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Wanneer op 8 mei a.s. de leden onzer vereniging in Delft bijeenkomen,
dan zal hun belangstelling vooral uitgaan naar het oude Delft. En met reden:
vrijwel nergens treft men nog zó de sfeer van onze 17e en 18e eeuw aan, als
hier. Het is echter niet alleen de schoonheid van de oude huizen en gebouwen,
de smalle grachten en de typische bruggetjes met hun markante witte hek-
werken, die de bekoring van deze stad uitmaakt. Eerder is het voor de heden-
daagse bezoeker het merkwaardig besef, dat juist dit kleine stukje Holland
een zó groot cultureel verleden heeft.

Gaat men van de Hooikade (vanwaar eens het beroemde „Gezicht op
Delft" werd geschilderd) naar het andere uiteinde van de stad waar zich het
mysterieuze graf van Naundorff bevindt — een wandeling van nog geen
twintig minuten — dan passeert men (ik doe slechts een greep): de gebouwen-
complexen van de V.O.C, en het hoogheemraadschap Delfland, beide sym-
bool voor grote ondernemingen onzer voorouders, het hoofdgebouw van de
Technische Hogeschool die „Delft" tot een begrip heeft gemaakt voor de
gehele wereld en het oude Sint-Aagtenconvent waar op 20 juli 1584 de nood-
lottige schoten van Balthasar Gerards weerklonken. Aan de andere zijde van
het water is men dan gepasseerd de Remonstrantse kerk waar eens De Gene-
stet stond die hier zich zo beslissend geconfronteerd zag met de vraagstukken
van het Modernisme, de plek waar Van Leeuwenhoek werkte en voor het
eerst bacillen waarnam en een charmant beeldje dat de plek markeert waar
Geertruyt van Oosten begraven werd. Gaat men in Delft de beide grote ker-
ken binnen, dan wordt men in de Nieuwe Kerk allereerst natuurlijk herinnerd
aan de tientallen leden van ons Vorstenhuis die hier hun laatste rustplaats
vonden, maar óók aan het Delftse Wonder, Hugo de Groot. In de Oude Kerk
gaan onze gedachten terug naar de zeehelden Piet Heyn en Maarten Harperts-
zoon Tromp, maar ook naar dichters als Stalpert en Van Lodensteyn.

Delft is voor iedereen een begrip: de stad waar de eerste Nederlands-
talige bijbel werd gedrukt, de stad van het beroemde aardewerk, van de ta-
pijten der Spiering's en van zo vele schilders die hier korter of langer tijd
werkten: Fabritius, de Hoogh, Houckgeest, Van Miereveld, Jan Steen, en
vóór allen ook Vermeer. In onze kringen is Delft bovenal de stad van de
majestueuze stadsbeschrijvingen van Van Bleiswijk en Boitet, van de mono-
grafieën van Van Beresteyn en van het rijke, voortreffelijk toegankelijke en
gastvrije archief.

De redactie van „Gens Nostra" biedt U ter gelegenheid van deze Genea-
logische Dag hierbij een nummer aan dat overwegend op Delft betrekking
hebbende publicaties bevat, waarbij zij de auteurs haar dank betuigt voor
hun bijdragen.

v. E.
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DE WAPENS OP HET GRAFMONUMENT
VAN WILLEM DE ZWIJGER

door

H. H. HELDRING

Toen men tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609—1621) eindelijk de tijd
en gelegenheid had zich ook met andere dan alleen oorlogszaken te bemoeien,
hebben de Staten-Generaal door Hendrick de Keyser het prachtige monu-
ment voor Willem de Zwijger laten maken, dat thans nog de plaats van de
grafkelder der Oranje's in de Nieuwe Kerk te Delft markeert. Ik wil in dit
bestek niet ingaan op de betekenis van de zeer rijke allegorische voorstellin-
gen en de opschriften van het gedenkteken, doch alleen iets mededelen over
de aangebrachte wapens.

Aan de voorzijde is het volle wapen van de Prins in gepolychromeerd en
verguld brons aangebracht; dit omvat het gequartileerde hoofdschild met de
kwartieren Nassau, Katzenelnbogen, Vianden en Diez en midden- en hart-
schild met Chalon-Oranje en Genève. Het geheel is gedekt met drie vergulde
helmen met de helmtekens van Nassau, Oranje en Katzenelnbogen.6)

Aan alle vier zijden van het monument zijn in twee nissen telkens de vier
kwartieren van de Prins aangebracht, t.w. links (heraldisch rechts) steeds
Nassau en Hessen boven elkander en rechts (heraldisch links) Stolberg en
Eppstein. Tezamen dus zestien wapenschilden; het is jammer, dat men die
niet benut heeft om de zestien kwartieren van de Prins er op aan te brengen!
Het bestek van het monument spreekt van „nichen, waerin ende op sullen
hangen sestien wapenen van bronse, gestoffeert met hun eygen couleuren" x);
welke wapens werd dus niet nader omschreven.

Het mag bekend worden verondersteld, dat Willem de Zwijger een zoon
was van Willem de Rijke, graaf van Nassau en Juliana, gravin van Stolberg
en Wernigerode. Zijn grootouders waren, van vaderszijde Johan V van Nas-
sau en Elisabeth van Hessen, en van moederszijde Botho van Stolberg en
Wernigerode en Anna van Eppstein, gravin van Königstein. Ik laat thans de
beschrijving van de vier grootouderlijke wapens, zoals die op het monument
werden aangebracht, telkens met een korte aantekening, volgen:

I. Nassau. Gevierendeeld: I. in een met staande gouden blokjes bezaaid
blauw veld een klimmende gouden leeuw met rode tong en nagels (gr. Nas-
sau); II. in goud een aanziende, blauw gekroonde, -getongde en -genagelde
rode leeuw (gr. Katzenelnbogen); III. in rood een zilveren dwarsbalk (gr.
Vianden); IV. in rood twee gaande, aanziende gouden leeuwen boven elkan-
der (gr. Diez).

Het aldus beschreven wapen werd het eerst gevoerd door Willem
de Zwijger (vermeerderd met Chalon-Oranje en Genève) en zijn
broers; zijn vader Willem de Rijke voerde: gevierendeeld van Nassau
en Diez, diens vader Johan V, wiens wapen hier eigenlijk had horen
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te staan: gevierendeeld van Nassau en Diez met hartschild Vianden.
II. Hessen. Gevierendeeld: I. en IV. in blauw een goudgekroonde en -ge-

nagelde leeuw, de leeuw gedwarsbalkt van zilver en rood van tien stukken
(landgr. Hessen); II. doorsneden van zwart op goud, het zwart beladen met
een zespuntige zilveren ster (gr. Ziegenhain); III. eveneens doorsneden van
zwart op goud, het zwart beladen met twee achtpuntige zilveren sterren (gr.
Nidda).

Dit is het wapen van de overgrootvader van Willem de Zwijger,
Hendrik III van Hessen, gehuwd met Anna, erfgename van Katzen-
elnbogen. Zijn dochter Elisabeth zal dit aanvankelijk volgens geldend
gebruik eveneens gevoerd hebben. Wegens haar aanspraken op Kat-
zenelnbogen en % van Diez voerde zij later echter: gevierendeeld
van Hessen, Katzenelnbogen, Diez, Hessen.

III. Stolberg. Gevierendeeld: I. en IV. in goud een stappend zwart hert
(gr. Stolberg); II. en III. in zilver twee toegewende staande rode vissen (gr.
Wernigerode).

IV. Eppstein. Gevierendeeld: I. en IV. in zilver drie rode kepers (h. Epp-
stein); II. en III. doorsneden van rood op goud (h. Münzenberg). Hartschild:
gedeeld: a. in goud een roodgetongde en -genagelde zwarte leeuw (gr. Kö-
nigstein); b. Diez (zie hiervoor sub I).

Elders (zie o.a. literatuurlijst sub 5) vond ik alleen Königstein als
hartschild; daar het huis Eppstein in 1530 zijn deel (14) van Diez
verkocht 7) aan Willem de Rijke van Nassau, kwam het wapen van
dit graafschap toen uiteraard te vervallen. Merkwaardig is, dat op het
grafmonument van Willem de Zwijger de herinnering aan dit voor-
vaderlijk Eppstein-bezit is vastgehouden.

De aandachtige beschouwer van het monument zal hier en daar een kleine afwijking
van de hierboven gegeven beschrijvingen constateren: zo zijn er b.v. voor Ziegenhain
(Hessen) telkens twee in plaats van één ster aangebracht. Hieraan is niet veel te ver-
anderen, doch het is te hopen, dat de polychromie nog eens hersteld en verbeterd zal
worden.

Literatuur over het grafmonument:
1. R. F. P. de Beaufort, Het mausoleum der Oranje's te Delft. Delft 1931.
2. E. A. van Beresteyn, Grafmonumenten en grafzerken in de Nieuwe Kerk te Delft.

Delft 1936.
3. P. Bor, De Nederlandsche historiën. Amsterdam 1679—1684, deel II, p. 437 (met

afb.).
4. Elis. Neurdenburg. Hendrik de Keyser. Amsterdam z.j.
Over de wapens van Willem de Zwijger en zijn voorouders:
5. J. W. C. ten Have, kwartierstaat (16) van Willem de Zwijger met één groot en dertig

kleine wapens in kleuren, in: Gedenkboek Prins Willem van Oranje 1533—1933,
Haarlem 1933.

6. E. J. Th. a Th. van der Hoop, Het wapen van Oranje-Nassau in zijn historische
ontwikkeling, in: Ned. Leeuw 1933, k. 147.

Eigendomsovergangen van Diez en vererving van Katzenelnbogen:
7. J. M. van de Venne en A. M. Stols, Geslachtsregister van het vorstenhuis Nassau.

Maastricht 1937.
8. H. H. Heidring, Een iconografisch raadsel, in: Jaarboek Centraal Bureau voor

Genealogie XVIII (1964), p. 155.
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OUDE DELFT

De Oude Delft is de benaming van het binnen de stad gelegen gedeelte van de vrijwel
rechte, bijna elf kilometer lange kunstmatig aangelegde vaart tussen de Hoornbrug en
de herberg De Kandelaar. Rechts op de foto het vroegere woonhuis van A. M. M.
Storm-van der Chijs (1814—1895), wereldreizigster en voorloopster van het feminisme.

WIJNMALEN

Naast Johanncs Joosten Wijnmalen, ged. Delft O.K. 15 april 1671, nr. I van de
genealogie Wijnmalen in N.P., leven er in Delft in die tijd Piter Joost Wijnmalen, ged.
N.K. 24 juni 1663 (hij tr. 5 april 1687 Jannetje Jane van der Poort) en Margriet Joosten
Weynmael, ged. N.K. 21 mei 1665 (zij tr. Ie 3 nov. 1696 Abraham Jans van der
Thoolen en 2e 19-1-1715 Johannes Mackay).

De ouders van Johannes, Pieter en Margriet waren Joost Jansen en Willemintje
Pieters, die als getuigen compareren bij de dopen van een kleinkind (N.K. 18 sept. 1695)
samen met Grietje Joost, die ook al eer (N.K. mei 1687) getuige was bij de doop van
een hunner andere kleinkinderen.

Blijkens een in september 1664 te Delft ingekomen attestatie was Willemijntje Pieters
afkomstig uit Leiden; daar werd ook haar huwelijk in de Piterskerk op 9 okt. 1661
gevonden (ondertrouwd 22 sept. 1661 Joost Jans, wedr. van Susanna Taffijn, wonende
in de Slycksteeg, vergezeld met Jan Corsse syn broeder in de Nieuwenstraat, met Wille-
mijntje Pieters, jongedr. van Leyden, wonende in de Slycksteeg, vergezeld met Martijntje
Sanders haar bekende, mede aldaar) alsmede de ondertrouw op 7 april 1660 van Joost
Jans Laeckenwercker, jongeman van Leyden, wonende in de Duvelspoort, vergezeld
met Steven Pieters syn oom, wonende aldaer, met Susanna Taffyn, jongedr. van Leyden,
wonende in de Maersmansteeg vergezeld met Susanna de Tuyrsue hare meuye in de
St. Annastraat; getr. in de Pieterskerk.

Mr. R. PARQUI
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V/l V/2

ADRIAEN
TEUNISZ.

van den
ENDE

Kleermaker

oo De

JANNETJE
JANS van der

HOOG of
VEKIIOOCH

• Delft
21-4-1673

lft 29-2-1651

IV/1

PIETER
van den ENDE

Kleermaker

~ Delft
23-11-1659
• Delft
10-6-1728

V/3

GIJSBREGT
JANSZ.
VELSE

Stadsmeter
van de saaien

o Delft
3-10-1699

V/4

MACHTELT
van der
SANDE

dr. v. Abraham
(ballenmaker)

en Aeltje
Corstiaens
van Rafels

• Delft
25-6-1674

IV/2
AALTJE
VELSE

^ Delft
10-3-1665
O Delft
13-9-1719

co Delft 25-4-1688

I I I / l

ADRIAAN van den ENDE
Mr. zilversmid

(weduwnaar van Anna de Berg)

^ Delft 30-6-1693
t Delft 1-2-1751

V/5 V/6

1V/3

MELIS
MENSBNGH

V/7 V/8

IV/4
LUCRETIA
STENFERS

HI/2
MARIA EVERMOED MENSINGH

(weduwe van Harmanus van Anssum)

•^ Vollenhove 31-12-1699
• Delft 21-11-1775

co Delft 2-10-1735
H/l

PIETER van den ENDE

*/~ Delft 9-12/13-12-1736 • Delft 20-4-1796

Del

i / i

Delft 13-10-1768

ADRIAA>
„De vader van de wet o;

Gehuwd met ANN/

(Over hem zie verder Nw

Samenstelling: C. D. GOUDAPPEL
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V/9

JUSTUS
BKOUWEK

zn. v. Hugo
Jansz.

