
JAARGANG 19

td&ens Jftoafra
- ONS GESLACHT -

M A A N D B L A D DER N E D E R L A N D S E
GENEALOGISCHE VERENIGING

GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK SESL. VAN 1 e AUGUSTUS 1 0-*Q. No. OS
LaatBtellik goodgakeurd o j | Koninklijk Besluit van s ADril 1033

No. 9 SEPTEMBER 1964

Eindredacteur (waarnemend): W. D. H. Rosier, Postbus 976, Amsterdam-C.
Administrateur van de Contactafdeling: C. Roodenburg. Iordensstraat 61, Haarlem.

Ie Secretaris der N.G.V.: H. J. Schoonderwoerd, Postbus 976, Amsterdam-C.
Contributie (minimum ƒ 12,50 p. j.) en alle andere betalingen te storten op Postgiro-

rekening 547064 ten name van de Penningmeester der N.G.V. te Wormerveer.

GRONINGERS TE EMDEN
door

Ir. G. L. MEESTERS

In de zestiende eeuw hebben er zeer nauwe banden bestaan tussen de stad Groningen
en het nabijgelegen Emden. De Kontraktenprotokollen der laatste, die nu bewaard
worden op het Staatsarchiv te Aurich, vermelden dan ook vele Groningers. Een indruk
hiervan geeft ook het Bürgerbuch van Emden dat op het Rathaus in Emden is te
vinden. Bij een bezoek maakte ik enkele aantekeningen, die echter zo talrijk werden,
dat verderop slechts een enkele naam werd genoteerd. Wie voor 1600 een onderzoek
naar bewoners der stad Groningen wil instellen, zal er verstandig aan doen, de Kon-
traktenprotokollen en het Bürgerbuch van Emden niet over te slaan.

Burgerboek beginnende 30 juni 1554: Berendt Jansen van Groninghen
11 an. 1555 Johan Thoniiss van Groninghen
15-1-1555 Reiner Bruens van Gronighen

Kortheidshalve laat ik nu het „van Groningen" verder weg.

16-1-1555
19-1-1557
19-1-1557
19-1-1557
19-1-1557
18-8-1558
21-1-1559
21-1-1559
3-12-1560
3-12-1560
7-12-1560
7-12-1560
Jan. 1561
Jan. 1561
Jan. 1561
5-12-1561
9-2-1563

27-2-1565
27-12-1565

- -1567

Frederich
Herman Gerdtz
Fricko
Dowe Michlens
Peter
Gerrith Ferwer (blijkt uit de Protokollen)
Lambert Euertz
Jacob Jansenn
Peter Janssen
Andres
Hermen Gertz
Jacob Janssen kopperslager
Lubberth
Dirck Buelmaker
Bakeler
Dirck Buter
Thomas Albertz
Hinrich Altinck
Euert Bebinck
Ridtzer Suerthfeger (zwaardveger)

221



1569 Jacob Hindricks, Luelof Moeisthens swager
25-8-1569 Willemb Rotgers (maakt regeling voor zijn schip)

1569 Rolf? Jorijss
13-9-1569 Menolt Harmens
11-2-1570 Abell Remkes
14-2-1570 Rolef Steuens
14-2-1570 Claus Grawers
14-2-1570 Hillebrandt Multei
14-2-1570 Tiardt Heddema

-5-1570 Eilardt Alma

Van hieraf nog enkele losse aantekeningen:
18-5-1571 Thomas Frolijck

Sept. 1576 Jacob Jarichs
29-9-1576 Johan Swarthwolt
- -1578 Johan Wifrinck
- -1580 Joest Feleker van Gronnigen is borger geworden Jurauit et soluit 10

Augusti. Omtrent Joost Velecker (of Veelker) zie Elias, De Vroedschap
van Amsterdam I 159

30-11-1580 Reiner Tiartz
5-4-1581 Berendt Hundebeke

24-4-1581 Harmen van Northorn. Zijn herkomst wordt niet vermeld; hij was hopman
in Groningen en werd bij het verraad van Rennenberg gevangen gezet up
den rosendal, d.w.z. de zolder van het stadhuis. Hij werd zonder opgaaf
van redenen op 26 Oct. 1585 de stad Emden uitgezet. Is na de reductie
van Groningen in de regering gekomen en o.a. raadsheer geweest.

28-4-1581 Claess thor Borch; 5-8-1594 zegde hij het burgerschap op
4-8-1581 Steffen Willems. Hij huwde volgens contract Emden 29-12-1581 Eme-

rentia Hundebeke Berendtsdr.; op 16-8-1585 was hij in Leeuwarden in de
gevangenis beland, waarschijnlijk wegens sluikhandel in boter en spek.

28-11-1581 Roleff Battinck; 5-8-1594 zegde hij het burgerschap op.
22-1-1583 Junge Johan Cloett
22-1-1583 Gerdt van Eeck
9-3-1583 Harmen Schmaele, tr. Emden huw.contr. 12-1-1583 Aeltien Willems, de

zuster van Steven bovengenoemd. Is tussen 1620 en 1625 teruggekeerd
naar zijn geboorteplaats. Zoon van Herman Smaal en Katrina Freriks.

7-10-1584 Johan Schoening
7-10-1584 Caroll Hidding
19-2-1585 Eppo van Cleue
20-9-1585 Helperich Bebing
8-2-1586 Lambert Luinge

12-8-1586 Luetken Frijling
- -1589 Berent thom Camp, iss biss anher voer ein borgers soene geholden wor-

den, diewijle sein vader hir ein olt Borgers kindt, und landtsasse gewesen,
diewijle oeuerst sein salige vader, mit die whonung van hir ein thijdt lang
tho Groninghe gewest, und darnach wedder hir gekomen, heft he nhu die
Borgerschaft tho merer vorsechering gewunnen, sein Eedt ghedaen, und
-12-gulden bethalt am 5 September.

29-6-1593 Johan Northorn; 5 Augustus 1594 heft Johan Northorn sein Borgereedt
upgesacht. De herkomst wordt niet aangegeven. Geboren in 1562, stierf
hij te Groningen in 1619, na aldaar Ontvanger Generaal der Provintie,
Burgemeester en Hooftman te zijn geweest; zie o.a. Algemeen Neder-
landsch Familieblad 1905.

Enkele inschrijvingen, waarbij de betrokkene inplaats van een eed een gelofte af-
legde, zijn voorzien van een A, d.w.z. Anabaptista (Doopsgezind).

15-6-1575 Coep Gerrijts van Groningen.
29-5-1583 Dirrick Gerrydtz wth Groningerlandt.
8-7-1585 Johan Rotgers van Groningen kramer.
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ANNE MARIE DAGMAR EVGRID
PRINSES van DENEMARKEN

Geb. Kopenhagen, Slot Amalienborg 30-8-1946,
geh. Athene 18-9-1964

KONSTANTINOS, KONING der HELENEN,
PRINS van DENEMARKEN

Geb. Psychiko 2-6-1940

zn. van PA VLOS I KONING der HELENEN,
PRINS van DENEMARKEN (1901—1964) en van

FREDERIKA PRINSES van HANNOVER,
HERTOGIN van BRUNSWIJK en LUNEBURG
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16
CIIR1STIAN IX

HERTOG van SLEESWUK-
HOLSTEIN-SONDERBURG-
GLVCKSBVRG-STORMARN,
DITHMARSCHEN, LAUEN-
BURG en OLDENBURG enz.

KONING v. DENEMARKEN,
der WENDEN en GOTHEN

(15-11-1863)

zn. v. Wilhelm Htg. v.
Sl.-Holstein-So.-Gl. en

Louise Prs. v. Hessen-Kassei

* Gottorp
8-4-1818

t Kopenhagen
29-1-1906

17
LOUISE

WILHELM1NE F,RIEDERIKE
CAROLINE AUGUST1NE

JULIE
PRINSES v. HESSEN-

KASSEL

dr. v. Wilhelm Landgraaf
van Hessen-Kassei en

Charlotte Prs. v. Denemarken

» Kassei
7-9-1817

t Bernstorff
29-9-1898

Kopenhagen
26-5-1842

FKKDEIHK VIII CHR1STIAN WILHELM CARL
KONING van DENEMARKEN, der WENDEN en GOTHEN,

HERTOG van SLEESWUK, HOLSTEIN, STORMARN,
DITHMARSCHEN, LAUENBURG en OLDENBURG

• Kopenhagen 3-6-1843
t Hamburg 14-5-1912

18
OAItli XV

LUDV1G EUGEN
HERTOG v. SKONEN,

KONING v. ZWEDEN en
NOORWEGEN, der GOTHEN

en WENDEN

zn. v. Oscar I, Koning v.
Zweden en Noorwegen

en Joséphine de Beauharnais,
Prs. v. Leuchtenberg

> Stockholm
3-5-1826

t Malmö
19-9-1872

19
I.OUISE

WILHELMINA FREDE-
RICA ALEXANDR1NE,
ANNA, PRINSES der

NEDERLANDEN

dr. v. Frederik Prins
der Nederlanden en

Louise Prinses v. Pruiscrt

' 's-Gravenhage
5-8-1828

t Stockholm
30-3-1871

's-Gravenhage
19-6-1850

S JOSÉPHINE EUGENIE
PRINSES van ZWEDEN en NOORWEGEN

• Stockholm 31-10-1851
t Kopenhagen 20-3-1926

Stockholm
28-7-1869

CHRISTIAN X CARL FREDERIK ALBERT ALEXANDER WILHELM
KONING van DENEMARKEN, IJSLAND (1918—1944), der WENDEN en GOTHEN,

HERTOG van SLEESWUK-HOLSTEIN, STORMARN, DITHMARSCHEN, LAUENBURG
en OLDENBURG

* SI. Charlottenlund 26-9-1870 t Kopenhagen, SI. Amaliënborg 20-4-1947

oo Canm

* SI. Sorgenfri 11-3-1899

CHRISTIAN FREDERIK IX FRAN:
I

KONING VAN DENEMARKE1
HERTOG VAN SLEESWUK, HOLSTEIN, STORMARÏ

oo Stockholm 24-5-19j

Samenstelling: v. E. en K.

224



20

FKIEDIUCII FKANZ II
GROOTHERTOG v. MECK-

LENBURG-SCHWER1N,
VORST v. WENDEN,

SCHWER1N en RATZE-
BURG, Gf. v. SCHWER1N,

Hr. v. ROSTOCK en STAR-
GARD

zn. v. Paul Friedrich
Grt.-Htg. v. Mecklenburg-
Schwerin en Alexandrine

Prinses v. Pruisen

• Ludwigslust
28-2-1823

t Schwerin
15-4-1883

21
AUGUSTE

MATH1LDE W1LHELM1NE,
PRINSES v. REUSS-

SCHLEITZ-KüSTRlTZ

dr. v. Heinrich LXIII
Vsl. v. Reuss-Schleitz-Köstritz
en Eleonore Gvn. v. Stolberg-

Wernigerode

* Klipphausen
26-5-1822

t Schwerin
3-3-1862

CO I .
Ludwigslust

3-11-1849

10
FUIEMUCII FKANZ III

GROOTHERTOG van MECKLENBURG-SCHWERIN,
VORST van WENDEN, SCHWERIN en RATZEBURG,

GRAAF van SCHWERIN,
HEER van ROSTOCK en STARGARD

Ludwigslust 19-3-1851
t Cannes 10-4-1897

22

MICHAEI,
N1K0LAJEWITSCH,

GROOTVORST v. RUSLAND

Keiz. VELDMAARSCHALK
PRESIDENT van de

RIJKSRAAD

zn. v. Nicolaas I Pawlowitsch,
Keizer aller Russen en

Charlolte Prinses v. Pruisen

• Peterhof
13-10-1832
t Cannes
18-12-1909

23

OLGA
FEODOROWNA

(CECILIE AUGUSTE)
PRINSES van BADEN

dr. v. Leopold 1
Grt.-Htg. van Baden en
Sofia Prinses v. Zweden

• Karlsruhe
20-9-1839

t Charkow
31-3-1891

St. Petersburg
16-8-1857

ANASTASIA MICIIAILOWNA
GROOTVORSTIN van RUSLAND

* Peterhof 28-6/16-7-1860
t Eze (A.M.) 11-3-1922

St. Petersburg
24-1-1879

ALEXANDRINE AU GUSTE
HERTOGIN van MECKLENBURG (SCHWERIN)

* Schwerin 24-12-1879

-4-1898

t Kopenhagen 28-12-1952

1ICHAEL CARL VALDEMAR GEORG
ÏR WENDEN EN GOTHEN

THMARSCHEN, LAUENBURG EN OLDENBURG

•frid Prinses van Zweden (3)
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24
OSCAR II
FREDRIK

KONING van ZWEDEN
en NOORWEGEN

(Afst. Kr. v. Noorwegen 1905),
der GOTHEN en WENDEN

HERTOG v. OSTGOTLAND

zn. v. Oskar I Koning van
Zweden en Noorwegen en
Joséphine de Beauharnais,

Prs. v. Leuchtenberg

• Stockholm
21-1-1829

t Stockholm
8-12-1907

25
SOPIIIE

W1LHELMINE MAR1ANNE
HENR1ETTE

PRINSES van NASSAU

dr. v. Wilhelm Hertog van
Nassau en Pauline

Prinses van Wurtemberg

* Biebrich
9-7-1836

t Stockholm
30-12-1913

Biebrich
6-6-1857

12
OSCAR GUSTAF V ADOLF

KONING van ZWEDEN
HERTOG van VERMELAND

* SI. Drottningholm 16-6-1858
t SI. Drottningholm 29-10-1950

26
FRIEDRICII I

WILHELM LUDWIG,
HERTOG van ZAERINGEN,
Mkgf. v. BADEN en HOCH-
BERG, Ldgf. v. SPONHE1M
en EBERSTE1N, Hr. v. Rö-

TELN, BADENWE1LER en
MAHLBERG, REGENT v.

BADEN 1852, GROOTHER-
TOG v. BADEN 1856

zn. v. Leopold I
Groothertog van Baden en
Sofia Prinses van Zweden

• Karlsruhe
9-9-1826

t Mainau
28-9-1907

27
UHJISE

MARIE EL1SABETH,
PRINSES van PRUISEN

dr. v. Wilhelm I,
Duits Keizer en Koning
van Pruisen en Auguste
Prinses van Saksen-

Weimar-Eisenach

• Berlijn
3-12-1838

t Baden-Baden
23-4-1923

oo
Berlijn

20-9-1856

13
VICTORIA SOPHIE MARIE

PRINSES van BADEN

• Karlsruhe 7-8-1862
t Rome 4-4-1930

oo
Karlsruhe
20-9-1881

6

OSCAR FREDRIK V1LHELM

KONING van ZWEDEN, der
HERTOG van

* Stockholm 11-11-1882

3

* Stockholm 28-3-1910

OLAF GUSTAF VI ADOLF

GOTHEN en WENDEN,
SKONEN

oo I. Kst. Winds

IN'
VICTORIA SOF

PRINS

oo Stockholm, 24-5-1935 Frederik

Samenstelling: v. E. en K.

226



28
ALKRECIIT (ALBERT)

FRANZ AUGUST CARL
EMANUEL, PRINS van

SA KSEN-COBUR G-GOTHA,
HERTOG van SAKSEN

PRINCE-CONSORT 1857

zn. v. Ernst I Hertog van
Saksen-Saalfeld

(Coburg-Gotha) en Louise
Prinses van Saksen-Altenburg

• Rosenau
26-8-1819

t Kst. Windsor
14-12-1861

29
ALEXANDRINE

VICTORIA,
KONINGIN van GROOT-

BRITTANNIE en IERLAND
en van Haar KOLONIËN en

BEZITTINGEN in EUROPA,
AZIË, AFRIKA, AMERIKA

en OCEANIE enz.

