geraakt.
Om meer dan een reden is het dus een moeizaam werk geweest, deze genealogieën zo
volledig te krijgen, als hier het geval is. Niet alleen aan de inzenders dezer genealogieën,
ook aan de redacteur van dit deel, Helmut Strehlau, past een woord van dank voor het
vele werk dat op zo voortreffelijke wijze verricht is.

Ook door de kwartierstaten, verwantschapstabellen en overvloedige illustratie, die
nog bij de eigenlijke genealogieën gegeven worden, zijn de delen van het Deutsches
Geschlechterbuch zeer aantrekkelijk.
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Oldenburger Jahrbuch, Stichwortverzeichnis. Oldenburg, z.j. [1963]. 564
blz. 8°.

In opdracht van de Oldenburger Landesverein werd door Dr. Karl Sichart een tref-
woordenregister gemaakt op alle plaats- en persoonsnamen in de jaargangen 1—46/47
(1892—1943) van het „Oldenburger Jahrbuch" (tot 1914 „Jahrbuch für die Geschichte
des Herzogtums Oldenburg" genaamd), op de „Berichte über die Tatigkeit des Olden-
burger Landesvereins für Altertumskunde" Heft 1—18 (1875/76—1911), alsmede op
het voor lokale en landelijke geschiedenis zo belangrijke werk van Hermann Oncken,
Die altesten Lehnsregister der Grafen von Oldenburg und Oldenburg-Bruchhausen
(Schriften des Oldenburger Vereins für Altertumskunde und Landesgeschichte, 1893).
Bovendien werden in dit register nog incidentele verwijzingen naar andere literatuur
opgenomen.

Een ieder, die in dit gebied historische of genealogische onderzoekingen heeft te ver-
richten, zij de raadpleging van dit omvangrijke registerdeel aanbevolen!

H. H. W. VAN EIJK.

TIJDSCHRIFTENREVUE

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 lezing dus niet
tot de redactie-secretaris te richten, doch tot de Ie bibliothecaris der N.G.V.
(/. 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, 15e jrg., no. 3, maart 1963: F. H. Freese. Amsterdam en de Spoor-
wegen; M. J. Valk. Leven in de Amsterdamse bouwerij; M. Jansen. De brandweer-
kazerne Jan van Schaffelaarplantsoen; Het oude Amsterdam (XXXII); Dr. L. Jansen.
De omgeving van het Hilton Hotel; J. A. Groen Jr. Kandeel in de Amsterdamse folklore;
M. Jansen. Het Darwinplantsoen; J. Vriese. Onder de hoede van de zwaan.

Idem, 15e jrg., no. 4, april 1963: 125 jaar Natura Artis Magistra.

Adler, Zeitschrift für Genealogie und Heraldik, Wien, Jan.-Febr. 1963, 81. Jrg.,
6. Band, 7. Heft: Hanns Jdger-Sunstenau. Heraldische Wasserzeichen aus österreich;
Joseph Aschauer. Die Lichten Winkler Geschichte einer mittelalterlichen Familie;
G. A. von Metnitz. Die Herren von Lind.

Der Archivar, Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen, 16. Jrg., Heft 2, April
1963: Festgabe für Johannes Papritz. H. Hardenberg. Zur Frage der Ordnungsprinzipien;
Das ungarische Archivwesen; Staatliche Archivbauten in Niedersachsen: der Erwerb
staatlicher und kommunaler Arvalien durch Privatpersonen; Archivstatistik; Über Bild-
und Filmarchive; Dokumentation im Archiv.

Backten de Kupe, 5e jrg., no. 3, maart 1963: Jos. de Smet. Vinkem van 1820 tot
1850; A. Vandekerckhove. Paasbriefjes; Bert Bijnens. De strand visserij te Bray-Duinen.

' It Beaken, Jiergong XXV, no. 1, april 1963: De Lauwerssé: Dr. W. Tuinstra. Van
water tot land; Ir. C. v. d. Burgt. Het plan tot afsluiting van de Lauwerszee; K. Nicolai.
De ontwikkeling van de landaanwinning in de Lauwerszee; Dr. G. W. Harmsen. Het
vogelleven op en rondom de Lauwerszee; Ir. J. Vlieger. De toekomst van het Lauwers-
zeegebied.

