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LADY DIANA FRANCES SPENCER

In de loop der jaren heeft Gens Nostra, wanneer daartoe aanleiding be-
stond, ook steeds aandacht besteed aan Britse genealogie: zo bij de kroning
van koningin Elizabeth II (1953), het overlijden van Sir Winston Churchill
(1965) en het 200-jarig bestaan der Verenigde Staten (1976). Toen dan dit
voorjaar bekend werd, dat Prince Charles voornemens was in het huwelijk
te treden met Lady Diana Spencer, rees dan ook direct de vraag, of in die
heuglijke gebeurtenis misschien aanleiding kon worden gevonden tot een
genealogische publicatie die zou passen in ons blad.

De eerste vraag was natuurlijk: wie is Lady Diana? Een kleuterleidster,
hadden de kranten gemeld, enkele dagen later dit aanvullend met de intri-
gerende mededeling, dat zij nog afstamde van de Britse koningen Karel II
(reg.: 1660-'85) en diens broer Jacobus II (1685-'88). Hier en daar ver-
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scheen zelfs een klein schema, maar die overzichten waren te lacuneus om
een genealoog te bevredigen, en bleken bovendien enkele fouten te bevat-
ten. Het werd dus tijd, om eerst maar eens naar Burke's Peerage te grijpen.

Met deze verkorte titel duidt men het om de paar jaar verschijnende, uiterst volumineuze
overzicht aan van de peers en baronets, dat in 1826 voor het eerst werd opgezet door JOHN
BURKE. Na diens dood (1848) werd het lange tijd voortgezet door zijn zoon, Sir JOHN BERNARD
BURKE, later Ulster King of Arms, die een groot aantal genealogische naslagwerken op zijn
naam heeft staan. Na de Tweede Wereldoorlog is de ook in ons land door zijn voordrachten en
populariserende werkjes bekende LF.SI.IE G. PINE redacteur geweest.

De titel van dit werk heeft nogal eens gewisseld, maar bleef toch wel steeds zo, dat men de
inhoud ervan herkende. Onder de redactie van PINE en diens opvolger PETER TOWNEND heette
het Burke's Genealogical and Heraldic History of the Peerage, Baronetage; het is thans de 105e
druk gepasseerd. Elk artikel in dit werk noemt eerst de thans levende houder van de titel met
diens directe nageslacht en geeft daarna diens stamreeks. Met name in de latere drukken vindt
men in het kader van die stamreeks dan ook de zijtakken behandeld, voor zover daar op dit
moment dan nog leden van in leven zijn. Plaatsnamen (van geboorte, huwelijk en overlijden)
worden (vrijwel) nergens genoemd; van de aangehuwden wordt wel de vader, maar niet de
moeder opgegeven.

Essentieel is, dat dit werk uitsluitend de nu levende peers en baronets behandelt; uitgestor-
ven geslachten (of beter gezegd: uitgestorven titels) zal men er vergeefs in zoeken. Daartoe
bestaat eigenlijk alleen Sir BERNARD BURKE'S (reeds in 1883 verschenen, enkele malen onge-
wijzigd herdrukte) A Genealogical History of the Dormant, Abeyant, Forfeited and Extinct
Peerages of the British Empire. Een handige klapper op alle in enigerlei werk van „Burke"
behandelde geslachten biedt HUGH MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke's Family Index, Lon-
don 1976.

Welnu, in Burke's Peerage was Lady Diana Spencer spoedig gevonden.
Zij behoort tot de Spencer's, d.w.z. het geslacht waartoe ook de hertogen
van Marlborough behoren, alsmede Sir Winston Churchill. Op het hierna
volgende schema A ziet men, hoe die verwantschap in de rechte manslijn
bestaat. Aangezien Burke (en ook andere genealogische literatuur) niet uit-
gaat van de bloedverwantschap, maar van de vererving van de titel, moet
men de Dukes of Marlborough onder de M zoeken en de Earls Spencer on-
der de S. Beide takken van ditzelfde geslacht stammen in de manslijn dus af
van de Earls of Sunderland, en aangezien die titel al lang niet meer bestaat,
vindt men de verdere voorouders niet meer in Burke's Peerage. Men zal
daartoe dus elders dienen te zoeken, en met name dan in The Complete
Peerage.

Dit grote werk (13 delen in 14 kloeke banden) heeft bijna een halve eeuw nodig gehad om te
verschijnen en heeft dan ook diverse eindredacteuren en talloze medewerkers gehad; de cor-
recte bibliografische aanduiding luidt G. E. COKAYNE, The Complete Peerage of England,
Scotland, Ireland, Great Britain and the United Kingdom; extant, extinct or dormant. London
1910-'59.

Enerzijds biedt dit werk minder: de Baronets (die men als de „bovenlaag" van de gentry kan
beschouwen) komen er niet in voor; het beperkt zich dus tot de eigenlijke adel, de peers. An-
derzijds biedt dit werk meer, en wel véél meer. In de eerste plaats behandelt het, in alfabeti-
sche volgorde, alle adelstitels, ook de al lang uitgestorvene, zo nodig vanaf de Middeleeuwen
tot op het jaar van verschijnen van het desbetreffende deel; ook hier gaat het echter, strikter
nog dan in Burke's Peerage, uitsluitend om de dragers van de titel. Broers en zusters, laat
staan verwanten in de zijlinie, zal men er in het algemeen dan ook niet in vinden.

Belangrijker is echter, dat dit grote seriewerk massa's details, vaak keurig met bronvermel-
ding, biedt. In de eerste plaats vindt men hier (vaak, maar toch niet altijd) wél de plaatsaandui-
dingen. Bovendien vindt men hier van de aangehuwden niet alleen de vader, maar ook de
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A. de geslachten Spencer en Churchill

Henry Spencer
lst Earlof Sunderland

1620-1643

Robert Spencer
2nd Earl of Sunderland

1641-1702

Charles Spencer
3rd Earl of Sunderland

1674-1722

Winston Churchill
1630-1688

I
John Churchill

lst Duke of Marlborough
1650-1722

-Anne Churchill
1682-1716

I
Charles Spencer

3rd Duke of Marlborough
1706-1758

George Spencer
4th Duke of Marlborough

1738-1817
I

George Spencer Churchill
5th Duke of Marlborough

1766-1840

George Spencer Churchill
6th Duke of Marlborough

1793-1857

John Winston Spencer Churchill
7th Duke of Marlborough

1822-1883

John Spencer of Althorp
1708-

John Spencer
lst Earl Spencer

1734-1783

I
George John Spencer

2nd Earl Spencer
1758-1834

Frederick Spencer
4th Earl Spencer

1798-1857

Arabella Churchill
1648-1730

(+ koning Jacobus II)

Henrietta FitzJames
1669-1730

James Waldegrave
lst Earl Waldegrave

1684-1741
I

James Waldegrave
2nd Earl Waldegrave

1715-1763
I

Anne Horatia Waldegrave
gest. 1801

x
Hugh Seymour

zie tabel B

I
Horace Beauchamp Seymour

1791-

George Spencer Churchill
8th Duke of Marlborough

1844-1892

I
Charles Spencer Churchill
9th Duke of Marlborough

1871-1934
John Spencer Churchill

lOth duke of Marlborough
1897-1972

John Spencer Churchill
1 lth Duke of Marlborough

geb. 1926

Randolph Henry
Spencer Churchill

1849-1895

I
Winston Leonard
Spencer Churchill

1874-1965
zie Gens Nostra
jg. XX (1965)

pag. 79-86

x-Adelaide Horatia
Elizabeth Seymour

1825-1877

Charles Robert Spencer
6th Earl Spencer

1857-1922

Albert Edward John Spencer
7th Earl Spencer

1892-1975

Edward John Spencer
8th Earl Spencer

geb.1924

Lady Diana Frances Spencer
geb.1961
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moeder opgegeven. Maar bovenal vindt men er, in het ene artikel meer, in het andere wat min-
der, tal van gegevens die een doorsnee-redactie van een continentaal-Europese uitgave niet
gauw in druk zou doen verschijnen: de inkomsten, faillissementen, merkwaardige „zaakjes",
beledigingen tussen de heren onderling, hun bastaarden, scheve schaatsen die zij in de politiek
hebben gereden, enz., enz.; alles netjes met opgave van de contemporaine bronnen. Het is ei-
genlijk dezelfde combinatie van „openheid" en degelijkheid, die men ook aantreft in de artike-
len van The Dictionary of National Biography (66 delen, London 1885-1904) of in de moderne-
re Britse doorsnee-biografie.

Welnu, met behulp van The Complete Peerage vindt men dan de achter-
eenvolgende Earls of Sunderland, en aangezien-de eerste daarvan een zoon
was (2nd) Baron Spencer of Wormleighton, kan men dan met dat artikel de
stamreeks nog opvoeren tot diens vader, de in 1570 geboren Sir Robert
Spencer. Uit de annotatie ter plaatse blijkt dan, dat diens (niet-adellijke)
voorouders nog drie generaties verder terug bekend zijn tot een zekere Sir
John Spencer (overl. 1522) die zowel in Warwickshire als in Northhamp-
tonshire grond bezat; de wel beweerde afstamming van het Middeleeuwse
geslacht Le Despenser zou echter fictief zijn. De literatuur waar daar ter
plaatse naar verwezen wordt was mij niet toegankelijk; GEORGE W. MAR-
SHALL, The Genealogist's Guide, 4th ed., London 1903, herdrukt in op-
dracht van Heraldry Today 1967 en 1973 (een soort Britse „Beresteyn").

Conclusie: wanneer we de oudst bekende voorvader (de in 1552 gestor-
ven Sir John Spencer) als eerste generatie rekenen, dan behoort Lady Dia-
na tot de 16e generatie en de huidige Duke of Marlborough tot de 17e.

De onderlinge verwantschap tussen Lady Diana en de huidige Duke of Marlborough is, in de
manslijn, vrij ver: beiden stammen af uit het op 2.1.1700 gesloten (tweede) huwelijk van de
3rd Earl of Sunderland met de tweede dochter van de beroemde veldheer uit de Spaanse Suc-
cessie-Oorlog, John Churchill, Duke of Marlborough.

Naar bloedverwantschap gerekend, bestaat er echter een veel nauwere relatie: de jongste
van de zeven dochters van de lst Duke of Abercorn (zie blz. 229 onder VI), Albertha, huwde
in 1869 met George Spencer Churchill, die op dat moment nog de courtesy-title van Marquess
of Blandford voerde, maar na het overlijden van zijn vader de 8th Duke of Marlborough werd
(zie tabel A). Dit huwelijk, waaruit de latere Marlborough's stammen, was niet gelukkig; hij
was vrij los van levenswandel, zij was berucht om haar practical jokes. Toen op een gegeven
ochtend de markies het deksel van de schaal af haalde, waarin hij zijn bacon and eggs ver-
wachtte, lag daar een schattig roze baby-popje. Lady Blandford kan haast niet hebben gewe-
ten, dat toen juist in november 1881 Lady Aylesford in Parijs een zoon ter wereld had ge-
bracht, waarvan Lord Blandford de vader was. Hoe het ook zij, His Lordship was not amused,
en verliet zijn vrouw voorgoed; in februari 1883 werd de scheiding uitgesproken. (A. L. Row-
SE, The Later Churchills, London 1958; herdrukt in de Penguin Books).

Tot zover dan de familie van vaderszijde. Boeiender echter wordt het
beeld, wanneer men de kwartierstaat gaat opstellen. Wie ook maar enigs-
zins bekend is met de Britse geschiedenis, komt slag op slag bekende namen
tegen: veel parlementsleden, officieren (generaals, maar b.v. ook admiraal
Seymour, tijdgenoot van Nelson), bankiers (Baring), diverse prirne minis-
ters (Grey, de man van de Reformbill van 1832, maar ook Robert Walpo-
le), de koningen Karel II en Jacobus II (zoals reeds hierboven gememo-
reerd), maar ook hun ministers, Sir Josiah Child (een van de eerste denkers
over economische vraagstukken), enz., enz.
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Het gaat uiteraard niet aan, hier een „complete" kwartierstaat te geven;
dat zou (gesteld al, dat men er de tijd voor had) zeker net zulke kloeke
boekdelen vullen als de kwartierstaat van Prince Charles, die enkele jaren
geleden in boekvorm gepubliceerd werd. Nederlandse lezers zullen echter
in eerste instantie geïnteresseerd zijn in mogelijke Nederlandse kwartieren
van de bruid. Welnu, die zijn er, zelfs al in de 18e eeuw. Van „onderaf"
werkend, stuit men als eerste op Elisabeth van Keppel, kleindochter van
Geertruida van der Duyn en Arnold Joost van Keppel, de grote gunsteling
van de koning-stadhouder in diens latere jaren. Curieus is het dan te weten,
dat Prince Charles via zijn grootmoeder (H.M. Queen Elizabeth the Queen
Mother) afstamt van diens voorganger in de gunst van Willem III, namelijk
Hans Willem Bentinck (zie Gens Nostra jg. VIII, 1953).

Langs een iets andere lijn (zie tabel C) komt men, twee generaties hoger,
op Margaretha Cecilia Munter, en daarmee op diverse Amsterdamse burge-
meestersgeslachten; ten aanzien van haar kwartieren waren onze leden Jhr.
Mr. R. C. C. de Savornin Lohman en Ir. G. L. Meesters zo vriendelijk, mij
enkele gegevens ter beschikking te stellen, waarvoor ik hen hier gaarne
dank.

En dan, nog hoger, komt men langs weer andere lijnen op niemand min-
der dan Willem de Zwijger; iets waarop voor, zover mij bekend tot op dit
moment nog niemand heeft gewezen.

In overleg met de redactie van Gens Nostra, maar onder dankzegging
voor de vrijheid die deze mij daarin wilde laten, volgen hierna als toelich-
ting op de diverse tabellen de uitgewerkte afstammingslijnen van Willem de
Zwijger, Adam van der Duyn, en Margaretha Cecilia Munter.

Enkele opmerkingen betreffende de Britse adel

Tot goed begrip van de hierna volgende afstammingslijnen zijn enkele opmerkingen betref-
fende de Britse adel wellicht dienstig. In de eerste plaats dient men te beseffen, dat in Groot-
Brittannië de adel nog altijd een levend begrip is: nog steeds vinden adelsverheffingen plaats,
en op enkele (zij het zeer ondergeschikte) punten heeft de adel, via het House of Lords (Ho-
gerhuis), nog steeds zekere invloed in het staatsbestel.

Ten tweede echter (en dat is een essentieel verschil met wat wij op het continent gewend
zijn) moet men bedenken dat in een gezin, zolang de vader nog leeft, alleen hij van adel is; zijn
kinderen zijn juridisch dan nog gewoon burger, ook al voert de oudste zoon dan in de maat-
schappelijke omgang waarschijnlijk een van diens lagere titels bij wijze van „courtesy-title".

Zo behoort op dit moment alleen de vader van Lady Diana Spencer, Edward John (8th) Earl
Spencer, tot de adel (nobility, peerage) en heeft dientengevolge rechtens zitting in het Hoger-
huis; haar broer daarentegen is, ook al voert hij de lagere titel van Viscount Althorp, een ge-
woon burger zolang hun vader nog leeft, en kan dus (ook als „Viscount") zitting hebben in het
Lagerhuis. De diverse rangen binnen de peerage zijn de volgende:
1. Duke (zijn echtgenote: Duchess): hertog, resp. hertogin. De hertogstitel kwam met Willem

de Veroveraar naar Engeland en bleef lange tijd beperkt tot de drager van de kroon, die
immers hertog van Normandië was. Pas Eduard III maakte in 1337 de Black Prince tot Du-
ke of Cornwall en zijn derde zoon Henry tot Duke of Lancaster (beide met inkomsten), ter-
wijl de andere zoons de titels (zonder afzonderlijke inkomsten) kregen van Duke of Claren-
ce, Duke of Gloucester en Duke of York. Richard II (reg.: 1377-1399) ging er voor het
eerst toe over, personen buiten de koninklijke familie tot hertog te verheffen; nadat hun
aantal in de 15e en 16e eeuw sterk was afgenomen, gingen de Stuarts weer over tot het ver-
lenen van deze titel, o.a. voor hun bastaarden. Er zijn momenteel 27 Dukes; de oudste titel
is die van Norfolk (1483), de jongste die van Fife (1900).
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2. Marquess (zijn echtgenote: Marchioness): markies, resp. markiezin. Ook deze rang werd
voor het eerst door Richard II ingesteld. Thans zijn er 38.

3. Earl (zijn echtgenote: Countess, zo b.v. de (stief)moeder van Lady Diana: Countess Spen-
cer): graaf, resp. gravin. In het Angelsaksische Engeland stond de earl aan het hoofd van
een shire; het was een beambte des konings, belast met het totale bestuur van een county.
Willem de Veroveraar maakte het earldom erfelijk (onder belening met land) en weldra
werd „earl" alleen nog maar een titel; de functies van de earl gingen eerst over op de deputy
of viscount, later op de sheriff. Tegenwoordig is de historische herkomst van het woord zo-
zeer vergeten, dat de titel vóór de familienaam gevoerd kan worden (Earl Spencer). Er zijn
ongeveer 200 Earls. Het woord „count" wordt alleen gebruikt voor een buitenlandse graaf.

4. Viscount (zijn echtgenote: Viscountess): burggraaf, resp. burggravin. In Engeland werd met
vicecomes de permanente vervanger van de earl (dus de sheriff) aangeduid; als zuivere titel
schijnt deze rang voor het eerst door Hendrik IV (reg. 1399-1413) verleend te zijn; in
Groot-Brittannië kent men momenteel ca. 140 viscounts.

5. Baron (zijn echtgenote: Baroness) is de laagste rang in de peerage. Het woord heeft in de
Middeleeuwen een hele ontwikkeling doorgemaakt: van „man" tot „leenman" tot „leen-
man-des-konings" (tenant-in-chief). Als titel begint de verlening onder Richard II. Momen-
teel zijn er ruim 500 Barons.

De dragers van deze vijf titels zijn Lords; de marquesses, earls en viscounts worden gewoon-
lijk met „Lord" aangeduid (Lord Spencer); de baron uitsluitend (b.v. Lord and Lady Beaver-
brook; niemand zegt „Baron Beaverbrook").

Binnen deze dus scherp omlijnde adel bestaat een nauwkeurige volgorde (Order of Prece-
dence). Na de leden van het koninklijk huis en de hoge hoffunctionarissen (de Members of the
Household: Lord Steward, Lord Chamberlain, Master of the Horse, etc.) komen de dukes, de
marquesses, de earls, de viscounts en de barons. Binnen elke groep (dus b.v. bij de Dukes on-
derling) is dan de rangvolgorde als volgt: 1. dukes of England, 2. dukes of Scotland; 3. dukes of
Great Britain (d.w.z. degenen wier titel werd ingesteld na de Union met Schotland in 1707,
maar vóór 1801), 4. dukes of Ireland (d.w.z. in Ierland verleende peerages, tot 1801), 5. dukes
of the United Kingdom and dukes of Ireland (titels verleend na 1801). Heeft men meer dan één
„duke-van-dezelfde-categorie", dan wordt de volgorde bepaald door de datum van de verle-
ning (creation). Zenuwachtige gastvrouwen dienen bij het maken van een tafelschikking dus
Burke's Peerage bij de hand te hebben, of anders Who's Who, waar de jaartallen van die titels
ook in staan; bovendien geeft H.M. Stationery Office regelmatig de Order of Precedence uit.

Dat heeft soms komische gevolgen: in 1675 wilden zowel Louise de Kéroualle (Duchess of
Portsmouth), als Barbara Villiers (Duchess of Cleveland), die elkaar niet konden luchten of
zien, elk hun koninklijke bastaard-zoontjes tot Duke doen verheffen, maar alles zou ervan af-
hangen wie het eerste de letters patent door de kanselier uitgevaardigd kreeg. Louise ge-
bruikte toen de goede contacten die zij met Lord Danby had om hem te bewegen, haar advo-
caat nog om middernacht te ontvangen, als hij in de koets zou stappen voor een badkuur van
enkele weken in Bath en daarna dus voorlopig onbereikbaar zou zijn. Het lukte, en Barbara
was te laat . . . Zodoende heeft tot op heden de Duke of Richmond de voorrang boven de Du-
ke of Grafton; van beide jonge hertogjes stamt Lady Diana af, van Richmond zelfs twee keer
(zie tabel C).

Naast de eigenlijke adel bestaat in Groot-Brittannië ook nog de gentry, een niet goed af te
grenzen groep, die men het beste kan omschrijven als (zeker vroeger) landbezittende edelen
die een wapen voeren, die niet door handenarbeid of in ondergeschikte functies hun brood ver-
dienen; misschien te vergelijken met wat men in Holland vroeger de „weigeborenen" noemde.
Die geslachten kunnen zeer oud zijn (van enkele gaat de bewezen stamboom zelfs terug tot de
dagen van de Normandische verovering) en zijn soms ook bepaald welgesteld. Voor deze
groep zijn twee titels beschikbaar: knight en baronet, maar de aldus geëerde blijft „commo-
ner".

De knight (ridder) werd in de Middeleeuwen door belening met een knight's fee (ridderleen)
tot wapendienst verplicht; later werd de titel meestal zonder bijzondere formaliteiten zoals rid-
derslag en accolade verleend aan mannen in aanzienlijke positie, wier verdiensten men wil
eren.

De titel Baronet (letterlijk: kleine baron; afkorting: Bart.) werd in 1611 door Jacobus I inge-
steld om aan geld te komen; de baronet kreeg de voorrang boven de knight en verkreeg erfe-
lijkheid van zijn titel in mannelijke lijn.
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Lijst van gebruikte afkortingen
B.A. Bachelor of Arts (ongeveer: kandidaat in de letteren).
C.B. Companion of the Bath (zie ook bij K.B.).
co. county (graafschap. Geen rekening is gehouden met de regionale her-indeling van

de laatste jaren; ook zijn nog de bekende standaard-afkortingen gebruikt, zoals
Midx. = Middlesex (opgegaan in Londen), Oxon (Oxfordshire) en Beds (Bed-
fordshire).

D.B.E. Dame Commander of The Most Excellent Order of the British Empire (Orde in-
gesteld door George V in juni 1917, om met name niet-militaire verdiensten te be-
lonen, bestaande uit 5 klassen. De bovenste twee daarvan brengen automatisch
knighthood met zich mee).

(E.) adelstitel in the peerage of England.
F.R.S. Fellow Royal Society. De Royal Society (te vergelijken met een Akademie van

Wetenschappen) werd in 1660 gesticht door Karel II; in 1901 heeft men echter de
humaniora uitgesloten, zodat de Royal Society nu alleen nog maar de exacte we-
tenschappen bestrijkt.

G.C.V.O. Knight (Dame) Grand Cross of The Royal Victorian Order. Deze orde werd inge-
steld door koningin Victoria op 21 april 1896, om naar haar persoonlijk goeddun-
ken (dus buiten regeringsverantwoordelijkheid) personen mee te decoreren die de
souverein belangrijke persoonlijke diensten hadden bewezen.

(I.) adelstitel in the peerage of Ireland.
K.B. Knight of The Most Honourable Order of the Bath. Deze orde bestond reeds in

1399, maar raakte na Karel II in onbruik. Koning George I herstelde de orde in
1725 op aanraden van prime minister Robert Walpole om rijke en invloedrijke
peers aan zich te binden die voor (nog weer) een titel of voor geld ongevoelig wa-
ren. Bovendien hielp het, om de aandrang om met de Garter onderscheiden te
worden wat te verminderen. De orde telt drie klassen (Grand Cross, comman-
ders, companions); volgens de huidige statuten is het maximale totaal aantal leden
1498.

K.C.H. Knight Commander of Hanover.
K.G. Knight of The Most Noble Order of the Garter (Orde van de Kousenband). Deze

orde (de hoogste die Groot-Brittannië kent) werd (waarschijnlijk) gesticht in
1348. De orde kent maar één klasse en telt, behalve de koning(in) als souverein,
maximaal 25 leden; buitenlandse staatshoofden gelden als extra knight, resp. lady.

K.T. Knight of the Most Ancient and Most Noble Order of the Thistle (Orde van de
Distel); de hoogste Schotse onderscheiding, her-ingesteld door Jacobus VII van
Schotland (= Jacobus II van Engeland) op 29 mei 1687. Eén klasse van 16
Knights.

M.A. Master of Arts (ongeveer: doctorandus in de letteren).
M.P. Memberof Parliament (lid van het Lagerhuis).
P.C. Privy Councillor, lid van de Privy Council. Dit lichaam, waarvoor in onze Neder-

landse staatsinrichting geen parallel bestaat, ontstond in de Middeleeuwen als een
kleinere raad uit de Grote Raad van de koning. Maar gaandeweg werd deze klei-
nere (vandaar: privy) raad toch ook weer te groot om hanteerbaar te zijn, en
vormde zich, als commissie daaruit, het kabinet. De Privy Council bestaat nog
steeds, maar heeft vrijwel alleen formele en ceremoniële betekenis. Lid ervan
zijn: de zittende ministers, alle vroegere ministers, een aantal hoge dignitarissen
(bisschoppen, rechters, ambassadeurs) en verder personen op wier oordeel men
prijs stelt.

(S.) adelstitel in the peerage of Scotland.