KEIZERIN van INDIE 187J

dr. v. Edward Hertog v. Kent
en Strathearn en Victoria

Prinses van Saksen-Saalfeld

* Londen
24-5-1819

t Osborne
22-1-1901

oo
Londen

10-2-1840

14
AHTIIUR WILL1AM PATR1CK ALBERT

PRINS van GROOT-BRITTANNIE en IERLAND,
HERTOG van CONNAUGHT en STRATHEARN,

GRAAF van SUSSEX
(Afst. Troonopvol. rechten in Htgdom SAKSEN-COBURG

en GOTHA 1899)

* Londen, Buckingham Palace 1-5-1850
t Bagshot Park 16-1-1942

30
FRIEDRICII KARL

NIKOLAUS,
PRINS van PRUISEN

lnsp. Gen. 111 Mil. Insp. en
lnsp.d. CAVALERIE,

GEN ER. VELDMAAR-
SCHALK

zn. v. Karl Prins van Pruisen
en Marie Prinses van

Saksen-Weimar-Eisenach

* Berlijn
20-3-1828

t Jachtsl. Klein Rienecke
bij Potsdam

15-6-1885

31
MARIE ANNE

PRINSES van ANHALT

dr. v. Leopold Hertog van
Anhalt en Friederike
Prinses van Pruisen

• Dessau
14-9-1837

t Friedrichsrode
12-5-1906

oo
Berlijn

29-11-1854

15
LOUISE MARGARETE

ALEXANDRA VICTORIA AGNES
PRINSES van PRUISEN

* Potsdam, Marmor Palast 25-7-1860
t Londen, Clarence House 14-3-1917

oo
Kst. Windsor

13-3-1879

7

MARGARET VICTORIA AU GUSTA CHARLOTTE NORAH

PRINSES van GROOT-BRITTANNIE en IERLAND

* Bagshot Park 15-1-1882

5-6-1905

UD
X>UISE MARGARETA
'AN ZWEDEN

Coning van Denemarken, der Wenden en Gothen (2)

t Stockholm 1-5-1920
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BESCHRIJVING DER WAPENS VAN Z.M. KONING
KONSTANTINOS VAN GRIEKENLAND EN VAN

DIENS 16 BET-OVERGROOTOUDERS
(zie kw.staten met wapenafbeeldingen Gens Nostra, juni 1964, pag. 148, 152 t/m 155)

NB Vanwege de ingewikkeldheid van verschillende wapens zal niet steeds de voor de
leek dikwijls moeilijk verstaanbare heraldische volgorde en wijze van beschrijving
worden toegepast. Evenmin zal het mogelijk zijn in dit bestek de historisch-genea-
logische achtergronden te vermelden wanneer en waarom of hoe een bepaald wapen
als kwartier in de thans te bespreken wapenschilden is opgenomen.

Hoofdwapen

GRIEKENLAND (persoonlijk wapen des Konings): In blauw een zilveren kruis
beladen met het volledige wapen van Denemarken, zoals beschreven hieronder
bij Kw. 16 [N.B. het kruis wordt meestal in het staatswapen ook „verkort" afge-
beeld, d.w.z. de schildranden niet rakende]; Devies:

I2XY2 MOY II AFAniI TOY AAOY

Kw. 16

DENEMARKEN: Gevierendeeld met een opnieuw gevierendeeld middenschild met
gedeeld hartschild. De kruislijn van het grote schild belegd met het ietwat breed-
armig uitlopende zilveren, rood gezoomde Daneborg-kruis; kw. I. in goud bezaaid
met rode .harten (pompebledden of lindebladeren), 3 blauwe gaande leeuwen,
goud gekroond, rood getongd en genageld, boven elkaar (Koninkrijk Denemar-
ken); II. in goud 2 blauwe gaande leeuwen, rood getongd en genageld (Hertogdom-
Sleeswijk): III. doorsneden: a. in blauw 3 pouden kronen (symboliserende de drie
Noordse Koninkrijken in 1387/88 onder Koningin Margaretha van Denemarken
verenigd); b. gedeeld: 1. in rood een zilveren stokvis, goud gekroond (Ysland); 2.
doorsneden: a. in blauw een stappend langharig zilveren ramschaap (Faroer); b. in
blauw een zilveren opzittende ijsbeer (Groenland); IV. doorsneden: a. in goud een
verhoogde gaande blauwe leeuw, rood getongd, vergezeld beneden van 9 rode harten
(pompebledden of lindebladeren), 4-3-2 (wapenteken van het volk der Gothen); b. in
rood een gouden staande draak (lintworm) (wapenteken van het volk der Wenden):
middenschild: gevierendeeld: 1. in rood een zilveren „netelblad met drie nagels"
— in feite een zilveren veld met een rode uitgetande schildzoom — (Hertogdom
Holstein) met een hartschildje, doorsneden van zilver op rood (oud-Graafschap
Schaumburg); 2. in rood een sta.ande zilveren zwaan met opgeheven vleugels, zwart
gesnaveld en gepoot en met een gouden kroon om de hals (Heerlijkheid Stormarn);
3. in rood een steigerend zilveren paard met zwart tuig, bereden door een goud ge-
harnaste ridder met gesloten vizier, in de rechter opgeheven hand een zilveren zwaard
houdende (Landschap Dithmarschen); 4. in rood een gouden paardekop met
hals (Hertogdom Lauenburg); hartschild: gedeeld: I. in goud 2 rode dwarsbalken
(Graafschap Oldenburg); II. in blauw een gouden ankerkruis met spitse voet en
verhoogde dwarsarmen (Hoge Heerlijkheid Delmenhorst).

Kw. 17 en 27

HESSEN-KASSEL: Twee maal gedeeld en twee maal doorsneden, makende 9 kwar-
tieren, waarvan het vijfde ingenomen wordt door een schild van blauw met een
goud gekroonde en genagelde leeuw van zilver en rood 10 X gedwarsbalkt (Land-
graafschap Hessen; Heinrich I, 1244—1308, „het kind van Hessen", uit het Huis
Lotharingen-Brabant, door zijn moeder kleinzoon van Heilige Lodewijk IV van
Thüringen, w.o. Hessen en van de Heilige Elisabeth van Hongarije, noemde zich
sedert 1264 Landgraaf van Hessen, 1292 Rijksvorst); de overige kwartieren stellen
voor: 1. in zilver een zwart kruis (Groothertogdom Fulda); II. doorsneden: a.
gevierendeeld (tezamen het Vorstendom Hanau) 1. en 4. in goud 3 rode kepers
boven elkaar (Graafschap Hanau); 2. en 3. acht maal gedwarsbalkt van rood en
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goud (Graafschap Reineck); hartschild: doorsneden van rood op goud (Heerlijkheid
Münzenberg); b. in goud een rode (aanziende), blauw gekroonde, getongde en gena-
gelde leeuw (Graafschap Katzenelnbogen, dat na twist met Nassau van 1500—'57,
aan Hessen kwam, terwijl Nassau recht van wapen en titel-voering verwierf); III. in
zilver een rood patriarchaal kruis (Vorstendom Hersfeld); IV. doorsneden van zwart
op goud, het zwart beladen met een zilveren ster (Graafschap Ziegenhain); VI. door-
sneden van zwart op goud, het zwart beladen met 2 zilveren achtpuntige sterren,
naast elkaar (Graafschap Nidda); VII. in blauw een los in het veld staand gouden
Latijns kruis (Vorstendom Fritzlar); VIII. doorsneden: a. in rood 2 gouden gaande
leeuwen, boven elkaar (Graafschap Dietz, in 1479 aan Hessen toegevallen, doch bij
gedeelten aan Nassau, met het recht voor Hessen, wapen en titel te voeren); b. in
rood een van zilver op rood doorsneden schildje binnen een zilveren uitgetande
schildzoom „netelblad met de drie nagels" (Graafschap Schaumburg); IX. in zilver
2 zwarte dwarsbalken (Vorstendom Isenburg).

Kw. 18
RUSLAND: In goud een zwarte dubbelkoppige adelaar, rood gepoot, gesnaveld en

getongd, beide koppen gekroond met de gouden, rood eevoerde, Russische myter-
kroon, in de rechter klauw de gouden Russische keizerlijke scepter en in de linker
een gouden wereldbol (rijksappel) omgord en bekruist, op de borst een schildje van
rood met de zilver-geharnaste ridderfiguur van St. George op steigerend zilveren
paard gezeten met zijn lans een zwarte ongevleugelde draak met naar boven omge-
wende vuurspuwende bek, dodende (Moskou), vergezeld midden boven de adelaars-
koppen van een gouden, rood gevoerde, Russische Keizerskroon met naar beide
zijden uitwaaiende blauwe slippen (wapen der Keizerlijke Russische Grootvorsten).

Kw. 19 en 25

SAKSEN-ALTENBURG: Gevierendeeld: I. in zilver een rode roos, goud gekopt en
groen gepunt (Burggraafschap Altenburg); II. in zilver drie blauwe dwarsbalken
(Heerlijkheid Eisenberg); III. in goud, bezaaid met rode harten (lindebladeren?),
een omgewende zwarte leeuw, rood gekroond, genageld en getongd (Graafschap
Orlamünde); IV. in blauw een leeuw, doorsneden van goud op zilver (Heerlijkheid
Pleissen); hartschild gedekt met een rood gevoerde Koninklijke kroon: tien maal
gedwarsbalkt van zwart en goud met een rechte groene ruitkrans over alles heen
(Hertogdom Saksen).

Kw. 20
PRUISEN: Groot Koninklijk Wapen: Vijf maal gedeeld en acht maal doorsneden met

een rode schildpunt (representerende de Regaliën, de landsheerlijke- hoogheids-
rechten); op het middelpunt een hartschild van zilver met een zwarte adelaar, rood
getongd, goud gesnaveld en gepoot, Koninklijk gekroond, in de rechter klauw de
gouden Pruisische Koningsscepter en in de linker de blauwe, goud omgorde en be-
kruiste Rijksappel, de beide vleugels beladen met een gouden klaverstengel en de
borst met het gouden monogram van Koning Friedrich I, F(ridericus) R(ex), hel
schild gekroond met de ongevoerde Koninklijke Pruisische Kroon (Koninkrijk Prui-
sen); op de ereplaats een schild van zilver met een rode adelaar, goud gesnaveld en
gepoot, rood getongd, met de rode Keurhoed met hermelijnen opslag op de kop, in
de rechter klauw een gouden scepter en in de linker een ontbloot zwaard, de beide
vleugels beladen met een gouden klaverstengel en de borst met een blauw schildje
beladen met een gouden scepter (symboliserende het Aarts-Kameraarsambt van het
H.H.R. bekleed door de Brandenburgse Keurvorsten), het schild gedekt met de rode
Keurvorstenhoed met hermelijnen geschulpte opslag (Markgraafschap Brandenburg);
op de schildnavel een schild, doorsneden a. in goud een zwarte leeuw, rood ge-
kroond, getongd en genageld, binnen een van zilver en rood, acht maal geblokte
schildzoom (Burggraafschap Neurenberg); b. gevierendeeld van zilver en zwart
(Stamgraafschap Hohenzollern), het schild gekroond met de Vorstenkroon, drie-
beugelig, rood gevoerd en met hermelijnen opslag.
De 48 kwartieren van het hoofdschild geven de wapens van: bovenste rij, van links
(herald. rechts) naar rechts (herald. links): 1. in rood een zilveren springend paard
(Hertogdom Westfalen), 2. in zilver een zwarte adelaar, Koninklijk gekroond van
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goud, goud gesnaveld en gepoot, rood getongd, in de rechter klauw een gouden
scepter, in de linker een rijicsappel, de beide vleugels beladen met een gouden kla-
verstengel, de borst met een rood schildje, gekroond met een vijfbladige kroon en
beladen met een zilveren adelaar, goud gekroond, gesnaveld en gepoot [Polen]
(Groothertogdom Posen), 3. in goud een zwarte hertogelijk gekroonde adelaar, goud
gesnaveld en gepoot, rood getongd, beladen met een zilveren halve-maanvormige
borstbeugel die in het midden een zilveren breedarmig kruisje ondersteunt (Souve-
rein Hertogdom Silezië), 4. in zilver een zwarte adelaar, vijfbladig gekroond van
goud en goud gesnaveld en gepoot, rood getongd, in de rechter klauw een gouden
scepter en de linker een rijksappel, de beide vleugels beladen met een gouden
klaverstengel, de borst met een groen schildje beladen met een golvende zilveren
schuinbalk (Groothertogdom Neder-Rijn), 5. tien maal gedwarsbalkt van goud en
zwart met een groene gebogen ruitkrans over alles heen (Hertogdom Saksen), 6. in
zilver 3 rode meerbladen (Hertogdom Engern); tweede rij: 7. doorsneden van rood
op zilver (Hertogdom Magdeburg), 8. in rood een doorsneden schildje van zilver op
rood binnen een zilveren „netelblad" (Hertogdom Holstein), 9. in zilver een rode,
goud gesnavelde en gepote, rood getongde griffioen (Hertogdom Pommern), 10. in
goud bezaaid met rode harten een blauwe leeuw (Hertogdom Liineburg), 11. in goud
2 blauwe gaande leeuwen boven elkaar (Hertogdom Sleeswijk), 12. in rood 2 schuin-
gekruiste zilveren sleutels, de baarden afgewend, vergezeld boven van een zilveren
kruis (Hertogdom Bremen); derde rij: 13. in zilver een van rood en groen zes maal
links geschuinbalkte griffioen (Hertogdom Wenden), 14. in goud een zwarte leeuw,
rood getongd en genageld (Hertogdom Gulik), 15. in blauw een gouden dubbel-
staartige, gekroonde leeuw (Hertogdom Gelre), 16. in rood een goude karbonkel in
het hart beladen met een zilveren schildje (Hertogdom Cleve), 17. in zilver een
rode leeuw, blauw gekroond, getongd en genageld (Hertogdom Berg), 18. in goud
een zwarte griffioen (Hertogdom Kassuben); vierde rij: 19. in blauw een goud ge-
kroonde en genagelde leeuw, acht maal van rood en zilver gedwarsbalkt (Land-
graafschap Thüringen), 20. in goud een zwarte aanziende stierekop met afgerukt
halsvel, rood gekroond en getongd, met zilveren horens en neusring (Hertogdom
Mecklenburg), 21. in goud een zwarte adelaar, goud gesnaveld en gepoot, de borst
beladen met een zilveren halve-maanvormige beugel (Hertogdom Krossen), 22. in
rood een zilveren paardekop binnen een twaalf maal van zilver en zwart geblokte
zoom (Hertogdom Lauenburg), 23. in blauw een goud gekroonde en genagelde
leeuw, acht maal van zilver en rood gedwarsbalkt (Landgraafschap Hessen), 24. in
blauw een gouden zwart gevoegde drie-kantelige muur oprijzende vanuit de schild-
voet en reikende te halver hoogte van het schild (Markgraafschap Ober-Lausitz);
vijfde rij: 25. gedeeld: a. in rood een gouden kruis (Vorstendom Paderborn), b. in
zilver een rood ankerkruis (Graafschap Pyrmont), 26. doorsneden van goud op
blauw, in het eerste een halve zwarte leeuw met dubbele staart, rood gekroond,
getongd en genageld, rustende op de snijlijn; het blauw beladen met een trapgevel,
gevormd uit vijf rode liggende blokken, uitgaande van de voet en reikende met
de top tot de snijlijn (Vorstendom Rügen), 27. in zilver een stappende rode
stier (Markgraafschap Nieder-Lausitz), 28. in goud een omgewende, goud beslagen
blauwe jachthoorn, rood gesnoerd (Vorstendom Oranje, welks wapen en titel de
Koning van Pruisen verwierf bij de vrede van Utrecht dd. 11-4-1713 van Lodewijk
XIV, Koning van Frankrijk, aan wie eerstgenoemde zijn aanspraken ingevolge testa-
mentaire beschikking van Stadhouder Frederik Hendrik, Prins v. Oranje, op het
feitelijk bezit van het Prinsdom afstond, terwijl bij verdrag van Berlijn dd. 14-5-1732
van Willem IV Vorst van Nassau en Stadhouder der Nederlanden mede het recht
erkend werd wapen en titel van dit Vorstendom te voeren), 29. in zwart een gekroon-
de gouden aanziende harpij (adelaarlichaam met vrouwenbuste en -hoofd), boven
ter weerszijden van het hoofd en beneden ter weerszijden van de poten vergezeld
van een gouden ster(Vorstendom Oost-Friesland), 30. gedeeld van zilver en rood
(Vorstendom Halberstadt); zesde rij: 31. in zilver een zwart breedarmig kruis met
lelievoet (Vorstendom Verden), 32. in zilver een rood achtspakig rad (Vorsten-
dom Osnabrück), 33. in blauw een gouden dwarsbalk (Vorstendom Munster), 34.
in rood twee schuingekruiste zilveren sleutels, de baarden afgewend (Vorstendom
Minden), 35. gedeeld van rood en goud (Vorstendom Hildesheim), 36. in rood een
zilveren ankerkruis (Vorstendom Kammin); zevende rij: 37. in rood twee gouden
gebogen linkerschuinbalken (Graafschap Glatz), 38. in goud een zilveren dwars-
balk (Vorstendom Mors), 39. in zilver een zwart kruis (Vorstendom Fulda), 40.
in blauw, bezaaid met gouden rechtstandige blokjes een gouden gekroonde leeuw
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(Vorstendom Nassau; de Nassause erflanden werden bij het Weener Congres 31-5-
1815 aan Pruisen afgestaan, waarvoor Koning Willem I der Nederlanden, als
schadeloosstelling Luxemburg ontving), 41. in goud een zwarte hen met rode kam
en lellen, gouden snavel en poten staande op een groene drieberg die van de
onderschildrand uit gaat (Graafschap Henneberg), 42. gedeeld: a. in goud een van
rood en zilver in drie rijen geschaakte dwarsbalk (Graafschap Mark), b. in zilver
3 rode kepers (Graafschap Ravensberg); achtste rij: 43. in goud 3 blauwe om-
gewende hertshorens elk met vier punten boven elkaar (Graafschap Veringen);
44. in zilver zes elkaar aanstotende en de schildranden rakende rode ruiten in twee
rijen van drie (Graafschap Mansfeld), 45. geschaakt van rood en zilver in vier hori-
zontale rijen van drie (Graafschap Hohenstein), 46. gedeeld: I. in zilver 3 rode har-
ten (Graafschap Tecklenburg); II. in blauw een gouden anker (Graafschap Lingen),
47. in blauw een gouden stappend hert op een groene drieberg uitgaande van de
benedenschildrand (Graafschap Sigmaringen), 48. in rood een zilveren adelaar,
goud getongd, gesnaveld en gepoot (Hoge Heerlijkheid Frankfurt a.M.).