(cruydenier)
en Sara

Vrancken van
der Polder

„. Delft
7-10-1664

• Delft
22-10-1729

V/10

EMSABET
WALHAVENS

van
STEENI1U1SEN

• Grave (?)

t / a Rotterdam
26-1/31-1-1727

oo Rotterdam 16-11-1689

V/5

HUGO
BROUWER

Houder van een verbeterhuis

•w Delft
8-9-1690
• Delft

24-10-1727

V/11

UERR1T
van

VERRENDAEL

V/12

MARTINTJE
HENDEIUX

IV/6

WILLEMINA
van VERRENDAAL

•~ Zetten
4-9-1675
• Delft
8-2-1754

ondertr. Rotterdam 19-10-1710

m/3
JUSTUS BROUWER

Mr. Plateelbakker

^ Delft 15-7-1716
a Delft 8-12-1775

V/13 V/14

IV/7

HENDRIK
van OORDE

a Amsterdam
15-2-1734

V/15 V/16

1V/8
ANNA

STROBEL

• Delft
15-4-1738

m/4
ANNA CHRISTINA van OORDE

t / n Delft 14-3/19-3-1785
oo Delft 21-6-1739

11/2

WILHELMINA

~ Delft 9-12-1743

1-6-1765

yan den ENDE
het lager onderwijs van 1806"

GESIENA TOEWATER

Ned. Biogr. Wbk., dl. 1, kolom 817)

BROUWER

t Rotterdam 24-1-1828
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200 JAAR VAN MOURIK IN DELFT
door

W. H. MOREL VAN MOURIK

Stamvader van de hieronder volgende Van Mouriks is Henric Jansen van
Mauryc, ondertr. Lienden (Betuwe) 14-4-1715 met Wemedyn Goverdse
Knuijt.

Uit dit huwelijk:
1. Govert, ged. N.H. Lienden 11-3-1716.
2. Jan, ged. Lienden 17-10-1717, zie I.
3. Cornelis, ged. Lienden 3-2-1719, overl. voor 1789, kinderen nalatende.
4. Hendrik, ged. Lienden 22-2-1722, zie Ia.
5. Willemke, geb. Lienden 1-1-1726 om 6 uur, overl. Delft 31-10-1811,

beroep turftonster. Maakte vijfmaal een testament.
6. Grietje, geb. Lienden 1-1-1726 om 6 uur, overl. voor 1789, geh. met Van

der Heijden.
7. Herman, ged. Lienden 16-1-1729, zie 1b. |«,.(J.
8. Jannetje, ged. Lienden 1-7-1731, o2£rl. Delft 28-4-180$, geh. Delft

(Gasthuiskerk) 27-5-1765 met Jacobus van den Bosch, overl. tussen 1771
en 1789. Dit echtpaar was blijkens hun testament gegoed beneden
ƒ 2000,—. Uit dit huwelijk: Margaretha, die gehuwd was met Arij van
't Woud, overl. voor 1802.

9. Aalbert, ged. Lienden 16-5-1734, zie Ie.

I. Jan, ged. Lienden 17-10-1717, begr. in de Oude Kerk te Delft 1-9-1800,
beroep vaste knecht en pakdrager van het veer op 's-Gravenhage
9-3-1746 tot 1-4-1786. Ondertekende in 1749 met de andere zeven
knechts van het Haagse veer een request aan de burgemeesters, met het
verzoek om bij overlijden van de schipper voortaan de oudste knecht in
leeftijd of dienstjaren tot schipper te benoemen, evenals dat in Leiden
gebruikelijk was. Dit werd op 29-7-1749 afgewezen. In 1782 stelden
de acht knechts weer een dergelijk request op, nu vol argumenten:
„gelijk op veele Ja bijna alle veeren Practicabilis", en „ten meesten
nutte van het veer en meerder gerieff en veijligheijd van de passagiers
in alle opsigte". En, persoonlijker, gezien de „klimmende Jaaren en
andere lighaamsgebreeken, waarin 't Werk om voor knecht te fungeeren
niet alleen moeijelijk maar ook gevaarlijker word". Bij een regeling als
gevraagd zou het dan mogelijk zijn „in een veel gunstiger en gemakke-
lijke positie als schipper geplaatst te worden". Een dergelijke regeling
hadden de burgemeesters al goedgevonden voor het Leidse veer op
4-3-1749, het Rotterdamse veer op 27-12-1760, alsmede het Maassluise
veer. Gedwongen door de veranderde tijden stemden ze op 12-10-1782
toe. Als gevolg hiervan werd Jan op 68-jarige leeftijd op 1-4-1786
schipper op het Haagse veer en werd hij een van de acht veerschuit-
voerders die Delft in die tijd had.
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Op 21-1-1771 werd hij benoemd tot wijkmeester voor de admissie-
registers voor het eerste kwartier.

Hij kocht op 8-5-1756 een huis en erve aan de westzijde van het
Noordeinde bij de Wateringse poort, 23 huizen gerekend vanaf de Dirk-
Langesteeg in de richting van de Haagpoort, waarvoor hij in 1767 een
straatgeld van 10 stuivers betaalde. Koopsom ƒ 1205,—. Aan de straat-
kant was het huis 1 roede, 2 voet breed ( = ong. 4.40 m).

Op 30-4-1768 kocht hij een huis en erve met twee pakhuizen en een
tuin daarachter, eveneens aan de westzijde van het Noordeinde. Koop-
som ƒ 1000,—.

Uit zijn huwelijk met Elisabeth Wilbergen werden geboren:
1. Kind dood ter wereld, begr. Delft 4-4-1752.
2. Pieter, ged. Delft N.K. 3-1-1754, zie II.
3. Hendrik, ged. Delft O.K. 21-9-1756, zie Ha.
4. Maria, ged. Delft N.K. 10-8-1758, begr. Delft 7-1-1780, graf in de

Oude Kerk.
5. Wilmijntie, ged. Delft O.K. 1-3-1761 *), geh. Delft N.K. 16-5-1784

met Simon van Diepen.
6. Elisabeth, ged. Delft O.K. 4-8-1765, begr. Delft 9-12-1801, .geh.

Delft 5-6-1796 met Johannes Duijvesteijn.

Ia. Hendrik, ged. Lienden 22-2-1722, begr. Delft O.K. kerkegraf 30-4-
1795, geh. Delft N.K. 6-9-1767 met Catharina Anderheijden. Uit dit
huwelijk geen kinderen.

Volgens een testament van 20-9-1768 was dit echtpaar beneden
ƒ 8000,— gegoed.

Hendrik kocht op 22-2-1766 een huis en erve „van ouds genaamd
de Witte Deeldruijff", gelegen aan de oostzijde van het Oude Delft voor
ƒ 800,—. Op 25-7-1767 kocht hij het huis en erve „van ouds genaamd
de DoorneKroon" op de hoek van het Oude Delft en de Oude-Kerk-
straat voor ƒ 640,—, waarvoor hij in 1767 een straatgeld van 15 stuivers
betaalde. Op 27-2-1768 kocht hij een tuin en erve met een stenen tuin-
huis in St.-Anna Boomgaard aan de Stadsvest tussen de Haagpoort en
de Geerweg voor ƒ 180,—.

Ib. Herman, ged. Lienden 16-1-1729. Op 29-7-1771 te Delft geadmitteerd,
toestemming voor telkens tien jaar. Begr. Delft O.K. kerkegraf 23-4-
1793, geh. ten eerste: Rijswijk (Z.H.) Oude Kerk 5-12-1756 met Mag-
teltje van Kapel, geb. IJsselstein, begr. in de Oude Kerk te Rijswijk,
graf nr. 196 24-7-1762.
Uit dit huwelijk:
1. Weijntje; ged. Rijswijk 19-6-1757.*) Geh. ten eerste Delft O.K.

5-7-1778 met Gerrit Mooij, geb. Voorburg, overl. tussen 1782 en
1795, ten tweede Delft 2-8-1795 Paulus Mulder, weduwnaar, geb.

*) De volgende gegevens zouden ook op de ander betrekking kunnen hebben. Beiden
werden nl. Wijntje genoemd.
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Rotterdam. Haar beroep was markende (?).
2. Alida, ged. Rijswijk 8-7-1759, geh. Delft N.K. 17-8-1788 met Jo-

hannes Zolleveld, geb. Rijswijk.
3.' Heijnderijna, ged. Rijswijk 28-9-1760, begr. Delft 10-1-1775.
4. Wouter, ged. Rijswijk 28-3-1762, begr. in de Oude Kerk te Rijswijk

5-5-1763.
Ten tweede: Rijswijk Oude Kerk 3-7-1763 met Maria Dingena Mon-
tenake, geb. Yperen.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Jacoba, ged. Rijswijk 15-4-1764, begr. Rijswijk 8-12-1766.
2. Clasina, ged. Rijswijk 12-1-1766, geh. Delft O.K. 18-11-1798 met

Arij van den Bogaard, geb. Moerkapelle.
3. Catharina Hendrika, ged. Rijswijk 17-11-1768, begr. Rijswijk 23-1-

1770.
4. Catrina Hendrica, ged. Delft N.K. 28-3-1771.

Ie. Aalbert, ged. Lienden 16-5-1734, begr. Delft 3-3-1775, beroep tuinder,
geh. Rotterdam 7-11-1758 met Johanna van der Spaa, ged. N.H. Rot-
terdam 19-1-1734, overl. Delft 22-10-1810, hertr. Delft Gasthuiskerk
1-10-1780 met Alexander de Raad, gesch. 28-7-1783.

Op 29-10-1759 en 13-2-1769 zijn Aalbert en Johanna te Delft ge-
admitteerd. Aalbert kocht op 1-5-1773 een huis en erve aan de zuid-
zijde van de Pieterstraat voor ƒ 130,—.
Kinderen van dit echtpaar:
1. Heyndrick, ged. Rijswijk O.K. 14-2-1760, overl. na 1775.
2. Leena, ged. Rijswijk O.K. 19-9-1762, begr. Rijswijk 6-1-1763.
3. Wouter, ged. Rijswijk O.K. 1-4-1764, begr. Delft 12-11-1773.
4. Johannes, ged. Rijswijk O.K. 1-11-1767, overl. na 1775.
5. Leena, ged. Delft N.K. 12-1-1769, begr. Delft 9-4-1771.
6. Wouter, ged. Delft N.K. 11-7-1771, zie Ilb.
7. Willem, ged. Delft N.K. 13-11-1774, zie lic.

II. Pieter, ged. Delft N.K. 3-1-1754, geh. Delft Gasthuiskerk 24-2-1793
met Elisabeth den Braven, weduwe van Arnoldus Kleijweg.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth, ged. Delft N.K. 11-8-1793.
2. Johannis, ged. Delft N.K. 22-3-1795.
3. Johannis, ged. Delft N.K. 9-6-1796, zie III.
4. Johannis Paulis, ged. Delft O.K. 1-10-1797.

Ha. Hendrik, ged. Delft O.K. 21-9-1756, overl. Delft 6-4-1810, beroep
timmermansknecht, geh. Delft Gasthuiskerk 5-10-1783 met Pieternella
van Bart, geb. 1765, overl. Delft 14-12-1809. Dit echtpaar had geen
kinderen en was blijkens een testament van 5-3-1804 beneden ƒ 2000,—
gegoed.

Hendrik kocht op 29-11-1806 een huis en erve aan de noordzijde van
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de Oude-Doelenstraat voor ƒ 100,—. Op 6-6-1807 kocht hij een huis en
erve met een tuin erachter aan de noordzijde van het Rietveld nabij de
Pluimpot voor ƒ 300,—.

Ilb. Wouter, ged. Delft N.K. 11-7-1771, overl. Delft 29-1-1808, ondertr.
Delft 20-5-1797 met Arendje van Maaien.
Uit dit huwelijk:
1. Anna, ged. Delft N.K. 7-1-1798, begr. Delft 5-12-1800.
2. Eliesabeth, ged. Delft N.K. 23-3-1800, begr. Delft 27-11-1800.
3. Anna, ged. Delft N.K. 18-4-1802, overl. na 1808.
4. Maria Magdalena, ged. Delft N.K. 10-2-1805, overl. na 1808.

lic. Willem, ged. Delft N.K. 13-11-1774, overl. Delft 13-11-1827, beroep
plateel-bakkersknecht, geh. Delft N.K. 25-6-1797 met Henderina van
Konijnenburg, ged. N.H. Kralingen 9-10-1767, overl. Delft 13-5-1844.