De dubbele afstamming van Willem de Zwijger

A. via Nassau-Beverweerd
I. Willem I de Zwijger, graaf van Nassau, Katzenelnbogen. Vianden en Diez, geb. Dillen-

burg 24.4, ged. ald. 4.5.1533; door het overlijden van zijn neef René van Chalon in 1544 prins
van Oranje, heer van Breda en tal van andere heerlijkheden in de Nederlanden en Bourgon-
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dië; stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht en lid van de Raad van State nov. 1555; rid-
der in de Orde van het Gulden Vlies 30.1.1556; moet de Nederlanden verlaten en legt zijn
functies neer 1567; door de eerste vrije Statenvergadering te Dordrecht erkend als stadhouder
1572; leider van de opstand tegen Spanje; Vader des Vaderlands; vermoord Delft 10.7.1584,
begr. ald. (Nieuwe Kerk), tr. (2) Leipzig 24.4.1561 (ontbonden 1571) Anna prinses van Sak-
sen, geb. 23.12.1544, overl. Dresden 18.12.1577, begr. Meissen, dr. van Maurits hertog en
keurvorst van Saksen, markgraaf van Meissen, en Agnes landgravin van Hessen; tr. (3) Brielle
12.6.1575 Charlotte de Bourbon, geb. 1546/47, overl. Antwerpen 5.5.1582, dr. van Lodewijk II
de Bourbon, hertog van Montpensier, en Jacqueline de Longwy. Uit het 2e huwelijk: Maurits,
zie hieronder. Uit het 3e huwelijk: Louise Juliana (zie blz. 223).

II. Maurits graaf van Nassau, enz., geb. Dillenburg 13.11.1567; stadhouder, kapitein-gene-
raal en admiraal van Holland en Zeeland 1585; bij afzonderlijk besluit der Staten van Holland
getiteld „geboren Prins van Oranje" 1585; na 1590 ook stadhouder van Utrecht, Gelderland en
Overijssel; beroemd veldheer; erft het graafschap Meurs 25.5.1600; door het overlijden van
zijn halfbroer Philips Willem (20.2.1618) prins van Oranje; ook stadhouder in Groningen en
Drente 1620; overl. 's-Gravenhage 23.4.1625. Hij had drie zoons bij Margarelha van Mechelen,
geb. ca. 1581, Vrouwe van Vrijehoeven, overl. 's-Gravenhage 17.5.1662, begr. Leiden (Pie-
terskerk), dr. van jonker Cornelis van Mechelen, schepen van Lier, en Barbara van Nassau.

Prins Maurits was het eerste lid van ons vorstenhuis dat werd opgenomen in de Orde
van de Kouseband. Over de vele verwikkelingen waarmee dat gepaard ging zie men A.
TH. VAN DEURSEN, Honni soit qui mal y pense?, Amsterdam 1965. Zegels waarop hij de
garter om het wapenschild voert zijn van hem niet bekend, wel enkele penningen (zie
E. J. THOMASSEN A THUESSINK VAN DER HOOP, Het Wapen van Maurits, prins van
Oranje, in: De Nederlandsche Leeuw, 43 (1925) kol. 131-141).

III. Lodewijk van Nassau, geb. waarschijnlijk eind 1602; door erfenis van zijn vader heer
van Beverweerd 1625; erft van zijn broeder Willem de heerlijkheid van de Lek 1627; onder-
scheidt zich bij het beleg van 's-Hertogenbosch 1629, kolonel 1629; commandeerde na 1635 het
regiment Rosencrants; generaal-majoor en gouverneur van Bergen op Zoom 1643; van 's-Her-
togenbosch 1658; ambassadeur naar Engeland 1660; overl. 's-Gravenhage 28.2, begr. ald. (Ja-
cobskerk) 6.3.1665, tr. (huw. voorw. 7.4.1630) Isabella gravin van Hoorne, begr. Ouderkerk
a/d IJssel 7.5.1664, dr. van Willem Adriaan graaf van Hoorne, heer van Kessel, gouverneur
van Heusen, en Elisabeth van der Meeren.

Voor de kwartieren van dit echtpaar zie men DRS. J. VISSER, Enige nieuwe gegevens
over de kwartieren van Maurits graaf van Nassau-La Lecq, in: De Nederlandsche
Leeuw 65 (1948) kol. 180-186. De daar nog ontbrekende kwartieren De Gottignies zul-
len vermoedelijk vrij eenvoudig in Brussel zijn aan te vullen; zie F. V. GOETHALS,
Indicateur Nobiliaire ( . . . ) , Bruxelles 1869, maar vooral HENRY-CHARLES VAN PARUS,
Inventaire analytique du Fonds Houwaert - De Grez, Bruxelles 1971.

IV. Elisabeth van Nassau-Beverweerd, ged. 's-Gravenhage 28.12.1633, hofdame (Groom of
the Stole) van de koningin van Engeland 16.1.1681, overl. Londen 18.1.1718. tr. maart 1664 of
'65 Henry Bennet, geb. Arlington, co. Middlesex 1618; studeerde aan het Christ Church Colle-
ge, Oxford; behoort tot de royalisten in de Engelse burgeroorlog; voegt zich bij de Stuarts in
ballingschap 1654; na de Restauratie (1660) Keeper of the Privy Purse; leidt als Secretary of
State sinds 1662 de Britse buitenlandse politiek (met tal van intriges en draaierijen, die hem
gaandeweg bij iedereen gehaat maken); Earl of Arlington, Viscount Thetford 22.4.1672; K.G.
15.6.1672; wordt, na in het House of Commons te zijn aangeklaagd, tot aftreden gedwongen
11.9.1674; daarna Lord Chamberlain (doch zonder invloed) tot zijn overlijden, overl. Euston
28.7.1685, zn. van John Bennet en Dorothy Crofts.

V. Isabella Bennet, geb. 1666/67; door het overlijden van haar vader Countess of Arlington,
Viscountess Thetford en Barones Arlington (in her own right) 28.7.1685; overl. Euston 7.2,
begr. 15.2.1723, tr. (1) Goring House 1.8.1672 (en opnieuw Whitehall 6.11.1679) Henry Fitz-
roy, geb. 2.9.1663; ter gelegenheid van zijn huwelijk verheven tot Baron Sudbury, Viscount
Ipswich en Earl of Euston (co. Suffolk) 16.8.1672; kort daarop verheven tot Duke of Graf ton
(co. Northampton) 11.9.1675; K.G. 31.8.1680; Vice Admiral of England 1682-89; heeft zitting
in het House of Lords sinds 9.11.1685; behoort met John Churchill (de latere Duke of Marlbo-
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rough) tot de eersten die in 1688 de zijde van Willem III kiezen nadat deze in Engeland geland
is; neemt deel aan de zeeslag bij Beachy Head 30.6.1690; dodelijk gewond bij het beleg van
Cork 28.9, overl. 9.10.1690, begr. Euston (co. Suffolk), illegitieme zoon van Karel II, koning
van Engeland en Schotland bij Barbara (Villiers) Duchess of Cleveland; tr. (2) St. Mary's,
Whitechapel (Londen) 14.10.1698 Thomas Hanmer, geb. Bettisfield Park (Hanmer, Flintshire)
24.9.1677; studeerde aan het Christ Church College, Oxford; (4th) Baronet Hanmer na het
overlijden van zijn oom Sir John Hanmer 1701; M.P. (Tory) voor Thetford 1701; voor Suffolk
1708-27; Speaker of the House of Commons 16.2.1714-sept. 1715 in welke functie hij essentieel
bijdraagt tot de opvolging van het Huis Hannover na het overlijden van Queen Anne; trekt
zich terug uit het parlement 1727 en wijdt zich daarna voornamelijk aan literatuur (geeft in
1744 de werken van Shakespeare uit); overl. Mildenhall 5.5.1746; begr. Hanmer, zn. van Wil-
liam Hanmer en Peregrina North. Uit het eerste huwelijk:

VI. Charles Fitzroy, geb. Arlington House, Midx., 25.10, ged. 30.10.1683; aanvankelijk ge-
titeld Earl of Euston; door het overlijden van zijn vader (2nd) Duke of Grafton 9.10.1690; Lord
Lieutenant of Suffolk 1705-57; P.C. 31.8.1715; Lord Justice of Ireland 1715-17; Viceroy of Ire-
land 1720-24; K.G. 27.3.1721; door het overlijden van zijn moeder Earl of Arlington etc.
7.2.1723; Lord Chamberlain of the Household 1724-57; overl. Euston 6.5, begr. ald.
13.5.1757, tr. Chelsea 30.4.1713 Henrietta Somerset, geb. 27.8.1690, overl. in het kraambed
(Old Bond Str., Midx.) 9.8, begr. Euston 17.9.1726, dr. van Charles Somerset, Marquess of
Worcester, en Rebecca Child.

VII. Isabella Grafton, geb. 19.7.1726, overl. Lower Grosvenor Str., Midx., 10.11, begr. Ar-
row (co. Warwick) 20.11.1782, tr. 29.5.1741 Francis Seymour-Conway, geb. Lindsey House,
Chelsea, Midx., 5.7, ged. ald. 2.8.1718; Baron Conway door het overlijden van zijn vader
3.2.1732; verheven tot Viscount Beauchamp en Earl of Hertford 3.8.1750; kamerheer van
George II en George III 1751-64; K.G. 18.11.1756; Lord Lieutenant van het graafschap War-
wick 1757-94 en het graafschap Montgomery 1775-76; P.C. 1.6.1763; verheven tot Earl of Yar-
mouth en Marquess of Hertford 5.7.1793; overl. Putney (Surrey) 14.6, begr. Arrow 23.6.1794,
zn. van Francis Seymour, lst Lord Conway, en diens derde echtgenote, Charlotte Shorter.

Charlotte Shorter was een dochter van John Shorter, Lord Mayor van Londen en han-
delaar op de Oostzee. Zij had een zuster, Catherine, die in 1700 gehuwd was met Sir
Robert Walpole, die per traditie als de eerste prime minister beschouwd wordt en die
deze positie meer dan twintig jaar lang (1721-42) bekleedde. Uit dat huwelijk werden
drie zoons geboren: Robert, Edward en Horace, deze laatste vooral bekend om zijn
brieven waarin hij ongegeneerd feiten en opinies geeft over vele, vele tijdgenoten.

VIII. Hugh Seymour, geb. 29.4.1759; voert aanvankelijk als familienaam Conway; treedt in
de Royal Navy 1770; lieutenant 10.8.1776; commander 18.6.1778; captain 8.2.1779; noemt
zich na het overlijden van zijn vader Seymour; vlagofficier 1.6.1795; Lord of the Admiralty
(maar steeds op zee) maart 1795-98; vice-admiraal 14.2.1799; opperbevelhebber van Jamaica
aug. 1799; verovert zomer 1800 Suriname op de Nederlanders, overl. Jamaica 5.9.1801, tr.
2.4.1786 Anne Horatia Waldegrave, overl. 12.6.1801, dr. van James Waldegrave, (2nd) Earl
Waldegrave, en Maria Walpole.

' Maria Walpole was een illegitieme dochter van Sir Edward Walpole (zie boven).

IX. Horace Beauchamp Seymour, kolonel, K.C.H., geb. 27.11.1791, tr. Elizabeth Malet,
overl. 18.1.1827, dr. van Lawrence Palk, 2nd Baronet Malet.

X. Adelaide Horatia Elizabeth Seymour, geb. 27.1.1825, overl. Guilsborough (co. North-
ampton) 29.10.1877, tr. St. James's (Westminster) 9.8.1854 Frederik Spencer, geb. in het ge-
bouw van de Admiralty, Whitehall, 14.4.1798, ged. St. Martin's-in-the-Fields; treedt als adel-
borst in de Royal Navy 18.9.1811; lieutenant 14.7.1818 (doorloopt vervolgens alle officiersran-
gen; gepensioneerd als vice-admiraal in 1857); onderscheidt zich in de zeeslag bij Navarino
20.10.1827; C.B. 13.11.1827; M.P. (Whig) voor Worcestershire 1831-32, voor Midhurst 1832-
34 en 1837-41; door het kinderloos overlijden van zijn broeder (1.10.1845) (4th) Earl Spencer;
P.C. 8.7.1846; Lord Chamberlain of the Household 1846-48; K.G. 23.3.1849; Lord Steward of
the Household 1854-57; overl. Althorp 27.12.1857; begr. Brington 2.1.1858; wedr. van Geor-
giana Elizabeth Poyntz, zn. van George John Spencer, 2nd Earl Spencer en Lavinia Bingham.
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B. de afstamming van Willem de Zwijger

Willem I prins van Oranje
1533-1584

1
Maurits prins van Oranje

1567-1625
Louise Juliana v. Oranje-Nassau

1576-1644

Lodewijk v. Nassau-Beverweerd
1602-1665

Elisabeth v. Nassau-Beverweerd
1633-1718

Isabella Bennet
Countess of Arlington

1666/7-1723

Charles Fitzroy
2nd DukeofGrafton

1683-1757

Isabella Grafton
1726-1782

Hugh Seymour
1759-1801

I
Anne Horatia Waldegrave

zie tabel A
Horace Beauchamp Seymour

1791

Adelaide Horatia
Elizabeth Seymour

1825-1877

I
Charles Robert Spencer

6th Earl Spencer
1857-1922

Albert Edward John Spencer —
7th Earl Spencer

1892-1975

Friedrich V. keurvorst v. d. Palts
1596-1632

Karl I. Ludwig keurvorst v. d. Palts
1618-1680

I
Raugrafin Karoline

1659-1696

Frederica v. Schönberg
ca. 1687-1751

I
Louisa Caroline Darcy

gest. 1778

Louisa Kerr

Charles Lennox
4th Duke of Richmond

1764-1819
Charles Gordon-Lennox
5th Duke of Richmond

1791-1860

Catherine Cecilia Gordon-Lennox
1838-1910

Rosalind Cecilia Bingham
1869-1958

-Cynthia Elinor Beatrix Hamilton
1897-1972

Edward John Spencer
8th Earl Spencer

geb.1924

I
Lady Diana Frances Spencer

geb.1961
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XI. Charles Robert Spencer, geb. 30.10.1857; M.A. Trinity College, Cambridge; M.P. voor
noordelijk Northamptonshire 1880-85, voor de Middle Division Northamptonshire 1885-95 en
1900-05; verheven tot Viscounl Althorp of Great Brington (co. Northampton) 19.12.1905; vre-
derechter en Lord Lieutenant of Northamptonshire 1908; P.C.; Lord Chamberlain of the
Household 1905-12; door het kinderloos overlijden van zijn halfbroer (13.8.1910) (6th) Earl
Spencer, G.C.V.O. 1911; K.G. 1913; overl. 26.9.1922, tr. 25.7.1887 Margaret Baring, overl.
4.7.1906, dr. van Edward Baring, (lst) Baron Revelstoke, Director of the Bank of England, en
Louisa Emily Charlotte Bulteel.

XII. Alben Edward John Spencer, geb. 23.5.1892; studeerde aan het Trinity College, Cam-
bridge; B.A. 1913; kapitein bij het eerste regiment Life Guards; diende in de Eerste Wereld-
oorlog 1914-19; door het overlijden van zijn vader (1922) (7th) Earl Spencer; ere-kolonel van
diverse uit Northamptonshire gerecruteerde leger-onderdelen; M.A. Trinity College, Cam-
bridge, 1946; lid van de raad van bestuur van de Wallace Collection 1945-66; lid van de Stan-
ding Commission on Museums and Galleries 1948-66; voorzitter van de Advisory Council of
Victoria and Albert Museum sinds 1961; ridder van de Johanniter Orde; overl. 1975, tr.
26.2.1917 Cynthia Elinor Beatrix Hamilton, geb. 16.8.1897, overl. 1972 (zie blz. 226).

XIII. Edward John Spencer, geb. 24.1.1924; aanvankelijk getiteld Viscount Althorp; kapi-
tein bij The Royal Scots Greys; diende in de Tweede Wereldoorlog 1944-45; adjudant van de
gouverneur van Zuid-Australië 1947-50; van koning George VI 1950-52 en van koningin Eliza-
beth II 1952-54; begiftigd met de Royal Victorian Order 1954; High Sheriff (1959) en Deputy
Lieutenant (1960) van Northamptonshire; vrederechter van Norfolk (1970); voorzitter van de
National Association of Boys' Clubs; ere-kolonel van The Northamptonshire Regiment; lid van
de Britse Raad voor het Europese Monumentenjaar (1975); door het overlijden van zijn vader
(1975) (8th) Earl Spencer; tr. (1) 1.6.1954 (door echtscheiding ontbonden 1969) Frances Ruth
Burke Roche, geb. 20.1.1936, dr. van Edmund Maurice Burke Roche, 4th Baron Fermoy, en
Ruth Sylvia Smith Gill, tr. (2) 1976 Raine McCorquodale geb. 9.9.1929; lid van de London
County Council voor Lewisham West 1958-65, Westminster City Councillor 1954-65; geschei-
den echtgenote van Gerald Humphry Legge, (9th) Earl of Dartmouth, dr. van Alexander
George McCorquodale en Barbara Cartland. Uit het eerste huwelijk:

XIV. Lady Diana Frances Spencer, geb. 1.7.1961.

B. via de keurvorsten van de Palts

II. Louise Juliana van Oranje-Nassau, geb. Dordrecht 31.3.1576, overl. Koningsbergen
15.3.1644, begr. ald. (Dom), tr. Dillenburg 23.6.1593 Friedrich V. van Palts-Simmern, geb.
Amberg 5.3.1574; keurvorst van de Palts 22.10.1583 (onder voogdij van zijn oom paltsgraaf
Johann Casimir die hem streng calvinistisch opvoedt; zelfstandig na diens overlijden op
6.1.1592); leeft grotendeels voor zijn genoegen en laat de regering in feite over aan bekwame
raadslieden die de Palts tot het anti-Habsburgse centrum in het Duitse Rijk maken; laat het
slot te Heidelberg uitbreiden met de z.g. Friedrichsbau 1601-07; sticht de stad Mannheim met
de vesting Friedrichsburg 1606; hoofd van de op 14.5.1608 tussen een aantal protestantse Duit-
se vorsten gesloten Union; overl. Heidelberg 9.9.1610, begr. ald. (Hl. Geist), zn. van Ludwig
VI keurvorst van de Palts en diens eerste gemalin Elisabeth landgravin van Hessen.

III. Friedrich V. van de Palts, geb. in het jachtslot Deinschwang (Oberpfalz) 26.8.1596;
keurvorst van de Palts 9.9.1610 (onder voogdij van paltsgraaf Johann II. van Zweibrücken tot
26.8.1613); door de Boheemse standen gekozen tot koning van Bohemen 26.8.1619, gekroond
Praag 4.11.1619; vlucht de dag nadat zijn leger door de keizerlijke troepen in de slag op de
Witte Berg (8.11.1620) verslagen is uit Praag onder achterlating van zijn kanselarij; dientenge-
volge spottenderwijze bijgenaamd de Winterkoning; vestigt zich in Nederland; in de rijksban
gedaan 23.1.1621; ziet zijn keurvorstelijke waardigheid overgedragen worden op hertog Maxi-
milian I. van Beieren Regensburg 25.2.1623, die ook de Oberpfalz in pand verwerft; overl.
Mainz 29.11.1632, tr. Londen 24.2.1613 Elizabeth van Engeland, geb. Londen 19.8.1596,
overl. ald. 23.2.1662, begr. Westminster Abbey, dr. van Jacobus I/VI koning van Engeland en
Schotland, en Anna prinses van Denemarken.
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IV. Karl I. Ludwig van de Palts, geb. Heidelberg 1.1.1618; door het overlijden van zijn va-
der keurvorst van de Palts 29.11.1632; staat onder voogdij van zijn oom Ludwig Philipp palts-
graaf van Simmern tot 1.1.1636; ten gevolge van de Westfaalse vrede hersteld in een deel van
het vroegere familiebezit (n.l. de Unterpfalz) als keurvorst van de Palts 24.10.1648 en toen be-
leend met de voor dit nieuwe (achtste) keurvorstendom geschapen waardigheid van Reichs-
Erzschatzmeister (welke functie hij voor het eerst vervult bij de kroning van Ferdinand IV tot
Rooms koning op 18.6.1653); weet ondanks herhaalde Franse militaire acties zijn land weer tot
bloei te brengen; herbouwt het in de Dertigjarige Oorlog verwoeste kasteel Schwetzingen waar
hij zich in 1657 vestigt met zijn tweede echtgenote; overl. bij Edingen 28.8.1680, begr. Heidel-
berg (Hl. Geist), tr. (1) Kassei 22.2.1650 Charlotte van Hessen-Kassei, geb. 30.11.1627; overl.
Kassei 26.3.1686, begr. Heidelberg (Hl. Geist), dr. van Wilhelm V. bijgenaamd der Besten-
dige, landgraaf van Hessen-Kassei en Amalie Elisabeth van Hanau-Münzenberg. Tr. (2) Hei-
delberg 16.3.1657 en Frankenthal 6.1.1658 Loysa (Louise) Maria Susanna von Degenfeld, geb.
Straatsburg 28.11.1634; aanvankelijk hofdame bij keurvorstin Charlotte; na haar huwelijk met
de keurvorst verheven tot Raugrafin (zo ook hun kinderen tot Raugraf, resp. Raugrafin, mits
tegen afstand van alle erf-aanspraken op landen en rechten van het Huis van de Palts)
31.12.1667 met keizerlijk diploma van 11.3.1672; overl. Mannheim 18.3.1677, begr. Concor-
dia-kerk in de vesting Friedrichsburg ald., dr. van Christoph Martin Reichsfreiherr von Degen-
feld, generaal in keizerlijke, Zweedse, Franse en tenslotte Venetiaanse dienst, en (diens nicht)
Anna Maria Adelmann v. Adelmannsfelden.

Uit het huwelijk van Karl I. Ludwig werden twee kinderen geboren: een zoon (Karl II,
die hem opvolgde, maar kinderloos overleed in 1685 hetgeen tot aanpraken van Lode-
wijk XIV op de Palts leidde die deze probeerde door te zetten in de Negenjarige oorlog
die o.a. een totale verwoesting van Heidelberg met zich meebracht) en een dochter, de
door haar levendige briefwisseling bekende „Liselotte" van de Palts, gehuwd met
„Monsieur", de broer van Lodewijk XIV.
Karl I. Ludwig en zijn (eerste) gemalin verdroegen elkaar echter slecht, en weldra liet
de keurvorst zijn ogen vallen op de lieftallige Loysa van Degenfeld; de Latijnse liefdes-
brieven die hij haar schreef hebben lange tijd bewondering opgewekt, totdat bleek dat
zij waren overgeschreven uit „Eurialus et Lucretia" van Enea Silvia Piccolomini (paus
Pius II). In 1657 verklaarde Karl Ludwig zijn huwelijk (eenzijdig) voor geëindigd en
beschouwde hij zich als gehuwd met Loysa. Op aandrang van haar broer werd echter
later toch nog een huwelijk voor een geestelijke gesloten. Uit dit „huwelijk met de lin-
kerhand" werden 13 kinderen geboren, die echter (met uitzondering van de hierna vol-
gende Karoline) allen jong, althans zonder nageslacht, stierven.

V. Raugrafin Karoline Elisabeth, geb. 19.11.1659; overl. Kensington 28.6.1696, begr.
Westminster Abbey 11.7.1696, tr. 4.1.1683 Meinhard graaf von Schönberg, geb. Keulen
30.6.1641; diende in de jaren 1663-68 met zijn vader als officier in Portugal (die daar werd ver-
heven tot erfelijk graaf van Mertola en grande van Portugal), vervolgens in Franse dienst als
maréchal de camp tot de herroeping van het Edict van Nantes (1685); begeeft zich dan in Bran-
denburgse dienst als generaal der cavalerie 25.11.1688; voegt zich bij zijn vader in Engeland
aug. 1689 als General of the Horse; onderscheidt zich in de slag aan de Boyne 1.7.1690 en tij-
dens het beleg'van Limerick; verheven tot Baron of Tara, Earl of Bangor (co. Down) en Duke
of Leinster (I.) 3.3.1691; verscheidene malen opperbevelhebber van alle strijdkrachten in En-
geland gedurende de afwezigheid van Willem III; volgt zijn oudere broer Charles na diens
overlijden op als Baron Teyes, Earl of Brentford (co. Midx.), Marquess of Harwick (co.
Essex) en (3rd) Duke of Schomberg 16.10.1693; P.C. 1695-1714; K.G. 12.8.1703; overl. Hil-
lingdon (Midx.) 5.7.1719, begr. Westminster Abbey 4.8.1719 als laatste van zijn geslacht, zn.
van Friedrich Hermann graaf v. Schönberg en diens eerste echtgenote, zijn nicht Johanna Eli-
sabeth von Schönberg.