De Brabantse Leeuw, jrg. 12, afl. 2: C. van Bokhoven. Poorterboek der stad Helmond;
H. v. d. Vloodt. De oudste generaties van het geslacht Oomen te Oosterhout; J. A. W.
Swane. De Heren van Zijdwinde.

Idem, jrg. 12, afl. 3: Mr. W. de Vries. De Heerlijkheid Zijdwinde.
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The Detroit Society for Genealogical Research, Spring 1963, Volume 26, No. 3:
Mrs. N. L. Woodworth. Land Patents issued by Duperon Baby 1780—1796 to Settlers
Along Baby Creek; Mrs. J. H. Harris and /. C. Harris. Seth Porter family of Vermont
and Michigan; A. L. Moyle. The American descendants of John Moyle, Farrier, of
Constantine in Cornwall, England; Mrs. Ruth Kline Lee. Descendants of Robert Mil-
lard, 1702—1784, of Rehoboth, Mass and Pawling, N.Y.; Mrs. Kenneth Wheeler and
Mrs. Neil M. Romeo. Records of the first Presbyterian Church of Detroit; Marriages
by the Reverend Seth Reed, Methodist Circuit Rider and Minister of the Gospel, 1856—
1895; Mrs. K. V. S. Alexcmder. Sutter Creek Cemetery, Sutter Creek, Amador County,
California.

Der Deutsche Hugenott, 27. Jrg., No. 1, Marz 1963: Das Edikt von Nantes 1598 und
Widerruf des Ediktes von Nantes 1685; Feiern zum 400 jahrigen Jubileum des Heidel-
berger Katechismus; /. Grandijot. Der Kampf der Louisendorfer um die Reinhaltung
des französischen Charakters ihrer Siedlung; Dr. W. Müller-Mulot. Assis-sur-Serre im
17. Jahrhundert; Spanien und der Protestantismus; F. Davin. Der Hugenottenturm in
Karlshafen.

La France Généalogique et Centre d'Entr'aide Généalogique, 5me Année, No. 26,
Mars 1963: Quelques notes sur la familie du Chevalier Vauquelin (1763—1829); Ques-
tions; Réponses; Carnet Mondain.

Idem, 5me année, mai 1963: Bibliographie; Revues; Réponses.

The Genealogical Helper, Volume 17, Number 1, March 1963, Logan, Utah:
Family Associations and their Leaders, Lijst van alfabetische namen over 8 pagina's
folio; Vragen, 9 pag.

The Genealogist's Magazine, Vol. 14, No. 4, Dec. 1962: Ph. M. Thomas, M.A. The
Ancestry of Queen Fabiola of the Belgians; K. J. Fielding. Nicholas Nickleby illustrated;
A. S. M. Dickins, M.A. Charles Dickens and the genealogy of Dickins of Haselwood;
Correspondence.

Bulletin généalogique d'informatione 8me Année, No. 1, Janvier 1963: Relevé par
département des Registres de l'Etat civil francais: Ie Gard; Jean Prache. Les descendants
de Nicolas Vinchon (1570—1649), seigneur de Douchy; Revue bibliographique, Ques-
tions et Réponses.

Gruoninga, 9e jrg., no. 3, maart 1963: T. Balk. Het Westerkwartierse landbouwers-
geslacht Noord; Ir. G. L. Meesters. Het geslacht Harckens; P. J. Ritsema. Zoutkamper
vissersgeslachten VII. Buitjes.

Idem, 9e jrg., no. 4, april 1963: In memoriam N. W. S. Smit; A. K. Loonstra. Predi-
kanten van de Christian Reformed Church; A. de Vries. Mijn schoonvader Fokko Ja-
cobs Kemper en diens voorouders; P. J. Ritsema. Zoutkamper vissersgeslachten: VII.
Buitjes.

Der Herold, Neue Folge der Vierteljahrsschrift des Herold, Band 4, Heft 10, Sept.-
Dez. 1962: Helmut Nickel. Der mittelalterliche Reiterschild des Abendlandes; Jürgen
Arndt. Geschlechterwappen oder persönliche heraldische Zeichen? Heroldnachrichten;
Buchbesprechungen; Berichtigungen.

