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's-GRAVENHAGE

Tekening J. Brouwer, 1771; Coll. G.A. 's-Gravenhage

97



's-GRAVENHAGE

Eerlijk gezegd mag het wel wat wonderlijk heten dat eerst nu, na zovele
jaren, onze vereniging haar Genealogische Dag in Den Haag houdt. Niet, dat
de plaatsen waar wij eerder te gast mochten zijn, een bezoek niet dubbel en
dwars verdiend zouden hebben, maar het lijkt toch eigenlijk voor de hand
te liggen dat men voor een landelijk congres zijn keus al snel tot het rege-
ringscentrum zal bepalen. En toch is dat, tot op heden dan, niet het geval
geweest.

Misschien is de verklaring wel deze, dat beoefenaren der genealogie (het
moge hun studie, danwei hun liefhebberij zijn), waar zij in Nederland ook
wonen, in de loop van een jaar al zo vaak naar Den Haag reizen: naar het
Algemeen Rijksarchief; naar de rijke collecties van het Kon. Ned. Genoot-
schap voor Geslacht- en Wapenkunde of de omvangrijke verzamelingen van
het Centraal Bureau voor Genealogie; naar de historisch en genealogisch zo
wélvoorziene Koninklijke Bibliotheek; naar het Gemeente-archief, het Ko-
ninklijk Huisarchief, het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie,
de Archieven van de Ned. Hervormde Kerk; ja, wat al niet?

Het zijn dan meestal wel echte werkdagen: van handboek naar doopboek,
van advertenties naar akten, van lidmatenlijst naar leenregister, van stam-
boeken op Bleyenburg naar stambomen op de Nassaulaan, van oude proto-
collen n a a r . . . nieuwe problemen. Weinig aandacht heeft men dan gewoon-
lijk, geconcentreerd speurende en werkende, voor de unieke historische en-
tourage temidden waarvan men bezig is.

Het is bepaald de moeite waard, in het centrum van Den Haag eens te zien
naar wat, alle afbraak ten spijt, nog bewaard bleef, en zich dan te realiseren
wie vóór u op deze luttele meters grond hebben geleefd en gelopen: de
Rooms-koning en der Keerlen God, Aleid van Poelgeest zo goed als Willem
Cuser, Maurits én Oldenbarnevelt, de raadpensionaris en het Kind van Staat,
de Hoogmogende Heren en de Edel Groot Mogende Heren, stadhouders en
prinsen, koningen en koninginnen, maar ook de figuren van Huygen's Batava
Tempe en Couperus' De Boeken der Kleine Zielen.

Gaarne heeft onze vereniging de uitnodiging van haar afdeling 's-Graven-
hage aanvaard, ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van die afdeling,
de Genealogische Dag dit jaar in de Residentie te houden. Moge deze dag,
zoals dat telkenjare het geval is, velen doen samenkomen om oude contacten
te hernieuwen of nieuwe contacten te leggen en moge het programma dat
geboden wordt, onze kennis verrijken. Met dank aan de auteurs die bereid
waren, vaak op korte termijn en speciaal voor deze gelegenheid, kopij te
leveren, biedt de redactie u bij dezen een aflevering aan met speciaal op Den
Haag betrekking hebbende publicaties.

v.E.
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Staalgravure J. F. C. Reckleben, 1849; cliché G.A. 's-Gravenhage

Het gothische paleis Noordeinde met ruiterstandbeeld
van Prins Willem van Oranje

WAPENS

VAN DE RIDDERS VAN DE ORDE VAN HET GULDEN VLIES IN

DE GROTE KERK TE 's-GRAVENHAGE

In de Grote Kerk te 's-Gravenhage hangen de wapenborden van de Ridders van de
Orde van het Gulden Vlies die daar in 1456 bijeen waren. Deze wapens zijn meerdere
malen vastgelegd o.a. in gravures, waarvan exemplaren berusten in de Pnsntenverza-
meling van het Gemeente-archief van Den Haag. Daarnaast hebben in ds loop der
eeuwen ook wapenverzamelaars deze nagetekend of geschilderd.

De redactie biedt hierbij afbeeldingen aan van twee folio's uit het handschrift van
Schoemaker, Zuid-Holland, dl. III, welk manuscript eigendom is van het Kon. Oud-
heidkundig Genootschap te 's-Gravenhage.

Op de volgende pagina's staan de afbeeldingen van fol. 12 en 14 van dit manuscript,
waarvan de beschrijving der wapendragers — welwillend medegedeeld door het G.A.
's-Gravenhage — als volgt luidt:

Fol. 12. Bovenaan het wapen van Philips van Bourgondië met daaronder links het
jaartal 1456, rechts het wapen van de Orde van het Gulden Vlies. De drie wapens
onder zijn van links naar rechts die van Jean de Vergy Sr. de Fouvens et Vignory;
Simon de Lalaing; Pier de Beaufroimont Sr. et premier Comte de Charny.

Fol. 14. Bovenaan van links naar rechts de wapens van Robert Sr. de Masmines;
Guillebert de Lannoy Sr. de Willerval et de Tronchines; Henry de Borsele: Sr. de la
Vere, Sandenbourg, Falais, Comte de Grand Pré en Champagne. Tweede reeks: Jean
Sr. de Lannoy; Baudot de Noyelles Sr. de Casteau; Charles duc d'Orleans et de Valois.
Derde reeks: Thiebault Sr. de Neufchastel; Jean, bastard de Luxembourg. Sr. de Hau-
bourdin, Frank van Borselen Graaf van Oostervant. Onderste reeks: Philippe Sr. de
Teruant et de la Notte; Don Jean de Guevara Comte d'Ariano; Drieu Sr. de Humières.
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Foto Rijksmuseum, Amsterdam
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Foto Rijksmuseum, Amsterdam
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WAPENS
DER BURGEMEESTERS (MAIRES) VAN

DEN HAAG - LA HAYE - 's-GRAVENHAGE

sedert de wederinvoering van deze ambtsbenaming
na de omwenteling van 1795

en beëindiging van het stadhouderlijk bewind
1808 —heden

Jhr. (verh. i.d. Ned. Adel A° 1815) Mr. Jan Slicher, */'s-Gravenhage
(KI. k.) 13/16.7.1745, | 's-Gravenhage 24.9.1815, Burgemeester 1808-1810,
Maire 1810-1811.

Jhr. (verh. i.d. Ned. Adel A° 1815) Mr. Isaac van Schuine, 's-Gravenhage
(KI. k.) 4.2.1759, f 's-Gravenhage 29.8.1831, Maire 1811-1813.

Jhr. (verh. i.d. Ned. Adel A° 1815) Mr. Jan Slicher, */'s-Gravenhage
(KI. k.) 13/16.7.1745, f 's-Gravenhage 24.9.1815, President van de Provisio-
neele Regeering van 's-Gravenhage 1813-1815.

Instelling van een Stedelijke Regering bestaande uit een uit de Raad ge-
kozen college van vier Burgemeesters, welks leden bij toerbeurt gedurende
één jaar als President fungeerden:

Jhr. (verh. i.d. Ned. Adel A° 1816) Mr. Gerlach Johan Herbert van der
Heim, * Rotterdam 21.12.1761, f Rijswijk (ZH) 7.7.1822, Burgemeester
1816-1822.

Mr. Willem 't Hoen, * 's-Gravenhage (Gr.k.) 9.10.1754, f 's-Gravenhage
6.6.1831, Burgemeester 1816-1824.

Mr. Adriaan Bachman, Heer van Schipluiden en Hodenpijl, * 's-Graven-
hage (Gr.k.) 13.8.1755, t 's-Gravenhage 18.4.1846, Burgemeester 1816-1824.

Theodoor Jan Baron (erk. v. d. Baronale titel A° 1822) Roest van Alke-
made, * Dordrecht 15.1.1754, f 's-Gravenhage 29.9.1829, Burgemeester 1816.

Mr. Cornelis Emilius van Doeveren, */Groningen 8/14.12.1768, f 's-Gra-
venhage 7.11.1844, Burgemeester 1816-1822.

Mr. Jacob Carel van de Kasteele, * 's-Gravenhage (Gr.k.) 29.3.1780,
t 's-Gravenhage 1.7.1835, Burgemeester 1822-1824.

Mr. Johan Anthonie Schiefbaan, Delft (St. Jozeph-k.) 20.1.1759, f 's-Gra-
venhage 25.1.1826, Burgemeester 1822-1824.
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Mr. Lodewijk Constantin Rabo Copes van Cattenburgh, */'s-Hertogen-
bosch (Gr.k.) 3/11.9.1771, f 's-Gravenhage 16.12.1842, Burgemeester 1824-
1842.

Jhr. (verh. i.d. Ned. Adel A° 1816) Mr. Gerrit Lodewijk Hendrik Hooft,
* ?s-Gravenhage 24.5.1779, f 's-Gravenhage 23.1.1872, Burgemeester 1843-
1858.

Jhr. Mr. Fran^ois Gerard Abraham Gevers Deynoot, * Rotterdam 29.4.
1814, f 's-Gravenhage 15.6.1882, Burgemeester 1858-1882.

Mr. Jacob Gerard Patijn, * Wadenoyen 7.4.1836, f 's-Gravenhage 27.3.
1911, Burgemeester 1882-1887.

Mr. Albert Johan Roest, * 's-Gravenhage 7.11.1837, f 's-Gravenhage 21.4.
1920, Burgemeester 1887-1897.

Jhr. Mr. Binnert Philip de Beaufort, * Utrecht 7.12.1852, f Arnhem 16.4.
1898, Burgemeester 1897-1898.

Mr. Johan Sippo Baron van Harinxma thoe Slooten, * Beeisterzwaag
16.2.1848, f 's-Gravenhage 4.4.1904, Burgemeester 1898-1904.

Emile Claude Baron Sweerts de Landas Wyborgh, * Nijmegen 25.5.1852,
f 's-Gravenhage 3.1.1928, Burgemeester 1904-1911.

Jhr. Mr. Dr. Herman Adriaan van Karnebeek, * 's-Gravenhage 21.8.1874,
t 's-Gravenhage 29.3.1942, Burgemeester 1911-1918.

Mr. Jacob Adriaan Nicolaos Patijn, * Rotterdam 9.2.1873, | 's-Gravenhage
13.7.1961, Burgemeester 1918-1930.

Mr. Dr. Lodewijk Hendrik Nicolaas Bosch Ridder van Rosenthiil, * Dor-
drecht 7.4.1884, f Zeist 29.1.1953, Burgemeester 1930-1934.

Mr. Salomon Jean René de Monchy, * Rotterdam 9.3.1880, f 's-Graven-
hage 25.6.1961, Burgemeester 1934-1941, 1945-1947.

Mr. Willem Adriaan Johan Visser, * Beek (b. Nijmegen) 7.3.1904, Burge-
meester 1947-1949.

Mr. Francois Marie Anne Schokking, * Dordrecht 5.5.1908, Burgemeester
1949-1956.

Mr. Henri Anthony Melchior Tieleman Kolfschoten, * Arnhem 17.8.1903,
Burgemeester 1957-1968.

Mr. Victor Gerard Maria Marijnen, * Arnhem 21.2.1917, Burgemeester
1968-heden.

A. R. K. en A. K. V.

N.B. Op bovenstaande lijst figureren alle Burgemeesters die iresp. bij
Koninklijk Decreet, Keizerlijk Decreet, Souv.-Vorstelijke Beschikking en
Koninklijk Besluit werden benoemd.
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CARRÉ
Een familie van Haagse kunstenaars

De belangstelling voor deze familie werd gewekt door haar voorkomen in
de kwartieren van mijn vrouw — van Leenhof, NP./37 — waarin de Carré's
verschijnen via Bruce, Scheurleer, NP./30, Huygens, NP./33, bij het huwe-
lijk van Adrianus Huygens met Johanna Carré op 15.11.1768.

In sommige bronnen komt de naam voor geschreven Carree; Franchoijs
Carré (I) ondertekent hiermede. In de 18e en 19e eeuw werd de naam steeds
vermeld als Carré, aan welke schrijfwijze ik mij dan ook gehouden heb.

Naar een door hen gevoerd wapen heb ik gezocht, doch niet gevonden.
Wellicht kan als wapen worden aangemerkt het door Rietstap vermelde:
in zilver een achtschoepig waterrad van zwart; helmteken: het rad tussen een
zilverIzwarte vlucht.

Met het oog op de plaatsing in het toenmalige Haagse milieu heb ik, zelf
oud-Hagenaar, zoveel mogelijk de huizen, waarin gewoond werd, opgenomen.
Hieruit blijkt, dat tot circa 1875 de Haagse binnenstad: Assendelftstraat,
Hoogstraat, Molenstraat, Veenkade nog steeds als woonwijk in aanmerking
kwam. Nadien verhuisde men naar de toen nieuw gebouwde wijken: de
Schrijverswijk (de Riemerstraat), de Archipelbuurt (Atjehstraat, Riouwstraat).

Woorden van oprechte dank moge ik uitspreken tot de ambtenaren van
het Haagse Gemeentearchief voor hun nimmer aflatende vriendelijke mede-
werking.

Afkortingen:
Descamps J. B. DESCAMPS, La vie des peintres flamands, allemands et hollandois,

4 Tms., Paris 1763.
GA./Hg. Gemeentearchief 's-Gravenhage.
NA. Ned. Adelsboek, diverse jaargangen.
NL. Ned. Leeuw, diverse jaargangen.
NP. Ned. Patriciaat, diverse jaargangen.
Scheen/1969. PIETER A. SCHEEN, Lexicon van Nederlandse Beeldende Kunstenaars,

's-Gravenhage, 1969/70. De aldaar vermelde literatuur heb ik, met
uitzondering van Würzbach, niet opgenomen.

Würzbach ALFRED VON WÜRZBACH, Niederlandisches Kiinstlerlexicon, 3 Bd., Wien
und Leipzig, 1906-1911.

GENEALOGIE
I. Franchoijs Carré, geb. verm. Antwerpen ca. 1625, kunstschilder, herber-

gier te Amsterdam, overl. Leeuwarden ca. 1669 (pest), ondertr. 's-Gravenhage
21.11.1649 Geertruijt Buijs, overl. na 11.4.1681, dr. van Mr. Laurens Buijs,
Voorlezer in de Grote Kerk ald., en N.N.

Zie NL./1886, kol. 81; Würzbach I, p. 245.
De Vrije Fries XXVI, p. 12, (de illustraties), jo.
Grafschriften tussen Flie en Lauwers III, Leeuwarden Galileeër K., p. 84, nr. 67
(Appéus).
Bredius 'Künstlerinventare', V, p. 1903 vlgd; Descamps IV, pp. 32, 360, 363.
GA./Hg. Not. Arch., Nots v. Tongeren, 337, ff. 173, 174. 14.3.1656. Franchoijs
Carré als getuige.
Idem, 337, f. 170. 20.3.1656. Hij bekent aan Gerard Maes 193 cgls. schuldig
te zijn.
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Idem, 337, f. 171, 20.3.1656. Hij huurt van Gerard Maes voor 84 gis, 's-jaars in
het Noordeinde te 's-Hage een huis 'daer de Maen is uijthangend'.
Idem, 337, f.484. 1.3.1658. Gerard Maes verhuurt opgemeld huijs, 'daer tegen-
woordigh woont Franchoijs Carré, schilder' aan Cornelis Carmans.
Idem, 337, f.484. 29.8.1658. Hij bekent aan Gerard Maes 205 cgls. schuldig
te zijn.
GA./Amsterdam. Proth. Nots Loenius. 29.6.1661. (door brand beschadigd) Ten
huize van Jacomijntje Denys, uijtdraechster, voor dien in huur bewoond door
Franchoijs Carré, Herbergier, en aldaar gefailleerd, werd ten verzoïke van Jan
de Bruyn en Michiel van Wely, als beschadigde borgen inventaris opgemaakt.
De boedel bevatte: een loonbanck, een groote kaert van de geheele waerelt, een
ongelijst groot stuck schilderij van twee naeckte menschen, conterfeijtsels en
andersints, een ledig oxhooft, noch een onopgemaeckt, ongelijst schilderij, zijnde
een lantschapje met eenige conterfeijtsels, een gelaghbort, een groote vueren-
houten taefel, een eyckehoute banck, een schildersesel, een ladder, een tobletgen,
sex stux root aerdewerck, een geel potje, een houten knaep, een gebroocken
stoel, noch 2 ledige halfvaten, een slepers watervaatje, een partijtje out ge-
broocken vatenhout, noch een aan twee stucken gebroocken schilderijtje, wesen-
de een lantschapje, een stuck van een snuyter, een wit gebroocken ongelit kan-
netje, een oudt bedt met een peuluw en een oude Oost Indische deecken, een
gebroocke glase bortje, een trucktafel vast staende met 2 truck&toelen, een
een houte stoel, 3 houte knoppen, een stoelkussen, een uijt malcander genomen
ledecant met eenich ander houtwerck, 4 kleerstoelen, een diaconie arme bort.
GA./Hg. Not. Arch. Nots. van Brakel, 1222, f. 5. 11.4.1681. Geertruij Buijs, wed.
Franchoijs Carré huurt van Jacobus Wighmans, Mr. Verver een huis en erve
aan de Noordzijde van de Veerkade te 's-Gravenhage voor 150 cgls. 's-jaars, in
tweeën te betalen.

Uit dit huwelijk geb. te 's-Gravenhage:
1. Calharina, ged. (Grote Kerk) 28.9.1650.
2. verm.: Francina Johanna Carré, ondertr. 's-Gravenhage 12.10.1681 Hen-

drick Cornelis Rosens, j.m. van Warmond.
3. Antonetta Carré, ged. (Kloosterkerk) 15.6.1655.

Zij is vermoedelijk identiek met Antonetta Francijna Carré, ondertr. 's-Graven-
hage 14.12.1681 Elias van den Velde. Uit dit huwelijk twee kinderen.

4. Hendrick, volgt II.
5. Michel Carré, ged. 21.9.1657, kunstschilder, overl. verm. Alkmaar.

Zie NL./1886, kol. 81; Würzbach I, p. 245.
Uit hem vermoedelijk:
a. Hendrick, kunstschilder.
b. Alida, kunstschilderes; beschilderde veelal waaiers.

II. Hendrick Carré, geb. Amsterdam 2.10.1656, kunstschilder, overl./begr.
's-Gravenhage (Kloosterkerk) 7/11.7.1721, impost 3 cgls., ondertr./tr. 's-Gra-
venhage (Hoogd. Kerk) 4/19.4.1683 Maria Thomans, geb./ged. 's;-Graven-
hage/Monster 20/26.10.1659, overl./begr. 's-Gravenhage 23/28.12.1730, im-
post 3 cgls., dr. van Abraham Thomans, schoolmeester in het Weeshuis te
's-Gravenhage, en Maria de la Dale.

Zie Würzbach I, p. 245; in , p. 49; NL./1886 k. 83.
Uit dit huwelijk geb. te 's-Gravenhage:

1. Franciscus Abraham Carré, geb./ged. 11/12.1.1684, kunstschilder, overl.
Londen 1721, tr. Elisabeth Lambert.

Vgl. NL./1886, kol. 81; Würzbach I, p. 245.
Vlgs. 'The Dutch Church Registers' (Dutch Ref. Church, Aus;:in Friars, London,
ed. 1884) had hij als kinderen:
a. Maria, ged. London Austin Friars 7.4.1712.
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b. Hendrick, ged. Londen Austin Friars 26.5.1717.
c. Maria, ged. Londen Austin Friars 3.3.1719, allen vóór 1721 overleden.

2. Maria Carré, geb./ged. (Nieuwe Kerk) 5/6.11.1685, begr. 18.6.1733, im-
post 60 cgls.

GA./Hg. Transp.reg. f. 150vs. 23.9.1733. Pieter de Marees, Francois Laurentius,
Comm. van de Financiën van Holland en Sebastiaen Tierry de Bye, Procureur
van de Hoven van Justitie, verkopen als executeurs-testamentair van Maria Carré
voor 4.750 cgls. en 237 cgls. 10 st. rantsoenpenningen haar nagelaten huis en
erve aan de Westzijde van de Grote Raamstraat te 's-Gravenhage.

3. Abraham, geb./ged. (Grote Kerk) 10/14.12.1687, jong overl.
4. Johannes, geb./ged. (Grote Kerk) 4/5.2.1690, jong overl.
5. Maria Elisabeth Carré, geb./ged. (Grote Kerk) 18/19.6.1692, overl./begr.

11/16.11.1774, impost 6 cgls, met aantekening: „rekening bij de weduwe
Carré, (i.e. Henderina de Jong, zie III) in de Nieuwe Molstraat", tr.
Abcoude 18.11.1738 Pieter de Goyer, wedn. Margaretha Thomans, overl.
vóór 2.4.1755.

Pieter de Goyer werd krankzinnig; zij requesteert aan Burgermrn. van 's-Gra-
venhage tot zijn 'confinement', hetwelk 1.10.1742 wordt toegestaan. GA/Hg
Oud Arch. 135, f.218.
GA./Hg. Transp.reg., f.316, 2.4.1755. Als wed. Pieter de Goyer koopt zij van
Daniël Uyttenbogaard, Bode van de Generaliteit, een huis en erve en tuin aan
de Westzijde van de Boekhorststraat te 's-Gravenhage voor 3.600 cgls.
Idem, f. 198. 2.2.1767. Zij verkoopt opgemeld huis aan Frederik Andres, Mr.
Kleermaker en Lena Greefraes, e.l. voor 600 cgls en een custingbrief van 3.000
cgls.

Foto H. H. W. van Eijk

Het Stadhuis van 's-Graven-
hage gebouwd in 1564-1565.



6. Abraham, geb./ged. (Grote Kerk) 27/30.5.1694, kunstschilder, over]./
begr. 16/20.3.1762.

Zie Würzbach L, p. 245; Scheen/1969, p. 206.
Ingeschreven Univ. Leiden 6.4.1748, pictor Haganus, aet. 53.
GA./Hg. Transp.reg. f.51. 2.5.1729. Tezamen met zijn broeder Hendrick (7)
koopt hij een huijs met erf en tuin en een vrije uitgang op de Geest, aan de
Noordzijde van de Zuylingstraat te 's-Gravenhage voor 2.900 cgls. en 145 cgls.
rantsoenpenningen. (In 1952 Zuylingstraat nr. 23, thans afgebroken).
Idem, f. 350. 16.2.1742. De beide broeders kopen van lean Jacques Viel een huis
en erf aan de Westzijde van de Korte Houtstraat te 's-Gravenhagc voor 1.025
cgls. en 101 cgls. 5 st. rantsoenpenningen, belast met 1.000 cgls. kapitaal ten
gunste van Hendrick Bremmer.
Idem, f. 25vs. 31.3.1760. De gebroeders kopen van Johan Beekman, koopman in
wijnen en Theresia van Rijswijk, e.l. een huis met erf en tuin aan de Prinse-
gracht te 's-Gravenhage voor 2.300 cgls. en 115 cgls. rantsoenpenningen, waarop
rust een recognitie van 16 st. 6 penn. 's-jaars voor de Thesaurie van den Hage.
GA./Hg. Oud Arch. nr. 137, f. 147vs. (met situatietekening). Abraham en Hen-
drick Carré, beiden Constschildres requestreren aan de Burgemrn. van 's-Gra-
venhage tot het mogen stellen van 4 (hardstenen) palen voor de stoep van hun
huis in de Zuylingstraat, aangezien de langskomende karren steeds de pui be-
schadigen. Na inspectie door de opperfabrycq Pieter Jan Gezelle dd. 4.8.1755
toegestaan.

Panelen door Hendrik Carré; Coll. Centraal Museum Utrecht

Prins Willem IV Prinses Anna

7. Hendrick Hendrickszn., geb./ged. (Hoogd. Kerk) 27/30.9.1695, kunst-
schilder, overl./begr. (Kloosterkerk) 22/28.3.1775, impost 30 cgls.

Zie Würzbach I, p. 245; Scheen/1969, p. 206.
Ingeschreven Univ. Leiden 6.4.1748, pictor Haganus aet. 51.
Zie voorts onder zijn broeder Abraham (6).