VI. Frederica v. Schönberg, gravin van Mertola, geb. Berlijn ca. 1687; overl. 7.8.1751, begr.
Chelmsford (Essex), tr. (1) Hillingdon (Midx.) 26.5.1715 Robert Darcy, geb. Londen
24.11.1681; Lord Darcy and Conyers na de dood van zijn vader op 6.1.1689; (5th) Earl of Hol-
dernesse door het overlijden van zijn grootvader 13.1.1692; Constable van Middleham Castle
1702; Lord Lieutenant van North Riding 1714-22; P.C. 13.2.1718; Lord of the Bedchamber
1719-22; overl. Bath 20.1.1722, begr. Hornby 2.2.1722, zn. van John Darcy en Bridget Sutton.
Tr. (2) Westminster (St. James's) 18.6.1724 Benjamin Mildway, Earl Fitzwalter. Uit het eerste
huwelijk:
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VII. Louisa Caroline Darcy, overl. 15.11.1778, tr. Westminster (St. James's) 6.11.1735 Wil-
liam Henry Kerr, geb. ca. 1713; aanvankelijk getiteld Lord Jedburgh; na het overlijden van
zijn grootvader (28.2.1722) Earl of Ancram; treedt in militaire dienst 1735; raakt (als adjudant
van de Duke of Cumberland) gewond in de slag bij Fontenoy 30.4.1745; commandeert de cava-
larie op de linkervleugel in de slag bij Culloden 16.4.1746 (wordt uiteindelijk generaal in
1770); M.P. (Whig) voor Richmond (co. York) in drie parlementen 1747-63; volgt na de dood
van zijn vader (28.7.1767) op als (4th) Marquess of Lothian, (7th) Earl of Lothian, Earl of An-
cram, Viscount Briene, Lord Ker of Newbottle, Oxnam, Jedburgh, Dolphinstoun and Nisbet
(S.); Representative Peer voor Schotland in het House of Lords 1768-74; K.T. 26.10.1768;
overl. Bath 12.4.1775, zn. van William Kerr (3rd) Marquess of Lothian (enz.) en diens eerste
echtgenote Margaret Nicolson.

VIII. Louisa Kerr, overl. 1830, tr. 25.12.1759 George Henry Lennox, geb. Londen
29.11.1737; treedt in militaire dienst als vaandrig bij het 2e regt. Foot-guards 15.2.1754; luite-
nant-kolonel van het 33e regt. infanterie ter opvolging van zijn oudere broeder Charles
8.5.1758; kolonel en adjudant van koning George III; generaal-majoor 25.5.1773; Constable of
the Tower 1783; P.C. 9.2.1784; generaal 25.10.1793; gouverneur van Plymouth; overl. Stoke
(bij Plymouth) 22.3.1805, zn. van Charles Lennox (2nd) Duke of Richmond and Sarah Cado-
gan.

Charles Lennox 2nd Duke of Richmond was een kleinzoon van koning Karel II bij
Louisa de Kéroualle; Sarah Cadogan een dochter van Margaretha Cecilia Munter (zie
blz. 233).

IX. Charles Lennox, geb. in Schotland 9.9.1764; treedt in militaire dienst 1785; adjudant
van koning George III 1795-98; moet in laatstgenoemd jaar het garderegiment van de Cold-
stream Guards verlaten wegens een duel met de hertog van York en wordt geplaatst als lt.-ko-
lonel bij het 35e regt. infanterie in Edinburgh (commandant daarvan vanaf 1803 tot zijn dood;
luitenant-generaal 1805; generaal 1814); M.P. (Tory) voor Chichester 1790-1806; 29.12.1806
ter opvolging van zijn toen zonder wettige nakomelingen gestorven gelijknamige oom, Baron
of Settrington, Earl of March en Duke of Richmond (E.), en Duke of Lennox Earl of Darnly en
Lord of Torboultoun (S.); High Steward of Chichester 1807; Lord Lieutenant of Ireland 1807-
13; P.C. 1.4.1807; K.G. 26.3.1812; Lord Lieutenant of Sussex 1816-19; Gouverneur-generaal
van Canada 1818-19; overl. bij Richmond (Canada) 28.8.1819, begr. Quebec (kathedraal), tr.
Gordon Castle (co. Banff) 9.9.1789 Charlotte Cordon, geb. Gordon Castle 20.9.1768, overl.
Londen 5.5.1842, oudste dochter en (na het overlijden van haar broeder op 28.5.1836) erfge-
name van Alexander Gordon (4th) Duke of Gordon (S.) en Jane Maxwell.

In 1788 uitte zich bij koning George III een geestesstoornis die, zich nadien herhalend,
uiteindelijk in 1811 tot zijn ontheffing van de regering zou leiden. Tijdens die eerste
ziekteperiode, en zelfs tijdens de openbare dankdienst in de St. Paul's Cathedral na het
herstel, gedroegen de Prince of Wales en diens oudste broer, de hertog van York, zich
zó onbeschaamd, dat het maar al te duidelijk was dat zij, met steun van hun (toenmali-
ge) politieke vrienden, de Whigs, aan de regering hoopten te komen. Charles Lennox
beledigde daarop de Prince of Wales, waarna de Duke of York voor zijn broer satisfac-
tie gaf. Bij een duel op Wimbledon Common liet de Duke of York rustig op zich schiet-
en (een van zijn krullen werd afgeschoten), maar vuurde zelf in de lucht. (Pikant detail
hierbij is nog, dat een tante van Charles Lennox, lady Sarah Lennox, dé grote jeugdlief-
de van George III was geweest, ook al huwde hij nadien naar het verlangen van zijn
moeder een prinses van den bloede). Toen Lennox zich bij zijn nieuwe regiment in
Edinburgh meldde, werd te zijner ere het kasteel geïllumineerd en werd hem direct het
ereburgerschap van de stad aangeboden. Als onderkoning van Ierland voerde hij later
in Dublin een zó grote staat, dat hij zich naderhand niet meer goed kon permitteren
Goodwood te bewonen (het landgoed der Richmond's bij Chichester, bekend om zijn
fenomenale schilderijencollectie); in 1814 vestigde hij zich in Brussel. Op 15.6.1815 gaf
zijn echtgenote, die naar het oordeel van tijdgenoten nog meer op pracht en praal ver-
zot was dan hijzelf, in de Rue de la Blanchisserie het beroemde bal op de vooravond
van de slag bij Quatre Bras. Haar zoon Charles (gen. X hierna) nam trouwens zelf deel
aan de daarop volgende slag bij Waterloo.
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X. Charles (Gordon-)Lennox, geb. Londen (Richmond House, Whitehall Gardens)
3.8.1791; na het overlijden van zijn oudoom getiteld Earl of March 1806-19; treedt in militaire
dienst 3.6.1809; dient als adjudant van Wellington in Portugal enz. 1810-14, en als adjudant
toegevoegd aan de Prins van Oranje in de slag bij Waterloo; M.P. (Tory) voor Chichester
1812-19; door het overlijden van zijn vader (5th) Duke of Richmond (enz.) en Duke of Lennox
(enz.) en Duc d'Aubigny 1819; High Steward of Chichester; Provincial Grand Master of Free-
masons, Sussex, 1819-60; K.G. 12.5.1829; P.C. 22.11.1830 (n.l. als Postmaster-General in het
kabinet van Earl Grey); Lord Lieutenant of Sussex 1835-60; verkrijgt na het overlijden van
zijn oom van moederszijde, de laatste (5th) Duke of Gordon, vergunning de naam Gordon aan
de zijne toe te voegen 9.8.1836; adjudant van koningin Victoria 1837-60; F.R.S. 2.4.1840;
volgt de 5th Earl of Spencer op als president van de' Royal Agricultural Society (waarvan hij
een der oprichters was geweest) 1845-60; overl. Londen (Portland Place) 2.10.1860, tr. West-
minster (St. James's) 10.4.1817 Caroline Paget, geb. 6.6.1796, overl. Londen (Portland Place)
12.3.1874, dr. van William Paget (lst) Marquess of Anglesey en diens eerste echtgenote Caro-
line Villiers.

XI. Catherine Cecilia Lennox, geb. Londen (Portland Place) 13.4.1838, overl. Laleham
House, Staines (Midx.) 5.10.1910, tr. Londen (St. George, Hanover Square) 17.11.1859 Geor-
ge Bingham, geb. 8.5.1830; treedt in militaire dienst 1848; bij de Coldstream Guards 1851-59;
adjudant van zijn vader in de Krim-oorlog (1854-56); M.P. (Conservative) voor Mayo 1865-74;
door het overlijden van zijn vader (4th) Earl of Lucan (I.); Vice-Admiral of Connaught 1889;
Representative Peer voor Ierland vanaf 1889; K.P. 8.5.1898; overl. Laleham 5.6.1914, zn. van
George Charles Bingham, (3rd) Earl of Lucan en Anne Brudenell.

George Charles Bingham 3rd Earl of Lucan gaf tijdens de Krim-oorlog, als comman-
dant bij de cavalarie, het bevel tot de rampzalige charge bij Balaclava, beroemd gewor-
den door Tennyson's The Charge of the Light Brigade.

XII. Rosalind Cecilia Bingham, geb. 26.2.1869, D.B.E., overl. 18.1.1958, tr. 1.11.1894 ia-
mei Alben Edward Hamilton, geb. Londen (Hamilton Place, Piccadilly) 30.11.1869; na het
overlijden van zijn grootvader getiteld Marquess of Hamilton 1885; M.P. voor Londonderry
City 1900-13; door het overlijden van zijn vader (3rd) Duke of Abercorn enz. (I.); Marquess of
Abercorn enz. (G.B.); Earl of Abercorn enz. (S.) 1913; Gouverneur van Noord-lerland 1922-
45; K.P. 1922; K.G. 1928; P.C. 1945; begiftigd met de Royal Victorian Chain 1945; overl.
12.9.1953, zn. van James Hamilton, (2nd) Duke of Abercorn, en Mary Anna Curzon.

XIII. Cynthia Elinor Beatrix Hamilton, geb. 16.8.1897; begiftigd met de Officer Order of
the British Empire (1943); Dame Commander of the Royal Victorian Order (1953); hofdame
van H.M. Queen Elizabeth the Queen Mother; overl. 1972, tr. 26.2.1917 Alben Edward John
Spencer, ged. 23.5.1892; (7th) Earl Spencer; overl. 1975 (zie blz. 223).

De afstamming van Adam van der Duyn

I. Adam van der Duyn, heer van 's-Gravenmoer, geb. h. Den Burgh (Rijswijk) 2.2.1639;
wordt gereformeerd 1667; kolonel-commandant van het regt. gardes te paard van Holland en
West-Friesland 14.4.1668; chef van dit regiment 22.12.1668; kwartiermeester-generaal van de
cavalerie 9.5.1674; generaal-majoor 20.10.1683; kwartiermeester-generaal van het leger
17.1.1687; hoogheemraad van Delfland 1689; gouverneur van Bergen op Zoom 9.3.1690;
meesterknaap van Holland; opperstalmeester en opperjagermeester (Master of the Buck-
hounds) van Willem III; leidt aan het hoofd van de Nederlandse ruiterij de tocht over de Boy-
ne 11.7.1690; luitenant-generaal 24.3.1691; gevangen genomen in de slag bij Neerwinden
29.7.1693, doch na enkele dagen vrijgelaten; overl. Mechelen 18.12, begr. Rijswijk
24.12.1693, zn. van Nicolaas van der Duyn, heer van 's-Gravenmoer, Rijswijk en Den Burg en
diens tweede echtgenote Beatrix van der Boechorst, ondertr. 's-Gravenhage 12.3.1673 Geer-
truid Pieterson, geb. 's-Gravenhage 24.2, ged. ald. (Grote Kerk) 30.11.1653, overl. 's-Graven-
hage 24.2, begr. Rijswijk 1.3.1703, dr. van Mr. Antony Pieterson, raad en rentmeester van de
Prins van Oranje, schepen en burgemeester van 's-Gravenhage, en Catharina Coenen.
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II. Geertruida Johanna Quirina van der Duyn, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 9.12.1674,
overl. ald. 13.12.1741, begr. Rijswijk, tr. 's-Gravenhage 10.7.1701 Arnold Joost van Keppel,
geb. 1670; heer tot Voorst; vergezelt als page Willem III bij diens tocht naar Engeland in 1688;
wordt weldra diens boezemvriend en krijgt, na de onderwerping van Ierland in 1691, aldaar
grote stukken grond ten geschenke; in de Ridderschap van Zutphen admissibel verklaard
4.10.1692 (doch neemt geen zitting); verheven tot Baron Ashford of Ashford (co. Kent), Vis-
count Bury (co. Landcaster) en Earl of Albemarie 10.2.1697; generaal-majoor 16.6.1697; kolo-
nel van het Ie regt. Horse Guards 1688-1710; als vrijheer van Zevender en Acquoy in de Rid-
derschap van Holland 21.7.1699; luitenant-houtvester van Holland; K.G. 14.5.1700; keert na
het overlijden van Willem III terug naar Nederland; gouverneur van 's-Hertogenbosch; gene-
raal der cavalerie; neemt vanaf 1705 deel aan de militaire operaties in de Spaanse Successie-
oorlog (o.a. Ramillies 1706, Oudenaarde 1708, Denain 1712); na het overlijden van Queen
Anne door de Staten-Generaal belast met het gezantschap naar de nieuwe koning van Enge-
land (George I, de keurvorst van Hannover, die hij op diens doorreis naar Engeland op huize
De Voorst ontvangt); overl. 's-Gravenhage 30.5.1718, zn. van Osewald van Keppel, heer tot
Voorst, en Reiniera Anna Geertruida van Lintelo tot de Marsch.

De wijze waarop de Hollandse medewerkers door Willem III in Engeland begunstigd
werden (en dan speciaal Bentinck en Keppel) leidde tot veel kritiek. Blijkens de aante-
keningen in The Complete Peerage kreeg Bentinck voor zijn zoon in Ierland een gebied
van 134.000 acres, en Keppel 109.000. Zelfs MACAULAY, voor wie Willem III de grote
held is, heeft hier toch scherpe kritiek: „An admirer of William cannot relate without
pain that he divided between these two foreigners an extent of country larger than Hert-
fordshire" (History of England from the Accession of James II, hoofdstuk XXV; in de
editie van Everyman's Library: band IV, pag. 510). Keppel was op dat moment amper
20 jaar en welke diensten toen een zo vorstelijke beloning wettigden, is niet bepaald
duidelijk. De titel Albemarie is (via het Latijnse Alba Maria) afgeleid van Aumale in
Normandië (tegenwoordig: dept. Seine Inférieure); het feit dat reeds de Plantagenet's
deze titel van een van hun bezittingen hadden gebruikt, maakte dat hij als „typisch En-
gels" gold, hetgeen een andere reden tot kritiek werd in 1697. Overigens had toen net
tevoren de gevluchte Jacobus II, in ballingschap in St. Germain, zijn jongste zoon bij
Arabella Churchill (Henry Fitz-James) verheven tot Duke of Albemarie.

III. Willem Anne van Keppel, geb. Whitehall 5.6, ged. St. Martin's-in-the-Fields 16.6.1702;
in Britse militaire dienst sinds 25.8.1717; (2nd) Earl of Albemarie (etc.) 1718; kamerheer (Lord
of the Bedchamber) van de prins van Wales (nadien: koning George II) 1722-1751; K.B.
18.5.1725 bij de weder-instelling van die orde; brigade-generaal 2.7.1739; generaal-majoor
20.2.1742; luitenant-generaal 26.2.1745; kolonel van de Coldstream Guards 1744-54; neemt
deel aan de veldslagen van Dettingen (1743), Fontenoy (1745) en Culloden (1746), waarna hij
wordt aangesteld tot opperbevelhebber der troepen in Schotland; buitengewoon ambassadeur
en gevolmachtigd minister in Frankrijk 1749-54; K.G. 22.6.1749; opperkamerheer 1751; P.C.
12.7.1751; overl. Parijs 22.12.1754, begr. Londen (Grosvenor Chapel, South Audley Street,
Midx.) 21.2.1755, tr. Caversham (Oxon) 21.2.1723 Anne Lennox, geb. 24.6.1703; overl. New
Street, Spring Gardens, Midx. 20.10.1789, dr. van Charles Lennox, (lst) Duke of Richmond,
en Anne Brudenell.

Horace Walpole (zie blz. 221) noemt in zijn brieven deze Albemarie „the spendthrift
earl". Hij zegt, dat de ambassade in Parijs uitsluitend met het oog op zijn financiële
behoeften werd gehandhaafd, en voegt er aan toe, dat Albemarie bij zijn huwelijk wel-
iswaar over £ 90.000 in fondsen beschikte (zijn vrouw bracht nog eens £ 25.000 mee in
het huwelijk), maar dat hij dit alles er door jaagde. Bij zijn overlijden was er £ 14.000
voorhanden, maar de schulden waren véél hoger, zodat er voor zijn vrouw en kinderen
(8 zoons, 7 dochters) niets overbleef, laat staan voor zijn onwettige kinderen („who we-
re many"). Koning George II schonk een pensioen van £ 1.200 aan de weduwe, die
trouwens zijn achter-achternicht was (3rd cousin).

IV. Elisabeth van Keppel, geb. 15.11.1739, overl. Lissabon 2.11.1768, begr. Chenies (Beds)
13.12.1768, tr. Woburn Abbey (Beds) 8.6.1764 Francls Russel, geb. 27.9, ged. Londen
(St. George's, Bloomsbury) 25.10.1739; getiteld Marquess of Tavistock; M.P. (Whig) voor Ar-
magh 1759-60 en voor Bedfordshire 1761-67; overl. 22.3, begr. Chenies (Beds) 29.3.1767, zn.
van John Russel, (4th) Duke of Bedford, en diens tweede echtgenote Gertrude Leveson-
Gower.
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C. de afstamming van Adam van der Duyn en van Margaretha Cecilia
Munter

Adam van der Duyn
1639-1693

Geertruida van der Duyn
1674-1741

Karel II kon. van Engeland
1630-1685

(+ Louise de Kéroualle)

I
Charles Lennox

lst Duke of Richmond
1672-1723

Margaretha Cecilia Munter
1675-1749

I I
Willem Anne van Keppel x Anne Lennox Charles Lennox x Sarah Cadogan

1702-1754 I 1703-1789 2nd Duke of Richmond I 1706-1751
( 1701-1750 1

Elisabeth van Keppel George Henry Lennox
1739-1768 A1 .,__„___,_._ gest. 1805

x
Louisa Kerr
zie tabel B

Alexander Gordon
4th Duke of Gordon

1743-1827

John Russel Georgiana
6th Duke of Bedford—x Gordon

1766-1839 1781-1853

Louisa Jane Russel
1812-1905

l
Charlotte
Gordon— x

1768-1842

Charles Lennox
-4th Duke of Richmond

1764-1819

James Hamilton
2nd Duke of Abercorn

1838-1913

I I
James Albert Edward Hamilton—x — Rosalind Cecilia Bingham

Charles Gordon-Lennox
5th Duke of Richmond

1791-1860

I
Catherine Cecilia Gordon-Lennox

1838-1910

3rd Duke of Abercorn
1869-1953

1869-1958

Cynthia Elinor Beatrix Hamilton
1897-1972

x
Albert Edward John Spencer

zie tabel A en B
I

Edward John Spencer
8th Earl Spencer

geb. 1924

Lady Diana Frances Spencer
geb.1961
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V. John Russel, geb. Londen 6.7, ged. St. Giles's-in-the-Fields, Midx., 2.8.1766; M.P.
(Whig) voor Tavistock 1788-90 en 1790-1802; (6th) Duke.of Bedford door het ongehuwd over-
lijden van zijn oudere broeder Francis op 2.3.1802; neemt zijn zetel in het House of Lords in
9.12.1802; Lord Lieutenant of Ireland 1806-07; P.C. 12.2.1806; K.G. 25.11.1830; overl.
Rothiemurchus (co. Perth) 2.10, begr. Chenies 16.11.1839, tr. (1) Brussel 21.3 en Streatham
(Surrey) 17.4.1786 Georgiana Elizabeth Byng, overl. Bath 11.10.1801, dr. van Georg Byng
(4th) Viscount Torrington, en Lucy Boyle. Tr. (2) Fife House (Whitehall) 23.6.1803 Georgiana
Cordon, geb. Gordon Castle 18.7.1781, overl. Nice 24.2.1853, begr. ald., dr. van Alexander
Gordon (4th) Duke of Gordon en diens eerste echtgenote Jane Maxwell. Uit het tweede huwe-
lijk;

VI. Louisa Jane Russel, geb. 8.7.1812, overl. Coates Castle, Pulborough (Sussex) 31.3,
begr. Chenies (Beds) 5.4.1905, tr. Fochabers (co. Banff) 25.10.1832 James Hamilton, geb.
Londen (Seamore Place, Mayfair) 21.1.1811; studeerde Christ Church, Oxford; door het over-
lijden van zijn grootvader (2nd) Marquess of Abercorn 27.1.1818; K.G. 12.12.1844; P.C.
25.2.1846; opperkamerheer van de Prince Consort 1846-59; begiftigd met diverse ere-doctora-
ten (Cambridge 1847, Oxford 1856, Dublin 1868); Lord Lieutenant of Ireland juli 1866-dec.
1868; verheven tot Marquess of Hamilton, of Strabane (co. Tyrone) en Duke of Abercorn (I.)
10.8.1868; grootmeester der vrijmetselaars in Ierland sinds 1874; wederom Lord Lieutenant of
Ireland febr. 1874-dec. 1876; overl. Baronscourt 31.10.1885, zn. van James Hamilton, Vis-
count Hamilton, en Harriet Douglas.

Uit dit huwelijk werden zeven zoons en zeven dochters geboren. Van de zes volwassen
geworden zoons bleven twee ongehuwd, twee huwden in de gentry en twee in de peera-
ge. De zeven dochters huwden allen met peers.
In juli 1894 werd een foto gemaakt van deze Dowager Duchess of Abercorn en haar 101
afstammelingen; in december 1904 had zij 162 afstammelingen in leven!

VII. James Hamilton, geb. Brighton 24.8.1838, getiteld Viscount Hamilton tot aan het over-
lijden van zijn grootvader (1868), vervolgens Marquess of Hamilton tot aan het overlijden van
zijn vader (1885); studeerde Christ Church, Oxford, B.A. 1860; M.A. 1865; M.P. (Conservati-
ve) voor Donegal 1860-80; kamerheer van de prins van Wales 1866-85; (2nd) Duke of Aber-
corn 31.10.1885; opperkamerheer 1886-1901; grootmeester der vrijmetselaars in Ierland sinds
1886; voorzitter van de British South African Company; K.G. 10.8.1892; overl. 3.1.1913, tr.
Londen (St. George's, Hanover Square) 7.1.1869 Mary Anna Curzon-Howe, geb. 23.7.1848,
overl. 10.5.1920, dr. van Richard William Penn Curzon-Howe, (lst) Earl Howe, en diens twee-
de echtgenote Anne Gore.

VIII. James Alben Edward Hamilton, geb. Londen (Hamilton Place, Piccadilly) 30.11.1869;
(3rd) Duke of Abercorn; overl. 1953 (zie blz. 226).

De afstamming van Margaretha Cecilia Munter
Bij het nagaan van de kwartieren van Lady Diana Spencer stuitte ik op een tegenstrijdigheid

in de gedrukte literatuur. Volgens The Complete Peerage (s.v. Richmond) was Charles Len-
nox (tot 1723 getiteld „Earl of March", doch na het overlijden van zijn vader 2nd Duke of
Richmond and Lennox) op 4.12.1719 in Den Haag gehuwd met Sarah Cadogan, op 18.9.1706
geboren als dochter van William Cadogan en Margaretha Cecilia Munter. Elias (De Vroed-
schap van Amsterdam, pag. 626) daarentegen vermeldt, dat Margaretha Cecilia Munter op
2.11.1749 kinderloos stierf.

Daar ik daartoe geen gelegenheid had, was ons lid Ir. G. L. Meesters zo vriendelijk een en
ander voor mij na te gaan in het gemeente-archief van Den Haag. Welnu, op 26.9.1706 werd in
Den Haag gedoopt:
Sara, ouders: de Heer William Cadogan, Quartier Meester Generaal van de Armee van Haar
Majesteit de Koninginne van Engelandt, en Mevrouw Margaretha Cecilia Munter, getuige:
Zijn Hoogheid Jan Churchill Prince van Middelheijm, Hartoch van Malbourgh, gepresenteert
door de WelEdelde Heer Jan de Veer,
terwijl de trouw-inschrijving in Den Haag luidt: 3 Dec. 1719 Charles grave van Marck, soon
van Heer Hertog van Richmond (en) Lady Sara Cadogan dochter van de Heer Grave Cado-
gan.
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16
DIRCKJANSZ.

MUNTER

burger van
Harlingen.

lijnwatieren
koopman in

granen

tvóór5.9.1581

17
MARIJCKE
BARTHO-
LOMEUS

(v. GENNEP)
dr. v. Bartholo-

meus Gerits Mar-
tens (alias van

Gennep) en Ca-
tharina Goessens

van Gennep
uil Eindhoven,
burgeres van

Harlingen

t tussen
5.9.1581

en 30.10.1582

ODvóór 1569

8

JAN MUNTER

koopman en reder te
Amsterdam in de

Warmoesstraat, later op de
Herengracht

* Harlingen 1570
• Amsterdam (N.K.)