Willem was volgens de Recruteringslijst van 1812 arm. Hij betaalde
volgens het register Gebouwde eigendommen van 1812 3 fr. 78 et. voor
het huis wijk 2, nr. 223.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albertus Johannes, ged. Delft N.K. 7-7-1799, zie lila.
2. Sentijna, ged. Delft O.K. 27-4-1802, overl. Delft 26-12-1836, geh.

met Nicolaas van den Ende, schoenmaker.
3. Pieternella Hijnderina, ged. Delft N.K. 2-12-1804, overl. Delft

28-4-1806.
4. Wouterina Johanna, ged. Delft O.K. 17-2-1807, ovl. Delft 8-2-1809.
5. Hendrik, ged. Delft N.K. 9-10-1808, overl. Delft 9-6-1810.
6. Willem, ged. Delft N.K. 4-8-1811, overl. Delft 8-9-1812.

III. Jan, ged. Delft N.K. 9-6-1796, gedetacheerd bij de artillerie- en genie-
school, geh. met Margaretha Meskes, geb. 1803, beroep naaister.
Uit dit huwelijk:
Cornelis Johannes, geb. Delft 23-3-1827.
(Zie vraag nr. 30 in „Gens Nostra" 1964, blz. 167).

HU. Albertus Johannes, ged. Delft N.K. 7-7-1799, overl. Delft 23-6-1874,
beroep houtkopersknecht, geh. Delft 2-5-1827 met Anna Elisabeth de
Lange, ged. N.H. Zaltbommel 17-1-1798, overl. Delft 13-6-1849.
Daarna hertrouwd met Willemina Ederzeel.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Hendrikus, geb. Delft 10-3-1829, zie IV.
2. Maria Johanna, geb. Delft 29-8-1831.
3. Hendricus, geb. Delft 24-2-1834, beroep kanonnier 2e kl., lang 1.66

meter, overl. Semarang 12-6-1869.
4. Hermanus, geb. Delft 26-5-1837, overl. Delft 31-1-1838.
5. Anna Wouterina, geb. Delft 13-5-1839.
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IV. Willem Hendrikus, geb. Delft 10-3-1829, overl. Delft 1-7-1917, beroep
olieslagersknecht, daarna bezemmaker, geh. Delft 10-8-1853 met Adria-
na van Mouwerik, geb. Maassluis 31-5-1831, overl. Delft 13-6-1897.

Op 19-2-1875 verhuisde het gezin van de Buitenwatersloot naar het
Zuideinde 72, waar Willem Hendrikus een bezembinderij begon. Deze
zaak was gefinancierd door Ds. Koch, die ƒ 1000,— had geleend, af te
lossen met ƒ 100,— per jaar. Er werd gewerkt met drie knechts, terwijl
ook twee zoons in de zaak werkzaam waren. Een enkele jaren voor de
eeuwwisseling plaatsgehad hebbende brand verwoesttte het perceel ge-
deeltelijk. Na afbraak werden er 2 nieuwe huizen gebouwd, nrs. 72 en
72a.

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Anna Elisabeth Maria, geb. Delft 7-11-1854, geh. met Christiaan

Lindenburg.
2. Gerardus, geb. Delft 4-11-1856, zie V.
3. Albertus Johannes, geb. Delft 2-11-1858, overl. Amsterdam 13-8-

1913, beroep barbier, geh. Amsterdam 5-5-1880 met Jannetje Al-
berta Hekhuijsen, geb. Ouder Amstel 29-6-1856, overl. Amsterdam
5-7-1936. Uit dit echtpaar een Amsterdamse tak.

4. Meijntje, geb. Delft 19-5-1860, overl. Delft 25-5-1860.
5. Willem Hendricus, geb. Delft 14-7-1861, overl. 's-Gravenhage

7-3-1916, beroep boekhouder, geh. Delft 23-5-1883 met Adriana
Margaretha van Oosterum, geb. Delft 17-1-1860, overl. 's-Graven-
hage 27-1-1940. Uit dit echtpaar een Haagse tak, die evenwel in
mannelijke lijn is uitgestorven.

6. Hendricus, geb. Delft 27-9-1863, overl. 's-Gravenhage 23-5-1940,
beroep grossier, geh. Delft 11-4-1888 met Jannetje Morel, geb.
's-Gravenhage 25-10-1863, overl. 's-Gravenhage 10-8-1946. Uit dit
huwelijk o.a. een Haagse tak.

7. Mijntje, geb. Delft 13-8-1865, overl. 's-Gravenhage 14-2-1936, geh.
met Dirk Poot.

8. Adrianus Maria Johannes, geb. Delft 30-12-1867, zie Va.
9. Adrianus, geb. Delft 28-4-1869, overl. Albany N.Y. 28-4-1938,

beroep kapper, geh. 8-5-1895 met Evertje Ouderdorp, geb. Utrecht
2-9-1862, overl. Albany N.Y. 6-5-1936, beroep pensionhoudster.
Uit dit huwelijk twee dochters in de Verenigde Staten.

10. Anthonius Wouterinus, geb. Delft 4-7-1871, overl. Delft 20-8-1883.
11. Jacobus, geb. Delft 14-7-1874, overl. 's-Gravenhage 27-4-1960,

beroep kapper, geh. Loosduinen 29-5-1895 met Cornelia Pauptit,
geb. Loosduinen 5-6-1865, overl. 's-Gravenhage 23-9-1948. Uit dit
huwelijk een Haagse tak.

V. Gerardus, geb. Delft 4-11-1856, overl. Voorburg 24-11-1910, beroep
tuindersknecht, geh. Delft 6-8-1879 met Cornelia van den Berg, geb.
Willemstad 2-2-1852, overl. Rotterdam 20-11-1934.
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Uit dit huwelijk:
1. Willem Hendrik, geb. Delft 5-12-1879, overl. Voorschoten 14-2-

1963, beroep agent van politie, geh. Delft met Lydia Lena van Nop-
pen, geb. Kruiningen 7-2-1874. Uit dit huwelijk takken in Voor-
schoten, 's-Gravenhage en Vlaardingen.

2. Maria Adriana, geb. Delft 12-3-1881, overl. Rotterdam, geh. met
Adrianus Bokhout, geb. Oud-Beierland.

3. Teunis Gerardus, geb. 's-Gravenhage 28-8-1886, overl. Schiedam
29-9-1957, beroep kapper, geh. Rotterdam 7-9-1921 met Jacoba
Groot, geb. Leiderdorp 25-5-1896. Uit dit huwelijk een tak in
Schiedam.

4. Adrianus, geb. 's-Gravenhage 4-3-1890, overl. 's-Gravenhage 3-12-
1958, beroep agent van politie, daarna koster van de Geref. Kerk te
Hillegom, geh. Voorburg 5-9-1912 met Willemina Uri, geb. Schiedam
16-12-1887, overl. Hillegom 7-1-1955. Uit dit huwelijk takken in
Ede en Pernis.

5. Gerritje Cornelia, geb. 's-Gravenhage 12-7-1893, geh. met Adriaan
Vaarties.

6. Adriana Cornelia, geb. Voorburg 28-6-1896, geh. met Paul Pieter
van Dorp, geb. 's-Gravenhage 6-7-1891.

Va. Adrianus Maria Johannes, geb. Delft 30-12-1867, overl. Delft 6-7-1905,
beroep bezemmaker, geh. Delft 18-12-1889 met Cornelia van Vliet, geb.
Kethel en Spaland 26-9-1869, overl. Delft 25-4-1949.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Wilhelmina, geb. Delft 1-2-1891.
2. Rocus Willem, geb. Delft 12-11-1893, zie VI.
3. Willem Hendrik, geb. Delft 2-4-1896, beroep chef-drukker, geh.

Delft 26-8-1927 met Berendina Ramaker, geb. Hof van Delft 21-5-
1901. Uit dit huwelijk een tak in Overschie.

4. Cornelia, geb. Delft 4-7-1899, geh. Delft 18-7-1924 met Martinus
Douwe Galjema, geb. Delft 1-4-1901, beroep techn. adviseur.

5. Adrianus Maria Johannes, geb. Delft 28-5-1902, beroep onderoffi-
cier Kon. Marine, geh. 's-Gravenhage 21-9-1932 met Anna Elisabeth
Eckhardt, geb. 's-Gravenhage 24-7-1912. Uit dit huwelijk twee
dochters, geb. Den Helder.

6. Cornelis Johannes, geb. Delft 28-6-1905, beroep chauffeur-besteller,
geh. Delft 15-10-1930 met Jacoba Peterse, geb. Delft 5-7-1905. Uit
dit huwelijk een dochter, geb. Waddinxveen.

VI. Rocus Willem, geb. Delft 12-11-1893, beroep bezemmaker, geh. 19-3-
1919 met Jacoba Heesterman, geb. 11-7-1895.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia, geb. Delft 5-5-1920, geh. 19-7-1944 met G. Westmaas,

beroep bakker.
2. Marinus, geb. Delft 6-1-1922, beroep handelaar, geh. 24-1-1947 met
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Willy Hermina Johanna van de Berg. Uit dit huwelijk acht kinderen.
3. Adrianus Maria Johannes, geb. Delft 10-10-1924, beroep boekhou-

der, geh. Delft 11-10-1950 met Janna Adriana Spee, geb. Delft
18-12-1927. Uit dit huwelijk drie kinderen, geb. Delft.

4. Elizabeth Theodora, geb. Delft 16-2-1927.
5. Rocus Willem, geb. Delft 20-11-1933, beroep horlogemaker, geh.

Delft N.K. 3-4-1957 met Magdalena 't Hart, geb. Delft. Uit dit
huwelijk drie kinderen, geb. Delft.

Ondergetekende houdt zich gaarne aanbevolen voor aanvullingen op deze
stamboom. W. H. Morel van Mourik.

DELFTSE LIJFRENTEN BIJ WIJZE VAN TONTINE
door

H. WAGENVOORT

Het uitgeven van lijfrenten bij wijze van tontine is in Delft niet zo populair geweest
als in vele andere steden in ons land. Van dit soort lijfrenten, waarbij het totaalbedrag
der uitkering gelijk bleef en door de — steeds kleiner wordende groep — nog levende
rentetrekkers werd verdeeld, bestonden twee vormen. Zij werden allereerst uitgegeven
door de overheid, kerkbesturen, waterschappen e.d., die geld wilden lenen van de bur-
gerij, maar daarnaast al heel vroeg door particulieren onderling gesloten, enerzijds als
een soort kansspel, anderzijds als een waarborg voor steeds groeiende inkomsten uit
deze lijfrente bij lang leven (én waardedaling van het geld!).

Van de eerste vorm werd herhaaldelijk gebruik gemaakt in Utrecht, Haarlem, Leiden,
Rotterdam en enkele Zeeuwse steden maar ook in Kampen (o.a. de eerst bekende
tontinelening in ons land: 1670), Breda, Weesp, den Bosch, Harlingen etc.

Onderlinge tontine-leningen, zgn. contracten van overleving, waren vooral in Amster-
dam bijzonder populair. Vele honderden particuliere contracten werden daar tussen 1670
en 1750 gesloten.

In Delft is van elk van de twee vormen één voorbeeld bekend. Het oudste is een
onderling „Contract getijteld De Eendragt opgerigt binnen Delft". Een naamlijst van
degenen op wier leven de renten waren gesloten, „de lijven", bevindt zich in de biblio-
theek van het Koninklijk Genootschap „de Leeuw", collectie Koenen, Portef. V. Op
deze naamlijst worden de lijven van 100 portiën vermeld, zoals gebruikelijke namen,
leeftijden en ook de namen van de moeders. De oudste is geboren 17-3-1725, de jongste
25-8-1777. Op grond daarvan kan worden aangenomen dat het contract ca. 1778 is tot
stand gekomen. Andere gegevens omtrent dit contract werden niet aangetroffen.

De tweede Delftse tontine-lening dateert van 1836. Deze lening werd uitgegeven door
de Ned. Hervormde Gemeente, die dringend geld nodig had: „Nu eene geheele vertim-
mering van het ruim der Nieuwe Kerk niet alléén, maar ook het vernieuwen van den
zoogenaamden lantaarn der midden-kerk en der overige ramen, die door ouderdom
gevaarlijk worden zouden, volstrekt noodzakelijk geworden is, en omdat andere belang-
rijke voorzieningen, vooral in de Nieuwe Kerk gevorderd worden, dewijl, onder anderen,
het orgel aldaar onherstelbaar vervallen is, niet lang meer zal kunnen gebruikt worden
en onvermijdelijk door een nieuw orgel behoort te worden vervangen...." Aldus het
voor deze lening uitgegeven prospectus. Een totaalbedrag werd niet genoemd. De aan-
delen in deze tontine zouden ƒ 100,— groot zijn. Op 1 december 1836 werd het plan in
een gecombineerde vergadering van kerkvoogden en notabelen goedgekeurd.

Van deze gelegenheid maken wij gebruik de lezers te attenderen op de vaak waarde-
volle genealogische gegevens die uit de administratie van de lijfrenten — niet alleen de
tontineleningen — kunnen worden verkregen. Wanneer deze administratie bewaard is
gebleven — lang niet altijd, maar vaak wel — kan daaruit niet alleen de leeftijd van de
verzekerden en de naam van hun moeders worden genoteerd, maar herhaaldelijk ook
het sterfjaar, in enkele gevallen zelfs de sterfdatum.