8. Johannes, volgt III.

9. Geertruijt Johanna, geb./ged. (Grote Kerk) 19/19.12.1700, ovurl./begr.
(Kloosterkerk) 11/18.4.1777, impost 30 cgls.

109



GA./Hg. Transp.reg. f.273. 20.9.1745. Geertruida Johanna en haar zuster Eleo-
nora Carré kopen een huis en erf te 's-Gravenhage aan de Noordzijde van de
Papestraat, hoek Oude Molstraat voor 1.600 cgls en 80 cgls rantsoenpenningen,
balast met een grondrente van 1 cgl. ten behoeve van de Grafelijkheid van
Holland, van de erven Cath. Gilsoul, wed. Gaspar Le Blanc. (In bedoeld perceel
is thans een winkel in porcelein en aardewerk gevestigd.)
Idem, f. 233vs. 2.5.1781. Mr. Hendrik Carré en Adrianus Huygens, als executeurs-
testamentair van win. Geertruida Johanna en Eleonora Carré verkopen opge-
meld huis in de Papestraat voor 1.700 cgls. en 85 cgls. rantsoenpenningen aan
Pieter Thinot.
Idem, f. 234vs. 2.5.1781. Eveneens wordt door bovengenoemden, als executeurs-
testamentair verkocht voor 2.100 cgls. en 105 cgls. rantsoenpenningen aan Dirk
van Batenburg en Johannes Mees het huis aan de Westzijde van de Korte Hout-
straat te 's-Gravenhage. (Bedoeld huis was de gezusters Carré opgekomen van
haar broeders Abraham en Hendrik, zie boven).

10. Eleonora, geb./ged. (Grote Kerk) 23/26.11.1702, overl./begr. (Grote
Kerk) 22/26.2.1780, impost 30 cgls.

GA./Hg. Transp.reg. f.203. 4.4.1781. Mr. Hendrik Carré en Adrianus Huygens
als executeurs-testamentair van win. Bleonora Carré verkopen aan notaris Bar-
tholomeüs van Meerloo het huis, erf en tuin met achteruitgang op de Geest en
achterhuisje gelegen aan de Noordzijde van de Zuylingstraat te 's-Gravenhage
voor 1.150 cgls en 117 cgls 10 st. rantsoenpenningen en een custingsbrief van
1.200 cgls. (Bedoeld huis had zij geëerfd van haar broeders Abraham en Hen-
drick.)

III. Johannes Carré, geb./ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 3/3.12.1698,
kunstschilder, overl./begr. ald. (Kloosterkerk) 21/27.3.1772, tr. Henderina de
Jongh, geb. ca. 1709, overl./begr. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 29A/5.5.
1777, oud 68, dr. van Hendrik de Jongh en Johanna Kint.

Hun beider impost 15 cgls.
Zie Würzbach I., p. 245; Scheen/1969, p. 206.
GA./Hg. Transp.reg. f. 171vs. 29.3.1730. Johannes Carré, Constschilder verkoopt

Olieverf door Johannes Carré, 1772;
Coll. van Persijn;
foto Iconographisch Bureau 's-Gravenhage

Nicolaas van Persijn
(1716-1780).
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aan Neeltie Meyer, wed. Jan van Teylingen en Jan Meyer een huis en erf aan
de Zuidzijde van de Nieuwe Groenemarkt te 's-Gravenhage voor 1.500 cgls. en
een rentebrief van 3.500 cgls.
Tdem, f. 184vs. 21.4.1730. Johannes Carré, Constschilder koopt van de erven
win. Margaretha Graswinckel, wed. van de commies Johan Hendrick Vallarca
een huis met erf en tuin aan de Zuidzijde van de Nieuwe Molstraat i:e 's-Graven-
hage voor 3.800 cgls. en 190 cgls. rantsoenpenningen.
Idem, f.790. 11.5.1750. Johannes Carré, kunstschilder verkoopt aan Pieter van
Maanen een huis en erf aan de Noordzijde van de Doubletstraat te 's-Graven-
hage voor 1.200 cgls.

Uit dit huwelijk geb. te 's-Gravenhage:
1. Hendrik Adrianus, geb./ged. (Grote Kerk) 20/23.3.1727, overl./begr.

12/14.1.1730, impost 3 cgls.
2. Katrina, geb./ged. (Nieuwe Kerk) 12/14.2.1730, overl. ald. 17.1.1823,

huis Wijk N, nr. 95.
3. Mr. Hendrik Johanneszn., geb./ged. (Kloosterkerk) 21/22.2.1732, advo-

caat ald., kunstschilder, overl./begr. ald. 25.2./1.3.1814.

Zie Würzbach I, p. 245; Scheen/1969, p. 206.
Ingeschreven Acad. Gelro Zutph. (Harderwijk) 31.8.1772, jur.cand.
Hij overleed in huis Wijk N, nr. 10, d.i. aan de Zuidzijde van de Nieuwe Mol-
straat; zijn overlijden aangegeven door Mr. J. A. J. Carré (V), griffier bij de
Rechtbank en Mr. J. H. Huygens, subst. Procureur-Generaal.
GA./Hg. Transp.reg., f. 34vs. 3.4.1771. Hendrik Carré Johanneszn. kunstschilder
koopt van de erven Anna Suzanna Muller, wed. Jan Pieter Ravens een huis met
erf, en vrije uitgang op de Stille Veerkade, te 's-Gravenhage aan de Zuidzijde
van de Nieuwe Molstraat voor 5.200 cgls. en 260 cgls. rantsoenpenn. De Weste-
lijke belending is de kunstschilder Johannes Carré.
GA./Hg. Portefeuille requesten nr. 5-C. 22.8.1772. Hij requestreert aan Burge-
mrn. van 's-Gravenhage tot ontheffing van dienstplicht bij de Schutterij.
GA./Hg. Transp.reg., f. 286vs. 30.5.1781. Mr. Hendrik Carré Advoce.at voor de
Hoven van Justitie van Holland, koopt een huis met erf aan de Zuidziide van
de Prinsegracht te 's-Gravenhage van de erven Corn. Overbeek voor 1.425 cgls.
en 71 cgls. 5 st. rantsoenpenningen.
Tdem, f. 66. 12.5.1783. Hij verkoopt aan Jacobus Haaksma, Mr. Timmerman het
huis en erf aan de Prinsegracht Zuidzijde te 's-Gravenhage voor 7.50 cgls. en
een kustingsbrief van 1.100 cgls.
Tdem, f. 338vs. 23.6.1790. Mr. Hendrik Carré Advocaat bij de Hoven van Justi-
tie, koopt een huis aan de Oostzijde van de Paviljoensgracht, met een uitgang
op de Bierkade van de erven wed. Gerard Reymers voor 2.250 cgls. en 112 cgls
10 st. rantsoenpenningen.

4. Adrianus, geb./ged. (Nieuwe Kerk) 24/28.3.1734, overl./begr. ald. 15/
18.2.1735, impost 3 cgls.

5. Johanna, geb./ged. (Nieuwe Kerk) 8/11.12.1735, overl./begr. 5/8.3.1756,
impost 3 cgls.

6. Maria Elisabeth Carré, geb./ged. (Nieuwe Kerk) 17/21.4.1737, overl./
begr. ald. (Grote Kerk) 6/11.2.1811, ondertr./tr. 's-Gravenhage 24.8/
7.9.1800 Mr. Jacob Philippus Boogaert, geb. Delft 1735, Baljuw van
's-Gravenhage, Commissaris van het Klein Zegel, overl. 's-Gravenhage
8.6.1821, oud 86 jaar, in huis Wijk S. nr. 49.

7. Diderik, volgt IV.
8. Jacob, geb./ged. (Nieuwe Kerk) 9/11.2.1742, overl./begr. 20/22.4.1743,

impost 3 cgls.

9. Abraham Johanneszn., geb./ged. (Nieuwe Kerk) 23/25.8.1743, overl./
begr. (Kloosterkerk) 2/5.10.1744, impost 3 cgls.
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10. Abraham Johanneszn., geb./ged. (Nieuwe Kerk) 4/6.12.1744, begr.
(Kloosterkerk) 30.6.1745, impost 3 cgls.

11. Johanna Maria, geb./ged. (Nieuwe Kerk) 5/7.6.1746, overl./begr. ald.
(Kloosterkerk) 25/28.7.1746, impost 3 cgls.

12. Johanna Carré, geb./ged. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 6/8.5.1748, overl.
ald. 13.10.1817, huis Wijk N, nr. 74, ondertr./tr. ald. (Hoogd. Kerk)
30.10/15.11.1768 Adrianus Huygens, geb. 's-Gravenhage 25.1.1734, amb-
tenaar ter Secretarie der Staten van Holland en West-Friesland, begr.
ald. (Kloosterkerk) 24.6.1791, zn. van Johannes Huygens en Maria Pos-
tilius.

Zie NP./33 (Huygens).

IV. Mr. Diederik Carré, geb./ged. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 4/6.9.
1739, advocaat te Amsterdam, overl./begr. Amsterdam'(Nieuwe Kerk) 14/
17.4.1812, ondertr. Delft/'s-Gravenhage 15/16.4, tr. 's-Gravenhage 1.5.1769
Sibilla Hermina van der Sluys, geb. Houghly, Bengalen, India 1736, overl.
's-Gravenhage 3.1.1813, oud 77 jaar, wed. Gualther van der Beets, dr. van
Jacob Cornelis van der Sluys en Anna Bartha Blom.

Zij woonden te Amsterdam op de Haarlemmerdijk nr. 298, tussen de Binnen-
brouwersgracht en de Korte Prinsengracht. Gualther van der Beets, Electeur der
Stad Schoonhoven.

Uit dit huwelijk:
1. Johanna Hendrina Carré, geb./ged. Delft (Nieuwe Kerk) 16/17.8.1769,

overl. Amsterdam 19.1.1853, tr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 7.6.1792 Petrus
Verhoek, geb. ca. 1751, boekhouder van de Desolate Boedelkamer te Am-
sterdam, overl. Amsterdam 18.2.1812, oud 61 jaar.

2. Jan Anthonie Jacobus, volgt V.
3. Adrianus, geb./ged. Amsterdam 19/22.11.1775, overl./begr. ald. 29/31.12.

1776.

V. Mr. Jan Anthonie Jacobus Carré, geb./ged. Delft (Nieuwe Kerk) 9/12.
3.1772, advocaat en notaris te 's-Gravenhage, secretaris van 's-Gravenhage,
griffier van de Rechtbank ald., overl. ald. 14.4.1830, ondertr. (1) 's-Graven-
hage 10.4, tr. Amsterdam 1.5.1796 Catharina Wassenberg, ged. Amsterdam
5.4.1774,overl. 's-Gravenhage 30.9.1810, dr. van Adam Langenhert Wassen-
berg, koopman te Amsterdam, en Camilla Johanna Maria Masurel, tr. (2)
(bij volmacht) Doesburg 13.2.1812 Maria Elisabetha Margaretha Bsse. von
Dassel, geb./ged. Doesburg 4/6.11.1791, overl. ald. 7.11.1874, dr. van Bn.
Johann Friedrich von Dassel, kapitein in het Regt. van Randwijk, en Catha-
rina Aleida Sara Michgorius.

Zie Adliches Taschenbuch (blauw) 1900, 1920, 1930; Jahrbuch des deutschen
Adels III, p. 100. (von Dassel). Ingeschreven Univ. Leiden 25.7.1789. Delphensis
aet. 17, j . Bij zijn overlijden woont hij Wijk V., nr. 233, d.i. aan de Prinsegracht
tussen de Brouwersgracht en de Beestenmarkt. Zie G.N. XVIII (1963), p. 98
(Michgorius).
Het 2e huwelijk vond bij volmacht plaats; gevolmachtigde was Herman van der
Hardt Aberson, koopman te Doesburg, Gasthuisstraat 425. (vgl. NP./36.)
GA./Hg. Transp.reg., f.798. 14.5.1798. Mr. Jan Anthonie Jacobus Carré, advo-
caat en notaris te 's-Gravenhage koopt een huis met erf en tuin en 2 vrije uit-
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gangen op de Brouwersgracht te 's-Gravenhage, aan de Prinsegracht tussen de
Brouwersgracht en de Beestenmarkt van de erven Maria de Bruyn van Rings-
bergen, wed. Nots. Joannes Cornelis van de Werkhof voor 5.175 cgls en 2.000
cgls. kustingsbrief en 358 cgls rantsoenpenningen.
Idem, f. 165. 11.11.1799. Hij koopt een huis en erf aan de Noordzijde van de
St. Jacobsstraat te 's-Gravenhage van Cornelis van Heyningen voor 925 cgls. en
46 cgls. 10 st. rantsoenpenningen.
Idem, f.444. 13.5.1801. Vermeld als Secretaris van 's-Gravenhage verkoopt hij
opgemeld. huis aan Cornelis van Leeuwen met een kustingsbrief van 1.200 cgls.

Uit het eerste huwelijk geb. te 's-Gravenhage:
1. Diederick Hermanus Jacobus, geb./ged. 20/26.4.1797, begr. (Grote Kerk)

20.3.1801, impost 30 cgls.
2. Abraham Piet er, volgt VI.
3. Frederica Helena, geb./ged. (Grote Kerk) 27.7/6.8.1800, overl. Doesburg

20.10.1869.
4. Maria Elisabeth Jacoba, geb./ged. (Grote Kerk) 25/31.1.1802, begr. (Grote

Kerk) 22.11.1802, impost 30 cgls.
5. ongedoopte zoon, begr. (Grote Kerk) 29.3.1803, impost 30 cgls.
6. Jacoba Clarissa Maria, geb./ged. (Grote Kerk) 27.5/17.6.1804, begr.

(Grote Kerk) 24.12.1805, impost 30 cgls.
7. ongedoopte zoon, geb. 1.5, begr. 10.5.1805, impost 30 cgls.
8. Franciscus Jacobus, geb./ged. (Grote Kerk) 6/25.12.1808, adviserend

Hoofdambtenaar Departement van Buitenlandse Zaken, Ridder Eiken-
kroon, id. Leopold van België, id. 2e klasse Stanislaus van Rusland, Offi-
cier Medjidié van Turkije, overl. 's-Gravenhage 12.1.1887, huis Molen-
straat 54.

Uit het tweede huwelijk geb. te 's-Gravenhage:
9. Lambert Suzanne, geb. 17.11.1812, overl. (verdronken) Tiel 29.1.1826.

10. Johanna Catharina Frederica, geb. 27.10.1815, overl. Doesburg 9.11.1872.
11. Aletta Carolina Wilhelmina, geb. 19.2.1821.
12. Adolphina Hermina, tweeling met volgende, geb. 25.9.1825, overl. 5.9.

1826.
13. Maria Elisabeth, tweeling met voorgaande, geb. 25.9.1825, overl. 4.4.1827.

VI. Abraham Pieter Carré, geb./ged. (Grote Kerk) 6/17.2.1799, Majoor
Artillerie der Nat. Militie, Militie-Commissaris in Drenthe, Officier Eiken-
kroon, overl. Assen 13.3.1875, tr. Amsterdam 14.7.1836 Johanna Henrïètte
Houtkooper, geb. Amsterdam 16.2.1814, dr. van Adam Houtkooper en Adria-
na Hermina van Pembroek.

Zij komt 3.7.1875 als weduwe van Assen te 's-Gravenhage; woont et:rst Assen-
delftstraat 20-a, dan de Riemerstraat 12, daarna Hoogstraat 19-a.

Uit dit huwelijk:
1. Frederik Leonard, volgt VII.
2. Gezina Johanna, geb. Naarden 18.11.1838.

Vgl. NL./1886.
3. Marius Eliza, geb. Delft 2.4.1840, overl. ald. 26.9.1840.
4. Wilhelmina Petronella Johanna, geb. Maastricht 13.8.1841.
5. Francina Jacoba Antonia, geb. Nijmegen 21.1.1844.
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VII. Ffederik Leonard Carré, geb. Naarden 7.9.1837, kapitein Regt. Gre-
nadiers en Jagers, overl. 's-Gravenhage 18.12.1879, tr. Kampen 2.8.1865 Jvr.
Stefana Alyda van Spengler, geb. Kampen 11.4.1841, overl. Mr. Cornelis,
Indonesia 22.6.1893, dr. van Jhr. Willem Frederik van Spengler en Frederika
Rosetta Geertruida Henriëtta Praetorius.

Zie NA./1931 (van Spengler).
Het echtpaar woont 15.7.1873, gekomen van Arnhem te 's-Gravenhage, Veen-
kade nr. 30; na zijn overlijden blijft de weduwe daar voorlopig wonen; zij ver-
huist eerst naar Atjehstraat nr. 56, daarna naar Riouwstraat nr. 174; op 11.10.
1890 vertrekt zij naar Oost-Indie.

Uit dit huwelijk:
1. Abraham Johan, geb. Breda 23.8.1866.
2. Geertruid Henriëtte, geb. Breda 22.6.1868.
3. levenloze dochter, geb. 14.12.1871.

L. J. RIETEMA

GENEALOGISCHE VERZAMELINGEN
TE 's-GRAVENHAGE

's-Gravenhage is zonder twijfel in de ogen van de genealogen een bevoor-
rechte stad. Daar is gevestigd het Algemeen Rijksarchief met zijn onvoor-
stelbare rijkdom aan gegevens voor de bezoeker. Menig onderzoek werd
bizonder boeiend door de vondsten, die men er deed in vaak onvermoede
bronnen. Mede te 's-Gravenhage is er in de nieuwe behuizing, aan de Loos-
duinseweg gevestigd, het Archief der Gemeente 's-Gravenhage met uitste-
kend geordende en daardoor goed te raadplegen archieven. Behalve deze
beide archieven zijn er in 's-Gravenhage drie instellingen met een rijke biblio-
theek. Deze drie instellingen beschikken bovendien over een omvangrijke
verzameling handschriften en veel documentatiemateriaal. Bedoeld zijn:

De Hoge Raad van Adel, Zeestraat 71 b.
Het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde,

Bleijenburg 5.
Het Centraal Bureau voor Genealogie, Nassaulaan 18.

De Hoge Raad van Adel
De Hoge Raad van Adel heeft een belangrijke bibliotheek, maar vóór alles

moet toch de nadruk worden gelegd op de bizonder waardevolle verzameling
handschriften. Grote bekendheid geniet vooral de collectie van Spaen. Deze
verzameling, vaak aangehaald, werd bijeen gebracht door des H.R. Rijks-
vrijheer Alexander Bernhard van Spaen (1669-1745) en diens kleinzoon Mr.
Willem Anne Baron van Spaen la Lecq (1750-1817), de eerste voorzitter
van de Hoge Raad van Adel. Van deze collectie van Spaen bestaat een
inventaris, verschenen in 1951. Tot de meest aangehaalde stukken behoren
de onder no: 182 vermelde 18 delen Genealogieën van Noordnederlandse
geslachten, opgemaakt door W. A. van Spaen. De Van Spaen's, grootvader
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en kleinzoon, namen veelal persoonlijk kennis van archieven van instellingen
en corporaties, maar daarnaast ook van belangrijke familiearchieven. Zij
waren daardoor in staat genealogieën op te stellen. Dit in tegenstelling tot
verschillende andere verzamelaars, die collecties bijeen brachten en genealo-
gieën afschreven, ten dele maar zélf onderzoekers waren.

Zij allen hebben echter een grote verzameling gegevens bijeengebracht,
thans niet meer te achterhalen. Van deze verzamelingen noem ik hier:

Van der Dussen
Van Haersolte van Yrst
Van der Lely van Oudewater
Van Slingelandt (vooral familiearchief)
Snoucka'ert van Schauburg
Een algemene index kan antwoord geven op de vraag, of over een bepaalde

familie iets te vinden is in een van deze verzamelingen. Het zijn echter veelal
vooraanstaande Nederlandse (en buitenlandse) geslachten waarop deze aan-
tekeningen betrekking hebben.

Wie meer wil weten over de verzamelingen van de Hoge Raad van Adel
wordt aangeraden kennis te nemen van het lezenswaardige artikel van mr.
M. J. H. de Bruyn van Melis- en Mariekerke, secretaris van de Hoge Raad
van Adel, afgedrukt in het Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genea-
logie X (1956), p. 15 e.v. Op p. 23—25 vindt men gegevens over de aanwezige
collecties.

Ets H. Scheurleer, 1755; Coll. G.A. 's-Gravenhage

Prinsengracht te 's-Gravenhage.
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Litho door H. W. Last, ca. 1850; cliché G.A. 's-Gravenhage
Het Willemspark met mcuiège en het

standbeeld van Rent Descartes

Het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
Het Koninklijk Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde geniet vooral

grote bekendheid door het maandblad De Nederlandse/ie Leeuw, verschenen
sedert de oprichting van het Genootschap in 1883. Hierin verscheen een in-
drukwekkende reeks van bijdragen over talloze geslachten van de hand van
gezaghebbende genealogen. Bijdragen die vaak blijk geven van een diep-
gaand onderzoek. De Leeuw is tot een begrip geworden, waarmede veelal
alles wordt aangeduid, wat op dit genootschap betrekking heeft. Hoe belang-
rijk een zo lange gesloten reeks van één periodiek is, blijkt afdoende uit de
bijdragen, in het verleden verschenen. Wij leren hieruit kennen aard en werk-
wijze van ervaren genealogen, niet meer onder ons. Door wat zij ons aan
genealogische arbeid hebben nagelaten, dwingen zij ons respect en eerbied af.

Het Genootschap beschikt over een prachtige bibliotheek: monografieën,
periodieken (in lange gesloten reeksen) en naslagwerken. Van bizonder be-
lang is daarbij de steeds groeiende collectie fiches, die naar genoemde werken
verwijzen; een verzameling van naar schatting 200.000 fiches. Waarmede
naar vindplaatsen wordt verwezen, waarbij twee generaties als minimum
wordt aangehouden.

Van veel belang is daarnaast de grote verzameling handschriften, algemene
handschriften, maar ook grote verzamelingen handschriften, die de naam
dragen van de samensteller. Bloys van Treslong Prins, Polvliet en Wagner
zijn voor de gebruiker bekende klanken. Een algemene collectie fiches geeft
antwoord op de vraag of en zo ja, onder welke collectie men gegevens over
bepaalde geslachten kan vinden.

De verzamelingen van het Genootschap zijn alleen toegankelijk voor de
leden. Men wordt tot lid benoemd door het Bestuur, op voordracht van een
lid of van de secretaris.
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Het Centraal Bureau voor Genealogie
De jongste van de drie instellingen, maar een voor ons zeer belangrijke is

het Centraal Bureau voor Genealogie, dat over een zeer grote verzameling
documentatie-materiaal beschikt.

Onder documentatie-materiaal te verstaan het materiaal, dat dienen kan
tot de opbouw van een genealogie, of tot de aanvulling daarvan: familie-
advertenties; bidprentjes; faire-part's; advertenties uit de Javascke courant
en niet te vergeten de persoonskaarten van de overledenen. De persoonskaar-
ten, in tegenstelling tot de andere zo juist genoemde verzamelingen, mogen
niet ter inzage worden gegeven; uittreksels kunnen worden verstrekt (ƒ 1,25
per uittreksel). Zo'n kaart vermeldt de navolgende gegevens: familienaam,
voornamen, geboorteplaats en -datum, beroep, plaats en datum van overlijden,
huwelijk en echtscheiding, alsmede namen, geboorteplaats en -datum van de
ouders van de betrokkene en van zijn kinderen. De oudste gegevens kunnen
teruggaan tot ver in de negentiende eeuw. Ten slotte de grote heraldische ver-
zameling, bekend als de collectie Muschart, waardoor wij in staat zijn onbe-
kende wapens te identificeren. Tot zover het documentatie-materiaal

In de bibliotheek treft men aan algemene naslagwerken en periodieken,
waarbij ook vele buitenlandse werken, een grote verzameling monografieën
en vele topografische werken. Het nieuwe Repertorium van Beresteyn (deel I,
letters A—L, is verschenen; deel II, letters M—Z, zal binnenkort verschijnen)
geeft antwoord op de vraag of het gezochte werk in deze bibliotheek aanwezig
is, of waar dit elders is te vinden.

Op de belangrijke verzameling genealogische handschriften, circa 15.000
dossiers, en op de z.g.n. verzameling gebonden handschriften bestaat een
index. Deze verzameling handschriften groeit doorlopend door interne werk-
zaamheden, door schenking en door aankoop. Het kan voorkomen, dat een
juist samengestelde genealogie nog niet voor inzage kan worden vrijgegeven.