4.9.1617

18
THOMAS

THOMASZ. v.
TONGERLOO

zn. v. Thomas en
Clara Hans
Pietcrsdr.

zijdelakcnkoper
in de

Warmoesstraat

19
GEERTRUID
DEVREEDE

9

SARA van TONGERLOO

* Amsterdam 1577/1578
t Amsterdam 11.4.1642

OD Amsterdam 17.5.1596

4

JOAN MUNTER
koopman, bewindhebber V.O.C. 1638, comm. 1639,
kapt. der burgerij 1650, schepen 1653, burgemeester

1670,74, 76, 80, 82, 83, hoofdingeland van de
Watergraafs- of Diemermeer 1681

* Amsterdam 26.2.1611
t Amsterdam 9.3.1685

20
CORNELIS

JANSZ.
GEEI.VINCK

zn. v. Jan Gerrits
schipper op het
schip ,.De Gccl-
vinck". en Geert

Luytgersdr.

schipper.
handelaar in

schcepsvictua-
licn, koopman;
regent v.h. St.
Pietersgasthuis

' 1544
t Amsterdam

26.4.1624

21
GEERTE

WIGGERTSDR.
RAMP

dr. v. Wiggen
Hermansz. en

Gcertge
Simonsdr.

Vogel

" Amsterdam
1.5.1537

t Amsterdam
17.1.1619

ODI576

10

JAN CORNELISZ.
GEELVINCK

koopman, comm. 1611,
schepen 1624, 12 maal
burgemeester, raad ter

admiraliteit te Amsterdam
1642, heemraad van

Nieuwer-Amstel 1617

* Amsterdam 11.6.1579
t Amsterdam 9.11.1651

22
CORNELIS

CORNELISZ. de
VLAMING

zn. v. Cornclis
Cornelisz. de

Vlamingen Griet
Dircksdr. Gisp
koopman op
Frankrijk en
Engeland.

schepen 1583.
gedept, in 't
college ter

admiraliteit in
Holland4.2.1587

' 1544
O Amsterdam

(O.K.)
5.2.1597

23
GRIET

DIRCKSDR.
WUYTIERS

dr. v. Dirck
Govertsz.. koop-
man, en Aechl

Cornelisdr.
Barckman

• 1547
t kort vóór
nov. 1604

GD Amsterdam 8.5.1567

11

AECHT(AGATHA)
de VLAMING

v. OUDTSHOORN

* Amsterdam 1588
t Amsterdam 9.9.1666

CD Amsterdam 3.2.1608

5

MARGARETHA GEELVINCK

* Amsterdam 23.7.1612
t Amsterdam 22.7.1672

OD Amsterdam 16.4.1630
2 Mr. JAN MUNTER, DE JONGE

Heer van Zanen eri Raaphorst
comm. 1662, kapitein der Burgerij van Amsterdam 1663, (majoor 1672-74), schepen van Amsterdam
1667, eerste raad in den hove van Holland, Zeeland en West-Friesland 1674, wnd. president daarvan

* Amsterdam 23.8.1634 1710-13 t's-Gravenhage 26.4.1713
OD Sloten 4.10.1674

MARGARETHA
Vrouwe van Za

GD 's-Gravenhage april 1704 WILLIAM CADOGAN, * Lisca
tot Baron Cadogan of Reading 21.6.1716, tot Earl CAD

• Westminster Abbey 21.7.1726, zn. van Hen

* 's-Gravenhage 27.7.1675

Samenstelling: v. E.
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24
JACOB JANSZ.

TRIP

zn. van JanGer-
ritsz.. schipper.

eigenaar v.h. huis
„De Trip" te

Zaltbommel en
N.N.

schipper, poorter
vanZaltbommel,
gasthuismeester

ald.

• ca. 1530
t Gorinchem (?)

vóór 1584

25
JESSE

ELIASDR.

dr. v. Eliasde
CocqenN.N.

• Zaltbomme!
19.10.1589

12

JACOB TRIP

ijzerhandelaar te Dordrecht
in de Wijnstraat „tegens
over de Iesere Wiege"

* Zaltbommel 1575
t Dordrecht 8.5.1661

26
LOYSdcGEER

zn. v. Lambert
en Jehenne

Belleflamme

citain de Liège,
ijzerindustrieel.
wijkt uit naar

Aken 1585, naar
Dordrecht 1598

• 1535
t Dordrecht
28.10.1602

27
JEANNE

d'ENEILLE

dr. van Henry en
Isabeau de

Haling

" Luik
1560

t Dordrecht
30.12.1641

ODLuik
2.12.1579

13

MARGUERITE de GEER

* Luik 10.11.1585
t Dordrecht 1672

CD Dordrecht 9.2.1603

6

HENDRICK TRIP
vestigt zich met zijn broers Jacob en Louis te Amsterdam, zij stichten
gedrieën in 1634 een firma handelend in wapens, ijzer, teer, granen.

enz., opdrachtgever (samen met zijn broeder Lowys) tot de bouw van
het Trippenhuis (hij hertr. 1646 Johanna Mathiasdr. de Geer)

= Dordrecht 14.1.1607
• Amsterdam (Wa.K.) 15.11.1666

28
JEAN GODIN

zn. v. Jean, heer
van Braugniesen

Maria Creton

ridder, heer van
Braugnies,
kolonel en

gouverneur van
Lillo

29
BARBARA

VIVIEN

dr. v. Nicolaes.
écuyer.enBarbe

Malapert

14

SAMUEL GODIN

koopman te Middelburg,
1604 te Amsterdam, woont

later Keizersgracht,
directeur W.I. Cie, kamer

Amsterdam, directeur
Noordse Cie.

• 1561
• Amsterdam (Wa.K.)

30
ANTONIO
ANSELMO

schepen van
Antwerpen.
koopman te

Hamburg, woont
30.10.1594 in

Haarlem
•9.2.1536

31
JEANNE

HOOFTMAN

dr. v. Gillis,
koopman te Ant-
werpen, en Anna
van Achterhout

OD vóór 21.8.1575

15

ANNA ANSELMO

* ca! 1583
• Amsterdam (Wa.K.)

29.9.1633 m 22.8.1630

7

CECILIA GODIN

* 1607
• Amsterdam (Wa.K.) 8.12.1637

OD Amsterdam 26.4.1633
3 MARGARETHA TRIP

(wed. van Jacob Louisz. Trip)

' Amsterdam (Wa.K.)26.11.1637

CECILIA MUNTER
nen en Raaphorst

t's-Gravenhage 25.5.1711

rton (co. Meath) 1672, Brits generaal en diplomaat, verheven
OGAN (co. Denbigh) 8.5.1718, t Kensington 17
ry Cadogan, advocaat en Bridget Waller

.7.1726,

t 's-Gravenhage 2.11.1749

231



Jacob Trip (1575-1661)
Stichting Johan Maurits van Nassau,
Mauritshuis 's-Gravenhage, kunstenaar
Nicolaas Maes (1659 of 1660), afm.
1.26x1.005 m,nr. 90.
(FotoA. Dinfijan, Riouwslraat 77, ' s-Gravenhage)

Margaretha de Geer
Fotocommissie Rijksmuseum Amster-
dam, J. G. Cuyp, (paneel 74x59).
Cat.no. 754, reg.no. 538.

Louis de Geer
Fotocommissie Rijksmuseum Amster-
dam, kunstenaar J. Falck se. naar D.
Beek, no. B003.

Jan Cornelisz. Geelvinck
Fotocommissie Rijksmuseum. Cat.no.
1296, st. reg.nr. 930, kunstenaar C.
Janssens van Ceulen. Technisch doek,
maten h.: 85, br. 71.5.
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De mededeling bij Elias is dus onjuist, en The Complete Peerage heeft gelijk. De afstam-
ming van Margaretha Cecilia Munter (voor haar kwartieren zie men pag. 230-231) verloopt
dan als volgt:

I. Margaretha Cecilia Munter, geb. 's-Gravenhage 27.7.1675, Vrouwe van Zanen en Raap-
horst, overl. 's-Gravenhage 2.11.1749 (impost betaald 6.11.1749 ad. fl. 30.-.-), begr. Wasse-
naar, tr. 's-Gravenhage april 1704 William Cadogan, geb. Liscarton (co. Meath) in 1672; treedt
in militaire dienst; kolonel 1694, brigade-generaal 1704, generaal-majoor 1706, luitenant-gene-
raal 1709; onderscheidt zich in de gevechten bij Schellenberg en Blenheim (beide 1704), Ra-
millies (1706), Oudenaarde (1708) en Malplaquet (1709); legt zijn functies neer in 1712 wan-
neer zijn bevelhebber, Marlborough, ontslagen wordt; M.P. (Whig) voor Woodstock 1705-16;
gezant naar Den Haag 1707-10; ambassadeur naar Den Haag 1714-16 en 1716-20; gouverneur
van het eiland Whight 1715-26; opperbevelhebber van de strijdkrachten in Schotland febr.-mei
1716; verheven tot Baron Cadogan of Reading (co. Berks.) 21.6 en K.T. 29.6.1716; P.C.
30.3.1717; verheven tot Baron Cadogan, Viscount Caversham en Earl Cadogan (co. Denbigh)
8.5.1718; overl. Kensington 17.7, begr. Westminster Abbey 21.7.1726, zn. van Henry Cado-
gan, advocaat, en Bridget Waller.

II. Sarah Cadogan, geb. 's-Gravenhage 18.9, ged. ald. 26.9.1706; hofdame (Lady of the
Bedchamber) van koningin Caroline; overl. 25.8.1751, tr. 's-Gravenhage 3.12.1719 Charles
Lennox, geb. Goodwood 18.5.1701; aanvankelijk getiteld Earl of March; treedt in dienst bij de
Horse Guards 18.3.1722 (doorloopt in de volgende jaren de diverse officiersrangen; uiteinde-
lijk: generaal 8.11.1745; neemt deel aan de slag bij Dettingen 1743 en de gevechten tegen de
Schotse Jacobieten in 1745); door het overlijden van zijn vader (2nd) Duke of Richmond (enz.)
en Duke of Lennox (enz.) 27.5.1723; K.B. 27.5.1725; K.G. 26.5.1726; wordt door het overlij-
den van zijn grootmoeder van vaderszijde (14.11.1734) Duc d'Aubigny (in Frankrijk); P.C.
9.1.1735; trouw aanhanger van Walpole; Master of the Horse 8.1.1735 tot zijn dood; overl.
Godalming 8.8.1750, zn. van Charles Lennox (lst) Duke of Richmond en (lst) Duke of Len-
nox, en van Anne Brudenell. Uit dit huwelijk:

III. George Henry Lennox, geb. 29.11.1737, overl. 22.3.1805 (zie blz. 225).

Tot besluit nog enige historische toelichting bij deze afstammingslijn, en wel betreffende de
eerste en de tweede hertog van Richmond. In 1670 sloot Lodewijk XIV met Karel II het ge-
heim verdrag van Dover, waarbij hij hem o.a. in een anti-Nederlands verbond wilde betrek-
ken. Aangezien de koning voor een absolutistisch bewind en een pro-katholieke politiek geen
steun van het parlement kon verwachten, bezorgde Lodewijk hem geld. Maar, mensenkenner
als hij was, ook een nieuwe maitresse: Louise de Kéroualle die in feite als een soort spionne
voor de Franse koning moest fungeren. Weldra had de koning haar „opgemerkt", en door een
intrige van Lord en Lady Arlingtqn (zie blz. 220) die daarbij in overleg met de Franse gezant
handelden, werden beiden bijeen gebracht. De koning zou de meerdaagse paardenraces in
Newmarket komen bezoeken en op een avond werd een feestje in hun nabij gelegen landhuis
georganiseerd; een „boerenbruiloft" waarbij Louise als „bruid" moest fungeren, en de koning
maar al te graag bereid was als „bruidegom" dienst te doen. De (300) gasten brachten, zoals
dat in de 17e eeuw gebruikelijk was, het bruidspaar naar bed, en trokken zich toen terug. Ne-
gen maanden later bracht Louise een zoontje ter wereld, en kreeg Lady Arlington voor het
beschikbaar stellen van haar huis van Lodewijk XIV een diamanten collier.

De nieuwgeborene was net drie jaar toen hij, door het resolute optreden van zijn moeder
(zie blz. 218) Duke of Richmond (E.) werd en, een maand later, ook nog Duke of Lennox (S.),
met de bijbehorende kastelen en landerijen. Maar een peer moet zijn staat kunnen ophouden
(to keep up one's peerage, heet dat) en daarom kreeg de kleuter nog wat inkomstenbronnen,
waaronder de opbrengst van 1 shilling per elke chaldron steenkool die vanuit Newcastle naar
Londen verscheept werd. Aanvankelijk bracht dit £ 12.000 per jaar op, maar door de Indus-
triële Revolutie en de groei van Londen liep dit bedrag steeds hoger op. In het begin van de
19e eeuw heeft het parlement dit kunnen afkopen voor een bedrag van bijna £ 500.000. Een
duur nachtje.

En toch raakte de lst Duke of Richmond nog wel eens in financiële moeilijkheden. Om daar-
aan te ontkomen droeg hij zijn zoon, de hierboven genoemde Earl of March, op om met Sarah
Cadogan te trouwen (naar men zegt was het om een speelschuld tussen de beide vaders te ver-
effenen); hij was 16 en zij 13. Het huwelijk werd wel gesloten, maar (nog) niet voltrokken; zij
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keerde direct naar haar ouders terug, en hij werd door zijn vader op een drie jaar durende
Grand Tour gestuurd. Bij terugkeer in Londen bezocht hij direct een schouwburg, werd ver-
blind door een beauty onder het publiek, vroeg wie zij was, en kreeg ten antwoord „your wi-
fe". Toen begon het huwelijk pas goed, en het werd een goed huwelijk, zoals de waarlijk wel
kritische Horace Walpole bijna twintig jaar later nog kon getuigen. (Complete Peerage, s.v.
Richmond; Bryan Bevan, Charles the Second's French Mistress, London 1972; E. S. TURNER,
AmazingGrace, London 1975).

Elke vergelijking gaat mank: Prince Charles is geen Charles Lennox, en
Lady Diana geen Sarah Cadogan. Maar laat ons hopen dat, evenals in het
bovengenoemde geval, een kritisch beoordelaar ook na jaren nog zal kun-
nen zeggen: zij leefden nog lang en gelukkig.

H. H. W. VAN EIJK

WAPENBORD IN DE OUDE KERK TE RIJSWIJK-ZH

Op 28 september 1785 overleed te Breda Aernold Joost van der Duyn,
Heer van 's-Gravenmoer, Maasdam, Benthorn en Hinkelenoord, Hoog-
heemraad van Delfland, Generaal Majoor der Ruiterij, Gouverneur van
Grave en Breda, Luitenant Houtvester van Holland.

Zijn stoffelijk overschot is overgebracht naar Rijswijk-ZH en in de oude
dorpskerk ald. op 5 oktober d.a.v. bijgezet in de grafkelder der Van der
Duyn's2.

In het oud-archief van de Nederl. Herv. Gem. te Rijswijk-ZH bevindt
zich de „Staat van de Dooden te Rijswijk begraven in de maanden Oktober,
November en December 1785", alwaar op 5 oktober vermeld staat:

't laage In de Kerk in het laage choor
Choor in een eygen kelder, den Hoog
No 3 Ed.e Welgeb. Heere Arnout

Joost Baron van der Duyn,
Heere van 's-Gravenmoer
Maasdam enz. enz. enz.
bij avond begrave 8
voor het regt van het Luyen 3
en voor het regt van het beste kleed 3
voor het wapen . . .
deeze post nog niet betaald, dus hiervoor memorie.

In aansluiting hierop werd de navolgende, zeer uitvoerige aantekening
gemaakt betreffende „het wapen":

Den Boedel van wijlen den HoogEdele en hooggeboren Heer, Jonkheer Aernout Joost
van der Duyn, vrijheer van 's-Gravenmoer en Maasdam, beschreven in de Ridderschap
en Edelen van Holland, generaal van de Cavallery, gouverneur van Breda etc. etc. etc.
gelieve te betaelen aan H. Ravesteyn als Rentmeester van de Kerk te Rijswijk en sulx
ten behoeven van voorn. Kerk wegens regt van het ophangen van het wapen van sijn
HoogEdelheyt in de gem. Kerk.
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Wapenbord voor Aernold Joost van der Duijn

Van der Duyn
Pieterson
Van de Bouckhorst
Coenen
Suys
De Jonge
Van der Noot
Van Seypesteyn

Van Dorp
De Huybert
Van Teylingen
Velters
Trillo
Van Panhuys
Vivien
Van Essen

Het waepen is gemeeten hoog 19 en breed 12 voeten, dus in 't geheel 228
voeten vierkante voeten, van iedere vierkante voet word betaalt 2-8-
bijgevolg van de voors. 228 vierkante voeten een somme van
vijfhondert seven en veertig gulden vier stuyvers 547 - 4 -
van ieder quartier word betaelt 2 gld
dus van 16 quartieren tweeen dertig gulden 32 - . -
van ieder standaert of bannier 18 gl.
dus van drie, vier en vijftig gl. 54 - . -

Te samen 633 - 4 -
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Dese somme op den 28 october 1786 ontvangen sijnde, is daer van aan
den koster Johannes van Tol, voor sodaenige moeyte als hij bij het
ophangen van het waepen mogt hebben gehad gegeven 24 - . -

rest 609 -4 -

Echter diende zich reeds enkele jaren later de revolutie aan zodat ook
hier, naar Frans voorbeeld, familieborden moesten verdwijnen. Het „Vrij-
heid, Gelijkheid en Broederschap" was onverenigbaar met het voeren van
wapens als „tekens van feodaliteit" (decreet van de Assemblee Natonale
van 19 juni 1790).

De Provisioneele Representanten van het volk van Holland vaardigden in
1795 een decreet uit waarbij het voeren van wapens werd afgeschaft als
zijnde strijdig met de rechten van „Mensch en Burger". De voornaamste
bepalingen hieruit waren de volgende: Wapens op grafzerken en monumen-
ten in kerken moeten worden uitgehakt (art. 5) en mogen in den vervolge
ook niet meer worden aangebracht (art. 6). Alle Rouwkassen dienen voor 1
september 1795 voor rekening van de nazaten uit de kerken te worden ver-
wijderd (art. 9)2.

Dat door de Kerkvoogden te Rijswijk gevolg werd gegeven aan dit de-
creet blijkt wederom uit een inschrijving in een der kerkboeken:

Aan het af neemen van Eenige Waapens in Eygendom toe behoorende aan de Erfge-
naame van wijle Den Hoog Eedele Heer & van der Duyn, voor den

30Augus. Den Baas 2 dage gewerkt
De Kneght Jan 2Vi dag gewerkt
De Kneght Jacob 2'/2 dag gewerkt
De Kneght Dirk 2'/2 dag gewerkt

Nog aan het afneemen van de bove genoemde wapens het getal van de
zelve was zeeventien stukx waar van Een wapen door des selfs
Erfgenaame van den Eedele Heer van der Duyn is geEijgen en weg heeft
Laaten haaien Komt voor alle de gereetschappe als Touwe Blokke
Schrank te saame gebruyke voor alle dese waapens 7
Voldaan Den 14 December 1795
Hendrik Riem.

Het wapenbord is in het bezit van de familie gebleven en door vererving
in de vrouwelijke lijn in eigendom overgegaan aan de familie Völcker. De
tegenwoordige eigenaar, de heer J. A. Völcker, heer van Soelen en den Al-
denhaag, heeft het in bruikleen afgestaan van de Nederl. Herv. Gem. te
Rijswijk, zodat het nu (1971) weer te bestemder plaatse is teruggekeerd!

Een actuele bijzonderheid is het feit dat in de grafkelder van de Van der
Duyn's, voorouders van de toekomstige koningin van Engeland, Lady Dia-
na Spencer, zijn bijgezet o.a. Vrouwe Geertruyd van der Duyn, douairière
van de Ie Graaf van Albemarie. Zij was de dochter van Adam van der
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G. de Spinny

Aernold Joost van der Duijn
1718-1785

Doek 87 x 70 cm

Haags Gemeentemuseum

Duyn.en Geertruid Pieterson. Door dit echtpaar heeft Lady Diana Spencer
talloze Nederlandse voorouders3.
Haar afstamming blijkt uit de stamreeks op pagina 228.

K. VAN DE SIGTENHORST

Noten

1 De gegevens voor dit artikel mocht ik ontvangen van de heer H. Winkelman, archivaris van
het oud-archief te Rijswijk.

2 Drs. J. A. DE Boo „Heraldiek in de Franse tijd". Jaarboek C. B. v. G. 1977, blz. 180 e.v.
3 Gens Nostra 1970, blz. 20/N.L. 1953, kol. 197-200.
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35JAARN.G.V.

Ofschoon het zevende lustrum van onze vereniging niet als een officieel
jubileum zal worden gevierd, is het anderzijds toch wel een mijlpaal waarbij
wij even mogen stilstaan. Artikel 1 van onze statuten vermeldt, dat de vere-
niging is opgericht op 1 juli 1946. Wanneer de gelukkige bezitters van de
eerste jaargang van Gens Nostra echter zien dat het eerste nummer reeds
verscheen in december 1945, dan doet dat op zijn minst wat merkwaardig
aan. De beginperiode van onze vereniging lijkt dus enigszins verward, zeker
voor degenen, die pas later lid geworden zijn, en een korte toelichting is
daarom wellicht wenselijk.

Medio december 1944 werden — zij het ook heimelijk — reeds bespre-
kingen gevoerd om direct na de oorlog te starten met een landelijke genea-
logische vereniging. Toen het eind van de bezetting in zicht kwam, n.l. op
15 april 1945, verscheen het eerste gestencilde mededelingenblad als voor-
loper van ons latere maandblad. De kop van dat eerste blad luidde: „Mede-
delingenblad van de Nederlandsche Genealogische Vereniging" en de eer-
ste zin vermeldde: ,,In afwachting van de mogelijkheid van het verschijnen
van ons maandblad, hebben wij de noodzakelijkheid ingezien om tijdelijk
een mededelingenblad te laten verschijnen". Hieruit valt dus duidelijk te
constateren dat de N.G.V. toen reeds bestond. De oprichters: ir. F. A. Ne-
lemans, J. T. van der Ham, M. D. Kilsdonk jr., K. J. J. van Rijn en Anth. P.
Vogelpoel zijn allen nog steeds lid, doch waarschijnlijk hebben zij nimmer
kunnen bevroeden welk een omvang de door hen in het leven geroepen or-
ganisatie in de loop der jaren zou krijgen. De vijf werkers van het eerste
uur zijn in 35 jaar tijds uitgegroeid tot 5000.

De heer Vogelpoel was zo welwillend ons wat materiaal uit de beginperio-
de toe te zenden, waaruit wij onder meer konden lezen dat op dinsdagmid-
dag 19 december 1944 te Amsterdam de „Oprichtingsvergadering van de
Vereeniging voor Genealogie" werd gehouden. In feite was dit meer een
oprichters-vergadering; uitgenodigd waren n.l. de vijf oorspronkelijke ini-
tiatiefnemers, versterkt met nog vier heren: A. H. van Assen, W. Koning,
H. C. Lodder en T. Lodder. Tijdens die vergadering, waarbij 5 van de 9
genodigden aanwezig waren, werden onder meer de bestuursfuncties onder
elkaar verdeeld. De naam van de vereniging zou op de volgende bijeen-
komst op 27 december '44 worden vastgesteld. Dat dit inderdaad is gebeurd
blijkt wel uit een copie-kwitantie van de heer Vogelpoel ten bedrage van
ƒ2,50, zijnde de contributie „voor de Ned. Gen. Ver. Ie halfjaar 1945",
getekend door de toenmalige penningmeester, de heer J. T. van der Ham.
Bij die voornoemde vergaderingen waren dus geen leden aanwezig die het
(voorlopig) bestuur konden kiezen, c.q. goedkeuren. Een officile oprich-
tingsvergadering vond pas veel later plaats en vandaar dat wij volgens de
statuten zijn opgericht op de eerste juli van het jaar 1946.

Van de oprichters zijn de heren Nelemans en Van der Ham immer nog
actief voor de N.G.V., respectievelijk als bestuurslid van de afdeling Den
Haag/Leiden en als Hoofd van de Documentatiedienst. De heren Kilsdonk
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en Van Rijn moesten i.v.m. hun werkzaamheden afhaken en de heer Vo-
gelpoel vertrok al spoedig naar het buitenland. In het voorjaar van 1980
mochten wij nog vernemen dat laatstgenoemde benoemd was tot directeur
van een Amerikaanse dochteronderneming van het Philipsconcern. Deze
vijf kunnen zich erop beroemen reeds meer dan 36 jaar lid te zijn van een
vereniging die officieel pas 35 jaar bestaat!

