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WAS HARBERT WILLEMS CRAMER DEZELFDE ALS
HARMEN WILLEMS VAN DER LEEDE?

Allicht niet, zult U denken. Zelf twijfel ik er nog steeds aan, maar laat ik
beginnen bij mijn uitgangspunt.

De genealogie Hofstede in Ned. Patriciaat 13 vermeldt dat Wolter
Hendrik Hofstede, de latere landschapssecretaris van Drenthe, na in zijn
jonge jaren als student in de rechten gesjeesd te zijn, terwijl hij nog een jonge
luitenant was, in contact kwam met Maria Cos uit Naarden en met haar in
1750 trouwde. Zij was in Naarden gedoopt op 1 aug. 1731 als dochter van
de meestertimmerman Jan Cos en diens tweede vrouw Johanna Cra(a)mer.
En over deze laatste familie gaat dit verhaal.

Johanna Cramer huwde als weduwe van Louis Bullens op 25 febr. 1731
in Naarden met Jan Cos, kreeg bij hem meerdere kinderen, allen gedoopt
te Naarden en wel op 1 aug. 1731 Maria bovengenoemd, op 12 april 1733
een Geertruyd, op 21 maart 1734 wederom een Geetruyd en op 12 febr. 1736
als jongste Willem. Haar man Jan Cos overleed op 4 dec. 1752 en werd vijf
dagen later te Naarden begraven; als weduwe is zij weggetrokken en woonde
24 okt. 1761 aan het Tolhek op de Haarlemmer Laage Weg over het dorp
Sloterdijk. Daarna ben ik tot nu toe helaas haar spoor bijster.

Uit het eerste huwelijk van Johanna Cramer met Louis Bullens is op
16 sept. 1722 een dochter Zara gedoopt in Naarden. Even tevoren, op 25 okt.
1721 had Monsieur Louis Bullens voor notaris Nagtglas te Naarden het
binnenveer van Naarden op Muiden en Amsterdam, met de jaagschuit, aan-
gekocht voor ƒ3100,-. De twee oudere kinderen van het echtpaar n.l.
Johannes en Johannes Augustinus Bullens zagen dan ook in Amsterdam het
levenslicht (gedoopt 4 dec. 1718 res. 9 febr. 1720). Bij haar ondertrouw in
Amsterdam op 4 febr. 1718 met Louis heet zij Johanna Kramer van Amster-.
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dam oud 19 Jare op de Nieuwe Zijds Agterburgwal, geassisteert met haar
moeder Geertruy de Haan; het huwelijk werd op 20 febr. in de Nieuwe Kerk
voltrokken.

Het onderzoek werd moeilijker want in Amsterdam zijn de Cramers in
die tijd reeds talrijk als het zand der zee; de doopactes te Naarden vermelden
geen getuigen, die te Amsterdam wel; op 4 dec. 1718 zijn het Jacobus
Veekens (trouwt 1707 met Catharina Bullens en zijn vrouw Johanna
Emerensia Kalshoven (gehuwd in 1704) bij de doop als getuigen.

Het enige gegeven was dus de naam van de moeder: Geertruy de Haen
en de mogelijkheid dat haar vader Willem heette. Zo werd gevonden dat
Geertruy op 12 juli 1696 te Amsterdam ondertrouwde met Willem Cramer
van Amsterdam, oud 22 jaar, steenkoper op de Heerengracht, bijgestaan
door zijn vader Herbert Kramer. Zij was een dochter van Mr. Jan de Haen,
mr. Chirurgyn in de Bril in de Reguliersbreestraat, bij Janneke Hessels. Op
haar herkomst wil ik hier niet verder ingaan; het huwelijk was niet erg
geslaagd. Op 1 okt. 1708 laat hij voor notaris van Velen door getuigen ver-
klaren dat „hij altoos beleeft, van een goed humeur en vriendelijcken omme-
gangh soo tegens de bueren als andere menschen was"; en „als een eerlijck
man sigh altoos wel en ordentlijck gecomporteert end gedragen heeft, sonder
dat oijt iets ontfatsoenlijck of onordentlijck van het gesien of gehoort was".
Geertruid daarentegen wordt echter afgeschilderd als een helleveeg „van een
seer onrustig en quadaerdigh humeur" — „seer dicwils, dan tegens den enen
en dan wederom tegens den andere soo van de bueren als andere menschen
seer hevigh uijtvaert, tegens deselve raest ende scheld, en de een heel buere
gerught maeckt". Wie weieens op Wittenburg in Amsterdam een paar kijven-
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de buurvrouwen mee heeft gemaakt, boven op een stoepje met ieder een
ragebol in de hand, en zeer bloemrijke en beeldende taal uitend, kan zich
een beeld vormen van het volksvermaak waarvan Geertruy het middelpunt
was.

Een onderzoek naar de verdere levensloop van Willem Cramer liep dood;
tussen 1701 en 1750 zijn er in Amsterdam niet minder dan 17 Willem
Kramers gehuwd; het aantal dat er begraven werd in die periode beloopt 11.
Zoiets belemmert een onderzoek in ernstige mate.

Van het echtpaar zijn 3 kinderen bekend, allen gedoopt in de Nieuwe
Kerk en wel Catharina op 1 mei 1697, Johanna op 3 febr. 1699 en Joannis
op 16 maart 1701; de twee jongsten dragen de namen van haar ouders. De
doopgetuigen zijn bij de oudste Herbert Cramer en Catharina Duijts, de
sleutelfiguren van dit verhaal; bij Johanna zijn het Arend van Dijk en Cornelia
Ouland (verwanten van haar zijde) en bij Joannis treden op Matthijs van
Leeuwen en Geertjs Jans, die reeds getuigen waren bij de doop van Geertruid
de Haen zelf op 12 juni 1675

Wie nu was Herbert Kramer? Uit de Thesauriersordonnantien van Amster-
dam blijkt dat op 27 jan. 1690: „is toegestaan, dat Herbert Kramer, stadsmr.
metselaar syn soon Willem Kramer, sal mogen aenstellen, tot het leeren van
metselen en steenhouwen, en sal daervoor van stads wegen daegs genieten
vier stuivers".

Ook over Herbert zelf geven de Stadsordonnantien belangrijke gegevens;
hij wordt bij acte ter secretarie gepasseerd op 28 maart 1686 aangesteld als
stadsmr. metselaar, wordt 30 juli 1697 tevens medeopsiender van de buiten-
getimmerten, weet op 16 febr. 1696 zijn zoon Evert eveneens op stadskosten
aangsteld te krijgen als leerling metselaar en steenhouwer en op 5 maart
1705 daarenboven als „noothulp om bij absentie of onpasselijkhijt van sijn
vader desselfs keurmeesterschap van de gebakke steen" etc. waar te nemen.

Herbert Kramer had aan vast personeel 25 man onder zich, daar kwamen
af en toe 20 a 25 man bij; hij voerde alle metselwerken aan openbare bouw-
werken der stad uit, zoals daar zijn de torens, poorten, bruggen, beschoei-
ingen, sluizen, enz. Merkwaardig is dat hij in deel 8 der Ordonnantien op fol
104 verso plotseling Herman Kramer heet. Een vergissing — of soms toch
niet?

Het boek van Stadsambtenaren meldt op fol 159 onder de stadsmeesters-
metzelaar:

Herbert Kramer 1686 J , obiit 1 7 0 5 ^ , nu maar jaarlijx ƒ800,-. Voor
het middel op het begraven werd op 28 oktober ƒ 6,- (derde klasse) betaald.
Hij vond zijn laatste rustplaats in de Nieuwe Zijds Capel op 29 oktober:
Herbert Cramer Stadsmr. metzelaar ent Lijdse Gragt in de stads metseltuijn,
en liet 1 onmondig kind na.

Herbert had dus zijn rustplaats gevonden, maar de kinderen vonden die
rust nu bepaald niet, want nog geen twee. maanden na het overlijden, op
29 december verschenen zij bij notaris Servaas om de nalatenschap onder
beneficie van inventaris te aanvaarden; het waren Sinjeur Willem Cramer
en Sinjeur Jan Munster in huwelijck hebbende Alida Cramer, Monsieur Jan
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Cloppenburgh getrouwt met Anna Maria Cramer voor zich en te zamen
vervangende Evert Cramer hun minderjarige broeder en schoonbroeder.
Blijkens de hem toegekende titel had Jan Cloppenburgh zijn zwagers voorbij-
gestreefd en krijgt dan ook de ondankbare taak toegewezen de zaken te
behandelen.

Bij notaris Van Velen werd de nalatenschap afgewikkeld, wat zes jaar
en vele actes vergde. Van de ƒ 12.430,8-8 aan vorderingen werd tenslotte
45 % betaald; als preferente crediteuren worden genoemd sinjeur Arent ten
Siethoff als voogd over Willem Cramer, Willem van der Kloet en Willem
Kramer. De laatste Willem zal Herberts zoon zijn, de andere Willem komt
nog ter sprake.

Alvorens verder in de historie terug te gaan, is het goed eerst stil te staan
bij de gezinnen van de kinderen:
1. Anna Maria Cramer van Amsterdam, oud 24 jaar bijgestaan door haar

vader Herbert Cramer ondertrouwt te Amsterdam op 24 dec. 1699 met
Jan Cloppenburg. Enkele van hun kinderen worden in de Luthersche
Kerk gedoopt en wel: op 30 juli 1709 Wilhem (getuigen Wilhelm Klop-
penburgh en Katrina Duijst), op 26 april 1712 Catharina Anna (dezelfde
getuigen), op 14 juli 1717 Cornelis (getuige Catrijna Duijts);

2. Alida Cramer, van Amsterdam, oud 20 jaar bijgestaan door haar vader
Herbert Cramer ondertrouwt te Amsterdam op 22 juni 1703 met Johan-
nes Munster, timmerman. Zij laten te Amsterdam dopen op 21 sept. 1704
Thomas (getuigen Thomas Munster en Sabina Reijman), op 17 aug. 1707
Catrina (getuigen Jan Cloppenburgh en Anna Maria Cramer), op 30 april
1706 Sabina (getuigen Chri stoffel Munster en Anna Munster weduwe
Adrijaen Verduijn) en op 18 aug. 1709 Anna Maria (getuigen Christoffel
Munster en Machtelt Munster). Kort daarna moet Jan Munster gestorven
zijn;

3. Evert Cramer, metselaar, oud 23 jaar, bijgestaan door zijn moeder Catrina
Duijts ondertrouwt te Amsterdam op 25 maart 1707 met Helena van
Duuren. Het blijkt uit deze acte niet dat hij Herberts zoon was; echter
wel uit de enige doopacte die te voorschijn kwam. Op 1 april 1708 werd
gedoopt Catharina, dochter van Evert Cramer Herbert zoon en Helena
van Dueren (doopgetuigen Evert van Dueren en Catharina Cramer). Als
weduwe hertrouwt Helena van Duren in 1718 met Evert Bosman en in
1745 nog eens met Willem Nessing.

Samenvattend volgt hieruit dat er een echtpaar is geweest Herbert Cramer
en Catrina Duijts, met als kinderen Willem, geboren omstreeks 1674, Anna
Maria omstreeks 1675, Alida omstreeks 1683 en tenslotte Evert omstreeks
1684, vermoedelijk allen te Amsterdam. Waarbij vaststaat dat Catrina Duijts
de moeder van Evert was; zij is na haar man overleden, doch wordt in de
afwikkeling van de boedel nimmer genoemd, vermoedelijk omdat zij de
nalatenschap geheel verworpen had.

Een onderzoek naar de poorteracte van Herbert Cramer was vruchteloos,
evenmin werd zijn trouwacte gevonden. Wel kwamen te voorschijn: Huijbert
Willemsz Cramer, van Leerdam, metselaar, die het burgerrecht van Amster-
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dam kocht op 9 okt. 1674; Harmen Kramer van Amijde, metselaar, als
getrouwt hebbende Marike Kasiopijn op 4 okt. 1685; Willem Cramer, steen-
houwer, zoon van Harmen Cramer, in leven metselaar en poorter op 22 april
1708. Wie waren dat?

Het doopboek van Leerdam vermeldt:
15 maart 1651 Hubert saine van Willem Herberts ende Barbara Huberts;
4 juni 1652 Herbert soune van Willem Herberts ende Barbara Huberts;
4 april 1659 Herbert (zn. van) Willem Herbertze (en) Barber Hulberts.

De poorter van 1674 kan niet identiek zijn met de Herbert uit 1659 (te
jong), maar wel met de Hubert van 1651; men maakte in Leerdam een
duidelijk onderscheid tussen de namen Herbert en Hubert, zodat deze metse-
laar als candidaat stamvader van het toneel verdween.

Harmen Kramer van Termij, metselaar, oud 26 jaar, bijgestaan met
moeders consent, ondertrouwt te Amsterdam 1 juni 1685 met Maria Casie-
pijn. Zij laten dopen op 3 februari 1686 Marichie (getuigen Harbert Kramer
en Marichie Everts de Reus, zoals onderblijkt zijn moeder) en op 5 febr.
1687 Willem, getuigen Herbert Kramer en Judick Kooninghs. Harmen her-
trouwt met Catrina Jans Smith; ondertrouwt te Amsterdam op 8 juni 1689
waarbij hij aangeduid wordt als mr. Metselaar van Ameyden wedr. Maria
Casiopijn. Hieruit een tweeling Evert en Anna, gedoopt op 9 april 1690 met
als getuigen Jan Tomasse Smit (haar vader) en Catharina Robbers met
Catharina Duits.

Nogmaals hertrouwt Harmen Kramer van Amsterdam, metselaar, wedr.
van Catrina Smit, wonende in de Reguliersbreestraat met Anna Kampen;
zij gingen in ondertrouw op 13 okt. 1690. En dan overlijdt Herman Cramer
in de Reguliersdwarsstraat op 10 febr. 1693; bij de aangifte voor de wees-
kamer toont Herbert Cramer de broeder het testament dat Harmen met zijn
derde vrouw Anna Kampen op 14 dec. 1691 voor notaris van Leeuwarden
maakte. Herman wordt in de Nieuwe Kerk begraven.

Onderzoek in Ameide leverde echter de doop van Herbert en Harmen
niet op. Harmen moet geboren zijn omstreeks 1659. Wel werden gevonden
de doop van Evert op 26 febr. 1665 als zoon van Willem Hermensz Kramer
en zijn vrouw Merrigje, en op 15 sept. 1667 de doop van Gijsbert als zoon
van Willem Harmenss Kramer en M'arritjen Everts.

Er wordt in Ameide ook vermeld een Maiken Willems Kramer gehuwd
met Stees Jillis (ook Chielss-Gielsen), welk echtpaar van 1 febr. 1677 tot
27 nov. 1690 vele kinderen laat dopen, waarbij een Marrigijen Everts drie
maal getuige is. Het ligt voor de hand in haar de vrouw van Willem Harmens
Kramer te zien en tevens de grootmoeder der kinderen. Op de lidmatenlijst
van 20 juni 1687 komt zij niet voor, doch 8 juni 1690 levert Maritje Everts
„Kramer" te Ameide kerkelijke attestatie van Amsterdam in en sterft later te
Ameide. Zij is de doopgetuige op 3 febr. 1686 te Amsterdam.