Wie meer over deze verzamelingen wil weten, mag verwezen worden naar
Het overzicht van de verzamelingen berustende bij het Centraal Bureau voor
Genealogie en het Iconographisch Bureau. Genoemd overzicht is ter plaatse
verkrijgbaar. (De prijs bedraagt ƒ 3,— voor de Vrienden, ƒ 3,50 voor de niet-
vrienden, vermeerderd met portokosten). De leeszaal is dagelijks voor het
publiek geopend, de Vrienden betalen geen, de niet-vrienden een matige leges.

Het Iconographisch Bureau, zo juist genoemd, is gevestigd Sophialaan 9,
in de onmiddellijke nabijheid van het Centraal Bureau voor Genealogie, het
heeft een uitgebreide documentatie betreffende het Nederlandse portret. Ook
deze verzameling breidt zich voortdurend uit.

Ten slotte zou ik nog willen herinneren aan de belangrijke collectie genea-
logieën en genealogische fragmenten, berustend in het Gemeentearchief van
's-Gravenhage, ook hierop bestaat een goede ingang door de fiches daarop
gemaakt. 's-Gravenhage mag zich bevoorrecht achten in het bezit te zijn van
een zo groot aantal belangrijke genealogische collecties.

H. L. KRUIMEL
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Foto Pool, 1938; Coll. G.A. 's-Gravenhage

Binnen het voorname kwadraat Zeestraat-Bazarstraat-De Ruyterstraat-Kortenacrkade
huisvestte de Bazarlaan, met veel eenvoudiger woningen, het huispersoneel, dat in die
omliggende straten en vooral ook in de „paleizen" rondom het nabije Plein 1813 een
taak in dienstbaarheid vond. Maar ook deze huis- en hofbedienden waren niet de
eerste de besten, in hun klasse zelfs van de „hoogste stand", zoals de in nevenstaand
artikel genoemde „nestellakeien" in persoonlijke dienst der koninklijke familie! Dat
dus geen „gewone" lakei het er ooit op waagde zijn oog op een woning aan deze
Bazarlaan te laten vallen; dit werd volstrekt niet getolereerd. Wie er bv. wel mocht
wonen was de oudste broer van Louis Gustave Kierdorff (1846-1927), maar deze was
dan ook gepensioneerd hoofdcommies aan de Top: Inrichting en Officier in de Orde van
Oranje-N assau. Wat enig idee geeft van de „stand" der bewoners. Op de foto de
„dienst"doorgang tussen Bazarlaan en De Ruyterstraat, waarlangs deze minstens „wel-
edelgeboren" bedienden dagelijks naar hun voorname werkkring plachten te schrijden.
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HERKOMST VAN EEN „ECHTE" HAGENAAR
EN EEN SNUFJE HAAGSE BLUF

Waarschijnlijk al van vóór de stichting van het grafelijk slot een bestuurs-
centrum van lokale betekenis in het gebied van de Heren van Wassenaar en
daarna een steeds belangrijker middelpunt geworden van gewestelijke en ten-
slotte van nationale en zelfs internationale politiek, heeft Den Haag, zeker
al sinds de grafelijke tijd een vrij sterk vlottende bevolking gekend. :

Hoewel exacte cijfers daarover zelfs in de meest recente statistieken ont-
breken1, mag op grond van persoonlijke indrukken en ervaringen (kleine
enquêtes in een vrij uitgebreide kring van stadgenoten) zonder meer worden
aangenomen, dat het percentage van hen, die zich bijv. al door geboorte in
Den Haag echte Hagenaars mogen noemen opvallend gering is, zeker in ver-
gelijking met échte Amsterdammers in Amsterdam, échte Utrechtenaren in
Utrecht en échte Groningers in Groningen2 en waarbij wij ons dan dus nog
slechts bepalen tot hen, die in Den Haag geboren, daar zijn blijven wonen
en werken3. Boort men dieper, door ook ouders, grootouders en verder voor-
geslacht in deze vergelijking te betrekken, dan daalt de curve nog sneller en
krijgt men zelfs de indruk, dat deze zelfs al binnen vier generaties bedenkelijk
de nullijn nadert, m.a.w., dat een echte Hagenaar nog maar met een lampje
te zoeken is!

In alle bescheidenheid valt dan ook te stellen, dat wie -— als de schrijver
van dit artikel — zelf in Den Haag is geboren en langs de mannelijke lijn
afstamt van een eveneens in Den Haag geboren vader en van een dito groot-
vader, zoals hem dat ook herhaaldelijk is gebleken, onder zijn rnedestads-
bewoners een zo niet unieke dan toch wel vrij zeldzame positie inneemt. De
geboortejaren dezer drie generaties (1912, 1877 en 1846) overspannen in deze
terugblik nu in 1973 immers al een periode van 127 jaar en voegen wij daar
dan nog aan toe, dat in 1939 nog een 4de generatie in Den Haag het levens-
licht aanschouwde, dan geeft dat dragers van de naam Kierdorff toch wel
het recht zich geboren Hagenaars te noemen4. Ondanks of . . . juist mede dóór
de toch wel onmiskenbare „Duitse" klank van deze naam?
1 Hoe uitvoerig en gedetailleerd ook, geven de gemeentelijke statistieken daarover

cijfermatig geen uitsluitsel. Misschien zal de nadere uitwerking van de laatste volks-
telling enige gegevens opleveren omtrent de autochtone bevolking van Den Haag
(med. van het Gem. Bureau v. d. Statistiek).

2 Tn dit opzicht zal het Haagse beeld meer overeenkomst vertonen met dat van Rotter-
dam, hoewel het verschijnsel in Den Haag van veel ouder datum is.

s Het percentage geboren Hagenaars, die na een werkkring elders, pas bij pensione-
ring weer naar hun geboorteplaats terugkeren, ligt waarschijnlijk hoger dan dat
dergenen, die de stad nooit metterwoon verlieten en lag destijds, met ropatrianten
uit Nederl. Indië zeer zeker hoger.

4 Tn deze bijdrage is slechts één enkele genealogische lijn (met daarop inhuwende
vrouwelijke zijtakken) gevolgd. Andere in Den Haag (of elders) wonende dragers
van deze familienaam, mits met -ff geschreven en zij, die deze langs vrouwelijke
lijnen in hun genealogie aantreffen (bv. het geslacht Ten Broecke Hoekstra) kunnen
zelf de plaats bepalen, waar deze lijnen zich afsplitsen. Deze andere en zijtakken
zijn door schr. niet onderzocht; van vele verliest het spoor zich trouwens weer in
het buitenland (vnl. Frankrijk). De schrijfwijze met -ff berust op een caligrafische
verfraaiing (feitelijk dus een schrijffout) bij de doopinschrijving van Johann M. J.
Kierdorff, Trier 1777.
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Wij raken hier aan een verschijnsel, dat zich veelvuldig vooral in echte
Haagse families voordoet. Omdat de trek naar Den Haag, eerst uit het in
omvang en betekenis toenemende graafschap Holland (met Zeeland), daarna
uit de Republiek, zich immers toen al niet uitsluitend heeft bepaald tot eigen
landslieden, maar ook toen al vreemdelingen omvatte. Waarbij te denken
valt aan Franse, Duitse en Engelse (vooral Schotse) militairen in Nederlandse
dienst, en aan bedienden van buitenlandse diplomaten, die in Den Haag
bleven hangen. Voorts ook aan een winkelstand, die met een zich al vroeg
manifesterend snobisme (dat altijd al als typisch Haegs gold), zich graag
cosmopolitiseh voordeed en bij voorkeur Frans personeel aanwierf en niet
minder aan de aantrekkingskracht, die het opgewekte Haagse leven, vooral
in de 17de en 18de eeuw uitoefende op buitenlanders van betekenis, maar
ook op avonturiers uit aller heren landen5. Zij allen hebben — ook genea-
logisch — sporen in de Haagse bevolking achtergelaten. In de 19de eeuw
had vervolgens ook de personele band tussen het Koninkrijk en de Nassause
erflanden en Luxemburg voor Den Haag gevolgen, waaraan de hofstad air/
residentie toen weer inwoners met Duitse namen te danken kreeg: van Duitse
bouwmeesters, vooral door Koning Willem T en Koning Willem II aangetrok-
ken tot nestellakeien in persoonlijke dienst van uit Duitsland geboortige
vorstinnen (en die tot in onze tijd in de Bazarlaan woonden, daar een enclave
vormden, waartoe geen gewone lakei werd toegelaten!), houtvesters, jager-
meesters, lijf jagers enz. enz. Vaak waren voorts ook politieke factoren bij de
komst van deze vreemdelingen van beslissende betekenis. Zoals ook in het
geval van de niet uit Nassau stammende, maar 7.11.1777 te Trier geboren
zoon van een uit Mühlheim/Rhein (nu Keulen), dus uit het al in de middel-
eeuwen om zijn papiermakers bekende Bergische Land afkomstige boek-
drukker, Johann Matthias Josef Kierdorff. Zijn levensloop is er illustratief
voor hoe het levenslot van een eenvoudige (maar misschien toch ook wel wat
avontuurlijke!) ambachtsman verweven kon raken met de grote politieke
veranderingen, die zich in de laatste jaren van de 18de en de eerste van de
19de eeuw over heel West-Europa voltrokken. Al had het er aanvankelijk
ook allerminst naar uitgezien, dat levensloop en lot hem tenslotte naar Den
Haag zouden voeren, waar hij 9.2.1855 tenslotte zijn sterfbed zou vinden.
Dit leek nog wel het allerminst in de sterren geschreven te staan toen hij
16.8.1801 te Reims, dat toen juist het toneel vormde van met feesten en veel
vuurwerk opgeluisterde glorierijke vrede, die Engeland met de usorpator

Juist Franse namen zijn op den duur in Den Haag op een vaak wonderlijke wijze
vernederlandst. Vgl. Lokkerwaa van La Croix, Dersjant van Des Champs (of Ser-
geant), Blansjaar van Blanchard. Waar de naam echter vernederlandste deed het
overgeërfde zuidelijke temperament dit soms niet zo snel en deze Franse Hagenaars
hebben, in de stijl van Bredero's Spaanse Brabander, vaak kleurrijk-excentrieke figu-
ren opgeleverd. Zo in de door schr. (pseud. PIM HOFDORP) in zijn Haagse roman
Rafels aan de Franje (W. van Hoeve, Den Haag, 1965) uit allerlei authentieke anec-
doten opgebouwde en ten tonele gevoerde straatfiguur Lussescheur (van Le Chas-
seur) en de daarin eveneens in optredende Mr. Matrijn, (van Maturin). Vgl. ook:
Jhr. C. A. VAN SYPERSTEYN, Voltaire, St. Germain, Cagliostro in Nederland-hist.
herinneringen uit de 18de eeuw (1869), vooral over de avonturier Cagliostro in Den
Haag.
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Crayons door J. Erxleben, 1835; Coll. W. G. Kierdorff, 's-Gravenhage
Johann Matthias Josef Kierdorff Catharine David

(1777-1855) (1779-1860)

Napoleon had moeten sluiten, in het huwelijk trad met de, te Verdun 20.8.
1779 geboren, Catherine David. Die pas gesloten vrede zou echter niet van
lange duur zijn en al spoedig raakte Europa opnieuw van krijgsrumoer ver-
vuld.

Er zijn geen directe aanwijzingen, dat de jonge bruidegom, die als drukkers-
gezel in de voetsporen van zijn vader was getreden (maar die toch nooit meer
naar Trier en het zonnige Moezelland terugkeerde) toen ook zelf tot het
militaire handwerk aangetrokken werd. Maar verwant ermee heeft hij zich
toch wel moeten voelen. In aanmerking genomen althans, dat zijn moeder,
Anna Maria Wermeister (ged. Trier [St. Paulus] 14.10.1739), een dochter was
van Philip Wermeister, die genoteerd staat aJs equis regis Gallici (ruitersoldaat
in dienst van de Franse koning) — een soldatenkind dus — en van ene Anna
Jacobina Adams, van wie wordt vermoed, dat, ook zij weer een soldatenkind,
zij een dochter was van Adam Zisek (of Risek), naar wordt verondersteld
een Boheemse huur(beroeps-)soldaat in dienst van de keurvorst van Trier.

Maar ook Johann Matthias Josef's jonge Franse bruid bracht in 1801 een
zekere militaire traditie mee ten huwelijk, ook aJweer in aanmerking genomen
dat haar vader Edme Frangois David (geb. Coclois-ann. de Nogent: sur Aube
5.4.1735), hoewel aan het eind van zijn leven een eerzaam schrijnwerker te
Verdun en daar 15.11.1768 gehuwd met Catherine Raux (geb. Verdun 2.4.
1749)6, toch tot 30.9.1768 korporaal was geweest in de Compagnie de Charitte

Van haar zijn, dank zij de uitnemende hulp van de préfectuur te Verdun, althans
met alle namen en met vele data en beroepsaanduidingen, 8 kwartieren, alle te
Verdun aan schr. bekend.
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du Regiment du Roi. Wat wellicht diens voor die tijd late huwelijk (op
33-jarige leeftijd) verklaart met een 14 jaar jongere bruid, alsook de slechts
anderhalve maand, verstreken tussen zijn ontslag uit militaire dienst en zijn
huwelijk met de dochter van een blijkbaar gezeten middenstander Pierre Raux
(geb. Verdun 20.1.1716) boutonnier en malt re passementier, die in het solda-
tenleven van zijn aanstaande schoonzoon vermoedelijk niet zoveel z a g . . .

Ogenschijnlijk lijkt deze terugblik vanuit het bruidsbed van 1801 ons op
zijsporen te voeren, maar dit releveren van deze militaire genealogische ante-
cedenten krijgt zin indien wij het verdere en dus ten langen leste naar Den
Haag voerende levenspad volgen van Johann Mathias Josef Kierdorff en
zijn vrouw na dit huwelijk. Geheel overzichtelijk is dit pad niet; grote delen
ervan gaan verloren in de chaos, die oorlogen en omwentelingen in Europa
teweeg brachten. Wel staat vast, dat hun oudste zoon Jean Mathieu Louis
24.5.1803 te Parijs is geboren (ook hij overleed in Den Haag; 18.4.1882).

Ook hoe het de eerste jaren na 1803 het gezin is vergaan laat zich niet
vaststellen, maar . . . als in vrijwel elke familie handhaafden zich ook bij het
nageslacht van Johann Matthias Josef legenden, die hoezeer ook vertekend
tóch vaak een spoortje waarheid kunnen bevatten, wat wellicht dus ook
verborgen zit in de verhalen, die deze stamvader in de laatste jaren voor zijn
dood (1855) aan zijn in 1846 geboren kleinzoon heeft gedaan en die door deze
— zelf op zijn beurt grootvader geworden — weer zoveel later aan zijn klein-
zoon, de schrijver van dit artikel verteld zijn. Zo over allerlei personen met
wie grand père in Napoleons dagen daar in Parijs omgang had gehad. Zoals
met een verwant van grand' mère, die schilder was e n . . . op wiens atelier
hij zijn eigen toen nog sluimerende aanleg als tekenaar had ontdekt, die hem
in zijn latere leven zo goed ten stade was gekomen.. .7 Zoals ook met een
generaal, die later maarschalk werd en daarna zelfs Koning van Zweden,
maar die toen, tot de boosheid van grand père, van zijn vroegere Parijse
vrienden voor wie de tijd minder fortuinlijk was verlopen, niets meer had
willen weten!8

Natuurlijk mag niet worden uitgesloten, dat er in deze verhalen ook wel
een dosis opschepperij heeft gezeten of dat zij, tot tweemaal toe door grijs-
aards doorgegeven aan kinderen, nogal vertekend zijn geraakt. Niet zonder
Haagse bluf dus! Maar dat Johann Matthias Josef een bewogen leven moet
hebben geleid blijkt wel als wij hem, dit keer weer door een document be-
vestigd, in 1814 terugvinden i n . . . Napels, waar hij dan zijn voornaam ver-
italiaanst blijkt te hebben tot Francesco, waar 2.4.1814 zijn tweede zoon Louis
Gustave wordt geboren en waar hij, blijkens de voor de hertog di Seminara
verleden geboorteacte, opeens het na het voorafgaande toch wel wat wonder-
lijke beroep blijkt uit te oefenen van Camereire dei Principi Reali — kamer-
bewaarder der koninklijke prinsen! Maar hoe hij als drukkersgezet, die ver-

7 Mogelijk Louis David, hofschilder van het keizerrijk (1748-1825), na de restauratie
verbannen en overl. te Brussel.

8 Charles Bernadotte, maarschalk van Frankrijk, geb. Pau 1764, in 1810 door Karel
XIII van Zweden geadopteerd als zoon en opvolger; schaarde zich in 1813 aan de
zijde van Napoleons vijanden, in 1818 als Karel XIV tot koning van Zweden ge-
kroond (overl. 1844).
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moedelijk niet vrij was van bonepartistische smetten, een werkkring had ge-
vonden in de intimiteit van een bourbons hof, laat zich alweer niet vaststellen.
Intrigerend is het echter wel en blijkbaar waren ook toen de wonderen de
wereld niet uit! Na een koninklijke ruiter, een koninklijke korporaal en een
keurvorstelijke huursoldaat onder zijn voorouders, kreeg de jonggeborene
daar in Napels in 1814 nu dus met een hertog ambtshalve aan zijn wieg op-
nieuw iets mee, dat hem bijna voorbestemde o m . . . Hagenaar te worden:
naast die militaire antecedenten van zijn voorouders nu bovendien dus een
vleugje hoflucht!

Opnieuw valt dan echter de sluier van de tijd over het gezin Kierdorff, al
wil alweer een overgeleverde familielegende, dat zij daar in Napels zelfs op
het punt hebben gestaan over te steken naar Constantinopel, waar de Hoge
Porte blijkbaar een vakkundige drukker (of een kamerbewaarder?) kon ge-
bruiken. Maar al is dit avontuur aan hen voorbijgegaan, Johann Matthias
Josef schijnt, ondanks omzwervingen en het inademen van hoflucht, toch
een goede vakman te zijn gebleven, die met papier en drukinkt wist om te
gaan en die bovendien, door het eerder genoemde kontakt met schilders, ook
nog wel meer in zijn mars had. Wat wéér later bleek — en dat moet om-
streeks 1820 zijn geweest — toen hij — waar en onder welke omstandigheden
is niet bekend — bevriend raakte met de uitvinder van de toenmaals nieuwe
techniek van het steendrukken, Alois Senefelder, die daarin zijn leermeester
werd.

Met hart en ziel blijkt hij zich op het aanleren van deze techniek te hebben
geworpen en het toeval, dat in het mensenleven vaak zo'n grote en het familie-
lot soms zelfs overheersende rol speelt, wilde, dat Alois' broer Karl, die in
1817 al een steendrukkerij in Brussel had gevestigd, op dat moment dringend
verlegen zat om een helper, die dan tevens zijn vennoot kon worden. Wat
Johann Matthias Josef en de zijnen toen deed verhuizen naar de tweede —
en voor het zuiden eerste — hoofdstad van het Verenigde Koninkrijk der
Nederlanden. Een filiaal te Doornik kwam vervolgens geheel onder zijn lei-
ding en werd daarna zijn eigendom. Waarna hij weer korte tijd later naar
Gent verhuisde en daar in kontakt kwam met de daar gevestigde Verken-
ningsbrigade van de Generale Staf der Nederlandse Strijdkrachten, die hem
het aanlokkelijke, zij het in onze ogen wel wat vreemde aanbod deed, met
zijn beide zoons, die de lithografie nu ook beheersten, in overheidsdienst te
treden, maar dan onder inbreng van zijn persen en ander materiaal, die echter
hun persoonlijk eigendom zouden blijven.

Nu het rondtrekken door Europa toch blijkbaar wel moe, nam Johann
Matthias Josef dit aanbod aan; het semi-militaire karakter van zijn nieuwe
functie zal hem om de bekende reden ook al hebben aangetrokken: een mili-
taire traditie kwam nu immers aan zijn trekken, al was het dan maar op een
militaire drukkerij! Van 1826 tot 1830 hebben vader, zoons en jongere doch-
ter Sophie daar in de Arteveldestad een beslist gelukkige en vooral ook
produktieve tijd gekend. Niet alleen als cartografen, maar ook als tekenaars
van portretten, stads- en landschapsgezichten en van zóveel meer, dat het
bekende Allgemeines Lexicon der Bildenden Kiinstler9 daar een kolomlang
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overzicht van kan geven. De opstand van 1830 moet voor hen dan ook als
een donderslag bij heldere hemel zijn gekomen.

Kregen zij dan nooit rust? Maar al werden hun voordelige beloften en aan-
bod vanwege het bestuur der opstandelingen gedaan (waarvoor velen be-
zweken . . . ) , zij bleven hun wettigen Meester trouw en toen plunderzieke
Belgen tenslotte de Directie der Mü: Verkenningen (dan ook Top: Bureau
genoemd) bedreigden, namen zij, hoewel toch maar burgerambtenaren, zelfs
de wapens ter hand om het Bureau te verdedigen — drie weken lang, die zij
in aanhoudende zorg en waken, onder gedurige bedreiging van aanval, op
God en hunnen Koning vertrouwende doorbragten. Tot het lukte de belang-
rijkste stukken in een schip te laden (waarbij, omdat zij tenslotte tekenaars en
drukkers, maar geen verladers waren, een topografische steen ging schuiven
en een kind verpletterde . . . ) en daarmee naar het noorden te varen.

Richting Leiden, waar de directeur van de Dienst, kolonel van Gorkum
in privé-eigendom (sic!) een leegstaand pand bezat, dat de Dienst voorlopig
zou kunnen huisvesten. Na een ware odyssee door de Zeeuwse wateren (schip-
pers waren zij al evenmin!) te Rotterdam aangekomen, werd alvast een on-
dergeschikte als kwartiermaker naar Leiden vooruit gezonden. Ogenschijnlijk
maar een feit van volkomen bijkomstig belang, dat echter gevolgen had, die
in onze ogen (misschien... ?) ook maar bijkomstig lijken, door vader en
zoons Kierdorff echter hoog werden opgenomen en zelfs in 1832 tot een
request aan de Koning leidde. Omdat die vooruitgezonden en dus het eerst
te Leiden gearriveerde ondergeschikte (een Fransman bovendien), daar als
dé grote held van de reddingsexpeditie werd gevierd en zich had laten vieren
en toen prompt tot broeder in de Orde van de Ned. Leeuw werd benoemd!
Nota bene, zelfs zonder medeweten van de kolonel van Gorkum! Wat vooral
vader en zoons Kierdorff beslist niet namenl In elk geval is het request, hoe
eerbiedig van toon ook, zonder strijkages gesteld — aan Sire daar in Den
Haag! Had senior wellicht in zijn tijd aan het Napelse hof al de ervaring
opgedaan, dat men van vorsten en koningen beslist niet alles hoefde te slik-
ken en hadden zijn voorouders in vorstelijke militaire dienst dat in hun tijd al
evenmin gedaan'? Of. . . kwam ook hierbij weer een klein bonepartistisch
trekje om de hoek kijken?

Hoe het zij — en al kwam het request nog pas uit Leiden — het bewees
in elk geval toen al, dat vader en zoons Kierdorff inderdaad uit het hout
waren, waaruit echte Hagenaars werden gesneden: door dagelijkse en daar-
door vaak vertrouwelijke omgang — als is het maar op straat — met de
hoogst geplaatsten in den lande10, die vaak ook gemeenzaamheid in de hand
werkte, de moeilijke kunst beheersend in evenwicht te blijven tussen vereiste
eerbied en het toch staan op eigen rechten. Wat, door alle eeuwen heen trou-
wens, een vaak typisch maar elder vaak miskend trekje in de Haagse volks-
aard heeft gevormd11.

9 Leipzig 1927, XX S. 271/2.
10 De bekende anecdote van de slagersjongen, die een ex-G.G. van Ned. Indië met de

uitroep Fader, kè je niet üytkeike! van het trottoir reed!
n Maar ook bij bepaalde Haagse families een vaak van geslacht op geslacht door-

gegeven wrok heeft veroorzaakt, bv. in herinnering aan een door een vorstelijk
rijtuig aangereden voorvader!
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Toen de Top: Dienst in 1841 de tijdelijke behuizing te Leiden verwisselde
voor een meer definitieve in Den Haag12, konden de zwervers zich daar ook te
langen leste vestigen. Niet echter dan nadat de jongste13 der beide zoons het
Leidse meisje Gerarda Sophia Dercksen (Leiden 29.1.1808 - Den Haag 1.12.
1886) tot de zijne had gemaakt14, waarmee het geslacht nu ook vermaag-
scha.pt raakte met echte Hollandse families als Santvoort, Van Vreeswijk,
De Boer e.a., vrijwel zonder uitzondering stammend uit het bote:r-en-kaasland
van Bodegraven, Zwammerdam en Woerden.