Kw. 21

SAKSEN-WEIMAR-EISENACH: Gevierendeeld: I. in blauw een omgewende goud
gekroonde en genagelde leeuw van rood en zilver acht maal gedwarsbalkt (Land-
graafschap Thüringen); II. in goud een zwarte dubbelstaartige leeuw, rood ge-
tongd en 'genageld (Markgraafschap Meissen); III. gedeeld: 1. in goud een zwarte
hen, rood gekamd en geleld en staande op een groene drieberg die van de beneden-
schildrand uitgaat (Graafschap Henneberg); 2. van zilver en rood gedeeld met
een schuinbalk over alles heengaande afwisselend van rood en zilver (Heerlijk-
heid Neustadt-Arnshaugk); IV. gedeeld: 1. in zilver een omgewende zwarte leeuw,
rood getongd en genageld met een gouden schuinbalk over alles heengaande
(Heerlijkheid Blankenhain); 2. acht maal geschuinbalkt van blauw en zilver (Heer-
lijkheid Tautenburg); hartschüd gedekt met een rood gevoerde Koninklijke kroot""
tien maal gedwarsbalkt van zwart en goud met een rechte groene ruitkrans over
alles heen (Groothertogdom Saksen).

Kw. 22

SAKSEN - COBURG en GOTHA, PRINS-GEMAAL (v. Grt. BRITTANNIE en IER-
LAND): Gevierendeeld: I. en IV. opnieuw gevierendeeld: 1. en 4. in rood drie
gouden, gaande, aanziende leeuwen, rood getongd, boven elkaar (Engeland); 2.
in goud een rode leeuw binnen een rode geleliede dubbele binnenzoom (Schot-
land); 3. in blauw een gouden harp met zilveren snaren (Ierland) en in het hoofd
over alles heengaande een zilveren barensteel met drie hangers, de middelste
beladen met een rood kruis, II. en III. tien maal gedwarsbalkt van goud en zwart
met een gebogen (ook wel rechte) groene ruitkrans over alles heen (Saksen).

Kw. 23

GROOT-BRITANNIE en IERLAND: Gevierendeeld: I. en IV. in rood drie gouden,
gaande, aanziende leeuwen, rood getongd, boven elkaar (Engeland); II. in goud
een rode leeuw binnen een rode geleliede dubbele binnenzoom (Schotland); III. in
blauw een gouden harp met zilveren snaren (Ierland).

Kw. 24

BRUNSWIIK-HANNOVER: Gevierendeeld: I. en IV. in rood drie gouden, gaande,
aanziende leeuwen, rood getongd, boven elkaar (Engeland); II. in goud een rode
leeuw binnen een rode geleliede dubbele binnenzoom (Schotland); III. in blauw een
gouden harp met zilveren snaren (Ierland), [Groot-Brittannië]; het kruispunt der
deel- en snijlijn beladen met een middenschild, verdeeld in drieën volgens een
omgekeerde gaffellijn; 1. in rood twee gouden, gaande, aanziende leeuwen, blauw
getongd, boven elkaar (Hertogen van Brunswijk, oudere lijn); 2. in goud bezaaid
met rode harten (lindebladeren?) een blauwe leeuw, rood getongd en genageld
(Hertogen van Lüneburg, oudere lijn); 3. in rood een springend zilveren paard
(Nedersaksen-Westfalen); het snijpunt der deel- en snijlijnen beladen met een
hartschildje van rood met de gouden keizerlijke kroon van het Heilige Roomsche
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Rijk der Duitsche Natie (symbool van het Aarts-Schatmeesterschap van het
H. R. Rijk; het middenschild gedekt met de gouden Koninklijke Hannoveraanse
kroon, rood gevoerd, en met hermelijnen onder haarband. (De Hannoveraanse tak
van het Brunswijkse Hertogengeslacht verwierf in 1708 de Keurvorstelijke waar-
digheid van het H. R. Rijk en in 1709 het Aarts-Schatmeesterambt van dat Rijk,
in 1727 werd hij geroepen tot de troon van Groot-Brittannië en anno 1816 ver-
heven tot het souvereine Koningschap van Hannover).

Kw. 28
KEIZERRIJK. DUITSLAND: In goud een zwarte, rood getongde, gesnavelde en ge-

pote Duits-Keizerlijke adelaar, de borst beladen met een zilveren schild waarop een
zwarte adelaar, goud gesnaveld en gepoot, Koninklijk gekroond, de beide vleugels
beladen met een gouden klaverstengel, in de rechter klauw een gouden Konings-
scepter en in de linker een blauwe, goud omgorde en bekruiste rijksappel houdende
(Koninkrijk Pruisen) en de borst beladen met een schildje, gevierendeeld van zilver
en zwart (Hohenzollern: stamhuis van het Pruisisch Koninklijke en Duits Keizer-
lijke geslacht). Op 18 Januari 1871 werd in het paleis van Versailles de stichting
van het nieuwe Duitse Rijk geproclameerd, terwijl aan Koning Wilhelm V van
Pruisen, door de gezamenlijke Duitse vorsten de Keizerskroon werd aangeboden.
Bij Z.M. Besluit van Koblenz dd. 3 Augustus 1871 werd het Duits-Keizerlijke
wapen vastgesteld met het schild, zoals boven omschreven.

Kw. 29
PRINCESS-ROYAL van Grt. BRITANNIE en IERLAND (KONINGIN van PRUISEN

en KEIZERIN van DUITSLAND, 1888): Het Koninklijk wapen van Groot-Britan-
nië en Ierland (zie aldaar) met in het hoofd over alles heengaande een zilveren
barensteel met drie hangers, de middelste beladen met een rode roos en de beide
andere beladen met een rood kruis (N.B. De kinderen van Koningin Victoria en
Prins Albert van Saksen-Coburg voerden hun resp. wapens — vooral vóór hun hu-
welijken — zoals hiervoor beschreven, doch vermeerderd met een hartschild van
Saksen: tien maal gedwarsbalkt van goud en zwart met een gebogen of ook wel
rechte groene ruitkrans over alles heen).

Kw. 30

SLEESWIJK HOLSTEIN: Gevierendeeld: I. in rood een gekroonde gouden leeuw,
blauw getongd en genageld, met de voorpoten een zilveren hellebaard met gekromde
steel vasthoudende (Koninkrijk Noorwegen); II. in goud twee blauwe gaande
leeuwen, rood getongd en genageld, boven elkaar (Hertogdom Sleeswijk); III. in
rood een zilveren netelblad (Hertogdom Holstein), beladen met een hartschildje
van zilver op rood doorsneden (oud Graafschap Schaumburg); IV. in rood een
staande zilveren zwaan met opgeheven vleugels, zwart gesnaveld en gepoot en met
een gouden kroon om de hals (Heerlijkheid Stormarn); in een ingedreven punt van
rood een steigerend zilveren paard met zwart tuig, bereden door een goud gehar-
naste bepluimde ridder met gesloten vizier, in de rechter opgeheven hand een
zilveren zwaard houdende (Landschap Dithmarschen); hartschild: gevierendeeld:
1. en 4. in goud twee rode dwarsbalken (Graafschap Oldenburg); 2. en 3. in blauw
een gouden ankerkruis met spitse voet enverhoogde dwarsarmen (Hoge Heerlijk-
heid Delmenhorst).

Kw. 31
HOHENLOHE-LANGENBURG: Gevierendeeld met een rode schildvoet; I. in goud

een zwarte dubbelkoppige adelaar (van het H. R. Rijk, dat het geslacht in de
Rijksvorstenstand verhief, anno 1764 resp. 1772); II. in blauw drie zilveren
lelies; III. in zilver twee zwarte gaande leeuwen boven elkaar (Graafschap Hohen-
lohe); IV. doorsneden: a. in zwart een gouden aanziende leeuw, goud gekroond;
b. geruit van zwart en goud (Langenburg); in een ingedreven punt van blauw een
zilveren leeuw, getongd en genageld van rood, goud gekroond met drie struis-
veren, één blauwe tussen twee zilveren; het snijpunt van deel- en snijlijnen beladen
met een rood schild met zilveren voet en gedekt met een rode puntmuts met
hermelijnen opslag.
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BESCHRIJVING DER WAPENS VAN H.M. KONINGIN
MARIA VAN GRIEKENLAND (PRINSES ANNE-MARIE
DAGMAR INGRID VAN DENEMARKEN) EN VAN HAAR

16 BET-OVERGROOTOUDERS
Hoofdwapen '

DENEMARKEN (na afscheiding van Ysland in 1944): Gevierendeeld met een opnieuw
gevierendeeld middenschild beladen met gedeeld hartschild. De kruislijn van het
grote schild belegd met het ietwat breedarmig uitlopende zilveren, rood gezoomde
Daneborg-kruis; kw. I. in goud bezaaid met rode harten (pompebledden of linde-
bladeren), 3 blauwe gaande leeuwen, goud gekroond, rood getongd en genageld,
boven elkaar (Koninkrijk Denemarken); II. in goud 2 blauwe gaande leeuwen,
rood getongd en genageld (Hertogdom Sleeswijk); III. doorsneden: a. in blauw
3 gouden kronen (de drie Noordse Koninkrijken van Skandinavië symboliserende,
die anno 1387/88 verenigd werden onder Koningin Margaretha van Denemarken);
b. gedeeld: 1. in blauw een stappend langharig zilveren ramschap (Faroer); 2. in
blauw een zilveren opzittende ijsbeer (Groenland); IV. doorsneden: a. in rood een
verhoogde gaande leeuw, rood getongd, vergezeld beneden van 9 rode harten
(pompebledden of lindebladeren), 4-3-2 (wapenteken van het volk der Gothen); b. in
rood een gouden staande gevleugelde vuurspuwende draak met krulstaart [lint-
worm] (wapenteken van het volk der Wenden); middenschild: gevierendeeld: 1. in
rood een zilveren „netelblad met drie nagels" — in feite een zilveren veld met rode
uitgetande schildzoom — (Hertogdom Holstein) met een hartschildje, doorsneden
van zilver op rood (oud-Graafschap Schaumburg); 2. in rood een staande zilveren
zwaan met opgeheven vleugels, zwart gesnaveld en gepoot en met een gouden
kroon om de hals (Heerlijkheid Sstormarn); 3. in rood een steigerend zilveren
paard met zwart tuig, bereden door een goud geharnaste ridder met gesloten vizier,
in de rechter opgeheven hand een zilveren ontbloot zwaard houdende (Landschap
Dithmarschen); 4. in rood een gouden paardekop met hals (Hertogdom Lauenburg);
hartschild: gedeeld: I. in goud 2 rode dwarsbalken (Graafschap Oldenburg); II. in
blauw een gouden ankerkruis met spitse voet en verhoogde dwarsarmen (Hoge
Heerlijkheid Delmenhorst).

Kw. 16
DENEMARKEN: zie hiervoor.

Kw. 17
HESSEN-KASSEL: zie hiervoor.

Kw. 18 en 24

ZWEDEN en NOORWEGEN: Gedeeld: de deellijn belegd met een gouden breedarmig
kruis, welks linker dwarsarm ontbreekt; I. doorsneden (de snijlijn bedekt door de
rechter dwarsarm van het gouden breedarmige kruis): a. in blauw 3 gouden kronen
(de drie Noordse Koninkrijken symboliserende) (Zweden); b. in blauw een rood
getongde en genagelde, gouden gekroonde leeuw gaande over drie zilveren gol-
vende linker-schuinbalken (wapen van het Zweedse adellijke geslacht Folkunger,
dat van 1250—1387 de koninklijke waardigheid uitoefende in Zweden, vanaf 1319
in Noorwegen en vanaf 1375 in Denemarken); ü . in rood een gouden gekroonde
leeuw met in de beide voorklauwen een zilveren bijl (van St. Olav) houdende met
lange gebogen gouden steel; hartschild: gedeeld: I. een gouden gebonden garve
over een in drieën schuin-gedeeld veld van blauw, zilver en rood (wapen van het
adelijke Zweedse geslacht Wasa, dat van 1523—1654 in Zweden en van 1587—1668
mede in Polen met de Koninklijke waardigheid bekleed was); b. in blauw een zil-
veren zwart gevoegde boogbrug op twee pijlers oprijzende uit zilver golvend
water dat van de beneden-schildrand uitgaat en voorzien van twee zilveren,
zwart gevoegde drie maal gekanteelde torens, naast elkaar op de brug, vergezeld
boven van een gouden omziende adelaar met neergeslagen vleugels en staande
op een gouden bundel bliksemschichten (Frans-Keizerlijke symbolen, vanwege
de verheffing tot het principaat van Ponte Corvo door Keizer Napoleon I) en
overtopt door zeven gouden sterren tezamen het sterrebeeld van de Grote Beer
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vormende (Bernadotte-Ponte Corvo; Jean Bernadotte, 1763—1844, Frans Maar-
schalk 1804, verheven tot Prins van Ponte Corvo 1806, verkoren tot erfprins van
Zweden door de Zweedse Generale Staten en door Koning Karel XIII als zoon en
opvolger geadopteerd met de namen Carl Johan 1810, Koning van Zweden en
Noorwegen 1818 met de namen Carl XIV Johan).

Kw. 19

LOUISE PRINSES der NEDERLANDEN: In een met gouden staande blokjes bezaaid
blauw veld een gouden leeuw, koninklijk gekroond, met rode tong en nagels, in de
rechter voorklauw een ontbloot zilveren zwaard met gouden gevest in schuins-
linkse stand ophoudende, in de linker voorklauw een bundel van zeven zilveren
pijlen houdende, punten van goud en omhoog gericht, tezamen gebonden met een
gouden lint, het geheel in het hoofd gebroken door een rode barensteel met vijf
hangers (wapen vlg. art. 1 en 6 van het Kon. Besl. dd. 24 Augustus 1815, no. 71,
Stbld. no. 46).