Hepp'sche Familien Nachrkhten, Marz 1963, No. 41: Wappen aus der Linie Sicken-
hofen, Köln, Berlin, Saarbrücken, New York und Bern; Wappen des Herrn C. H. Hepp,
Solingen.

Idem, April 1963, No. 42: Wappenschilder der „Hepp" im Uhrzeigersinn; Wappen
des Hofpfalzgrafen von Hepp auf Dreyenfels.

Idem, Mai 1963, No. 43: Wappen, ges.gesch. No. 838/38, Siebmacher Band 616 —
Rietstap 2. Ausgabe 1959 — Brussel „Armorial Universal".

Hessische Familienkunde, Band 6, Heft 5, 1963. Januar: W. Sturt. Das Geschlecht
Reinhard; Dr. H. F. Friederichs. Ist der Frankfurter Buchdrucker Paul Jacob(i) mit dem
Advokaten Paulus de Jacobinis identisch?; Dr. G. Muller. Die Sippe des „Husaren-
pfarrers" Lorenz Brandau (1784—1849); Dr. R. Bonnet. Die Lehrer des Schaumburger
Landes an der Lahn; Dr. F. Groos und Dr. F. H. Weber. Bestattungen Auswartiger in
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Darmstadt 1618—1648; Dr. E. Bartholomaus. Zwei Einwohnerverzeichnisse aus Burg-
schwalbach aus 1583 und 1594; Dr. F. H. Weber. Die Einwohnerverzeichnisse im altes-
ten Kirchenbuch von Höchst i.Ó.; F. Dott. Kurhessische Philhellenen; Frankfurt und die
Welt XVII: Wilhelmina, die letzte Oranierin (met twee stamreeksen); Hessische Wappen-
rolle: (Fortsetzung) von H. Knodt und H. Ritt: 165. Armbrüster; 166. Blitz; 167. Hauck.

Institut für Auslandbeziehungen, Stuttgart, Zeitschrift fiir Kulturaustausch, Jrg. 13,
No. 1, 1963: Kultuuruitwisseling met de Sovjet-Unie; Bulgarije; Oost-Azie; Ontario;
Amerika; Griekenland; Israël; Brazilië; Zuid-Amerika.

Instituto International de Genealogia y Heraldica. Hoja Informativa. Madrid, Ano
X, No. 204, 15.3.1963: Bibliografia; Comunicados; La Genealogia, maestra de la vida.

Idem, Ano X, No. 205, 1 Abril 1963: Adellijke titels; Doctrina nobiliaria del Tribunal
Supremo.

Idem, Ano X, No. 206, 15de Abril 1963: Mededelingen van het Instituut.

l'Intermediaire des Généalogistes, No. 104, Mars 1963: Albert de Lannoy. Genealogie
de la familie Bonenfant; P. E. Claessens. Une pierre armoriée identifiée: Van Hanewyck;
Memoriaux de familie et Généalogies discrètes; de Creeft; Septième fils et parrainage
royal; F. van Hoof. Les de Cocq, bourgeois de Malines; Genealogie de la familie
Kumps; Cartulaire de la familie Haeck; La familie Levaux; De familie van den Nieu-
wendorpe te Tongeren; Familie de Lathuy.

Mededelingen van het Centraal Bureau voor Genealogie, no. 1, april 1963: Boek-
bespreking; Geslacht De Lint; Gemeente-archief Gouda; Feestdagen 1963; Contributie
1963.

Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor
Naamkunde te Amsterdam, 39ste jaargang, 1963, no. 1: M. Gijsseling, P. Bougard.
L'onomastique calaisienne a la fin du 13e siècle; D. P. Blok. Loenen; H. Buitenhuis.
Nogmaals de familienamen in Friesland uit 1947.

Met gansen trou, 13e jrg., no. 3, maart 1963: P. Norbertus Cools. Twee concilie-
vaders in één forum; P. Roger de Ganck. Jan Froch, monnik der Duinen; Afstamme-
lingen van Aert Kievit Willemszn (1410—1480); Waarom de pastoors van Oudheusden
in Elshout gingen wonen.

Idem, 13e jrg., no. 4, april 1963: Standaardlied; Dankgedicht; Drunen, Kapelaan
Walther Colen; De trouwring; Een conflict tussen de drossaard en de kapelaan van het
kasteel; Eerherstel aan Heusden's katholieken van 1577.