Het zou te ver voeren in dit bestek het wel en wee van onze vereniging
over een dergelijke periode te beschrijven. Velen van u zullen zich het uit-
voerig exposé herinneren dat ir. Nelemans in 1971 tijdens de viering van
ons 25-jarig bestaan in Utrecht heeft gegeven over de (voor-)geschiedenis
van de N.G.V. Sedertdien zijn er nog eens tien jaren voorbijgegaan en de
vereniging is in die jaren uitgegroeid tot een der grootste organisaties op ge-
nealogisch gebied in West-Europa. Een resultaat om trots op te zijn! Een
blik in de toekomst? Wij zijn ervan overtuigd dat de belangstelling voor de
genealogie zal blijven groeien. Dit brengt echter consequenties mede; enke-
le daarvan hebben wij reeds moeten ervaren door de maatregelen die de
rijksarchieven in 1979 hebben getroffen. Voorts komt de groeiende interes-
se ook de kwaliteit van de kostbare en vaak unieke archivalia niet ten goe-
de. In het Rijks-Archief te Haarlem b.v. werden in 1979 een half miljoen
archiefstukken aangevraagd en het behoeft geen betoog dat een dergelijk
intensief gebruik ongetwijfeld een nadelige invloed heeft op het materiaal.
Wanneer wij ons mogen wagen aan een blik in de toekomst menen wij daar-
in dan ook te mogen zien: studiezalen met lange rijen kaartenbakken met
microfiches en enorme batterijen leesapparaten. Slechts op deze wijze zul-
len de archiefstukken die ons voorgeslacht heeft nagelaten, behouden kun-
nen blijven voor ons nageslacht.

Ook de N.G.V. zal blijven groeien en wij willen gaarne hopen dat het
aantal vrijwillige medewerkers gelijke tred zal houden met deze groei, zo-
dat wij door gezamenlijke inspanning een diepere dimensie kunnen geven
aan onze gemeenschappelijke interesse: de genealogie én de N.G.V.

P. J. K. VAN WERKHOOVEN.

WAT GENEALOGIE NIET IS!
La genealogie n'est pas chasse gardée.
(Uit Le Monde van 31-3-1980)
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GENEALOGIE MUNTJEWERFF
(vervolg van G.N. XXXVI (1981), pag. 196)

Uit 2e huwelijk, gedoopt te Zijpe:
2. Jan, 9.1.1729, volgt Vd.
3. Dirk, 23.3.1732, begr. ald. 7.9.1734. Arien Pieters geeft aan Dirk Claas,

soon van Claas Dirks Muntjewerff aan de Grote Sloot bij de Keinsmer-
brug.

4. Trijntje, 29.3.1733.
5. Dirk, 15.4.1736.
6. Jacob,29.12.1737.
7. Arie, 22.11.1739.

Begr. Zijpe op 17.5.1730 en 27.3.1732 „lijk van sijn kind" in de Mennis-
tebuurt (imp. voor beide ƒ 3.—.—).

Verpondingen Zijpe 1742. Claas Dirks Muntjewerff, vrouw, 4 kinderen, 1 meijt. Eij-
genaar wonende Grote Sloot westzijde.
O.R.A. 6579, dd. 15.5.1744. Voogden over de minderjarige kinderen van Geertrui
Martini, verwekt bij haar overleden man Claas Dirks Muntjewerff: Arien Dirks Munt-
jewerff (IVd) en Jacob Heijnstman (man van Illb, 4) wonende Zijpe, biede ooms pa-
ternel. Beneffens Cornelis Jans Smit testamentaire voogt van de selve kinderen.
N.A. 4638, dd. 11.5.1744. Boedelscheiding: huismanswoning en boed daarbij staande,
38 morgen 120 roeden land in de bocht bij de polder bij de Grote Sloot in de oude Zijpe,
de oude Friesse Zeedijk ten Oosten. Opsomming van huisraad, kleding, land enz. Op-
gave van Pieter Muntjewerff, oudste zoon en Antje Thomas, dienstmeid.
N.A. 4625 acte 142, dd. 3.11.1744. Geertrui Cornelia Martini, huw. voorw. met Jan Sy-
mons Dekker.
N.A. 4592, dd. 14.8.1718. Juffrouw Cornelia Henrietta Martini, zich thans bevindende
op de hofstede van de Heer Johannes Martini aan de Grote Sloot, benoemt tot haar erf-
genaam haar zusters juffr. Adriana Johanna Martini, Maria Walburgh Martini mitsga-
ders Geertrui Cornelia Martini. Voogd over haar minderjarige zusters is de Heer Jo-
hannes Martini. Mocht haar moeder Juffrouw Johanna van der Lijn, bij haar overlijden
nog in leven zijn, dan erft zij 1/5 part in de opbrengst in een huis en erve staande en gele-
gen in 's-Gravenhage in de Nieuwstraat.
N.A. 448 Alkmaar, acte 93, dd. 27.4.1721. Testament van de heer Johan Martini en
Vrouwe Cornelia van der Lijn. Juffrouw Cornelia Hendrietta Martini, Adriana Johan-
na Martini ende Geertrui Cornelia Martini, nagelaten kinderen van de Heer en Mr. Ja-
cob Martini geteelt bij Vrouwe Johanna van der Lijn, erfgenamen van hem. Zie tevens
N.A., 450, acte 102 dd. 2.6.1727 te Alkmaar.

IVf. Willem Janse Muntjewerff, ged. Schagen onder patroniem
26.7.1711, begr. ald. 20.11.1777 (imp. pro deo), aangegeven door Arie
Oost, tr. Schagen 18.2.1742 Maartje Gerrits Druyl, j .d. op de Nymte (moet
zijn Ruymte), ged. Schagen 16.2.1721, dr. van Gerrit Janse Druyl en Trijn-
tje Simons, begr. ald. 22.10.1773 (pro deo) als Maartje Gerrits Bos, vrouw
van Willem Muntjewerff.

Gerrit Janse Druyl hertrouwt Neel Jans te Schagen als Gerrit Janse Bos en laat dan weer
kinderen dopen met de naam Druyl.

Uit dit huwelijk gedoopt te Schagen:
1. Maartje, 10.3.1743, begr. ald. 17.8.1808, tr. Zijpe 16.11.1765 Jan Ger-

rits Schagen.
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2. Jan, 14.2.1745, volgt Ve.
3. Trijntje, 26.2.1746, overl. voor 11.8.1790, tr. David Oomkes, wonende

te Wieringerwaard.
O.R.A.6621,dd. 11.8.1790.

4. Klaas, 20.10.1748, begr. ald. 8.11.1748.
5. Aaf, 15.11.1750, overl. Wieringerwaard 13.2.1815, tr. Barsingerhorn

31.1.1779 Gert Simons van 't Wuyver, wonende later Wieringerwaard.
6. Klaasje, 22.7.1753 (moet waarschijnlijk zijn Klaas), begr. ald.

12.1.1790, tr. Ie Schagen 25.12.1773 (imp. ƒ3.—.—) Jannetje Rens
Domper, van Wieringerwaard, begr. Schagen 13.3.1776 (imp. ƒ3.—
.—), tr. 2e Schagen 25.8.1787 (imp. ƒ 6.—.—) Trijntje Cornelis Graven,
begr. Schagen 24.11.1795, laatst wed. van Klaas Muntjewerff.

7. Neeltje, 29.2.1756, overl. Barsingerhorn 21.4.1814, tr. Gerrit Kuiper,
van Barsingerhorn.

8. Cornelis, 21.1.1759, begr. ald. 17.8.1759 (imp. pro deo).

IVg. Klaas Willems Muntjewerff, ged. Zijpe onder patroniem 9.2.1698,
begr. ald. (impost Schagen 24.9.1744 voor memorie om het lijk naar de Zij-
pe te vervoeren), tr. Neeltje Gerrits Leeuwen, dr. van Gerrit Klaas Leeuwen
en Hillegond Jans, begr. Zijpe (imp. Schagen 25.12.1761 ƒ 3.—.—) aange-
geven door Jan Gerrit Bos, voor vervoer naar de Zijpe.

O.R.A. 6537, dd. 30.6.1736. Ouders van Neeltje Gerrits Leeuwen overleden.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Zijpe:
1. Willem, 7.1.1731, begr. ald. 7.9.1732 (imp. pro deo).
2. Gerrit, 19.4.1733, volgt Vf.
3. Jan, 3.6.1734.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Schagen:
4. Dirk, 17.8.1738, begr. Zijpe (imp. Schagen 29.10.1739 voor memorie).
5. Trijntje, 13.12.1739, begr. ald. 6.9.1785 (imp. pro deo), tr. Schagen

28.11.1766/a/i Cornelis Prins (impost ƒ 6.—.—).
6. Dirk, 9.4.1741, begr. Zijpe (imp. Schagen 28.10.1741 voor memorie).
7. Jan, 18.11.1742, overl. voor 22.11.1766.
8. Hillegond, 28.6.1744, begr. Zijpe (imp. Schagen 24.9.1744 voor memo-

rie), gelijk met haar vader.
O.R.A. 5923, dd. 2.12.1762. Jan en Trijntje Claas Muntjewerff, achtergelaten minder-
jarige kinderen van Claas Muntjewerff en Neeltje Gerrits Leeuwen, op de Keijns onder
Schagen overleden.
Dd. 22.11.1766. Trijntje Claas erfgenaam van haar broeder Jan Claas Muntjewerff ab
intestato overleden.

IVh. Cornelis Cornelisz Muntjewerff, ged. Wieringerwaard 18.8.1715,
begr. Warmenhuizen 7.3.1770 (imp. pro deo), tr. Warmenhuizen 6.1.1743
Grietje Reijers, wed. van Jochem Andries Paerlenberg, begr. ald. 3.2.1772
(imp. pro deo).

Uit dit huwelijk gedoopt te Warmenhuizen:
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1. Cornelis, 24.2.1743, begr. 26.6.1743 (imp. pro deo).
2. Maartje, 15.11.1744, overl. Schagen 13.5.1816, tr. Schagen 25.12.1777

Cornelis de Jong, weduwnaar.
3. Reijer, 16.1.1746, begr. 23.10.1749 (imp. pro deo).
4. Cornelis, 29.6.1749, volgt Vg.
5. Barber, 16.5.1750, begr. 9.6.1750 (imp. pro deo).

IVi. Reijndert Cornelis Muntjewerff, als jm. van Limmen, tr. Ursem
10.11.1743 Dieuwertje Jans Smit; zij tr. 2e Ursem 25.4.1756 Cornelis Jans de
Boer.

Uit dit huwelijk gedoopt te Ursem:
1. Jan, 10.1.1745, volgt Vk.
2. Antie, 23.10.1746.

Va. Gerrit Klaas Muntjewerff, geb. Wieringerwaard ca. 1709, school-
meester, overl. Barsingerhorn 21.12.1756, tr. Aagje Cornelis Hoogland,
ged. Barsingerhorn 1.1.1712, dr. van Cornelis Claas Hoogland en Maartje Dircx
Jonck.

Lidmatenboek Wieringerwaard: Gerrit Muntjewerff tot schoolmeester beroepen te
Zuid Scharwoude op Langendijk, tot lidmaat der gemeente aangenomen 12.6.1729.
Hij was 25'/2 jaar schoolmeester en voorzanger, zie: MR. P. C. BLOIJS VAN TRESLONG
PRINS en MR. J. BELONJE, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden, deel
II Noord-Holland.
O.R.A. 5828, dd. 3.11.1718. Cornelis Claas Hoogland, gerechtsbode dezer stede als
10531 lvader van Jan, Trijntje en Aechje Cornelis, minderjarige kinderen geteelt bij
Maartje Dircx Jonck, enz.
Dd. 1.9.1737. Gerrit Muntjewerff, schoolmeester alhier, als in huwelijk hebbende
Aegje Cornelis Hoogland, verklaart van zijn schoonvader Cornelis Claas Hoogland
ontvangen te hebben ƒ 100.—.—, een gouden oorijzer en een dito hairnaald, enz.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Barsingerhorn:
1. Cornelis Hoogland, 7.3.1734, volgt Vla.
2. Klaas Muntjewerff, 7.3.1734, tweeling met voorgaande.
3. Klaas, 8.7.1736, volgt VIb.
4. Maartje, 28.6.1739.
5. Dieuwertje, 18.11.1742, begr. Koedijk 10.3.1785, dubbel recht ƒ 6 . —

N.A. Alkmaar 725, dd. 19.1.1785. Testament: vermaakt alles aan haar broer Jan Ger-
rits Muntjewerff.

6. Jan, 1.11.1744, volgt VIc.
7. Trijntje, 6.8.1747.
8. Trijntje, 29.7.1753, tr. Adrianus Dirks Rijk, zn. van Dirk Floris Rijk.

Huw.voorw. gepasseerd voor Schepenen en Secretaris van Egmond-Binnen. Zie
O.R.A. 5892, dd. 28.2.1774.

Vb. Gerrit Cornelis Muntjewerff, ged. Wieringerwaard 5.7.1739, begr.
ald. 2.4.1800 (imp. ƒ2.12.—), tr. Maartje Cornelis (Vader), geb. ca. 1744,
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boerin, overl. Wieringerwaard 2.3.1814. dr. van Cornelis Adriaansz Vader
en Anne Pieters (zie O.R.A. 6621, dd. 26.7.1762).

Uit dit huwelijk, gedoopt te Wieringerwaard:
1. Cornelis, 1.1.1768.
2. Maartje, 30.4.1769, begr. Wieringerwaard 13.12.1797 (imp. ƒ2.12 —

), tr. Winkel 19.1.1794 Cornelis Adriaansz Timmerman.
3. Antje, 14.5.1770, overl. ald. 24.2.1838.
4. Jan, 5.10.1771, overl. ald. 26.8.1835, ongehuwd.
5. Trijntje, 27.2.1774, lidmatenboek Wieringerwaard 28.8.1801 vertrok-

ken naar Barsingerhorn.
6. Klaas, 30.4.1775, begr. ald. 20.4.1775 (imp. ƒ 1.6.—).
7. Klaas, 20.9.1776.
8. Lyjfte^, 4.10.1778, begr. ald. 17.10.1778 (imp. ƒ 1.6.—).
9. Lijsbeth, 7.6.1780, tr. ald. 16.6.1804 Pieter Thijs Keuris, weduwnaar

wonende Wieringerwaard (imp. beide ƒ 3.—.—).
O.R.A. 5830, dd. 21.12.1795. Gerrit Muntjewerff (Vb) voogd over de kinderen van
zijn zuster Trijntje (IVc, 3). Zie ook O.R.A. 6621, dd. 27.4.1796.

Vc. Pieter Klaas Muntjewerff, geb. ca. 1723, begr. Zijpe 13.5.1784 (imp.
ƒ 3.—.—), tr. Zijpe 20.2.1746 Antje Tomas (imp. pro deo).

Uit dit huwelijk, gedoopt te Zijpe:
1. Klaas, 6.11.1746.
2. Dirk, 10.12.1747, landman, hoofdingeland van de Zijpe in 1804, overl.

ald. 17.4.1814, tr. Callantsoog 21.11.1784 (imp. ƒ 15.—.—, in de Zijpe
voor de bruid ƒ 15.—.—) Neeltje Lourens Quast, begr. Sint Maartens-
burg 1802. Zie: BLOIJS VAN TRESLONG PRINS EN BELONJE, Genealogische en
Heraldische Gedenkwaardigheden, deel IV, Noord-Holland. Zij tr. Ie
Zijpe 9.4.1774 (imp. ƒ 30.—.—) Adam Frederik van Driesch.

Not. P. Pasmoy Molenaar, Zijpe 9.5..1784. Testament van Adam Frederik van
Driesch, Luitenant bij de Cavallerie t.d. dezer Landen, overl. op zijn buiten Zeeslot in
de Zijpe, mei 1784. Eigenaar van de plaats Essendaal, tussen Tiel en Echteld. Zie Na-
vorscher 1933, blz. 67 noot 1.
N.A. Alkmaar 756, dd. 23.5.1794. Testament van Dirk Muntjewerff en Neeltje Quast.

3. Trijn, 10.10.1751.
4. Trijntje, 27.5.1753, overl. ald. 18.9.1812, tr. Den Helder 12.1.1788 Aar-

jenAarjen Leij(en).
5. Jan, 21.11.1756.
6. N.N.,8.3.1761.

Begr. Impost Zijpe pro deo een kint van Pieter Muntjewerff op 21.12.1749, 18.10.1751,
25.6.1758 en op 27.11.1761 (imp. ƒ 3.—.—).

Vd. Jan Klaas Muntjewerff, ged. Zijpe 9.1.1729, begr. ald. 6.5.1771
(imp. ƒ 6.—.—), tr. Zijpe 26.12.1760 (imp. ƒ 6.—.—) Aafje Cornelis (Kla-
vers), begr. ald. 10.3.1762 (imp. ƒ 3.—.—).

Uit dit huwelijk, gedoopt te Zijpe:
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1. Aafje, 14.3.1762, begr. ald. 26.11.1790 (imp. ƒ6.—.—), tr. Zijpe
29.4.1785 (imp. ƒ 12.—.—) Pieter Pieter Keuris, weduwnaar van
Guurtje Geel.

O.R.A. 6578, dd. 21.3.1766. Aafje Jans Muntjewerff, nagelaten dochter van Aafje
Cornelis Klavers, in huwelijk verwekt bij Jan Klaase Muntjewerff.

Ve. Jan Willems Muntjewerff, ged. Schagen 14.2.1745, overl. ald.
9.10.1818, tr. Callantsoog 23.6.1770 Trijntje Gerrits Boer, ged. Callantsoog
18.8.1737, begr. Schagen 9.3.1773 (imp. pro deo), dr. van Gerrit Corne-
lis Boer en Trijntje Jans.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Schagen:
1. Willem, 14.3.1773, volgt VId.

Vf. Gerrit Klaas Muntjewerff, ged. Zijpe 19.4.1733, begr. ald. 27.8.1778
(imp. pro deo), tr. Zijpe 31.12.1757 (imp. pro deo) Lijntje Klaas {Bier).

Uit dit huwelijk, gedoopt te Zijpe:
1. Klaas, 13.4.1760, begr. Schagen 3.3.1762 (imp. pro deo).

Begr. Zijpe 6.11.1758 en 4.3.1762 kind van Gerrit Claas Muntjewerff (imp. pro deo).

Vg. Cornelis Cornelis Muntjewerff, ged. Warmenhuizen 29.6.1749,
overl. Schoorl 6.10.1819, tr. Ie Warmenhuizen 21.11.1778 Lubbertje Jan
Brouwers, begr. ald. 9.1.1808, oud 61 jaar, nalatende 2 kinderen, tr. 2e
Warmenhuizen 20.8.1808 Trijntje Krodeman, van Stavoren, overl. War-
menhuizen 20.1.1814, begr. in de Zuiderkerk, graf 27.

Uit het Ie huwelijk, gedoopt te Warmenhuizen:
1. Cornelis, 10.10.1779, begr. ald. 25.i0.1779 (imp. pro deo).
2. Jan, 1.6.1781, volgt Vle.
3. Grietje, 17.7.1785, begr. ald. 12.9.1785 (imp. pro deo).
4. Grietje, 22.4.1787, overl. Schoorl 19.3.1837, tr. Lourens Snijder, land-

man.

Vh. Jan Reijnderts Muntjewerff, ged. Ursem 10.1.1745, overl. vóór 1780,
tr. Groot Schermer 5.2.1769 Adriaantje Jans Bakker, overl. Zuid- en
Noord-Schermer 30.10.1821, oud 84 jaar; zij tr. 2e Akersloot 22.1.1780 Jan
Ariens Bloemer.

Uit het Ie huwelijk, gedoopt te Driehuizen (Groot Schermer):
1. Neeltje, 28.5.1769.
2. Trijntje, 7.10.1770.
3. Dieuwertje, geb. ca. 1772, overl. Zuid- en Noord-Schermer 22.12.1840,

weduwe van Cornelis Volger, zn. van Arie Volger en Guurtje Koeman.
4. Reindert, 27.11.1774.
5. Antje, 19.1.1777, overl. Assendelft 25.3.1820, tr. Graft 14.12.1799

Maarten Volger, ged. Bergen 15.12.1771, zn. van Simon Cornelisz Vol-
ger, watermolenaar op de Viaanse Molen in de Bergermeer en Aagje
Maartensdr Naay (Nayer, Ney).
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Vla. Cornelis Gerrits Muntjewerff, ged. Barsingerhorn 7.3.1734, overl.
vóór 25.5.1766, otr. Winkel 13.5.1757 Neeltje Jans van der Oort, ged. Win-
kel 16.3.1738, dr. van Jan Cornelis en Trijntje Aarjens Buijkes; zij tr. 2e
Winkel 25.5.1766 Cornelis Tuijnman, van Medemblicq.

Uit het Ie huwelijk, gedoopt te Barsingerhorn:
1. Gerrit, 3.9.1758, begr. Schagen 13.12.1779 (imp. ƒ 3.—.—).
2. Trijntje, 1.6.1760, begr. Schagen 29.6.1783 (imp. ƒ3.—.—), tr. Scha-

gen (imp. ƒ6.—.—) 7.4.1781 Pieter Jans Koorn, ged. Barsingerhorn
17.7.1763, zn. van Jan Coorn en Maartje Jans Guldewagen.

3. Jan, 7.3.1762.
4. Aagje, 24.4.1763, tr. Abraham Tijs Borst, wonende Oudkarspel.

N.A. Alkmaar 758, dd. 4.8.1795. Testament.
5. Jan, ged. Winkel 25.12.1764.

VIb. Klaas Gerrits Muntjewerff, ged. Barsingerhorn 8.7.1736, school-
meester, begr. Wormerveer 14.1.1763, grafnr. 153, tr. Winkel 14.11.1756
Antje Jans van der Oort, ged. Winkel 20.11.1735, dr. van Jan Cornelis van
der Oort en Trijntje Aarjens Buijkes. Zij tr. 2e Sijmen Pieters Kok, wonen-
de tot Colhorn.

N.A. 4616, dd. 27.9.1770 en N.A. 4614, dd. 26.10.1765.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Wormerveer:
1. Trijntje, 4.,9.1757.
2. Trijntje, 4.1.1759.
3. Gerrit, 28.9.1760.
4. Klaas, 12.3.1763, volgt Vila.

O.R.A. 5829, dd. 17.2.1770. Registratie van de goederen en gelden die Klaas Klaas
Muntjewerff, nagelaten minderjarige zoon van Klaas Gerrits Muntjewerff in huwelijk
verwekt bij Antje Jans van der Oort, mitsgaders Gerrit, Trijntje en Aagje Cornelis
Muntjewerff, nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Gerrits Muntje-
werff (Vla) in huwelijk verwekt bij Neeltje Jans van der Oort, hebben geërfd uit de boe-
del van hunne overleden grootmoeder Aagje Cornelis Hoogland, weduwe van wijlen
Gerrit Klaas Muntjewerff (Va), alhier tot Barsingerhorn overleden.
(Volgt opsomming van land, geld en goederen.)
Registratie van de goederen en gelden mitsgaders van de ontvang en uitgaven, die
Adriaan Cornelis Vriesman en Jan Jacobs Smit, in qualiteit als voogden over Dieuwer-
tje (Va, 5) en Trijntje (Va, 8), nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Gerrit Klaas
Muntjewerff (Va) in huwelijk verwekt bij wijlen Aagje Cornelis Hoogland, alhier tot
Barsingerhorn overleden.
(Volgt opsomming van gelden en goederen.)
Dd. 28.2.1774. Voogden dragen gelden over aan Adrianus Dirks Rijk, als in huwelijk
hebbende Trijntje Gerrits Muntjewerff (Va, 8). Dieuwertje Gerrits (Va, 5) het recht
verleend haar goederen zelfs te regeeren en administreeren.
Dd. 12.5.1781. Rekening en verantwoording voogden. Trijntje Cornelis Muntjewerff
(Vla, 2) wonende op de Nes te Schagen, gehuwd met Pieter Jans Koorn. Trijntje mede-
erfgenaam van Gerrit Cornelis Muntjewerff (Vla, 1) ab intestato overleden.
O.R.A. 5830, dd. 29.5. 1789. Claas Claas Muntjewerff en Aagtje Cornelis Muntje-
werff (Vla, 4) thans meerderjarig.

VIc. Jan Gerrits Muntjewerff, ged. Barsingerhorn 1.11.1744, overl.
Blokker 30.4.1827, schoolmeester en voorzanger, o.a. op Wieringen, Ben-
ningbroek en Koedijk; schout te Koedijk, secretaris te Westwoud; schrij-
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ver van het boekje: Tegenwoordige en Voormaalige staat van den Honds-
bossche en Duinen te Petten (in R.A. Haarlem), tr. Ie Koedijk 6.10.1765
Dieuwertje Pieters Scheltes, ged. Hypolytushoef 20.8.1743, overl. Ooster
Blokker 20.12.1804 (imp. ƒ6.—.—), dr. van Pieter Scheltus en Trijntje
Gerrits de Haan, tr. 2e Bergen 11.8.1806 Maartje Leeuwenkamp.

Uit Ie huwelijk, gedoopt te Koedijk:
1. Trijntje, 21.9.1766, waarsch. begr. Koedijk 23.3.1775 (imp. ƒ 3.—.—).
2. Gerrit, 2.10.1768, volgt Vllb.
3. Pieter, 11.11.1770, volgt VIIc.
4. Aagtje, 23.8.1772, waarsch. begr. ald. 1.10.1772 (imp. ƒ 3.—.—).
5. Aagtje, 10.10.1773, lidmatenboek Koedijk: vertrokken naar Midwoud

24.5.1797.
6. Klaas,6.8.177'5, waarsch. begr. ald. 17.3.1789 (imp. ƒ 3.—.—).
7. Trijntje, 19.1.1777, overl. Uitgeest 22.8.1822, tr. Jan Minke, bloemist.
8. Cornelis, 13.6.1779, volgt Vlld.
9. Maartje, 17.2.1788, overl. Blokker 20.7.1819.