'oot van de redactie. Zie boekbespreking in „Gens Nostra", 1961, blz. 228.
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HET WAPEN VAN DELFT

Toen de Hooge Raad
van Adel op 24 juli 1816
de stad Delft in het bezit
van haar wapen bevestigde,
werd een sinds de middel-
eeuwen gebruikt symbool
tot officieel kenmerk van
de stad Delft verheven.

De omschrijving luidde:
„Zijnd van zilver, beladen
met een Pal van sabel. Het ;

wapen gedekt met een ;
kroon met vijf fleurons, al- " "~ • ;

les van goud en vastgehouden door twee klimmende leeuwen".
Het wapenschild met paal komt aldus voor sinds het midden van de 15de

eeuw, o.a. op het vierde zegel ten zaken. Hierop wordt het gehouden door
een leeuw, die zich voor een Gothische poort bevindt. De oudste stadszegels
(vanaf 1260) bestaan uit een paal met aan weerszijden een poortgebouw. Op
latere types, sinds 1361, is het bouwsel een toren geworden, waarop zich 2
windvaantjes bevinden. In die vaantjes kan men de grondvorm van het Delftse
wapen herkennen: zij hebben een staande balk in het midden. Op de vaantjes
in het derde grootzegel, dat uit ongeveer dezelfde tijd stamt als het reeds ge-
noemde vierde zakenzegel, is zelfs het gehele schildje weergegeven.

De 2 leeuwen als schildhouders verschijnen in de 16de eeuw, met slechts
een versierende functie. Na deze eeuw wordt de kroon eraan toegevoegd.

Wat is nu de betekenis van het Delftse wapen? Laten we het houden op
de traditionele verklaring, die trouwens ook voor de oudste zegels (met paal)
geldt: de paal symboliseert het water van de Oude Delft als oudste en voor-
naamste vaart. Hoewel zulks uit de omschrijving van 1816 niet blijkt, geeft
de toen gemaakte tekening de golven van het water wel degelijk weer; ook

het 15de eeuwse zegel vertoont ze.
Voor wie in Delft is en een goede

afbeelding van het wapen zoekt: op de
toren van de Oude Kerk zijn vier
metershoge exemplaren aangebracht.
Hoog in de lucht, naar alle windstre-
ken gericht en in de vereiste kleuren
geschilderd, zijn ze voor ieder zicht-
baar als een historisch visitekaartje
van Delft!

H. W. van Leeuwen.
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16
MR. CII1HSTI-
AAN PAULUS

VAN
IIERESTEYN

Heer v. Maurik
en den Kleinen

Ruwenberg,
advokaat te
's-Hertogen-

bosch

z.v. Thomas en
Johanna

Catharina de
Groot

's-Gravenhage
2-1-1705

t k. Maurik
15-2-1758

17
CATHAUINA

WILHELMINA
BROHL

d.v. Daniël
Alexander en
Anna Sibilla

Gertrud
Mallinckrodt

* Goch
7-6-1723
t Delft

15-10-1794

Hörstgen
ll-3-1743~

MR. GIJSBERT
VAN BERESTEYN

Heer van Maurik; 40-raad,
schepen en postmeester van
's-Hertogenbosch;maire van

Vught

t

* 's-Hertogenbosch
29-4-1749

k. Maurik (Vught)
12-2-1810

18
MR. SALO-
MON VAN
(JROENE-
WEOEN

Baljuw van
Abtsrecht;
schout van
Overschie;
40-raad en

schepen van
Delft

z.v. Juliaan
en Johanna

Staal

• Delft
20-11-1715

t Delft
23-3-1757

19
MARIA

MAODALENA
VAN DER

LELY

d.v. Mr. Jacob
en Maria

Magdalena
van Assen-

delft

• Delft
28-1-1723

t Deventer
18-4-1772

co II.
Delft

11-6-1746

MARIA
MAGDALENA VAN

GROENEWEGEN

* Delft
28-5-1750

t k. Maurik
17-10-1802

co Delft 16-4-1771

JHR. HUGO VAN BERESTEYN

Verheven in de Ned Adel bij K.B. d.d. 1-10-1825 nr. 213

* Vught 1-6-1790
t Rotterdam 26-9-1857

20
BENJAMIN
DE ,ION(i

Heer van Beek
en Donk en
Frisselsteijn;
erfsecretaris
van Erp en

Veghel; griffier
van de achter-
lenen van den
Gulden Huize

van Rixtel

z.v. Gerard en
Johanna Judith

Josselin

* Veghel
3-11-1726

t Erp
18-5-1808

ANNA
DE .IONGI1

d.v. Johan en
Elisabeth

deBie

• Hedikhuizen
8-10-1735

t Erp
30-7-1765

Hedikhuizen
16-11-1756

10
JHR. MR. JOHANNES
DE JONG VAN BEEK

EN DONK

Heer van Beek en Donk,
erfsecretaris van Erp en Veghel;

lid v.h. dep. bestuur van
Brabant; lid Ged. Staten v.

Nrd.-Brabant
Verheven in de Ned. Adel bij

K.B. d.d. 30-6-1831 nr. 73

* Erp
4-12-1758

t k. Beek en Donk
17-11-1846

22
MR. CHRIS-

TIAAN
JOHANNES
VAILLANT

Pensionaris,
raad en burge-

meester van
Enkhuizen;

Gecomm. Prov.
Rekenkamer
van Holland;
Bewindhebber
V.O.C.; hoog-
heemraad van
de Beemster

z.v. Christiaan
en Catharina
Everardina

van den Treek

* Leiden
5-1-1719

t Enkhuizen
9-3-1781

23
CORNELIA

JACOBA
ALEWIJN

d.v. Mr. Abra-
ham en

Anna Jacoba
van Hoorn

• Amsterdam
1-5-1732

t Amsterdam
5-11-1783

oo III Scheveningen

PETRONELLA
CORNELIA
VAILLANT

* Enkhuizen
21-5-1773

's-Hertogenbosch
24-6-1841

Enkhuizen 23-7-1792

JKVR. ANNA DE JONG VAN BEEK EN DONK

* Beek en Donk 25-5-1796
t Voorburg 5-9-1863

co Beek en Donk 29-7-1818

JHR. PAULUS ANNE VAN BERESTEYN

Heer van Meteren
Directeur Bataviasche Zee- en Brandassurantie Mij.

Veghel 21-6-1824 f 's-Gravenhage 18-2-1908

Batavia

* Haarlem 2-4-1876 JHR. MR. DR. ELTJO
Burgemeester van Veendam; lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; lid van de

raadadviseur-honorair van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en

oo Arnhem 4-10-1900 JULIA CAROLINA FROWEIN, * Nykerk 5-11-1877, t Vierhouten

Samenstelling: H. H. W. VAN EIJK
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24
MK. .JAN

(iAVMANS

Raad en
vóorz. Hof v.
Gelderland;
Qecomm. ter
Admiralit. v.
Amsterdam;

id. op de
Maze; Ge-
comm. ter

Staten-
Generaal

z.v. Arnoldus
en Johanna
Judith ten

Nuijl

* Arnhem
22-1-1724
t Arnhem
4-1-1804

25
.IOSINA

CIIKISTINA
OTTERS

d.v. Herman
Hendrik en

Abigaël
Martha

Tulleken

• Arnhem
21-8-1732

t Arnhem
28-11-1792

Velp (Gld.)_
26-1-1751

12
MR. JAN

GAYMANS

President Hof van Gelder-
land; raad van Arnhem

* Arnhem
16-5-1771
t Arnhem
26-1-1814

26
(iEKBRAM)

•I0AN
WYBORGII

Heer van
Hoenlo,

kolonel inf.

z.v. Dirk
Cornelis en
Everharda

van Goudoever

^ Amersfoort
24-12-1721
t Hoenlo

1792

27
r.EHRECIIT

VAN DEDEM
TOT I)EN

BEKU

d.v. Gijsbert
Willem en

Theodora Ju-
dith Margriet

van lsselmuden
tot de Rollecate

* Dalfsen
16-6-1737
t Utrecht
5-3-1804

Gennep
1762 ~

ADRIANA JOHANNA
WYBORGH

* Olst
4-8-1775
t Brussel
3-5-1820

<x> Wageningen 19-9-1796

JAN JOOST CHRISTIAAN GAYMANS

Inspecteur der Rijksbelastingen te Arnhem
* Velp 8-8-1797

t Doetinchem 23-4-1850

28
MR. ItERNAKV

JO1IAN
I'IELAT VAN
ItUU)EREN

Pensionaris,
raad,schepen

en burgemeester
van Schiedam

z.v. Mr. Diede-
rik Christiaan
en Carolina

Jacoba de Lille

• Schiedam
31-8-1755

t Schiedam
22-9-1818

29
SARA
ANNA

VROMANS

d.v. Dr. Petrus
Wilhelmus en
Sara du Toit

• Leiden
6-9-1747
t Delft

12-3-1820

Leiden
maart 1774

14
MR. CHRISTIAAN
HENDRIK JACOB

PIELAT v. BULDEREN

Auditeur-militair te Groningen;
chef Divisie van Justitie en

Politie v.h. Koninkrijk Holland

* Schiedam
15-1-1775

t 's-Gravenhage
25-12-1807

30
MR. JACOlt

HALTHASAR
KORSTEN

Lid Alg. Reken-
kamer; comm.
Bat. Posterijen
te Bergen op
Zoom; insp.-

gen. der Poste-
rijen; lid Hoog-
gerechtshof v.

Ned.-Indië

z.v. Mr. Jacob
en Antonia

Satinck

' Wildervank
9-1-1757

t Muntok
(Banka)
14-8-1825

31
ELMNA

ALDEOONDE
GEERTSEMA

d.v. Mr. Cor-
nelis en
Aleyda

Engelma

^ Groningen
3-6-1756

• Groningen
26-7-1780

Groningen
Ï~

15
ALEYDA CORNELIA

FORSTEN

* Groningen
23-2-1777

t Doesburg
23-11-1851

oo Groningen 1794

ELDINE ALDEGONDE PIELAT VAN BULDEREN

* Groningen 15-11-1801
t 's-Gravenhage 1-1-1878

co Gent (België) 30-8-1821

ELDINA ALDEGONDE GAYMANS

jt * Arnhem 6-2-1835

6-10-1858

t 's-Gravenhage 16-4-1915

ALDEGONDUS VAN BERESTEYN f 's-Gravenhage 14-9-1948
Gemeenteraad van 's-Gravenhage; lid van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg;
Wetenschappen; oprichter van het Centraal Bureau voor Genealogie.

19-5-1961; dr. van Jobann Wilhelm en Maria Melitta Selma Ronstorff.
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VOOROUDERS VAN J. P. BLADERGROEN
door

A. J. ROELOFS

1. Johanne Petronelle Bladergroen, geb. 7-1-1826 Delft, vestigde zich
11-9-1876 te 's-Gravenhage, overl. 6-1-1880 Den Haag, huwde met
Gerardus Johannes Leonardus Martens, geb. 5-5-1837 Boxmeer.

2. Willem Bladergroen, geb. 11-3-1799 Delft, meester schoenmaker, overl.
17-5-1857 Delft, tr. 4-9-1822 Delft:

3. Niesje Vellekoop, geb. 1797 Naaldwijk, overl. 20-5-1844 Delft.
4. Hermanus Bladergroen, geb. 6-4-1759, ged. 8-4-1759 Delft, overl.

11-12-1824 Delft (tr. 2e Maria Zoutendijk, tapster), tr. 20-2-1785 Delft:
5. Johanna de Raadt, geb. 19-2-1758 Schipluiden, overl. 28-9-1807 Delft.
6. Pieter Ariese Vellekoop, geb. 13-9-1752, ged. 1-10-1752 Naaldwijk,

overl. 8-5-1837 Naaldwijk, tr.:
7. Johanna van Rhijn, geb. 11-7-1759, ged. 15-7-1759 Wateringen, overl.

31-1-1834 Naaldwijk.
8. Jan Bladeregroen, geb. 12-2-1716 Delft, tr. 3-2-1743 Delft:
9. Gertje (Gerritje) van der Struys, onder Vrijenban.

10. Hendrik de Raat, geb. omstreeks 1725, eigenaar korenmolen „De Roos"
te Delft, tr. 3-6-1754 Delft:

11. Maria Kouwenhoven, overl. 18-9-1776 Schipluiden.
12. Ary Pietersz Vellekoop, tr. Ie 20-6-1745 's-Gravezande Martijntje van

den Ende, tr 2e:
13. Catharina Bran(t)s.
14. Arnoldus van Rhijn, ged. 2-4-1719 Overschie, begr. 7-8-1777 Wate-

ringen, tr. 3e 17-9-1758 Wateringen:
•15. Comelia Copper, ged. 1-1-1736 Schipluiden, overl. 1-9-1808 Wilsveen.
16. Abraham Bladergroen, ged. 10-12-1682 Delft, begr. 8-5-1754 Delft

Oude Kerk, tr. 26-12-1707 's-Gravenhage:
17. Comelia van der Hoeven.

y 2 0 ? Anthonie de Raat, tr.:
' 21? Jannetje van Eyk.