Michigana, Western Michigan Genealogical Society, Vol. 9 : 1, February 1963:
Quests; Odds and Ends; Hartford Times Scrapbook project; Kin-quest; Jameson Bible
Records.

Michigan Heritage, published quarterly by the Kalamazoo Valley Genealogical
Society, Volume IV, Number 2, Winter 1962: Some historie Churches of Michigan;
Stocking family records; Local History and Genealogy Room Library of Congress;
Deaths in Lenawee County, Michigan 1849—50; List of Michigan Newspapers in the
Library ofoCongress; Pioneer Ingham County Families, Part X: Baldwin: Ball; Pioneer
Women Teachers of Michigan: Dessalee Ryan Dudley; Velma Marie Brand; History
of Lupton, Ogemaw County, Michigan; Michigan — A Poem by Jay Gould; Michigan
State Census of Kalamazoo County 1837.

De Nederlandsche Leeuw, LXXXe jaarg., no. 3, maart 1963: Mr. H. L. Hommes.
Enkele Oldamster en Stad-Groninger geslachten en hun verwanten in de 17e eeuw;
Korte mededelingen: Adelsgunst; Een wijziging in de stamreeks Van Rijckevorsel.

Idem, Lexicografisch naamregister jaargang 1962.

Nederlands Archievenblad, 66e jrg., 4e afl. 1962: Studiedagen voor archiefambtenaren
1962; Prof. dr. J. N. Bakhuizen van den Brink. De archieven van de Nederlandse Her-
vormde Kerk; Drs. L. van Hommerich. Beheer van diocesane archieven der Rooms-
Katholieke Kerk; Dr. A. J. van de Ven. De archieven van de Oud-Katholieke Kerk;
Dr. W. J. Formsma. In memoriam dr. H. P. Coster; De Archiefwet 1962 in de Eerste
Kamer.
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Ons Heem, Jrg. XVII, 4, Lentemaand 1963: Verweer en verzet in Zuid-Vlaanderen;
Dr. Jan Klaas. Vlaams bewustzijn in Zuid-Vlaamse opschriften; /. M. Gantois. Werke-
lijkheid en namen; J. M. Gantois. Lelie- of Listegels; L. Uyterwaele. Aardewerk uit
Hondschote; Aardewerk uit Kassei; /. Noterdaeme. Jacob van Maerlant en de Kassel-
berg; Onze stam: Familiekundige Vraagbaak; Heiligen en Begenadigden uit de Neder-
landen in Frankrijk, Dom Tillo Van Biervliet.

The New York Genealogical and Bibliographical Record, Vol. XCFV, Number 1,
Jan. 1963: Willem Adriaense Bennet of Brooklyn, N.Y. and some of his Descendants;
Quaker Marriages in Hudson, Columbia County, New York, 1794—1838; Eearly History
of the Thorne Family of Long Island; Baptisms of the Dutch Reformed Church of
Rhinebeck, Dutches County, New York.

Zeitschrift fiir Niederdeutsche Familienkunde, 38. Jrg., Heft 2, Hamburg, Marz 1963:
Ernst Ritter. Glashütten in Mecklenburg; Chr. Frhr. von Warnstedt. Die von Königs-
marck; Heinrich Laue. Wiiste Höfe im Amte Hitzacker; F. Schmidt. Eine Mohrentaufe
und -heirat im alten Hamburg; E. Ritter. Hausmarken Wittenburger Burger 1605—1652;
J. Reetz. War Adolf IV. von Holstein auch Propst in Uetersen?; W. Albers. Die Familie
Pilsmith; A. Conn. Ahnenliste Scheel 1944; Hinweise und Kurzberichte; Eingegangene
Bücher; Eingegangene Zeitschriften; Mitteilungen.

Le Parchemin, 10e série, Mars 1963, No. 86: Propos généalogiques autour de nos
beaux ex-libris: Fontainas; Cinq générations de chirurgiens: Courtois; La familie Dael
d'Aubel; Questions et Réponses.