Deze vernederlandsing (hoewel men in de familie Frans bleef spreken!)
ging weer verder toen de jongste zoon uit dit huwelijk, Louis Gustave Kier-
dorff (Den Haag 20.11.1846, commies aan de Top: Inr., Den Haag 28.1.1927)
huwde (Den Haag 27.5.1874) met Wil heimina H. H. L. Remmers (Den Haag
11.12.1849 — Den Haag 25.11.1923), dr. van Pieter Leonardus Remmers
(Zwolle 30.3.1814 - Den Haag 27.1.1874), die gepasporteerd als adj. onder-
officier, daarna het toch wel zéér Haagse beroep had uitgeoefend van bode
ten departemente (van algemeen bestuur wel te verstaan...!), maar die van
moederszijde nog veel Haagser papieren meebracht: met de naam Wisdom™.
Dit geslacht, dat zich tot het eind van de 17de eeuw in Den Haag laat volgen
(tot de doop van Johannes Wisdom, Den Haag [Ev. Luth. Kerk] 2.12.1691)
blijkt in de 18de eeuw vermaagschapt te zijn geraakt met dragers van namen
als Garnee, Namega (of: Narrega, Nerga, Narregang) en met een (onduide-
lijke) Maria Wisdom, genoemd Van der Hoeven, die eerder weduwe was van
een Jacobus Masurel, alle namen, die weer sterk doen denken aan een ver-
haagsing van namen van oorspronkelijk Franse herkomst16. Recent nog verder
gaand onderzoek bracht echter aan het licht, dat de dopeling van 1691 de
kleinzoon is geweest van een in 1637 aan de Bloemstraat te Amsterdam ge-
vestigde Francis Wisdom, een uit Colchester (Essex, Engeland) afkomstige
ca. 1613 geboren wever, die om geloofsredenen naar de Nederlanden was
uitgeweken! Waarmee dus, om het nóg cosmopolitischer en dus nóg Haagserl
te maken, na Duits, Boheems, Frans en Nederlands ook Engels voorgeslacht
zich in de genealogie Kierdorff laat invoegen. Mogelijk zelfs een zeer oud-
Engels voorgeslacht. Indien althans ooit kan worden aangetoond, dat de
bakermat weer van de voorouders van deze Francis Wisdom gelegen zou

11 Nu gevestigd te Delft, waar het archief, waaruit schr. o.m. heeft kunne:n putten, ook
een in technisch opzicht interessante collectie werktekeningen, zo van persen van de
hand van J. M. J. Kierdorff, bezit. Ben meer topografisch-technische beschouwing
over het werk van vader en zoon Kierdorff, in dit artikel genoemd, als cartograven
en graveurs zal van de hand van Tr. Van der Linde medio 1973 verschijnen als inlei-
ding bij de facsimile uitgave van de eerste Nederl. stafkaart (aanvang 1842, 1ste
proefbl. 1845, uitg. 1850-1864 in 65 bladen; heruitgave Fibula-Uniebofrk). Deze her-
uitgave zal waarschijnlijk ook voor topografisch-genealogisch onderzoek van belang
zijn.

ls Zie noot 4.
14 Hij tekende o.m. een prachtig, ten voeten uit in kleuren uitgevoerd portret van zijn

schoonvader Abram Dercksen (Bodegraven 1769-schoen- en muilenmaker, Leiden
nov. 1846), een der zeldzame benoembare portretten van een lid uit de werkende
stand uit deze tijd, met andere portretten, o.m. getekend door de schilder Erxleben,
in het bezit van schr.

15 Toch komen ook bij Remmers, hoewel in hoofdzaak Amsterdams-Utrechts, enkele
weer Haagse voorouders voor. Zo Crosat (vgl. noot 5).

10 vgl. noot 5.
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Foto G.A. 's-Gravenhage; Arch. Haagsche Courant

Met de officiële verdwijning van de Bloemstraat, eens de dienstingang der tuinderij
Van Rijswijk, verdween deze echter niet geheel in werkelijkheid. Een deel van het
straatje, tot slop vervallen, bleef achter de (toenmalige) nieuwbouw van de Zorgvliet-
straat bestaan en kwam als een miniatuur hofje ter beschikking van Eduard van der
Spiegel, nu 76 jaar oud, gepensioneerd stratenmaker met een passie voor alles wat met
paarden heeft te maken, die de oude krotten opknapte en er zijn tuighuis en paarden-
museum in vestigde. Zelfs wist hij nog de hand te leggen op het oude straatnaambordje

„Bloemstraat", dat nu een der gevels siert.

hebben in Devon, waar de naam (die dan dus met wijsheid niets te maken
zou hebben) ontstaan zou zijn uit Wigmund's Dune — de heuvel van Wig-
mond — en verbasterd tot Wymesdome, reeds in 1361 voorkomt17.

Behalve deze nieuwe injectie met vreemd bloed — van hoever uit het ver-
leden ook aangevoerd — kwam er over de echtverbintenis Kierdorff-Remmers
van minder ver, van zeer nabij zelfs en wéér van de kant van Wisdom, boven-
dien opnieuw een vaag spoortje hof lucht aangewaaid: waar een ongehuwde
tante van de bruid het zowel eerzame als eervolle beroep had uitgeoefend
van lectrice bij Koningin Sophie (prinses van Wurtenberg), de eerste echt-
genote van Koning Willem III. Aan wie zij — om het in de taal van die
tijd te zeggen — zo verkleefd was geweest en na H.M.'s overlijden ook bleef
aan H.M.'s nagedachtenis, dat — al bereikte deze juffrouw Wisdom zelf ook
de 100-jarige leeftijd — zij nooit bereid was Koningin Emma te beschouwen
als een opvolgster, haar voorgangster waardig!
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Ook hier dus alweer een even om de hoek van deze genealogie glurend
trekje, dat verraadt hoezeer echte Hagenaars — en echte Haagsen nog veel
meer! — zich het recht voorbehouden er zelfs over de meest intieme gang
van zaken in de koninklijke hof- én huishouding een eigen mening op na te
houden. Waarvan zij dan ook beslist nooit een geheim maakten (en ma-
ken .. .)•

De cosmopolitische, of zo men wil internationale trend in deze genealogie
zette zich opnieuw voort toen de oudste zoon uit de echtverbinlenis Kierdorff-
Remmers, Gustave Pierre (Den Haag 23.11.1877, h.i. van politie, Den Haag
31.10.1950) huwde (18.7.1906) met Johanna EUsabeth Maass (Gennep 4.3.
1879 -Den Haag 21.10.1949), dr. van Wilhelm Maass (Emmerich 29.10.1843,
adm. Noordbrab. - Duitse Spoorwegmij, Gennep 12.10.1893), met voorouders
allen uit de streek Wezel-Dinslaken en van Berendina W. F. van Rijswijk
(Den Haag 17.4.1847-Den Haag 5.4.1931).

Maar juist deze laatste, de moedersmoeder van de schrijver van dit artikel,
geeft weer met haar voorgeslacht een merkwaardig zeer Haags en wellicht
zelfs oer-Haags tegenwicht tegen het hier beschreven cosmopolitisme. Niet
alleen omdat zij in haar hogere kwartieren (en v.z.v. te volgen) blijkt af te
stammen van doorlopend zéér Haagse geslachten als bv. Engeler, Hiddemans,
Huysman, De Leeuw en Avink, maar juist in haar vadersstam ook weer zo
Haags is als 't maar kan. Deze laat zich immers niet alleen, steeds binnen
Haag-Ambacht volgen tot in elk geval ca. 1700, maar vermeldt bovendien
— hoe paradoxaal die term nu ook mag klinken — steeds dezelfde Haags-
agrarische beroepen als hovenier en warmoezier in de 18de, aide-jardinier en
tenslotte bloemist in de 19de eeuw.

Wat wellicht mag doen aannemen,, dat de dragers van deze uit een toponym
ontstane familienaam Van Rijswijk tot de oudste, immers agrarische ge-
slachten hebben behoord in die Haagse regio, die hoe sterk nu ook verstede-
lijkt, toch ook eenvoudig en dus agrarisch is begonnen . . .18

Wat ons tot slot dan tóch weer terugbrengt tot de vroegste geschiedenis van
ons stadslandschap. Alle cosmopolitische accenten, die het Haagse leven later
verwierf en nu de echte Hagenaar ook in zijn genealogie kenmerken, ten spijt!

W. G. KTERDORFF

" Vgl. Gens Nostra XXVI (1971), p. 398.
18 Johannes Frederik Willem van Rijswijk (geb. Voorburg 6.12.1819), tr. 14.10.1846

Wilhelmina Alida de Leeuw (geb. 6.5.1826) eigenaar van de tuinderij aan de Veen-
kade, die zich (langs de nu verdwenen Bloemstraat) uitstrekte tot de Elandstraat en
destijds in Den Haag zeer bekend door de roosjes van Van Rijswijk, die vooraan-
staande Hagenaars (zo Dr. Jan ten Brink) zich elke ochtend bij de bloemisterij kon-
den laten opspelden (waarna zij de hele dag voor Van Rijswijk reclame liepen — zij
het zonder dat in die voor reclame nog niet zo gevoelige tijd zelf recht te beseffen!).
Aan het eind van zijn leven was hij een zeer gefortuneerd man, bezitter van verschil-
lende panden in de toenmalige nieuwbouw aan Witte de Withstraat en Van Brakel-
straat, nu nog aan een door één zijner kinderen geplaatste eerste steen (met inscriptie)
te herkennen. Naar verluidt zou destijds in zijn opdracht door de gen.ealoog Vorster-
man van Oyen een genealogie van zijn voorgeslacht zijn opgesteld, waarvan echter
nooit een spoor is teruggevonden. Misschien is ook dit Haagse bluf geweest, al houdl
schr. zich aanbevolen voor een niettemin toch mogelijke verwijzing naar zo'n eerdei
onderzoek, alsmede naar verdere gegevens omtrent het gesl. Van Rijswijk.
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BIJ DE BEESTEN AF

Tot de tijdrovende, maar aangename bezigheden van de redactieleden van
Gens Nostra behoort ook het kennisnemen van wat andere genealogische
tijdschriften publiceren. Ten dele geschiedt dit natuurlijk om als redactie zo
recent mogelijk geïnformeerd te zijn, ten dele echter ook om u als lezer, via
de maandelijkse Tijdschriftenrevue, te attenderen op wat u elders nog aan
nieuwe publicaties kunt vinden.

Natuurlijk komen in die tientallen bladen ook mededelingen voor die niet
de Tijdschriftenrevue halen, ook al hebben zij in de redactiekring tot veel
hilariteit aanleiding gegeven. Zo passeerde ons, nu twee jaar geleden, het.
decembernummer 1970 van The Genealogist's Magazine (Vol. 18 No. 8).
In de rubriek Correspondence van dat nummer viel onze aandacht toen op
een van die verrukkelijke brieven in die licht-ironische stijl waarvan onze
Britse vrienden het patent schijnen te bezitten. Naar aanleiding van een eerder
in dat blad geplaatst artikel deelde een briefschrijver daar namelijk het vol-
gende mee: Finally, a descent from St. Margaret has another unexpected facet.
Although the authorities are at variance, there is some evidence to suggest
that her husband, Malcolm III, was the grandson of Siward, one of whose
ancestors was allegedly the product of a union between a lady and a polar
bear!

Natuurlijk, afstammingen van Julius Caesar, Wodan, Adam of Priamus
van Troje kennen wij allen. Maar een ijsbeer is toch weer eens wat anders.
Ik werd nieuwsgierig, en ging op zoek. Malcolm III (koning van Schotland,
regerend 1057-1093) is gemakkelijk te vinden, b.v. in The Royal Line of
Succession1, waarin zijn moeder aangegeven staat als „Sybil, daughter of
Siward earl of Northumberland". Tot zover klopt het dus. Over die Siward
vond ik in mijn eigen boekenkast nog wel wat, niaar geen ijsbeer, en dus begaf
ik me naar de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, waar ik in de Dictionary
of National Biography (sub voce Siward) een twee kolommen lang artikel
aantrof, dat direct in het begin al vermeldde: „is said to have been the son
of a Danish jarl named Biorn. According to legend he was descended from
a white bear and a lady", de bron van die mededeling zou te vinden zijn in
een geschrift Origo et Gesta Siwardi, dat in druk werd uitgegeven in de Scrip-
tores Rerum Danicarum. Daar de U.B.-Amsterdam, hoe goed voorzien ook,
die 18e-eeuwse bronnenuitgave niet bezit2, was een gang naar de Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag de aangewezen weg. En daar kwam, zij het als
weinig geraadpleegd werk uit een hulpmagazijn, het aangevraagde derde deel
van deze lijvige foliantenreeks op tafel.

De auteur van deze Origo werd door de uitgever in de voorafgaande inlei-
ding geïdentificeerd als de in 1180 gestorven Gulielmus Rameseiensis (d.w.z.
Willem van Ramsey), monnik en later abt van Crowland3. Laten we deze
auteur, zowat een eeuw na de dood van Siward diens levensverhaal beschrij-
vend, eens even aan het woord laten; ik vertaal daartoe het begin van zijn
„biografie":
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De overleveringen der Ouden verhalen dat een edele heer Beer (welke God, tegen de
gebruikelijke menselijke voortplanting in, uit een witte beer als vader en. een edele
vrouw als moeder geboren liet worden) Spratlingus verwekte, Spratlingus Ulfius" en
Ulfius Beorn bijgenaamd Boresun, dat wil zeggen berenzoon. Deze Beom was van
Deense stam en een vooraanstaand heer en vermaard krijger. De natuur had hem, ten
teken van het verschil in soort van voorouders, toegerust met de oortjes van vaders-
zijde, dat wil zeggen: die van (een) Beer; in andere opzichten leek hij echter op het
geslacht van zijn moeder.

Deze (Beorn) nu verwekte, na veel bewijzen te hebben gegeven van moed en dapper-
heid, een zoon. Deze heette Siward, bijgenaamd Diere [ = Digur], d.w.z. de Sterke,
welke bijna bovenmatig trots vanwege de hem aangeboren flinkheid, zijn vaderland
minachtte en er geen prijs op stelde in zijn vaderland volgens erfrecht op te volgen.
Hij gaf bevel, een groot, sterk schip voor hem gereed te maken, het goed i:e voorzien
van al het nodige, zowel aan scheepsonderdelen als aan levensmiddelen en goed pas-
sende wapenrustingen.

Nadat hij aan boord was gegaan met vijftig dappere, speciaal uitgezochte krijgers als
metgezellen, ging hij de zee op, en de zeilen naar de wind zettend, trof hij eindelijk
op Orkenia [= de Orkney eilanden] een veilige haven. Op dat eiland woonde een draak,
welke niet slechts onder de dieren, maar ook onder de mensen ware slachtingen aan-
richtte. Toen Siward daarvan hoorde, streefde hij ernaar een gevecht met hem aan te
gaan. Door niet als een arena-vechter te werk te gaan, maar door ware lichaamskracht
en moed te tonen, overwon hij hem glansrijk en verjoeg hem van het eiland. Weer
teruggekeerd in het schip bereikte hij, door stevig te doen roeien, na verloop van tijd
Northumberland, en daar bereikte de faam van een andere draak zijn oren.

Die tweede draak — om het verhaal nu maar samen te vatten — is een
soort brontosaurus, die zijn lange hals opheft en zo een op zijn kop gezeten
grijsaard omhoogtilt, die onze Siward aanspoort, verder zuidwaarts te varen
en in dienst te treden van de Engelse koning. Siward vaart daarop door naar
Londen en heeft, direct na aankomst, een onderhoud met koning „Edward" in
Westminster.

En nu hebben we dan wel voldoende historische grond onder de voeten:
Siward, bijgenaamd Digera, mogelijk als volgeling van koning Knoet naar
Engeland gekomen, voor het eerst in een (wellicht onechte) oorkonde van
1026 als getuige vermeld, kennen we met zekerheid sinds 1041 (dus nog onder
Harthacnut) als earl of Northumberland. Hij is later een van de nauwste
medewerksters van Edward the Confessor, en sterft in het begin van 1055.

Maar nu beginnen ook gelijk de problemen om, gedachtig de woorden
van onze Britse briefschrijver, Malcolm III genealogisch met Siward te ver-
binden. Malcolms vader, koning Duncan (ons allen, evenals Siward zelf
trouwens, uit Shakespeare's Macbeth bekend) was volgens BOECE5 gehuwd
met een d o c h t e r van Siward, earl of Northumbria. Daar dit huwelijk
ongeveer op 1030 gesteld moet worden, is dat eenvoudig onmogelijk, want
Siwards (eerste) huwelijk zullen we ons zowat in datzelfde jaar, ja mogelijk
zelfs nog iets later (tot uiterlijk 1037/8) moeten denken". Eerder :zou men
daarom (met b.v. JANET R. GLOVER7) Duncans gemalin als een z u s t e r
van Siward kunnen zien. Weer anders vatte SKENE het verband op: „Duncan T,
the husband of a sister or c o u s i n of the earl Siward"8. En IJ;ENBURG°

omschrijft de gemalin van Duncan I als een „ B a s e [ = tante of nicht] des
Earl Siward von Northumberland". Ook dat kan, maar daar haar neef Siward
zowat tegelijkertijd trouwt, krijgt men dan toch wel de indruk, dat Duncan
mogelijk met een muurbloempje genoegen heeft moeten nemen.
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Maar goed, de gemalin van Duncan was dus een dochter, zuster, nicht of
tante van Siward.. . The authorities are indeed at variance, dat zullen we
onze Engelse briefschrijver moeten toegeven!

Laten we toch maar eens een kleine stamreeks opzetten van de Schotse
koningen van de elfde eeuw. Waarom dat alles in dit nummer van Gens
Nostra, zult U vragen. Wel, omdat we hier te doen hebben met het voorge-
slacht van de Rooms-koning Willem II van Holland, de „stichter" van Den
Haag, en wat méér zegt: met voorgeslacht dat politiek belangrijk werd toen
Willems zoon Floris V, de bouwer van de Ridderzaal, zich aandiende als
een van de 13 pretendenten10 voor de Schotse troon in de jaren 1290-92.
Welnu dan:

I. Duncan l, geboren ca. 1001 (als zoon van Crinan alias Cronan, leke-abt van
Dunkeld" en Bethoc, dochter van de Schotse koning Malcolm IT uit het geslacht van
Kenneth McAlpin); eerste koning van Schotland uit het House of Atholl ter opvolging
van zijn grootvader van moederszijde 1034; vermoord door zijn neef Macbeth te
Pitgaveny bij Elgin 14.8.1040; begr. Iona.

II. Malcolm III bijgenaamd Canmore [;= „met het grote hoofd"], geb. ca. 1031; na
de nederlaag van Macbeth tegen Siward earl of Northumberland koning in Cumbria"
1054; na de vermoording van Macbeth bij Lumphanan als koning van Schotland ge-
kroond te Scone 25.4.1057; eerst algemeen erkend sinds 17.3.1058; onderneemt tal van
krijgstochten tegen Engeland, tijdens een waarvan hij in een hinderlaag vermoord wordt
bij het kasteel Alnwick 13.11.1093; begr. Tynemouth, later naast zijn gemalin te Dun-
fermline; huwt (2) voorjaar 1068
Margaretha van Engeland, geb. ca. 1046 (uit het geslacht Wessex); komt met haar
moeder, broer en zuster als vluchteling naar Schotland na de Normandische invasie
van Engeland (1066); gest. 16.11.1093; reeds kort na haar overlijden als heilige vereerd
(canonisatie 1249: patrones van Schotland13); dochter van Edward Atheling en Agatha
van Hongarije.

III. David I, geb. 1084; na de dood van zijn ouders opgevoed in het klooster Ramsey
en later aan het Engelse hof; bij zijn huwelijk beleend met Huntingdon; na de dood
van zijn broer Edgar earl of Cumbria 1107; na de dood van zijn broer Alexander I
koning van Schotland 1124; moet de zuidelijke strook daarvan afstaan aan Engeland
na de z.g. Battle of the Standard bij Cutton Moor 22.8.1138; brengt tal van hervor-
mingen in Schotland aan op kerkelijk gebied door het stichten van nieuwe bisdommen
en kloosters, op wereldlijk gebied door introductie van het leenstelsel in zijn Engels-
Normandische vorm; gest. Carlisle 24.5.1153;
huwt 1113
Mathilda erfgename van Huntingdon, geb. ca. 1072; gest. 1130/31; weduwe van Sim on I
de St. Liz (Senlis), earl of Northampton; dochter van Waltheof earl of Northumber-
land en Judith de Lens.

IV. Henry, geb. ca. 1114; door de Engelse koning verheven tot earl of Huntingdon,
Carlisle and Doncaster 1136; verheven tot earl of Northumberland 1139; gest. 12.6.
1152;
huwt 1139
Ada de Varennes, gest. 1178; dochter van William II de Varennes ( = „de Warren"),
earl of Surrey, en Elisabeth de Clermont.

V. Ada van Huntingdon, gest. 11.1. na 1204, vóór 1212;
huwt tussen 28.8.1161 en 28.8.1162
Floris III, geb. ca. 1140, graaf van Holland 5.8.1157; gest. als deelnemer aan de Derde
Kruistocht Antiochië 1.8.1190; zoon van Dirk VI graaf van Holland en Sophia van
Rheineck".
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Met Ada van Huntingdon, zuster van de Schotse koningen Malcolm IV
the Maiden (reg.: 1153-1165) en William I the Lion (reg.: 1165-1214),
zullen velen wel weer vaste grond onder de voeten voelen, want Floris III
en Ada waren de betovergrootouders van de Rooms-koning Willem II.

Een beer hebben we aan het begin van onze tocht niet ontmoet; het zou
m.i. gezichtsbedrog geweest zijn, zo we hem gezien hadden. Maar wel hebben
we nu . . . een jachthond! Want Duncan I komt in de saga's die zijn vermoor-
ding verhalen voor onder de merkwaardige aanduiding Karl (of: Kali)
Hundason, d.w.z. zoon van een hond. Die hond kan dan niemand anders zijn
dan Crinan, de abt van Dunkeld15.

Goed, een hond als stamvader is óók aardig, maar het is toch geen ijsbeer.
Maar als de nood het hoogst is, is de redding vaak nabij, ook in de genea-
logie. Bijna zijn we geneigd, een afstamming van Siward onmogelijk te achten,
en daarmee onze ijsbeer eerst recht naar het rijk der fabelen te verwijzen,
of we horen zijn gebrom ineens terzijde van onze bovenstaande genealogische
weg, ter hoogte van mijlpaal III. Siward mag dan misschien niet de overgroot-
vader van David I zijn geweest, hij was in alle geval wél de grootvader van
Mathilde van Huntingdon. Want haar stamreeks luidt als volgt:

T. Siward, bijgenaamd Digera ( = Sterke), zoon van Beorn Boresun; reeds tijdens
koning Knoet de Grote (reg.: 1016-1035) earl of Deira"; wordt tevens earl over het
noordelijke deel van Northumberland door, op aanstoken van koning Harthacnut, earl
Eadwulf van Bernicia (een oom van zijn vrouw) te vermoorden, dientengevolge earl of
Norlhumberland 1041; later ook nog earl of Huntingdonshire; vertrouwde van koning
Edward the Confessor"; verslaat de Schotse koning Macbeth 27.7.1054"; gest. York
begin 1055; begraven in het door hem gestichte St. Olafsklooster te „Galmanho"
(nabij York);
huwt (1)
Aelfled, dochter van Ealdred, earl of Bernicia.