Kw. 20

MECKLENBURG-SCHWER1N: Eén maal gedeeld en twee maal doorsneden, gevende
zes kwartieren met als hartschild: doorsneden van rood op goud (Graafschap
Schwerin); kw. I. in goud een goud gekroonde, zilver gehoornde zwarte aanziende
stierekop met afgerukt halsvel en rood opengesperde bek (Hertogdom Mecklen-
burg); II. in blauw een gouden griffioen met rode tong en nagels (Heerlijkheid
Rostock); III. doorsneden: a. in blauw een gouden griffioen met rode tong en
nagels; b. effen groen met een zilveren zoom (Vorstendom Schwerin); IV. in rood
een verkort zilveren kruis met verhoogde dwarsarmen en goud gekroond (Vorsten-
dom Ratzeburg); V. in rood een uit de linker-bovenhoek komende vrouwenarm,
naar boven gebogen met aan de schouder pofmouwen en een lint gewonden om
de pols en geslagen over de onderarm, alles van zilver en met duim en wijsvinger
een gouden diamanten ring ophoudende (Heerlijkheid Stargard); VI. in goud een
schuins-links geplaatste, aanziende, goud gekroonde en zilver gehoornde zwarte
stierekop met rode tong (Vorstendom Wenden; Heerlijkheid Werle).

Kw. 21

REUSS: Gevierendeeld: I. en IV. in zwart een rood gekroonde, getongde en genagelde
gouden leeuw (Vorstendom Reuss); II. ,en III. in zilver een stappende gouden
kraanvogel (Heerlijkheid Kranichfeld).

Kw. 22
RUSLAND: zie hiervoor.

Kw. 23

BADEN: In goud een rode schuinbalk (Groothertogdom Baden).

Kw. 25

HERTOGDOM NASSAU: (wapen goedgekeurd met instemming van de landsregering
van Nassau-Usingen dd. Wiesbaden 26 Juni 1805, door Friedrich Wilhelm Vorst
van Nassau-Weilburg bij Vorst. Besl. dd. 20 Juli 1805, ondanks de omissie van het
kwartier Mainz in het middenschild, voor welks opname de Vorst — sedert 30
Augustus 1806 Hertog — zich uitdrukkelijk had uitgesproken). Hoofdschild: drie
maal gedeeld en drie maal doorsneden, gevende zestien kwartieren, waarvan er
echter slechts 12 zichtbaar zijn, daar de andere bedekt worden door een gevieren-
deeld middenschild met hartschild: Op een met goud staande blokjes bezaaid
veld een gouden leeuw, rood gekroond, getongd en genageld (Vorstendom Nas-
sau); middenschild: gevierendeeld: 1. in zilver een rood kruis (Keurvorstendom
Trier); 2. in zwart een gouden leeuw, rood gekroond, getongd en genageld en met
dubbele staart (Keurvorstendom Pfaltz b. Rhein); 3. in rood een gouden aanziende
leeuw (Graafschap Sayn); 4. in zilver een zwart kruis (Keurvorstendom Keulen);
[terwijl in een ingedreven punt (tussen de kwartieren Sayn en Köln) het wapen
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Mainz had behoren opgenomen te worden, zoals het voorkwam op een ontwerp
tekening van de Geheimraad Medicus bij schrijven van 8 Maart 1804: in rood een
zesspakig zilveren rad (Keurvorstendom Mainz)]. De wapens van de geestelijke keur-
vorstendommen, Trier, Keulen (en Mainz) danken hun opname in het grote Her-
togelijk-Nassause wapenschild aan het feit dat Nassau voor het verlies van links-
Rijnse gebieden schadeloos gesteld werd met gedeelten van die inmiddels opge-
heven keurvorstendommen. Hoofdschild: bovenste rij, van links (herald. rechts)
naar rechts (herald. links): I. in goud een zwarte leeuw, rood getongd en genageld
(Graafschap Königstein); II. in rood twee boven elkaar geplaatste gouden aanzien-
de gaande leeuwen (Graafschap Dietz); III. in goud twee boven elkaar geplaatste
rode aanziende gaande leeuwen (Graafschap Weilnau); IV. in goud een rode aan-
ziende leeuw, blauw gekroond, getongd en genageld (Graafschap Katzenelnbogen);
tweede rij: V. in blauw drie zilveren klophamers (Burggraafschap Hammerstein;
aangenomen sprekend wapen naar de wapens van de anno 1398 resp. 1410 uitge-
storven oudere en jongere lijnen van het oorspronkelijke burggraven geslacht
Hammerstein, wier land door Keizer Karel IV in 1374 geschonken werd aan het
Aartsstift Trier, van welk deze burggraven leenmannen en erfbaanderheren wer-
den); VI. in goud een zwarte leeuw, rood gekroond, getongd en genageld (Heer-
lijkheid Mahlberg); derde rij: VII. in groen een gouden schuinkruis, gecantonneerd
van 3 gouden kruisjes (Heerlijkheid Merenberg); VIII. in blauw een van rood en
zilver geschaakte dwarsbalk in twee rijen, het veld boven en beneden beladen
met zeven (4—3) staande gouden blokjes (Heerlijkheid Limburg a.d. L.); vierde rij:
IX. in zilver 3 rode kepers, boven elkaar (Heerlijkheid Eppstein); X. in zilver
twee zwarte palen, naast elkaar (Graafschap Wittgenstein); XI. in rood een
zilveren zwart gevoegde burcht, bestaande uit een muur, de schildranden rakende,
waarop twee zilveren torens, elk met drie kantelen, met in elke toren een
rood schietgat; tussen de torens een driehoekige gevel met rond rood raampje,
gesloten poort met blauwe dubbele deur, links en rechts vergezeld van een rood
schietgat (Heerlijkheid Homburg in het Graafschap Altenkirchen); XII. in zwart
een zilveren linker schuinbalk, beladen met drie omgewende zwarte everzwijn-
koppen, rood getongd en met zilveren slagtanden, horizontaal gesteld boven elkaar
in de richting van de balk (Heerlijkheid Freusburg).

Kw. 26

BADEN: zie hierboven. Hoewel de Grootvorsten van Baden (en de leden van hun Huis)
als staatshoofd het eenvoudige stamwapen (in goud een rode schuinbalk) voerden,
de algemene tendens volgende uit het begin van de 19e eeuw tot vereenvoudiging
van de blazoenen (zie o.m. Pruisen, Nederland, Saksen, Nassau enz.), bezigden zij
als hoofd van hun geslacht dikwijls het wapen van de lijn Baden-Baden wier goe-
deren in 1771 bij uitsterven van deze oudste linie van hun Huis door de jongere
Baden-Durlach's werden beërfd, en hetwelk wij hier publiceren. Overigens ver-
schilden de wapens van de Badense en de Durlachse lijnen slechts in de rang-
schikking der kwartieren en het voorkomen van één kwartier meer in het Baden-
Badense schild. Het „familiewapen" (tegenover het „staatwapen") der Markgraven
(1189), Keurvorsten (1803) en Grootvorsten (1806) van Baden en Hertogen van
Zahringen (1806) wordt beschreven: twee maal gedeeld en twee maal doorsneden,
gevende negen kwartieren, van welke het vijfde en middelste kwartier wordt inge-
nomen door een hartschild van goud met een rode schuinbalk (Baden, oorspron-
kelijk Zahringen); kw. I. geschaakt van rood en zilver in vier verticale en vier
horizontale rijen, gevende 16 vakken (Achter-Graafschap Sponheim); II. door-
sneden: a. in zilver een rode roos, blauw geknopt; b. in goud een zwart (man)
beer-everzwijn op groene grond (Graafschap Eberstein); III. in zilver een rode
goud gekroonde leeuw (Landgraafschap Breiszgau); IV. in rood een gouden paal
beladen met 3 zwarte kepers boven elkaar (Heerlijkheid Badenweiler); VI. in
blauw een liggende zilveren adelaarsvleugel beladen met een gouden klaverstengel
met de toppen naar beneden en rechts gericht (Landgraafschap Sausenberg);
VII. golvend doorsneden van goud op blauw, het goud beladen met een rode halve
leeuw rustende op de golfsnede, het blauw met twee zilveren golvende dwarsbalken
beladen (Heerlijkheid Röteln); VIII. gedeeld: 1. in goud een rode dwarsbalk (Heer-
lijkheid Lahr); 2. in goud een zwarte goud gekroonde leeuw (Heerlijkheid Mahl-
berg); IX. geschaakt van blauw en goud in vier verticale en vier horizontale rijen,
gevende 16 vakken (Voor-Graafschap Sponheim).

235



Kw. 27 en 30
PRUISEN: In zilver een zwarte adelaar, rood getongd, goud gesnaveld en gepoot,

Koninklijk gekroond, in de rechter klauw de gouden Pruisische Koningsscepter en
in de linker de blauwe, goud omgorde en bekruiste Rijksappel, de beide vleugels
beladen met een gouden klaverstengel en de borst met het gouden monogram van
Koning Friedrich I: F(ridericus) R(ex) [wapen der Koninklijke Pruisische Prinsen
en Prinsessen].

Kw. 28

SAKSEN-COBURG en GOTHA, PRINS-GEMAAL (v. Grt. BRITANNIE en IER-
LAND): zie hiervoor.

Kw. 29
GROOT-B RIT ANNIE en IERLAND: zie hiervoor.

Kw. 31
ANHALT: Twee maal gedeeld en drie maal doorsneden, gevende twaalf kwartieren,

van welke het vijfde kwartier wordt ingenomen door een schild gedeeld: 1. in
zilver een halve rode adelaar, goud gesnaveld en gepoot, rood getongd, komende
uit de deellijn (Mark Brandenburg); 2. tien maal gedwarsbalkt van zwart en goud
met een gebogen groene ruitkrans over alles heen (Saksen); kw. I. tien maal ge-
dwarsbalkt van zwart en goud met een gebogen groene ruitkrans over alles heen
(Hertogdom Saksen); II. in blauw een gouden gekroonde adelaar, rood getongd
(Palts Saksen); III. in zilver 3 rode meerbladen (Hertogdom Engern); IV. in zilver
een zwarte, goud gekroonde en gehalsbande, rood getongde omgewende beer klim-
mende schuins naar boven, met drie poten — de linker voorpoot opgeheven —
op de middelste kantelen van een rode, zwart gevoegde, vijf maal getinneerde
muur, komende uit de voet, schuin naar links oplopende en voorzien van een
gouden gesloten poortdeur (wapen van het geslacht Beringer); VI. tien maal ge-
dwarsbalkt van zwart en goud (Heerlijkheid Ballenstedt); VII. geschaakt van zwart
en zilver in drie verticale en vier horizontale rijen, gevende 12 vakken (Graaf-
schap Askanië/Aschersleben); VIII. gevierendeeld van goud en rood (Graafschap
Waldersee); IX. in blauw twee gouden linker-schuinbalken (Hoog- of Gouw-
Graafschap Warmsdorf); X. in blauw een zilveren omziende adelaar, goud gesna-
veld en gepoot, rood getongd (Graafschap Mühlingen); XI. effen rood (voor de
Regaliën, de landsheerlijke- hoogheidsrechten); XII. in zilver een zwarte, zilver
gehalsbande en rood getongde beer klimmende schuins naar boven, met drie poten
— de rechter voorpoot opgeheven — op de middelste kantelen van een rode, zwart
gevoegde, vijf maal getinneerde muur, komende uit de voet, schuin naar rechts
oplopende en voorzien van een van het veld geopende poort (Heerlijkheid Bern-
burg).

EEN MERKWAARDIGE GEMEENSCHAPPELIJKE AFSTAMMING EN
VERWANTSCHAP VAN ENIGE REGERENDE EUROPESE VORSTENHUIZEN

Hoewel het overgrote gedeelte van de Grieks-Deense Koninklijke gehuwden, van hun
zusters en van hun regerende Europese Vorstelijke gasten (H.H.M.M. Konstantinos van
Griekenland en Anne Marie van Denemarken, wijlen Pavlos I van Griekenland en
Friederike van Hannover — ouders van de bruidegom —, Frederik IX van Denemar-
ken en Ingrid van Zweden — ouders van de bruid —, Gustav VI van Zweden en wijlen
Margaret van Grt. Brittannië en Ierland — grootouders van de bruid van moederszijde,
Juliana der Nederlanden, Boudewijn van België, Olaf V van Noorwegen en Prins Philip,
Hertog van Edinburg) onderling — dikwijls meerdere malen — ten naaste verwant is
door het gemeenschappelijk voorouderpaar Koning Friedrich Wilhelm III van Pruisen
en Koningin Louise geb. Prinses van Mecklenburg-Strelitz, welbekend uit het begin van
de 19e eeuw door de Europees zo belangrijke oorlogen en vredes, maar vooral door de
ontmoeting te Tilsit in 1807 met Keizer Napoleon I, is genealogisch het meest curieus
de afstamming uit de creoolse Beauharnais', die de Majesteiten en (Koninklijke) Hoog-
heden van Zweden. Denemarken. Noorwegen, België en Monaco verbindt.

Een kleine kwartierstaat van Eugène de Beauharnais (1781—1824), voorvader van
de tegenwoordige Koningen van Zweden, Denemarken, Noorwegen en België en een
stamreeks van diens nicht Stéphanie de Beauharnais (1789—1860), voormoeder van de
Vorsten van Zweden, Denemarken, België (langs twee lijnen) en van Monaco moge
hier volgen gesierd met de wapens Beauharnais en de Tascher de la Pagerie. A.R.K.
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BOEKBESPREKINGEN

Nederlands Patriciaat, 50e jaargang (1964). Uitgave van het Centraal
Bureau voor Genealogie, Nassaulaan 18, 's-Gravenhage. 543 blz. 12°.

Deze jubileum-jaargang van dit terecht zo geprezen en veel-geraadpleegde boekje
opent met een voorwoord van de Voorzitter van de Stichting Centraal Bureau voor
Genealogie, waarin deze onder de titel „Vijftig jaargangen Nederland's Patriciaat" onder
meer een terugblik geeft over de geschiedenis en de geleidelijke veranderingen in het
„blauwe boekje". Al degenen, die regelmatig van het „Patriciaat" gebruik maken (en
wie onzer doet dat eigenlijk niet?) zij de lezing ervan van harte aanbevolen. Men
ervaart er iets uit van de problemen, waarvoor de bewerkers der genealogieën die het
tot opname brachten, zich gesteld zagen, maar méér nog wordt hier de weg gewezen
naar de mogelijkheden om tot een sociografische benadering van sociale veranderingen
binnen een zich steeds toch weer vernieuwde groep te geraken.

Deze jaargang is de laatste, welke onder redactie van de heer F. de Josselin de Jong
is gereedgekomen. Een woord van dank, ja van bewondering ook, voor wat hij van
Nederland's Patriciaat heeft gemaakt, is hier zeker op zijn plaats. Een auteur (en ook
een redacteur) verricht zijn werkzaamheden nooit in direct contact met de lezers.
Omgekeerd treden lezers en gebruikers van dit jaarboek slechts zelden met de redak-
teur in contact. Het zij mij daarom vergund mij hier aan te sluiten bij de dank, welke
het Bestuur van het Centraal Bureau in de Inleiding aan zijn adres richt en voor een-
maal deze ,stilte" te doorbreken om hem, namens de talloze gebruikers van het Patri-
ciaat, van harte te danken voor al wat hij in deze jaren deed voor dit boekje, en
daarmee ook voor hen.

Het merendeel van de thans gepubliceerde genealogieën zijn herbewerkingen van
reeds vroegere publicaties, nl. die betreffende de geslachten Alberdingk (Thijm), Beets,
Buma, Fock, Fokker, Geertsema, Gunning, Van Heek, (Linthorst) Homan, Hudig,
Van der Mandele, Mathon, Patijn, Pierson, Royaards, Staring, Van Tets en Tilanus.
In vele gevallen kon de stamreeks dezer geslachten verder worden opgevoerd, en konden
met name de oudere generaties worden aangevuld. Uiteraard zijn ook de laatste
generatie(s) nu verder uitgebreid.