28. Arnoldus van Rhijn, ged. 5-5-1686 Overschie, begr. 10-6-1760 Over-
schie, tr. 21-4-1712 Rotterdam:

29. Niesje Swanenburgh, geb. omstreeks 1685 de Kaag, begr. 22-12-1734
Overschie.

30. Johannes Copper, ged. 23-11-1701 den Briel, schoolmeester in Wate-
ringen, overl. 26-4-1748 Wateringen, tr. 6-4-1732 Schipluiden:

31. Johanna Eleonora de Maine, ged. 14-3-1703 Zutfen, eerst gehuwd ge-
weest met Simon Ravesteyn.

32. Cornelis Corneliszoon van Bladerengroen, tr. 12-2-1668 Delft:
33. Jacomijntje Brammer.
56. Hendrik van Rijn, ged. 11-6-1651 Overschie, overl. 15-10-1699 Over-

schie, tr. 2e 10-1-1638 Overschie:
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57. Anna Renaut, ged. 25-12-1652 Delft Waalsche Kerk, overl. 9-7-1731
Overschie.

/-60. Cornelis Cornelis Copper, uit den Briel, tr. 22-8-1698 Delft:
61. Maria Koedijck, uit Delft.

64. Cornelis Corneliszoon van Bladerengroen, begr. 21-3-1675 Delft Oude
Kerk, tr.:

65. Maertge Corneüsdr., begr. 15-5-1671 Delft Oude Kerk. Opm.: De fa-
milie Bladerengroen oefende het ambacht van tuynder uit op een kwe-
kerij „buyten de Watersloot", welke van 1600 af tot ± 1750 in het
bezit der familie was.

112. Arent Michielsz van Rijn, geb. omstreeks 1605 Leiderdorp, overl.
28-11-1659 Overschie, tr.:

113. Magdalena Jansdr. Hambrouck, overl. voorjaar 1680.
114. Estienne Renaut, geb. Sedan, maitre tailleur in het Rietveld te Delft,

diaken aldaar in 1660, tr. 8-5-1649 Delft Anne Ie Normand.

224. Michiel Arentsz., geb. 1575 Katwijk a/d Rijn, mandenmaker, gest. na
1646 te Leiderdorp, ondertr. 15-1-1603 Leiden:

225. Leuntgen Jansdr., overl. Leiden voor 1634.
226. Jan Jacobsz Hambrouck, in 1630 timmerman te Overschie, tr.:
227. Annetje Gerritsdr.
22$? Jean Renaud, tr.:
229? Elisabeth Gerbau.

INGANG GEMEENLANDSHUIS
VAN DELFLAND

Het oudste en tevens rijkste voorbeeld
van laat-Middeleeuwse burgerlijke bouw-
kunst binnen Delft vormt het oorspron-
kelijk als woonhuis voor het geslacht
De Huyter gebouwde pand Oude Delft
167, waarvan hier de ingangspartij.
Sinds 1645 is het in gebruik bij het
Hoogheemraadschap van Delfland. Van
de in 1652 aangebrachte wapens van het
hoogheemraadschap en hoogheemraden
werden de laatste in 1798 vlak gehakt.
Na de Franse tijd werden de:e familie-
wapens in kleur op de vlakke steen
weer aangebracht. De onderschriften
dezer wapens luiden, van links naar
rechts, op de bovenste rij: Willem van
der Hoeff; Diderick van Schagen, vrijhr.
van Goudriaan; Nicolaas van der Duyn,
Hr. van Rijswijk en 's-Gravenmoer;
Albrecht van Wassenaer, Heer van Alke-
made, Ridder der Duytsche Order; Arent
van der Graaf en Cornelis Musch, rid-
der, Heer van Waaldorp en Carnisse;
op de onderste rij is links het wapen van
Mr. Cornelis de Jong, rechts dat van
Cornelis Soetens.
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MR. JAN DE GROOT 1554-1640
Kaad, schepen, burgemeester en secretaris van Delft

o° 1581
AELTGEN VAN OVEKSCHIE 1561—161:1

I
Mlt. I1UG0 DE OROOT (GKOTIUS) 1583—1815

°o 1608
MARIA VAN KEIJGERSBERGII 15S9—1633

MK. l'IETElt I>E GROOT 161»—1678
co 1652

AGATHA VAN KIII.IN 162'—16.3

JOHANNA CATIIAR1NA DE OROOT 1663—1729
°° 1704

THOMAS VAN BERESTEYN 1617—1708

MR. CHRISTIAAN PAULUS VAN BERESTEYN
1705—1758

°° 1743
CATHARINA WILHELMINA BRUIIL 1723—1794

MR. GIJSBERT VAN HERESTEYN 1749—1810
•x. 1771

MARIA MAGDALENA VAN GROENEWEGEN
1750—1802

JHR. IIUGO VAN BERESTEYN 1790—1857
oo 1818

JKVR. ANNA DE JONG VAN BEEK EN DONK
1796—1863

.1HR. PAULUS ANNE VAN BERESTEYN
1824—1908

°° 1858
ELDINA ALDEGONDE GAYMANS 1835—1915

.HIK. MR. 1)11. ELT.IO ALDEGONDUS VAN
BERESTEYN 1876—1948

Oprichter van het Centraal Bureau voor
Gene'alogie

I
MR. WILLEM DE GROOT 1597—1662

oo 1623
ALIDA GRASWINCKEL 1593—1669

MK. .IO1IAN DE GROOT 1625—1678
oo 1654

MARIA VAN LEEUWEN 1625—1669

MARIA DE GROOT 1657—1685
oo 1677

FHEDEKIK WOLPHERT VAN OVERSCIIIE
1655—1727

MR. FRANCOIS .IACOB VAN OVERSCIIIE
1680—1760

oo 1710
JOHANNA MAGDALENA INGELBY 1676—1759

ANNA MARIA VAN OVEItSCHIE 1711—1756
oo 1733

MR. BARTIIOUT DES H.R. RI.IKSBARON
VAN SLINGELANDT 1694—1752

ELISABETH CHR1STINA DES ll.R. R1.IKS-
BARONES VAN SLINGELANDT 1734—1824

oo 1752
DAVID GRASWINCKEL 1732—1803

MR. DIRK GRASWINCKEL 1761—1842
eo 1789

D1ONYSIA JEANNETTE VAN
SCHUI.ILENBURCII 1767—1821

HERMAN BARTIIOUT GRASWINCKEL
1798—1857

oo 1833
CAROLINA LOUISA CIIARLOTTE ItOROTHEA

ABRESCH 1813—1904

JIIR. DIRK PETRUS MARIUS GRASWINCKEL
1836—1913

oo 1861
AUGUSTINE ERNESTINE FREDER1CA LIST

1839—1916

JIIR. AUGUSTINUS FREDERIK KAREL
GRASWINCKEL 1863—1937

oo 1887
ANNA ELISABETH VAN EETEN 1861—1914

JIIR. MR. DR. DIRK PETRUS MARIUS
GRASWINCKEL 1888—1961
Algemeen Rijksarchivaris

v. E.

116



EEN DELFTSE „BRANDEWIJNPEYLDER"
OP DE GRENS VAN DE 17de EN DE 18de EEUW

door

Ir. D. MOMMAAL

In de Nieuwe Kerk te Delft werd op 23 febr. 1653 gedoopt: Johannes
Mommaal, zoon van Moysis en Maria van Sevenbergen, die aldaar op 12
okt. 1650 waren getrouwd.1)

Moysis was een zoon van Jean de Moumale en Jeanne de Slins, wier huwe-
lijk Katholiek werd voltrokken in de Saint Thomas te Luik op 28 april 1615.2)
Deze Jean was drapier en week, waarschijnlijk om geloofsredenen, uit naar
de Noordelijke Nederlanden en wel naar Leiden. Aldaar wordt zijn zoon
Moysis de 15de aug. 1627 in de Waalse Kerk gedoopt.3) Gezien de namen
der doopgetuigen (Michel Balignan, Arnoult Michel en Mathys de Lange) be-
weegt het echtpaar zich nog geheel in de Waalse gemeenschap aldaar, hetgeen
ook blijkt uit een notariële akte voor Notaris Adriaen Paedts op 10 nov. 1630
verleden, waarbij Mr. Pieter de Smeth, landmeter en Frans schoolmeester,
als tolk moet optreden, omdat Jean de Duitse (Nederlandse) sprake niet vol-
doende beheerst.4)

De naam Moysis zal wel gegeven zijn om de geloofsovergang te accentue-
ren, door van Nieuw- naar Oud-Testamentische namen over te gaan. Later
komt deze naam in het geslacht nimmer meer voor.

Om mij onbekende redenen vertrekt de familie tussen eind 1630 (als de
genoemde acte in Leiden wordt gepasseerd) en 1634 naar Delft, waar we Jean
en Jeanne de Slez (kennelijk een verschrijving van de Slins) op 22 okt. van
dat jaar als doopgetuigen aantreffen bij een doop van een Jacques Jacques,
zoon van Gilles Jacques en Anne Stevens in de Waalse Kerk.

Moysis trekt mee naar Delft waar hij in 1663 consent krijgt om „Duitse"
school te mogen houden.5) Ook een oudere broer, Johannes genaamd, en nog
Katholiek gedoopt in de Saint Jean Baptiste te Luik op 14 april 1616 6)
vinden we in Delft en wel als Francoys schoolmeester. Gezien de stringente
voorschriften van de Vroedschap in die dagen, zullen beiden wel goed recht-
zinnig in de nieuwe leer zijn geweest. Deze Franse schoolmeester verdronk
op de 2e maart 1652 jammerlijk in de Oude Delft bij de Oude Kerk, alleen
een dochter Maria nalatende.7)

Keren we thans terug naar onze eerste Johannes. Hij zal van vader Moysis
wel het een en ander hebben opgestoken, want op de 12de febr. 1680 wordt
hij aangesteld als brandewijnpeylder, of zoals de officiële titel luidde: „als

') Voor zover niet anders vermeld zijn de gegevens uit de doop-, trouw- en begraaf-
boeken, berustende op het Gemeentearchief te Delft.

2) Trouwregister Eglise St. Thomas Arch. de l'Etat de Liège.
3) Doopboek Eglise Wallone te Leiden.
4) Not. Arch. Leiden Inv. no. 190 acte 320.
5) Consentboek Gem. Arch. Delft van 1589 e.v., fol. 41 .
6) Doopboek St. Jean B. Arch. de l'Etat de Liège.
') Recht. Arch. Delft Crimineelboek van 1652.
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gesworene peylder van de gebrande wijnen ende de gedestilleerde wateren
enz. over Delfft en Delffland.s)

Op 10 dec. 1672 was hij te Delft in het huwelijk getreden met Jacomina
van der Burgh (dochter van Cornelis Jacobsz en Marytge Heyndricks), die
hem tien kinderen schonk, waarvan slechts een zoon en een dochter hem
overleefden en waarvan vele op zeer jeugdige leeftijd stierven (de zuigelingen-
sterfte was enorm in die tijd).

Het ambt van brandewijnpeylder bestond uit het vaststellen van de juiste
inhoudsmaat van vaten, fusten, kruiken e.d. Hiervoor bestonden verschil-
lende methoden, waarvan een beschrijving het raam van dit artikel verre
zou overschrijden.9) Wel kan worden vermeld, dat een peylder (ook die van
de wijn en het bier) de derde machtswortel en de sinus moest beheersen en
dus tamelijk wiskundig geschoold moest zijn. Het ambt is te vergelijken met
dat van de ijker thans en waarvan de opleiding aan de Hogeschool te Delft
plaats vindt.

In het zesde Delftse Keurboek, fol. 107 e.v., worden de voorwaarden ge-
noemd waaraan een peylder (ook roeyer genaamd) moest voldoen. Zo mocht
hij geen wijn of brandewijnkoper of verkoper zijn, noch rechtstreeks of zijde-
lings iets met de fabricage te maken hebben en niets uitstaande hebben met
de pachter van de impost. Deze bepalingen spreken voor zichzelf. Immers de
peylder zou bij bewust foutief vaststellen van de maat of de handelaar of de
pachter van de accijns kunnen bevoordelen (de accijns was overigens te Delft
niet hoog in die tijd en bedroeg een stuiver per stoop, d.i. 2,46 1.).

Om een zekere waarborg te hebben dat geen insolvente lieden tot dit ambt
werden benoemd moest bij de aanstelling een voor die tijd niet onaanzienlijk
bedrag worden betaald. Volgens het Register van Officien te Delft, fol. 137,
betaalde Johannes een bedrag van 200 gulden. (De jaarwedde van de stads-
secretaris was toen ƒ 800,—). Of dit bedrag een koopsom voor het ambt of
een waarborgsom was, heb ik niet vast kunnen stellen.

Een salaris genoot de peylder niet. Het genoemde Keurboek bepaalt dat
alle vaten van 8 tot 40 stoopen (d.i. dus van ca. 20 tot 100 liter), die binnen
de stad komen waterdicht gemaakt moeten worden en met een D worden
ingebrand door de peylder in eigen persoon. Hij kreeg hiervoor een stuiver
voor ieder vaatje van 20 stoopen of kleiner, voor grotere vaten drie groot
(d.i. dus V/^ stuiver). Hij moest meten met de Delftse mate (iedere stad had
verschillende maten in die tijd). Ook was voorgeschreven tot welke graad van
nauwkeurigheid gemeten moest worden. Zo moesten vaten tot 40 stoopen
worden geroeyt tot een pinte (d.i. 0,6 liter) nauwkeurig, tot 80 stoopen tot
een kanne (d.i. 1 liter) en daarboven tot 2 stoopen, dus max. 2,5% fout.