II. Waliheof, nog minderjarig bij de dood van zijn vader; earl of Huntingdon and
Northampton (waarschijnlijk in:) 1065; aanvankelijk tegenstander van Willem de Ver-
overaar, doch onderwerpt zich jan. 1070 waarbij hij in zijn earldom wordt bevestigd
en 's konings nicht tot gemalin krijgt; voorts earl of Northumberland 1072; raakt be-
trokken in de grote samenzwering tegen Willem de Veroveraar van 1075; gevangen-
gezet in Winchester en na een proces, waarin met name zijn gemalin tégen hem ge-
tuigde, onthoofd op Saint Giles Hill nabij Winchester 31.5.1076; begraven in de door
hem bij zijn leven herhaaldelijk begiftigde abdij Crowland;
huwt kort na jan. 1070
Judith de Lens, geb. 1054; gest. na 1086; dochter van Lambert graaf van Lens en
Adelheid van Normandië1*.

III. Mathilde van Huntingdon, huwt (1) Simon I de Senlis; huwt (2) koning David 1
van Schotland.

De zaak is nu wel duidelijk. De auteur van de Origo was abt van Crow-
land, het klooster dat door Waltheof o.a. met Barnack in Northamptonshire
begiftigd was om abt Ulfcytel de financiën te verschaffen om een nieuwe
kerk te bouwen. Waltheof werd na zijn terechtstelling (een gebeurtenis die de
tijdgenoten geschokt heeft) eerst haastig op de executieplaats begraven, maar
veertien dagen later gaf Willem de Veroveraar, op voorspraak van Judith,
toestemming aan abt Ulfcytel het stoffelijk overschot naar Crowland over te
brengen, waar het werd begraven in het kapittelhuis. Juist na de „Revolt of
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the Earls" van 1075 werd het Normandische bewind over Engeland straffer,
en weldra werd Waltheof, met zijn deels Engels, deels Scandinavisch voor-
geslacht, door Angelsaksen en Denen samen gezien als kampioen voor de
Engelse vrijheid en als nationale held. Ulfcytel die de verering van de earl in
Crowland aanmoedigde, werd tien jaar later, waarschijnlijk juist om die reden,
afgezet. Na de dood van Willem de Veroveraar kon Waltheof in „zijn" abdij-
kerk worden herbegraven (1092). Bij de opening van de kist bleek toen zijn
lichaam nog, ja wéér geheel intact: het hoofd zat weer aan de romp en slechts
een dunne rode streep om de nek duidde de plaats aan, waar het zwaard
hem had getroffen... Op het nieuwe graf begonnen — zoals Ordericus
Vitalis en William van Malmesbury ons berichten — tal van wonderen te
geschieden. En om de attractie van Crowland als bedevaartsplaats nog wat
te vergroten, schreef toen abt Willem van Ramsey in de 12e eeuw de Origo
et Gesta Sivardi Dani Ducis Northumbriae ejusque filii Waldevi Comitis, met
alle elementen20 die men maar verlangen kan. Dat Waltheof en zijn vader
Siward in rechte mannelijke lijn van een beer kwamen af te stammen, is niet
eens het grootste wonder. Want wat dat betreft ligt de zaak eigenlijk heel
simpel, mits men althans bereid is één zwakke schakel voor lief te nemen.
Die schakel zit niet helemaal bovenin de stamreeks, zoals men wellicht den-
ken zou, maar lager: bij de vader van Siward.

Volgens onze Origo was Siwards vader een zekere Biörn Boresun, zijn
grootvader een Ulf en zijn overgrootvader Spratlingus. Deze laatste naam kan
men zonder enig bezwaar lezen als Spraclingus21. Nu is Thorkill Sprakaleg
een historische persoon en diens zoon Ulf eveneens. Deze laatste huwde
omstreeks 1018 met Estrith, een halfzuster van koning Knoet22. Daar onze
Siward echter zowat in 1010 geboren moet zijn23, kan Biörn Boresun daar
niet meer als generatie tussengeschoven worden; hij kan dan ook niet identiek
zijn met de in 1049 in Engeland vermoorde Biörn24. Op grond van de voor
mij oncontroleerbare „Knytlinga Saga" stelt de uitgever van de Origo als
Siwards vader de Biörn voor die (na de dood van Ulfs en Estriths zoon
koning Sven II van Denemarken in 1076) als man van in de tachtig nog zou
hebben geadviseerd over de troonopvolging en die een broer (dus niet: zoon)
van Ulf zou zijn geweest25.

Goed, als u bereid bent deze hindernis te nemen, is de rest simpel: de vader
van Sprakaleg kent de geschiedenis als de in 984 gestorven Styr-Biörn
( = „wilde beer"; onze „edele heer Beer") en diens vader was koning Olaf II
van Upsala (regerend 953-964)20, oftewel onze ijsbeer.

Keren we nog eenmaal terug tot onze Siward. Ik begon met zijn jeugd,
ik wil met zijn dood eindigen. Toen hij zijn einde voelde naderen, zou hij
uitgeroepen hebben: „Wat een schande, dat ik niet ben komen te sterven in
een van al mijn gevechten, en dat ik heb voortgeleefd om uiteindelijk als een
rund te sterven", d.w.z. liggend in bed. Hij vroeg toen zijn dienaren hem
met zijn wapenrusting te bekleden, met borstkuras, helm en schild, en hem
zijn zwaard en vergulde strijdbijl te geven, opdat hij de dood als een krijgs-
man kon afwachten. En zo, staande in volle wapenrusting, stierf hij27.

Dat waren nog eens voorouders!
H. H. W. VAN EIJK
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NOTEN

PATRICK W. MONTAGUE-SMITH (editor Debrett's Peerage), The Royal Line of Suc-
cession, London 1972.
J. LANGEBEK e.a., Scriplores Rerum Danicarum Medii Aevi, 8 dln., Kopenhagen
1772-1834, met Index Kopenhagen 1878. De Origo et gesta Sivardi Dani Ducis
Northumbriae ejusque filii Wcddevi comitis in dl. III, p. 287—302.
Crowland is ongeveer 8 mijl ten noordoosten van Peterborough gelegen; de daar nog
aanwezige ruïne van de abdijkerk dateert uit de 12e tot 15e eeuw. Sinds abt Leofric
van Peterborough (gest. 1066; neef (tantezegger) van de uit de legende bekende lady
Godiva) behoorde Crowland aan Peterborough. — Ramsey ligt ongeveer 11 mijl ten
zuidoosten van Peterborough, in Huntingdon; ook daar bevindt zich een, zij het
bescheiden, kloosterruïne.
Hoewel de uitgever van de Sciptores Rer. Dan. in de eigenlijke tekst Ulsius afdrukt,
attendeert hij erop dat men hier (mede gezien enkele ermee verwante kronieken)
Ulfius moet lezen, wat ook wel in de autograaf gestaan zal hebben.
Diclionary of National Biography s.v. Duncan I. — Hector Boece (Boethius), geb.
ca. 1465, studeerde in Parijs. Als eerste „principal" van het in 1494 gestichte King's
College te Aberdeen stichtte hij, samen met William Elphinstone bisschop van
Aberdeen, in 1505 aldaar een universiteit. Zijn geschiedenis van Schotland tot aan de
troonsbestijging van James III werd in 1527 in Parijs gedrukt, kort daarop echter ook
in Schotse editie uitgebracht, alsmede in een Engelse vertaling, welke als basis ging
dienen voor Holinshed's Chronicles (1577). Boece, die in contact stond met Erasmus,
stierf in 1536. De genealogische constructies in zijn werk waren niet slechter, maar
ook niet beter dan die van andere humanisten.
Bij de strijd tegen Macbeth in 1054 wordt Siward nl. vergezeld door een van zijn
zoons uit zijn eerste huwelijk, nl. Osbern, die in die strijd sneuvelt. Deze zoon zal
dan toch wel minstens een jaar of 16 oud zijn geweest.
JANET R. GLOVER, The Story of Scotland, London 1960, p. 47 verhaalt dat na de
moord op Duncan (1040) een van zijn zoons „Malcolm, known as Canmore or
Bighead, was sent as a nine-year-old to England, to be brought up by his maternal
unele, Siward, Earl of Northumbria".
Dictionary of National Biography, s.v. Siward (p. 319, linkerkolom) op basis van
W. F. SKENE, Celtic Scotland, History of Ancient Alban, 3 vol., Edinburgh 1876-80.
M. POWICKE AND E. B. FRYDE, Handbook of British Chronology, 2nd. ed., London
1961, s.v. Duncan I, a cousin.
W. K . P R I N Z VON ISENBURO, Stammtafeln zur Geschichte der europiiischen Staaten,
Bd. II, Marburg 1965, Tafel 67.
Overzicht van deze Schotse successie, met genealogische tabellen van althans de
voornaamste pretendenten, o.a. bij HENRI OBREEN, Floris V graaf van Holland en
Zeeland, heer van Friesland, Gand 1907 en J. D. MACKIE, A History of Scotland,
Harmondsworth 1972.
Dunkeld ligt 15 mijl ten noordwesten van Perth. De huidige kerk aldaar (schilder-
achtig gelegen in het Park of the Duke of Atholl) dateert uit de jaren 1318-1477.
Onder Cumbria verstond men het gebied van Strathclyde, d.w.z. het zuidwestelijk
deel van het huidige Schotland en het daaraan grenzende, thans Engelse Cumberland.
Zie b.v. Grosser historischer Weltatlas, Bd. II (Mittelalter), München 1970, S. 74 of,
duidelijker, kaart 57/111 van Westermann's grosser Atlas zur Weltgeschichte, Braun-
schweig 1956 (8. Aufl. 1972).
Op verzoek van de (in 1688 uit Engeland verdreven) Jacobus II van Engeland =
Jacobus VII van Schotland verplaatste paus Innocentius XII in 1693 haar feestdag
naar 10 juni, de geboortedag (volgens de toen nog in Groot-Brittannië geldende
Oude Stijl) van Jacobus' zoontje, „the Old Pretender".
Een opmerking, voornamelijk van bibliografische aard, zij hier als een terzijde toe-
gestaan: Sophia van Rheineck is een dochter van de in 1150 gestorven Otto van
Rheineck, zoon van de Duitse tegenkoning Herman van Salm (reg.: 1081-88) uit het
huis der graven van Luxemburg, en later paltsgraaf aan de Rijn. Hij ontleent zijn
naam aan de burcht Rehineck, halverwege Andernach en Sinzig. Men verwarre dit
burggraafschap Rheineck (in Rijnland) niet met het burggraafschap Rieneck (in
Frankenland) van de stadsgraven van Mainz, dat al omstreeks 1100 (en niet 1200)
aan de graven van Loon was gekomen (zie A. HANSAY in Mélanges Henri Pirenne,
torn. I, Bruxelles 1926, alsmede J. BAERTEN in Hommage au professeur Paul Bonen-
fant, Bruxelles 1965) en houde er rekening mee, dat J. DARIS, Histoire de la bonne
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ville, de l'église et des comtes de Looz, 2 vol., Liège 1864, wel Reineck schrijft, maar
daarmee Rieneck bedoelt.

15 SKENE, a.w., I, p. 401. In Holinshed's Chronicle (1577) waarvan Shakespeare ook
voor zijn Macbeth, uiteraard met de nodige dichterlijke vrijheid, gebruik heeft ge-
maakt, wordt verhaald (dl. II, 168—169): „After Malcolme succeeded his nephue
Duncane the sonne of his daughter Beatrice: for Malcolme had two daughters, the
one which was this Beatrice, being giuen in mariage vnto one Abbanath Crinen, a
man of great nobilitie, and thane of the lies and west parts of Scotland, bare of that
mariage the foresaid Duncane" (A. AND J. NICOLL, Holinshed's Chronicle as used in
Shakespeare's Plays, London-New York 1963, p. 207). — Het is treffend te consta-
teren, dat een leesfout van J. HÜBNER uit 1735 (Geslachtrekenkundige Tafelen, dl. I,
Leiden 1735, Tafel 82) die in dat „Abbaneth Crinen" niet „abbot Crinen" heeft
herkend, met nog een drukfout erbij werd tot „Albanath, gouverneur van de Schot-
sche eylanden" en aldus voortleefde tot M. N. BOUILLET, Atlas universel d'histoire
et de géographie. Paris 1865, p. 524: „Albanath, gouverneur des iles écossaises".

10 Onder Deira (i= Dere) verstond men het zuidelijke deel van Northumberland, onge-
veer overeenkomend met Yorkshire; Bernicia was het noordelijke gedeelte ervan,
zich uitstrekkend langs de Noordzeekust. Vaak waren deze twee earldoms in één
hand.

17 Zo maakte hij in 1043 deel uit van het „overvalcommando" waarmee de koning aan
zijn moeder het hem z.i. toekomende deel van de erfenis ontrukte. Zie The Anglo-
Saxon Chronicle op dat jaar (vanwege de vertaling en annotatie het gemakkelijkste
te raadplegen in de editie van G. N. GARMONSWAY, London 1953, repr. 1972, p. 163).

18 Men vergelijke de groei van het oorspronkelijke, toch vrij uitvoerig geredigeerde
bericht in de Anglo-Saxon Chronicle (ed. GARMONSWAY, p. 185) via de kroniek van
Holinshed (ed. A. AND J. NICOLL, p. 223—224) tot de aangrijpende slotscène van
Macbeth. Shakespeare heeft Siwards zoon Osbern en diens neef Siward (die toen
ook sneuvelde) tot één persoon verdicht met de benaming „young Siward".

10 Vermoedelijk wel een volle zuster van Willem de Veroveraar. Zie het Appendix A
bij DAVID C. DOUGLAS, Williain the Conqueror, London 1964, p. 379—382.

20 Daartoe behoort ook de strijd met draken, een bekend thema uit de Middeleeuwse
epiek.

21 Verwisseling van c en t is in veel Middeleeuws schrift zéér gewoon, doordat de c in
twee halen werd geschreven en dan niet of nauwelijks van de t viel te onderscheiden.
De uitgever van onze Origo wijst in een noot op p. 288 erop, dat de met onze Origo
verwante kroniek van Florence of Worcester {Chronicon ex Chronicis, laatste uitgave
van B. THORPE, 2 vol., London 1848-49) trouwens Spraclingus heeft.

22 Zie voor het genealogische schema ISENBURG, a.w., dl. II, Tafel 70, en DOUGLAS, a.w.
Table 4 (p. 421).

" Eerste (mogelijk suspecte) vermelding van 1026; huwelijk circa 1030, uiterlijk 1037/8;
wordt earl of Northhumbria 1041.

24 Anglo-Saxon Chronicle, ed. Garmonsway, p. 168—171.
25 Scriptores Rer. Dan., vol. III, p. 287—288.
20 Aldus BOUILLET, a.w., p. 566; volgens JACQUES SAILLOT, Chronique universelle des

souverains et chefs d'états, Angers 1961, zijn Olafs regeringsjaren 957-964; volgens
W. H. TURTON, The Plantagenet Ancestry (repr. Baltimore 1968) Table 26 en 27:
956—964.

27 HENRY OF HUNTINGDON, Historia Anglorum, e.d. T. ARNOLD, London 1879 (Rerum
Britannicarum Medii Aevi Scriptores, in de wandeling genaamd de „Rolls Series")
p. 196.

HAAGSE AMBACHTSLIEDEN EN NERINGDOENDEN (1804/1805)

In het Oud-Archief van 's-Gravenhage bevinden zich onder inv. 5025 „Lijsten van
Ambachtslieden en Neringdoenden zoals deze zijn opgemaakt door de Gecommiteerden
over de voormalige gilden 1804; 1805." De bundel bevat 100 stukken. In de lijst zijn
per beroep de namen vermeld van hen die dit beroep uitoefenden met vermelding van
straat en wijknummet, aard van het bedrijf en eventueel nevenbedrijf. Op de lijsten
bestaan geen klappers en worden bijgevolg weinig door bezoekers geraadpleegd.
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DE VETH

Een Haagse familie van metselaars, voerlieden en schippers
met schoen- en knoopmakers als varianten

Op de plaats waar zich nu het in 1896 door Koningin Emma gekochte
Paleis op 't Voorhout bevindt stond eertijds een drietal — in 1760 gesloopte
— huisjes waarvan het middelste in 1561 toebehoort aan de metselaar Gherit
Aernls de Vet1. Daar het Leidse Wagenveer nabij lag wonen in deze kleine
huisjes en cameren aan de Houtzyde of Boschzyde — zoals de Oostzijde van
't Voorhout toen ook wel werd genoemd — veelal voerlieden (o.a. buurman
Jacob Janss wagenaar in zijn huis met barg ende schuyr, transp. 1565, no.
1095) en hoefsmeden (waaraan de in 1594 gegraven Grafelijkheidsvaart later
de naam Smidswater dankt), terwijl ook de eenvoudige bosbewaarder, bos-
werker, kramer en linnenwever hier een woning bezit evenals trouwens de
priester Heer Jan Willems.

Gerrit Aernts de Veth verkrijgt aan de Boschzijde later nog een huis terwijl
hij in die zelfde periode zijn eigendom in de Corte Hoochstraet verkoopt
(transp. 1572; resp. no. 121 en 122). Zijn aandeel in dit huis in de Korte
Hoogstraat — ook Dronkenmansstraat genoemd — met een aandeel in de
belendende woningen in de Joncfrou Ydenstraet verkreeg hij in 1571 na een
minnelycke schickinge met den anderen als erffgenaemen uit de nalatenschap
van Frans Jacobss cuyper.

Deze Gerrit Arentss de Veth is de stamvader van het hiervolgende geslacht.
Zijn vrouw compareert okt. 1573 als weduwe en is vermoedelijk voor 1585
overleden, aangezien haar naam niet in de kohieren van de vrijwillige bijdra-
gen voor het ontzet van Antwerpen2 is vermeld (waarop praktisch alle gezins-
hoofden van het dan ca. 6.900 zielen tellende Den Haag voorkomen). Vóór
1590 werd de familienaam de Veth sporadisch in voor de hand liggende
bronnen aangetroffen; de kohieren der 10de penning Ao. 1561 vermelden
— behalve onze Gerrit de Veth — een (dochter?) Mary de Vet en voorts
Claes Claess de Vet in Scheveningen, terwijl het transp. reg. in 1584 nog
noemt Jan Cornelis Vet stierman te Scheveningen (in 1593 vermeld als Jan
Cornelis alias Jan de Vet).

Van Gerrit Aerntss de Veth en zijn nazaten volgt hieronder een overzicht,
in enkele takken uitgewerkt tot omstreeks het einde der 17e eeuw, waardoor
een belangrijk deel der Haagse de Vetten uit die periode hier wel een plaats
zal hebben gevonden.

GENEALOGIE

I. Gerrit Aerntss de Veth, geb. ca. 1540, compareert okt. 1571 met de
toevoeging alias Hopman, metselaer van zynen ambachte met zijn mede-
erfgenamen (o.a. Broeder Cornelis van Gorinchem, prior van het Predicaeren

1 J. E. J. GESELSCHAP, Het Paleis Lange Voorhout, in Die Haghe, jg. 1957.
* H. M. MENSONIDES, De Haagse kohieren van de vrijwillige bijdrage tot het ontzet

van Antwerpen in 1585, in Die Haghe, jg. 1955.

137



Convente alhier, heer Labeck Diriscxss, peter ende confessim van den con-
vent e van Sint e Marien in Gal Uien in de Poot en ende Aechgen Jans wed,
Thomas Janss als voochdesse van haere kinderen; transp. no. 85; voorts 69,
73, 74 en 88); als huiseigenaar aan de oostzijde van 't Voorhout vermeld in
1561 en 1569 (transp. no. 819; hypotheek), koopt aldaar als metselaer een
(vermoedelijk twee percelen meer noordelijk gelegen) huis van Jan Lenertss,
lindewever (transp. 1.3.1572), overl. 1572/'73; tr. Maritgen Jans (verwant aan
Adriana Jans, wed. Bartholomeus Symons; transp. 1615, no. 1118), compa-
reert 24.10.1573 als weduwe van Gerrit Aertss de Veth (R.A. 33/264; hypo-
theek), vermoedelijk overl. vóór 1585.

De namen van de achtergelaten weeskinderen van Geryt Aerntss de Veth, in
syn leven metselaer worden 23.3.1582 in een transp.acte genoemd (R.A. 335/132).
Blijkens deze acte verkrijgen Jan,. Jacob, Maritgen ende Barbara elckeen van
hen een huysgien ende erve annex den anderen staende ende aen malcanderen
gemuert ende gedact tot vieren toe op de Volderslaen, voorts Pieter Gerrits een
huis over de Wagenbrugge int Zuyteynde en tenslotte Pieternel Gerrits een huisje
op den Dennewech. Dit alles tegen betaling van een lijfrente en verder op de
conditie dat de voors. ses kinderen noch haren erven elck syn huysken nyet en
sullen mogen vercoopen, versterffen, verborgen, verwederborgen ofte belasten
maer zullen die altoos laten comen opte naeste ende outste van haere linie
ende . .. dat de voors. huyskens altoos sullen blyven tot behouffenisse ende toe-
vlucht in tijdens van armoedt van degheenen die van de selve rasse ende luo-
nague (?) gecomen sullen weesen.

1. Jan Gerrits de Veth, in verband met een rechtsgeding (tezamen met zijn
broeders Jacob en Pieter) 4.3.1588 genoemd zoon van wijlen Gerrit de
Veth (Residentieboek; R.A. 514), bezit in 1604 blijkens de legger van dat
jaar (R.A. 492) een huis op de Volderslaen (ook Voldergracht of Corte-
graft genoemd), koopt als Jan Gerrits, timmerman voor ƒ 850,— een huis
met een gemeene gangh ofte poort in de Bagijnestraat (het belendende huis
is gekocht door Jacob Gerrits, mede timmerman; transport van beide per-
celen 5.11.1612), overl. vóór 16.3.1622 (transp. no. 326); tr. N.N.

Uit dit huwelijk is met zekerheid alleen bekend:
a. Maritje, die de helft van een huys aende Westsyde van de St. Jacobskerck

achter de thoorn verkoopt (transp. 1623 no. 534). Mogelijk is haar broeder:
b. Gerrit, tr. (Grote Kerk) 1.11.1615 Jannetje Hartochs, j.d., beide wonende

alhier.
2. Jacob, volgt II.
3. Maritje Gerrits de Veth, in juni 1615 genoemd zuster van Barbara en

Nelletje de Veth, woont 1622 in een nieuw getimmert huys op de Volders-
laen, royende uit de heerestraet (transp. no. 326), aldaar eveneens vermeld
mei 1625; tr. Jan Eeuwouts, als Jan Eeuwouts alias de Lap in 1604 huis-
eigenaar op de Volderslaan en met zijn vrouw vermeld juni 1615, overl.
vóór 10.1.1625.

4. Barbara Gerrits de Veth, mogelijk de zelfde als Barbara Gerrits die met
Jan Gerrits haer oudste broeder in 1591 een niet nader genoemd huis (op
de Volderslaan?) in eigendom verkrijgt door aan de verkopers levenslang
een lijfjrente van 12 stuyvers te betalen (transp. no. 174), machtigt 10.1.
1625 voor not. 11 Maritgen Gerrits hare suster... om te verlyden een
rentebrieff, gehypotequeert op haere huysinge daer sy tegenwoordigh inne-
woont op de oost sy de van de Cortegraff (Volderslaan); belent ten noorden
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de weduwe van Jacob Gerrits de Veth en ten zuiden Maertgen Gerrits
weduwe van Jan Eeuwouts; tr. Zebedens van Biesen, als Sens van Biesen
eigenaar van een huis in de Volderslaan (met als buren Jacob Gerrits de
Veth en Jan Eeuwouts; legger van 1604), compareert 1622 als cleermaecker
en gemachtigde van Maritgen weeskint van Jan Gerrits de Veth (transp.
no. 326), idem maart 1623 en dan genoemd haar oom en voocht (transp.
no. 534), overl. vóór 10.1.1625.

5. Nelletje, vermeld 15.6.1615 bij de overdracht van 21 morgen soowel wey
als teellant in de Segbrouck in Haech Ambacht waarbij o.a. comparanten
zijn: Jan Eeuwoutss als echtgenoot van Maritgen Gerrits de Vet, Sebedens
van Biesen, mede als echtegenoot van Barbara Gerrits de Vet en de ver-
vangende Nelletgen Gerrits de Vet, heuren huysfrouwen suster ende Marit-
gen Jans, dochter van Jan Gerrits de Vet, alle van 's moederssyde, erffgen.
van wylen Adriana Jans, weduwe van Bartholomeus Symons (transp.
1118).