Nieuw zijn de publicaties betreffende de geslachten Van Berckel, Bischoff (van
Heemskerck), Van Gogh, Haitink, Kortenhorst, Mansholt, Philips, (Verrijn) Stuart en
(Giltay) Veth. Afgezien van de geslachten Kortenhorst en Tilanus bestond over geen
van deze geslachten literatuur van enige omvang. Gezien de (volkomen ten onrechte)
enkele decennia terug nog wel bestaande schroom ten aanzien van de herkomst van
de familie Philips, ben ik met name over deze publicatie verheugd, al kon (gezien nu
eenmaal het feit, dat het hier nu eenmaal om een genealogie Philips ging en niet om
een genealogie Presburg) helaas niet gewezen worden op de fascinerende relatie tot
Karl Marx. Diens moeder was n.l. een zuster van de grootmoeder van de oprichter van
het Philips-concern. Karl Marx was herhaaldelijk bij zijn oom Lion Philips in Zalt-
bommel op bezoek en onderhield deze relatie zeker tot 1870. In gevallen als deze
voelt men de wens in zich opkomen, dat het Patriciaat zich van tijd tot tijd eens kleine
excursen zou veroorloven (zoals b.v. het Deutsches Geschlechterbuch dat doet). Jammer
is het ook dat het mooie en sprekende wapen, indertijd door ons te vroeg overleden lid,
de heer D. Rühl voor de familie ontworpen en geschilderd, ontbreekt. Maar ook zonder
dat zijn wij dankbaar.

Jhr. Mr. C. C. van Valkenburg. Nederlandse Adel. AO-reeks nr. 1011,
uitgave van de Stichting 1V1O, Koninginneweg 62, Amsterdam. 1964. 16
pag. 12°.

Het 150-jarig bestaan van de Hoge Raad van Adel, waaraan ook in de kolommen
van Gens Nostra aandacht is besteed, was voor de redactie van de welbekende, popu-
laire AO-reeks aanleiding bovenstaand geschrift erin op te nemen.

Enkele jaren geleden gingen enkele Nederlandse economen een weddenschap aan,
of het mogelijk zou zijn, de „hele" economie in 16 bladzijden samen te vatten. Een
hunner waagde de stoute stap en korte tijd later verscheen het geschrift... dat feitelijk
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alleen leesbaar was voor hen, die de draagwijdte en problematiek achter elke zin, elke
zinsnede, ja soms achter een enkel woord reeds kenden. Dat laatste is met dit katerntje
gelukkig niet het geval; rustig exposerend, hier en daar het betoog met enkele treffende
voorbeelden toelichtend, vormt dit brochuretje een voortreffelijke oriëntatie omtrent
een onderwerp waarover bij the man in the street nog zoveel misvattingen bestaan.
Het siert de redactie van de AO-reeks, dat zij dit geschrift in hun bonte reeks hebben
opgenomen; het vormt een tegenstelling tot sommige dagbladpublicaties van de laatste
maanden, die helaas niet verder kwamen dan het alleen badinerende.

R. S. Roorda. De grafschriften, enz. van Leeuwarderadeel. Leeuwarden,
Fryske Akademy, 1964. 27 blz. 8°.

De commissie van redactie van de „Grafschriften tussen Flie en Lauwers", zich
realiserend dat een definitieve uitgave van de genealogische en heraldische merkwaar-
digheden in en om de kerken van de meeste Friese gemeenten nog vele jaren op zich
zal laten wachten, heeft een kleine voor-uitgave het licht doen zien. Schr. maakte n.l.
een opsomming van datgene, wat ten aanzien van de thans tot Leeuwarderadeel
behorende plaatsen aan dergelijke gegevens op het Rijksarchief te Leeuwarden berust
en biedt ons dit nu in stencilvorm aan. „De commissie verwacht" [ik citeer nu letterlijk
de inleiding] „dat de op dit terrein werkzame sneupers met dit boekje zullen werken,
d.w.z. nagaan, of zij verbeteringen of aanvullingen kunnen aanbrengen (en deze dan
doorgeven aan de ambtenaren van het Rijksarchief)".

Ik kan me voorstellen, dat de redactiecommissie medewerking inroept, wellicht mede
in de hoop dan meer mensen voor de definitieve uitgave te interesseren. Daar is niets
tegen, maar het lijkt me toch wel zeer twijfelachtig, of men met déze publicatie de
juiste weg daartoe gekozen heeft. Zoals te verwachten is, komt men bij de grafschriften
nogal wat graven van predikanten tegen. Wil men nu werkelijk volhouden, dat men
ten aanzien van hen niet over aanvullende gegevens beschikt? Maar nog veel curieuzer
wordt het, als wij de commissie onze medewerking zien inroepen bij namen als Van
Burmania, Van Eysinga, Entens, Van Haersma, Grovestins, Van Humalda, enz. enz.
Denkt men nu werkelijk, dat wij nu brieven gaan schrijven aan „de ambtenaren van
het Rijksarchief" om hun te vertellen, dat er b.v. nog een Nederland's Adelsboek
bestaat? Kom nou!

Het ware op zijn minst een kwestie van beleefdheid geweest ten aanzien van hen,
wier medewerking men nu inroept, wanneer men voor annotatie uit hetgeen reeds
gedrukt is, had gezorgd. Er was dan heus nog genoeg voor de „sneupers" overgebleven.
Zowel van auteur als uitgeefster zijn wij beter gewend!

Dr. A. J. Teychiné Stakenburg. Gijsbert Karel van Hogendorp, wegwijzer
naar nieuwe tijden. Rotterdam-'s-Gravenhage, N.V. Uitgeverij Nijgh en Van
Ditmar, 1963. 88 blz. 12°.

In de bekende serie „Roterodamum", een reeks boekjes over heden en verleden van
Rotterdam, is naar aanleiding van de herdenking van 1813 bovenstaand geschriftje
verschenen. In het voorwoord stelt schr. duidelijk de bedoeling van zijn opusculum
uiteen: de literatuur over Van Hogendorp is weliswaar groot, maar merendeels geba-
seerd op 19e-eeuwse werken. En zelfs de voortreffelijke biografie van Henriëtte de
Beaufort (afgelopen najaar als min of meer luxueuze „pocket" nog herdrukt in een
gewijzigde derde druk) gaat slechts ten dele rechtstreeks op archivalia terug. Schr. was
nu echter door een genereus gebaar van de familie in staat, inzage te nemen van
stukken die het privé-leven van Gijsbert Karel raken en die ook thans nog in haar
bezit zijn.

Hetgeen hij ons nu meedeelt is ongetwijfeld interessant, maar vormt toch niet meer
dan hier en daar een kanttekening, een kleine accent-verschuiving op het totaal-bet.-ld
van Van Hogendorp, zoals ons dat (met name door de magistrale biografie van Mevr.
De Beaufort) voor ogen staat. De kleine omvang waartoe schr. zich moest beperken
(èn natuurlijk de geringe aantrekkelijkheid van te herschrijven, wat al elders zo vaak
is geschreven) heeft tot gevolg gehad, dat dit boekje als biografie niet zo indringend is,
en een enkele maal wel wat buiten proporties. Soms is ook de formulering wel eens

. wat slordig, of veronderstelt schr. bij de lezer al te veel voorkennis. Wanneer hij op
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pag. 58—59 b.v. enkele strofen citeert uit Bilderdijk's bekende „Afscheid", dan sug-
gereert dat, gezien de context, dat Bilderdijk geen oog gehad zou hebben voor de
penibele staatkundige en economische toestand in 1811. Niets is echter minder waar
dan dat! Die slot-strofen geven een toekomst-visioen, dat (ook vers-technisch) in sterk
contrast staat met het voorgaande.

Bepaald misleidend lijkt het mij voorts, dat schr. ten aanzien van Van Hogendorp's
denkbeelden in 1787 stelt (op de overgang van pag. 31—32): „Dit voorstel zou, was het
aanvaard, de regeringsvorm van aristocratisch volkomen democratisch gemaakt heb-
ben". Nu stelt de hedendaagse lezer zich bij „volkomen democratisch" nog wel iets
anders voor dan de even tevoren genoemde „kiescollegiën van aanzienlijke burgers".
Maar ook naar het toenmalig woordgebruik is deze formulering onjuist: de „demo-
craten" dier jaren waren juist. . . . de Patriotten! Werkelijk democratisch in onze zin
was slechts de constitutie van 1798, waar Van Hogendorp zich uiteraard verre van
hield.

Dat Onno Zwier van Haren nadat hij zich in Wolvega had teruggetrokken „de
welluidendste zangen, die de achttiende-eeuwse letterkunde heeft voortgebracht" dichtte,
is een kwestie van persoonlijke smaak. In hoeverre is die „welluidendheid" overigens
te danken aan Feith en Bilderdijk, die in 1785 een verbeterde editie van De Geuzen
bezorgden?

Mijn grootste bezwaar geldt echter de opvatting van de auteur (pag. 10; gezien de
lengte kan ik de passage moeilijk in haar geheel citeren) dat de perioden 1795—1806,
1806—1810 en'1810—1813 slechts „aanhangsels" zijn van de Republiek, aan de an-
dere kant waarvan dan glorieus het Koninkrijk der Nederlanden staat, „gevest op de
basis van onze eerste grondwet uit 1814". Reeds bij de herdenking in 1913 heeft men
er allerwegen, en terecht, pp gewezen hoezeer ons koninkrijk werd opgebouwd met
bouwstenen uit de Franse tijd. Aan de slordige formulering „onze eerste grondwet uit
1814" ga ik dan maar voorbij.

Kortom: voor zover dit boekje aanvullende gegevens verstrekt is het waardevol, maar
voor het algemeen verband oriëntere men zich eerst elders.

D. H. Couvée en Dr. G. Pikkemaat. 1813—15, ons koninkrijk geboren.
Alphen aan de Rijn. N. Samsom N.V., 1963. 191 blz. klein 8°.

Niet alleen over het jaar 1813 zelf, ook over de diverse herdenkingen ervan zou men
een historische studie kunnen schrijven. Over die van 1863 en 1913 is dat gedeeltelijk
zelf reeds gedaan, maar ik vrees dat ons nageslacht onze herdenking, in 1963, uiterst
kritisch zal beoordelen. Het is te hopen, dat zij die na ons komen, bovenstaand boekje
dan over het hoofd zullen zien. De kans daartoe is helaas niet groot, want het heeft een
ruime verspreiding gevonden.

Laat ik, alvorens deze zwartgallige gedachten te staven, vooropstellen dat het op
zichzelf een voortreffelijke gedachte was de gebeurtenissen van 150 jaar geleden nog
eens te verhalen, en dat dan op een moderne wijze te doen. Niet ieder van ons heeft
meer de tijd en de lust b.v. de vier turven van Koolemans Beijnen (uit 1913) te gaan
doorwerken. Bovenal verwachten wij een wat moderner „toon", zo goed als ook de (op
het eerste gezicht in dit boekje zeer aantrekkelijke) illustratie levendiger kan zijn dan
de vaak zo fraaie, maar ook saaie portrettengalerij in oudere werken. Vlotheid, moderne
aanpak, dat alles hoeft toch niet ten koste van het gehalte te gaan? Helaas was dit hier
wel het geval. Wanneer we de ons nu aangeboden tekst lezen, dan wrijven we ons van
tijd tot tijd de ogen van verbazing uit.

In de eerste plaats is daar de compositie. Gezien de titel verwacht men, dat het relaas
om zo te zeggen wel zal afbreken na de overwinningsparade na Waterloo. Maar nee:
in het laatste hoofdstuk krijgen we gelijk nog de Belgische omwenteling mee en zelfs
nog ruim vier bladzijden lang de kwestie-Henriette d'Oultremont. Nu vind ook ik het
boek van Dr. Roppe zeer geslaagd, maar dat hoeft toch niet te betekenen dat we ons
reeds in 1815 gaan bezig houden met dat „omstreden huwelijk" van 1841?

Maar goed, we kijken naar de dag der dagen: 30 november 1813. Arie Pronk, aldus
schr. (pag. 37—38) „hulde zich uit puur enthousiasme van top tot teen in een grote
oranje vlag en holde als een stuk vuurwerk de Scheveningse weg af. Hij sloeg een record:
in acht minuten was hij bij het huis van Van Limburg Stirum aangeland". Jammer, dat
Arie inmiddels gestorven is, anders had hij in Tokio op de drie mijl beslist een goede
kans gemaakt. De lezer wete echter, dat hij deze afstand te paard aflegde; nóg een
prestatie, maar toch iets anders dan de tekst ons suggereert. Maar wat gebeurt er op
diezelfde bladzijde in Scheveningen? „Op dat ogenblik golfde er over strand en duinen
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zo'n gejuich en gebrul, dat zelfs de Engelse scheepsbemanning wit om de neus werd. Het
feestelijk kanongebulder van The Warrior, die zich waarachtig niet onbetuigd liet, werd
er volledig door overstemd". Ja, onze voorvaderen hadden blijkbaar krachtige stemmen.
Zij stonden ook nog dichter bij de apen, want op de volgende bladzijde (39) waren
„zelfs de toppen van de bomen zwart van de mensen". Maar dan komt toch het prin-
selijk rijtuig Den Haag binnen, omringd door „gardes d'honneur'1. Nu komt men in
contemporaine bronnen die in het Frans gestelde aanduiding méér tegen. Wat waren
dat op dat moment echter? Koolemans Beijnen, deel III, pag. 95 (het betreft daar een
opstel van Dr. H. E. van Gelder), meldt dat „spoedig een aantal vrijwillige ruiters uit
Den Haag zich kwamen aansluiten en ten slotte op den Scheveningschen weg een eere-
wacht van jonge aanzienlijken, in blauw uniform met Oranjestrik, den stoet opwachtte".
Schr. heeft zich door de klank „gardes d'honneur" echter laten misleiden en geeft (aan
de hand van Knötel of zo) een uniform-beschrijving van de welbekende groen-rood-
geklede gijzelaars van Napoleon . . . die op dat moment in Metz of ergens in Duitsland
zaten! Verder maar weer: „Voor wie ook maar iets van strategie afweet, is het duidelijk,
dat generaal Molitor in Utrecht niet kon berusten in de val van Woerden. Hij werd
zo immers van een terugtocht naar het zuiden afgesneden" (pag. 35—36). Dat de weg
van Utrecht naar het zuiden via Woerden loopt wist ik niet, maar ik ben dan ook geen
strateeg. De direct daarop volgende mededeling „Maar generaal De Jonge viel dit niet
aan zijn verstand te brengen. Hij legde zich 's avonds rustig op één oor en wilde zelfs
niet, dat de ongeruste Tullingh verdedigings- en dekkingsmaatregelen trof" bewijst eens
te meer, dat de auteurs ten onrechte het werk van Koolemans Beijnen in hun opgave
van de „voornaamste geraadpleegde werken" hebben opgenomen.

Of het van goede smaak getuigt bij het desbetreffende regiment huzaren van „zekere"
overste Boreel te spreken (pag. 74) zij in het midden gelaten, maar dat koning Willem I
na aankomst te Brussel „zijn intrek nam in het paleis, waarin tijdens de regering van
Karel V ook zijn grote voorvader Willem de Zwijger had gewoond" weiger ik te gelo-
ven. Het was toen namelijk (afgezien van de kapel) al lang afgebroken...

Van dit soort mededelingen wemelt dit boekje. Laat ons daarom maar wat plaatjes
gaan kijken. Kijkt U dan echter niet te nauw. Op pag. 76—77 krijgt een tekening het
bijschrift „De Franse troepen in Nederland lieten het niet op een krachtmeting aan-
komen". Zonder te zijn verslagen trokken zij zich terug. Zo zag de Dordrechtse kunste-
naar J. C. Schotel de troepenbewegingen bij Papendrecht op 24 november 1813". Voor
wie zich dan verbaast, dat er zoveel rookwolken bij die „troepenbewegingen" te pas
komen, is het aardig te weten, dat de Fransen die dag Dordrecht vanaf Papendrecht
beschoten. Het summum is echter wel het bijschrift bij wat uniformprenten op pag.
80—81: „Een nieuwe natie en dus een nieuw leger. Al gauw zag men her en der nieuwe
uniformen van Nederlandse en buitenlandse militairen". Tot onze verbazing treffen we
daarbij als middelste plaatjes de tekeningen van Penning aan van Napoleon's gardes
d'honneur, ons uit Naber (Overheersching en Vrijwording, pag. 167, ook al door de
samenstellers „geraadpleegd") en de reeds meermalen genoemde Koolemans Beijnen
(om U het zoeken te besparen: deel III, tegenover pag. 31) bekend. Hier móéten samen-
stellers wel gedacht hebben: „er moeten nog wat uniformprentjes in, vooruit maar, dat
weet toch geen mens". Het Multatuliaanse „publiek, ik veracht U" klinkt ons dan wel
erg luid in de oren.