Wijlen Mr. Dr. G. L. van Oosten Slingeland was destijds zo vriendelijk nog
eens in Leerdam te zoeken. Op 19 april 1647 zijn in Kedichem gehuwd
Willem Harmens Kramer en Marigen Everts uit Meerkerksbroek; en in
maart 1648 is in Leerdam hun zoon Herbert, de gezochte, gedoopt.
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Een nog oudere generatie is mogelijk met de in Ons Voorgeslacht 1964
pag. 232 genoemde Hermen Wilmsen Kramer, begraven te Leerdam en
gestorven op 13 sept. 1671.

Tot hu toe leverde het onderzoek, wat destijds zonder de moderne klappers
bijzonder veel tijd kostte, geen moeilijkheden op. Die komen nu juist te voor-
schijn dank zij de onvolprezen recente klappers op de Amsterdamse doop- en
trouwboeken! Want nog altijd ontbraken de dopen der kinderen van Herbert,
alsmede zijn trouw- en poorteracte. Iets wat een rechtgeaard genealoog niet
aanvaardt.

Duidelijk is slechts de doop op 7 jan. 1681 in de N.Z. Kapel van Hendrick,
zn. van Harber Willemse Cramer en Catrijna Duijts. Getuigen zijn Ammeren-
seija Cronnenburgh en Sacgarija Cronnenburgh. Zacharias Croonenburgh
was apotheker; uit zijn ondertrouwacte valt geen familierelatie te distilleren.

Vrij duidelijk is ook nog de doop op 2 okt. 1682 van Aeltie als dochter
van Harber Willemsz Kramer en Trijntje Sijmens. Getuigen Arent Siethoff
en Geesie Jans. Dat is dan de Alida uit het bovenvermelde lijstje van kinde-
ren, de moeder heette dus Trijntje Symens Duijts. De getuige Arent ten
Seijthoff van Goor, cleermaecker, ondertrouwde op 28 okt. 1667 met Geesie
de Lange uit Amsterdam. Zij lieten op 10 nov. 1683 een kind Anna dopen,
waarbij o.a. Harmen Cramer getuige is. Arent was voogd over een Willem
Cramer, de preferente crediteur uit de bovengenoemde boedel, en deze pupil
Willem is te vereenzelvigen met de op 5 febr. 1687 gedoopte Willem Har-
menszn Cramer. Waar Arent dooppeet is bij een kind van Herbert en voogd
over een kind van diens broeder Harmen zal er wel een familierelatie zijn;
welke, is nog niet gevonden. ')

Onduidelijk is de doop van Evert op 17 sept. 1684 van Harmen Willems
Kramer en Trijntje Symens. Getuigen Abraham Domburg (een mr. metselaar
uit Haastrecht) en Merritje Everts de Reus (de moeder van Herbert en
Harmen Willems Kramer). Deze Evert past in het rijtje kinderen en het jaar
klopt ook; alleen de voornaam van de vader geeft te denken, maar tenslotte,
een dergelijke fout kwamen we ook al in de Thesauriers Ordonnantien tegen.
Dus: hier zal Haibert in plaats van Harmen moeten worden gelezen!

Onderzoek naar de doop van Willem omstreeks 1674 en Anna Maria
omstreeks 1675 schept echter wederom twijfel of deze gevolgtrekking wel
juist is. We belanden dan bij dopen in de Luthersche Kerk. Op 5 dec. 1674
is daar gedoopt Willem zoon van Harmen Willemsz Cramer en Trijntje Sijmes
(getuigen Hans Hartongh of Hartwigh, wat ik niet heb kunnen ontcijferen,
en Anna Jans). Nog eens dezelfde verschrijving?? Op 4 juli 1677 is gedoopt
Anna Maria, dr. van Harmen Willems Kramer en Trijntje Symes (getuigen
Andries Roelofs en Anna Jans). Dat wordt te vaak om aan een verschrijving
te mogen denken.

In hetzelfde beeld passen: 29 mei 1673 Anna, dr. van Harmen Willems
en Trijntje Symens (getuigen Anna Jans en Andries Roelofs — zie over hen
de hiervoor vermelde doop (zij ondertrouwen op 10 okt. 1643 als Andries

') Het boek van Jurriaan van Toll: Uitden Ziethoverhoek, noemt de familieleden ten
Siethof, die eind 17de eeuw te Amsterdam vermeld worden, niet.
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Roeloffs van Tonsburg vaerentgesel en Anna Jans van Bergen in Noorwegen)
en dan op 14 mei 1676 de doop van Annetje dr. van Harmen Willems
Cramer en Trijntje Symes (getuigen Hans Abels en Anna Jans). Zijn we hier
nu ongemerkt beland bij een bijna dezelfde namen voerend echtpaar?

De klap op de vuurpijl is echter de acte van 26 sept. 1671 waarbij onder-
trouwen Harmen Willemss van der Leede van te Meij metselaer out 23 Jaar
vertoont acte van vaders consent woont op de Uyterse straat ende Katrina
Duyts van Amsterdam out 24 Jaar ouders doot, enz. Zij ondertekenen:
Hermen Willemse en Catrina Duijts.

Waren er dus twee Trijntje Symens Duits in Amsterdam, de ene gehuwd
met Harbert Willems Kramer een metselaar, wiens ouders in Leerdam en
Ameide woonden, en een andere gehuwd met Harmen Willems van der
Leede alias Kramer eveneens metselaar wiens ouders eveneens in Ameide
woonden? En kregen beide echtparen omstreeks dezelfde tijd een zoon
Willem en een dochter Anna Maria?

Persoonlijk geloof ik dat ze identiek zijn en dat de verklaring moet gezocht
worden in een verkleinvorm van de voornaam Harbert resp. Harmen, welke
namen allebei met Har beginnen. Misschien noemde de oudste broeder zich
alleen „Har" en maakte de autoriteiten in Amsterdam er Harmen van. Totdat
de broeder, die werkelijk Harmen heette, ook in Amsterdam als metselaar
opdook en de verwarring compleet dreigde te worden.

Maar als ik U nog niet overtuigd mocht hebben, kan ik dat wel billijken.
En critiek zal mij zeer aangenaam zijn.

Ir. G. L. MEESTERS.

CAPEL, EEN TWEEVOUDIG SPREKEND WAPEN
Ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van Bernardus Abraham

Albers, zeepfabrikant te Zutphen, lid van de gemeenteraad aldaar en regent
van de Sint Anthonie Grote Broederschap, en Janetta Danelina Capel werd
op 22 juli 1900 een familiediner gegeven in de eeuwenoude uitspanning
„De laatste Stuiver" bij Zutphen. Op de dinerkaart staan, in kleuren, de
wapens van het echtpaar afgebeeld. Het wapen Albers is elders beschreven.1)
Het wapen Capel, een tweevoudig sprekend wapen, is als volgt:

Op een veld van zilver drie kapellen (vlinders) met ge-
spreide vleugels van azuur 2—1.
Helmteken: een kapel (bidprieeltje) van natuurlijke kleur
met torendak; op de spits een kruis.

Het huwelijk werd gesloten te Zutphen 22 juli 1875.
Janetta Danelina Capel werd geboren te Zutphen 7 no-
vember 1849; zij stierf te 's-Gravenhage 16 september
1920. Zij was de dochter van Christiaan Capel en Beren-
dina Bello.

Nadere gegevens over het geslacht Capel zijn mij welkom.

') W. Albers, Gens Nostra 10, 139 (1955).
W. ALBERS.
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PILON
EEN OUD HUGENOTENGESLACHT

door

P. J. RITSEMA

„Zij dachten aan de graven die zij hadden,
daar aan de buitenmuur van de kerk; daar
lagen hun grootouders en de menschen van
nog vroegeren tijd. Die plek daar bij de muur
van de kerk was heilig."

(Uit: „Oostloorn" door S. Ulfers)
Wapen:
bij Rietstap (Dauphine)
in zilver een zwarte leeuw
rood getongd en genageld *).

Abraham Pilon. Wij komen zijn naam voor het eerst tegen op de oudste
van 1690 daterende lidmatenlijst van het kleine kerkdorpje Vierhuizen,
gelegen aan de oostelijke oever van de Lauwerszee. Zal hij daar als school-
meester voorzanger-klokluider de rechterhand zijn geweest van de aldaar in
hetzelfde jaar beroepen predikant Ds Johannes Fredericus Spruijt? Zal hij
daar de blondgelokte en blauwogige erfgenamen van de in een krans om
Vierhuizen gelegen boerderijen Beusum, Midhalm, Panser, Menkeweer,
Robersum, Menneweer en Westerhalm de eerste beginselen van het psalm-
zingen hebben bijgebracht en de fundamentele waarden van de aloude Heidel-
berger hebben trachten bij te brengen?

Wij weten het niet. Wel weten wij dat hij, toen Ds Spruijt in 1696 naar
Ulrum werd beroepen, mede naar Ulrum verhuisde waar wij ons op de
gedenkwaardige dertigste augustus 1701 in gedachten op een Extra Ordinaire
Landdag in het Rechthuis bevinden.

Staande voor het gestoelte van de richter, M. Robers, zal Ds Spruijt zich
hoog hebben opgericht en met uitgestrekte arm zal hij Abraham Pilon hebben
aangewezen eisende dat hij als een beroerder der gemeente, ja als een be-
roerder Israëls zou worden aangemerkt en veroordeeld. En rondziende met
verontwaardigde blik zal hij de verzamelden hebben aangezien en met om-
floerste stem zal hij de een na de ander hebben aangewezen en hebben be-
schuldigd: Jan Adams die met Pilon naar Hornhuizen was geweest om daar
navraag omtrent het gedrag van klager te doen; Louke Hiddens en Crijnje
Tijmens de huisvrouw van Peter Jurjens die dag en nacht zouden hebben
rondgelopen om enig bewijs tegen hem te vinden; Jan Sijgers die tegen ver-
scheidene mensen zou hebben gezegd dat zij er over uit waren om Ds Spruijt
van de predikstoel te smijten en tenslotte zal zijn blik meewarig en verwijtend
zijn blijven rusten op Anje Jans de huisvrouw van Meerten Hendrix die zou
hebben rondgestrooid dat de pastor haar enige onbetamelijke woorden zou
hebben toegevoegd.

Wij zien tenslotte in gedachten richter Robers opstaan en horen hem de

') Met dank aan Dr. A. R. Klein te Zeist.
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aanwezige karspellieden toebulderen „Minsken, mout dat nou zó" 2) en wij
zien de een na de ander het rechthuis verlaten, gelaten afwachtende wat er
over hen zal worden beslist.

Het was Ds Huchtingius van Niekerk en Vliedorp die olie op de golven
trachtte te werpen en die de gemeente samenriep in de kerk. Hoog laaide
weer het voor en tegen op en het geluid hiervan zal zijn weerkaatst door de
oude gothische gewelven tot de eenheid was bereikt en de klanken van de
aloude Psalm „Hoe goed, hoe lieflijk is 't als zonen van 't zelfde huis als
broeders samenwonen" door de gewelven klonken. Pastor Spruijt kon dan
ook op de 12e september d.a.v. met een opgelucht hart voor de richter ver-
schijnen met de mededeling dat de zaak was bijgelegd maar dat hij zich het
recht voorbehield tegen Simon Lubberts van wie de „spraak" was uitgegaan.

Hij kon niet vermoeden dat 133 jaren later het geluid der twistenden weer
deze kerkgewelven zou vullen met het voor en tegen betreffende Ds H. de
Cock en dat zekere Pieter Klasens Ritsema „ain dei slim sib tou mie waas" 3)
over de hoofden van de twistende gemeenteleden zou uitroepen: „Domie
van der Helm komt niet op de stoel maar domie De Cock zal der op"; een
uitroep die hem voor de rechter bracht met al de gevolgen van dien.

Wel vloeide er beide keren geen bloed over de drempel der kerk, zoals
Ulfers dat in zijn boven aangehaald boek vermeld van de kerk te Oostloorn
tijdens de Doleantie, een feit dat tevoren reeds door doortrekkende hanneke-
maaiers in een nachtgezicht zou zijn gezien, maar het was toch evengoed een
teken aan de wand.

En Abraham Pilon, vraagt ge, waarde lezer? Och, mogelijk heeft hij nog
lang en gelukkig geleefd en heeft hij Ds Spruijt overleefd, die op 26-9-1709
in de kerk te Ulrum ter ruste werd gelegd 4) .

Bladerende in de vergeelde en door het vocht aangetaste kerkboeken van
Ulrum, vinden wij dan daarin vervolgens de Oud-Testamentische namen van
Daniël, Abraham jr, Sara en Jeremias Pilon, totdat wij de stippellijn der ver-
onderstelde afstamming volgende, de vaste lijn der geslachten bemerken,
maar ook meteen overgaan in de naamgeving van alle dag.

Een vermoedelijk Hugenotengeslacht was opgegaan in haar omgeving.
Dat hier sprake is van een oorspronkelijk Hugenotengeslacht kan m.i. naast
de Frans aandoende familienaam worden afgeleid uit de Oud Testamentische
voornamen welke bij de Franse protestanten in zwang waren.

Blijkens een Frans naamkundeboek5) zou de familienaam Pilon via
Pillon zijn ontstaan uit Pile, een dorpje in „Bouches du Rhöne".

De bibliothecaris van de Bibl. Wallonne te Leiden deelde mij mede dat de
door mij gezochten niet in de fiches van opgemelde bibliotheek voorkomen
maar wel de gegevens van zekere Daniël Pilon die in 1664 in Sedan geboren
werd. Mogelijk is hier dus sprake van verwantschap. In Frankrijk zelf trad
tussen 1536 en 1590 op de voorgrond de beeldhouwer Germain Pilon van
wie meerdere werken bewaard zijn gebleven.

2) Mensen, moet dat nu zo?
3) Iemand die tot mijn naaste familie behoorde (zie „Gruoninga" blz. 7 e.v., 1958).
4) Grafschriften in Stad en Lande, onder Ulrum.
5) Dictionnaire de Noms et Prenoms de France.
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De mogelijkheid bestaat dat het geslacht Pilon zich via de stad Groningen
in het noorden van die provincie heeft gevestigd en reeds spoedig als alleen-
staande familie in de Gereformeerde kerk dier dagen is opgegaan.

H. D. Guijot spreekt in een van zijn boeken 6) over: Daniel Trouillard et
sa femme Marie Pillon, réfugé en 1687 a Groningue en over Jeanne Perou
de Sedan, overl. 1694 fille de Daniel Perou et d'Elisabeth Pilon, terwijl hij
in een artikel onder de titel „Schuldprotocollen de Groningue" 7) spreekt
over zekere „Jeremias Pilon et sa femme" in 1715. Daniel Perou vestigde zich
als „fabricant de dentelles" in 1689 te Groningen, komende van Sedan.
Verwantschap zal m.i. aanwezig zijn geweest, alhoewel deze thans niet meer
is te bewijzen.

Het geslacht Pilon zal te Ulrum reeds spoedig een meer of minder voor-
aanstaande plaats hebben ingenomen, daar er reeds in 1687 sprake is van
mr Daniel Pilon; dus vermoedelijk schoolmeester of chirurgijn. Zijn zoon
Abraham werd in 1719 beëdigd als wedman. Nog in 1773 is er in de Rech-
terlijke Archieven van Ulrum sprake van grond, toebehorende aan Daniel
Pilon, maar ondertussen had het geslacht zich reeds als schippers en vissers te
Zoutkamp gevestigd. Aldaar is het thans uitgestorven, maar aangezien meer-
dere nakomelingen in de vorige eeuw naar Noord Amerika vertrokken, mag
worden aangenomen dat aldaar nog wel nakomelingen in leven zullen zijn.
Hier te lande komen rechtstreekse nakomelingen nog voor te Munnekezijl,
een klein dorpje gelegen in de Friese gemeente Kollumerland en Nieuw
Kruisland.