6. Pieter Gerrits de Veth, maart 1588 als broeder van Jan de Veth vermeld
(zie hierboven); tr. N.N.

Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Pielers de Veth, clapwaccker, in 1644 genoemd broeder van Cl aas

de Veth en saliger Gerrit Pieters de Veth (not. 134/64), compareert 5.1.1650
met zyne toecomendc huysvrouwe (not. 127; tekent met een merck, een soort
staande hooivork), testeert 9.1.1654 (not. 128; de legitieme portie voor zijn
zoon Philip bedraagt twee gulden ende thien stuyvers, 29.7.1662 getuige bij
een attestatie (not. 553; burenruzie: ghy bent een dieffachtige hoer ende jou
man is over de heyningh geklommen ende heeft een bloemkool uyt dit huys
gest ooien); ondertr. (1) 23.3.1614 Gerrit gen Gerrits; tr. (2) (als weduwnaar)
(Grote Kerk) 9.1.1650 Janneke Claes, j.d.

Uit het eerste huwelijk:
aa. Philip Cornelis de Veth, leidecker (1638), later dienaer van de Baillu

deser Stede (1666) en dienaer van de Gerechte (1671), verschijnt als ge-
tuige in 1650 (not. 80/114; als merck dan een horizontale hooivork, zet
latere jaren alleen maar een kruisje); tr. (Grote Kerk) 26.10.1638 Grietje
Dircxs, wed. van Jan Moot, die als Margarite Dircxs van Bommel 28.10.
1671 te samen met haar man testeert (not. 327; behalve haar voordochter
Jannitje Jans Moot worden dan als hun kinderen genoemd Sara en
Chrystina de Veth).

Uit dit huwelijk:
aaa. Gerrit, ged. (Grote Kerk) 12.5.1641 (get. Jan Jansen en Judicht van

Molen).
bbb. Christina de Veth, ged. (Kloosterkerk) 7.10.1642 (get. Anc'.ries Henr. van

Campen, Jan Corneliss, Christina Andries en Maritgen Jacobs), tr. als
Christina Philips d& Vet, wede Jan Dircks van der Corael, van 's-Gra-
venhage, Overschie 25.8.1668 Alexander Putter, soldaat onder kapitein
Jan de Wit van Brabant wonende te Rotterdam.

ccc. Pieter, ged. (Grote Kerk) 20.12.1643 (get. Claes Pieterssen de Vet en
Susanna Bonnet).

ddd. Maria, ged. (Grote Kerk) 11.8.1647 (get. Daniel Harmansen en Antho-
nette Dirx).

eee. Sara, vermeld okt. 1671; tr. (Grote Kerk) 1.2.1668 Dirck Jacobs de Boom,
j.m., wonende Rotterdam.

Uit het tweede huwelijk:
bb. Nicolaas, ged. (Kloosterkerk) 6.12.1650 (get. Josina Allam).

b. Gerrit Pietersz. de Veth, schoenmaker, later winkelier, koopt een huis aen de
Nieuwe Groenmarckt (transp. 1631 No. 252; dan genoemd outschoenmaker.
Dit huis later gesloopt ingevolge een resolutie van dec. 1682 ter vergroting
van de markt; O.R. 4098) testeert 15.3.1644 sieckelijk te bedde (not. 134; lega-
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teert ƒ 300.— aan de Dyakonye van de Gereformeerde kerke alhier), overl.
vóór 9.4 daaraanvolgend (not. 134; inventaris nalatenschap, voornamelijk
houtwinckelwaren zoals cleerbesems, schoolborden, lepelhuyskens en kinder-
stillekens en voorts vorderingen op inwoners te Rotterdam en Amsterdam);
tr. (1) Rijswijk Z.H. 29.7.1618 Willempgen Bouwens.-wed. van Willem Rey-
niers (beiden wonende te 's-Gravenhage), geb. ca. 1586, attesteert 17.10.1636
als Willemptje Heyndricks huisvrouw van Gerrit Pieters de Veth, out omtrent
50 jaeren (not. 129; bij haar huis heerst grootte stanck door dreck in de goot);
ondertr. (2) 16.2.1642 Jacomijntje Willems van der Vinck, wed. van Leendert
Jans van Ryn, legateert maart 1644 een gerechte derde part aen de Weesen
ende Huysarmen alhier, overl. vóór 22.5.1668 als vrouw van Jan Muys (not.
280, inventaris o.a. voor ƒ 5.000.— obligaties; hertr. als weduwe van Gerrit
de Veth, 25.3.1646 Jan Muys weduwnaar wonende te Aernhem met wien zij
28.8.1664 testeert).

c. Nicolaas Pietersz de Veth, opperman (1608), knegt op 't vocrmansveer in
1616 (not. 6/189; zet een merck), testeert 12.8.1644 (not. 74) en blijkens aan-
tekening op dit testament overl. vóór 29.10 daaraanvolgende wesende de
dach van de begraeffenisse; tr. (1) (Grote Kerk) 7.4.1608 Joppe Albrechts
(waaruit een dochter Pietertje de Veth, met haar man Jan Jans Mondjeu ver-
meld okt. 1644), tr. (2) (Kloosterkerk) 8.3.1644 Agnietje Jans j.d. van 't graaf-
schap Nassau, compareert 29.10.1644 als weduwe in presentie van Arent
Jacobs de Vet (Illb).

II. Jacob Gerrits de Veth, geb. vóór 1565, timmerman, woont 1604 in de
Volderslaen, transporteert aan Arent Bartholomeus van Gilst (transp. 1616
No. 1209) het door hem vier jaar eerder gekochte huis aan de Bagynestraat
(belending oost zijn broeder Jan Gerrits en zuid Symon Hendricx casteleyn
van de Huize Honsholredyk; verkoper zal het perceel bevryden van ƒ 690.—,
van voorige custing penningen nog schuldig aen Wyer Gerrits van Overmeer,
regent van de gewesene loterye te Enkhuizen en stelt als waarborg hiervoor
zijn — enkele dagen eerder gekochte — huys, erff ende schuyr op de Corte
Graft), koopt vervolgens een erff geteekent No 2 aen de Warmoesstraat ten
zuyden van de Nyeuwe Groenmarct (transp. 1617 No. 1348), overl. vóór
23.12.1620 (transp. no. 161). Zijn huis met schuur aan de Voldergracht
(Kortegracht) wordt in 1621 volgens twee acten van condemnatie getranspor-
teerd aan Arent Bartholomeus van Gilst (transp. no. 336); tr. (ca. 1585)
Jannetje Pieters van der Swan, nog vermeld 1625, wonende op de Korte-
gracht, als weduwe van Jacob Gerrits de Vet (not. 11/122 en 161), overl. vóór
mei 1640 (transp. no. 133).

Zij is een dochter van Pieter Goverts van der Swan (testeert met zijn vrouw
geechte beddegenoten 21.11.1591, overl. kort vóór 20.2.1598 blijkens Weeskamer
no. 131, blz. 45) en van Deliaantje Wouters. Laatstgenoemde, wonende aen de
Houtsyde (Voorhout) laat, mede namens Jannetje Pieters wed. Jacob Gerrits,
Celijtje Pieters en Marytje Pieters beyde ongehuwt, haer drie dochteren, in 1620
door Arent Jacobs de Veth een ledich erff achter de Houtsy aen de Vaert van
het Bosch transporteren aan Pieter Claes van Bossy. Deze twee zusters van
Jannetje Pieters huwen laat (Maritje Pieters, geb. 1578, tr. apr. 1622 de weduw-
naar Theunis Aelbrechts van der Munte, kouckebacker, later vermeld als bode
op Friesland, terwijl Celytje Pieters van der Swan, geb. 1581, eveneens tr. apr.
1622 en wel de weduwnaar Ysbrant Huybrechts van Vliet scheepmaecker, hij
was in 1600 gehuwd met Neeltje Adriaans). Beiden sterven kinderloos en hun
nalatenschap gaat naar de nazaten van het echtpaar Jacob de Veth en Jannetje
van der Swan. Uit de desbetreffende akten kan, zoals hieronder blijkt, de onder-
linge verwantschap worden vastgesteld. Zo compareren in 1642 Ysbrant Hubrechts
van der Vliet nomine uxoris, Arent en Cornelis Jacobs de Veth, gebroeders, en
Bartholomeus Regenboogh, nomine uxoris, te samen vervangende Jacob Jans de
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Veth en syne suster, mitsgaders Dirck Hendricxs van der Post, nomine uxoris
als erfgenamen van Maritje Pieters, echtgenoot van Theunis van der Munte
(transp. no. 719). Voorts stelt 24.5.1647 (not. 204) de eerbare Celia Pieters we-
duwe zaliger Ysbrant Huberts van der Vliet, redelyc clouc ende gesont tot erf-
genamen, ieder voor % part: a) de kinderen van Gerrit Jacobs de Veth; b) Arenl
Jacobs de Veth; c) de kinderen van Jan Jacobs de Veth en d) de kinderen van
Dirck Hendricx Post geprocreert bij Grietje Jacobs de Veth allen kinderen en
kintskinderen van Jacob Gerrits de Veth gewonnen bij Jannetje Pieters, haer
testatrices overleden suster.

Uit dit huwelijk:
Jan Jacobs de Veth, Mr. metselaer sal maecken ende wercken alle het
metselwerck tgunt van noode sal zyn, soo van buyten ende binnen muyren,
schoorsteneholders ende anderszints (not. 6, d.d. 14.4.1618; zet als merk
een troffel), compareert 1625 uyt naem van Deliaenije Wouters wed. van
Pieter Goverts Swan, syn bestemoeder ten overstaan van Pieter Claes
Bossy, 's Hoofstimmerman (transp. no. 962) en maakt apr. 1628 een over-
eenkomst in verband met 't metselwerck voor de Nieuwe Caetsbaen, te
stellen beoosten de Nieuwe Houtstraet alhier, welcke baen sal syn langh
90 roede voeten ende wyt 32 voeten (not. 7/451); tr. N.N.

Uit dit huwelijk:
a. Jacob Jans de Veth, compareert 1640 als een der kintskinderen van Jannetje

Pieters wed. Jacob de Veth (transp. no. 133), verkoopt 1642 als mede erfge-
naam het huis op de Nieuwe Veerkade daerinne Theunis Alberts van der
Munte en syn huysvrou overleden syn (not. 187a/87; tekent Jacob Jansz. de
Vedt) en transporteert apr. 1661 (no. 51) o.a. met Barthout Regenboog en
Johannes Rammezyn mede erfgenamen van Selitje Pieters van der Swan,
hun oudtante, een huis op de Amsterdamse Veerkade. Mogelijk is hij de
zelfde als Jacob Jans de Veth vleyshouder, tr. aug. 1639 Maria Carels Dis-
pontyn (Onder de getuigen bij de doop van hun vier kinderen 1642-1651 wor-
den echter geen bekende familierelaties genoemd).

Een niet te plaatsen naamgenoot, (die met een kruisje tekent), is Jacob Jans
de Vet, arbeider, out omtrent 34 jaar, die in 1641 met zijn buurman, een
tamboer van de Garde verklaart dat de door hen bewoonde huyskens in 't
slop van Slingelant, vuyt comende opt Spouy . .. door het maecken van de
Bierstraet wel omtrent drye jaeren met water hebben gestaen (zo)dat de selve
nyet waren te bewonen en dat zij menichmalen met een tobbe naer het bet
hebben moeten treden door de hoocheyt vant water en dat het water het
vyer (vuur) van de haert heef gedreeffven (not. 72/218). Deze attestant is
vermoedelijk de zelfde als Jacob Janss, voerman in 1627 gehuwd met Annetje
Pieters van Kenniphoven die als weduwe van Jacob Janss de Vet in 1657 com-
pareert (not. 183/158).

Evenmin staat de identiteit vast van de scholier Jacob Jans de Vet wiens
leven of dood mede de prijs van een partij hout zal bepalen blijkens een over-
eenkomst gesloten op 19.4.1625 (not. 11/153) savonts de clocke ses uyren in
de herberge daer 't stands Wolvane uyt hangt upt Speuy. Hierbij koopt voor
ƒ 55.— Jan Cornelis schipper van Westzanen, woonachtig op de Coog, 300
huyslatten ende een quarter gesaechde delen op de conditie dat soo het ge-
beurde dat een van de voorgeschreven 25 (met name genoemde school)fc«!<ie-
ren binnen tjaer quame te sterven den cooper van de selve beloofdde 55 gul-
den vry ontslagen ende ongemolesteert (zal) blijven. Het jaer verstrecken ende
de kinderen noch alle in leven blijvende soo belooffde hij cooper syne be-
loofdde cooppenningen promptelyck te voldoen. De akte werd gepasseert
daerby present waren Willem Fransz schoolmeester (die met een driehoekje
signeert!) ende de voorschreven 25 kinderen.

b. Adriana Jans de Veth, huysfrou van Philips de Roo, drappenier ende borger
der Stadt Dordregt tekent mei 1660 een schuldbekentenis (not. 578/74) met als
waarborg hetgeen haar toekomt van Seligchen Pieters, weduwe van lsbrant
Huybrecht van der Vliet, haar overleden outmoey met als getuigen Jacob
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Post knoopmaker en Johannes Rammezeyns. Haar man, dan genoemd Willem
Philips van de Ree tekent eveneens een schuldbekentenis in 1660 (not. 65/22)
ten behoeve van Barent Arents de Veth (IVc) jagtschipper deser slede op
Delft.

2. Gerrit, volgt lila.
3. Arent, volgt Illb.
4. Cornelis Jacobs de Veth, biervoeder, in 1637 na een ruzie in een kelder

gevlucht en door een scheldende Cornelis Leenderts Maeckrook met syn
bloote mes in de hant by syn wambuis gegrepen (not. 48/249), vermeld
als broeder van Arent en Grietje Jacobs de Veth (not. 48/639; tekent met
een merck), compareert in 1642 als erfgenaam van Maritje Pieters van der
Swan, testeert 13.5.1642 met zijn vrouw (not. 52; erfgenamen zijn de naaste
vrienden; zij tekent Anna Huiuberts) en kort daarna overl.; tr. (Grote
Kerk) (als Cornelis Jacobss, j.m.) 8.1.1617 Annitje Huberts. TA) hertr. als
Annitje Huybrechts van Boele (ondertr. 14.6) 1643 Hendrick Mandrica
j.m., als Hendrick Manziqua vermeld bij de verkoop, namens zijn vrouw,
van een groot huys ende erf f aen het Spoy voor ƒ 3900.— (transp. 1643 no.
1144).

5. Margriet Jacobs de Veth, compareert vermits de absentie van haer man
in 1638 met haar broeders Arent en Cornelis (not. 48/639; tekent „griet-
gen yacops"), testeert 7.8.1641, overl. voor 2.11.1645 (acte van uytcoop
aan haar twee zoons; not. 106/37 verso); tr. okt. 1625 Dirck Hendricxs,
schipper, j.m. van Overschie, compareert 1642 als Dirck Hendricxs van der
Post, bierstecker (nalatenschap Marietje Pieters). Hij hertr. nov. 1645
Catharina Siericx van Oldersom j.d., bij de akte van huwelijksvoorwaarden
geassisteerd door Hendrik Alberts van Wasberk haar stiefvader en Willem
Jans van Oldersom, haar oom (not. 134/428).

Uit dit huwelijk:
a. Jacob Post, geb. 1628, compareert jan. 1653 (not. 106/37 verso, oud 25 jaar,

is in ondertrouw en ontvangt ƒ300.— voor vuytseth), knoopmaker (1660); tr.
(Grote Kerk) 9.2.1653 Maria Cornelisdr. van der Block, j.d.

b. Maarten Post, compareert jan. 1653 met zijn broerj'beiden ontvingen ƒ 1000.—
uit moeders nalatenschap plus ƒ300.— voor de proef; ondertr. 14.1.1657
Anneke Jacobs Berckmans, j.d. won. te Wateringen.

lila. Gerrit Jacobs de Veth, geb. ca. 1585, voerman, koopt voor ƒ 1150.—
van Jan Cornelis bode van den Hage op Bergen op den Zoom een huys ende
erff over St. Antonisbrugge over St. Jacobsstraet (transp. 1611 no. 299; febr.
1624 aan zijn buurvrouw overgedragen), verkrijgt mei 1624 een huis aen 't
eynde van 't zuyteyde bij de Delftsche vaert (transp. no. 61 en 1501), overl.
eind 1625 of begin 1626. Het huis by de Delftsche vaert werd voor ƒ 2180.—
verkocht (transp. 1628 no. 1501) door de curateur in den boedel van Gerrit
Jacobs Veth, in leven voerman; tr. (1) (als Gerrit Jacobs, voerman j.m.)
(Grote Kerk) 12.8.1607 Annitje Lenerts, weduwe; dr. van Leendert Adriaens
tot Lissche (aan wiens kinderen blijkens een akte van 14.6.1679 voor not.
J. Regenboogh op 21.5.1586 ƒ600.— werd gelegateert bij de testamente van
zaliger Jacob Claes Doesse van Scheveninge). (Zij was ondertr. 24.4.1604
Cornelis Claess, bygenaemt Muysser, j.m.). Gerrit Jacobs de Vet, voerman,
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wedr. tr. (2) (Grote Kerk) 5.10.1625 Pieternella Jans, j.d. beide won. alhier.
Zij hertr. juni 1626 Dirck Cornelisz., voerman, j.m.

Uit dit huwelijk:
1. Jacomyntje Gerrits de Veth, geb. 1608 (not. 639/343; attesteert juli 1669

als huysvrouwe van Nicolaes Ariens van Schie, out omtrent 61 jare), tes-
teert 9.8.1670 als weduwe (not. 631; legateert Cornelis de Veth haere
broeder, item aen Anneke van Dalen haer susters doghter haer besten
rooden rock en eenen gouden wapenringh ende aen Petronella Gerrits de
Veth, haer suster, twee gouden ringhen; erfgenamen haar susters Adriaan-
tje en Petronella), overl. vóór mei 1672 (not. 631/200); tr. (1) (Grote Kerk)
26.7.1626 Pouwels Jans Maeckrook j.m.; ondertr. (2) als wed. van Pouwels
Jans 10.9.1634 Cryn Willems j.m. van Catwyck op den Rijn, testeert
sieckelyk met zijn vrouw 20.12.1646 (not. 195; beiden tekenen met kruisje);
tr. (3) als wed. van Cryn Willems van Raephorst (Loosduinse kerk) 14.7.
1647 Claes Arentss van Schie, schuytvoerder, j.m., testeert 22.5.1662 met
zijn vrouw (not. 505; legaat van ƒ 100.— aan het kint van Heyndrick Jans-
sen van Daelen genaempt Jan; beiden zetten een kruisje), over!, tussen juli
1669 en aug. 1670.

2. Cornelis, volgt IVa.

Barthout Regenboog
(ca. 1600-1680).

Petronella de Veth
(ca. 1615-1684)

Panelen door Pieter Nason, 1646; foto Iconographisch Bureau 's-Gravenhage; Coll. Mevr. Kolff-
Beelaerts van Emmichoven, Wassenaar

3. Pieternella Gerrits de Veth, geb. 1615 (not. 639/343), in 1642 vermeld als
een der erfgenamen van Selitje Pieters van der Swan (not. 187a/87), koopt
voor ƒ 7000.— van Dina Smout, wed. Joris van Renssen, gemachtigd door
haar zoon en door Johan van Wissel gehuwd met haar dochter Johanna
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van Renssen, een huys ende erff alwaer uythangende is 't Ossenhooft op
de Markt (transp. 1681 no. 78), begr. (Grote Kerk> (2 pozen beluid; woont
op de Markt) 20.11.1684; ondertr. 20.3.1638 Barthout Jacobs Regenbooch
dan cajjawercker genoemd, later herbergier, compareert met zijn vrouw
mei 1638 wonende in de Zeven Kercken van Romen op het Spoy (not.
14/124), testeert 21.4.1651 wel te pas synde met zijn vrouw sieckelijk te
bedde (not. 119; hun drie kinderen ontvangen tezamen vooruit ƒ4000.—;
stellen tot opsienders en voochden o.a. Hendrik Jans van Dalen swager),
koopt van de erfgenamen van Selitje Pieters van der Swan een huis op het
Spui (transp. 1661 no. 56), begr. (Grote Kerk) (4 pozen beluid; woont op
het Spui) 29.9.1680. (Hij was als Barthout Jacobsz, caffawercker, j.m. van
Delft gehuwd (Grote Kerk) 27.9.1626 Maritge Jacobs, wed. van Lenert
Jansz, beide wonende alhier).

Van Barthout Regenboog en zijn vrouw Petronella de Veth werden in 1646
door Nason portretten geschilderd die met de portretten van de kinderen (de
notaris Jacobus en de goudsmid Hendrik Regenboog evenals van diens vrouw
Maria van Asperen en hun zoon Barthout Regenboog) zijn afgebeeld in „Die
Haghe" (jrg. 1925/27, p. 88e.v.; aan deze publicatie van jhr. dr. W. A. Beelaerts
van Blokland zijn tevens enkele der navolgende gegevens ontleend).

Uit dit huwelijk:
a. Jacobus, ged. (Grote Kerk) 29.1.1642 (get. Hendrick Jansen (van Dalen) en

Grietje Jacobs), notaris 1663-79, ongeh. begr. (Grote Kerk) 21.9.1679 (3 pozen
beluid; wonende op het Spui).

b. Hendrick Regenboog, ged. (Kloosterkerk) 27.1.1647 (get. Hendrick Killenaer
en Pauwels Boncket), goudsmid en juwelier, verkoopt 1716 zijn huis aan het
Spui opt Leylsche veer, overl. 20.2.1739; ondertr. 19.9.1677 Maria van Aspe-
ren j.d.

Uit dit huwelijk o.a. Barthout Regenboog, ged. 17.7.1678, controlleur van
de convoyen en licenten te Maastricht.

c. Geeraert, ged. (Grote Kerk) 9.2.1649 (get. Claes Argens en Janneke Leenders).

4. Leendert Gerrits de Veth, arbeyder (1639), later voerman, geeft 1640 pro-
curatie aan Barthout Jacobs Regenboogh swager, herbergier in de Zeven
Kercken van Rome (not. 14/179; betreft nalatenschap Jannetje Pieters
wed. Jacob Gerrits Vet comparants grootmoeder van vaders syde), ver-
koopt 1641 voor ƒ 325.— zijn wagens met drie bruyne paerden te weten
eene rhuyn daeronder met alle gereetschap tot de voors. wagens ende
paerden behoorende (not. 150a/132) aan Hendrik van 't Horsgen. Laatst-
genoemde geeft maart 1642 als conducteur van de Waegens te Velde de
afreeckeningh ende verdiensten (waaronder) de seste wagen onder de Lijst
van Leyden op de naeme van Leendert Gerrits de Veth (not. 133/46); tr.
(Grote Kerk) 4.12.1639 Maertgen Joris, wed. van Jan Jansz.

5. Adriaantje Gerrits de Veth, overl. vóór okt. 1653; ondertr. 20.10.1641
Hendrik Janss schipper van Breda op 's-Gravenhage, weduwnaar, apr.
1651 door Petronella de Veth als Hendrik Jansz van Dalen haar swager
tot een der opsienders en voochden aangesteld, overl. vóór 10.10.1653 (not.
207: Cornelis de Veth, Claes van Schie en Barthout Regenboogh oomen
ende voochden van de naergelaten kinderen kwiteren voor verkoop van
een huis te Breda uit de nalatenschap van Heyndrick Janssen in syn leven
marctschipper van Breda ende desselfs huysfrou zaliger).
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Uit dit huwelijk:
a. Annetje van Dalen, als winkelierster en weduwe van Carel van de Cruyckette

vermeld sept. 1673 (not. 640/325) en juni 1679 (not. 642; met de erfgenamen
van Annetje Leenderts, haar grootmoeder); ondertr. 26.4.1665 Carel Carels
van Krukette, j.m. wonende te Leiden, als doopgetuige genoemd nov. 1669.

b. Catharina, aug. 1670 in testament van Jacomyntje de Veth vermeld.
c. Margareta van Dalen met haar man vermeld 1679 (not. 642/27! vso); tr. Gillis

van den Andel, compareert 1672 (not. 631/200; schuldbekentenis aan Bart-
hout Regenboog).

d. Jan van Dalen, koopt voor ƒ 10.000.— van Petronella de Veth weduwe van
Barthout Regenboog een huys ende erff daeruyt hangt de Seven Kercken van
Romen op 't Speuy (transp. 1681 No. 179), aldaar als herbergier nog vermeld
dec. 1697 (not. 920/881); ondertr. 27.3.1667 Adriaantje Jans van Groenevelt
uit welk huwelijk van 1667 tot '78 driemaal een zoon genaamd Hendrik is
geboren.