Laat ik eindigen. Dat er onder de pockets rijp en groen schuilt, is reeds lang bekend.
Dat het meest verspreide boekje van deze enigszins smalend „gevierde" herdenking niet
kan tippen aan wat vijftig jaar geleden verscheen (naast de reeds gememoreerde werken
denk ik b.v. ook aan Wuppermann's Nederland voor Honderd Jaren, om mij tot de
typische „herdenkingsboeken" te bepalen) siert ons echter niet.

Het Oude Land van Loon, Jaarboek van de Federatie der Geschied- en
Oudheidkundige Kringen van Limburg, jrg. 17 (1962). 197 blz. 8°.

Uitgesproken genealogisch is in dit jaarboek slechts één bijdrage, nl. W. D. F. Alenus,
De Lummense afstammelingen van de Familie Alen van Herk-de-Stad, alias Alenus
(17e en 18e eeuw). Zonder iets af te doen aan de overige bijdragen in deze bundel, die
merendeels van locaal-historische aard zijn, wijs ik toch op het opstel van M. Frère,
Over schapenteelt in Zuid-Limburg in de 18e en 19e eeuw. Voor ieder die schaapherders
onder zijn voorouders telt een interessante verhandeling, ook vanwege de mededelingen
betreffende voeding en toen nog wel zéér primitieve ziektebestrijding bij schapen.
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Idem, jrg. 18 (1963). 267 blz. 8°.

Uit deze bundel wil ik naar voren halen: Dr. M. Gorissen en H. Remans, Geschie-
denis Van het Maasland Opgrimbie (een van die voortreffelijke lokaal-historische mono-
grafieën, waarin onze Zuiderburen zo sterk zijn); Ir. M. van de Weijer, Aantekeningen
bij de geschiedenis van het geslacht „Van de Weijer" uit Sint-Huibrechts-Lille" (een
ook in het zuiden van ons land voorkomende naam; verband is echter onwaarschijnlijk)
en ten slotte het, ook door de statistische gegevens, bijzonder interessante artikel van
Henry Baillien, Over „illegitimi" te Tongeren en omgeving.

Dr. Ludwig Edel. Neue Bibliographie des landes- und heimatkundlichen
Schrifttums über die Grafschaft Bentheim. Verlag Heimatverein der Graf-
schaft Bentheim, 1962. 123 blz. 8°. [== Das Bentheimer Land, Bd. 54]

De beoefening van de Heimatkunde bloeit aan de andere zijde van onze oostgrenzen
als nooit tevoren. En wij, die ook in vroeger eeuwen zoveel betrekkingen hadden tot
deze Duitse grensgebieden, profiteren daarvan mee. In 1932 verscheen, van de hand van
Heinrich Specht, een eerste bibliografie betreffende Bentheim, die gezien het vele dat
nadien gepubliceerd werd, uiteraard niet meer voldeed. De ere-voorzitter van de Hei-
matverein der Grafschaft Bentheim, de bejaarde dr. Ludwig Edel, belastte zich met de
moeizame arbeid een nieuwe bibliografie samen te stellen. Terwijl het werk van Specht
773 titels vermeldde, komt deze bibliografie (die de publicaties tot het einde van 1961
omvat) tot ruim 3400 nummers. Al deze publicaties moesten bezien worden en ver-
volgens gegroepeerd naar de 16 afdelingen, waarin deze lijst is onderverdeeld. De genea-
logisch geïnteresseerde zal daarbij het meest afdeling O (Familien- und Hausnamen,
Biographien) opslaan.

De auteur, velen onzer uit correspondentie wél bekend, weet mogelijk van Bentheim
méér af, dan wij allen bij elkaar. Toch meen ik, dat dit een nadeel is geweest. Want
het heeft hem verscheidene malen ertoe gebracht verwijzingen te gebruiken, die minder
deskundigen volslagen onbegrijpelijk zijn. Een repertorium moet, wil het bruikbaar
zijn, een strakke systematiek nebben en als het afkortingen gebruikt alle, maar dan
ook alle afkortingen in een aparte lijst oplossen. Het moet zó zijn, dat iemand die zelfs
nog nooit van Bentheim gehoord heeft met behulp ervan bepaalde publicaties precies
kan vaststellen. Daarbij zijn de in Duitsland geldende regels voor het bibliotheekwezen
waarlijk niet minder stringent dan bij ons.

Om te beginnen rijzen er enkele grote, principiële vragen, waarover de inleiding ons
volkomen in het onzekere laat. Welk complex van publicaties is nu bestreken? Gezien
de onbegrijpelijke manco's vermoed ik, dat hier de bibliotheek van de Heimatverein tot
basis gediend heeft. Daar is niets tegen, die bibliotheek kan omvangrijk genoeg zijn.
Maar toch vraagt men zich, deze bibliografie doornemend, af, of hier misschien uit
een nog veel groter geheel slechts het meest essentiële genomen is, dat we hier dus met
een selectieve bibliografie te doen hebben. Zekerheid daarover krijgen we niet; in de
inleiding niet en bij het gebruik niet.

Deze vraag wordt des te klemmender, wanneer we constateren dat in vrijwel alle
rubrieken de volgorde der publicaties noch naar verschijningsjaar, noch naar auteurs-
naam is geschied. Wilde de samensteller er zijn voorkeur voor de eerst opgenomen
publicaties mee tot uitdrukking brengen, of is hier eenvoudig sprake van toeval? Weder-
om: we weten het niet. Ten aanzien van de reeds genoemde rubriek O is deze vraag
overigens minder relevant, want daar zijn de publicaties naar de naam van het beschre-
ven geslacht of de behandelde persoon geplaatst.

Laat ik een exact voorbeeld nemen. We zoeken naar publicaties over de dynasten
van Bentheim. In de eerste plaats moeten we dan zowel in paragraaf D (Landeskunde,
Geschichte) als in paragraaf O kijken; onderling wordt niet verwezen. Een vermelding
van de dissertatie van Dr. Dek in verband met de graven van Bentheim uit het Hol-
landse huis treffen we niet aan, maar het werk van Johann Caspar Möller (waarop hij
zich in dit verband grotendeels baseerde) wél. Een selecte bibliografie dus? Dat zou ik
toch weer niet denken, als ik b.v. bij Droste-Hülshoff alleen maar verwezen word naar
Der Grafschafter, 1953, blz. 22 en bij niemand minder dan Althusius moet volstaan
met een publicatie in de Mitt. Gesch. Ver. Herborn 2, 1954, 8 f. Zelfs de grote, ver-
scheidene malen herdrukte studie van Otto von Gierke werd niet opgenomen. Ten aan-
zien van von Hövel vinden we als enige verwijzing: „Fahne, 3 Bande, 1856—60" (wat
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een titel-beschrijving overigens!). Alle nieuwe literatuur, die dr. Edel toch heus wel
bekend is, ontbreekt.

Als men slechts bedenkt, dat vele geslachten uit Bentheim zich later (gedeeltelijk) in
Nederland hebben gevestigd, zal het duidelijk zijn, dat men een aantal daarvan ook in
het Genealogisch Repertorium van Van Beresteyn moet tegenkomen. Ik heb me de
moeite getroost een twintigtal daarvan onderling te vergelijken en kan nu zeggen, dat
de opgaven bij Van Beresteyn veel uitvoeriger zijn. Meestal kiest dr. Edel echter wel
de omvangrijkste publicaties voor opname.

Het werken met dit repertorium wordt echter zeer verzwaard, ja soms onmogelijk,
door de nergens opgeloste afkortingen, onbegrijpelijke verwijzingen en (soms) druk-
fouten. Direct op de eerste bladzijde is het al raak: ADB en NDB. Goed, ieder die wel
eens in een grote bibliotheek komt, begrijpt dat hiermee bedoeld zijn de tientallen delen
tellende en uit de vorige eeuw daterende Allgemeine Deutsche Biographie, resp. de
nog lopende Neue Deutsche Biographie. De tweede naam maakt het al moeilijker: ten
aanzien van het geslacht Almerinck worden we verwezen naar „Wietmarschen, S. 135".
Wat is dat? Blijkbaar geen tijdschrift, want er staat geen deel of jaargang bij. Ook niet
de naam van een auteur, want hij is niet cursief gedrukt. Dus een anoniem verschenen
werk (als anoniem gelden in het bibliotheekwezen, ook in het Duitse, tevens werken
met meer dan drie auteurs). Maar waar en wanneer is dat dan verschenen? Omdat er
tientallen malen naar dat Wietmarschen verwezen wordt, heb ik er de (niet alfabetisch
staande!) paragrafen Bibliographie en Landeskunde op doorgewerkt, maar het niet
gevonden. Zoiets mag in een repertorium eenvoudig niet voorkomen.

Een voorbeeld van onbegrijpelijke verwijzingen. Stel dat U, om wat voor reden dan
ook, iets wilt weten over von Bönninghausen. U vindt dan (pag. 101): „von Bönning-
hausen. Bydragen Hatting, R.E. 9, 1888, S. 177—192". Nu is R.E. in het Duits de
standaardafkorting voor Real-Enzyklopadie. Maar voor U gaat zoeken naar het in 1888
verschenen negende deel van een of andere Real-Enzyklopadie met een bijdrage van een
zekere Hatting, zal ik het U maar verklappen: U vindt een artikel van R. E. Hatting,
Geslachtkundige aanteekeningen von Bönninghausen, in de Bijdragen tot de Geschie-
denis van Overijssel, 9e jaargang, 1888. Dat er nog véél meer literatuur over dit ge-
slacht bestaat (o.a. in het Westfalisches Adelsblatt) zal wel geen betoog behoeven.
Andere onopgeloste afkortingen zijn: „Ahnenreihen"; „N.A." en „D.A." (ken ik alleen
als Neues, resp. Deutsches Archiv, een typisch mediëvistisch tijdschrift, maar dat zal
het wel niet zijn), „Stammtafeln" en b.v. „Geschaftsber."

En dan wordt het geheel nog door drukfouten verzwaard. Zo worden we bij Masse-
link verwezen naar de Heimatblatter für die Grafschaft Bentheim zonder opgave van
jaargang, en bij Van Nes alleen maar naar „Bd. 3". Van welk tijdschrift of boek ?
Vermoedelijk wel het Nederlands Patriciaat, maar we moeten ernaar raden. En om te
eindigen met het voorbeeld waarmee ik begon: onder „zu Bentheim" worden we ver-
wezen naar „Der Spiegel 1950." Aangezien dit befaamde tijdschrift geen jaar-indices
heeft, bent U dan wel een paar uur bezig.

Het is ver van mij, de kennis van iemand als dr. Edel te onderschatten. Maar hij is
— zoals dat vaker bij zeer begaafde mensen voorkomt — slordig geweest. Dit reperto-
rium had een sleutel moeten zijn dat tal van sloten voor ons opende. Maar hij weigert
vaak, want hij is niet precies genoeg bijgevijld.

H. H. W. VAN EIJK.

BLADVULLING

Fijnaart ond(ertrouw)t den 23 April Joost van den Vondel wedr. wyle
Maria Janse van Oorschot wonende onder Oudenbosch met Cornelia Ari-
aanse Coormans wede wylen Willem Cornelisse Domine van de Lage Swa-
luwe woonachtig onder Fijnaart; getrout dezen 14 May 1713.
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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.

37. HOOGEWOONINK.
Gevraagd wordt beschrijving van een wapen Hoogewoonink, waarin voorkomt als

wapenteken „Een Bijl"; mijn grootvader, een bekend kunstsmid in Kattenburg, heeft
het sierhek rond het Rijksmuseum uitgevoerd en moet een dergelijk wapen gevoerd
hebben.

Fr. HOOGEWOONINK, Stuyvesantstraat 11, Amsterdam.

38. T' SERCLAES.
Gezocht wordt het in: Dr. J. J. F. Wap. Geschiedenis van het Land en de Heeren

Van Cuyk, Utrecht 1858, vermelde Folio-Handschrift nopens de Familiestam T' Ser-
claes, waarin in hoofdstuk 8 van dit Handschrift onder opschrift „Stichtingen" wordt
aangegeven het bericht van de stichting der Kasteelkapel te Grave in het jaar 1064 „per
Ernestum fratrem Baronis de Cuijck, et Mariam T'Serclaes, uxorem cius".

Dit handschrift moet in de 16e eeuw vervaardigd zijn.
SCHOONERUS, Windhorststrasse 65, Münster-Westf.

39. HOELEN.
Wie kan mij inlichtingen verstrekken betreffende:

1. geboorte- en doopdatum van Antltony Hoelen (ouders waarschijnlijk Joannes en
Joanna Anna van Oyen). Hoelen wordt ook geschreven Hooien, Holen, Oelen. In
de Poirterboeken van den Bosch en Amsterdam (respectievelijk: 31-8-1753 en 27-9-
1762) vermeld als geboortig tot Maastricht. In de doopboeken van Maastricht is
hij niet te vinden;

2. huwelijksplaats en -datum van Anthony Hoelen met Petronella Di(e)Iissen;
3. plaats van geboorte en -datum en namen van de ouders van Petronella Dielissen.

J. H. A. HOELEN, Brinklaan 122, Bussum.

40. SMITS.
Op 5 juni 1729 huwt, te Baardwijk, Wouter Smits, j.m. van Sprang, met Adriaantje

Buys, dochter van Adriaan Buys en Willemijna Blo(c)k. De uit dit huwelijk geboren
kinderen heten resp. Lambertus, Adriana, Cornelis, Maria, Willemeyna, Olivier en
Wouter. Kan iemand mij inlichten over de vraag waar Wouter, wiens geboorte in
Sprang niet te vinden is, geboren is en uit welke ouders?

Dr. J. SMITS, Fazantlaan 15, Eindhoven.

41. WONDER.
Voor het samenstellen van een stamboom wordt kontakt gezocht met allen die tot

deze, oorspronkelijk Noordhollandse, familie behoren of hierover mededelingen kunnen
doen. Ook adressen van huidige naamdragers zijn welkom.

J. P. GEUS, Suiestraat 6b, Rotterdam (7).

42. VAN DER HOEVEN.
Johannes van der Hoeven, gedoopt te Bergen op Zoom op 19 september 1756, was

doopgetuige bij de doop van een kind van zijn broer Adrianus op 12 januari 1791 te
Bergen op Zoom. Mede-getuige was Aaltje Wassink. Was Aaltje Wassink de echtgenote
van Johannes van der Hoeven? Zo ja, waar en wanneer zijn zij gehuwd en waar woon-
den zij? In Bergen op Zoom is geen huwelijk van Johannes van der Hoeven gevonden
en aldaar zijn ook geen kinderen van hem ingeschreven.

Ir. G. VAN DER HOEVEN, Batavierenweg 16, Nijmegen.
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43. BUMA.
BU(WA)MA (zie „Gens Nostra", 1963, p. 331).
a. Gevraagd kwartier- en andere gegevens over het geslacht Bu(wa)ma te Harlingen

en Bolsward.
Botte Broers Buwma overleed te Harlingen in 1599. Hij wordt het laatst samen

met zijn vrouw genoemd (Trynke Cornelisdr.) op 18 juni 1598, terwijl Reyn Broers,
zijn broer, wonende te Bolsward, op 26 november 1599 tot voogd wordt benoemd
over de nagelaten weeskinderen van opgemelde Botte.

b. Tevens nadere gegevens gevraagd over Broer Buma, die in 1556 secretaris van Oost-
Dongeradeel was.

c. Volgens een artikel van de hand van A. J. Andreae in de „Friesche Volksalmanak"
van 1887, blz. 3 „Een en ander over het geslacht Van Buma" leefde er ook te Kol-
lum in die tijd een zekere Broer Buma. Gaarne nadere gegevens!

d. Wie kan inlichtingen of opgave van literatuur verstrekken over de geschiedenis en
heel in 't bijzonder over de vroegere bewoners van de adellijke state Buwma (Bouw-
ma of Buma) in de buurt Dijkstrahuizen bij Beetgum in Menaldumadeel, welke
wordt vermeld in de beschrijving van de grietenij Menaldumadeel achter het register,
blz. niet genummerd, van WINSEMIUS, „Chronique ofte Historische Geschiedenisse
van Vrieslant" - Franeker - 1622.