Uit enkele vrouwelijke nakomelingen zijn kinderen voortgekomen die
eveneens de naam Pilon aannamen. Hieruit o.m. Ds Tonko Pilon, geb.
Stedum 5-11-1849, overl. Bandung 4-4-1943, zendingspredikant te Banda,
Bandjermasin, Madioen, Semarang, Djocjacarta, Cheribon (Ind). Hij ver-
kreeg in 1922 emeritaat. Zijn zoon Johan Jacob Pilon, voorheen zendings-
arts op Celebes, is thans als arts werkzaam in Israël, waar hij secretaris is
van het project „Nes Ammin", een internationale Christelijke nederzetting
met als doel een bijdrage te geven in de opbouw van het land door middel
van landbouw en industrie. Te zijner tijd hoop ik in de gelegenheid te zijn
deze tak nader te kunnen bespreken.

Aannemende dat mijn in de aanvang geuite veronderstelling juist is (de
voornamen wettigen m.i. deze conclusie maar vaststaande feiten zijn het he-
laas niet, gezien het ontbreken van voldoende gegevens), dan vangt het ge-
slacht Pilon aan met:

Ie geslacht.

1. Abraham Pilon, geboren omstreek 1630, gehuwd met N.N., blijkens een
lidmatenlijst in 1690 wonende te Vierhuizen (Ulrum) en later naar laatst-
genoemde plaats vertrokken.

") Groningue, lieu de Refugè.
7) Bulletin de la Commission de l'Histoire des Eglises Wallones, Série II, tome I (1896)

in een artikel „Les Schuldprotocollen de Groningue".
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Ile geslacht.

2. Mr Danïél Pilon, geboren omstreeks 1650, gehuwd met Sara N.N., wo-
nende te Ulrum, mogelijk als schoolmeester of chirurgijn.

Ille geslacht.

3. Willem Pilon, geboren omstreeks 1672, gehuwd met Grietie Pieters, die
op 1-2-1695 te Ulrum werd gedoopt in de leeftijd van 23 jaren, zijnde
de vrouw van Willem Pilon. Zij is dus vermoedelijk van Doopsgezinde
afkomst geweest.

„Rechterl. Archieven Groningen XLIII a d.d. 2-3-1717. mr Roelef Sicces
voormond, Willem Pilon sibbe en Melis Sicces vreemde voogd aangezwo-
ren over de onmondige kinderen van wijlen Ulphert Heeres bij Corneliske
Berents in egte verwekt"

„XLIII a. d.d. 16-10-1719. Crediteurenvergadering van Roelef Lippes.
Willem Pilon eiser van ƒ 9,—; de kerk te Vierhuizen ƒ 8,—."

4. Abraham Pilon, gedoopt te Ulrum op 13-3-1687 als zoon van mr Da-
niël Pilon zonder vermelding van de naam van de moeder. Hij huwde
met Maijke Renjes die als zijn weduwe op 25-3-1730 te Ulrum in on-
dertrouw trad en aldaar op 9-4-1730 huwde met Derck Jurriens.

„XLIII a. d.d. 2-2-1717. Ulphert Heeres contra Abraham Pilon met ver-
zoek beslag op geld te mogen leggen dat Pilon onder zich heeft van Peter
Tammes."

„XLIII a. d.d. 11-7-1719. Abraham Pilon in de plaats van Hans Philip
Lubberts in presentie van mr Roelof Sicces en Peter Auts als wedman

aangezworen."

IVe geslacht.
Kinderen van 3.

5. Daniël Pilon, ged. Ulrum 12-1-1696, ondertrouw Ulrum 20-4-1721,
gehuwd Holwierde 21-5-1721 met Grietie Claesens, weduwe van Alle
Jans van Holwierde.

6. Pieter Pilon, gedoopt te Ulrum op een niet genoemde datum in april
1697.

7. Sara Pilon, gedoopt te Ulrum op een niet genoemde datum in april
1701, jong overleden.

8. Sara Pilon, gedoopt te Ulrum 19-10-1705, lidmaat aldaar op 9-3-1731.
9. Jeremias Pilon, gedoopt te Ulrum 5-1-1710, overleden aldaar 17-6-1760.

Hij huwde met Grietje Melis, ged. Ulrum 19-2-1712, overl. aldaar 8-4-
1753, dochter van Melis Sicces en Martje Lippes, landbouwer op Panser
nabij Vierhuizen (zie Omm.-Gesl.).

„Rechterl. Archieven Leens X'LIIe d.d. 5-11-1753. Testament van Melis
Sickes. Tot curatoren over de kindskinderen van wijlen zijn dochter Grietie
Melis bij Jeremias Pilon in egte verwekt, zullen worden verzocht Reinder
Reinders en Mindelt Reinders, legaterende voorts aan de armen van Vier-
huizen 6 zilveren ducatons."

„Rechterl. Archieven Groningen XLIII c 2 d.d. 5-5-1769. S. Melis, gecom-
miteerde Raad der Ommelanden als voormond, G. Melis, schepper te
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Vierhuizen als sibbe en de secretaris H. Houtuin als vreemde voogd over
de minderjarige kinderen van wijlen Jeremias Pilon en Grietje Melis, als-
mede Melis en Johannes Pilon, Anje Pilon met eheman Arent Jacobs,
verkopen landerijen te Hornhuizen door Pieter Jelles en vrouw meijerwijze
bewoond, aan Remt Pieters en Neeltje Isebrands ehelieden te Hornhuizen
voor 265 Car. gl. 1 stuiver en 4 duiten."

10. Eitje Pilon, ondertrouwd Groningen 4-6-1735, gehuwd aldaar 21-6-1735
met Claas Geugies.

„Huwelijkscontract. Aan bruidszijde Grietje Peters als moeder, Daniël
Pijion, Peter Pijion, Saartjen Pijion, Jeremias Pijion, allen broers en zus-
ters. De bruid dochter van Willem Pijion en Grietje Peters."

IVe geslacht.
Kind van 4.

11. Saarüen Pilon, ged. Ulrum 13-4-1727, Paasdag.

Ve geslacht.
Kinderen van 5.

12. Antje Pilon, geb. onbekend, overleden Stedum 2-1-1807, gehuwd Ie
Uithuizen 22-1-1758 met Jacob Jans, gehuwd He Stedum 14-7-1787
Jacob Fiebes. Vijf kinderen uit het eerste en één kind uit het tweede
huwelijk namen de naam Pilon aan.

13. Klaas Pilon, geboorte en overlijden onbekend. Gehuwd Uithuizen 21-1-
. 1767 met Anje Klasen.

14. Willem Pilon, geboorte en overlijden onbekend. Ondertrouwd Uithuizen
23-2-1772, gehuwd Uithuizermeeden 23-3-1772 met Aijlke Jacobs.

15. Grietje Pilon, geboorte en overlijden onbekend, ondertrouwd Groningen
20-4-1782, gehuwd aldaar 23-5-1782 met Jan Ankerman, van Lehr in
Oostfriesland (in een vervolgartikel hoop ik t.z.t. de no's 12 t/m 15
nader te kunnen bespreken).

Ve geslacht.
Kinderen van 9.

16. Willem Pilon, ged. Ulrum 26-10-1738, tegelijk gedoopt doch zonder
vermelding dat hij tweeling was met:

17. Melis Pilon, ged. Ulrum 26-10-1738, gehuwd Niekerk en Vliedorp 19-
3-1772 met Trijntje Derks Voet, geboren te Houwerzijl, dochter van
Derk Geerts Voet en Martje Clasen.

„Rechterl. Archieven Groningen XLIII c 2 d.d. 19-3-1772. Huwelijks-
contract tussen Melis Jeremias' Pilon en Trijntje Derks Voet. Getuigen aan
bruidegomszijde: Cornelis Jeremias' Pilon en Pieter Jeremias' Pilon als
volle broeders, Anje Jeremias' Pilon als volle zuster en de schepper Geert
Melis als volle oom en aan bruidszijde: Derk Voet als vader, Jan Derks
Voet als volle broeder en Pieter Eppes Smith als zwager."

„XLIII d d.d. 17-2-1785. Inventarisatie van de goederen van wijlen Derk
Geerts te Houwerzijl en Martje Clasen. Erfgenamen o.m. Trijntje Derks
met man Melis Jeremias' Pilon voor ƒ 370,—."

„XLIII c 4. d.d. 11-12-1778. Met zijn vrouw getuige bij het huwelijks-
contract tussen Hendrik Derks Voet en Grietje Berends."
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„XLIIIc4 d.d. 8-9-1779. Melis Jeremias' Pilon wonende op Zoutkamp,
verkoopt aan Foppe Sijbes, meester smid en landbaas op 't eiland Ter
Schelling voor >4 en aan verkooperen broeder Pieter Jeremias' Pilon voor
% der verkooperen vischsnikke met zeil en treil voor 2000 Car. gl."

18. Anje Pilon, ged. Ulrum 21-2-1740, ondertr. Ulrum 30-3 en gehuwd
aldaar 17-4-1766 met Arent Jacobs, zoon van Jacob Harms en N.N.
van Leens (doop aldaar niet gevonden). Hun kinderen namen de naam
Pilon aan naar de moeder.

„XLIII c 2 d.d. 1-8-1767. Jacob Harms ter eener zijde en Arend Jacobs
met vrouw Anje Jeremias' Pilon (zoon en schoondochter) maken scheiding
in de nalatenschap van de moeder. De vader zal ontvangen het beste bed
met 4 kussens en een peul, de kast in het binnenhuis, een zilveren brande-
wijnskop, drie zilveren lepels met een zilveren melklepeltje, een mosterd-
lepeltje, een zilveren oorijzer, het halve linnen en 550 gulden."

19. Johannes Pilon, geb. te Ulrum doch doop niet gevonden, overl. te Zout-
kamp en begraven te Vierhuizen op 18-11-1808, visser, ondertr. Ulrum
11-11-1767 met Fenje Jans (Bol), ged. Vierhuizen 10-11-1748, overl.
te Zoutkamp en begraven te Vierhuizen 9-2-1809, dochter van Jan
Everts en Aagje Egberts (zie voor het geslacht Bol „Gruoninga" april
1960 e.v.).

„Huwelijksregister Ulrum. 1767 den 11 Nov. hebben haar proclamatien
gehad Johannes Jeremias Pilon van Ulrum en Fennegien Jans van de
Zoltkamp en zijn de 29 Nov. tot 4 huisen getrouwd."

„XLIII c 2 d.d. 11-3-1775. Johannes Jeremias' Pilon en Fenje Jans ehl. te
Zoltkamp, verklaren schuldig te zijn aan de coopman Hendrik Jans Voet
en Corneliske Bastiaans ehl. te Ulrum de somma van 550 Car. gl. voor
materiaal ten behoeve van hun gebouwd huis."

„XLIII c 4 d.d. 13-1-1781. Met zijn vrouw getuige bij het huwelijkscon-
tract tussen haar broeder Evert Jans en Anje Harms."

„XLIII c 4 d.d. 20-6-1781. Met zijn getuige bij het huwelijkscontract tussen
haar broeder Jan Jans Bol en Martje Rijkes (Beukema)."

„Jan Pieters Nauta, zijnde de gewesene voormond van de mind. dochter
van Martjen Roelfs en wijlen Willem Arents Bakker, contra Johannes'
Jeremias' Pilon op de Zoutkamp om binnen 21 dagen te betalen 100 Car.
gl. zijnde termijn coopschat van U gekocht cofschipje verschuldigd op
1-6-1787 met 18 Car. gl. volgens verzegeling d.d. 13-1-1787."

20. Pieter Pilon, doop en overlijden niet gevonden, op 19-3-1772 getuige
bij het huwelijkscontract van zijn broeder Melis.

„R.A. Groningen 8-9-1779. Hij koopt 34 deel van een vissnik van zijn
broeder Melis."

21. Sikke Pilon, ged. Ulrum 21-3-1751, overl. Zoutkamp 4-1-1829 in het
huis no. 26, visverkoper te Zoutkamp, gehuwd met Dieuwerke Jans,
geboren in 1756 onbekend waar, overleden te Zoutkamp 29-1-1829, oud
73 jaren. In de overlijdensacte is de plaats van herkomst en de namen
van de ouders niet vermeld.

„Minuten notaris H. van Bolhuis te Leens. No. 2603 d.d. 7-1-1826. Sikke
Jeremias Pilon wonende op de Zoutkamp voor zich en namens zijn vrouw
Dieuwertje Jans, verkoopers en Jan Sikkes Pilon van de Zoutkamp voor
zich en namens zijn vrouw Aaltje Jans Bileveld, koopers van een behuizing
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no. 26 staande en gelegen op de Zoutkamp, beklemd, doende aan jaar-
lijksche huur aan L.(ubbert) D.(erks) Kuipers te Houwerzijl ƒ2,50, voor
ƒ 150,—."

Vle geslacht
Kinderen van 19.

22. Grietje Pilon, ged. Vierhuizen 26-3-1769, overlijden onbekend.
23. Jeremias Pilon, ged. Vierhuizen 11-3-1771, overl. Zoutkamp 2-8-1799,

schipper aldaar, gehuwd Ulrum (kerk) 8-9-1794 met Lijsbeth Gerlofs
(Poelman), geb. te Ulrum (doop niet gevonden), overleden aldaar 30-11-
1802.

„Overlijdensboek Ulrum no. 466. 1802 Nov. 30 is gestorven Lizabet Ger-
lofs weduwe van Jeremias Pilon, laat na 2 kinder. (n.b. met andere hand
bijgeschreven: Jeremias was overleden den 2 Aug. 1799)."

24. Jan Pilon, ged. Vierhuizen 11-4-1773, overl. Zoutkamp 10-2-1821, zee-
man, gehuwd te Vierhuizen 13-12-1801 met Eipke Hendriks Voet, ge-
boren te Zoutkamp in 1781 (doop niet gevonden), overleden in 't arm-
huis te Vierhuizen 12-1-1833, ouders onbekend.

25. Grietje Pilon, ged. Vierhuizen 20-10-1776, overl. Zoutkamp 2-9-1811,
gehuwd met Johannes Jacobs Visser, ged. Vierhuizen 6-4-1777, overl.
Zoutkamp 17-8-1847, visser en later havenmeester te Zoutkamp, zoon
van Jacob Kornelisz Visser en Hilje J. Loots. Als weduwnaar huwde hij
te Ulrum op 3-8-1814 met Trientje Jans Beukema, geb. Vierhuizen 5-3-
1775, overl. aldaar in april 1858, weduwe van Gerrit Jans Smit en
dochter van Jan Jacobs Beukema en Pieterke Rijkes Beukema (zie voor
dit geslacht de genealogie Beukema).

26. Aagtje Pilon, ged. Vierhuizen 26-12-1779, overl. Zoutkamp 11-3-1827,
gehuwd te Vierhuizen 14-1-1809 met Pieter Jans Lap, geb. Zoutkamp
22-4-1781, overl. aldaar 14-4-1823, schipper, zoon van Jan Geerts en
Martje Pieters (zie voor het geslacht Lap: Gens Nostra 1961 bl. 192
e.v.).