Mogelijk was Jan van Dalen — die kort na de dood van oom Barthout de
herberg kocht — reeds als wees in het gezin Regenboog opgenomen en aldus
ervaren om De Zeven Kerken van Rome voort te zetten. Ruim drie eeuwen
bleef dit logement, dat in de 19e eeuw een goede reputatie genoot, op het
Spui 271 gevestigd zodat tijdens het eerste Congres der Socialistische Inter-
nationale ook Karl Marx hier in 1872 onderdak kon vinden. Kort voor de
oorlog sloot het toenmalige koffiehuis zijn deuren. Het geschilderde paneel
op de gevel met een fantasievoorstelling van de Zeven Kerken van Rome
werd in 1965 gerestaureerd doch is enkele jaren later, om beschadiging te
voorkomen, van de pui gehaald. Mogelijk is dit uit 1646 daterende paneel
(dat volgens de overlevering vroeger boven de tapkast hing) een attentie ge-
weest van de schilder Nason voor het door hem in het zelfde jaar geportret-
teerde echtpaar Barthout Regenboog en Pieternella de Veth3.

IVa. Cornelis Gerrits de Veth, geb. ca. 1620, mr. Cnoopenmaker compa-
reert 14.6.1679 als zoon en erfgenaam van Annetje Leenderts (not. 642), ver-
krijgt uit de nalatenschap van zijn schoonouders twee huysen ende erven
annex den anderen op de houck van de Veerkay ende Corte Craanstraat
(welke huizen ieder als regel per jaar aan huur opleveren ƒ 150.—; in 1665
zal mede ten proffyte van de verhuurder comen de vruchten in deze zaysoene
te wassen op seckere noteboom voor de huysinge staende), koopt 21.7.1650
een reeds door hem bewoond huis in de Venestraat (not. 262; gelegen bij de
hoek met de Groenmarkt en belend aan Het Wapen van Spagnien waarvan
Pieter van der Meer eigenaar is) en koopt dec. 1666 van zijn zoon Gerrit
de Veth een tweede huis (het belendende perceel?) in de zelfde straat (not.
639/140; te betalen door de schulden van zijn zoon af te lossen). Al deze
huizen waren in 1703 en 1704 verkocht (transp. 1703 no. 286; 1704 no. 432
en 451; overgedragen door Cornelis de Veth; is dit de bovengenoemde of zijn
gelijknamige kleinzoon?).

Een jarenlang slepende kwestie tussen Cornelis de Veth als eigenaar van zijn
huis 't Hert en de bewoners van het Wapen van Spagnien geeft een beeld van
de 17e eeuwse sanitaire problemen in de Venestraat.

Het begint in 1654 met de verklaring van een metselaar dat ca. 1649 was
doorgebroocken een secreet op de inganck van de trap van de voorn. Cornelis
de Veth, endat tot verbeteringe van verdere doorbreckinge wederomme daerinne
(is) geleyt een stuck hartsleen ende hetselve voorts met klinckerts ende tras (is)
toegemetselt. Gevende voor redens van wetenschap dat soo wanneer als hy 't
selve gath soude stoppen, ten aenzien dat het beneden doncker was, van de

Johan Schwencke in het Vaderland 10.4.1968 en voorts mededeling van de heer A. de
Jong, directeur van de N.V. Metaalhandel Miko, alwaar dit paneel thans wordt
bewaard.
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dienstmaecht heeft geyst een kaerse ende komende bij het selve gath mette
kaerse, door de kracht van het salpeter, met een groote slagh de kaers is uyt-
geslagen ende (zijn) haer ende boert in brant raechte, sulcks dat hij niet en wiste
met wat middelen hij best daervan raecken soude. Zijn medecomparant, een
opperman, verklaart dat daarna sept. 1650 het selve gat wederomme is doorge-
broocken (hij) deselve hartsteen daeruyt hebben gebrocken die aen stucken was
ende tot meerdere securiteyt ende verbeteringe van het selve secreet, de voorn,
de Veth genootsaect is geweest daerinne te doen leggen een groote blauwe dorpel
(not. 247/347). Deze doorbraak is alleen een probleem voor Cornelis de Veth.
De navolgende zaak gaat ook de buurman aan. Volgens een attestatie van mei
1657 is namelijk sedert 35 of 36 jaar het gemeen secreet van de huysinge van
Sieur Pieter van der Meer sydelackencooper, by hem comparant en syne mede-
hulpers telckens geleecht of uytgedragen door de huysinge van Sieur van der
Meer genaempt het Wapen van Spaigne, sonder dat oyt eenig leechen of uyt-
dragen van 't selve secreet door de huysinge van voorn, de Veth is gedaen, die
overigens wel eenderde part van de kosten voor zijn rekening nam (not. 198/
322). Dezelfde dag verklaren de beide buren dat zij voor dese, uyt een gemeyn
seker secreet, beneffens Jan symons Hodenpyl saliger, hebben gebruyckt ende in
't minnelycke ende vriendelyck geaccordeert hebben om 't selve secreet te separe-
ren elck voor een geregte derde part der costen, sonder malcanderen uyt sake
voors. vorder te molesteren (not. 175/95). Voor Cornelis de Veth blijven de
moeilijkheden echter bestaan want blijkens een verklaring uit 1666 heeft Josina
van Schagen, weduwe van Pieter van der Meer achter haer huys seckere gangh
doen toemacken om alsoo te beletten dat voors. secreet door de voorn, de Veth
daerdoor geledigt sou worden (not. 517/220). Vermoedelijk luidt deze attestatie
een proces in dat niet vlot is verlopen aangezien okt. 1670 de erfgenamen van
Josina van Schagen hun neef en mede erfgenaam, de advocaat Mr. Willem van
Schuylenburg, machtigen om verder te procederen jegens Cornelis de Veth,
cnoopmaecker alhier in verband met een voor de Gerechte deser Stede ongede-
cideert hangende sententie.

Cornelis Gerrits de Veth tr. (Grote Kerk) 18.5.1642 Brechje Ariens van der
Vliet, j.d., in het testament van haar zuster Volckje en Jannetje Wortels (not.
220, 18.3.1659; beide zusters tekenen Wortel) als Brechtje Wortels aangeduid
terwijl haar zuster als Volckjen Ariens van der Vliet (tekent Volekje Aryens)
in 1676 aan Cornelis de Veth het halve aandeel in twee huizen op de hoek
Veerkade en Korte Kraanstraat verkoopt (het resterende % part koopt hij
hetzelfde jaar van zijn zwager Jan Corstiaens de Groot, knoopmaker in 1659
gehuwd met Cornelia Ariens Wortel; not. 641/276 en 286); zij is een dochter
van Adriaen Hendricks van der Vliet (onder welke naam hij dec. 1622 com-
pareert, dan van beroep palphenier van zyne Excell. Prince Heer van Nassau,
not. 7/55 verso; onder de zelfde naam vermeld bij de aankoop van zijn huis;
transp. in 1627) later als regel aangeduid met de familienaam Wortel (respec-
tievelijk als vaerman in 1625, toeziender op de schuyten in 1639 en commis-
saris van de delft se schuyten alhier in 1651; testeert apr. 1652) en Fytge
Pieters (verhuurt als zijn weduwe apr. 1655 het huis Veerkade hoek Kraan-
straat, overl. vóór apr. 1658; not. 479/133 en 137).

Uit dit huwelijk:
.1. Gerrit, volgt Va.
2. Annetje de Veth, ged. (Kloosterkerk) 11.11.1644 (get. Arent Arentss de

Ryck, Volckgen Ariens en Jannetje (Ariens Wortel)), leeft als weduwe
nov. 1688; ondertr. 12.6.1667 Nicolaas Blommendael, geb. Haarlem, zil-
versmid, leeft 1685; zn. van Hendryck Blommendael den Ouden, in syn
leven deurwaerder van 't Comptoir generael van Hollant ende Westfries-
lant, en Beatrix Theunen (not. 500/517).
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Uit dit huwelijk negen kinderen: Hendricus, ged. apr. 1669; Adriana, ged. apr.
1671; Hendricus, ged. mei. 1673 (get. Heindrick Blommendael, Cornelis de Veth,
Beatrix Theunisse en Brechje de Veth); Johannis, ged. apr. 1675; Brechje, ged.
mei 1676 (get. o.a. Cornelis de Veth en Emmerentia de Geus); Cornelis, ged.
febr. 1681 (get. Cornelis en Gerrit de Veth, Petronella de Veth); Johanna, ged.
juni 1683 (get. Francois Blommendael en Beatrix Theune); Brechtelina, ged.
sept. 1684 (get. Heindr. Blommendaal en Adriana Groenevelt) en Beatrix Blom-
mendaal, ged. dec. 1685 (get. Govert de Veth en Angenieta van Zomere).

3. Willem, ged. (Grote Kerk) 10.2.1647 (get. Arie Wortel en Jannitje Arents).
4. Govert, ged. (Grote Kerk) 20.9.1648 (get. Pieter Baggers en Hendriekje

Willems), jong overl.
5. Grietje, ged. (Grote Kerk) 10.11.1649 (get. Jacob Dircxen en Cornelia van

der Vliet).
6. Adriaan, ged. (Grote Kerk) 24.11.1652 (get. Cornelis Gerritss de Vet en

Fytge Pieters).
7. Govert de Veth, ged. (Kloosterkerk) 2.11.1657 (get. Jan de Groot, Pietertge

Gerrits de Vet, Volckgen Ariens en Geertruyt de Ryck), in 1680 winckelier
genoemd bij de verhuur van zijn huis in het Langhe achterom (not. 536/
138), mr. cnoopmaecker in 1687, aug. 1708 als belending van een huis in
de Venestraat vermeld (transp. no. 1406); ondertr. 25.4.1677 Henriette de
Jongh, leeft jan. 1691 (doop jongste kind), dr. van Jan Martin de Oude,
knoopmaker, die voorleden nacht tusschen 29 en 30 deser is overleden
(not. 1020, 30 sept. 1687).

Uit dit huwelijk acht kinderen: Brechtelina, ged. apr. 1678; Ida, ged. okt. 1679
(get. Johan Martini en Ida van Lier); Cornelia, ged. mei 1681; Hendricus, ged.
jan. 1683; Elisabeth, ged. apr. 1684 (get. Gerrit de Veth en Emmerentia de
Geus); Adriaan, ged. apr. 1687 (get. Cornelis de Veth en Elisabeth Martiny);
Johannes, ged. jan. 1689 en Pieter de Veth, ged. jan. 1691.

Va. Gerrit Cornelis de Veth, ged. (Grote Kerk) 18.3.1643 (get. Arent Ja-
cobsen de Vet en Cornelia Ariensen), knoopmaker, deken van het St. Fran-
ciscus of knoopmakersgilde, (1672), koopt 1663 van Cornelis de Geus voor
ƒ2800.— een huis in de Venestraat (not. 638/38; dec. 1666 verkoopt hij dit
huis — belast met ƒ 2200.— hypotheek — weer aan zijn vader voor
ƒ 3400.—), fungeert regelmatig als getuige voor zijn neef notaris Jacobus
Regenboog, juni 1689 nog vermeld bij de doop van zijn kleindochter Zwaan-
tje Swavinck; tr. Loosduinen 20.8.1662 Emmerentia de Geus, verkrijgt 1675
een obligatie van Machtelt Pieters van Heycoop laatst weduwe van Nicolaas
de Geus (not. 230/365), begr. (Grote Kerk) 13.7.1685 (2 pozen beluid: de
huisvrouw van Gerrit de Vet in de Veenestraat; vermoedelijk dr. van Cornelis
Claess de Geus, geb. 1596, wonende Amsterdam, ondertr. 1.10.1617 Cornelia
Adriaens Smouts j.d. won. alhier.

Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt Vla.
2. Cornelia de Veth, ged. (Kloosterkerk) 12.9.1664 (get. Willem Adriaenss

van der Pluym en Elysabeth (Claasdr.) de Geus syn huysvrouwe), verklaart
mei 1693 dat Adriaen Colyn haar een slagh voor haer aensigt heeft ge-
geven dat neus ende mont geweldiglyk bloeyende doet (not. 1066/75),
transporteert mei 1704 als weduwe haar huis op de Nieuwe Veerkade;
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Tekening door J. Brouwer, 1771; Coll. G.A. 's-Gravenhage

De Kloosterkerk aan het Lange Voorhout.

ondertr. 16.5.1688 Roelof Swavinck j.m. van het graafschap Bentheim, in
1693 vermeld als deurwaerder van de Hove van Hollant, in welke functie
hij in 1689 van zijn schoonvader Gerrit de Veth huisraad overneemt (o.a.
28 schilderijen tezamen getaxeerd op ƒ 10.—) ter compensatie van voor
hem betaalde schulden aan een coopvrou in syde (not. 1065/71).

Uit dit huwelijk: Zwaantje, ged. juni 1689 (get. Gerrit de Vet, Johanna van
Rensen); Hendrik, ged. sept. 1692 (get. Hendrik Bolte en Johanna van Spyk) en
Hendrina Swavinck, ged. juni 1700 (get. Kornelis de Veth en Alida Verhoef).

Vla. Cornelis Gerrits de Veth, ged. (Nieuwe Kerk) 29.5.1663 (get. Cornelis
de Vet, Cornelis de Geus, Brechjen van der Vliet en Willemina de Geus),
schoenmaker (1687), transporteert 1707 aandeel huis in de Herderinnestraat
(geërfd van Cryntje van der Veer en overgedragen aan Goswyn Luycke man
van Neeltje van der Veer, Adriaan Noortshoorn man van Baeltje van der
Veer en Aaltje van der Veer, wed. Adriaan Noortshoorn de Jonge); tr. Loos-
duinen 23.4.1684 Anna van der Veer, j.d. van Gorinchem, transporteert dec.
1712 als gesepareerde huysvrouw van Gerrit de Veth een huis in de Herderin-
nestraat (met bovengenoemde comparanten uit 1707; Aaltje van der Veer nu
wed. Adriaan Noorthoorn den Ouden!), als Anna de Veer weduwe de Vet
maart 1725 doopgetuige, begr. 30.5.1725 (impost ƒ3.—).
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Uit dit huwelijk:
1. Gerardus, ged. (Grote Kerk) 23.4.1685 (get. Gerrit de Vedt en Clementia

de Geus).
2. Albert, volgt Vila.

Vila. Albert de Veth, Remonstrants ged. 12.10.1687 (door J. Brandt in
huis gedoopt, zoontje van J. (?) de Veth schoenmaker en Annetje de Veer;
getuygen waren Maria de Wed. van der Veer en oom Leendert de Veer en
zijn huisvrouw), in 1720 Mr. Schoenmaker in de Toornstraat (inschrijf bil jet
voor de Compagnie van beleening, discontering en assurantie), in dienst Ver.
Oostind. Comp. op de „Beekvliet" 17.1.1734 van Texel uitgezeild, arriveert
16.7.1734 „op de Bataviase Rheede", doet in Indië dienst als constabel met
een gage van ƒ 14.— per maand (A.R.A., Kol. Arch., kamer Amsterdam No.
519), den 27 April 1738 alhier sonder testament te maecken overleden
(Weesk. no. 16: Missieve van Heeren Weesmeesteren op Batavia d.d. 25 Maart
1741, ontfangen den Haag 15 Nov. 1741); tr. (Nieuwe Kerk) 9.5.1713 Hen-
drina Verbeeck, ged. (Grote Kerk) 14.7.1683 (get. Joannes Schinkel en Jan-
netje Willems), laat 30.12.1739 de Weeskamer te Batavia mededelen dat sy
geinjormeert was van goeder hand dat er in den boedel van haar overl. man,
die nogal van consideratie soude geweest syn... en mooge weeten of er voor
haar en haare kinderen nog iets sal koomen over te schieten. (Schipper Hen-
drik Wins, door haar reeds dezelfde dag gemachtigd de verdiende gage te
Amsterdam by de V.O.C, te incasseren, heeft daar de sterke vorst de schuyten
stilleggende tot int laast van maart op den 1 April 1740 eerst verantwoording
gedaan; Weesk. 172 blz. 104 verso), aangifte overl. 18.1.1754 (pro deo Hen-
drina Verbeek, oud 70 jaar); dr. van Dirck Cornelisse Verbeeck (j.m. van
Cuylenburch tr. (Kloosterkerk) 26.11.1673) en Ammerentia Harmans (Groot-
velt) j.d. van Cuylenburch, beide won. alhier.

Uit dit huwelijk (allen gedoopt Remonstr. Gemeente):
1. Gosuinus, ged. 12.8.1714 in huis door Ds. Klinkhamer, get. Neeltje van de

Veer; vertrekt naar Indië, ald. overl. vóór 1736 (appoitementen op reques-
ten: Hendrina de Veth verkrijgt 27.1.1736 toestemming om van bewind-
hebbers V.O.C, te incasseren de penningen haar en haren man nagelaten
door hun zoon Gosewinus de Veth).

2. Hendrika de Veth, ged. 12.1.1717 (get. Hendrina Grootvelt), aangifte begr.
22 zomermaand (juni) 1810 verval van kragten, oud 93 jaar, 5 maanden,
wonende Toornstraat, nakomelingen 1 meer der j . , begr. (Grote Kerk); tr.
(Hoogd. Kerk) 6.1.1743 Pieter Monjé (Monye) ged. (Kloosterkerk) 27.8.
1717 (als Pieter Houtsteeg); glasmaker op de Beestenmarkt (zijn huis
aldaar in de Nieuwe Breedstraat of Beestenmarkt verkregen in 1766 werd
door zijn weduwe in 1790 overgedragen (transp. resp. no. 1186 en 2206)),
begr. (Grote Kerk) 22.6.1790; zn. van Pieter de Mongy (zoals hij zijn testa-
ment tekent en dan op zijn vertrek staat om naar Engeland met de Troupes
van den Staat over te gaan in dienste van Zyne Koninklyke Majesteyt van
Groot Brittannien, not. 1886: d.d. 16 maart 1744; aug. 1717, op 18 jarige
leeftijd, bij de doop van zijn zoon genoemd Pieter Houtsteeg, de familie-
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naam van zijn moeder Cornelia van Eyl alias Houtsteeg; Pieter de Manjé
wanneer hij 12.4.1722 te Scheveningen de moeder van zijn zoon huwt en
als Pieter de Monje in 1735 insolvent wegens impost schuldig op sout,
seep, coffy en tee; Verbaalboek van preferentie No. 801/23) en Petronella
van der Sught, ged. (R.K.) Voorburg 5.5.1688 (dr. van Philip Thomasse
van der Sught en Jacobyntje Gilisse van Rosendaal).

Uit dit huwelijk negen kinderen o.a.:
a. Pielernella de Monye, ged. 10.7.1740 (get. Albert de Veth en Petronella van

der Valk), aangifte overl. 27.2.1810 borstkwaal, nakomelingen 2 meerder],
kinderen; tr. (Hoogd. Kerk) 13.11.1763 Johannes Hendrik van Dalen, uit welk
huwelijk kinderen geb. 1767-1775.

b. Hendrina de Monye, ged. 2.6.1743 aangifte overl. 19.12.1801 verval van krach-
ten, begr. (Grote Kerk); tr. Scheveningen 21.4.1771 George Hendrik van Diest,
ged. 's-Gravenhage 7.4.1745, klerk ter finantie van Holland, later boekhouder
van het Landdrostambt van Maasland, aangifte overl. 9 Grasmaand (april)
1810 wonende Beestenmarkt, nakomelingen 2 meerder}, kinderen; zn. van
Edmond van Diest en Hester Wins (zie Ned. Leeuw, 1960 kol. 34 e.v.).

c. Pieter, ged. 8.8.1745, zegt oud ruym 19 jaren zyn kost te winnen met koetsen
te schilderen en heeft op 't Noordeinde een 25 jarige dienstmaagd by haar
boezem gevat en geknepen tot verscheidene reizen toe dat hy verder onder
verscheidene oneerbare en godlose raisonnementen en uitdruckingen haar
onder de rokken heeft getast, waarop sy hem een slagh voor 't hooft heeft
gegeven dat hem de paruyk van 't hooft is gevallen (R.A. 863, Rol 27.2.1765).

d. Albertus de Monye, ged. 15.10.1747, mr. glazenmaker, koopt in 1789 een huis
in de Hoogstraat (transp. no. 1767); tr. 25.9.1774 Johanna Ie Maitre, waaruit
kinderen geb. 1774-1791.

e. Maria Magdalena de Monye, ged. 6.6.1753, overl. maart 1794; tr. Schevenin-
gen 11.6.1780 Adriaan Ebbens, uit welk huwelijk kinderen geb. 1781-1786.

3. Joannes, ged. 22.12.1718 (get. Joan van der Wissel), vertrekt naar Indië,
overl. op Macasser 19.1.1739 (Weesk. 172 blz. 104 verso).

4. Alyda, ged. 19.1.1722 (get. Rochus Smoud en Marya Adryana Smoudt),
aangifte overl. 12.5.1744 (pro deo).

5. Anna Maria, ged. 7.3.1725 (get. Anna de Veer, wed. de Vet), leeft dec.
1739 (Weesk. 172).

6. Cornelia, ged. 24.8.1727 (get. Ammarentia Meurs), comp. juni 1761
(Weesk. No. 2888).

7. Ammerensje de Veth, ged. 26.3.1731 (get. Heynderyna Grootvelt) aangifte
overl. 10.1.1761 bloetspuwing; tr. (Kloosterkerk) 3.4.1752 Christiaen Fre-
drik Scharrenberg, j.m. van Renau in Brandenburg; uit dit huwelijk kin-
deren geb. 1753-1760. Hij hertr. (Hoogd.kerk) 28.4.1765 Gysje Olffen
j.d. van Weerde in het Kleefslant, wonende alhier, waaruit kinderen geb.
1766-'69.

Zoals hiervoor is gebleken blijven de kinderen van voerman Gerrit de
Veth (lila) veelal ook in de sfeer van het transport: Jacomyna vindt in haar
laatste echtgenoot Claas van Schie in ieder geval een schuytevoerder, Leen-
dert de Veth is wagenvoerder en Adriaantje wordt de vrouw van Hendrik
van Dalen schipper op Breda. Afgezien van Pieternella de Veth, waardin
in de Zeven Kerken van Rome kiest alleen Cornelis Gerrits de Veth, in 1642
gehuwd met de dochter van een Opsiener op de Delftse Veren een andere
richting namelijk dat van cnoopmaecker, welk beroep door diens oudste zoon
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Cornelis Gerrits, in 1672 deken van het St. Franciscusgilde is gecontinueerd
(evenals door de jongere zoon Govert de Veth gehuwd met een knoopmakers-
dochter; hiervan is de afstamming niet uitgewerkt). Dan volgen nog twee
geslachten van( schoenmakers, waarvan in de laatste generatie schoenmaker
Albert de Veth op den duur is omgezwaaid en in 1738 als krijgshaftig con-
stabel sterft. Doordat zijn enige zoon een jaar later ongehuwd ook in Indië
het leven laat is daarmede deze tak de Veth (voorzover behandeld) in man-
nelijke lijn uitgestorven. Menig naamdrager de Veth uit het 17de en 18de
eeuwse Den Haag zal dan ook in de (vermoedelijk jongere) broeder van de
hierboven genoemde Gerrit de Veth en wel in de nu volgende Arent de Veth
zijn voorvader vinden.

(Wordt voortgezet) A. G. VOSDINGH BBSSEM

WAPENS VAN DE
KANSELIERS DER NEDERLANDSE ORDEN

1815-HEDEN

Het Kanselierschap van de (thans bestaande) drie Nederlandse Orden werd geschapen
resp. bij Wet, houdende de instelling van de Militaire Willemsorde van 30 April 1815,
No 5 (art. 11), bij Wet, houdende instelling van de Orde van den Nederlandschen
Leeuw van 29 September 1815, No 49 (art. 13) en bij Wet, houdende instelling van de
Orde van Oranje-Nassau van 4 April 1892, No 55 (art. 12).