BUMA. De aandacht wordt er, gezien zijn voornaam Broer, op gevestigd, dat Broer
Tiepkes Buma, in 1636 te Sneek een kind liet dopen.

Tjepcke Broers Buma is in 1698 en 1728 voor yA eigenaar van sathe nr. 46 te Heeg.
Volgens Navorscher 49, p. 564, laten Broer Tjepkes Buma en zijn vrouw Dieuwke

Oenes op 30-9-1694 een zoon Tjepke te Sneek dopen.
De sathe nr. 14 te Beetgum is in 1640 in het bezit van de wed. Watze Buma (Watze

Mientses Buma verkoopt in 1619 1 pondemaat op Marsumer Nieuwland.).
In 1698 is Tjerk Reiners Buma, bijsitter van Menaldumadeel, eigenaar en bruiker

van de sathe te Beetgum. Namens zijn kinderen staat op zijn naam de sathe Haniawal
(Aegum nr. 3) en namens zijn vrouw (N. Reitsdr. Coldijk?) Vo van de Wijgersma
sathe (groot in het geheel 56 pondematen) te Warrega (nr. 31).

In 1728 staat de sathe te Beetgum op naam van Harmannus Huber.
REDACTIE.

VAN BREMEN.
Gevraagd kwartiergegevens van Maertge Jorisdr. van Bremen; gehuwd 26-6-1633 te

Leiden met Dirck Broers van Boma; begraven te Leiden tussen 25/2 en 3/3-1663.

EUNSAEM (= EENZAAM); VERBRUGGE; VAN ANCKERNEIJS.
Gevraagd kwartiergegevens van Jan Eijnsaem, knape van de Baaihal te Leiden en

van zijn vrouw Lijsbeth Verbrugge, waarmee hij huwde 1626 te Leiden, benevens van
zijn tweede vrouw Jannetje Stoffels Anckerneys (huwelijk: 1637).

BECK.
Gevraagd kwartiergegevens van Anthony (Antonis) Beek, schoenmaker van Greve-

lingen (is vermoedelijk: Greveningen, Zeeuws-Vlaanderen); in 1661 te Leiden als poor-
ter aangenomen.

VAN SWANENBURCH.
Gevraagd kwartiergegevens van Aechge Willems van Swanenburch, geboren te Lei-

derdorp, gehuwd 1664 te Leiden met Anthony Beek. (Moeder: Theuntje Andries).

CORSSOU (= KASSAU); CRAMER.
Kwartiergegevens gevraagd van Maria Corssou, jongedochter van Middelburg; huwt

1696 te Leiden en van Paulus Cramer, haar echtgenoot, gedoopt Leiden 7-3-1686.

VAN SWIETEN; VAN WIJNGAERDEN
Kwartiergegevens van Heijndrick van Swieten, woonde te Leiden, was geboren te

Nieuwveen (zoon van Cornelis), weduwnaar van Margaretha van Heusden en van zijn
vrouw Jannetge Claes van Wijngaerden, huwden te Woerden 1662. (Helaas zijn ver-
schillende oude D.T.B.-registers van Nieuwveen bij de brand aldaar op 21-1-1878 ver-
loren gegaan).

J. G. J. VAN BOOMA, „Ter Hogerbeecke", Herxen G 19 te Wijhe (Ov.).
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44. VELTHUIJSEN.
1. Op 20 september 1674 werd gedoopt te Leiden Harmen Gerrits (Velthuijsen) als

zoon van Gerrit Harmensz en Trijntje Vennekool. Is hij identiek met de Harmen
Gerrits die op 10 (25) januari 1699 te Leiden huwde met Maria Cornelisdr. Tijs,
uit welk huwelijk op 15 september 1706 werd gedoopt Gerrit Velthuijsen?

2. Op 24-8-1640 huwde te Leiden Baertgen Arents van Bick met Harmen Jansz Sluyter,
uit welk huwelijk 7 kinderen bekend. Gaarne gegevens over deze echtelieden.

J. E. VELDHUIJZEN, Vrouw Juttenland 23, Delft.

45. AKER.
Gegevens gevraagd omtrent het geslacht Aker (Acker), voornamelijk voorkomend in

Noord-Holland, in het bijzonder Jacob (Jansz?) Aker van 1720—1777 schoolmeester
te Wormer en Lambert Klaasz. Aker, geb. 1619 (?) te Hoorn, Mennonietenpredikant
te Hoorn en Harlingen, overleden in 1690 te Harlingen.

L. W. VAN SINT MAARTENSDIJK, Amsterdam,
Overtoomse Veld, Johan Jongkindstraat 15IIII.

46. TINGA.
Gegevens gevraagd betreffende geboorte, overlijden en afstamming van Sytse Jelles

(Tinga?) van Niklaesga, die op 19 februari 1643 huwde te Heerenveen met Marijke
Tjerx van aldaar. Uit dit huwelijk een zoon Tierk Sydses Tinga, gedoopt Heerenveen
23 februari 1651. Tevens gegevens verzocht omtrent de naam Tinga (ontstaan en voor-
komen voor 1700). Waar en wanneer in Friesland of Groningen komt deze naam het
eerst voor?

N. F. TINGA, Jacob Pronkstraat 70, Scheveningen.

47. BOCKHOVEN.
1. Op 21-5-1630 zijn te Oud-Beijerland gehuwd: Jacob Aertsz (Bockhoven), weduwnaar,

met Neeltje Jans, jd. uit O.-Beierland. Wie heeft gegevens over Jacob Aertsz? Zijn
zoon Claes Jacobsz (Bokhoven) jm. is gehuwd te O.-Beierland 16-10-1667 met
Grietge (Margrietie) Jans jd. Wie weet geboorteplaats en -datum van Claes Jacobsz?

2. Gegevens gevraagd betreffende geboorte en voorgeslacht van Meindert Ewouts
Schild „voor desen getrout", geboren Enkhuizen, gehuwd idem 19-11-1769 met
Geertje Ariens van Gent, van Zwartsluis.

3. Gevraagd: geboortedatum + gegevens voorgeslacht van Jan Willemsz. Heyman jm.
(ook wel Swak genaamd), gehuwd Enkhuizen 9-12-1764 en Agnieta Eekhof(f) jd.
van Deventer.

J. F. A. M. BOKHOVE, Tetterodestraat 37, Haarlem.

48. a. HOGENDORP.
De ouders van Allert Louris Hogendorp, geb. 1625—1635! Allert Louris Hogendorp

trouwde Marij Pieters van Westzaan. Zij woonden en stierven in de vrijdom van Am-
stelredamme, hij vóór 1666 en zij in 1666, nalatende een zoon Pieter Allerts Hogen-
dorp, out 6 jaar. Hij werd uitbesteed door zijn voogd Nanning Louris (Contract 1/7-
1666, Notaris Anthonie van der Ven te Amsterdam) bij zijn Peet Grietje Nannings,
welke getrouwd was met Claes Pieters, wonende op het Kalff te Sardam. Hij bleef
daar tot zijn 18e jaar of tot zijn trouwen in 1684.

b. VAN SANE.
Cornelis Jans van Sane te Oostzaan, die tevoren in 1618 in Monnikendam woonde;

hij had twee zoons: de een heette Jan Cornelis van Sane, wonende te Oostzaan en de
andere heette Cornelis Cornelis Melckpot, ook wonende te Oostzaan.

Jan trouwde Lijske Gerrits Compaan, zuster van Claes Gerrits Compaan en dochter
van Gerrit Claess Compaan; deze woonde in de Hollandse Tuin te Oostzaan.

Cornelis trouwde met Trijn Claes; Cornelis stierf reeds in 1632.
Wie zijn de ouders van Cornelis Jans van Sane (in Monnikendam genoemd Cornelis

Jans Snijder)? Zo ver is na te gaan heet zijn vader Jan Pieters, maar hoe weet men dit,
daar de doopboeken tot 1629 gaan en de O.R.A. tot 1609. Hoe kunnen wij onze ge-
gevens uitwisselen?

c. HEIMS.
Theodorus Jans Heims, welke in 1659 werd ingeschreven op de Universiteit te Leiden
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als Theodorus Jans Heims Waterlandus. Hij promoveerde 1664, dissertatie bij de Gem.
Universiteit te Amsterdam. Later trouwde hij Aegie Claes Melckpot en woonde enige
tijd in Amsterdam en daarna als medicijnmeester te Landsmeer, waar hij in 1687 stierf,
maar te Oostzaan in het familiegraf werd begraven.

Wie zijn de ouders en waar werd hij geboren?
Mej. C. J. KUIPER, Apolloplantsoen 10, Zaandam.

49. LAMBRECHT.
Mrs. Alta Tanis-Hendrikse, afstammelinge van Olympe Louise Josephine Lambrecht,

gehuwd met Johanes Hendrikse, wonende in Michigan (U.S.A.), wenst bijzonderheden
van de kinderen van Hendrik Frederik Lambrecht, geb. 6-4-1797 te Amsterdam, die
zich 2 april 1869 als gepensioneerd ontvanger te Gouda vestigt en getrouwd was met
Cornelia Renata Armstrong, en van hun afstammelingen.

U bij voorbaat dankende voor Uw bemoeiingen, hoogachtend,
Mej. A. KLAPWIJK, Zuidereinde 8, Zevenhuizen (Z.-H.).

50. LEMMENS.
Gevraagd opvoeren der generaties van onderstaande Petrus Lemmens.
Petrus Lemmens (Pierre Lemmen), van Aug. Sambecano (Sambeekse-hoek), overl.

Boxmeer 31-7-1796, gehuwd met Gertrudis Janssen, geb. Ottersum , overl.
Boxmeer 26-5-1794.

Uit dit huwelijk:
1. Theodorus Reinerus Lemmens, ged. Kevelaer 15-10-1756, p. en m. Antonius Janssen

en Maria Catharina Gudden. Van beroep Chauderonnier (koperslager), overl. Cuyk
25-10-1812. Huwt Cuyk 28-4-1793 met Mechtildis van den Bergh, geb. Ottersum
op de hoeve de „Roepaan", dr. van Petrus van den Bergh en Anna Wolters. In 1827
vermeld als winkelierster te Gennep.

2. Joannes Franciscus Lemmens, ged. Boxmeer 2-10-1758, p. en m. Joanna Lemmens
in wier plaats Theodorus Wagter en Hermina Verstegen. Van beroep bouwman.
Overl. Beugen 26-6-1818. Huwt Beugen 18-5-1783 Gertrudis Smits, ged. Beugen
13-8-1762, overl. Beugen 19-1-1848, dr. van Petrus Smitz en Catharina Artz.

3. Anna Barbara Lemmens, ged. Boxmeer 9-11-1760, p. en m. Willem Janssen en
Maria Lemmens.

4. Maria Willemina Lemmens, ged. Boxmeer 8-12-1762, overl. Boxmeer 8-1-1763.
5. Arnoldus Lemmens, ged. Boxmeer 29-1-1764, p. en m. Joorden Theissen van de

Voort en Petronella Gurts, vervangen door Mathias Bruns en Wendelina Hermans,
overl. Boxmeer 1-6-1765.

6. Maria Wilhelmina Lemmens, ged. Boxmeer 16-3-1766, p. en m. Arnoldo Graat
en Petronella Lemmens, vervangen door Mathias Bruns en Margaretha Cremers,
huwt Boxmeer 14-5-1795 Joannes Willems.

1. Arnoldus Joannes Baptista Lemmens, ged. Sambeekse-Hoek (St. Anthonis) 31-1-1780,
Joes Hermans per fulli. . . Hendrix et Dorothea Janssen per Elisabetham Gerardts.
Student aan de Latijnse School te Boxmeer (Brab. Leeuw 1962, blz. 96). Deken van
St. Nicolaas Gilde te Venraaij (Maasgouw 1879, blz. 119. Huwt Venraij 31-8-1807
Anna Maria Vermeulen, ged. Venraij 23-7-1784, overl. Venraij 1-2-1830, dr. van
Petrus en Jeannette Catharine Beckers. Huwt Venraij 14-10-1831 Engelina Ripping,
ged. Someren 30-3-1788, dr. van Gabriël en Petronella Heijkop.

VAN DER POEL-LAKEE (Lacais).
Gevraagd: opvoeren der generaties van Johannes Franciscus van der Poel, geb. ±

1800 te Houten, zn. van Joannes en Sophia Nicolaas Smit. Huwt Utrecht 16-5-1827
Anna Clementina Lacais (Lakee), geb. Utrecht, dr. van Joannes Lakee en Petronella
Joanna van Zutphen.

JANSSEN-VAN MIL.
Gevraagd: opvoeren der generaties van Hermina Janssen, ged. Beugen 16-1-1797,

overl. Hatert (Nijmegen) 28-12-1879, dr. van Gerardus en Margaretha van Mil.

DEN GEUTJES - LUCASSEN.
Gevraagd: opvoeren der generaties van Bartholomeus Geutjes, geb. Millingen a.d.

Rijn 28-10-1825, zn. van Hendrikus den Geutjes (geb. 1797) en Wilhelmina Lucassen,
geb. Millingen a.d. Rijn 14-9-1798.

G. W. Ch. LEMMENS, IJsselstraat 15, Hengelo (Ov.).
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ANTWOORDEN

lla. en 49. OOSTEN.
Op de vragen l la en 49 (Gens Nostra 1962) kan ik thans het volgende antwoorden:

a. Doopboek (Geref.) te Kuinre: 14 Jan. 1714 is gedoopt Dirck het soontje van Roelof
Jans Oosten en Hitje Hessels, tesamen egteluyden, wonende aan de Oude Sgoter
Ziel, is door de vader ten doop gehouden.
Trouwboek (Geref.) te Blankenham: 9 Nov. 1743 Derck Roelofs J. M. van Span-
gerdijk met Pietertien Alten J.D. uit 't Rondebroek.

b. De ouders van gevraagde Theunes Oosten zijn: Gerrit Theunis Oosten, overleden in
1786 te Noorwolde, en Antje Jans, overleden in 1796 te Noordwolde.
Verdere gegevens omtrent genoemden ontbreken mij nog, evenals van Hessel Roelofs
Oosten, waarschijnlijk een broer van bovengenoemde Dirck. Voor nadere aanvul-
lingen houd ik mij dus steeds aanbevolen.

L. H. OOSTEN, Bosstraat 21, Driebergen.

Wij berichten de geboorte van :

JANTJE H1NDERKIEN MARIEKE JAKOBA

dochter van de heer en mevrouw Berendsen-Bos, op 14 juli 1964 te Borchem (Gld.),

van:
MAR1ANNE CHRISTINA

dochter van de heer en mevrouw Damsteck-Veerkamp, op 19 juli 1964 te Amsterdam,

en van:
NICO JAAP

zoon van de heer en mevrouw Dekker-Dijkert, op 4 augustus 1964 te Almelo,

en het huwelijk van:
REINIER DAV1D GROENEVELD

en

JONKVROUWE ANNELIESE BARONESSE VAN DER FELTZ

gesloten te Groningen op 24 juli 1964.

Aan allen onze hartelijke gelukwensen.

Aan dit nummer werkten mee:

H. H. W. van Eijk, Churchill-laan 246III, Amsterdam-Z.
Dr. A. R. Kleyn, Parklaan 2 B. Zeist.
Tr. G. L. Meesters, Dantelaan 32, Utrecht.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken.
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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. 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, 16e jrg., no. 6, juni 1964: B. Ram. Ook aan Amstel's boorden fluis-
tert nog iets van een ver verleden; Naamgeving aan wegen in Nieuwendam; Ir. J. Leu-
pen. Het nieuwe gebouw van de Universiteitsbibliotheek; Het oude Amsterdam (XLI);
W. Bol. Chocolade-industrie in Amsterdam. G. Gunderman. Het Lutherse Wees-, Oude
Mannen- en Vrouwenhuis op de Nieuwe Herengracht; Ir. G. S. Nassulli, ir. A. de Gier.
Voltooiing van Bos en Lommer.