Omdat de vaten krompen, was bepaald dat zij ieder jaar moesten worden
overgemeten. Om te weten hoe groot het inkomen van een peylder was, zou
men moeten nagaan hoe groot het alcoholverbruik in Delft en omgeving was,
doch hiervoor ontbrak mij tot heden de tijd.

8) Reg. van Officien Delft, fol. 137.
°) Zie hiervoor o.a.: C. v. Leeuwen; Schoolboek der wijnroeyers 1663.

A. de Graaf; De gehele Mathesis of Wiskonst 1694.
J. v. d. Roodt; Beknopte Winroeyerskonst 1717.

118



Dat zijn ambt Johannes ook buiten Delft voerde, blijkt uit een acte, waar
hij tezamen met de deurwaarder van 's Lands Gemeene Middelen en de pach-
ter van de impost een brandewijnverkoper in Maassluis, een zekere Jacob
Metaal, gaat bekeuren wegens ontduiking van de accijns. Deze bekeuring
vond plaats op 31 maart 1700.10)

Vermeld dient te worden dat tegelijkertijd met onze Johannes een zeer
beroemd burger van Delft, nl. Anthonie van Leeuwenhoek, peylder van de
wijnen was. We vinden zijn benoeming op fol. 151 verso van het Delftse
Officieboek, terwijl Johannes op fol. 152 is vermeld.

Daar de brandewijn en de wijnpeylders wel voor elkaar waarnamen, zo
zal Johannes wel eens voor Van Leeuwenhoek zijn ingesprongen, gezien diens
drukke wetenschappelijke werk en zijn omvangrijke correspondentie met de
Royal Society in Londen. Zeker zullen zij elkander goed gekend hebben.

Bij het klimmen der jaren kregen zowel Van Leeuwenhoek als Johannes
het recht een „noothulp" aan te stellen. Bij de eerste was dit op 17 aug. 1714
Andries Jacobsz en bij de laatste op 18 dec. 1714 zijn zoon Jan de Jonge
gedurende zijn leven.11)

Waar echter de genealogen Johannes erkentelijk voor kunnen zijn is het
feit dat hij blijkbaar een grote belangstelling had voor de stad zijner inwoning
en deszelfs burgers. Hij ging er namelijk toe over om in 1704 uit te geven en
samen te stellen de z.g. Heerenboekjes, waarin allen die enig ambt of functie
in de stad hadden werden opgesomd. De lange titel van dit kleine boekje luidt:

„Namen van Haar Ed. GrootAgtb. de Regerende Heeren der Stad
DELFT

Jn den Jare 1704
Als mede van Diverse andere Collegien en Bedienden;

mitsgaders de Officieren der Schutteryen

Tot dienst van alle Liefhebbers in
ordre gesteld door

JOHANNES MOMMAAL

Tot Delft
Gedrukt by Henrik van Krooneveld

Ordinaris Stads Drukker
1704

Deze boekjes bevatten een schat van gegevens, omdat niet alleen de zeer
hoge functionarissen als leden van de vroedschap of bewindhebbers der O.I.
Compagnie hierin worden genoemd, doch ook, om een greep te doen b.v.
voorlezers in de kerk, kosters, boden, schippers, postmeesters, marktmeesters,
keurmeesters van alle mogelijke waren, enz. enz. Tevens bevatten zij de na-
men van de welgeboren mannen van Delfland.

Ook geven de boekjes een aardig beeld van het Delftse leven dier dagen,

10) Alg. Rijksarch. Recht. Arch. Maassluis scab. acten port 172, acte 15.
") Delftse Officieboek, fol. 151 vs. en fol. 152.
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daar alle instellingen op kerkelijk, sociaal, cultureel en economisch terrein
erin worden genoemd.

Johannes verzorgde deze boekjes tot twee jaren voor zijn dood in 1724,
dus tot 1722. Op twee ontbrekende jaren na bevinden zij zich allen op het
Gemeentearchief te Delft. Later werden zij door anderen verzorgd tot in de
19de eeuw toe.

Dat zijn belangstelling verder reikte dan zijn beroep, blijkt ook uit het feit
dat hij op 2 juni 1685 voor de somma van 18 gulden 17 stuiver een partij
boeken koopt uit de boedel van de op 5 febr. van dat jaar te Delft overleden
Dr. Johannis Junius.12) Hierin bevinden zich boeken over de meest uiteen-
lopende onderwerpen. We treffen er o.a. in aan de bekende beschrijving van
Delft door van Bleyswijk naast een byenboek, een Bijbel, een cijferboek, een
Latijnse grammatica, gedichten van Hooft, Bekentenisse des Geloofs van
Besa en diverse medische werken.

Ook uit een boekverkoping die plaats vond op 28 juli 1717 in de herberg
„de Valk" te Overschie blijkt dat hij meer met boeken te doen had. De ge-
drukte catalogus van deze verkoping bevindt zich in het Oudheidkundig
Museum te Rotterdam, waarbij een geschreven afrekening vermeldt, dat de
boeken eigendom waren van Johannes. Het curieuze is echter, dat verschil-
lende nummers werden opgehouden en andere werden gekocht d o o r . . . .
Johannes Mommaal. Ook komt op de lijst geen enkel boek voor dat hij vroe-
ger uit de boedel van Dr. Junius kocht. Mogelijk is hier te denken aan een
executoriale verkoop uit hoofde van zijn ambt.

Voorts diende Johannes zijn vaderstad nog als kwartiermeester in het eerste
kwartier, gelegen bij de Haagpoort. Hij werd hiertoe benoemd op 21 juni
1680, dus kort na zijn aanstelling als brandewijnpeylder. Hij bekleedde dit
ambt tot 21 sept. 1699 toen hij op eigen verzoek werd ontslagen.

Uit zijn ambten en interessen kunnen wij ons thans enigermate een beeld
vormen en rijst Johannes voor ons oog op als een tamelijk welgesteld burger
van Delft uit de middenstand met meer dan gemiddelde interesse in verschil-
lende onderwerpen en als iemand die bepaald een systematische geest moet
hebben bezeten.

Hij overleed op 2 nov. 1724 in de voor die tijd hoge ouderdom van ruim
71 jaar en werd op 6 nov. d.a.v. in de Oude Kerk begraven. Zijn vrouw
overleefde hem nog ruim een jaar en zijn zoon Johannes (Jan de Jonge vol-
gens het Officieboek), de enige die hem was gebleven, zette het geslacht voort.
Deze was Mr. timmerman, brandmeester en wijkmeester en voerde o.a. in
opdracht van de vroedschap timmerwerken uit nodig bij de begrafenis van de
weduwe van Prins Willem IV in 1752.

i2) Weesk. Delft Inv. B 974. In de Ned. Leeuw 1954, afl. 9, wordt in een noot abusieve-
lijk vermeld dat een Pieter Mommaal deze boeken koopt. De naam Pieter komt in
het geslacht nergens voor.
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DELFTS AARDEWERK
door

Ds. E. VAN ALPHEN Az.

De mens wordt in Prediker 12 : 6 o.a. vergeleken met een kruik welke op zekere
dag, bij de bron verbrijzeld wordt en Paulus, de schrijver van de brief aan de Corin-
tiërs, schrijft, dat wij ons geestelijk bezit, ronddragen in „aarden vaten." (2 Cor. 4 : 7).
Vandaar, dat ik mijn Delftse voorouders in bovenstaand opschrift betiteld heb, als
„Delfts aardewerk" en wel van de zwakste soort, want het broze papier van de Delftse
Doop- en Trouwboeken heeft het tot nu toe uitgehouden, maar waar zijn zij? Wat zijn
eigenlijk Delftse geslachten? Laten we maar aannemen, die er verschillende generaties
hebben gewoond; velen zijn toch uiteindelijk van buiten de stad gekomen, zelfs uit het
buitenland. Tot zover mijn inleiding. Mijn Delftse afstamming vangt aan met mijn bet-
overgrootmoeder Elisabeth Spranckhuijzen, waarmede we zullen aanvangen als volgt:

1. Elizabeth Sprankhuijsen, ged. te Delft 24 sept. 1741 als dr. van Gerrit
Sprankhuijsen en Pieternella de Haas. Zij huwde met Gerrit Cornelis van
Alphen, ged. te Utrecht 2 nov. 1732 als zoon van Cornelis Gerrits van
Alphen en Maria Jan Thomas van Londen. Voornoemd huwelijk werd
gesloten op 31 januari 1762 voor Schepenen van Den Haag en in de Oude
Kerk te Scheveningen op 14 febr. 1762; hij als j.m. geb. te Utrecht en zij
als j.d. geb. te Delft. Zij overleed te Utrecht op 13 okt. 1817 als huisvrouw
van Gerrit van Alphen. Zij werd kerklidmaat van de Prot. kerk te Utrecht
op 4 juli 1793, dus op 52-jarige leeftijd. Haar naam wordt nog vermeld in
een Zuilense overlijdensacte van haar zoon Adrianus van Alphen (1820).
Zie verder voor haar „Gens Nostra" 1964, bldz. 5 onder no. 7. Op haar
trouwdatum woonde zij in Den Haag.

2. Gerrit Sprankhuijsen, ged. te Delft 1 jan. 1718, getuigen Elizabeth- en
Leendert Sprankhuize. Hij ondertr. als jongeman van het Vrouw Jutten-
land te Delft op 14 febr. 1739 te Delft met Pieternella de Haas (zij huw-
den de Ie maart 1739 in de Nieuwe Kerk te Delft, betalende elk 3 gulden).
Hij wordt te Delft begraven 3 dec. 1756 en zij 14 jan. 1790 in kerkgraf
5 te Delft; haar doop niet te Delft gevonden (zie aant. 2). Hij was een
zoon van:

3. Nicolaas Sprenckhuijsen, ged. te Den Haag op 4 nov. 1691 als zoon van
Gerrit Pieters Sprenckhuijsen en Anneke van der Hoeven. Doopgetuigen:
Geertruij Sprenckhuijsen en Cornelis Sprenckhuijsen (beide genoemde
getuigen huwen in Den Haag en blijken uit de toevoeging „Pieters" broer
en zuster te zijn van voorn. Gerrit Sprenckhuijsen). Zie aant. 3. Hij huwt
te Delft 5 dec. 1716 met Adriana van Sellen.

4. Gerrit Pieters van Sprinckhuijsen, j.m. van Voorburg; als zodanig huwt
hij te Den Haag op 22 maart 1682 met Annetje Leenderts van der Hoe-
ven, j.d. van Rijswijck, dr. van Leendert Claes van der Hoeven en Lijsbeth
Claes (genoemd in een acte van Rijswijck als egteluijden te Rijswijck op
27 okt. 1671; Lijsbeth Claes was toen juist weduwe). Genoemde Gerrit
Pieters van Sprinckhuijsen werd begraven in de Kloosterkerk te 's-Gra-
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venhage op 13 april 1717, betalend 6 gulden. Hij had een graf in de
Kloosterkerk gekocht „volgens acte van coop op den 19en Febr. 1706
voor den Notaris Henderik de Jongh, in 's Gravenhage, mij getoond 25
Maart 1706". (Zie Familieblad, no. II, 1885, bldz. 58, onder de titel
„Graven in de Kloosterkerk" en ook het betreffende boekje aanwezig op
het Gemeentearchief van Den Haag).
Kinderen uit dit huwelijk:

Pieter: ged. 21 sept. 1689 te Den Haag. Vader: Gerrit Pieters Sprenck-
huijsen en moeder: Anneke van der Hoeven. Getuigen: Nicolaas van der
Hoeven, Barbara van Kempen, Ariaantje Schouten.

Leenden ged. 16 febr. 1687 te Den Haag. Vader: Gerrit Pieters
Sprenckhuijsen en moeder: Anneke Leenderts van der Hoeven. Getuigen:
Lijsbeth Claes van der Hoeven en Jan van Sprenckhuijsen.

Eüzabeth, ged. 3 aug. 1694 te Den Haag. Vader: Gerrit van Spreng-
huijse en moeder: Annetie van Sprenghuijse. Getuigen: Klaas van der
Hoeven en Elizabeth van Lans. (Nicolaas, zie boven onder no. 3).

5. Pieter Pieters van Sprinchuijsen Bree, j.m. van Voorburg; tr. aldaar 12
mei 1658 met Pietertje Lambrechts van Dijck, geass. met haar vader:
Lambrecht Adriaens van Dijck (ondertr. 27 apr.).

6. Pieter Pieters Sprinckhuijsen, Jonggezel uit Bree (België) trouwt te Rijs-
wijk 3 juni 1631 met Willempie Pieters (ondertr. 17 mei 1631).

Aantekeningen:

1. Bij de doop van Elizabeth Spranckhuijsen, genoemd onder no. I, op 24 sept. 1741,
traden op als doopgetuigen: Elizabeth- en Leendert Spranckhuijsen. Deze beiden
treden ook op als doopgetuigen bij de doop van haar vader op 1 jan. 1718, of zijn
het naamgenoten?