Lidmatenboek Koedijk: vertrokken met attestatie naar Westerblokker 2.10.1797 Mr.
Jan Muntjewerff en Dieuwertje Pieters Scheltus.

VId. Willem Jansz Muntjewerff, ged. Schagen 14.3.1773, arbeider,
overl. Wieringerwaard 5.7.1825, tr. Ie Zijpe 17.2.1799 (imp. pro deo) Antje
Jans Mosch (ook Mosk), ged. Zijpe 4.10.1772, dr. van Jan Cornelisz en
Grietje Cornelis Gers, overl. Wieringerwaard 7.7.1811, tr. 2e Wieringer-
waard 4.6.1815 Trijntje van 't Wuijver, arbeidster, dr. van Gerrit en Aafje
Muntjewerff (IVf, 5).

Uit het Ie huwelijk, geboren/gedoopt te Schagerbrug:
1. Jan, 30.3/6.4.1800, get. Pietertje Cornelis Toet, wagenaar, later schip-

per, overl. Zijpe in polder K 4.12.1875, tr. Zijpe 4.8.1822 Cornelia
Klomp, dr. van Cornelis en Geertruida Schut. (Zie „Westfriese Fami-
lies" mei 1974).
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2. Trijntje, 27.5/31.5.1801, get. Pietertje Cornelis Toet in polder E.
3. Trijntje, 5.12/12.12.1802, get. Pietertje Cornelis Toet in polder K, tr.

Schagen 12.4.1832 Antoni Deutekom.
4. Klaas, 3.3/11.3.1804, get. Neeltje Corn. Hillegons in polder K.
5. Grietje, 17.4/21.4.1805, get. Pietertje Cornelis Toet.

Imp. begr. Zijpe 3.8.1801 (pro deo) „zijn kind 9'/2 week"; 1.6.1805 „kind van
Willem Muntjewerff, 30 weken (?), aang.: Cornelis Keesman.
6. Grietje, geb. Wieringerwaard 8.12.1809.

Vle. Jan Cornelis Muntjewerff, ged. Warmenhuizen 1.6.1781, school-
meester te Schoorl, tr. Ie Bergen 24.9.1801 Grietje Ivangh, ged. Bergen
8.3.1778, overl. Schoorl 1.3.1824, dr. van Jan Marinus Ivangh en Grietje
Vink, tr. 2e Schoorl 19.8.1827 Hendrika Rodenburg, ged. Amsterdam
30.11.1777, overl. Schoorl 3.6.1832, wed. van Dirk Dirkmaat, dr. van Pie-
ter en Geertje Feyes Punter, tr. 3e Schoorl 14.10.1838 Jannetje van Dam,
geb. Alkmaar ca. 1792, overl. Schoorl 31.12.1843, dr. van Hendrik en An-
tje de Goeie.

Uit Ie huwelijk geboren/gedoopt te Schoorl:
1. Grietje, 17.10.1802, get. Hielke Ivangh.
2. Lubbertje, 15.12/16.12.1804, get. Hielke Ivangh, overl. Schoorl

26.7.1806.
3. Lubbertje, 14.9.1806, get. Grietje Muntjewerff (Vg, 4), overl. Schoorl

28.9.1808.
4. Antje, 14.11/22.11.1807, overl. ald. 4.10.1827.
5. Jan, 5.1/22.1.1809, overl. ald. 18.5.1811.
6. Jannetje, 17.5.1811, overl. Nibbixwoud 14.4.1877, tr. ald. 9.7.1837

Muus Otter, weduwnaar van Aafje de Vries, zn. van Albert en Geertje
Beets.

7. Jan, 27.12.1812, hoofdonderwijzer Hauwert (Nibbixwoud), overl. ald.
9.10.1859, tr. Sneek 19.5.1839 Ruurtje Rodenburg, geb. Sneek
12.1.1820, overl. Leeuwarden 1.4.1898, dr. van Ruurd en Okje Annes.

8. Lubberta, 12.6.1817, overl. Zuid-Scharwoude 7.12.1880, tr. Ie Schoorl
5.7.1838 Gerrit Slesker, zn. van Gerrit en Ouke Abbring, tr. 2e Zuid-
Scharwoude 6.7.1862 Jan Kostelijk.

9. Cornelia, 22.10.1819, overl. ald, 29.9.1822.

Vila. Klaas Klaasz Muntjewerff, ged. Wormerveer 12.3.1763, school-
meester, overl. Zuid-Scharwoude 22.3.1834, tr. ald. 1.11.1790 (imp.
22.10.1790 ƒ30.—.—) Immetje Tyse Borst, j.d. van Oudkarspel, overl.
Zuid-Scharwoude 20.3.1836, oud 74 jaar, dr. van Tijs Borst en Marijtje de
Vries.

Attestatieboek Zuid-Scharwoude: 7.4.1785 tot schoolmeester beroepen Klaas Munt-
jewerff van West-Knollendam.
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Uit dit huwelijk gedoopt te Zuid-Scharwoude:
I. Klaas, 19.2.1792, schoolmeester, boer en later burgemeester, overl.

Zuid-Scharwoude 14.5.1871, tr. Ie ald. 16.3.1817 Immetje Paarlberg,
overl. Zuid-Scharwoude 18.2.1830, dr. van Pieter en Aagtje Jans Zijp-
heer, tr. 2e Zuid-Scharwoude 15.7.1832 Nietje Vervoren, overl. Zuid-
Scharwoude 28.3.1848, oud 60 jaar, dr. van Goossen Vervoren (overl.
Heerewaarden, Gld.) en Johanna Lam (overl. Rossum, Gld.), weduwe
van Gerard Frans Berg, tr. 3e Zuid-Scharwoude 25.11.1849 Trijntje
Paarlberg, overl. Zuid-Scharwoude 11.4.1864, weduwe van Jan Way-
boer, zuster van Immetje, zijn Ie vrouw.

Vllb. Gerrit Jansz Muntjewerff, ged. Koedijk 2.10.1768, schoolmeester
en later burgemeester van Uitgeest, overl. ald. 30.12.1847, tr. Uitgeest
27.10.1792 Neeltje Garbrands Zeekant, ged. Etersheim 10.9.1769, overl.
Uitgeest 22.1.1844, dr. van Garbrand Mouritsz Zeekant en Guurtje Jans
Baars.

N.A. 5040 R.A. Haarlem, dd. 8.1.1811, acte 209. Testament.

Uit dit huwelijk geboren/gedoopt te Uitgeest:
1. Garbrand, ged. 15.9.1793, overl. 31.1.1795 (imp. ƒ 3.—.—).
2. Dieuwertje, ged. 20.9.1795, get. Guurtje Jans Baars, overl. ald.

12.8.1823, tr. Teunis Schuitemaker.
3. Guurtje, ged. 19.2.1797, get. Guurtje Jans Baars.
4. Maartje, geb./ged. 25.10/11.11.1798, tr. ald. 18.5.1823 Cornelis Bak.
5. Garbrand, ged./ged. 2/24.11.1799, overl. ald. 4.3.1847, tr. Ie Aaltje de

Groot, tr. 2e Uitgeest 6.5.1838 Aagje Langewis.
6. Trijntje, geb./ged. 10.1/8.2.1801, get. Guurtje Jans Baars, tr. ald.

26.7.1835 Bastiaan Bieren.
1. Johanna, geb./ged. 29.5/6.6.1802, get. Duifje Cabel, tr. ald. 5.11.1824

Timotheus Schuileman.
8. Jan, geb./ged. 26.9/23.10.1803, tr. ald. 10.8.1834 Sijtje Duinmaijer.
9. Neeltje, geb./ged. 27.10/5.12.1804, tr. ald. 3.4.1826 Gerrit Hos.

10. Klaas, geb./ged. 6/13.4.1806, get. Trijntje Muntjewerff (VIc, 7),
overl. ald. 17.11.1807.

II. Klaas, geb./ged. 10.10/3.11.1811, get. Dieuwertje Muntjewerff,
overl. ald. 25.2.1812.

VIIc. Pieter Janse Muntjewerff, ged. Koedijk 11.11.1770, overl. Beem-
ster 8.10.1810, tr. ald. 28.8.1800 Anne Maria Renses, ged. Groot Schermer
24.7.1774, dr. van Klaas en Antje Draeijer; zij tr. Ie. Zuid- en Noord-
Schermer 24.3.1796 (imp. ƒ 6.—.—) Pieter Smit.

Uit dit huwelijk geb./ged. te Beemster:
1. Jan, 18/23.8.1801, boer, overl. Oterleek 6.1.1850, tr. Grietje Willig,

geb. ca. 1806 Oudendijk, overl. Oterleek 17.5.1853, dr. van David en
Geertje Zilver.

2. Antje, 12/18.11.1804.
3. Klaas, 5/8.6.1806, overl. ald. 9.3.1808.
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Vlld. Cornelis Jansz Muntjewerff, ged. Koedijk, 13.6.1779, schoolmees-
ter te Oosterzwaagdijk, Marken Binnen en Wormerveer, later kantoorbe-
diende en koopman, overl. Wormerveer 20.5.1827, tr. Westwoud
28.12.1805 (imp. ƒ 12.—.—) Hendrina Bramer, geb. Oldemarkt ca. 1784,
overl. Wormerveer 10.4.1848, dr. van Pieter Bramer en Elisbeth Steen-
beek; zij tr. 2e Wormerveer 21.6.1829 Hendrik Zwartsluis, overl. ald.
25.9.1830; zij tr. 3e Wormerveer 24.4.1834 Klaas Ypelaar.

Uit dit huwelijk geb./ged. te Wormerveer:
1. Jan, 23.9/19.10.1806, zet samen met zijn moeder de papierhandel

voort, als zijn vader is overleden, overl. Amsterdam 13.1.1865, tr. ald.
25.4.1849 Josina Willemina Tetenburg, geb. IJsselstein ca. 1822, dr. van
Jurrianus en Josina Boutens.

2. Pieter, 1/20.4.1810, broodbakker, later stucadoor, overl. Amsterdam
4.7.1887, tr. Ie Zaandam 16.5.1830 Jannetje Wijtenkamp, gescheiden
Amsterdam 21.3.1848, dr. van Jan Tijs en Jannetje Hendriks Glas, tr.
2e Amsterdam 31.5.1848 Gerarda Meijer, geb. Druten ca. 1808, wedu-
we van Johannes de Jong, dr. van Johannes Otto Meijer en Elisabeth
Bekkers.

3. Klaas, 26.8.1813, overl. ald. 24.9.1825.
4. Jacobus, 8.10.1816, overl. ald. 11.8.1819.
5. Elisabeth, 22.8.1819, overl. ald. 2.12.1822.
6. Elisabeth, 2.12.1822, overl. 24.2.1824.

Voor opmerkingen en aanvullingen houd ik mij ten zeerste aanbevolen.

A. G. MOLENDIJK-VAN DER PLOEG

DRIEHONDERD JAAR BUMA'S ROND
SURHUISTERVEEN

Van de boerenfamilie Buma die nog in Surhuisterveen en omgeving
woont, kan men zeggen dat zij hier „historisch is gegroeid" zoals dat heet.
Hun voorouders woonden bewijsbaar meer dan drie eeuwen in deze streek.
De achternaam Buma danken ze aan Hepke Egberts Buma, die in 1811
voor zich en zijn gezin deze familienaam liet legaliseren, al of niet op histo-
rische gronden.

Sommige genealogisch geïnteresseerden in Friesland beweren nu, dat
Hepke Egberts de naam Buma aannam omdat hij en zijn voorouders altijd
op Buwe-tille hadden gewoond. Buwe-tille was een brug over een kanaal in
het veengebied ten noorden van Surhuisterveen. Een detail van de kaart
van Achtkarspelen, in 1694 getekend door de bekende Leeuwarder carto-
graaf Schotanus a Sterringa, geeft de situatie weer. De naam Buwe-tille is
vermoedelijk ontleend aan het nabijgelegen vroegere Buwe-klooster ge-
sticht in 1242 door Buwe Harkema. Het was een Premonstratenzer kloos-
ter, ook „Maria's Graf" geheten en een proosdij van de Norbertinessen die
in 1580 werd opgeheven.
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Hoewel in Friesland de naam Buma door vele genealogen wordt geasso-
cieerd met de voornaam Buwe, betwijfelen we of de hier besproken familie
Buma haar naam ontleende aan een Buwe die daar eens een klooster had
gesticht.

Volgens enige aantekeningen waarvan we de herkomst niet weten, werd
de boerderij bij de Buwe-tille waarop deze Buma's woonden in 1777 ge-
bouwd. Reeds in 1776 ondertekende Hepke Egberts, toen 14 jaar oud, een
gedicht ter gelegenheid van de 50e verjaardag van zijn moeder Antje IJes
met „Uw zoon Hepke Egberts Buma". Dit blijkt uit een copie ervan, ge-
maakt door een van zijn nazaten. Wel staat er boven „Buwetille, 16 Februa-
ri 1776". In de officiële stukken echter wordt steeds vermeld dat de familie
woonde te Vierhuizen onder Surhuisterveen, zelfs tot in 1793 (Achtkarspe-
len L2) en de naam Buwe-tille komt daarin niet voor.
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Bij nader onderzoek blijkt dat de voorouders van deze Buma's pas rond
het midden van de 18e eeuw boeren werden en voordien schippers waren,
vermoedelijk betrokken bij het turftransport. In de stem- en floreencohie-
ren van Achtkarspelen uit de eerste helft van de 18e eeuw komen geen le-
den van deze familie als eigenaars of huurders van boerenplaatsen voor.

Wel vinden we in het Quotisatiekohier van 1749 vermeld dat Hepke
Beerns boer was te Surhuizum en zijn broer Aldert Beerns te Surhuister-
veen. Hun vader Beern Harmens echter wordt in de Hypotheekboeken van
de Grietenij Achtkarspelen genoemd als „schuytevaerder tot Surhuyster-
veen bij de Vierhuysen". Deze liet tussen 1718 en 1723 een nieuw schip
bouwen bij Ysbrant Sipkes Mr. scheepstimmerman op Cleijenburg onder
Leeuwarden (Achtkarspelen Hyp. bk V10, p 183).

Waar de naam Buma bij deze familie aan werd ontleend weten we niet.
Hepke Egberts ondertekende verschillende van zijn gedichten voor 1811
met Hepke Egberts Buma, misschien omdat hij op Buwe-tille woonde,
maar misschien ook,omdat hij afstamde van vroegere Buma's uit de streek.
En die waren er vrij veel in en om Kollum in de 16e en 17e eeuw1. Ook te
Buitenpost, op slechts een tiental kilometers ten noorden van Surhuister-
veen, kwamen reeds in 1511 Buma's voor. In het „Register van Aanbreng"
van dat jaar wordt als eigenaar van een stukje grond aldaar vermeld: Sybold
Buwama (Buma). Een associatie met de Abbegaster Buma's2, waarbij ook
de naam Sybold voorkwam, ligt hier voor de hand. Verder wordt vermeld1

dat Tjalling Buwema in 1502 te Gerkesklooster, ook niet ver ver van Sur-
huisterveen, een Groninger burger, Wiert Eysema doodsloeg en daarna uit
lijfsbehoud de vlucht nam. Uit de Beneficiaalboeken van Friesland van
15433 blijkt dat te Buitenpost toentertijd een Sye Buma woonde en tevens
een Buwe Tyerkssoon, die wel verwant zullen zijn geweest met de Tyerck
Buwama die daar in 1511 36 pondematen land huurde.

Omdat het aantal bronnen uit de 16e en 17e eeuw gering is, zal wel nooit
strikt bewezen kunnen worden waarom Hepke Egberts de familienaam Bu-
ma droeg en liet legaliseren. De familie was doopsgezind en behoorde tot
de kerk van Surhuisterveen ofwel „Zuiderhuisterveen" zoals „de leraar"
Jan Tomes in 1725 in het lidmatenboek schreef.

1 A.J. AndreaeenJ. C.J. van Booma, Gens Nostra XXI (1966), p. 73-79.
2 T.J. Buma, Gens Nostra XXVIII (1973), p. 161-167 en 235-241.
3 Beneficiaalboeken van Friesland 1543. Uitg. Suringar Leeuwarden 1850, p. 207-208.

HEPKE EGBERTS BUMA, GELEGENHEIDSDICHTER

Hepke Egberts Buma schreef vele gelegenheidsgedichten waaronder een reisverslag in 315
verzen over een reis door Holland in 1783 met zijn neef Ue Siemens Luimstra. Een nakomeling
schreef de gedichten over en we hebben een aantal daarvan kunnen copiëren. In fig. 2 is een
drietal verzen van een lang gedicht met interessante details in het opschrift weergegeven. Vrij-
wel alle gedichten getuigen van een grote vroomheid die uiteraard samenhing met de strenge
doopsgezinde leefwijze in die tijd. Zij betreffen veelal onderwerpen als: een oudejaarszang,
een nieuwjaarswens, de aankondiging van een huwelijk, een ongeluk van een oom en graf-
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schriften. Onder deze laatsten zijn er twee genealogisch interessant, namelijk van zijn grootva-
der Hepke Berends en zijn overgrootvader Berend Harmens. Zij bevestigen namelijk de sum-
miere gegevens die we in de archiefstukken vonden.

~ZëT

ZJU»~ tst*C

f •t

Overgeschreven door zijn achterkleinzoon Alben Klaasz Rispen

Stam reeks

I. Harmen Beerns, woonde te Surhuisterveen, overl. ald. vóór 9.12.1679
(Aut. b. Achtkarsp. L 1., p. 160).

II. Beern(t) Harms, in 1723 genoemd (Achtk. V 10, p. 183) als „schuyte-
vaerder tot Surhuysterveen bij de Vierhuysen", overl. ald. tussen 1723 en
1725, tr. Antie Allerts (Achtk. V 10, p. 284).

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hepke, volgt III.
2. Seske, (ook Zieske), ged. Surhuisterveen 15.2.1722, vertrekt naar Kol-

lum.
3. Allen (Aldert), ged. en aangenomen Surhuisterveen 9.2.1726, boer,

overl. ald. 1750, tr. vóór 1730 letske Giels, overl. ald. 1771.
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4. Harmen (V 10, p. 284), ged. en aangen. Surhuisterveen 3.2.1730,
overl. ald. 1735, tr. tussen 1725 en 1730 Teske Minnes.

5. Geert, geb. 1708 (Achtk. L 1).

III. Hepke Beerns, geb. 10.3.1698, ged. en aangenomen (Doopsgezind)
Surhuisterveen 13.2.1722, boer te Surhuizum, overl. ald. 31.11.1782, tr.
voor 1725 Beeukjen (ook Bouktien) Egberts, ged. ald. 10.2.1725, overl. ald.
26.3.1766.

Geb. uit dit huwelijk te Surhuizum:
1. Beerend, geb. 29.6.1727, overl. ald. 3.11.1753.
2. Antje, geb. 4.11.1730, ged. en aangen. Surhuisterveen 1.2.1754, overl.

ald. 2.12.1778, tr. vóór 1754 Harmen Jans.
3. Egbert, volgt IV.
4. Harmen, geb. 19.5.1735, overl. ald. 29.10.1753.
5. Maaike, geb. 15.9.1737, overl. ald. 17.11.1753.
6. Engeltje, overl. ald. 24.11.1753.

IV. Egbert Hepkes, geb. Surhuisterveen 17.6.1733, ged. en aangen.
(Doopsgezind) ald. 1.2.1754, landbouwer ald., diaken in 1769, overl. ald.
29.6.1785, tr. Antje Eyes, geb. 18.2.1726, ged. en aangen. Surhuisterveen
26.1.1769, overl. ald. 2.12.1799.

Uit dit huwelijk geb. te Surhuisterveen:
1. Hepke, volgt V.
2. IJ je, geb. 9.4.1766, overl. ald. 10.9.1775.
3. Sytze, overl. ald. 25.4.1806.
4. Hencke, overl. ald. 1776.

V. Hepke Egberts Buma, geb. Surhuizum 2.1.1762, landbouwer, overl.
ald. 11.1.1829, tr. Surhuisterveen 21.1.1798 Barbertje Pieters van den Berg,
geb. Drogeham 16.2.1764, overl. vóór 1829.

Uit dit huwelijk geb. en overl. te Surhuizum:
1. Egbert, volgt Vla.
2. Antje, geb. 3.12.1800, overl. 19.2.1830, tr. Achtkarspelen 29.3.1828

Lammert Jans Postma, landbouwer te Surhuizum.
3. Ettje, geb. 3.12.1800, ongehuwd overl. 25.11.1826.
4. Bieuwkien, geb. 21.8.1803, ongehuwd overl. 1.6.1823.
5. Pieter, volgt VIb.

Vla. Egbert Hepkes Buma, geb. Surhuizum 21.11.1798, bakker te Sur-
huisterveen, woonde later in Augustinusga, overl. ald. 14.3. 1876, tr. Acht-
karspelen 17.11.1827 Gepke Wobbina Bouma, geb. Achtkarspelen
30.1.1801, overl. 15.12.1871.

Uit dit huwelijk geb. te Surhuisterveen:
1. Barbertje, geb. 25.2.1828, overl. ald. 7.8.1867, tr. Achtkarspelen

26.11.1853 Meine Simons Luimstra.
2. Antje, geb. 29.3.1829, overl. Niezijl 18.1.1916, tr. 16.3.1850 Klaas Ris-
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pens, geb. 29.10.1821, landbouwer te Burum, overl. Niezijl 13.1.1898.
3. Hepke, geb. 20.2.1834, overl. ald. 3.8.1836.
4. Jitske, geb. 30.12.1836, overl. Saaksum 2.3.1913, tr. Achtkarspelen

12.5.1865 JelleBosma.
5. Hepke, geb. 9.8.1839, landbouwer te Augustinusga, overl. ald.

18.9.1915, tr. 18.5.1861 Aaltje Pieters Boetes, geb. Achtkarspelen
13.12.1842, overl. ald. 2.1.1903.

6. Wobbina, geb. 2.12.1844, tr. vóór 1877 Kornelis Spahr van de Hoek,
geb. Grijpskerk 6.8.1847.

VIb. Pieter Hepkes Buma, geb. Surhuizum 10.12.1805, landbouwer te
Buwetille onder Surhuizum, overl. ald. 8.7.1865, tr. Achtkarspelen
4.2.1830 Heiltje Alberts van Bruggen, geb. nov. 1803, overl. Surhuizum
1.8.1884.

Uit dit huwelijk, geb. te Surhuizum:
1. Barbertje, geb. 12.7.1830, overl. ald. 25.11.1891, tr. Achtkarspelen

11.2.1854 Keimpe Eldering.
2. Alben, geb. 27.5.1836, overl. ald. 9.6.1895, tr. Grootegast 23.10.1869

Jantje Jans Feringa, geb. Doezum 7.4.1846, overl. 7.5.1932.
3. Egbert, geb. 15.6.1838, overl. 10.2.1869, tr. Achtkarspelen 21.5.1864

Baukje Luimstra, geb. Achtkarspelen 14.1.1843, overl. ald. 24.5.1904.
4. Wietske, geb. 8.4.1841, overl. 18.10.1887, tr. Achtkarspelen 13.5.1868

Louwe Wiersma, van Lutjewoude (Kollumerland).
5. Willemke, geb. 19.12.1841.
6. Ettje, geb. 28.8.1843, overl. 7.3.1929, tr. Achtkarspelen 13.5.1872 Wyt-

se Terpstra, landbouwer te Lutjegast.

T. J.BUMA

MAAS—PLEMPER

In de kwartierstaat Harderwijk (Gens Nostra 1971 p. 124) werden door mij onder nr. 22 en
23 vermeld Theunis Jans Maas gruitmulder te Zutfen en zijn vrouw Greetje Cornelis.

Zij lieten tussen 1675 en 1692 te Zutfen elf kinderen dopen, maar hun huwelijk was nog niet
gevonden.

Behalve bij de doop van 3 kinderen werd haar familienaam Plemper ook vele malen geno-
teerd in Scholtambt Zutfen bijv.: Kentenissen 372: 13.2.1691 en 16.2.1694 als zij telkens een
hof kopen.

Uit het lidmatenboek aldaar blijkt dat in september 1674 werden ingeschreven: Teunis Jan-
sen Maes van Woerden en Grietjen Cornelis Plemper zijn huisvrouw. In Woerden was op
28.8.1672 al een zoon Joannis gedoopt.

Op 10.3.1671 oefende hij kennelijk in Alfen zijn beroep al uit, blijkens een schuldbrief ad
ƒ 400,— voor leverantie van meel en andere koopmanschappen. Zijn ondertrouw vond plaats
te Bodegraven op 13.10.1669; met attestatie naar Zwammerdam d.d. 27.10.1669: Teunis Jan-
sen Maes j.m. wonende in 't Steeck onder Alfen en Grietje Cornelisdr Plemper j.d. tot Bode-
graven.

Teunis werd gedoopt te Alfen a/d Rijn op 4.10.1643 als zoon van Jan Janse Maes, die op
26.4.1667 aldaar overleed en waarvan de zeer uitvoerige inventaris op 2.6.1667 voor notaris
Schoonhoven te Gouda (Not. A. Gouda 376 I) door de gezamenlijke mondige kinderen wordt
opgemaakt.
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Zusters van deze Jan Janse Maes, nl. Geenruyl getrouwd met Gerril Vos „brouwer in 't
Swaert tot Haerlem"; Jannetje, weduwe van Pieter van Hoven te Haarlem; Barentje getrouwd
met Arien Jansz wonende te Hoorn en Egbertgen weduwe van Samuet van Steenhalle, wonende
te Deventer, leggen op 5.3.1622 te Gouda beslag op alle penningen van Jan Maes (Not. A.
Gouda 126 fol. 236).