27. Willemke Pilon, geb. Zoutkamp 14-12-1782, jong overleden.
28. Willemke Pilon, geb. Zoutkamp, ged. Vierhuizen 4-7-1786, overl. Zout-

kamp 5-2-1865, gehuwd met Sijtse Hendriks de Vries, geboren onbe-
kend waar in 1782, over]. Zoutkamp 23-12-1818, dagloner. In de
overlijdensacte is de geboorteplaats noch de namen van de ouders ver-
meld.

(Wordt vervolgd).

Aan dit nummer werkten mee:

Dr. W. Albers, Poggenbeekstraat 19, Eindhoven.
Mr. E. H. Y. van Hees, Waldecklaan 14, Hilversum.
Ir. G. L. Meesters, Dantelaan 32, Utrecht.
P. J. Ritsema, Breezandstraat 15, Scheveningen.
G. A. C. van Vooren, Herendreef 43, Aardenburg.
R. F. Vulsma, Ceintuurbaan 203, Amsterdam-Z.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken.
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ENKELE AANTEKENINGEN BIJ HET FAMILIEBOEKJE
GEPUBLICEERD DOOR DE HEER A. VELDHUIS

De op 6 januari 1690 geboren Cornelis van Hees werd op 8 januari in
De Domkerk te Utrecht gedoopt als zoon van Henrick van Hees, notaris te
Utrecht, gedoopt 23 januari 1657 te Utrecht als zoon van Hendrik en
Cornelia Hellemans en diens echtgenote Maria van Alphen.

Deze familie wordt behandeld in de Nederlandsche Leeuw 1947, kolom
55 (ik las voor de vrouw van Cornelis: Maria van der Laan).

De ouders zijn gehuwd te Rotterdam op 26 augustus 1685. Behalve
Cornelis noteerde ik Henrick, gedoopt Domkerk 23 juni 1686, Beatrix
10 juli 1687 Buurkerk, Henrick 18 november 1691 Domkerk, Henrick
18 juli 1694 Domkerk, Lambertus 2 juli 1699 Buurkerk, Catharina en
Cornelia, tweeling, 18 september 1705 (Buurkerk).

Henrick overleed 11 maart 1739 en zijn vrouw op 21 juni 1708.
De familie voert als wapen in zilver drie zwarte molen-

1 ijzers, met als helmteken een dito ijzer tussen een zilver
\ F \ J e n zwarte vlucht. Het wapen komt voor op de grafzerk
/ t \ / \ i n d e Buurkerk (zerk 72). (1)

j \t A fc Met het huwelijk van Cornelia Maria van Hees en
* W Mr. Carel van Hees komt een andere familie Van Hees

\ 4S. J in het behandelde geslacht introuwen.
\ J \ y Mr. Carel van Hees, advocaat en notaris, was gedoopt

^ " ^ _ — ^ 25 februari 1742 te Montfoort en de zoon van Herman-
nes van Hees en Alida de Kupere.

Hij was regent van de fundatie van Renswoude of het Stadsambachts-
kinderhuis te Utrecht, waar zijn wapen terug te vinden is, ook bij Rietstap

afgebeeld. Het vertoont: doorsneden a. van boven ge-
deeld I. op blauw een zespuntige gouden ster en twee
liggende Wassenaars, geplaatst 1-2, II, op zwart een
gouden dwarsbalk, b. op blauw een naar rechts zwem-
mende zwaan op drie groene golven; helmteken een
geharnaste arm, die een liggende Wassenaar vasthoudt.
(2)

Zijn vader Hermannes was schepen en burgemeester
van Montfoort, waar hij op 6 mei 1703 gedoopt werd

als zoon van Lambertus van Hees en Adriana van Loenen. Hij was eerder
gehuwd geweest met Cornelia Foreest (9-10-1738) en nog eerder met Cor-
nelia Speijk: Zijn huwelijk met Alida de Kupere vond plaats te Linschoten
16 april 1741.

Van Lambertus is mij bekend, dat hij dijkmeester van de Lekdijk Beneden-
dams was en Gerechtsbode te Montfoort. Hij was gedoopt in Ter Aa op
25 april 1675 als zoon van Jacobus van Hees, schoolmeester, en Geertje
Lamberts de Gruijter.
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Hij werd begraven in de Ned. Herv. Kerk in Montfoort. Hij was over-
leden 8 februari 1732.

Zijn huwelijk met Adriana van Loenen, gedoopt 6 augustus 1679 als
dochter van Harman, Gerechtsbode, en Huibertje Steevens van Muiden, vond
plaats op 20 november 1697 te Montfoort. Zij overleed op 18 augustus 1724
aldaar.

Het huwelijk van Jacobus van Hees metGeertje Larnbertsde Gruijter,
vond plaats op 1 juli 1667 te Ter Aa, na gedane procïamaïïés'~te Utrecht.
Zij wordt genoemd als afkomstig van Ter Aa en hij jongeman wonende te
Utrecht omtrent de Witte Vrouwenpoort. Beider wapens komen op de graf-
zerk te Wijk bij Duurstede voor, als kwartieren van Abraham van Senden,
die gehuwd was met Ageneta Maria van Nellestein, met een kleine afwijking
voor Van Hees, waar links boven gedwarsbalkt van vier stukken lijkt te zijn.
De Gruijter is doorsneden met onder de deellijn een antieke gesp en boven
drie vijfbladige rozen bandsgewijs naast elkaar gezet.

De vader van Abraham van Senden, eveneens Abraham geheten, was
toch gehuwd met Catharina van Hees, waarmee hij in Ter Aa op 2 september
1694 was gehuwd. Catharina was gedoopt 21 mei 1669 als dochter van
Jacobus en Geertje Lamberts de Gruijter en was dus een zuster van Lam-
bertus van Hees.

Het was tot dusver niet mogelijk deze stamreeks boger op te voeren.
Naar mijn mening behoort, waar in het artikel van Gens Nostra de la

Taille staat de la Faille gelezen te worden. De genoemde Jacoba was een
dochter van Cornelis Baart de la Faille en Cornelia Guldemond en was
gedoopt in Den Haag op 29 september 1751. Ook Cornelia Margaretha
Helena komt in mijn aantekeningen als de la Faille te Delft voor.

Volgens een handschrift genealogie, welke ik eens overnam, zou de stam-
vader op 31 december 1639 geboren zijn, waar is onbekend, en zou Geertje
Lamberts de Gruijter op 19 januari 1708 in Ter Aa overleden zijn, oud 71
jaren," 10 maanden ^rT"24 dagen.

Lambertus zou op 24 juli 1680, 5 jaar oud, de haan op de toren van de
kerk in Ter Aa gezet hebben. Op 16 december 1722 zou Lambertus' zoon:
Jacobus, gedoopt op 23 oktober 1698, als adelborst op het schip 'Castricum'
naar Indië zijn gevaren.

(1) Met betrekking tot het wapen met de drie molenijzers zij opgemerkt,
dat dit wijst naar de Meierij van Den Bosch. Ik vond in Den Bosch een
zegel met drie molenijzers voor Johannes Janszoon van Hees, schepen van
Den Bosch (zie Oudenhoven en Butkens) komt voor in 1336, 1340 en 1344,
zegel in doos H.G. IV (zie Taxandria 23e jaar, bladzijde 237), dito zegel
in het archief van Kasteel van Asten, waar hij in 1341 zegelt met Henrick
van Arkel (Taxandria 1923, bladzijde 252).

De kleuren van diens wapen heb ik uiteraard niet kunnen achterhalen.
Wel is mij gebleken, dat vóór 1471 een Gijsbrecht van Hees molenaar was in
Den Bosch (zie Brabantsche Leeuw, jaargang 10, bladzijde 30).
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De kleuren van de Utrechtse familie zijn die van de familie Van Vlierden,
die als helmteken echter de hals en de kop van een vogel voeren, zoals te zien
is op de grafzerk van Goyaert van Vlierden, (grafzerk in de St. Jan nr. 130).
Ook in Vlierden is de familie Van Hees terug te vinden en wel vond ik in het
cijnboek van Helmond Dominus Johannes de Heeze, presbiter, filius Wil-
helmi, filius Hogardi de Heeze (1498), die een cijngoed houdt ex hereiditate
ter Heeze.

Mogelijk ligt in een van deze richtingen de verklaring van voormeld wapen.
De naam Van Hees komt ook als De Heese, Hesius met talloze variaties

voor. Zo vond ik in de leenboeken van Brabant Everardus de Hese, die in
1312 een leen bij Greijs (?) heeft, hem opgedragen door Maria de Hese, zijn
zuster. Het leen gaat over op Jehan de Ie Heeze en van hem op diens zoon
Jehan (Spechtboek).

(2) Behalve de hier genoemde bronnen zag ik bij de heer A. G. A. van
Hees te Haarlem destijds verschillende koperen stempels en lakafdrukken
met dit wapen, waarbij bleek, dat sommigen in het helmteken boven de
wassenaar de ster van het schild herhaalden, die dus in feite los in de lucht
zweefde; ook bleek mij uit diens aantekeningen, dat leden van de familie
als devies bij het wapen „NIL NISI PER CHRISTUM" voerden.

Het is mij onbekend aan welke bron het in Gens Nostra gepubliceerde
wapen, dat enige gelijkenis met dit wapen vertoont, is ontleend. 3)

Mr. E. H. Y. VAN HEES.

•') Noot van de redactie: Het werd gevoerd door J. C. v. Hees, 1806 secretaris van het
gerecht van Bunnik en Vechten (brieven a.d. Maarschalk van het Overkwartier van
Utrecht).

UITGAVEN VAN DE NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

Maandblad „Gens Nostra"
Naast losse nummers zijn nog complete jaargangen leverbaar van 1947 ad./7,50;
1950 ad. ƒ 15,00; 1954, 1955, 1958, 1959, 1960, 1962, 1963 en 1964 ad. ƒ 12,50.

Jubileumboek „Hoe vindt men zijn voorouders in de Nederlandse archieven"
groot 188 pagina's, verdeeld over 34 onderwerpen, ƒ8,50.

Formulieren voor het familieboek
Kwartierstaten, gezinsstaten, wapenkaarten e.d. om de gegevens van eigen familie
in te verwerken; 12 verschillende staten. Een proefzending, bestaande uit 1 ex.
van elk dezer staten, ƒ 1,85.

Catalogus bibliotheek
vermeldende alle in de bibliotheek voorkomende boeken. Prijs ƒ 1,50. Leden
van de vereniging kunnen deze boeken thuisgestuurd krijgen tegen vergoeding
van portikosten.

Nummerlijst Contactdienst
Een bijgewerkte lijst is momenteel in bewerking. Kosten ƒ2,00.

Statuten en Huishoudelijk Reglement
Prijs ƒ0,50.

Bestellingen kunnen uitsluitend geschieden door overmaking van het verschuldigde
bedrag op giro 547.064 t.n.v. Penn. Nederl. Genealogische Vereniging, te Wormerveer,
onder vermelding van hetgeen gewenst wordt.
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DE AARDENBURGSE POORTERSBOEKEN (1610-1788)
(vervolg)

Den 22 9bre 1666

Den 9 Decemb. 1666

Den XXIen April 1667

Den 27 lunij 1667

Den 4 Julij

Den XIX Decemb. 1667

Den XXen Feb. 1668

Den 4en Junij 1668

Den 25 Junij 1668

Den 18en Octob. 1668

Den 31 en Decemb. 1668

Den XlXen Janu. 1669

Den XXIX April 1669

Den len Meij 1669

Den XXen Meij 1669

Den Villen Juny 1669

Den XXHIIen Junij 1669

Den 17 Julij 1669

Den 5en Septemb. 1669

Den 9en Septemb. 1669

Den XIX Sept. 1669

Den 23 7temb. 1669

Den XHIIen Octob. 1669

Den 18 Novemb. 1669

Den 6 Maert 1670

Fransois Beten, geboortigh van Bevere bij Oudenaerde,
linne wever van sijnen stijle

Matthijs Erbout, geboortigh op 't ambaght van Ar-
demb., schipper van synen stijle

Lieven Goethals filius Lieven, geboortigh van d'Eede,
backer van sijnen stiile

Jacob de Hasert, geboortigh in de parochie Sgraven-
polder int lant vander Goes, coopman alhier, out
ses ende veertigh jaeren

Engel Schrijver, geboortigh van Dusseldorp, wever
van sijn stijl, out sesendertigh jaeren

Jan van Hecke, filius Lus, geboortigh tot Aelterc,
wever van sijne stijle, out ontrent de veertigh jaeren

Guilliaem van Dalen, geboortigh van Meulebeke,
wever van sijnen stijle

Dito Jan Bolle, geboortigh van Ste. Laurens, schipper
van sijne stijle

Jacob van Compernol, geboortigh van Thielt, wever
van sijne stijle, out 46 ofte 47 jaeren of daer ontrent

Dito Joos van Hecke, geboortigh op de parochie van
Merenter, oud ontrent de 50 jaeren, wever van syne
style

Pieter Taijs, geboortigh op d'Eede, molenaer van sijne
stijle, oud ontrent 23 jaeren

Jan Caffeijn, geboortigh van Tourout, coopman van
sijne stijle, out ontrent de 31 jaeren

Jan de Wint, geboortigh van Steken in Vlaenderen,
out ontrent vijftigh jaeren

Andries van Dalen, geboortigh van Wevergem, wever
van sijne stijle, out ontrent 30 jaeren

Jan Simpelaer, geboortigh van Gulgem, linnewever
van sijne stijle, out ontrent vijfentwintigh jaeren

Hubrecht Leendertse, geboortigh van Dordrecht, out
ontrent vierendertigh jaeren, schipper van synen
stijle

Anthonij Vergught, geboortigh van Oudenaerde, out
ontrent 40 jaeren, wever van sijnen stijle

Pieter van Vijfeecke, geboortigh van Lifieshouck, out
ontrent 34 jaeren

Jacob Pouwels, geboortigh van Out Vosmeer, schipper
van sijnen stijle, out ontrent 38 jaeren

Andries Daneels, van het dorp Amel geboortigh, out
ontrent 26 jaeren

Arnout du Meij, geboortigh van Comene in Vlaen-
deren, out ontrent 24 jaeren, wever van sijne stijle

Guilliame Pietersz., geboortigh van Duijnkercken,
cleermaker van sijnen stijle, out ontrent de 26 jaeren

Fransois Bern (Francoijs Berm), geboortigh uyt 't lant
van Waes inde parochie van Ham, out ontrent 48
jaeren out, („wever" is doorgehaald) schoenmaekcr
van sijnen stijle

Bartholomeus Haersen, geboortigh van de prochie van
Maessen, out ontrent de 28 jaeren, schoemaecker
van zijn stijlle

Andries Vermeulen, geboortigh van Tsegem, out on-
trent 42 jaeren, meulenaer van synen stijle

Willem vander Meulen, geboortigh van Ojegem,
backer van sijnen style

Charel de Oosterlinck, cleermaker van sijne stijle,
geboortigh van Puttem, out ontrent 36 jaeren
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Den 4en April