2. Bij Notaris Prijn te Delft staat vermeld op 4 sept. 1752 het testament van „de
Eersamen Gerrit Sprenckhuijsen en de Eerbare Pieternel de Haes, de Ie gezond en
de 2e ziekelijk; als voogden aanstellende Monsr Carel van Diest en Arij Haselhorst,
over hun kinderen, die ook een erfdeel hadden geërfd van wijlen hun Oom Leendert
Sprenckhuijsen." Hij tekent onder dit test. zeer net „Gerrit Spranckhuijse", en zij
„Pieternella de Haas". Hij komt voor in de Notariële acten van Delft, als eigenaar
van een huis aan de Gasthuislaan aldaar, wat zijn vrouw van hem erft en er later
dan ook woont als zijn weduwe. Wat Pieternella de Haas aangaat, is het zo, dat haar
doop te Delft niet werd gevonden, maar het volgende is wellicht een heenwijzing in
de goede richting, t.w.: „Gerrit de Haas, Leidekker, geboren te Tiel, heeft hier ge-
woond 7 jaar en daarvoor te Rotterdam; met vrouw en 5 kinderen. Stortte 8000
gulden en vastgelegd op de Weeskamer te Delft voor zijn kinderen — 25 Nov. 1682".

3. Annetje Leenderts van der Hoeven, werd te Delft begraven als wed. van Gerrit
Sprankhuisen op 13 aug. 1736 in de Oude Kerk aldaar, nalatende 3 mondige kin-
deren. Zij kwam te Delft als kerklidmaat van Voorburg in mei 1733. Zij woonde
aan het Vrouw Juttenland, van waaruit zij werd begraven (zie voor haar no. 4 stam-
reeks). Haar zoon Nicolaas kwam dan ook bij zijn huwelijk in 1716 van het Vrouw
Juttenland, vandaar mijn vermoeden, dat zij bij haar zoon Nicolaas aan het Vrouw
Juttenland is overleden. Nicolaas Sprenckhuijsen v.n. was gehuwd met Adriana van
Sellen, j.d. aan de Cromstraat; deze overleed te Delft als zijn weduwe op 5 jan. 1781.
Het echtpaar maakte in 1717 hun testament onder welks testament hij tekent als
„Nicolaas Sprinckhuijsen". Hij was van 25 jan. 1745 tot 14 dec. 1761 Wijkmeester
te Delft en woonde aan de Gasthuislaan (of Susterlaan, zoals de Gasthuislaan ook
wel werd genoemd) aldaar. Hij werd begraven te Delft op 13 okt. 1774 vanuit de
Vlamingstraat no. 10, als Nicolaas Sprenckhuijsen. Hij komt vaak voor met zijn
broer Leendert in verschillende koop- en verkoopacten te Delft. Zijn doopgetuigen
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waren: Kornelis van Sprinckhuijsen, Leuntje Oosthoorn en Geertruijt van Sprinck-
huijsen. Deze laatste doopgetuige staat vermeld in het lidmatenboek van de Prot.
Kerk te Voorburg als Geertrui} Pieters van Sprinckhuijsen Bree, op 6 Juli 1698,
aengekomen met att. van Leijden". Vervolgens: „Geertruij Pieters van Sprinckhuijsen
Bre, met attestatie gegaan naar Den Haag op 22 Juni 1700". Deze tak van de Van
Spranckhuijsens schijnt zich van de anderen te hebben willen onderscheiden met
„Bree" aan hun naam toe te voegen. (Bree ligt in Belgisch Noord-Limburg, vlak bij
de Noordbrabantse grens).

4. Gerrit Pieters van Sprinckhuijsen, vermeld onder no. 4 stamreeks, kocht op 6 Meij
1712 een huis en erf aan de Oostzijde van het Delftse Wagenveer aan 't eijnde van
de Wagenstraat. Op 25 aug. 1738, dus na het overlijden van Annetje van der Hoeven,
verkopen Leendert Spranckhuijsen en Pieter Piasman, gehuwd met Elisabeth Spranck-
huijsen, een huis uit de boedel van hun moeder Annetje Leenderts van der Hoeven,
t.w. aan de westzijde van het Spuij met een annex achterhuis, te Den Haag.

5. Pieter Pieters van Spranckhuijsen, 19 Nov. 1654. Pieter Pieters Spranckhuijsen Bree,
wonende in de ambte van Rijswijck 1 Juni 1657, idem te Rijswijk 30 Dec. 1652 tot
24 Aug. 1667; zijn testament op 4 Febr. 1675 (hij tekent: Pieter Pietersen van
Sprinckhuijsen — spreek uit: Sprinckhuijsen).

6. Verder komt de naam Van Spranckhuijsen vaak voor te Delft, o.a. van de bekende
predikant aldaar Ds. Dionysius Thomasz Spranckhuijsen. Van hem is afkomstig de
geschiedbeschrijving van de zeeslag om de Spaanse Zilvervloot, geleverd door de
admiraal Piet Hein. Deze laatste schijnt nogal intiem met v.n. predikant bevriend
te zijn geweest.

Nicolaas van Sprenckhuijsen, genoemd onder no. 4 stamreeks en Adriana van
Sellen zijn vrouw, maakten hun testament op de 30e jan. 1717 te Delft, waarin zij
indien zij zonder kinderen zouden komen te sterven, zijn vader en zijn moeder, Gerrit
Sprenckhuijsen en Annetje van der Hoeven, hun nalatenschap vermaken. (Slechts
enkele maanden daarna, op 13 april 1717 werd v.n. Gerrit Sprenckhuijsen in de
Cloosterkerk te 's-Gravenhage begraven.)

7. Dan nog een Delfts gegeven in verband met de Spranckhuijsen's, nl. „Eleonora van
Nassau, bastaarddochter van Maurits en Deliana de Backer, maakt haar testament
op 2 Meij 1634 voor Notaris Joh. van Steelant te Delft, en vermaakt aan haar
Maitresse (Meesteres) de huijsvrouw van Pouwels Spranckhuijsen (Franse schoolmees-
ter te Delft (een zilveren schaal van 50 gulden." (Notaris Jacob Spoor no. 1672, fol.
641).

8. Trouwt te Wijk bij Duurstede met att. op 18 Oct. 1668, Pieter Sprinckhuijsen j.m.
van Delft, met Dirckje Valck, j.d. van Wijck, beijde wonende te Delft.

VAN SELLEN (Van Zelle etc.)

1. Adriana van Sellen, ged. in de Oude Kerk te Delft op 1 juni 1689 als
dochter van Johannes Bastiaens van Sellen en Marietje Rutten Iselsteijn.
Doopgetuigen: Gijsbrecht Pietersen van Leeuwen, Maartje Tijmens van
der Linden en Judith van der Linden. Zij overlijdt te Delft op 5 jan. 1781.
Zij was gehuwd met Nicolaas Gerrits Sprenckhuijsen te Delft op 5 dec.
1716 (zie no. 3 Sprenckhuijsen).

2. Johannes Bastiaensz van Sellen, ged. in de Oude Kerk te Delft op 14 febr.
1662; ondertr. 11 maart 1684 en trouwt 26 maart 1684 te Delft met
Maria Rutten Iselsteijn (Van IJselsteijn). Hij was timmermansgezel op de
scheepswerf buiten de Haagpoort.

3. Bastiaen Simons van Sellen, waarschijnlijk niet te Delft geboren; overleden
vóór 6 maart 1665. Trouwt in de Oude Kerk te Delft op 19 juni 1655 met
Maria Tijmens (Sijmens) van der Linden. Zij hertrouwt 6 maart 1665.

4. Simon Pieters van Sellen, wordt Burger van Delft 16 aug. 1636, oud-
schoenmaker, komend van Rijssel (Noord-Frankrijk). Was gehuwd met
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Magdaleentje Bastiaens. Zij werd begraven als weduwe van Simon Piets
van Zeilen, aan de Verwersdijck te Delft bij de Regenboog (een huis),
nalatende 6 meerderjarige kinderen, in de kerk op 14 febr. 1681.

5. Pieter van Sellen.

Aantekeningen:

Willem van Sellen, ged. 13 sept. 1635 te Delft in de Oude Kerk, als zn. van Sijmen
Pieters van Zeilen, de Moeder genaempt Magdalena. Hij tr. als j.m. op de Verwersdijck
op 22 sept. en 7 okt. 1663 te Delft met Maria Boonen, j.d. mede ald.

Gillis van Sellen, ged. 11 aug. 1633 in de Oude Kerk te Delft; getr. met Anna van
Duijn.

Pieter Sijmons van Sellen, j.m. tot Amsterdam, tr. op 2 en 19 juni 1657 te Delft met
Pleuntje Ariens, j.d. aan de Jacob Gerritsstraat.

Martijntje van Sellen, j.d. aan de Oude Delft, tr. op 1 mei 1666 met Arien Jans
Verboom, wedr. Schrijnwercker aan de Verwersdijck.

Emmerentgen van Sellen, tr. 15 juni 1659 met Andries Bartholomeus Verhouck, j.m.
aan de Verwersdijck te Delft.

Annetje van Sellen, gedoopt te Delft op 11 juni 1645 — Vader Sijmon van Zelle en
de moeder Magdaleentje Bastiaens. Doopgetuige: Pieter van Zeilen.

VAN IJSELSTEIJN

1. Maria Rutten van IJselsteijn, geboren omstreeks 1653 te Delft als dr. van
Rutte Dircks van IJselsteijn en Neeltje Aris. Zij was getr. op 26 maart
1684 met Johannes Bastiaens van Sellen (zie Van Sellen, no. 2). Bij haar
huwelijk woonde zij op de Verwersdijck te Delft.

Zij wordt vermeld in een Weeskameracte van Delft op 4 maart 1662
als zijnde 9 jaren oud, tezamen met haar zusters Trijntje, 11 jaren oud en
Agniesje, 12 jaren oud; dus drie kinderen. Haar doop kon ik te Delft niet
vinden, noch die van Agniesje; wel die van Trijntje (Catharina).

2. Ruth Dircxs van IJselsteijn, timmerman in de Pannepoort aan de Gast-
huislaan te Delft; daarvoor aan de Kolck. In 1636 trouwt hij als wedr.
van Neeltje Jans, waarbij de kinderen: Jan, 15 jaren; Neeltgen, 13 jaren
en Dirck, 8 jaren oud. Dan had hij nog een dochter Christina, op 21 febr.
1648 ongeveer 9 jaren, met als moeder Agneesje Jans. Hij huwt voor de
3e maal op de l l e juli 1648 te Delft met Neeltje Aris. Hij werd begraven
in de Nieuwe Kerk te Delft op 1 juli 1660. Zijn 3e vrouw, Neeltje Aris,
werd begraven in de Nieuwe Kerk te Delft op 11 juli 1663. De Weeska-
meracte van 4 maart 1662 vermeldt: Neeltje Aris, weduwe van Ruth Dirks
van IJselsteijn met haar drie kinderen, Agniesje 12 jaar; Trijntje 11 jaar
en Maria 9 jaar. Mombers: Dirk Aris, wijnkoper en Arent Dirks van
IJselsteijn.

Hij komt zeer veel voor in koop- en verkoopacten te Delft.

3. Dirck Gillisz van IJselsteijn, Waeghcruijer op het Stadthuijs. Begraven in
de Nieuwe Kerk te Delft op 28 juni 1648. Zijn boedelscheiding komt voor
in een notariële acte van 9 aug. 1648. Hij woonde in de Blaauwe Coo-
manspoort. In voornoemde acte blijkt dat Dirck Gillis van IJselsteijn bij
zijn overlijden een huis bezat aan de IJperstraat, op die tijd verhuurd aan
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Abraham Mile (zie onder Notaris Mesch te Delft). Onder deze acte staan
de handmerken van zijn zoons Ruth en Jan. De naam van zijn vrouw is
mij niet zeker. In het Grafboek van de Oude Kerk te Delft (zie Wapen-
heraut 1910, bldz. 255):

„Dirc Gijellisz ende Jannege Cornelisdr. van der Hoegh sijn huijsvrouw/
graff met een blauwe zarc doen on die voetcamel van Sinte Jans Altaer/
nu die kerck" (dit boek was tot minstens 1653 nog in gebruik) en verder
Cornelis Aertsz van der Hoegh en zijn erven (bldz. 102) nu Aernt Dircksz
van der Hoegh, de Brouwer ende sijn erven (bldz. 238, idem).

Het zou wel zeer, zéér toevallig zijn, dat we hier met twee verschillende
personen te doen hebben van de naam Dirck Gillisz; het is toch niet een
alledaagse veelvuldig voorkomende combinatie. Wellicht geeft het Delftse
begraafregister nog opheldering over de begraafdatum van Jannege van
der Hoogh. Ook dat deze Dirck Gillisz van Uselsteijn een zoon had met
de naam Arent, doet mij in deze richting denken, daar juist deze naam
Arent, zeer veel voorkomt bij het oude Delftse geslacht Van der Hoogh.
Dirk Gillis van Uselsteijn komt niet voor in het Poorterboek van Delft,
en tóch was hij poorter, getuige zijn job als Stadswaeghcruijer. Zeer mo-
gelijk is dit geslacht reeds lang tevoren als poorter van Delft ingeschreven.
Nu blijft de vraag: hoe kwamen zij te Delft en wanneer en wie was de
eerste Van Uselsteijn, welke te Delft woonde? Stammen zij van deze af?
Inderdaad woonde er reeds een Van Uselsteijn te Delft aan het begin van
de 15e eeuw (zie aantekeningen Van Uselsteijn).