De vrouw van Jan Maes werd nergens vermeld. In aanmerking komt Geertien Gerrits j.d.
wonende in de Loet, die te Alfen ondertrouwde d.d. 25.1.1631 (met att. naar Zwammerdam
d.d. 9.2.1631) met Jan Jansen j.m. van Zwammerdam, want op 23.2.1633 koopt Jan Jansen
Maas een erfje, strekkende van de Hogerijndijk tot de Rijn (R.A. Alfen 10) en op 27.8.1635
(R.A. Alfen 12) koopt Jan Jaspers een huis en erf in de Loet, belend Jan Jans Maes.

Is zij zuster van Cornelis Gerrits Hogenboom, hun buurman, die op 21.10.1667 (R.A. Alfen
21) optreedt als een van de voogden van de 2 dan nog minderjarige kinderen van Jan Jans
Maes aan wie de meerderjarige broers en zusters een schuld van ƒ 1675,— hebben, omdat zij
bij acte van loting uit de boedel van hun ouders hebben verkregen 2 huizen en erven met de
grutmolen en het schuytenhuys, staande in de Loet tussen de Hogerijndijk en de Rijn?

Grietje Plemper werd op 22.9.1647 te Bodegraven gedoopt, dochter van Cornelis Sijmons,
wiens vrouw ook niet vermeld werd.

Deze Cornelis werd op 27.3.1628 (R.A Zwammerdam 3) genoemd: Cornelis Sijmons Cors-
sen Plemper. Hij zal wel dezelfde zijn als: „Cornelis Sijmons Corssen, aliaes genaemt de heer in
de Wijck, wonende onder Swammerdam" (idem, d.d. 16.10.1628).

H. WAGENVOORT

VAN HEUKELUM NAAR KLUNDERT

Nadat B. J. de Groot in Gens Nostra 1976 pag. 35 voorzichtig de vraag had gesteld of
Adriaen Claesz, één van de kinderen van Claes Jacobsz, burgemeester van Heukelum, en
diens vrouw Mayke Jans, dezelfde was als Adriaan Claesz, jongeman van Heukelum, die op
12.5.1647 te Willemstad huwt met Jenneke Jans van Laeck, weduwe van Jan Jaspers, vermeldt
hij enkele gegevens waarop deze veronderstelling gebaseerd is.

Zijn veronderstelling is juist, want er is meer: zoveel meer dat het bewijs geleverd mag he-
ten.

In het Notarieel Archief van Klundert, nr. 4513, is het testament d.d. 24.6.1687 van Adriaan
Claessen van Heuckelum — oud-burgemeester (!) van Klundert — te vinden waarin hij legaten
bespreekt aan:

— Jan en Maaike Arissen Cool, zijn neef en nicht, bij hem als dienstboden inwonend;
— de Diacony Armen tot Niervaart (= Klundert);
— de Diacony Armen tot Heukelum.
Verder laat hij alles na aan het kind of de kinderen van zijn dochter Anneke, tegenwoordige

huisvrouw van Lambrecht Veermans (P.S. weduwe van Laurens Cornelisz Leest).
Nu zo nadrukkelijk de armen van Heukelum worden bedacht is een relatie met dit stadje al

aannemelijk, maar afdoend bewijs vormen neef en nicht Cool. De heer De Groot wist dat deze
familienaam niet in Heukelum maar wel in het naburige Leerdam voorkwam. Daar werd dan
ook de doop gevonden van de volgende kinderen van Ary Janse Cool en Baetke Claesdr:
21.1.1655 Neeltgen; 13.7.1656 Johannes; 12.4.1658 Claes en 30.12.1660 een niet bij name ge-
noemde dochter.

Het lijdt geen twijfel dat Baetke Claes de tante is van Anneke Adriaens van Heukelum die
haar in haar testament d.d. 16.11.1671 vermeldt, en zuster van Adriaan die dus oom is van Jan
en Maaike Cool, welke Maaike wel de op 30.12.1660 gedoopte dochter is.

Zowel voor de kwartierstaat Van Zee als voor die van Van Heukelum is nu Mayke Jans een
interessante vrouw geworden.

Dit laatste geldt ook voor Jenneke Jansdr. van Laeck, waarvan de ouders nog niet werden
gevonden.

Broer van Ariaen Claesz., de burgemeester van Klundert. is Ysbrant Claesz van Heukelum,
vermeld in de kwartierstaat Rietveld onder no. 1472 (Gens Nostra XXXVI (1981) pag. 53).
Zijn betrokkenheid bij Heukelum blijkt uit RA Klundert 135 dd. 5.6.1673 als hij Pieter Theu-
nus Santvoort te Heukelum machtigt.

H. WAGENVOORT
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VIER WAPENKAARTEN IN HET DEVENTER ARCHIEF
(vervolg van G.N. XXXVI (1981), pag. 184)

30. Van Wilssum B 1377
Zilver, 3 linkerschuinbalken van sabel, beladen met 2, 3, 2 ruiten van goud, in de richting
van de schuinbalken.

31. Ter Spil Ie B 1561
Keel, 3 spitsruiten of weversspoelen van zilver, 2, 1.

32. Van BredaB 1577, 1561
Keel, 3 schuinkruisjes van zilver, 2 ,1 .

33. Van Holten B 1579, 1571
Sabel, een uitgerukte dorre boom waartegen een klimmende gekroonde leeuw, alles van
zilver.

34. Van Mouwick B 1493
Azuur, een dwarsbalk van goud, van boven vergezeld van 4, van onderen van 3, 2, 1 zes-
puntige sterren van zilver.

35. Heijnck B 1562
Azuur, een wassenaar van zilver, een bol van goud ondersteunende, vergezeld van 3 ge-
punte rozen van zilver, 2 ,1 .

36. Reefzen G 1623
Zilver, bezaaid met staande blokjes van sabel, een ankerkruis van sabel.

37. Ven EenschateB 1587
Azuur, een ankerkruis van zilver, middenop beladen met een klaverblad van sabel, en ver-
gezeld van 4 klaverbladen van sinopel, 2, 2.

38. VrieseG\647
Zilver, 3 breedarmige kruisjes van keel, 2 ,1 .

39. SplijthofB 1332
Azuur, 3 vijfpuntige sterren van goud, 2 ,1 .

40. Huerninck B 1564
Goud, 3 gepunte rozen van zilver (!), 2, 1.

41. SmiVmanB1378
Zilver, een halve omgewende leeuw van keel.

42. Van Wees B 1534
Zilver, een dwarsbalk van sinopel.
Ht.: een omgewende zittende hond van natuurlijke kleur.

43. Ten Slalle B 1539
Doorsneden I: goud, een halve klimmende bok van sabel; II: keel, een ankerkruis van sa-
bel (7).

44. Leemgraven B 1586
Keel, een naar boven geopende korf van goud, waarachter een schuingeplaatste spade en
een schuinlinks geplaatste hark, beide van zilver.

45. Hudde
Azuur, op een dwarsbalk van keel, 3 bedekte bekers van goud, vergezeld van 3 manne-
hoofden van natuurlijke kleur, gekroond van goud, 2, 1.
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46. Auguslinus B 1586
Doorsneden I: zilver, uit een grasgrond van sinopel, 3 bomen van hetzelfde, naast elkaar;
II: goud, een hart van keel, waarin omgekeerd gaffelsgewijs 3 pijlen steken van zilver.

47. Krijth B 1428
Keel, een lelie van goud.

48. Berennen B 1573
Gedeeld I: azuur, 3 schuinlihks geplaatste pijlen van zilver, onder elkaar; II: azuur, een
golvende dwarsbalk van zilver, van boven vergezeld van 3 zespuntige sterren van zilver,
naast elkaar, van onderen van 2 rozen van keel, naast elkaar.

49. Krei/nck B 1477
Azuur (?), een keper van keel, vergezeld van 3 vogels van sabel, 2, 1, de bovenste 2 toege-
wend.

50. Verheijdenh 1586
Azuur, een dwarsbalk van zilver, van boven vergezeld van een korenschoof van goud.

51. Van Wijnbergen B 1673, 1672
Zilver, 3 zesspakige raderen van sabel, 2,1.

52. Van Arnhem B 1332
Zilver, een adelaar van keel.

53. Van Diest
Zilver, uit een grasgrond van sinopel, een bloem van keel, gesteeld en gebladerd van sino-
pel.

54. De Cocq van Delwijnen
Keel, 3 palen van paalvair, een schildhoofd van goud, met rechtsboven een zespuntige ster
van zilver (!).

55. Van Eek van Panthaleon
Gedeeld van keel en sinopel, over alles heen een schuinbalk van zilver.

56. Van Crunningen
Doorsneden I: zilver, 3 gesteelde kersen van keel, naast elkaar; II: keel, een zesspakig rad
van sabel (?).

57. Wijntges
Gedeeld I: goud, een rechtopstaande drietand van sabel; II: goud, een keper van keel,
vergezeld van 3 vogels van sabel, 2, 1, de bovenste 2 toegewend.

58. Schuirman G 1645
Goud, op een grasgrond van sinopel, een staande, aanziende os van sabel.

59. Voer B 1556
Geruit van goud en keel.
Ht: 2 omgekeerde benen van azuur.

60. Pinnink B 1587
Keel, een dwarsbalk van azuur (!), vergezeld van 3 vogels van zilver, de bovenste 2 toege-
wend.

61. Adams G 1623
Goud, 2 verhoogde dwarsbalken van azuur, van onderen vergezeld van een roos van keel.

62. Kaecks
Zilver, een schuinkruis van keel.
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Penninckshoek. A Ibert Schweitzercentntm Deventer.

63. LijelldeWurlhil
Goud, een kruis van azuur, vergezeld van 4 herkruiste kruisjes met gespitste voet van
keel, 2, 2.
Ht: een hand en onderarm van natuurlijke kleur, die een dolk rechtop vasthoudt, van zil-
ver met een gevest van goud. Spreuk op banderol.

64. Van Lith G 1730
Goud, een omgewende kraanvogel met opgeheven vlucht, van sabel, in de rechter opgehe-
ven voorpoot een bol van keel.

65. Kraienvanger
Gedeeld I: zilver, 3 omgewende vogels van sabel, 2, 1; II: zilver, een verkort kruis van
sabel.

66. VaiebenderG 1601
Azuur, op een grasgrond van sinopel een springende hond van sabel.

67. ScheltingaG 1737
Goud, een adelaar van sabel, van onderen vergezeld van 3 rozen van keel, 2, 1.
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68. Methorst G 1703
Doorsneden I: zilver, 3 oranjeappels naast elkaar, van natuurlijke kleur, gesteeld en ge-
bladerd van sinopel; II: keel, een breedarmig aan de uiteinden gespleten kruis van zilver.

69. Elberti G17\6
Azuur, 2 schuingekruiste pijlen van goud, de punten onder, vergezeld van 3 zespuntige
sterren van goud, 2,1.

70. Van Buuren
Gedeeld I: goud, een klimmende hond van sabel; II: keel, 2 beurtelings gekanteelde
dwarsbalken van zilver.

73. Wi/nenG1735
Zilver, 3 tuigbellen van goud, 2,1.
Ht: een uitkomende mansfiguur, van natuurlijke kleur, gekleed en gemutst van zilver, de
linkerhand in de zij en in de rechter een stok van zilver waaraan een tuigbel van goud.

Nummers 71 en 72 zijn opengelaten, evenals de nummers 74 t/m 84. Boven
de nummers 75, 80 en 82 bevinden zich eveneens geen helmen.

Wapenkaart 3
1. Schouten van Cleef

Goud, een adelaar van sabel.
Ht: een uitkomende windhond van sabel, gehalsband van zilver.

2. Roeks B 1521
Goud, 3 vogels van zilver (!), 2, 1.

3. Van Brienen B 1586
Zilver, een omgewende klimmende eenhoorn van keel.

4. Loges
Goud, een keper van keel, vergezeld boven van 2 afgewende wassenaars van zilver, onder
van een omgekeerde wassenaar van zilver.

5. Berdenis B 1651, 1655
Zilver, een boom binnen een tuin, alles van sinopel.

6. OldenielB 1367
Zilver, een omgekeerde kelk met 2 bladeren, alles in gaffelvorm, van sabel.

7. Sluijter
Zilver, een half klimmend paard van sabel.

8. Friesendorp G 1721
Keel, een verkort kruis van zilver.

9. Beumer
Doorsneden 1: zilver, 3 palen van sabel, elk beladen met 3 wassenaars van goud, boven el-
kaar; II: zilver, uit een grasheuveltje van sinopel, 3 bloemen van keel, geknopt van goud,
gesteeld en gebladerd van sinopel: over de snijlijn een dwarsbalk van azuur.

10. LespiereB 1649, 1661
Zilver, een keper van sabel, waarop 3 zespuntige sterren van zilver.

11. VanSchriekB 1641
G o u d , een schuinkruis van sabel , vergezeld van 4 omgewende vogels van zilver (!), 1,2, 1.
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12. Ten Have B 1431
Gedeeld I: zilver, een boom binnen een tuin, alles van goud (!); II: keel, 3 lelies van goud,
2,1.

13. StegemanB 1591
Zilver, een dwarsbalk van keel, waarop een morekop van sabel, met hoofdband van zilver,
vergezeld van 3 rechtopstaande eikels aan liggende takjes, van goud (?), 2, 1.

14. Zwart
Doorsneden I: zilver, een aanziende ossekop van sabel, gehoornd van zilver, boven verge-
zeld van een lelie van goud; II: zilver, 3 lelies van goud (!), 2, 1, midden boven vergezeld
van een zespuntige ster van goud.

15. BackerB 1339
Doorsneden I: zilver, een uitkomende leeuw van keel; II: keel, een linkerschuinbalk van
goud.

16. De Koning
Zilver, 3 driebladige en tweeparelige kronen van goud (!), 2 ,1 .

17. Van BronckhorstB 1586
Keel, een leeuw van zilver, gekroond van goud.

18. Rijken B 1604,1674
Zilver, een steigerend paard van keel, met teugels van zilver.

19. Van Oordt
Zilver, 3 lelies van goud (!), 2, 1, middenin op een golvende smalle dwarsbalk van sinopel
een dolfijn van azuur.

20. SchuijlenburgG 1752
Zilver, een gedakt poortgebouw, geflankeerd door 2 torens, alles van keel, op het poort-
dak nog een torentje van keel, alle torens puntig gedakt, alle daken van azuur, geopend en
verlicht van azuur.

21. VanLoenenG 1652
Zilver, een dwarsbalk van sabel, boven vergezeld van 2 omgewende vogels van sabel,
naast elkaar.

22. Holt
Sabel, 3 zespuntige sterren van goud , 2 , 1 .

23. Mennink B 1767
Zilver, 3 bijen van natuurl i jke kleur, 2 , 1 .

24. Van Deth G 1629
Doorsneden I: keel, een zwaan (?), van zilver; II: zilver, 3 klaverbladen van goud (!), 2 ,1 .

25. KluppelsB 1601, 1612
Zilver, 3 liggende knoestige takken van sabel, boven elkaar.

26. Vriese G 1712
Zilver, een merk van sabel, onder en boven vergezeld van een roos van goud.

27. Mensinck
Doorsneden I: keel, een uitkomende leeuw van sabel (!); II: goud, een schuingeplaatste
vis van azuur, gevind van keel.

28. Persoon B 1725, 1728
Goud, 3 klaverbladen van sinopel, 2 ,1 .

261



29. Klopman G 1757
Zilver, 2 dwarsbalken van sabel, van boven vergezeld van 3 omgewende vogels van sabel,
naast elkaar.

30. Bannier G 1738
Gedeeld I: zilver, een halve uitkomende adelaar van sabel; II: keel.

31. Van Warmelo G 1667
1 maal gedeeld, 2 maal doorsneden, I, IV, V: azuur, 3 golvende schuinbalken van goud;
II, III, VI: keel.

32. De Wilde G 1639
Zilver, een lopende wildeman van natuurlijke kleur, omkranst en omgord met loof van si-
nopel, in de rechterhand een knots van keel.

33. Van Teijlingen
Goud, een leeuw van keel.
Ht: uit een helmkroon van goud een burcht van keel.

34. Schriverius
Goud, 3 weerhaken van zilver (!), 2, 1.

35. Op Gelder
Doorsneden I: goud, een gaande leeuw van sabel; II: keel, 2 st. jacobsschelpen van zilver,
naast elkaar.

36. IJssetG 1718
Sinopel, 3 vogels van zilver, 2, 1.

37. Westenenck G 1750
Doorsneden I: zilver, 3 uitkomende korenaren van goud (!), naast elkaar; II: zilver, 3 kla-
verbladen van sinopel, 2 ,1 .

38. Couttis
Azuur, een aanziende hertekop en hals van keel (!), tussen het gewei een gespannen om-
gekeerde kruisboog van goud.
Ht.: een kroon van 5 bladeren van goud, waaruit de kruisboog van het schild.

39. Bouwmeester G 1756
Goud, boven een schildvoet van sabel, 3 naar rechts gekniekte verkorte palen van azuur.

40. Van de Graaf f G 1744
Doorsneden I: goud, een leeuw van sabel; II: goud, 2 schuingekruiste spaden van keel,
vergezeld van... sinopel.

41. Van Eijl Ribbius G 1750 1771
Gedeeld I: keel, 3 weerhaken (?) van zilver, 2, 1; II: azuur, een lelie van goud.

42. Bosc de la Calmette B 1756-1766
Gevierendeeld I, IV: goud, een uitkomende boom met weinig bladeren van sinopel (offi-
cieel: een koraaltak van keel); II, III: zilver, 2 toegewende leeuwen van keel, boven ver-
gezeld van een kroon van goud (moet een barensteel van azuur op goud zijn); een schil-
dzoom van azuur, waarop 8 sterren (kruisjes!) van goud. Kroon van 5 bladeren van goud.

43. Van Baerle
Sabel, 3 hoorns van goud, gemond, beslagen en geopend van zilver,'gesnoerd van keel, 2,
1.

44. Beek
Keel, een bloem van goud, gesteeld en gebladerd van hetzelfde, de steel gebogen.
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45. Weslenbergh G 1682
Keel, een schuinbalk van zilver, met 3 klaverbladen van sinopel, in de richting van de balk.

46. Verhoeff
Zilver, 3 hoorns van goud (!), gesnoerd van azuur, 2, 1. Kroon van 3 bladeren en 2 parels
van goud.

47. Umbgrove
Zilver, uit een grasgrond van sinopel, links een boom van natuurlijke kleur, in de rechter-
bovenhoek een uitkomende wolk van azuur, waaruit een hand en arm van natuurlijke
kleur, die een spade tegen de onderkant van de boom houdt, van azuur, gesteeld van na-
tuurlijke kleur.

48. Cost 1649
Zilver, 3 smalle rechtopstaande bladeren van sinopel, 2,1.

49. Kijver B 1576
Azuur, 3 hoeden met omslagen, van goud, 2, 1.
Ht: een uitkomende mansfiguur zonder armen, van natuurlijke kleur, gekleed van azuur,
gedekt met een hoed van het schild.

50. Lintbergen B 1579
Keel, 3 zwaarden van zilver, naast elkaar, gevesten onder en van goud, boven vergezeld
van een hoorn van zilver, gemond, beslagen en geopend en gesnoerd van goud, de snoeren
hangen aan weerszijden van de hoorn af.
Ht: een uitkomende wildeman van natuurlijke kleur, omkranst en omgord met loof van
goud, over de linkerschouder een knots van keel.

Wapenkaart 4
1. Van Coeverden G 1703

Sabel, een merk van zilver. i

2. Duikink B 1703 1743
Goud, op een schildvoet van sinopel, een naakte boogschutter van natuurlijke kleur.

3. Haek G 1702
Doorsneden in drieën, I: azuur, 3 zespuntige sterren van zilver; II: zilver, een klaverblad
van sinopel, vergezeld van 2 afgewende eikels van goud, gedopt van sinopel; III sinopel.

4. DumbarB 1675 1768
Zilver, 2 toegewende leeuwen van goud, in het midden 3 vierkante gekwaste kussens van
azuur, 2,1.

5. Bruins B 1394
Keel, een reiger van zilver.

6. NijloeB 1675 1705
Zilver, op een drieberg van sinopel, een phoenix van... oprijzend uit vuur van natuurlijke
kleur.

7. Brouwer G 1703
Doorsneden I: zilver, een uitkomende ossekop van sabel, gehoornd van goud; II: keel, 3
hengselmanden van goud, 2,1.

8. Van Borculo B 1675 1704
Goud, een golvend schuinkruis van keel, middenop beladen met een... van azuur, aan
weerszijden vergezeld van een afgewende gezichtswassenaar, en van boven en onder van
een zespuntige ster, alles van zilver.
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9. Arenlzen B 1370
Keel, 3 pijlen van zilver, in omgekeerde driehoeksvorm door elkaar gevlochten.

10. Van Diemen B 1673 1705
Gedwarsbalkt van 4 stukken van zilver en sinopel, bovenin een druivetros van azuur, ges-
teeld en gebladerd van sinopel.

11. Kelderman G 1703
Doorsneden I: goud, een keper van zilver (!); II: sinopel, een klaverblad van zilver.

12. Dapper B 1521
Goud, een dwarsbalk van zilver (!), boven vergezeld van een druivetros van azuur, ges-
teelden gebladerd van sinopel.

13. Tesschemaker G 1660
Goud, een lelie van zilver (!).

14. Boelen G 1629
Zilver, een halve klimmende hond (?) van sabel.

15. Van Niel G 1626
Keel, op een dwarsbalk van sabel, een uitkomende hertekop van zilver.

16. Van GesscherB 1601 1607
Goud, een driehoekige schoorsteenhaal van sabel.

17. Losscher G 1608
Keel, uit een grasgrond van goud, een palmboom van hetzelfde.

18. Costers B 1539
Azuur, 2 vogels van zilver, boven elkaar, boven vergezeld van een wassenaar van goud.

19. TichlerB 1586 1673
Sabel, een staande omgewende reiger (?)ivan zilver.

20. Francke G 1703
Goud, een keper en 3 lelies, 2 ,1 , van keel.

21. Cosman Tijmens G 1638
Keel, een omgewend mannehoofd van zilver, gedekt met een muts van azuur, waarom-
heen een wrong van azuur en goud.

22. Van Doornink B 1728 1774
Zilver, een omgekeerde rechtopstaande vis van azuur, gevind van keel.

23. Weerts B 1708 1749
Keel, op een schuinbalk van azuur, 3 ankers van goud.

24. BuddeGmS
Azuur, 3 zespuntige sterren van zilver, 1, 2.

25. Traessen B 1586
Keel, uit een grasgrond van sinopel, 3 aren van goud, komend uit gebladerte van sinopel.

26. Franke
Keel, een geënte dwarsbalk van zilver, vergezeld van 3 lelies van azuur, 2 , 1 .

27. Reminck G 1708
Zilver, op een schildvoet van sabel (?), een klimmende hond van natuurlijke kleur.
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28. JaspersB 1618 1636
Goud, een keper van azuur, waarop 3 zespuntige sterren van goud, onder vergezeld van
een lelie van zilver.

29. Luenink G 1632
Goud, 3omgewende vogels van zilver (!), 2, 1.

30. Van der Cruijs G 1608
Azuur, 3 ankerkruisjes van zilver, 2, 1.

31. Hemmink B 1587
Keel, een zwaard van zilver, gevest boven en van goud, vergezeld van 3 st. jacobsschelpen
van zilver, 2 ,1 .

32. Daems B 1601 1632
Doorsneden I: Keel, 2 zespuntige sterren van zilver en een wassenaar van goud, 2, 1; II:
goud, een omgewende adelaarsvoet van sabel.

33. Zoomerhuijs S 1570
Doorsneden I: Keel, op een paal van azuur, een zon van goud; II: Zilver, een omgewende
adelaarsvoet van keel.

34. Van Kaemen G 1601
Azuur, 3 zespuntige sterren van goud, 2, 1.

35. Roivers B 1579
Zilver, een morekop van sabel, met een hoofdband van azuur.

36. Van der Capelle G 1626
Azuur, een ankerkruis van zilver, in het vrijkwartier een kapel van goud.

37. Podt B 1658 1685
Sabel, uit een drievoetspot van goud, 3 bloemen van keel, geknopt van goud, gesteeld ge-
bladerd van sinopel.

38. Ketwich G 1675
Goud, een omziende vogel met geheven vlucht van sabel, rechts een... van keel.

39. Van Rijssen B 1354
Zilver, een omgekeerde kelk met 2 bladeren in gaffelvorm, van sabel, onder vergezeld van
een liggende knoestige tak van goud.

40. Van Ceulen G 1603
Doorsneden I: keel, op een schuinbalk van sabel, 3 zespuntige sterren van goud, 2, 1; II:
sinopel, een dwarsbalk van zilver.