Den 18 April

Den 26 April

Den 28 April

1670

1670 ,

1670

1670

Den 8en Maert

Den

Den

Den

10

24

16

Meij

Meij

Junij

1670

1670

1670

1670

Den 19en Junij

Den XIII Octob. 1670

Den IXen Maert 1671

Den XlIIen Julij 1671

Den Xen Augusti 1671

Den Xlen Sept. 1671

Den XVIen Novemb. 1671

Den XXVen Janu. 1672

Den XVIen Meij 1672

Den 29en Junij 1673

Den 17en Julij 1673

Den 4en decemb. 1673

Den 22en Janu. 1674

Ferdinandus Sijnagel, out 27 jaeren, geboortigh tot
Ste. Denijs, wever van sijne stijl

Pieter de Vlieger filius Pieters, out ontrent 35 jaeren,
geboortigh van Waeschote, linnewever van zijne
stijle

Staetsen Calis, geboortigh van Wingene. out ontrent
dertigh jaeren, linnewever van synen style

Hendrick van Wijngaerden, geboortigh van Lintrus
in Duijslandt, out ontrent 36 jaeren, linnewever van
sijne stijle

Dito Pieter de Winter, geboortigh van Ypere, out
ontrent 19 jaeren, linnewever van syne stijle

Jan de Witte, geboortigh van Moerkercke, out ontrent
ontrent 30 jaeren, linnewever van syne stijle

Elias Borggrave, geboortigh van Meulebeecke, out
30 iaeren, linnewever van syne stijle

Joos Danckaert, geboortigh van Bellem, out ontrent
33 iaeren, backer van sijne stijle

Jan Mespelaer, geboortigh van Dixmuijde, out 24
jaeren, wever van syne stijle

Jan van Acker, geboortigh van Altere, out ontrent 36
iaeren, linnewever van sijne stijle

Gillis Verniers, geboortigh tot Gent, out ontrent 60
iaeren, linnewever van syne style

Pieter Diserijnck, gebooren op Heijle, out ontrent de
29 jaeren, coopman van sijnen stijle

Leijer Pietersz. vanden Hove, out ontrent 49 jaeren,
geboortigh tot Vlissinge, backer van synen style

Dito Frans Robbe, out ontrent 25 jaeren, geboortigh
van Toerout, cuijper van syne style

Dito Jacob van Dentergem, out ontrent 26 jaeren,
geboortigh van Meulebeecke, wever van synen style

Jan Dircksz., geboortigh van Capelle, out 25 jaeren,
schipper van syne stijle

Maerten Adriaensz., wever van sijnen stijle, out seven
en twintigh jaeren ofte daer ontrent, geboortigh tot
Segelsem in 't landt van Aelst

Jan Govers, geboortigh van Middelburgh, cuijper van
sijne stijle, out vijf en twintigh jaeren

Nicolaes de Geus, geboortigh van Sgravemoer,
schipper van sijne style, out 24 jaeren

Jacob Hoet, geboortigh van Cueren bij Corterick, out
25 jaeren, wever van sijne stijle

Johannes Timmers, geboortigh op d'Eede, out 22
jaeren, cuijper van sijne stijle

Guilliam vander Strate, out 27 jaeren. geboortigh van
Gullegem, linnewever van sijne stijle

Carel Houcke, geboortigh tot Sluijs, out 21 jaeren,
procur. van sijne stijle

Joos van Dierendonck, geboortigh van Thielt in
Vlaenderen, out dertigh jaeren, brouwer van sijne
stijle

Paulus de Pau, geboortigh van Heijst, schoenlapper
van sijn stijle, ous ses en dertigh jaeren ofte daer
ontrent

de hr. Lucas Wricht, geboortigh in de Cilinder, out 37
jaeren

Bastiaen Cattelle, geboortich van Brugge, vleeshouwer
van sijne stijle, out 32 jaeren

Glaude Lefebure, geboortich tot Merelbeecke, out 30
jaeren, vleeshouwer van sijne stijle

Jan Gestelinck, geboortich tot Bergen Ste. Wenockx,
out 49 jaeren, velleplooter van sijne stijle
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Den 12en April 1674

Den 7en Meij 1674

Den lOen Meij 1674

Den
Den

4 Janu.
18 Feb.

1675
1675

Den 19en („Sept"

Den 4en Novemb. 1677

Den 13en Decemb. 1677

Den lOen Maerte 1678

Den 6 Junij 1678

Den 24en Novemb. 1678

Jan de Smet filius Jan, geboortigh van Wingen, out
ontrent 40 jaeren

Cornelis de Jonge, geboortigh tot Jisp, out 36 jaeren,
schipper van sijne stijle

Jonas van Waes, geboortigh van Heusden, out ontrent
24 jaeren, meulenaar van sijne style

Philips Hurtecam, geboortigh van Wingen, out ontrent
24 jaeren, wever van sijne stijle

Aert Sob, geboortigh tot Bomel, out 27 jaeren
Pieter Calis, geboortigh tot Thielt, out ontrent 25

jaeren, wever van sijne stijle
Pieter Ramhout, geboortigh tot Ypere, out 27 jaeren,

wever van sijne stijle
Adriaen Verleij, geboortigh van Heusen, out ontrent

39 jaeren, wever van syne stijle
Johan Troch, geboortigh tot Sluijs, out 25 jaeren, not.

en procur. van sijne stijle
Willem Couwendael, geboortigh van Thiel in Gelder-

landt, out ontrent 35 jaeren, cleermaecker van sijne
stijle

Lambreght van Eegen, geboortigh van Lightervelt, out
ontrent 30 jaeren, backer van sijne stijle

Anthoni Lucase, geboortigh van Brugge, out ontrent
30 jaeren, winckelier van sijne stijle

Jan Jochumsz. Cnollaert, geboortigh van Rosendael,
winckelier van sijne stijle, out ontrent 38 jaeren

Pieter Italiaen, geboortigh te Saemelslagh in 't landt
van Axel, out 22 jaeren, smit van sijne stijle

Abraham Backerus, nots. en procur. van sijnen stijle,
geboortigh in 't Blocklandt, out 46 jaeren

Joos de Meijer, geboortigh ter Halle in Westfaelen,
out ontrent 41 jaeren, schoenlapper van sijne stijle

Mr. Elias Barcker, chirurgijn van sijne stijle, out 32
jaeren, geboortigh van Isendijcke

Matheijs Otte, geboortigh in Overeijssel, out ontrent
40 jaeren, („lantbouwer" is doorgehaald) winckelier
van sijne stijle

Mathijs Verhaest, geboortigh van Niupoort, out 26
jaeren, cleermaecker van sijne stijle

Christoffe Dijdeke, geboortigh uijt Saxen, out ontrent
28 (?) jaeren, chirurgijn van sijne stijle

Pieter van Waeyenberch, geboortich van Moerkercke,
out ontrent 34 jaeren, lantman van zyn stylle

is doorgehaald) October 1676 Johannis Simoensz, geboortigh van
Middelburgh in Zeelant, out ontrent 24 jaeren,
schoenmaecker van sijne stijle

Cornelis Jansz. Drion, beenhouer van sijne styl, ge-
boortigh in 't landt van Hulst in de polder Benaeme,
out ontrent 32 jaeren

Cornelis Meusen, uijt landt van Isendycke, lantman
van syne stijle, out 26 jaeren

Jan de Wulf, geboortigh tot Maldegem, winckelier van
sijne stijl, out 23 jaeren

Giliaem Schoniaert, geboortich van Gullegem, out
seven en vyftich jaeren, cleermaker van syn style

Johannis Britton, out 25 jaeren, geboortigh tot Philip-
pine, backer van sijne stijle

(Wordt vervolgd).

G. A. C. VAN VOOREN

Den 28en Febr. 1675

Den 6en Mey 1675

Den 30en Mey 1675

Den 1 len Julij 1675

Den 3en Feb. 1676

Den 17en Feb. 1676

Den 22en Juny 1676

Den 25en Junij 1676

Den lOen Augusti 1676

Den 17 Augustij 1676
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VAN VADERSZIJDE EN VAN MOEDERSZIJDE

Van alle mensen ter wereld heeft men slechts met zijn broers en zusters
(eventueel halfbroers en halfzusters) de vader gemeenschappelijk. Een ge-
meenschappelijke vadersvader heeft men behalve met eerdergenoemden ook
met een bepaalde categorie neven en nichten. Het aantal afstammelingen in
de mannelijke lijn van dezelfde grootvader in de kleinkinder-generatie kan
dus groter zijn dan, ofwel (bij ontbreken van deze neven en nichten) gelijk
zijn aan het aantal afstammelingen van de vader, doch nooit kleiner.

Gaat men nog enige generaties verder terug in de mannelijke lijn, dan
wordt vrijwel steeds het aantal tot één stam behorende personen groter. In
onze landen hebben deze doorgaans dezelfde familienaam; doorgaans, want
een bekend geval, waarbij drie Friese broers bij de verplichte naamsaan-
neming in 1812, drie verschillende achternamen kozen, leidt tot een uitzonde-
ring, evenals omgekeerd trouwens adoptie, erkenning in strijd met het natuur-
lijk vaderschap en onwettige afstamming, waarbij moedersnaam wordt ge-
voerd.

Weer gaan we een aantal generaties terug in de mannelijke lijn en wederom
stijgt het aantal mans-stam-genoten. Het kenmerk van de gemeenschappelijke
geslachtsnaam ebt langzaam weg, want onze mannelijke-lijn-voorvaders uit
de 16e en 17e eeuw, die nog geen eigen familienaam hadden, zullen steeds
meer mannelijke-lijn-nakomelingen hebben, die in later tijd verschillende
geslachtsnamen gaan voeren. In groot genealogisch verband behoren deze
nakomelingen en hun rechte mannelijke nazaten toch echter weer tot één
stam.

Ook bij vorstenhuizen is in dit verband de naam niet zo kenmerkend.
Hier gelden vaak bijzondere regels van naamsvererving, zodat het het in
onze tijd bijv. niet meer zonder meer opvalt, dat Koning Boudewijn van

ië en KoninginTlI van Engeland tot dezelfde mans-stam en wel die der
Saksen-Coburg's behoren. Dit geldt bijv. ook t.a.v. Prins Charles, de Britse
kroonprins en Koning Olav van Noorwegen of t.a.v. Groothertog Jean van
Luxemburg en Juan Carlos, troonpretendent van Spanje, behorende resp.
tot de mans-stammen Oldenburg en Capet.

Indien het mogelijk zou zijn de stamreeksen van de huidige Nederlanders,
12.000.000 in getal, tot de tijd der Romeinen terug te voeren, dan zou, als
gevolg van het steeds groeiende aantal mans-stam-genoten bij het teruggaan
in de generaties, het aantal stamvaders in rechte linie waarschijnlijk ver-
rassend gering zijn, en dan zou blijken, hoe duizenden bekende en onbekende
personen eigenlijk tot dezelfde mans-stam behoren. Met andere woorden:
had niet Napoleon, maar Julius Caesar het voeren van een familienaam
verplicht gesteld, dan zou het aantal verschillende familienamen — behoudens
tussentijds bijzonder ingrijpen — thans niet erg groot zijn.

Naast een rechte mannelijke lijn kan men bijv. een rechte vrouwelijke
lijn als uitgangspunt voor een beschouwing kiezen. Kan de gelijke geslachts-
naam ons op het spoor brengen.van medemensen, die in de mans-stam van
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dezelfde voorvaders afstammen (natuurlijk is een gelijke geslachtsnaam hier-
voor nog lang geen garantie!), dit hulpmiddel faalt bij het zoeken naar
vrouws-stam-genoten.

Toch geldt in de zuiver vrouwelijke linie hetzelfde wat voor de manslinie
is gezegd; steeds wordt bij het teruggaan in de generaties naar het verleden
het aantal mensen groter, dat in zuiver vrouwelijke lijn van dezelfde vrouwen
afstamt. Slechts een kwartierstaatvergelijking brengt een dergelijke speciale
verwantschap aan het licht en daar men enerzijds meestal niet meer dan
8 a 10 generaties in deze, zuiver vrouwelijke lijn kan teruggaan en anderzijds
gewoonlijk nu eenmaal niet al te veel kwartierstaten op dit punt met elkaar
vergelijkt, ligt het voor de hand, dat het aantal van zulke familierelaties, dat
ons bekend is, uiterst klein zal zijn.

Er moge nu een opmerkelijk voorbeeld volgen van gemeenschappelijke
afstamming in de zuiver vrouwelijke lijn, waarop zover mij bekend nooit
eerder de aandacht werd gevestigd, en wel betreffende H.M. Koningin
Juliana (en dus ook geldend voor Haar vier dochters) en Z.M. Koning
Boudewijn, Koning der Belgen. Omdat het weergeven van precieze genea-
logische gegevens in casu niet terzake dienend is en deze bovendien in allerlei
genealogische werken zijn na te gaan, zij hier volstaan met een summiere
opsomming van de vrouwelijke personen in deze ketens.

Medio 14e eeuw werd als dochter van Johann van Saulx

(1) Johanna van Saulx geboren. Haar dochter:
(2) Johanna van Apremont werd in 1382 geboren. In opeenvolgende

generaties volgen dan:
(3) Margarethe von Elter, f na 1469
(4) Elisabeth von Bolchen, | na 1506
(5) Elisabeth von Humoltstein-Neumagen, f na 15©*» H
(6) Jutta gravin van Isenburg-Grenzau, f 1564
(7) Magdalena gravin van Waldeck-Wildungen (1558-1599)
(8) Elisabeth gravin van Nassau-Siegen (1584-1661)
(9) Sybille gravin van Waldeck-Wildungen (1619-1678)

(10) Marie Elisabeth gravin zu Leiningen-Dagsburg (1648-1724)
(11) Charlotte Sybille gravin von Ahlefeldt (1672-1726)
(12) Catharina Polyxene gravin van Solms-Rödelheim-Assenheim (1702-

1765)
(13) Louise gravin van Leiningen-Heidesheim (1729-1818)
(14) Friederike prinses van Hessen-Darmstadt (1752-1782)
(15) Charlotte hertogin van Mecklenburg-Strelitz (1769-1818)
(16) Charlotte prinses van Saksen-Hildburghausen (1787-1847)
(17) Pauline priness van Württemberg (1810-1856)
(18) Helene prinses van Nassau (1831-1888)
(19) Emma prinses van Waldeck-Pyrmont (1858-1934)
(20) Wilhelmina koningin der Nederlanden (1880-1962)
(21) Juliana koningin der Nederlanden (1909-h)
(22) Beatrix prinses van Oranje-Nassau (1938-h)
Een andere dochter van (14) Friederike van Hessen-Darmstadt was:
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(15a) Louise hertogin van Mecklenburg-Strelitz (1776-1810)
(16a) Louise prinses van Pruisen (1808-1870)
(17a) Louise prinses van Oranje-Nassau (1828-1870)
(18a) Louise prinses van Zweden en Noorwegen (1851-1926)
(19a) Ingeborg prinses van Denemarken (1878-1958)
(20a) Astrid prinses van Zweden (1905-1935)
(21a) Boudewijn koning der Belgen (1930-h)

We kunnen aan deze vrouws-stam nog toevoegen (via een andere dochter
van (19a):
(20aa) Marthe prinses van Zweden (1901-1954)
(21aa) Harald kroonprins van Noorwegen (1937-h)

of via een 3e dochter van 14)
(15b) Friederike hertogin van Mecklenburg-Strelitz (1778-1841)
(16b) Friederike prinses van Pruisen (1796-1850)
(17b) Maria prinses van Anhalt-Dessau (1837-1906)
(18b) Louise Margarethe prinses van Pruisen (1860-1917)
(19b) Margaretha Victoria prinses van Groot-Brittannië (1882-1920)
(20b) Ingrid prinses van Zweden (1910-h)
(21b) Margarethe kroonprinses van Denemarken (1940-h).