Archives Héraldiques Suisse, Schweizer-Archiv füf Heraldik. Annuaire 1963, Jahr-
buch LXXVII: Nold Halder. Der Sattel in der Heraldik und Sphragistik; Olivier Clotm.
Armoiries inédites de bourgeois du Landeron; Jenny Schneider. Gesellschaftsscheibe
der Scherer und Bader in Zürich, 1534; Franz J. Schnyder. Heraldische Denkmaler des
Seetals und Umgebung; P. Plazius Hartmann. Die Wappenscheibe des Abtes Benedikt
Keiler von Engelberg, 1620; Paul Adam Even. L'Armorial universal du Heraut Gelre;
Jahresbericht; Comptes; Jahresversammlurtg.

The Coat of Arms, Vol. VIII, No. 57, January 1964: F. X. Lee. Whither Heraldry?;
The Arms of Baron Battersea; Patric Montague-Smith. The Origin of the Homes;
Mare A. Prangel. Some Notes on the Family and Arms of Washington; Francisco de
Simas Alves de Azevedo. A Tudor Grant of arms to a Portuguese shipowner; C. R.
Humphrey-Smilh and Michael G. Heenan. The royal heraldry of England; Roger F.
Pye. The case for new charges; Vincent Powell-Smith. Corvine Heraldry; Geoffrey
Briggs. Diocesan Arms.

The Detroit Society of Genealogical Research Magazin, Volume XXVII, Summer
1964, Number 4: Mrs. Charles A. Conley. Frederick Gump, Soldier of the American
Revolution; F. C. Warner. Roberts-Forbes-Abbey Connecticut Additions; Mrs. H.
Whipple Green. The Hughes Family of St. George DeBeauce, Quebec; Eva Murrell
Harmison. Is this your line? Harvey Stone Bradley of Connecticut, New York, and
Michigan; MM. George O. Ross. Harvey and Loveland Roads Cemetery in Washtenaw
County, Michigan.

Diemer-Belangen, Contact-orgaan van en voor dragers en draagsters van deze naam.
Onder redactie van W. G. Diemer te Haarlem en Drs. W. Diemer te Groningen. Ad-
ministratie: N.V. Uitgeverij „Stabo" te Groningen, postbus 270. Correspondentie te
richten aan eerstgenoemde redacteur, Velserstraat 81, Haarlem.

Dit is nummer 1. Verschijnt van tijd tot tijd. Wij roepen deze nieuwe verschijning een
hartelijk welkom toe; moge dit eerste nummer door velen gevolgd worden.

Die Familie, 9. Jrg., No. 6, Juni 1964: Harmonisierung der Familienpolitik in der
E.W.G.

Fibula, 5e jrg., no. 2, april/mei/juni 1964: Dr. Jef Last. China en de geschiedkun-
digen; Nieuws uit de afdelingen; H. A. de Reiger. De hunebedden; Dr. W. J. F. Peters.
Stabiae. Hoe Libero d'Orsi Romeinse villa's terugvond; Boekbespreking.

Genealogical Forum of Poitland, Oregon Vol. XIII, No. 10, Page 93, June 1964:
A word from the president; New Members; Query Editor; News and notes; Eearly days
in Oregon, Lame horse key figure in present boundaries of Clackamas County; Major
Robert Moore-Oregon pioneer of 1840; Bible Records.
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The Genealogical Helper, Volume 18, Number 2, Logan, Utah, June 1964: Societies,
Libraries and Professionals are listed in this issue of helper; Helper readers seek old
family bibles; Lijst van personen en genootschappen, die de genealogie beoefenen; The
question Box.

The Genealogical Magazine of New Jersey, Volume XXXIX, Number 1, Whole
Number 151, January 1964: C. C. Gardner. Dix versus Hulse; Middlesex County Grave-
stones; A. L. Stokes. Daniel Gaston's Bible; K. Strijker-Rodda. New Jersey Rateables
1773—74; R. W. Cook. Essex County Gravestones; G. J. Parsons. Roelof Voorhees of
New Brunswick; Morris County Gravestones; D. A. Strafford. Obituaries from the
Mount Holly Mirror 1826—1827.

Bijgevoegd: Contents, Index of Names 1963.

The Genealogisl's Magazine, Vol. 14, No. 10, June 1964: E. D. Jones. Material for
the Genealogist in the National Library of Wales; Ph. M. Thomas. The Bourbon-Orange
Marriage; A. J. Willis. Winchester Guardianship Records after 1700; Mair Davies.
Business Archives as a source of family history; Genealogical Notes: Scottish Monu-
mental inscriptions; Australian Genealogy; Curious Burials; Review: The College of
Arms.

Gruoninga, 10e jrg., no. 6, juni 1964: K. J. Ritzema van Ikemat; Ds. J. Hamming.
Het geslacht Euwes op Jacobusmaheerd onder Leermens; P. Luinstra. Het Westerkwar-
tierse geslacht Hummersma; P. J. Ritsema. De nakomelingen van Jan Clasen en Jantje
Helprichs; F. Balk. Toevalsvondsten over Groningers in Gelderland. Vragen en ant-
woorden.

De Herlaar Heraut, no. 11, 1 juli 1964: Bestuursmededelingen; Verjaardagen; Fami-
liewapen Herlaar; Over ridders, kastelen en wapens, in verband met het geslacht Van
Herlaar.

Der Herold, Band 4/5, Heft 3, Oktober 1963-Marz 1964: Presbyteriologie und Gene-
alogie; Zur Entwicklung des kaiserlichen Hofpfalzgrafenamtes von 1355—1806; Herold-
nachrichten.

Hessische Familienkunde, Band 7, Heft 2, April-Juni 1964: Dr. Erich Bartholomüus.
Die Eppelmann, Holzappel und Meiander in Hadamar; Dr. Kurt Stahr. Die Optiker-
familie Unkel in Marburg; F. W. und E. Lejeune. Die Frankfurter Judenfamilie Bingen
und Stern; Dr. Ernst Wagner. Die Riedesel zu Josbach; W. A. Becher. Laubacher Acker-
leute im Jahre 1559; R. Krisch. Burger der Stadt Fulda im Jahre 1571; K. Damm. Das
alteste Steuerkataster von Wehlheiden (1747); Karl-Egbert Schultze. Nassauer in nieder-
landischen Stammrollen 1814—1829; Dr. Th. Niederquell. Zwei Epitaphe in der Kirche
zu Heldenbergen; Kleine Mitteilungen; Buchbesprechungen; H. Knodt und H. Ritt.
Hessicsche Wappenrolle: Dreyheller, Gutmann, Merz, Nohl, Schloeder, Volk.

lnstituto Internacional de Genealogia y Heraldica, Hoja Informativa, Afio XI, No.
227, Mayo de 1964: Mededelingen van het Instituut; Concours de publications 1964;
Medaille de l'Institut; Bibliografia.

L'Intermediaire des Généalogistes, De Middelaar tussen de Genealogische Navorsers,
Ao. XIX, No. 111, 3/1964: / . Cu-pers. Les Brunswick-Lunebourg en Belgique; Octave
Ie Maire. A propos d'un grès de Raeren aux armes des Faucuwez, ancêtres belges de
S.M. Fabiola, reine des Belges; P.-E. Claessens. D'un dossier généalogico-héraldique
Noël aux armoiries de l'abbaye d'Aulne, Nouvel apercu; Aux membres; Chronique de
nos provinces; Chronique de l'étranger; Questions; Réponses.

De Maasgouw, jrg. 83, afl. 3, 1964: H. Boermans. Het graf van Bisschop Damianus
van Hoensbroek in de St.-Martinuskerk te Venlo; L. J. Rogier. Nederlands-Limburg
1813—1963; Th. Wingens. Een Maastrichts voorspel van de Belgische opstand, Het
proces Hennequin (1821); Litcratuuroverzoicht.

Molennieuws, volgnummer 32, mei 1964: Mejuffrouw E. F. Carof; W. van Rijn t;
/. J. de Kramer. Molenopening te Brugge; Restauratienieuws van de Vereniing „De
Hollandsche Molen".
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De Nederlandsche Leeuw, LXXXI, mei/juni 1964: Congresnummer: Bestuursberich-
ten; B. ]. Buma et Ie Jhr. D. W. Sickinghe. Johan Frederick Boode et ses descendants;
F. J. van Ettro. The Heraldic Chart of Brabant by Zangrius for the year 1600; Nold
Halder. Die Herkunft des niederlandischen Geschlechts der Halder.

Bijgevoegd: Vervolg genealogie Spanjaard.

Zeitschrijt für Niederdeutsche Familienkunde, 39. Jrg., Heft 3, Mai 1964: R. Hillmer.
Der Stoltenhof: Ausgangspunkt für die Hellmrich-Forschung; A. Fock. Der Knappe
Johann III. de Huda ein Hamburger Burger? Ernst Ritter. Die Bewohner von Uelitz i.
Meckl. nach dem Untertanenverzeichnis von 1781; Alfred Conn. Ahnenliste Conn;
Hinweise und Bucheingange; Eingegangene Zeitschriften.

Oklahoma Genealogical Society Quarterly, Vol. 8, Section I, Dec. 1963: Programs
1963—1964; Olys observes civil war centennial; Ohio history and records.

Oostvlaamsche Zanten, 39e jrg., no. 4, juli-augustus 1964: R. v. d. Linden. Huldiging
van de Hr. R. Vankenhove; Dr. M. Deruelle. Het herbakken te Eeklo; Zoeken en Zan-
ten; Bondsnieuws; Boekbespreking; Museum; Dienst voor Volkskundige Opzoekingen.

Ostfriesland, 1964/2: Harm Wiemann. Friesenkongresz einst und jetzt; Dr. Giinther
Möhlmann. Ostfrieslands archivalische Schatze in einem neuen Haus; Prof. Dr. Kurt
Gudewill. Zum 250. Todestag Philipp Heinrich Erlebachs (1657—1714).

Le Parchemin, l l e série, Mai-Juin 1964, No. 98-99: X. G. V. Propos généalogiques
autour de nos beaux ex-libris; Jean Souilbeck. Pièces armoriées au Musée royal d'armes
et d'armures de Bruxelles; Nouvelles armoiries communales; Chroniques dynastiques;
La familie de Gouder de Beauregard; Questions-Réponses; Notre bibhothèque.

Het Personeel Statuut, 15e jrg., no. 5, mei 1964: De overeenkomst van Brussel; Griekse
perikelen; Erkenning; Examenopgaven.

Idem, 15e jrg., no. 6, juni 1964: Een merkwaardige beschikking van de kantonrechter;
Overeenkomst van Rome; Erkenning van kinderen in het Mohammedaans recht.

Pfallische Familien- und Wappenkunde, XIII. Jrg., Band 5, Heft 2, Marz 1964: Kurt
Puschmann. Eculanten des Pfalzer Kriegs in den Stadtrechnungen von Ziegenhain/
Hessen (1691—1740); F. Binder und W. Tatge. Personennamen im Gerichtsbuch As-
senheim (1601—1800); Wappen unserer Mitglieder: 5. Mathes; 6. Rauch; H. Fuchs.
Unsere elsassische Vorfahren; F. Meyer. Beitrage zur Frühgeschichte einiger alter Zwei-
brücker Familien; Pfalzische Findlinge. . Suchanzeigen; Buch- und Zeitschriftenschau;
F. Braun. Auswanderer auf dem Schiff „Samuel M. Fox", Ankunft New York 4.8.1852.

The Scottish Genealogist, Vol. XI, No. 2, June 1964: James Bulloch, D.D. The John-
stones of Elphinstone; Churchyard of St. Mary in the parish of Camus, Juxta Bann in
the diocese of Derry.

Sliikt och Hcivd, No. 1, 1964: Prof. Jan Eric Almquist. Den friherrliga atten Ralambs
ursprung; rektor Erik Hellerström. Fre konstnarers antavlor (Ivan Aguéli - Gustaf Hell-
ström - Emil Sjögren); C. G. son Kjellberg. Raphael Benjamin fran Karlsruhe; Komplet-
teringar och rattelser till genealogiska arbeten.

The Staten Island Historian, Volume XXV, No. 2, April-June 1964: Edward H. Ja-
cobsen. The troop F. Story; Vernon Boyce Hampton. George L. Egbert. The story of
an Unselfish Life; He took one load.

Ons Voorgeslacht, no. 123, 19e jrg., mei 1964: /. Hoek. Het geslacht Van der Hoek;
Kwartierstaat Van Schie-Burger; 1. Laansma. Volledige lijst van schoolmeesters, school-
vrouwen en bewaarvrouwen van 1692—1804 te Gouda; Trouwboek van Cillaarshoek
(1667—1797); Vragen en antwoorden.

Amsterdam, augustus 1964. W. D. H. ROSIER.
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AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST

Nieuwe leden:
3161. Familievereniging Idema, p.a. de heer E. D. Idema, Hoofdweg 194, Westerlee.
3162. Familievereniging Idema, p.a. de heer R. N. Idema, Burchtlaan 3, Wassenaar.
3163. Dr. Koen, Atheneumbibliotheek, Deventer.
3164. D. van der Plas, Rubenslaan 3, Naarden.
3165. W. D. H. Asser, Heideweg 10, Blaricum.
3166. Mevrouw H. M. Groeneweg-Papavoine, Sassenheimstraat 79-111, Amsterdam.
3167. D. Wassink r., van Oosten de Bruijnstraat 199, Haarlem.
3168. G. van Barneveld, Vijverhof 16, Voorburg (Z.-H.).
3169. Mevrouw T. Scholten-de Klijn, Nassaustraat 7, Helmond.
3170. Mrs. P. W. Neerings-Sieverts, 2149 so. 23 rd. East, Salt Lake City 9, Utah, U.S.A.
3171. Will Barnard, Pr. Mauritslaan 8, Bussum.
A 17. Gemeentearchief Zierikzee, Zierikzee.
A 25. Streekarchivariaat Land van Cuyk, Postbus 20, Cuyk.

A dreswijzigingen:
2203. J. Nannenga, Tweeharspelenweg 11, Bellingwolde, post Winschoten.

349. Ir. J. R. van Ommen, Soesterbergsestraat 111, Soest.
2505. H. A. J. Creemers, Jan Steenstraat 55, Haarlem.
728. D. A. de Koning Dzn, Windhalmstraat 14, Papendrecht.

2079. A. J. Bijwaard, Westeinde 26, Hazerswoude.
2886. J. F. Oliver, van Halewijnlaan 301, Voorburg (Z.-H.).

915. Mr. W. van Ijzeren, Leo Voogdweg 11, 's-Gravenhage.
R43. Harry Ferris Johnston Esq., 4433 St. Claire Ave, Detroit 14, Mich. U.S.A.

Overleden:
Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden mededelen van ons lid:
1100. A. Meesters, van Pallandtstraat 30, Arnhem.

Correcties (de aan te brengen correcties zijn gecursiveerd):
2694. R. Murray Bakker Albach, Statenlaan AA, Bussum.
3141. Dr. Ir. J. Meulenhoff, Ing. Bispincklaan 8, Bloemendaal.
3159. P. A. Hoekstra moet zijn: P. A. Hekstra, Proveniersstraat 27a, Rotterdam.

Albertus Zelders x Merkje Merk Goüma Luxwolda

door

W. H. HOOGLAND

In het Goois Museum te Hilversum ligt een Bijbel die uitgegeven is bij
G. B. van Goor in 't jaar 1855.

In deze bijbel vond ik verschillende aantekeningen die voor betrokkenen
van nut kunnen zijn. Alhoewel de Bijbel in 1855 is uitgekomen, begint Al-
bertus Zelders te vermelden, dat hij op 3 December 1799 te Amsterdam is
geboren. Hij trad in het huwelijk te Oldeboorn op 23 September 1827 met
Merkje Merks Goüma Luxwolda, geboren te Oldeboorn op 2 April 1807.

Enkele pagina's zijn aan de kant versierd met pentekeningen uit het leven
van genoemd echtpaar.

Wij lezen dat een zoon Albertus Zelders als leraar der Hervormde Ge-
meente te Vinkeveen bevestigd werd op 7 October 1827. Later werd hij be-
roepen naar de Gemeente Uitgeest en aldaar bevestigd op 6 Juny 1830.

252