41. Crans
Zilver, en bladerkrans van sinopel.

42. Amsinck
Zilver, 3 rechtopstaande eikebladeren van sinopel, 2, 1.

43. Assink
Zilver, een draak van sinopel.

44. Bruijns B 1394
Goud, een leeuw van sabel.

45. Jordens B 1633 1646
Zilver, op een grasgrond van sinopel, een liggend omgewend hert van keel.
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46. TenNuijlB 1591
Zilver, een schuingeplaatste aanziende ossekop van sabel, gehoornd van zilver.

47. WenthotdG 1643
Zilver, een schuingeplaatste bijl van zilver, gesteeld van keel.

48. Gronovius G 1651
Azuur, een keper van sabel, van onderen vergezeld van 1 roos van zilver en 2 van keel,
alle geknopt van goud, 1,2.

49. LemkerB 1690 1692
Keel, op een schildvoet van sinopel, een staande os van zilver.

50. VijfhuijsG 1715
Doorsneden I: azuur, op de snijlijn, 5 aanstotende huizen met puntgevels, van keel, ge-
opend en verlicht van azuur; II: goud, een aanziende ossekop van keel, gehoornd van zil-
ver.

51. BezierG 1729
Zilver, een dwarsbalk van sabel, getralied van goud, middenop beladen met een ruit van
goud, komend uit de bovenrand, 6 pijlpunten, in het midden een hele pijl aan beide zijden
uitkomend, alles sabel.

52. Everwijn G 1703
Keel, een kraanvogel(?) van zilver.

53. Tegeder
Keel, 3 rechtopstaande bladeren van goud, 2 ,1 .

54. Dorre B 1558
Azuur, een uitgerukte dorre boom van goud, aan weerszijden vergezeld van een zespunti-
ge ster van keel.

55. WedeaeusG 1642
Zilver, uit een schildvoet van sabel (sinopel) een wijnstok van goud, waaromheen een be-
bladerde en bevruchte wijnrank van natuurlijke kleur, aan weerszijden vergezeld van een
vijfblad van keel, gesteeld en gebladerd van sinopel.

56. Oostendorp B 1587
Goud, een dwarsbalk van zilver (!), van boven vergezeld van een vogel van sabel.

57. Wesecke B 1586
Zilver, een omgewende klimmende wezel van sabel, gehalsband van goud.

58. Bouwer B 1653 1672
Zilver, een leeuw van keel, houdend met beide voorpoten een ruit van azuur.

59. Van Doetinchem B 1407
Zilver, een ankerkruis van sabel.

60. HoornardtG 1675
Azuur, 3 rechtopstaande zeehoorns van zilver, 2, 1.

61. ArendzG 1711
Gevierendeeld I: goud (?), een omgewende leeuw van keel; II: sabel, een dwarsbalk van
azuur, vergezeld van 3 vogels van goud (?), 2, 1; III: zilver, 3 aanziende ossekoppen van
sabel, 2 ,1 ; IV: goud, 3 dwarsbalken van sabel, over alles heen een schuinkruis van keel.

62. Bruijningh
Keel, een dwarsbalk van goud, waarop een roos van keel, vergezeld van 3 gaande leeuwen
van zilver.
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63. Eekhout B 1758
Doorsneden I: zilver, een eikel van goud, gedopt van sinopel, aan een gebladerd takje van
hetzelfde; II: zilver, 3 linkerschuinbalken van keel, elk beladen met 3 ruiten van goud, in
de richting van de balk.

64. Van Marie
Zilver, 2 schuingekruiste zwaarden van azuur, de gevesten onder en van goud.

65. Opten Noord
Keel, 3 naar links gewende winkelhaken van goud, 2, 1.

66. PutmanG 1717
Zilver, 3 emmers van keel, 2, 1.

67. Queijsen S 1586
Zilver, een dwarsbalk van goud, waarop 2 scharen (?) sabel, vergezeld van 3 klaverbalden
van sinopel, 2,1.

68. De Schepper B 1753
Goud, 3 leeuwen van sabel, 2,1.

69. Schomaker G 1708
Goud, een verkort kruis van sabel.

70. Van Munster G 1602
Zilver, 2 kepers van keel, boven vergezeld van 2 afgewende, onder van een rechtopstaan-
de druivetros van azuur, gesteeld en gebladerd sinopel.

71. Van der Wijk
Azuur, 2 schuingekruiste leliestaven van zilver, over alles heen een dwarsbalk van keel.

72. Van Hoëvel B 1672 1673
Goud, 3 heuvels van sabel, de toppen naar elkaar toegewend in gaffelvorm.

HENK'T JONG

TWEE KINDEREN MET DEZELFDE VOORNAMEN IN EEN GEZIN
(zie G.N. XXXVI blz. 95-96)

Door de regels van het vernoemen, die men in sommige families zeer consequent doorvoer-
de, werd het gelijktijdig meermalen voorkomen van dezelfde voornaam in één gezin in de hand
gewerkt. Alle grootouders — ook al hebben deze dezelfde voornamen — dienden nadrukke-
lijk te worden vernoemd.

Een voorbeeld uit mijn genealogie:
Lucas Hendriks, gedoopt Beilen 8.11.1739 trouwt aldaar 3.5.1778 Geertjen Hendriks, ge-
doopt Beilen 18.9.1754.

Het is duidelijk dat beide vaders Hendrik als voornaam hadden en dus de eerste twee zonen
ook zo moeten heten. Aldus blijkt geschied te zijn; gevonden werd:

Hendrik (groot), gedoopt Beilen 5.4.1779 en
Hendrik (klein), gedoopt Beilen 20.8.1780.

De toevoeging groot en klein is later in gebruik gekomen, kennelijk om toch enig onder-
scheid te hebben tussen beide broers die geen van beiden meer voornamen hadden. Beiden
trouwden en lieten kinderen na.

Zo kan dus de waarschuwing worden aangevuld met de opmerking: kijk zo mogelijk eens
naar de grootouders, wellicht geeft dat duidelijkheid bij twijfel.

O. BRUNSTING
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PERIODIEKEN

Uit de bibliotheek kunnen geen tijdschriften worden geleend. Wel kun-
nen fotokopieën van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger
verschenen en in de bibliotheek aanwezige tijdschriftartikelen worden aan-
gevraagd bij de heer G. Gunderman, p/a N.G.V., Adriaan Dortsmanplein
3a(Promers), 1411 RC Naarden.

Nederland

Limburgs tijdschrift voor genealogie, 8e jg., nr. 6, 1980; Vervolg op genealogie van Hillen;
Vervolg en slot: Buggenumse families; Vervolg op: soldaten in vreemde krijgsdienst.

De Nederlandsche Leeuw, 97e jg., nr. 11-12, 1980; L. van der Hammen: Het geslacht Van der
Hammen in Noord-Brabant (en daarbuiten) in~de 17de en 18de eeuw.

De Nederlandsche Leeuw, 98e jg., nr. 2/3, 1981; Aanvullingen en verbeteringen op enige in
Nederland's Adelsboek en Nederland's Patriciaat gepubliceerde genealogieën en stamreeksen:
Enige nieuwe vondsten over de eerste Boissevain in Nederland, Egidius, Mathildis de Foresto
het verhaal van een edelvrouwe en een koning, Jantzon van Erffrenten, de oudste generaties
van het Doetinchemse geslacht Ketjen en zijn herkomst uit Westfalen, Van Leeuwen, de af-
komst der familie Van der Mieden van Opmeer, de oudste generaties van het Amsterdamse
burgemeestersgeslacht Munter, Vijf Van Plettenberg-testamenten, Van Plettenberg, de z.g.
Delftse tak van het geslacht Ploos van Amstel, de ouders van Rochus Rochussen, Stuart,
Scholten.

Ons Voorgeslacht, 35e jg., nr. 301, 1980; J. C. Kort: Repertorium op de lenen van de hofste-
de Warmond 1316-1799.

Westfriese Families, 21e jg., nr. 4, 1980; Vervolg genealogie Kriller; De familie Pay, Paey,
Paai, Paay, van de „Swaaghedijck", de Bangert, Driehuizen/Wervershoof, Andijk en Me-
demblik.

Usselakademie, 3e jg., nr. 4, 1980; Memorie uit de bijbel van de familie Botter te Zwartsluis;
Kwartieren van Reindert Jannes, Erik en Arjen van Wifferen (III).

Van Zeeuwse Stam, 3de serie, nr. 31, 1980; /. C. W. Jobse: Het geslacht Pouwer; Stamreeks
Domaes-de Vrome-Braber; Genealogie van de familie Van Oost op het eiland Tholen tot in de
19de eeuw.

De Brabantse Leeuw, 29e jg., nr. 6, 1980; /. W. M. Weijts: Een kindermoord te Bergen op
Zoom? (betr. Cornelia Swanen, 1738);/. Belonje: Tempelaar.

idem, 30e jg., nr. 1, 1981; G. W. A. Aarts: Een familie Van Oers, Boxtel-Tilburg; A. L. M.
Oomen: Nakomelingen van Andries Jan Andries Oomen; /. N. Leger. Huwelijksinschrijvingen
in het schepenprotocol van Oostel- en Middelbeers; A. J. Bodemeijer: Schoonvader = stiefva-
der.

Meded. v. d. Caledonian Soc, 5e jg., nr. 1, 1981; Stamreeks Kinket.

België

Vlaamse Stam, 16e jg., nr. 12, 1980; J. en R. de Vriendt-Mores: De familie De Vriendt (vanaf
1470 tot heden); J. Laporte: De Franse volkstelling van Neerhespen in l'an 8 (1800), idem van
Overhespen (1800); Kwartierstaat Guido Gezelle; A. Mulders: De familie Mulders in Lim-
burg vanaf 1698; A Vanmarcke: Huwelijkskontrakten te Menen (slot).

idem, 17e jg., nr. 1, 1981; G. van Nieuwenhuyse: Bijdrage tot de geschiedenis van het Vlaam-
se geslacht Nieuwenhuus; Kwartierstaat Eugeen, Frans en Jozef Lelief; R. Bryssinck: De fa-
milie Bryssinck te Tielrode in de 16e eeuw; J. Rentmeesters: De bevolking van Oud-Heverlee in
de 17e en 18e eeuw; J. Jacomen: Akten uit de studie van notaris J. A. Put uit Beringen; F. van
Caimere: Herkomst der — niet inheemse — ouders in Borsbeek (1603-1800).
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De Middelaar, 36e jg., nr. 212, 1981; L. Mestreit: Histoire des Mestreit; Les premiers degrés
des van Dixmude a Ypres, une genealogie inédite imprimée d'Arthur Merghelynck; M. Lints:
Genealogie de la familie Lints, de Louvain (suite); /. de Launois: Les quartiers d'ascendance
de Thomas Braun (1876-1961).

Le Parchemin, nr. 209, 1980; M. J. Leirenset F. Schoonjans: La descendance déterminée du
„tres noble sire" Jean Michel Ignace Joseph de Rapp; B. Walckiers: La familie Amelot, a Au-
denarde, olim Ameloot.

idem, nr. 210, 1980; F. van Damme: Les Eliart puis Eliat; J. G. de Brouwere: Un phénomène
curieux en matière de quartiers généalogiques, biographie et ascendance du lieutenant colonel
Abel Tillier, officier d'ordonnance de l'impératrice Charlotte du Mexique et commandeur du
Palais Royal de Boechout a Meisse; P. Hanquet: La familie de Gomze.

Duitsland

Bl.d.Bayerischen L.V. für F.K., Band XIV, Nr. 3, 1980; E. Dittler. Die Stammfolge der Wit-
telsbacher; St. Janker. Zur Erforschung des Familiennamens Janker.

Hessische F.K., Band 15, Heft 5, 1981; A. Giebel: War Christina Hartwig die Stammutter
der niederhessischen Familie Hartwig? W. Beuleke: Pierre Poirier, ein hugenottisches Flücht-
lingsschicksal im hessischen Refuge; G. Feige: Nachfahren des Henne Schlaff in Herborn; H.
Gensicke: Die Einwohner der Herrschaft Wiesbaden 1616; W. Niesz: Das Jagdpersonal der
Grafschaft Ysenburg und Büdingen.

Ostfriesische Ahnenlisten, 5. Band, 6. Lieferung; A. L. „Bolenius".

Oldenburgische Familienkunde, 22. Jg., Heft 4, 1980; W. Barre: Die ersten Mannzahlregis-
ter der Vogtei Rastede von 1581, des Amtes Neuenburg von 1581 und des Amtes Varel von
1648.

Ostfriesische Ahnenlisten, 5. Band, Lief. 4, 1980; A. L. „Ihben".

idem, 5. Band, Lief. 5,1981; A. L. Schonemann; A. L. Deuter.

Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Familien- und Wappenkunde, 29. Jg., Heft 9-
10, 1980; K. Ecke: Genealogische Erganzungen zu den Ersteintragen der Borkumer Kir-
chenbücher 1713-1746.

idem, 29. Jg., Heft 11-12, 1980; H. Ramm: Der Werdegang der Arbeitsgruppe Familienkun-
de und Heraldik in der Ostfriesischen Landschaft zu Aurich seit 1949.

Quellen und Forschungen zur Ostfriesischen Familien und Wappenkunde, 30. Jg., Heft 1-2,
1981; S. Ortgies Siefken: Fencke Rippen zu Etzel Wittibe; W. Hinrichs: Muster Rolle Ambt
Witmundt 1624, den 27t Octobris;/. H. Lüschen: Ostfriesen im 1. Kirchenbuch von Edewecht,
Kreis Ammerland, 1636-1705.

Pfalzisch-Rheinische F.K., Band 9, Heft 9, 1980; H. Hauber: Die Kirchenbücher der Luthe-
rischen Pfarrei Jettenbach, Erganzungen für die Jahre 1781 bis 1799 (Forts.); H. Steinebrei:
Ein Otterberger Zinsbuch aus dem Jahre 1731; K. Schaaf: Aus Vertragen der Gemeinschaft
Buntenbach; H. Thomas: Der Landschreiber Johann Conrad Hermanni und seine Familie; H.
Herzog: Kaiserlauterer in auswartigen Kirchenbüchern; A. H. Kuby: Kurpfalzische Förster
und Jager, besonders im Oberamt Neustadt; H. Herzog: Ein Beitrag zur Auswanderungsge-
schichte pfalzischer Familien nach Brasilien, Stammfolge Koch.

Roland zu Dortmund, Band 5, Heft 5, 1981; E. Flender: Flender-eine siegerlander Ahnenlis-
te; G. Michaelis: Ahnenliste v. Linde, der Kinder des Erfinders Carl v. Linde und seiner Frau
Helene geb. Grimm; H. Schulte: Melchio Diedrich I, Schulte zu Riemke 1727-1802.

Archiv ostdeutscher Familien Forschung, 8. Band, Lief. 5, 1980; H. G. Bernt: Stammliste
Pohl aus Neustadt an der Tafelfichte; O. Frötschl: Ahnen der Geschwister Gibisch aus Malko-
witz 9, Kreis Tachau/Egerland; G. Trager: Stammliste Cantzler aus Tachau/Egerland; G.
Trager: Das Malergeschlecht Schmidt aus Plan, Kreis Tachau im Egerland; J. Stöckl: Nach-
kommen des Karl Liegert in Vogelsang 23, Kreis Tachau; G. Trager: Stammreihe Dollhopf
aus Tachau/Egerland.
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Frankrijk

Héraldiqueet Genealogie, Vol. XII, No. 6, 1980; M. deSachy. Genealogie Heme.

Buil. Cercle Généal. d'Alsace, No. 53, 1981; L. Lapointe: Deux documents concernant la
familie noble des Besenval, barons de Brunstatt en Haute Alsace; R. Sicard: Sophie Frédéri-
que Rosine Sicard 1770-1848; H. Georger-Vogt: Le naturaliste Wilhelm Philippe Schimper; J.
Schweitzer. Alfred Werner, 1866-1919, prix Nobel de chimie en 1913.

Nord Genealogie, No. 48, 1981; P. Warin: Ascendance de Warin Patrick; Les registres pa-
roissiaux conservés aux archives de l'Etat a Tournai.

Scandinavië

Heraldisk Tidsskrift, Bind 5, nr. 43, 1981; K. Pipping: Ankaren, skepp och tritoner, Marina
symboler i svensk och finlandsk adlig heraldik; A. T0nnesen: Fra bomsrke til adelsvaben-to
Randersslaegters sociale opstigen.

Verenigde Staten

The Genealogical Helper, Vol. 35, Nr. 1, 1981; D. M. Schlyter. Tips on how to begin and
continue research in Yugoslavia.

Groot-Brittannië

Proceedings of the Huguenot Soc. of London, Vol. XXIII, No. 4, 1980; U. Janssens: Jean De-
schamps (1709-1767) and the French Colony in Berlin; J. A. P. Lefroy. Anthony Lefroy (1703-
1779), merchant at Leghorn, collector of works of art, member of the Etrusca Academia; J. Al-
sop: John Le Leu, alias Wolf, French arboriculturist at the Tudor Court, precursor of later Hu-
guenot gardeners.

The Scoltish Genealogist, Vol. XXVII, No. 4, 1980; G. A. F. Simpson: Outline of the genea-
logical Roll which was founded in Eastern Prussia, 1691, by the Scottish emigrant William
Simpson, native of Coupar Angus, Perthshire; L. Pritchard: Keir Hardie (de eerste leider van
de Britse Labour Party); G. T. Welsh: Genealogy of John Knox (de reformator van Schotland)
— a new look; G. Ch. Edwards: The origin of the Gifford family in Scotland; Ch. Harrison-
Wallace: Notes of the Wallace family of Newton Hall by Kennoway Fife.

Noorwegen

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, Bind XXVII, Hefte IV, 1980; L. Juhasz: Kallsbokene i
Danmark og Norge; 5. O. R. Holtermann: Nagot om familjen Holtermanns rotter i 1500-talets
Hannover; R. Rasch Engh: „Parentasjon over Hans Exellence hr. General-Lieutenant Johan
Jacob von Fasting", Korskirken i Bergen, 3. februar 1790; K. Bugge: Utdrag av Trondheims
skriftprotokoller; G. Ch. Wasberg: Norske vikingeslekter og de europeiske feudalsamfunn.

Oostenrijk

Adler, 12. Band, Heft 4, 1980; H. Jager-Sunstenau: Das Stammbuch des Jonas Hildebrandt
1612/1613; G. Fischer-Colbrie: Die Familie Josch in Passau und Oesterreich (Forts.); H. P.
Naschenweng: Adelige in der altesten Matrikel der Protestantischen Kirche in Graz (Forts.);
K. Burkart: Trauungen Pfarrfremder in Gur.k 1636-1685; Ahnenliste Fritsch.

Zweden

Slakt och Havd, Nr. 3, 1980; B. Hagelin: Johan Hagelin 1778-1852: fran skraddare till fat-
tighjon; C. C. Kjellberg: Per Olofsson i Kallstorp och nagra av hans efterkommande; B. Thun-
berg: Haradsdomaren Pehr Pehrsson i Ishult, en berattselse om slakten Thunbergs ursprung i
Tunalans harad i Smaland.
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Authusdinne, 2e jg., nr. 3, 1980;
Archiefdienst gemeente Breda, jaarverslag 1979;
Johanniter Orde in Nederland, nr. 126, 1981;
De Maasgouw, 99e jg., nr. 4, 1980;
Gem. Archiefdienst Amsterdam, jaarverslag 1979;
/ ( B e a k e n , 42e j g . , n r . 5/6, 1980;
, ,Blauwe Leeuw" (blad v. d. fam. Van Loon) , Ie jg . , nr. 1. 1981;
Gelders Oudheidk. Contactbericht, nr. 87, 1980;
Gens Dunia, 17e jg . , nr. 4, 1980;
Gravenmade, nr. 3, 1981;
Heemtijdinghen, 16e jg., nr. 4, 1980;
,,Niet zo benauwd", nr. 23, 1980;
't Meisterbanksken, nr. 6, 1981;
Het Treffertje, 10e jg., nr. 2, 1980;
Waldhoorn, nr. 11, 1981;
Zorn, nr. 2, 1980;
Sireekarchivariaat Noord-Oost Friesland, verslag 1978 en 1979;
Bachten de Kupe, 22e jg . , nr. 6, 1980;
De Dobbel-beker, 10e jg. , nr. 4 , 1980;
Ons Heem, 34e jg.,nr. 4-5, 1980;
Le Heraut, no. 17,1980;
Oostvlaamse Zanten, 55e jg., nr. 6, 1980;
Der Grafschafter (Zwischen Burg und Bohrturm), 1980;
Der Deutsche Hugenott, 44. Jg., Nr. 4, 1980;
Zeitschrift für Kulturaustausch, 30. Jg. Nr. 4, 1980;
ArbeitsberichtA. G. ostdeutsche F. F., Nr. 14, 1980;
G. F.-aktuellt, Nr. 40,1980;
77ie Genealogical Helper, Nr. 6, 1980.

G. GUNDERMAN

VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de N.G.V., die met
hun onderzoek zijn vastgelopen of die met andere personen verbinding zoe-
ken op genealogisch of heraldisch gebied. Alleen wanneer gebleken is dat
de verlangde gegevens niet via de Contactdienst kunnen worden verkregen,
kunnen vragen in deze rubriek gesteld worden.

De vragen en antwoorden dienen op aan één zijde beschreven papier toe-
gezonden te worden aan mevrouw Y. Yntema, Fuik 46, 1141 CK Monnic-
kendam.

VRAGEN

508. BLAAUWSONNEVELT-VAN KUYLHOVEN
Laurens Hendricks van Blauwsonnevelt, overl. voor 7.5.1693 en Marijtje Jansdr. van Kuylho-
ven (Kuykhoven), overl. voor 13.6.1696, laten te 's-Gravenhage in 1672 een zoon Andries do-
pen.
Ondertr.data van zijn broers en zusters zijn: 1679 Neeltjen, 1681 Maria, 1684 Dirck, dan pas in
1692 Alida, voor 1693 Jan, 1694 Apolonia, 1701 bovengenoemde Andries en dan is er nog een
zuster Aeltje.
De twee groepen huw.data zijn aanleiding te denken dat de vader 2x gehuwd is geweest.
Wie heeft aanvullende gegevens over dit echtpaar en hun voorgeslacht? Zijn er meer huwelij-
ken? Is er verband met het echtpaar Louris Hendricxsz. van Winterbeecq, otr. Leiden
16.1.1664 Marijtgen Jansdr.?

P. v. d. BOOGAARD, Baarn
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509. PETERSEN/VAN DE POLL
Aart Petersen, overl. Bennekom 29.4.1791, tr. Goutje Cornelissen (Knelissen), overl. aldaar
13.12.1829. In Bennekom worden hun kinderen gedoopt: 7.5.1784 Gerrit en 28.3.1788 Corne-
lis. De laatste neemt in 1812 als familienaam Van de Poll aan.
Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van dit echtpaar.

A.J. v. d. POL, Waalre
510. VAN LIESHOUT
Machiel van Lieshout, geb. Den Haag 21.1.1819, beroepsmilitair te Vlissingen, wordt op
6.11.1850 weer in Den Haag ingeschreven. Op 23.7.1856 wordt hij uitgeschreven naar Bleijs-
wijk. In het Bevolkingsregister aldaar is hij niet te vinden.
Gevr. nadere gegevens van hem na 1856.

N. LIESHOUT, Hoorn
511.OOSTERHUIS
Gerrit Klaasen, tr.(l) Mertje Joost, tr.(2) Zuidwolde 2.5.1756 Klaaske Willems. Hun nako-
melingen nemen later de naam Oosterhuis aan.
Gevr. zijn voorgeslacht.
VRIESE (DE VRIES)
Gerrit Freeriks Vriese (de Vries), afk. van Groningen, tr. Tinallinge 16.5.1784 Grietje Ekkes
Stol.
Gevr. zijn voorgeslacht.
JOYELLET (JOLIET)
Sara Joyellet (Joliet), afk. van Culemborg, otr. Den Haag 27.11.1633 Charles de Lannoy.
Wie heeft meer gegevens over de familie Joyellet?

M. VAN DER LEEUW, Hattem
512. KUIJPER
Hendrik Roelofszn Kuijper, j.m. van Nijeveen, tr. Hoogeveen 6.11.1707 Hendrikje Hen-
driks, weduwe aldaar. Zij laten te Hoogeveen 19.2.1708 een zoon Roelof dopen.
Gevr. voorgeslacht van dit echtpaar.
VAN HEERDE
AaltjeEgbertsvan(H)Eerde(n),t. Blokzijl 16.11.1788 Pieter Keur.
Gevr. nadere gegevens van Aaltje. Kwam zij uit Heerde?
BAKKER
Cornelis Ariens Bakker, watermolenaar, tr. Petten 14.5.1780Trijntje Loutjes, j.d. aldaar.
Gevr. nadere gegevens van Cornelis.
OPDAM
Pieter Opdam en Grietje Kaas wonen in 1754 te Broek op Langedijk.
Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van Pieter.

F. INNIGER, Middelburg

512a. Onbekende wapens, wellicht van een echtpaar.
1. Een klimmende bok. Helmt.: een uitkomende bok.
2. In de onderste helft van een gouden veld, twee gekruiste rode, knoestige stokken, waarover

een omgewende blauwe bijl met lange, rode steel. Helmt.: drie struisveren. Red.
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