Overbodig wellicht is de mededeling, dat de kinderen van Groothertog
Jean van Luxemburg door hun moeder Josephine Charlotte, zuster van de
Belgische koning, ook tot deze vrouws-stam behoren.

R. F. VULSMA.
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D heer Kranen, bibliothecaris, deelt mede van Mej. L. Wiersema te Arnhem ten
behoeve van onze bibliotheek ten geschenke te hebben ontvangen:

Algemeene Nederlandsche Encyclopedie, Zutphen/Leiden, 1865—1868, 15 delen.
Supplementbladen op deze A.N.E., Zutphen, 1869/1870, 2 delen.

Wij berichten U de geboorten van:

COLA HENDR1KA PETRONELLA PAUL1NA
dochter van de heer en mevrouw Obbens-Schenk, op 17 juli 1965 te Den Helder.

INGRID KARIN
dochter van de heer en mevrouw Vonhof-Harkema, op 15 augustus 1965 te Arnhem.

JAN W1LLEM PAUL MARIE
zoon van de heer en mevrouw Van Opstal-Koelemij, op 26 augustus 1965 te Breda.

JOHANN PETER THOMAS PHILIPP
zoon van de heer en mevrouw Parthesius-Duckers, op 31 augustus 1965 te Schiedam.

Onze hartelijke gelukwensen.
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BOEKBESPREKING

Drs. R. B. F. van der Sloot, Middeleeuws wapentuig. Bussum, C. A. J. van
Dishoeck, 1964. 112 blz. 8°. [Fibulareeks, dl. 1].

De laatste jaren hebben, terecht, de door deze uitgever in de handel gebrachte boekjes
met hun fleurige, geplastificeerde band en talrijke, goed verzorgde illustraties een grote
kring van lezers gevonden. De uiterlijke vormgeving ervan is voortreffelijk, maar wat
bij nader gebruik voor waardering verdient, is het goede gehalte van de teksten; popu-
lair in de beste zin van het woord. Het zijn klein, maar degelijke monografieën over
niet al te omvangrijke onderwerpen.

Het was dan ook een gelukkige gedachte van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestu-
dering van de Geschiedenis de Fibulareeks bij deze uitgever en wat vormgeving betreft,
in nauwe aansluiting op de andere „Van Dishoeck-boekjes" te doen verschijnen. De
lijst van titels, die men denkt uit te brengen, is indrukwekkend, ook doordat men
competente auteurs heeft weten aan te trekken. Zo ook dit eerste deeltje, dat de uit-
gever ons ter recensie toezond. De auteur, conservator van het Legermuseum te Leiden,
is uit de aard der zaak wel de aangewezen persoon om een betrekkelijk technisch, maar
steeds gemakkelijk leesbaar overzicht te geven van wat er in de Middeleeuwen aan
aanvals- en verdedigingswapens bestond. Wie wil weten, wat nu precies een „goedendag"
of een „morgenster" was, kan hier terecht. Opmerkelijk vond ik de mededeling op pag.
35, dat het totale gewicht van een compleet harnas ongeveer 25 tot 30 kilo was en dat
het beslist niet waar is, dat ridders op hun paard moesten worden gehesen, zoals dikwijls
wordt beweerd. Het zal wel waar wezen, maar de indruk van de kort na de oorlog
overal vertoonde verfilming van Shakespeare's Henry the Fifth, waar men voor de
slag bij Agincourt de ridders met takels op hun strijdrossen zag hijsen, blijft mij ondanks
dat bij. Bovendien diende de haak aan de hellebaard toch juist, om de ridders van hun
paard af te trekken (slag bij Morgarten), hetgeen niet erg in overeenstemming schijnt
met de mededeling op pag. 35, dat „de ridders, geoefende ruiters als zij waren, zelfs in
volle wapenrusting en zonder gebruik te maken van de stijgbeugels, in het zadel (kon-
den) springen". Wat die hellebaard betreft: deze handhaafde zich als ceremonieel wapen
zelfs nog langer dan tot in de 18e eeuw (pag. 55), n.l. in Wenen tot 1918 bij de Tra-
banten-Leibgarde en de Ungarische Kronwache.

Wel lijkt het mij zaak, dat bij een eventuele herdruk de auteur zijn geschrift nog eens
naloopt op algemeen-historische mededelingen. Dat Karel de Grote in zijn capitularia
„de grondslagen vastlegde van het feodale stelsel" (pag. 8) is wel erg simpel geformu-
leerd; de Byzantijnse prinses Anna Comnena leeft op blz. 70 door een drukfout meer
dan een eeuw; men spreekt van het concilie van Laterane/j in Nederlandse literatuur
(pag. 71); de Saaiburg (pag. 91) ligt niet bij Hamburg maar bij Homburg (Taunus); de
slag bij Merseburg werd in 933 (en niet in 993) gestreden, die op het Lechfeld in 955
(in plaats van 995) en wat ik met Napoleon III in 1865 „toen hij nog president van
Frankrijk was" moet aanvangen, is me niet duidelijk. Zoals de leden van de Nederlandse
Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis kunnen weten, was hij president van
november 1848 tot december 1852. Deze kleine kanttekeningen doen echter weinig
af aan mijn waardering voor dit vlotte, informatieve werkje.

Dr. I. H. van Eeghen, De Gilden; theorie en praktijk. Bussum, C. A. J. van
Dishoeck, 1965. 152 blz. 8° [Fibula-reeks, dl. 5].

Wie dit boekje ter hand neemt, zal er goed aan doen, het voorwoord aandachtig te
lezen. Anders dan de omslag zou doen vermoeden, handelt het namelijk in feite over
enkele der vele Amsterdamse gilden en is het dus geen algemene uiteenzetting. Na een
hoofdstuk over „Amsterdam en haar gilden" volgen dan vier hoofdstukken, achtereen-
volgens gewijd aan het snijders- of kleermakersgilde, het chirurgijnsgilde, het boek- en
konstverkopersgilde, en de drie „koren"gilden. De schrijfster, thuis in de Amsterdamse
gildenarchieven als weinig anderen, heeft bewust deze beperking aangebracht, omdat
generaliseren, naar zij stelt, onverantwoord is. Wat zij ons biedt is dan ook een zeer
verantwoord, wèl-afgewogen beeld van de praktijk bij enkele Amsterdamse gilden
(voornamelijk in de 17e en 18e eeuw), zodat men gewaarschuwd wordt bij een even-
tuele benadering van andere gilden, hetzij in Amsterdam, hetzij elders, omtrent onder-
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linge verschillen en discrepanties tussen theorie en praktijk. Afgezien van de waarde
die dit boekje heeft voor de geschiedschrijving van Amsterdam, is het dan ook voor-
namelijk van belang als een soort „demonstratie-model" waarvan men kan leren, welke
problemen er al zo kunnen rijzen bij bestudering van gilden.

Ik vraag me echter af, of de leden van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering
van de Geschiedenis, onder wier auspiciën deze Fibula-reeks verschijnt, daar wel mee
overweg kunnen. Het boekje draagt tot ondertitel „theorie en praktijk", maar het accent
is wel heel sterk op het laatste komen te vallen. Herhaaldelijk zet de schrijfster zich,
wetenschappelijk gezien terecht, af tegen het algemene „theorie-beeld" van de gilden.
Maar in hoeverre weten onze (oud-)gymnasiasten en h.b.s.'ers daar iets van? Hoogstens
de leerlingen van de (huidige) h.b.s.-A. Maar verder? Bij herhaling betoogt schrijfster,
dat men uit de, vaak gedrukte, gildekeuren een veel te rooskleurig beeld heeft gekregen
van de praktijk. Akkoord, maar ik maak mij sterk dat van de lezers van dit boekje
hoogstens één procent ooit een gildekeur onder ogen heeft gehad en dat misschien
slechts tien procent bekend is met wat b,v. prof. Bouman in zijn Economische en
Sociale Geschiedenis in Hoofdlijnen daaromtrent schrijft.

Dit boek (waarover op zichzelf niets dan lof) zou daarom aanzienlijk in bruikbaarheid
voor het grotere publiek hebben gewonnen, wanneer schr. toch eerst iets over dat
„algemene beeld" had meegedeeld en liefst eens een gildekeur in extenso had afgedrukt
om die dan daarna, aan de hand van de praktijk, te gaan „entlarven".

Paul E. van Reyen, Middeleeuwse kastelen in Nederland. Bussum, C. A. J.
van Dishoeck, 1965. 152 blz. 8° [Fibulareeks, dl. 9].

De auteur, een nog jeugdig Amerikaan van Nederlandse afkomst, is in de eerste
plaats geboeid geweest door het verdedigings-aspect van het kasteel, hetgeen tot gevolg
had, dat hij zijn onderwerp beperkt heeft tot het kasteel van de Middeleeuwen. Hij
geeft daarvan een beschrijving naar typen, zodat het technische aspect op de voor-
grond staat. Zijn uiteenzettingen, verduidelijkt door zeer verhelderende tekeningen en
fraaie plattegronden van de hand van J. Ypey, laten zich gemakkelijk lezen. Juist als
aanvulling op de meestal geografisch ingedeelde boekjes over kastelen lijkt mij dit
geschrift bijzonder waardevol. Ook de uitgebreide literatuurlijst die aan het eind werd
opgenomen, zal velen goede diensten kunnen bewijzen. Daar ik mij niet competent acht
een oordeel uit te spreken over dateringskwesties die bij een onderzoek als het onder-
havige een grote rol spelen, wil ik mij tot deze algemene indruk beperken.

G. F. de Roo van Alderwerelt. Kwartieren van Hendrik III en Willem de
Rijke van Nassau; tien generaties in lijstvorm. 24 blz. 4°. 1965.

De auteur heeft, door gebruik te maken van een groot aantal, soms recente, publi-
caties, hier een kwartierstaat gegeven van de tien generaties voorouders van Hendrik
III en Willem de Rijke, of (om het populair te zeggen) de „linkerkant" van de kwartier-
staat van Willem de Zwijger. Nummerend volgens Kekule vindt men als hoogste
generatie IX (nrs. 256—511) met daaraan toegevoegd de namen der ouders van die
negende generatie, in feite dus de tiende generatie.

Wat hiervan te zeggen? In de eerste plaats dit, dat het bijzonder aangenaam is nu
eens al dit materiaal bijeen geplaatst te zien. Met een oogopslag ziet men nu, wat er
op dit moment bekend is omtrent het voorgeslacht van bepaalde bekende historische
figuren. Maar onmiddellijk daarna komen de moeilijkheden. De auteur heeft, naar hij
in zijn voorwoord stelt, geen verwijzingen kunnen opnemen naar de publicaties waaraan
hij zijn gegevens ontleende. Inderdaad, dat zou technisch zeer bezwaarlijk hebben kun-
nen zijn en bovendien schijnt het zinloos om overal vermelde data nog eens nadrukkelijk
een bronvermelding mee te geven. Dat gaat echter slechts goed, zolang men niet op
controversen stuit en in weinig gebieden van de genealogie zijn misschien juist zóveel
controversen als in de Middeleeuwse dynasten-genealogieën. Laat ik een voorbeeld
noemen: U meende, dat de echtgenote van Wratislaw VI van Pommeren-Barth, Anna
van Stargard, een dochter was uit het tweede huwelijk van Johan I van Mecklenburg-
Stargard (met Anna van Holstein-Schauenburg) en nu treft U hier (nr. 223) diens
eerste vrouw als haar moeder aan, n.l. de uit onbekend geslacht stammende Richsa. De
auteur zal er zijn reden wel voor hebben en dit hebben gegrond op een of ander gedo-
cumenteerd artikel. Maar welk dan?

Ook het omgekeerde kan zich voordoen: de echtgenote van Magnus II van Brunswijk-
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Luneburg, Catharina van Anhalt, hield U voor een dochter uit het eerste huwelijk van
Bernard III van Anhalt-Bernburg (met Anna van Saksen) maar nu vindt U hier als
haar moeder diens tweede vrouw, Mathilde van Anhalt. Ook kan het voorkomen dat U
op grond van bepaalde publicaties bent gaan twijfelen aan een aantal kwartieren, en nu
vindt U ze hier toch in alle glorie terug. Houdt dat dan in, dat de samensteller die
negatieve beschouwingen niet gekend heeft, wèl gekend heeft maar niet doorslaggevend
vond, of baseert hij zijn mening dan wellicht op nog weer nieuwere studies, die weer
zijn teruggekeerd naar het eerste standpunt? Daarenboven treedt dan nog het verschijn-
sel op, dat men (ook in deze publicatie) herhaaldelijk verschillen aantreft van een of
enkele dagen, precies een volle maand of een heel jaar. Ieder die zich met Middeleeuwse
genealogie heeft bezig gehouden kent dit verschijnsel; vooral wanneer men Franse met
Duitse publicaties vergelijkt blijkt in de genealogische literatuur van die gebieden soms
bepaald een zekere „traditie" te bestaan.

Het is daarom zeer te betreuren, dat schr. toch niet op enigerlei wijze bronnen heeft
aangegeven. Teneinde zijn publikatie zo min mogelijk met bron-vermelding te belasten,
had hij b.v. als algemene, dan niet meer in detail verantwoorde basis Isenburg's Euro-
paeische Stammtafeln kunnen nemen, en alles wat hij vervolgens méér of anders geeft,
kort aanduiden door de publikaties waarop hij zich baseerde met een codenummer
aan te geven.

He bovenstaande neemt echter niet weg, dat deze publicatie zeer belangrijk is. Niet
licht zal men er zelf in slagen een kwartierstaat als deze zo volledig te krijgen. Er zijn
dus, zoals gesteld, onzekere punten in, maar wat niet aan discussie onderhevig is of
waarin de auteur het meest recente, resp. het best gedocumenteerde standpunt inneemt,
is veel meer. Vandaar dat ik een ieder dan ook kan aanraden, deze studie bij de auteur
(Beneden Beekloop 9, Geldrop, postrekening 1138229) te bestellen, zeker gezien de
geringe prijs (ƒ 4,—).

E. M. Smilda, Twee eeuwen tussen Es en Slinge; de geschiedenis van de
koperslagers in de Peperstraat te Aalten. Aalten, N.V. Uitgeversmaatschappij
De Graafschap, 1964. 96 blz. klein 8°.