Idem, 10e série, Avril 1963, No. 87: Visitons nos beaux chateaux: Ecaussinnes-
Lalaing; Chroniques dynastiques: Belgique: S. A. R. le Prince Albert, prince de Liège,
recoit la dignité de chèvalier de la Toison d'Or; Autriche-Hongrie: Décès de S. A. I.
et R. Elisabeth Habsbourg, archiduchesse d'Autriche, la fille unique de la Princesse
Stéphanie de Belgique et de l'Archiduc Rodolphe, prince héritier d'Autriche-Hongrie;
La familie Dael d'Aubel; Le Blason du Bienheureux Thomas Percy, septième Comte de
Northumberland.

Het Personeel Statuut, 14e jrg., no. 3, Maart 1963: Adoptie naar vreemd recht en
gezag; Belgische Jurisprudentie; Betwisting Erkenning.

Pfalzische Familien- und Wappenkunde, Xlle Jrg., Band 4, Heft 9, 1963: Kaul.
Einwohner in Gommersheim und Friesbach im 16. und 17. JahrÜundert; Meyer. Ab-
stammung des Pfarrers J. Christ. Wernigk; von Jan. Neue Gemeindewappen in der
Pfalz: Hainfeld, Göcklingen, Thalfröschen; Armknecht. Grabsteine der Hornbacher
Klosterkirche.

The Scottish Genealogist, Vol. X, No. 1, April 1963: Queries; Donald Whyte. The
Dundas Family, Old Cadet Branches of West Lothian; A. O. Taylor. Census of po-
pulation in Iceland in 1703; J. F. Mitchell. Burial Ground inscriptions; Robert Mac
Andrew. The name Mac Andrew in Scotland.

The Staten Island Historian, Vol. XXIV, Number 1, Jan.-March 1963: K. Scott.
Andre Canon of Staten Island; H. Steinmeyer. The Private Schools of Staten Island;
H. B. Reed. The Howland Hook-Elizabethport Ferry. °

De Stichtsche Heraut, 10e jrg., no. 1, 1963: E. van der Hoeven. De strenge leraar
en de dwalende schoolmeester; Z. van Doorn. Zegvelder geslachten: het geslacht Zaal.

Ons Voorgeslacht, no. 109, 18e jrg., maart 1963: C. Hoek. Repertorium op de lenen
van Capelle aan de IJssel 1360—1700.

Amsterdam, juli 1963. W. D. H. ROSIER.
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20 november 1962 geboren te 's-Gravenhage

Johanna Dorothea
dochter van de heer en mevrouw Rolteveel-de Vries.

4 januari 1963 geboren te Zaltbommel

Abraham
zoon van de heer en mevrouw de Groot-Vermeulen.

28 januari 1963 geboren te Groenlo „de Weijnhorst"

Elisabeth Wilhelma Adèle
dochter van de heer en mevrouw Weyn Banningh-Büning.

2 februari 1963 geboren te Eexta

Gerritdina Engelina Johanna Christina
dochter van de heer en mevrouw Berendsen-Bos.

10 februari 1963 geboren te Amsterdam

Laurens Aernout Vincent
zoon van de heer en mevrouw Strijbos-Ruppert.

14 maart 1963 geboren te Ede

Catharina Wilhelmina Luise
dochter van de heer en mevrouw Reijmerink-Schipper.

5 april 1963 geboren te Naarden

Robert Matthijs Hendrik
zoon van de heer en mevrouw v. d. Tweel-v. d. Veen.

9 april 1963 geboren te 's-Gravenhage

Egbert Dirk Paul
zoon van de heer en mevrouw Nederloj-Wesenhagen te Rijswijk (Z.-H.)

17 mei 1963 geboren te Amsterdam

Astrid Alida Anna
dochter van de heer en mevrouw Huijsing-Ohm.

11 mei 1962 geboren te Purmerend

Cornelis

zoon van de heer en mevrouw Roskam-Koomen.

Aan de ouders onze hartelijke gelukwensen. Red.

223



21 februari 1963 huwden te Leeuwarden

Frans v. d. Toorn
en

Gerda Agatha Buwalda

6 april 1963 huwden te 's-Gravenhage

Jean Marius Vorstman
en

Marianne Verweij

31 mei 1963 huwden te Hilversum

F. van Oostenrijk
en

A. van Dooren-Dinkelman

13 juni 1963 huwden te Midwolda (Old.)

Otto Roemeling
en

Janti Vlieg

Aan deze echtparen bieden wij gaarne onze gelukwensen aan. Red.
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