Aantekeningen:

a. Jan van Uselsteijn met zijn vrouw Fije koopt een graf in de Oude Kerk te Delft (zie
grafboek Oude Kerk Ao 1367—1420).
Hij woonde aan de Oude Delft te Delft, naast de zusters van Penitencie — Ao 12
Dec. 1402, no. 40, bldz. 142 Arch. Delftse Staten Kloosters.
Op 2 dec. 1406 verkoopt hij aan het Agathaklooster een huis, waarbij zijn vrouw
wordt genoemd Sophia van den Busch.
Uit Arch. van Kloosters te Delft of in Delfland:

b. no. 32/pag. 188 — genoemd Jan van Uselsteijn Ao 2 Febr. 1431.
Jan van Uselsteijn verkocht land in het ambacht van 's-Gravenzande, genaamd „het
land van Alckemade" Ao 30 Meij 1404.

a. Jan van Uselsteijn en Sophia van den Busch verkopen 3 Morgen land te Naaldwijck
(Statenkloosters, Delft; no. 91, pag. 152, Ao 21 Dec. 1415.

b. Jan van Uselsteijn en zijn vrouw Lijsbeth van Cranenburgh verkoopt zeven Morgen
land te Naaldwijk, Ao 13 Juli 1439.
(De onder a. en b. genoemden zijn waarschijnlijk twee verschillende personen.)

De onder letters a. genoemde Jan van Uselsteijn zegelde met een schild, waarop een
dwarsbalk, waaroverheen een van twee rijen geschakeerd St. Andrieskruis, vergezeld in
het schildhoofd van een wassenaar. Zijn zegels zijn te vinden in het Archief van het
Klooster St. Agatha te Delft op het Algem. Rijksarchief te Den Haag: Inv. no. 27 (reg.
no. 54); Inv. no. 75 (reg. no. 91) en Inv. no. 99 (reg. no. 88) aan de charters van 2 Dec.
1406 en 18 en 21 December 1415

Volgens Baron Spaen was Jan van Uselsteijn gehuwd met Sophia van Alckemade
Kerstantsdochter en was hij geen ridder; hij was een zoon van Gijsbrecht van Uselsteijn,
Heer van den Bossche (een huis tussen Muiden en Overmeer) en deze was een zoon van
Herberen van IJselstein, gehuwd met Elisabeth van den Bossche en die was op zijn beurt
een zoon van Ghijsbrecht van Aemstel-van Uselsteijn en Bertrudis van Arckel van
Heuckelom.
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Jan van Uselsteijn wordt ook wel genoemd Jan van Bommenede.
In hoeverre Dirck Gillisz van Uselsteijn (no. 3 stamreeks) met deze genoemde Jan

van Uselsteijn in familierelatie staat is mij tot nu toe onbekend, doch ik denk niet dat hij
en zijn nakomelingen zich zo maar „Van Uselsteijn" genoemd zullen hebben. Het is wel
een verder onderzoek waard, want het gaat niet op om zonder meer ja of nee te zeggen.

In het Arch. van het Agathaklooster nog de volgende gegevens: Yolante van Usel-
steijn, Maenboek 1482 — Gerrit Anthonisz Uselsteijn, schoenmaker, na 1565; en in de
klappers van Delftse testamenten: Elisabeth Gerrits van IJsselsteijn, haar testament Ao
1602 te Delft.

Jan Rutten van Uselsteijn te Delft, j.m. aan de Gasthuislaan, trouwt op 5 en 20 mei
1646 met Hester Cornelis Vergeloo, j.d., terzijde van de Nieuwe Kerk.

Dirck Rutten van Uselsteijn, j.m. aan de Gasthuislaan, tr. te Delft 17 april en 2 mei
1649 met Deliana Pieters Verschuijer, j.d. op 't Marktvelt. Dirk Rutten van Uselsteijn
werd begraven op 20 aug. 1704 vanuit de Susterlaan (Gasthuislaan).

Neeltgen Rutten van Uselsteijn, begr. in de Oude Kerk te Delft; was gehuwd met
Jacob Cornelisz Storm.

Ruth Dircks van Uselsteijn, tr. 2e als wedr. van Agnes Jans in 1636 met Susanna van
den Kellenaer; hij huwt 3e met Neeltje Ariens (bij zijn 2e huwelijk was hij Mr. Timmer-
man aan De Kulck te Delft).

Gedoopt te Delft op 13 april 1642: Dirk, zoon van Jan Dircks van Uselsteijn en
Teuntje Pauwels.

Om nu tot slot van dit artikel over „Delfts Aardewerk" te komen, willen we besluiten
met een paar kleine stukjes Delfts Aardewerk van een sterkere soort dan van dat waar-
over ons voorgaand artikel handelde.

Twee van deze stukjes bevinden zich in het Rijksmuseum te Amsterdam, t.w. een
tegelportret van Ds. Dionysius Spranckhuijsen, predikant te Delft en aldaar overleden
in 1650, naar een gravure van C. van Queborn.

Verder een kannetje op voet met ringvormige buik, waarin een springend paardje,
zeer verzorgd beschilderd met bloemen, vogels en insecten en met het opschrift Dirck
lanse van Uselsteijn en gedateerd 1658 (zie „Delfts Aardewerk" door Dr. Elisabeth
Neurdenburg, 3e dr., Amst. 1948, bldz. 118).

Nu is mij slechts één Dirck Janse van Uselsteijn bekend, t.w. die welke werd gedoopt
op 13 april 1642. Zou deze dezelfde zijn als die welke op het voornoemde kannetje met
name voorkomt, dan zou hij in 1658 omstreeks 16 jaar oud zijn geweest. Heeft nu deze
Dirck Janse van Uselsteijn het kannetje gemaakt of is het voor hem gemaakt? Hoe het
ook zij, dit stukje fraai Delfts Aardewerk heeft deszelfs vormer en schilder tot nu toe
geprezen, zoals het werk de meester prijst; het is sterker gebleken dan zij die het gemaakt
hebben, hoe broos het porselein overigens ook moge zijn. Zo ving ik dus aan met „Delfts
Aardewerk" van de zwakste soort en eindigde met een sterker en bekender, zelfs een
beroemder soort „DELFTS AARDEWERK".

Aan dit nummer werkten mee:

Ds. E. van Alphen Az., Bern. Luninckstraat 4, Deventer.
H. H. W. van Eijk, Churchill-laan 246 III, Amsterdam-Z.
C. D. Goudappel, Maerten Trompstraat 20, Delft.
H. H. Heidring, Ereprijsweg 16, 's-Gravenhage.
H. W. van Leeuwen, Goudenregenstraat 280, 's-Gravenhage.
Ir. D. Mommaal, Kralingse Plaslaan 15 B, Rotterdam-16.
W. H. Morel van Mourik, Vermiljoenstraat 23, Rijswijk (Z.-H.).
Mr. R. Parqui, Johan van Oldebarne.veltlaan 75, 's-Gravenhage.
A. J. Roelofs, Curacaostraat 85 III, Amsterdam.
Mr. Dr. H. Wagenvoort, van Kijfhoeklaan 45, 's-Gravenhage.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken.
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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.

73. VAN BU(E)REN.
Op 20-4-1659 trouwt te Delft (stadhuis) Jan Harmens (van) de Graeff met Rusgen

Wouters van Bu(e)ren. Rusgen (ook wel Ruisje) is dan jongedochter in 't Achterom en
volgens de ondertrouw-inschrijving (op 5-4-1659) kennelijk wel in Delft geboren. Wie
kan inlichtingen geven over haar en haar voorgeslacht?

R. F. VULSMA, Ceintuurbaan 203, Amsterdam-Z.

74.
a. VON LAHN.

Op 25-1-1698 is waarschijnlijk ergens in Nederland gedoopt: Johann Reinhard von
Lahn. Hij vestigt zich later in Essen. Kan iemand mij helpen aan de naam van de
plaats waar hij gedoopt werd?

b. DE BAYER.
Graag inlichtingen over Catharina de Bayer. Familiewapen gedeeld I op goud

drie blauwe druiventrossen; II op zilver een rode leeuw. Dochter van . . . . De Bayer
en Van Os; familiewapen drie rode ossekoppen, 2 en 1 op zilver (Kerk van
Oosthuizen). Zij trouwt tussen 1630 en 1660 met Nicolaas Hamel (burgemeester
van Utrecht). Hun dochter Johanna trouwt 7-6-1771 met Frangois van Bredehof,
Vrijheer van Oosthuizen.

Dr. C. MATTHIJS, Vossenburchkade 58, Gouda.

75. HOOGENDOORN.
Gevraagd de kwartieren van Cornelis H'oogendoorn, geb. ± 1779, gehuwd met

Annigje Verduin, geb. ± 1808. Zijn zoon is geboren in Polsbroek Noord.

H. VAN LEEUWEN, Paramaribostraat 22, Utrecht.

76. EXTER (EKSTER).
Thomas Exter, eigenaar van de Franciscaner herberg te Sittard, tr. Klara Pylmans.

Leonard Exter, geb. ca. 1500 Sittard (Hertogdom Gulik), op school in Sittard, Luik en
Leuven, 1528 Franciscaner monnik. 1535—43 voor studiedoeleinden prediker in Italië
(Perusia, Ferrara) en te Straatsburg. Ging aldaar over tot het Protestantisme. 1543—
1550 Pfarrer in Kleeburg, etc. Gaarne gegevens over deze familie.

Ir. G. L. MEESTERS, Dantelaan 32, Utrecht.

77.
a. VAN OS.

Gevraagd de ouders van:
1. Covert van Os, geb. Baambrugge 1696, mr. timmerman aldaar, gest. 1773, tr.

Abcoude Proosdij Gerecht 4-4-1723 Jannetje Hendrik Stempel. Kinderen:
a. Beatrix van Os, ged. Amsterdam R.K. 17-1-1724, gest. Amsterdam in 1800,

tr. Cornelis van Vessem;
b. Marritje;
c. Dirk;
d. Willem;
e. Johanna; en misschien Hendrik en Lysabeth;
f. Pieter van Os senior, tr. Jannetje Helling, waaruit:
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aa. Maria van Os, ged. Loenen 30-4-1756, gest. Baambrugge 21-8-1756;
bb. Beatrix van Os, ged. Loenen 31-10-1764, gest. Baambrugge 5-12-1770;
cc. Antje van Os, ged. Loenen 2-11-1767;
dd. Pieter van Os, ged. Loenen 21-10-1757, doopgetuige 16-1-1801. Wat was

zijn verdere levensloop?
De R.K. van Baambrugge behoorden tot de parochie van Loenen; in de 18de eeuw
komen daar meerdere personen met de naam Van Os voor.

2. Maria Dirks van Os, tr. Abcoude Proosdij Gerecht 19-3-1739 Barend Barends
Koek. Kinderen: Dirk, Anna, Jan, Hendrik, Bertha en Martinus.

3. Anthony van Os, gest. Weesperkarspel 5-9-1776. Aangegeven door (zijn zoon?)
a. Dirk van Os, geb. 1746, gest. Weesperkarspel 11-5-1801, tr. Anna de Rijk.

Zoon?
aa. Anthonis van Os, tr. Ie Abcoude Proosdij Gerecht 22-5-1791 Trijntje

Wolvers, tr. 2e Abcoude Proosdij Gerecht 28-9-1800 Agnes van Dijk.
Hij is vader van o.a.:
aaa. Dirk van Os (geb. Amstelveen).

b. STEMPEL.
Gevraagd de ouders van:
Hendrik Stempel (tr. Beatrix ?). Vader van:
1. Jannetje Stempel, tr. Covert van Os in 1723, zie aldaar; haar bloedvoogd is

Gijsbert Pieters Timmer;
2. Hermannus Stempel;
3. Pieter Stempel, schepen van Abcoude omstreeks 1743, koopt aldaar op 19-10-1748

een boerderij, tr. Jannetje Cornelis Helling, waaruit:
a. Beatrix Stempel, ged. Abcoude 26-11-1737;
b. c. en d. Cornelis, Hendrik en Anna Stempel.

Mevrouw A. I. MENALDA-VAN DER HOEVEN,
Burg. Wynaendtslaan 42, Rotterdam-8.

WERKGROEP „BRABANTSE FAMILIES"

Eind 1964 heeft de afdeling Kempen- en Peelland van de N.G.V. boven-
genoemde werkgroep opgericht, die alle gegevens van Brabante families of
personen welke voor ca. 1840 hier wegens geboorte, huwelijk of dood ge-
boekt staan, verzamelt.

In eerste opzet bedoelt om eigen leden een overzicht te geven van het
voorhanden zijnde materiaal en om onnodige onderzoekingen te voorkomen,
is deze actie inmiddels over het gehele gewest verspreid en uit geheel Brabant
komen gegevens en aanvragen binnen.

Thans doen wij een beroep op alle lezers van dit maandblad om hun mate-
riaal, voorzover dit voor ons interessant is, ter beschikking te stellen. Indien
U veel Brabantse kwartieren bezit kunt U een speciaal hiervoor ontworpen
formulier aanvragen.

Als tegenprestatie stellen wij onze gegevens gratis ter beschikking, doch
rekenen er op, dat U een gefrankeerde briefomslag insluit.

A. van Beek, Secretaris,
Rodenbachlaan 7, Eindhoven.
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