De auteur heeft voor dit vlot leesbare boekje gebruik kunnen maken van een oud
familie-archief, voornamelijk handelend over het geslacht Van Herwaarden, koper-
slagers die langer dan een eeuw in het Peperstraatje te Aalten gewoond hebben. Het
resultaat is bijzonder geslaagd te noemen; weliswaar waarschuwt hij er in zijn voor-
woord voor, dat men het niet zien mag als een „korte geschiedenis van Aalten", maar
hij heeft de tijdsomstandigheden en achtergronden toch wel zó geschetst, dat men al
lezende inderdaad een beeld krijgt van de lotgevallen van een aantal familieleden in
het kader van hun tijd. Het is vooral de goed afgewogen verhouding tussen algemene
gebeurtenissen en de speciale lotgevallen van deze familieleden, die het lezen ervan
tot zulk een genoegen maakt. J

De familierelaties zijn achterin het boek in qua vorm nogal ongebruikelijk, maar bij
enige bestudering toch wel duidelijke schema's uiteengezet. Dat de auteur tal van
gegevens, waarvan het nazoeken hem ongetwijfeld veel tijd en moeite heeft gekost,
slechts terloops vermeldt teneinde de algemene „toon" niet te verstoren, vergroot onze
bewondering slechts. Ieder die overweegt eens een kroniek van zijn geslacht samen te
stellen zou van dit boekje kennis moeten nemen om te zien, hoe men een goed gedocu-
menteerd en toch voor buitenstaanders aangenaam leesbaar geheel kan schrijven. Daar-
naast is het natuurlijk ook voor geïnteresseerden in de geschiedenis van Aalten en voor
belangstellenden in koperslagersgeslachten van meer direct belang.

Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, dl. 66.
2e afl. (1963); 67, (3e en 4e afl. samen (1964) en 68, Ie en 2e afl. samen
(1965). [Uitg. Museum, Zamanstraat 49, St.-Niklaas].

De publicatie, die het meest van direct belang kan zijn voor onze lezers, is de uitgave
door A. van Geertsom, pr. van de Hoofdcijnsboeken van St. Baafsabdij te Gent (1462
en 1475). Deze cijnsboeken bevatten alle cijnsplichtigen van de St.-Baafsabdij uit de
jaren 1462 en 1475, en sluiten aan bij de lijsten over de jaren 1295—1330, uitgegeven
in dit tijdschrift dl. 62, afl. 1 (1957) pag. 21—55. Maar ook meer naar het heden toe
heeft de bewerker contact gelegd, n.l. met de voortgezette lijsten uit de hoofdcijnsboeken
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van 1557—1796, zodat tal van (soms uitgebreide) fragment-genealogieën ontstonden.
Wie meent deze publicatie te moeten raadplegen, zij aangeraden daarbij aan te vangen
met het eerstgenoemde deel, daar aldaar de verklaring wordt gegeven van de talrijke
letter- en tekenafkortingen, die het geheel op het eerste gezicht iets algebraïsch geven.
De bewerker heeft echter tallozen met deze uitgave aan zich verplicht, waarvoor hem
hier gaarne dank wordt betuigd!

Het Oude Land van Loon; jaarboek van de Federatie der Geschied- en
Oudheidkundige Kringen van Limburg, jrg. 19, 1964, 241 blz. 8°.

Van de als altijd rijke en afwisselende inhoud van dit jaarboek vestig ik speciaal de
aandacht op de volgende publicaties: H. J. Geerkens en D. Snijders o.s.c, Acht gene-
raties te Ophoven van de familie Reynders; A. Remans, Bijdragen tot de geschiedenis
van het Land van Grevenbroek (17e eeuw); J. Grauwels, De samenvoeging van ge-
meenten in Limburg 1800—1829 [van belang voor wie onderzoekingen te doen heeft in
niet meer zelfstandig als gemeente bestaande plaatsen; met tabellen] en tenslotte, van-
wege hun waarde als documents humains, op de door J. Grauwels gepubliceerde brieven
van Limburgse soldaten van Napoleon in Spanje [met lijst van in Spanje gesneuvelden].

Familienkundliches Jahrbuch Schleswig-Holstein [uitgave van de Schleswig-
Holsteinische Gesellschaft fiir Familienforschung und Wappenkunde e.V.,
Knooperweg 6, Kiel], Jahrgang 4, 1965. 72 blz. 8°.

Deze betrekkelijk dunne jaargang van dit nog jonge jaarboek brengt een aantal be-
langrijke studies van auteurs van naam, n.l.: Prof. Dr. G. E. Hoffmann, Die Prorekto-
ren der Christian-Albrechts-Universitat in Kiel als kaiserliche Hofpfalzgrafen; der
genealogische Gehalt ihrer archivalischen Überlieferung. Prof. Dr. Hermann Kümmell,
Die Familie Niemann [te Kiel; 18e en 19e eeuw]. Friedrich Schmidt-Sibeth, Ahnenliste
des Historikers Prof. Dr. Otto Becker [kwartierstaat van de in 1955 gestorven hoogle-
raar voor nieuwere geschiedenis der univ. van Kiel]. Dr. Wilhelm Halm, Nikolaus
Theodor Reimer; vom Theologen zum Professor der Mathematiek [t 1832; korte bio-
grafie]. Dr. Thomas Otto Achelis, Die „Nomina Initiorum ad liberalia studia" der
Kieler Universitat 1665—1797. Dr. Wilhelm Halm, Zur Genealogie des Hofkanzlers
Johann Adolf Kielmann von Kielmannsegg [overgrootvader van Georg Ludwig v.
Kielmansegg, 1705—1785, de stamvader van de graven v. Kielmannsegg]. Wilhelm
Albers, Theodor Dassow und seine Vorfahren [hoogleraar Oosterse talen te Kiel 1699—
1710].

,_ H. H. W. VAN EIJK.

TIJDSCHRIFTENREVUE
De in deze rubriek vermelde tijdschriften verlaten het bureau van de

redactie direct na het vervaardigen van de kopij, om langs de Hoofd-
bestuursleden te circuleren. Men gelieve een aanvraag tot lezing dus niet
tot de eindredacteur 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, Maandblad gewijd aan de Hoofdstad des lands, 17e jrg., no. 6 (juni
1965). J. A. Groen Jr., Zunderdorp. M. Ree, Het standbeeld van Joost van den Vondel
[betreft de oprichting, nu ongeveer 100 jaar geleden, van het standbeeld van Vondel in
het Vondelpark; de persoonsbeschrijving van de cultuurhistorisch belangrijke foto van
dit beeld, direct na de onthulling, wijkt af van die welke gegeven wordt in het dit jaar
ter gelegenheid van dit „park-jubileum" verschenen boekje van Jo Elsendoorn]. De
dubbele fotopagina is gewijd aan oude opnamen van de Brouwersgracht. Dr. L. Jansen,
De Foeliestraat en omgeving. G. Gunderman, Christiaan Godfried Withuys, een nage-
noeg vergeten dichter-regent. In de serie „Amsterdamse verzamelaars" beschrijft J. H.
Kruizinga de geologisch-archeologische collectie van de heer J. A. Banning.
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Idem, 17e jrg., no. 7 (juli 1965). Dr. L. Jansen, Krijtmolen „De Admiraal". Dr. A.
M. van de Waal schreef een In memoriam H. W. Alings, ook lid onzer vereniging,
voornamelijk bekend als bij uitstek deskundige op het gebied van gevelstenen. J. H.
Kruizinga, Eerbewijs aan Edison [beschrijving collectie oude grammofoons van de
heren Bleeker Sr. en Jr.; bevat mede een geschiedenis van de grammofoon]. De dubbele
fotopagina is gewijd aan oude opnamen van de Brouwersgracht. Dr. Ernst Crone, Col-
lege Zeemanshoop [geschiedenis].

De Brabantse Leeuw, jrg. 14, afl. 5. Mr. dr. J. P. W. A. Smit, Manuaal der poort-
chijnzen van Grave [vervolg]. L. G. van Dijck o.s.a., Van den Dael [genealogie van
een Eindhovens geslacht, 15e tot 17e eeuw, niet identiek met het in de l le jrg. van dit
tijdschrift behandelde]. B. de Roy van Zuidewijn, Jérome de Gaulle [t Roermond 1650;
behoorde tot de twee generaties later uitgestorven Belgische tak van het geslacht van
de Franse president]. /. P. H. Goosens, Het wapen van het waterschap De Maas- en
Diezepolders.

Idem, jrg. 14, afl. 6. Mr. dr. J. P. W. A. Smit, Manuaal der poortchijnzen van Grave
[vervolg]. J. A. W. Swane, Brabant's molens met hun mulders [vervolg]. Canjels, Ge-
slacht Rulo [te Eindhoven; genealogie van eind 17e eeuw tot heden].

Bulletin généalogique d'information, 9e jrg., nos. 45—46. Verschijnt mede als bijlage
bij l'Intermédiaire 1965, nr. 3. Voor inhoudsopgave zie aldaar.

The Coat of Arms, Vol. VIII, No 61 (January 1965). /. P. Brooke-Little, The
Achievement carried at the funeral of the late Sir Winston Churchill, K. G. Jiri Louda,
The British premiership and the Order of the Garter [van de premiers sinds 1800, 34
in getal, was of werd precies de helft, 17, ridder in de orde van de Kousenband. Dit
artikel beschrijft de omstandigheden waaronder zij deze hoogste Britse onderscheiding
verwierven]. Gerald J. Brault, Ph. D., The emergence of the heraldic phrase in the 13th
century [beschrijft het ontstaan van de heraldische termen]. T. G. Wooley, Heraldry
in Hazelbury Bryan Church. Harold B. Pereira, Indian Heraldry [vervolg]. 'N. J. R.
Crompton, Medieval symbolic heraldry [vervolg].

Familia, Kwartaalblad van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika; 1964/5,
nr. 4. N.N. Die Pienaars in Frankrijk [vervolg]. E. Overbeek de Smidt, The Overbeek
family of the Cape of Good Hope. /. G. Romer, Notes on the Cloete family [vervolg].
P. A. Myburgh, The founder of Joostenberg. Jan Ploeger, Nederlandse landverhuisers
na Suid-Afrika (1859—1861). /. Mitford-Barterton, Our Stormy Background.

Fibtila, Orgaan van de Nederlandse Jeugdbond ter bestudering van de Geschiedenis,
6e jrg., no. 2 (maart-mei 1965). A. van den Berg, De Latijnse Scholen. A. G. van der
Steur, Lokale en regionale geschiedbeoefening in Nederland [vervolg; overzicht van
collecties topografisch materiaal]. Dr. W. J. T. Peters, Zeus' eik te Dodona. A. G. van
der Steur, Historie in monumenten.

La France Généalogique, 7me Année, No. 42 (février 1965). Vragen en antwoorden,
o.a. betreffende een in de 15e en 16e eeuw in Rouaan gevestigd geslacht Huet.

Idem, 7me Année, No. 43 (avril 1965). Vragen en antwoorden, waaronder de kwar-
tieren van de Franse minister van Financiën, Giscard d'Estaing, en een uitgewerkte
genealogie Aquitanië (graven van Poitiers, hertogen van Guyenne en graven van Au-
vergne).

Met gansen trou, 15e jrg., nr. 7 (juli 1965). Th. Branten begint een reeks artikelen
betreffende Ds. H. de Cock, bekend uit de geschiedenis van de Afscheiding van 1834.
In deze eerste aflevering de voorgeschiedenis der Afscheiding, aan de hand van de
bekende werken betrefende dit onderwerp. Het komt mij onjuist voor, die werken alleen
te citeren naar auteursnaam, dus zonder titel. Niet iedere lezer van Met gansen trou is
zo geverseerd in de literatuur betreffende onze vaderlandse kerkgeschiedenis, dat hij
direct begrijpt, welk werk en welke druk daarvan bedoeld zijn. A. van Engelen, Nog-
maals de Hongerenburg te Vlijmen. N.N., Uit het dagboek van pastoor Beerenbroek.

Genealogie, Deutsche Zeitschrift für Familienkunde, 14. Jahrgang, Heft 6 (Juni
1965). Otto-Giinter Lonhard, Die Blaubeurer Uttenrieth. Fritz Wilhelm en Eckart J.
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Lejeune, Jüdische Vornamen der Assimilation [wijst erop, dat Joodse kinderen bij be-
snijdenis meestal twee namen kregen, de eerste de religieuze naam, de tweede de roep-
naam. Bij assimilatie werd een christelijke naam gekozen, waarvan de beginletter over-
eenkwam met de Joodse roepnaam; zo werd b.v. Aaron - Adolf, Löb - Ludwig, enz.
Vernoeming geschiedde uitsluitend naar reeds gestorven familieleden; zodoende vaak
niet naar de grootouders, doch naar overgrootouders. Dit verschijnsel is ook uit Ne-
derland bekend, en niet uitsluitend Joods]. Karl Steinmiiller, Adelige Türkenkriegs-
teilnehmer [slot]. Konrad Schulthess, Zürcher Auswanderer nach Brandenburg 1691—
1711 [vervolg]. Maria Grcifin Lanckoronska, Zur Anbringung des Wappens Le Viste
in der Teppichfolge der „Dame mit dem Eiinhorn" [wederwoord op de kritiek van Dr.
Friedrichs betreffende het wapen in deze beroemde serie tapijten; zijn kritiek lijkt mij
steekhoudender dan haar verdediging].

Idem, 14. Jahrgang, Heft 7 (Juli 1965). Wilhelm Beuleke, Studiën zum uckermarki-
schen Refuge und zur Stammheimat seiner Mitglieder. H. O. von Rohr, Schlossgesessene
der frühen Prignitz. Hans Heinrich Rimpau, Die Erle aus der Grafschaft Waldeck [ver-
slag van een onderzoek; met stamreeks]. Erik Amburger, Die Vorfahren der Lou
Andreas-Salome. Ernst Christel, Daniel Schwenter [vervolg]. H. F. Friedrichs geeft een
samenvatting van de besprekingen van de Tagung der Ranke-Gesellschaft betreffende
Das deutsche Patriziat 1430—1680. Een misgreep lijkt mij de samenvatting van G.
Wunder die nu het artikel van Jules Vannérus, La première Dynastie Luxembourgeoise
(verschenen in de Revue Beige de Philologie et d'Histoire 1946/7) refereert. Het gaat
toch niet aan, een bijna twintig jaar geleden in een der eerste historische tijdschriften
verschenen artikel te refereren en dan nog zonder op nieuwere literatuur te wijzen!
Men zie b.v. ook Jean Schoos, Le développement politique et territoriale du pays de
Luxembourg (1950) en Emil Kimpen, Zur Genealogie der bayerischen Herzöge von
908—1070 (Jahrbuch für frankische Landesforschung, dl. 13 (1953), met name pag.
74 e.v., alsmede van deze zelfde auteur Zur Königsgenealogie der Karolinger - bis
Stauferzeit, in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, 103. Band, Heft 1 (1955),
pag. 93 ald.

Ons Heem, jrg. 19, nr. 3 (juni 1965). Dr. J. Behets, Kultuurverschillen tussen de
Limburgse Kempen en Limburgs Haspengouw. Bij dit blad is ingebonden:

Onze Stam, jrg. 14, nr. 3, waarin K. van den Bergh en R. de Vocht, Portretbidprentjes
[vervolg]. Aantekeningen bij het gemeentewapen Rijmenam [het op 29-7-1963 aan de
gemeente Rijmenam toegekende wapen is dat van de familie Cuyers, laatste heren van
Rijmenam. Dit gemeentewapen omvat ook helm en helmkleinood, rangkroon en schild-
houders, waarover discussie gaande is].

De Herlaar Heraut, Periodiek van de familievereniging „Herlaar", nr. 15 (1 juli
1965). Naast losse familieberichten omvat dit nummer ook een wat uitgewerkte stam-
reeks van een uit Streefkerk afkomstig geslacht Herlaar.