Jhr. JAN WILLEM JANSSENS (verh. i.d. Ned. Adel bij KB dd. 24.11.1816, No 39
La H), * Nijmegen 12.10.1762, t 's-Gravenhage 23.5.1838, Generaal der Infanterie, oud
Gouverneur-Generaal en Lt. Generaal van de Kolonie aan de Kaap de Goede Hoop,
oud Directeur-Generaal van Oorlog, oud Divisie Generaal v.h. Franse Leger, oud
Gouverneur-Generaal van de Franse Bezittingen t.O. van Isle de France; Kanselier
der Militaire Willemsorde (1815-1838) en wnd. Kanselier van de Orde van den Neder-
landschen Leeuw (1835-1838).

WILLEM FREDERIK BARON RÖELL (verh. resp. ingelijfd i.d. Ned. Adel bij KB
dd. 16.9.1815 La VV en bij KB dd. 7.6.1817, No 2; titel van baron verleend bij KB dd.
9.7.1819, No 109), * Amsterdam 25.10.1767, t Amsterdam 3.1.1835, oud-Minister van
Buitenl. (1808-1810) en van Binnenl. Zaken (1814), Voorzitter Ie Kamer der Staten-
Generaal; Kanselier van de Orde van den Nederlandschen Leeuw (1815-1835).

HENDRIK MERKUS BARON DE KOCK (verh. i.d. Ned. Adel met de titel van
baron bij KB dd. 10.1.1835, No 5), * Heusden 25.5.1779, t 's-Gravenhage 12.4.1845,
oud Luitenant-Generaal, oud Minister van Binnenl. Zaken, Minister van Staat, oud
Lt.-Gouverneur-Generaal van Nederlandsen Indië; Kanselier der beide Nederlandsche
Orden (1838-1845).

WILLEM ANNE BARON SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE (erkend te
behoren tot de Nederl. Adel met de hem competeerende titel van baron bij KB dd.
22.8.1820, No 62), * Doesburg 6.1.1800, t Voorst 12.12.1872, Minister van Binnenl.
Zaken en van Staat, oud Gouverneur van Gelderland en oud Lid Ie Kamer der Staten-
Generaal; Kanselier der beide N'ederlandsche Orden (1846-1849).

ENGELBERTUS LUCAS, * Schiedam 30.5.1785, t 's-Gravenhage 11.3.1870, oud
Luitenant-Admiraal, Adjudant des Konings i.b.d.; Kanselier der beide N'ederlandsche
Orden (1849-1870).
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HENDRIK FREDBRIK CAREL DUYCKER, * Coevorden 6.9.1792, t 's-Graven-
hage 4.6.1884. oud Generaal der Infanterie, Adjudant des Konings i.b.d.; Kanselier der
beide Nederlandsche Orden (1870-1879).

FREDERIK ALEXANDER ADOLF GREGORY, * Doesburg 13.5.1814, t 's-Gra-
venhage 16.7.1891, oud Vice-Admiraal; Kanselier der beide Nederlandsche Orden
(1879-1891).

HUIBERT GERARD BOUMEESTER, * Bantam 17.9.1831, t 's-Gravenhage 6.1.
1894, oud Luitenant-Generaal Commandant van het Koninklijk Nederlandsen-Indisch
Leger, Adjudant des Konings i.b.d.; Kanselier der beide Nederlandsche Orden (1891-
1894).

Jhr. FRANS FREDERIK DE CASEMBROOT, * Luik 26.7.1817, t 's-Gravenhage
14.5.1895, oud Vice-Admiraal, Adjudant des Konings i.b.d., Lid 2e Kamer der Staten-
Generaal; Kanselier der Nederlandsche Orden (1894-1895).

Jhr. GUSTAVE MARIE VBRSPYCK, * Gent 19.2.1822, t 's-Gravenhage 7.5.1909,
oud Luitenant-Generaal van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, Adjudant-
Generaal i.b.d. van Koning Willem III en van Koningin Wilhelmina; Kanselier der
Nederlandsche Orden (1895-1906).

FREDERIK JAN STOKHUYZEN, * Arnhem 26.11.1842, t 's-Gravenhage 2.3.1930,
oud Vice-Admiraal, Adjudant i.b.d. van de Koningin; Kanselier der Militaire Willems-
orde (1907-1916).

JAN HENDRIK LUCAS FREDERIK VON FRANCK, * Amsterdam 6.8.1845,
t 's-Gravenhage 16.8.1918, oud Secretaris ter Kanselarij van de beide Nederlandsche
Orden; Kanselier der Orden van den Nederlandschen Leeuw en van Oranje-Nassau
(1907-1918).

WILLEM BOETJE, * Wormerveer 2.4.1849, t 's-Gravenhage 28.7.1943, oud Luite-
nant-Generaal Commandant van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger; Kanselier
der Militaire Willemsorde (1916), verv. Kanselier der Nederlandsche Orden (1918-1927).

ISAAC VAN DEN BOSCH, * 's-Gravenzande 11.9.1852, t 's-Gravenhage 30.9.1932,
oud Vice-Admiraal; Kanselier der Nederlandsche Orden (1927-1932).

SIPKO ADRIAAN DRIJBER, oud Luitenant-Generaal van het Koninklijk Neder-
landsch-Indisch Leger, Adjudant i.b.d. van de Koningin, oud Commandant van Bron-
beek; Kanselier der Nederlandsche Orden (1932-1939).

FRANCOIS MARIE LEON BARON VAN GEEN, * Den Helder 15.7.1866, t 's-Gra-
venhage 3.5.1944, Kamerheer i.b.d. van de Koningin, oud Luitenant ter Zee Ie Klasse,
oud Adjudant en Particulier Secretaris van Koningin Wilhelmina; Kanselier der Neder-
landsche Orden (1939-1944).

ADRIANUS RUDOLPHUS VAN DEN BBNT, * Breda 28.2.1883, t Amersfoort
6.7.1957, oud Generaal-Majoor Commandant der IV Divisie tevens Bevelhebber van
de 4e Militaire Afdeling; Kanselier der Nederlandsche Orden (1946).

HENRI KOOT, * Singaradja 29.12.1883, t 's-Gravenhage 18.1.1959, Reserve-Gene-
raal Majoor bij de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht; Kanselier der Neder-
landse Orden (1946-1959).

HEYE SCHAPER, * Joure 8.9.1906, oud Luitenant-Generaal, Chef van de Lucht-
machtstaf, tevens Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, Eerste Adjudant, tevens Chef
van het Militaire Huis van Koningin Juliana; Kanselier der Nederlandse Orden (1959-
heden).

A. R. K. en A. K. V.

De Kanselarij der Nederlandse Orden, Secretariaat en Museum zijn gevestigd te
's-Gravenhage, Javastraat 50.
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GESLACHTSNAMEN IN 's-GRAVENHAGE
bezien door een (historisch) topografische bril

Bijna vijftig jaren van mijn leven heb ik gewijd aan de studie van de historie
van mijn geboorteplaats 's-Gravenhage. Vanzelfsprekend werd ik geconfron-
teerd met genealogische problemen die in de Hofstraat erg lastig tot een
duidelijk patroon waren te herleiden. Reden voor mij dit facet van de Haagse
historie uit de weg te gaan, welk retireren echter niet uitgelegd mag worden
als een niet-geïnteresseerd zijn mijnerzijds, doch alleen vanwege het feit dat
de beoefening van de genealogie zeer tijdrovend is. Tijd die ik onmogelijk
aan mijn historische studiën en publiciteitswerk kon onttrekken.

Resumerend mag ik mij op het gebied van de Haagse historie een zekere
mate van deskundigheid aanmeten maar ben daarentegen op het genealo-
gische terrein een volslagen leek gebleven! Dat ik mij desondanks toch ge-
waagd heb aan het schrijven van een artikel in Gens Nostra over Haagse
familienamen mag niemand mij verwijten en komt geheel voor rekening van
de redactie van dit tijdschrift. Sportief nam ik de handschoen op in de weten-
schap dat ik met het publiceren van mijn visie op die problematiek voor zo'n
grote schare, bij uitstek deskundig, lezerspubliek mijzelf als een lam voor de
leeuwen zou gaan werpen! Desondanks wacht ik met een soort Brits flegma-
tisme in alle gemoedsrust en kalmte de stroom aan kritiek op mijn artikel af.
Lezers opgelet! Uw redactie heeft een ruwe onbehouwen snoek in uw prach-
tig aquarium.vol kostbare siervissen losgelaten!

Terwille van mijn verhaal wilde ik niet helemaal onbeslagen op het gladde
ijs komen en ging op pad om eens te zien hoe in feite de kaarten van de
genealogie op de Haagse tafel lagen. Hiertoe wendde ik mij tot een van die
vele befaamde Haagse instellingen die voor mijn historisch-topografische
arbeid steeds een bron vol informatie was en nog steeds is. Op mijn vraag
aan de dienstdoende functionaris om inzage te verkrijgen van wat documen-
tatie- en informatiemateriaal inzake Haagse geslachtsnamen, zag ik zijn altijd-
vriendelijke gelaatstrekken verstijven, zijn wenkbrauwen fronsen, zijn hoofd
geleidelijk aan overgaan in een traag 'neen'-geschud en zijn ogen mij aan-
staren met een blik die alleen een collecteur van de staatsloterij kan produ-
ceren als bij hem een klant verschijnt die op een nummer waarop een niet
viel vol hoop en verwachting de honderdduizend komt opeisen!

Het was mij nu duidelijk — er kwam niets op tafel — dat ik vast zat in
een avontuur waaruit ik alleen op eigen kracht en initiatief heelhuids tevoor-
schijn moest zien te komen.

Als raads- en leidsman op mijn tocht door het Haags genealogisch labyrint
trok ik mijn historisch-topografische kennis aan. Op mijn vraag aan hem
Bestaan er écht Haagse geslachtsnamen?, kwam mijn leidsman met de orakel-
achtige uitspraak Ja en neen op de proppen, hiermede de genealogische mist,
die zich langzamerhand voor mijn gezichtsveld was gaan hangen, nog meer
aandikkende. Dit was voor mij het sein mijn plattegronden van 's-Gravenhage
te gaan raadplegen die mij na enige studie het bewijs leverden dat mijn advi-
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seur met zijn orakeltaal eaxt de genealogische situatie in het Haagje had weer-
gegeven.

Bekijkt men op die kaarten het eigenlijke oude Den Haag, d.w.z. het gebied
binnen de zg. grachtengordel van Prins Maurits, dan moet men constateren
dat er in dat gebied — vergelijkende de situaties van vroeger met die van
nu — er uiterst weinig ècht-Haagse familienamen te vinden zijn. Hierbij moet,
gezien het feit dat Den Haag ruim zeven eeuwen oud is, een norm vastge-
steld worden om een geslachtnaam het predikaat oer-Haags te verlenen. En
wat is die norm; twee, drie eeuwen? of nog langer?

Bij mijn historische onderzoekingen trof ik in dat gebied veelvuldig de
namen: Klein, Otto, Regenboog, Romijn, Otto, Patijn e.a. in kerkelijke en
notariële acten aan, vaak op verschillende wijzen gespeld. Bakker, van den
Berg, de Jong, Smit, Jansen, Pietersen, de Bruin, Mulder, van Leeuwen enz.
enz. lagen ook zeer goed in de markt en al mogen er onder de dragers van
deze naam vele ècht-Haagse families voorkomen, hun namen zijn te landelijk
verbreid, om hen als specifiek-Haags te beschouwen.

Veertig jaren geleden had ik een diep ontzag voor de dragers van de
familienamen Hagenaar en Vijverberg. In mijn naïviteit veronderstelde ik dat
deze lieden, gezien hun namen, super-Hagenaars waren met een aanwijsbare
stamboom tot in de tijden van Rooms-Koning Willem II. Helaas werd mijn
illusie op wrede wijze verstoord toen ik omstreeks 1932 in connectie kwam
met een bejaarde drager van de naam Hagenaar. Deze verklaarde mij dat
zijn geslachtsnaam stamde uit het Roergebied waar onder de rook van Dort-
mund het stadje Hagen lag. Zijn voorvaderen noemden zich Hagenauer (ver-
gelijk: Breslauer, Dessauer, Lissauer enz.), trokken naar 's-Gravenhage alwaar
Hagenauer geleidelijk aan, naar het beter in gehoor en spraak liggende Hage-
naar, werd omgevormd.

Ongeveer gelijktijdig deelde een lid van de familie Vijverberg mij mede
dat zijn geslacht nagenoeg geen binding met 's-Gravenhage had doch zich
vnl. in Rijswijk Z.H. manifesteerde. Ik moet bij beide beweringen aantekenen
dat ik deze geheel voor rekening van de zegslieden laat die geen bewijzen
konden produceren om hun familie-afstamming op juistheid te toetsen.

Uit voorgaande blijkt dat mijn leidsman met zijn Neen gelijk had en het
eigenlijke 's-Gravenhage niet veel te bieden had op naamgebied.

M a a r . . . als wij de plattegronden weer ter hand nemen en daarop be-
speuren dat Scheveningen oorspronkelijk deel uitmaakte van Haagambacht
en later van 's-Gravenhage, dan verandert ons beeld t.a.v. de familienamen
als bij toverslag! Een waar vermogen aan oude geslachtsnamen duikt dan op
in de registers van de overheid en de kerken binnen de Haagse gemeente-
grenzen! Oeroude echt-Haags/Scheveningse namen komen massaal binnen
ons gezichtsveld. En nu ben ik, door het produceren van deze stelling, ervan
overtuigd de woede van de échte Scheveningers op mijn hals gehaald te
hebben. Deze woede kan ik goed begrijpen; zomin een Scheveninger (voor
een Hagenaar een loei) Haags voelt en denkt, zomin denkt een Hagenaar
(voor een Scheveninger een Jut) Schevenings!

Beste goede Scheveningers, ik kan er niets aan doen, sorry, maar ik kijk
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Litho door H. W. Last, ca. 1850; Cliché G.A. 's-Gravenhage

Gezicht op het stationsgebouw der H.IJ.S.M.

naar het verloop van de gemeentegrens en die heeft nu eenmaal bepaald dat
jullie Hagenezen zijn. Trouwens jullie zijn nimmer — ondanks jullie eigen
hechte gemeenschap en tradities — een zelfstandige gemeente geweest wat
tot gevolg heeft gehad dat jullie namen in Haagse boeken zijn vastgelegd.

Het is triest voor de families: Dijkhuizen, de Roode, Taal, Rog, Plug,
Plugge, Jol, Westerduin, de Niet, de Mos, Toet, Vrolijk, van der Zwan, van
der Toorn en vele anderen dat zij topografisch gezien Hagenaars zijn ondanks
hun, genealogisch bekeken, volkomen eigen gemeenschap.

Nog triester liggen de kaarten voor de families Pronk op de genealogische
tafel. Deze naam, zo rijkelijk in Scheveningen vertegenwoordigd en nauw ver-
weven met de historie van de vissers -en badplaats, is niet authentiek-Scheve-
nings, heeft een vrij grote landelijke bekendheid en blijkt te stammen uit de
omgeving van Amsterdam.

Ook de families Den Heyer, goed vertegenwoordigd in Scheveningen, zijn
geen autochtonen. Hun voorvaderlijke wiegen stonden in het zeegehucht Ter
Heyde, deel van de Westlandse gemeente Monster. De Ouwehands, Varke-
vissers, Van der Plas, van Egmonds behoeven niet te lijden onder de contro-
verse Scheveningen-Den Haag, hun familiebasis ligt in de driehoek gevormd
door de gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Noordwijk.

Nogmaals sorry, Scheveningers, mijn leidsman heeft door jullie namen-
inbreng gelijk met zijn Ja op mijn eerder gestelde vraag.

Geheel anders dan in Scheveningen, Rijswijk en Wassenaar, is het met de
zuidwestelijke zijde van 's-Gravenhage gesteld. Op 1.7.1923 werd daar nl. de
gemeente Loosduinen geannexeerd door 's-Gravenhage en kreeg deze een
grote inbreng van oude Westlandse familienamen in de registers te boeken.
Loosduinen, als zelfstandige gemeente opgericht tijdens de Franse overheer-
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sing, heeft in het grijze verleden als deel van Monster in de kerkelijke historie
van 's-Gravenhage een gewichtige rol gespeeld. De (oude) Haagse St. Jacobus-
kerk kreeg als deel van de Monsterse parochie zijn priesters via Monster/
Loosduinen geleverd door de Heren van de Abdij te Middelburg. Door de
annexatie deed zich het merkwaardige feit voor dat de dochter de moeder
opslokte. De oeroude families Duyvestein, Krayestein, Doedens, Fraterman,
Camfferman en vele andere werden op 1.7.1923 Hagenaar hetgeen met weinig
moeilijkheden gepaard ging, daar de gemeente 's-Gravenhage via een hulp-
secretarie te Loosduinen in feite de vroegere dorpszaken bleef behandelen.
Pas in de laatste tien jaren is door 't massale oprukken van de Haagse bebou-
wing en de sanering van het oude dorp het oude Loosduinen volkomen opge-
nomen" in 's-Gravenhage.

Zoals uit het voorgaande duidelijk tot uiting is gekomen, is een historicus-
topograaf erin geslaagd via de kaart het Haagje een indrukwekkende massa
oude geslachtsnamen te bezorgen. Ongetwijfeld zal menig genealoog het hoofd
schudden over de koele en zakelijke beredenering betreffende het kostbare
bezit van familienamen die door een topograaf listig op een soort boekhoud-
kundige wijze werden gemanipuleerd om een uiteindelijk fraaie balans te
verkrijgen!

Maar er is nog meer! De oorzaak van het gebrek aan ècht-Haagse familie-
namen is nog niet aan de orde geweest en om dit facet te bespreken moet ik
mijn leidsman topografie bedanken voor de bewezen diensten en hem ver-
vangen door een nieuwe, genaamd historicus. En deze persoon valt al direct
met de deur in huis door te stellen dat Den Haag van ouds een 'doortrekstad'
is geweest. In tegenstelling tot koopmanssteden, waar diverse families een
tradities van handelshuizen konden opbouwen, was Den Haag een uitgespro-
ken politieke stad. Gezien het altijd wisselvallige leven van politici en diplo-
maten kon het niet anders dat er van deze zijde nagenoeg geen stabiliteit
bestond om tot een vaste familieopbouw in 's-Gravenhage te komen.

Een open stad zijnde, en geheel overeenkomstig de Nederlandse traditie,
bood 's-Gravenhage in de loop der eeuwen onderdak aan elders verdrevenen,
o.m. Hugenoten, Sefardische en Oostjoden enz. Ook bleven krijgslieden van
Zwitserse, Pruisische, Schotse en Franse origine, na afloop van hun huur-
verband, hier gaarne hangen en zorgden daardoor voor een nieuwe namen-
inbreng.

Het nadeel van de openstad was dat vele ongure elementen er zich maar
al te vaak ongehinderd konden vestigen wat tot gevolg had dat de reputatie
van 't Haagje in de loop der eeuwen nogal eens een stevige deuk kreeg te
incasseren.

Het in Den Haag gecentraliseerde overheidsapparaat en het onderwijs
kregen na de oprichting van het Koninkrijk een steeds meer wassende stroom
van lieden uit de provincie — met een sterk accent op de noordelijke —
in de gelederen waardoor in het Haagse namenbestand de stra's, ma's en ga's
behoorlijk gingen domineren. Het garnizoen — in Den Haag vroeger groot
van omvang — deed wat namen van elders betrof ook een forse duit in de
namenzak.
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Voor een ander, en zeer fors, aandeel zorgden de vele repatrianten uit de
tijd van de koloniale overheersing. Vele bestuursambtenaren en militairen
uit de koloniën, waarvan velen oorspronkelijk niet uit de Residentie afkomstig
waren, importeerden vele nieuwe namen, toen zij na afloop van hun dienst-
verband zich hier gingen vestigen. Niet voor niets is 's-Gravenhage de meest-
Indische stad van ons land genoemd.

Zeeuwse en Brabantse elementen kwamen in de jaren na 1860, toen 's-Gra-
venhage aan het begin stond van een explosieve groei, naar hier om in de
bouwwereld en de industrie hun brood te gaan verdienen. Ook Rotterdam,
dat toen aan het begin van zijn havenontwikkeling stond, kende een Zeeuwse
en Brabantse invasie.

Veel van die Zeeuwen en Brabanders vestigden zich in de, toen in aan-
bouw zijnde, Schildersbuurt en nog kort voor het uitbreken van de 2de
wereldoorlog kon men in deze buurt vele namen waarnemen die in Zeeland
en Noord-Brabant hun oorsprong vonden.

Duitse, Franse en Belgische elementen kwamen, vooral in de tweede helft
van de 19de eeuw, sterk opzetten. De toen algemeen heersende vaderlandse
lamlendigheid deed die nationaliteiten doen wat wij niet wilden doen, nl.
zakendoen. De Duitsers rukten via Friesland en Haarlem met hun Westfaalse
textielwaren naar Den Haag. En nog heden ten dage kan men aan de namen
van vele en overwegend grote zaken op dit gebied zien dat hun bakermat in
het Duitse land had gelegen. Ook waren de Duitsers actief in het Horeca-
wezen en praktisch genomen was o.m. Scheveningen tot 1914 een Duitse
affaire. De Fransen, ook werkzaam in de Horecasector, zorgden voor het
amusementswezen (Opera en Comedie) en de Belgen trokken aan de touwtjes
van het Haagse openbaar vervoer. Het behoeft geen nadere uitleg dat al deze
lieden met hun nazaten voor nieuwe elementen in het Haagse namenbestand
hebben gezorgd. Al deze voorbeelden, die met nog tal van andere zijn aan te
vullen, bewijzen dat de naamhistorie in 's-Gravenhage een vlottende en sterk
wisselende affaire is geweest.

Nog vrij recent hebben andere gebeurtenissen de Haagse namenlijst uitge-
breid: hier gebleven Belgische vluchtelingen uit de jaren 1914-1918, hier
gebleven Duitse, Oostenrijkse en Hongaarse pleegkinderen uit de jaren 1919-
1923, hier gebleven Wit-Russen na de Bolsjewistische revolutie, Duitse Joden
uit 1933 en daarna, Hongaren na de gebeurtenissen uit 1956 enz. enz.

Daartegenover staat een verlies aan vnl. Nederlandse namen door de
grootscheepse emigratie uit de jaren na de 2de wereldoorlog. Verder — ik
meen dit op goede gronden te mogen beweren — zullen in vroeger jaren de
ziekte-epidemieën (pest, pokken, cholera) behoorlijk huisgehouden hebben
onder de oer-Haagse families en menige stam hebben doen afsterven. Persoon-
lijk herinner ik mij dat mijn grootvader, die als kind de cholera-epidemie van
1866 had medegemaakt, afgrijselijke verhalen vertelde over gezinnen die in
hun geheel ten gronde gingen.

De beruchte Spaanse griep uit 1918 wist ook van wanten en in mijn eigen
familiekring is de tak van de familie Regenboog, waaruit mijn moeder stamt,
door het sterven aan die griep van de (enige) mannelijke nakomeling uitge-
storven.
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Laten wij voor de toekomst de mogelijkheid onder ogen zien dat in de
Haagse registers ook namen van Turkse, Italiaanse (al eerder door schoor-
steenvegers, terazzowerkers, ijsbereiders enz.), Marokkaanse, Griekse, Spaan-
se, Tunesische en Portugese gastarbeiders tot blijvende Hagenaars worden
gerekend.

In mijn persoonlijke kennissenkring heb ik twee Macedonische families
gekend, met name Kocaré en Bodlew. De eerste familie bestaat nog, de twee-
de is uitgestorven. Beide families kwamen in 1892 naar ons land om met hun
befaamde Oriëntaalse suikerwerken luister bij te zetten bij de grote Sport-,
Visserij- en Paardententoonstelling die in dat jaar te Scheveningen werd ge-
houden. Ook zij bleven hier.

En deze, zo maar wat losse grepen uit vele historische gebeurtenissen, be-
wijzen dat het met de Haagse namen een zeer ingewikkelde affaire is en dat
door die enorme stroom vreemde elementen het oude eigen sterk naar de
achtergrond is gedrongen. Veilig mag gesteld worden dat van het huidige
inwonertal slechts 40% de wieg op Haagse grond heeft gestaan. Het aantal
van hen dat zich kan beroepen op vier grootouders van Haagse origine zal
niet hoger liggen dan 15 a 20%. En als wij de over-grootouders erbij halen
dan zal dat percentage aardig in de buurt van de nul komen te liggen.
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