Hoja informativa del Instituto Internacional de Genealogia y Heraldica y Federación
de Corporaciones afines, nrs. 238 en 239. Berichten.

lnstitut für Auslandbeziehungen, Zeitschrift für Kulturaustausch, Jahrgang 15, Heft .
1/2 (1965). Diverse artikelen betreffende Stadtepartnerschaften, de na de oorlog talrijk
geworden culturele contacten tussen twee of meer, in verschillende landen gelegen
steden.

I'Intermediaire des Généalogistes; de Middelaar tussen de genealogische navorsers,
jrg. 20, nr. 117 (1965, nr. 3). Julien Cuypers, Familie Van Dievoet [te Vilvoorde, nadien
Brussel], Philippe Steenebrugen, La familie Collette, de Grez (Brabant wallon) [slot].
L. Jous, Familie Brixy, de Lessines [genealogie van ca. 1700 tot heden). P.-E. Claessens,
Families d'artistes [betreft Claude-Albert, Gérard en Jean-Baptiste Sevin]. Jean-Michel
Pardon, L'archiviste-historien Alphonse Wauters et sa familie [helaas nogal schematisch
en beknopt betreffende deze auteur van de zo vaak geraadpleegde delen van de Géo-
graphie et Histoire des Communes belges]. Bibliographie courante. In de „chronique de
nos provinces" een opgave van de in microfilm op het Algemeen Rijksarchief te Brussel
voorhanden parochieregisters van het arrondissement Doornik, alsmede een tweede lijst
van belangrijke aanvullingen en correcties op de Inventaire des blasons de la province
du Luxembourg. Vragen en antwoorden.

Bij dit tijdschrift is ingebonden:
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Bulletin généalogique d'Information, 9e jrg., nrs. 45—46 (mai-juillet 1964). Henri
de Clairval, Le familie Testart de La Neuville en Boulonnais, Artois et Ponthieu [zeer
uitgebreide genealogie van de 16e eeuw tot heden]. Het Relevé par département des
registres de l'Etat Civil francais omvat ditmaal een opgave betreffende het dept. Cóte
d'Or.

Idem, jrg. 20, nr. 118 (1965, nr. 4). Chev. de Decker, Une familie de l'antique patriciat
anversois: les Van Hove [15e—18e eeuw]. G. Samsoen de Gerard, Une familie liégeoise
partiellement émigrée en Rhénanie, les Gerard [17e eeuw tot heden]. F. Collon, A la
recherche des armes de Dionant: de Bottelaere a Landen. Bibliographie courante. P.-E.
Claessens, De Seumois a Bruxelles [aanvulling op de publicatie in l'Intermédiaire nr.
116]. Vragen en antwoorden.

De Limburgse Leeuw, 13e jrg., nr. 2 (maart-april 1965). Jean Pliilippeux, Het huis
„La Motterie". . . . gelegen langs de Maas te Maastricht.

Idem, 13e jrg., nr. 3 (mei-juni 1965). K. H. Schwering, Kwartierstaat van wijlen mr.
B. J. M. H. Ruland (1891—1949), rechter bij de arrondissementsrechtbank te Maastricht.

Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor
Naarnkunde te Amsterdam, 41e jrg., 1965, nrs. 1—2. O. Leys, de eigennaam als lin-
guïstisch teken. P. L. M. Tummers, Coriovallum of coriovalium? M. Gysseling, Het
chronologisch probleem bij de jong-prehistorische en vroegmiddeleeuwse nederzettings-
namen. W. van Langendonck, De waternaam Lips [betreft een beekje dat uiteindelijk in
de Dijle uitkomt].

Michigana, Western Michigan Genealogical Society, Vol. 10, No. 2 (May 1965).
Diverse publikaties van 19e-eeuws Amerikaans materiaal.

De Nederlandsche Leeuw, Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap
voor Geslacht- en Wapenkunde, 82e jrg., nr. 6 Guni 1965). C. Hoek, De woning van
heer Dirk van Hodenpijl te Overschie, enz. [vervolg]. Boekbesprekingen en Vragen en
antwoorden.

Idem, 82e jrg., nr. 7 (juli 1965). Prof. Dr. J. Ph. de Monté ver Loren, In memoriam
mr. J. P. J. Gewin. J. J. Hooft van Huysduynen, De afstamming van dr. Engejbert
Hoevel, secretaris van Borculo. D. W. van Leeuwen. Familie-aantekeningen Leers
(Laars). Dr. C. Smits en Dr. J. Smits. Trouwregisters van de Hervormde Gemeente te
Baardwijk (N.B.) (1621—1637). Mr. J. Belonje, Een vondst te Akersloot. Mr. G. J. J.
van Wimersma Greidanus, Genealogische onderzoekingen rondom het hofje van Me-
vrouw van Aarden [aanvullingen en verbeteringen op de publ. in de 79e jrg. van dit
blad]. Mr. O. A. van der Meer, Haga [aanvulling op de publ. in het jaarboek 1956
van het Centraal Bureau voor Genealogie]. A. B. Dull tot Backenhagen en J. Visser,
De Fryske Rie foar Heraldyk [overzicht van de werkzaamheden]. Boekbesprekingen en
Vragen en antwoorden.

The New York Genealogical and Biographical Record, Vol. 96, No. 2 (April 1965).
Mrs. John Spelt, Cornel Family of French Descent [stamvader is een ca. 1600 geboren
Willem Cornelisz., zoon van een welgestelde Franse koopman in Rotterdam; verdere
gegevens over die Franse afstamming worden niet gegeven; de twee zoons van de
volgende generatie huwen met dochters van uit Nederland afkomstige immigranten].
Dr. Kenneth Scott, Genealogical data from the New-York Mercury [een van 1752 tot
1768 verschenen krant; merendeels Engels-klinkende namen]. Thorn Dickinson, Early
history of the Thorne family of Long Island [vervolg] met aanvullingen daarop van
Clyde A. Syze. Boekbesprekingen.

Numaga, tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgevng, jrg. 12,
no. 2 (juni 1965). Maria H. P. den Boesterd, Romeins Nijmegen [betr. twee aanwinsten
van het rijksmuseum G. M. Kam]. Drs. G. Th. M. Lemmens, Het capelleken onder de
Marienborgse kerck.

Oldenburgische Familienkunde, Jahrgang 7, Heft 2/3 (april/juli 1965). Dit nummer
wordt geheel in beslag genomen door Hans Wichmann, Oldenburger aus den Nieder-
wesergebieten auf Robbenschlag und Walfang.
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Oostvlaamsche Zanten, 40e jrg., nr. 3 (mei-juni 1965). Diverse folkloristische publi-
katies.

Le Parchemin, 12e série, No. 107—108 (Mai-Juin 1965). Chev. Josepli de Ghellinck
d'Elseghem, Le chateau féodal de Laarne. Chev. de Mahieu, Evocation d'une pierre
tombale aux armes Piers Lanchals. Chev. Xavier de Ghellinck Vaernewyck, Armorial
de Renaix.

P'falzische Familien- und Wappenkunde, I4e Jahrgang, Band 5, Heft 6 (juni 1965).
Fritz Schneider, Aus dem Protokollbuch von Mussbach a.d. Weinstrasse 1587-1613.
Aljred Hans Kuby, Die Ahnen der Catharina Lintz (1821-1903) aus Edenkoben
[kwartierstaat]. Kurt Egenberger, Fremde Soldaten im katholischen Kirchenbuch
Deidesheim 1714-1735 [waaronder, als Nederlander: 25-12-1734 Adrian Rosse, ein
Hollander aus Herrn Schwarzhausen Compagnie] F. A. Pielzsch, Die Einwohner von
Friedelsheim 1802-1837. Dr. Carl Klein, Pfalzische Findlinge: Rheinhessen und Pfalzer
in Guntersblum. Boekbesprekingen. Bij dit tijdschrift is ingebonden:

Mitteilungen zur Wanderungsgeschichte der Pfalzer, 1965, nr. 2, waarin: Friedrich
Krebs, Amerikaauswanderer des 18. Jahrhunderts aus pfalzischen Gemeinden. J. de
Graaf, Pfalzer in der Armenpflege-Liste zu Warnsveld in Holland. Fritz Braun, Lebens-
lauf des Auswanderers Peter Pfaff aus Kaiserslautern [naamgever van Pfafftown in
North Carolina]. Alfred K. Huby, Ausserpfaïzische Wurzeln einer pfalzischen Familie
[slot].

Slcikt och Hcivd, Tidskrift utgiven av Genealogiska Föreningen, 1965, nr. 1. Diverse
publikaties betreffende Zweedse geslachten; boekbesprekingen.

Stirpes, Texas State Genealogical Society Quarterly, Vol. 5, No. 2 (June 1965).
Otto H. Rosenkrand M. D., Ph. £>., The Southern Stiles Family. Veel bibliografische
informatie betreffende Texas, doch merendeels 19e eeuws uiteraard.

Vlaamse Stam, driemaandelijks kontaktorgaan van de Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde, jrg. 1, nr. 2 (juni 1965). E. van Reeth, De akten van de Burgerlijke
Stand. J. Hannes, Genealogisch onderzoek in de 19e en 20e eeuw. W. van Hille, Pitgam
en de graven d'Esterno [met als vervolg:] Het poortersboek van de heerlijkheid Pitgam
(1630-1789). /. van Cappellen, De West-Brabantse familie Van Cappellen. J. Hendricx,
Ludwig van Beethoven [met kwartierstaat]. Dr. J. Grauwels, De familie Wilsens uit
Peer. P. Thierry, uenealogie van Malleghem [te Nukerke, Oost-Vl.]. Opgave van
adressen van gemeente- en stadsarchieven in het Vlaamse landsgedeelte.

Ons Voorgeslacht, Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie,
20e jrg., nr. 134 (juni 1965. G. Meijer, Het nageslacht van Claas van Driel Dirkszoon,
schout van Ridderkerk in 1543 [wordt vervolgd; ditmaal tot eind 17e eeuw].

Zeitschrift fiir Niederdeiitsche Familienkunde, 40e Jahrgang, Heft 3 (Mai 1965).
Friedrich Schmidt, Hans Kellingshusen und die hamburgische Familienforschung.
Hildegard v. Marchtaler, Ein Bergedorfer Zweig der Convoykapitansfamilie Schröder.
Hans Arnold Plöhn, Gustav Meyrink und seine Hamburger Verwandten. Kurt Piper,
Der hamburgische Kellerhauptmann Johann Joachim Flach(t) und seine Familie
[17e eeuw].

H. H. W. VAN EIJK

AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST

Nieuwe leden:

3391. Ds. H. van Dijk, Burgm. Schönfeldersingel 5, Winschoten.
3392. A. F. Dieben, Groesbeekseweg 374, Nijmegen.
3393. Dr. M. C. ter Weer, Buurtmeesterweg 14, Ede.
3394. Ch. Berger, Prins Hendriklaan 18, Bilthoven.
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3395. Mevr. W. M. Krebbers-van Donselaar, Anna Paulownalaan 52, Amersfoort.
3396. D. Bosschaert, Dantelaan 21, Utrecht.
3397. Mr. Dr. E. ten Tooren, Prof. van Reeslaan 1 B, Blaricum.
3398. H. W. R. Bekking, Spuistraat 28, Amsterdam.
3399. A. C. Wiebenga, Douwes Dekkerstraat 25-1, Amsterdam.
3400. R. Lasscher, van Ostadestraat 87 hs, Amsterdam.
3401. Drs. W. L. Zijp, J. W. Frisostraat 29, Alkmaar.
3402. A. Out, Stokmansplantsoen 4, Dmuiden.
3403. Th. A. Nuijens, Engelandlaan 3, Haarlem.
3404. L. H. Westdijk, van Heuven Goethartstraat 1, Voorschoten.
3405. B. J. Buma, Duinweg 1, Wassenaar.
3406. Mevr. E. A. J. Scheeuwe-van Asch van Wijk, Wilhelminastraat 12, Rijswijk Z.H.
3407. H. J. Tijssen, Fazantstraat 96 b, Rotterdam-21.
3408. G. W. de Bock, Kruiswerderweg 7, Harlingen.
3409. Dr. Fr. von Hulst, Valepagenhof, (4795) Delbrück, Westfalen, W.-Duitsland.
3410. A. H. Blokhuis, Willem Barendszstraat 10, Arnhem.
3411. G. ter Burg, Elzenlaan 18-1, Arnhem.
3412. P. Meeusen, Jan Steenstraat 1, Terneuzen.
3413. G. G. Meester, Nw. Blaricummerweg 44, Bussum.
3414. B. H. Bose, Nassaukade 308-1, Amsterdam.
3415. Drs. J. M. Dirken, Ceintuurbaan 191-III, Amsterdam.
3416. J. H. Ackema, Nassaulaan 25, Alkmaar.
3417. Dr. J. Ch. W. Verstege, Roelofsstraat 40, 's-Gravenhage.
3418. J. van Dam, Jan van Nassauplein 7, Nieuw Lekkerland.
3419. G. W. R. Damkot, Floraliastraat 25, Oss.

A dreswijzigingen:

2967. J. M. Oostrom, c/o Turk Philips Ticaret A.S.P.K. 504, Beyoglu, Istanboul,
Turkije.

1416. Mr. Dr. A. L. v. Oosten Slingeland, wordt: Dr. J. F. v. Oosten Slingeland, Smids-
allee 4, De Steeg.

2780. Mr. H. W. Engelbrecht de Logothetti, van Speijkstraat 16, Utrecht.
3013. R. van der Feijst, Emelissedijk 276, Hordijkerveld, Rotterdam.

169. W. G. Zimmerman, Heuvel 79, Vaals.
1212. Drs. F. A. A. Stapels, den Texstraat 10, Amsterdam-C.
2982. H. de Jong, Hendrik de Keizerstraat 15-1, Amsterdam-Z.
2891. J. C. van Wijk, Elbert Mooylaan 54, Kortenhoef.
2679. P. M. Heijmink Liesert, „Terblijt", Jhr. Ramweg 45, Schalkwijk.
2727. Mr. J. W. M. Rademaker, Heuvellaan 15, Bussum.
2586. J. F. J. Burghoorn, Magnoliastraat 4, Eindhoven.
3154. Ir. S. B. Velt, Lessinglaan 56, Utrecht.
277. Drs. J. M. L. J. Vaissier S. Th. L„ Nassaulaan 12, Soestdijk.

R91. Nederlandse Jeugdbond ter bestudering der Geschiedenis, Postbus 5116, Amster-
dam Z 1-7.

2796. H. Doeleman, Zoeterwoudsesingel 109, Leiden.
2441. W. Paul, Thorbeckelaan 30, Amstelveen.
3200. J. H. M. Hoen, Dirk van de Aarsstraat 22, Keizerlanden III, Deventer.

,•1948. A. J. G. Kouwenberg, Zutfensestraat 49, 's-Gravenhage.
459. L. van Denderen, Ing., Beatrixlaan 20, Geleen.

2500. H. R. J. J. Peutz, Esserweg 20, Groningen.
2808. M. J. L. van Houtert, Pieter Woutersestraat 38, Rotterdam (Zomerland).

Correcties:

3335. J. T. Anema, Nieuwe Rijn 15 A, Leiden.
3316. E. L. Lysen, Cremerplein 15 bis, Utrecht.
3341. Th. Geertsma, de Lage Weijdt 34, Heiloo.

Overleden:

Tot ons leedwezen moeten wij U het overlijden mededelen van ons lid:
327. H. W. Alings, Middenweg 226, Amsterdam-C.
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