
Hostra
- ONS GESLACHT -

MAANDBLAD DER NEDERLANDSE
GENEALOGISCHE VERENIGING

HOOFDREDACTEUR: J. L. BRABER

JAARGANG XL MAART 1985 No. 3

TWEE EEUWEN JOODS LEVEN IN LEEUWARDEN

Herkomst

In de zeventiende eeuw zijn door de gruwelen en vervolgingen van de
Dertigjarige Oorlog in Duitsland veel Joden vandaar op zwerftocht gegaan
naar rustiger oorden. In onze noordelijke provincies en in Amsterdam on-
dervonden zij minder vijandigheid. Toch bepaalden ook in ons land plaatse-
lijke overheden bij herhaling dat er gewaakt moest worden tegen de vesti-
ging van joodse personen die in hun vieze zwerverskleren besmettelijke
ziekten (o.a. de pest) met zich mee zouden brengen. Ter controle werden in
Leeuwarden van tijd tot tijd tellingen bevolen waarbij opgegeven moest
worden hoelang joodse personen al in de stad woonden en hoe groot hun
gezin was. Die tellingen geven een beeld van de grootte en de groei van de
joodse gemeenschap in Leeuwarden. In 1738 waren er 101 joodse ingezete-
nen, 140 in 1754 tegen 433 in 1798 en 682 in 1809. Soms hebben magistraten
niet scherp toegezien op de vestiging van van elders komende Joden'.

Begraafplaats

In 1670 staat in het stedelijk archief de eerste joodse inwoner van Leeu-
warden met, name genoemd. Aanleiding daartoe was de noodzaak van een
begraafplaats. Dat was meestal het begin van het stichten van een joodse
gemeenschap. Godsdienstige bijeenkomsten konden worden gehouden in
particuliere woningen van joodse ingezetenen en die hoefden niet op te val-
len. De toestemming van de overheid tot het inrichten van een begraaf-
plaats ging meestal vergezeld van de aanwijzing van een stuk grond, door-
gaans bij de wallen2.

Synagoge

Als synagoge werd eerst een huis in een tuin bij de Amelandspijp aan de
Oude Ee gebruikt. Na 1747 werd een huis gekocht aan de Sacramentsstraat
om als synagoge te dienen3. Dat ook die te klein werd kan men wel uit bo-
venstaande cijfers concluderen. In 1797 werd dan ook besloten tot de koop
van 3 huizen in de aangrenzende Slotmakersstraat en van een huis naast de
synagoge. Van dit complex zou een grote synagoge worden gebouwd. Twee
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directeuren werden benoemd om de bouw te regelen. In 1805 werd op fees-
telijke wijze de nieuwe grote synagoge ingewijd.

Bestuur

Door de bovengemelde groei werd het omstreeks 1754 nodig dat „de
Joodse natie der stad Leeuwarden" zich ging reorganiseren en haar eigen
reglementen ging opstellen. Tevoren hadden ongeregeldheden nogal eens
tot ruzie onderling geleid. Die reglementen werden aan de magistraat over-
handigd4. Er werden bestuurders aangesteld met ieder een speciale taak:
iemand nam de zorg voor de financiën op zich, anderen die voor armen en
zieken. De rabbijn werd bijgestaan door parnassijns en een koster. Weige-
ring van de benoeming tot parnassijn kwam de weigerachtige persoon te
staan op een boete van 15 caroliguldens; dit bedrag werd later verhoogd tot
50 en nog later tot 100 crl gids5.

Armenzorg6

In de praktijk zorgde een beperkt aantal welgestelden voor degenen die
te weinig bestaansmogelijkheden hadden. In ruil daarvoor eisten die rijken
wel een ruime invloed op de gang van zaken binnen de joodse gemeente op.
In 1754 waren er 12 armen of bedeelden onder de 140 zielen tellende ge-
meenschap. Lijsten van bedelingen vermelden matzes met Pesach en turf
tegen het stookseizoen. Ook hemden en meel werden uitgedeeld.

Overheid

Tegen welgestelde Joden had de overheid geen bezwaar, wel tegen arme,
zwervende. In hun reglementen hadden de overheid en de joodse gemeente
gesteld dat de vele rondtrekkende Joden niet meer dan een nacht, tenzij op
Sabbath en feestdagen, onderdak mocht worden verleend. In de praktijk
nam men het daar niet altijd even nauw mee6.

Doorgaans liet de magistraat joodse inwoners geheel aan het beleid van
hun eigen bestuurders over. Wel legde de overheid in 1771 een joodse inwo-
ner 12 caroliguldens boete op omdat hij school had gehouden op de Dag des
Heeren7. Herhaaldelijk kwam het voor dat joodse burgers voor de rechter
in de stad hun veten uitvochten en naar stedelijke normen werden bestraft.

De Franse Revolutie had voor Joden vanaf 1796 een geleidelijk opheffen
van hun tweederangspositie ten gevolge. In Leeuwarden werd in 1809 bijv.
de zaterdagse markt zelf naar de vrijdag verplaatst om ook de Joodse koop-
lieden daaraan te laten deelnemen8.

Opvallend is een vonnis van 7 september 1805, toen een 18-jarige jongen
veroordeeld werd tot 15 goudguldens boete voor het beledigen van de broer
van Elkan Izak Levy.

Huwelijken

Joodse kooplieden dreven veel handel met Amsterdam. Als gevolg hier-
van had menige zoon van een Leeuwarder koopman zijn Joodse bruidje uit
Amsterdam. De lange reis naar de hoofdstad werd veraangenaamd door
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een oponthoud in een herberg te Lemmer waar kosher eten werd bereid.
Tussen 1770 en 1810 werden 143 huwelijken geregistreerd van Leeuwarder
mannen waarvan 27 hun bruid uit Amsterdam haalden, 9 uit andere joodse
gemeenten in Friesland, 4 uit Groningen en 8 uit andere Nederlandse ge-
meenten. Bruidegoms kwamen slechts van elders in 28 gevallen van een hu-
welijk9.

Om een indruk te geven van de verscheidene schrijfwijzen van per-
soonsnamen vroeger, heb ik alle namen steeds vermeld zoals die in de offi-
ciële akten voorkwamen.

De voorouders van David Mozes Kan

In het algemeen waren de eerste Joden in onze noordelijke provincies af-
komstig uit Duitsland, veelal uit Oost-Friesland. In de middeleeuwen was in
Emden al een Joodse gemeente gevestigd. Van de provincie Groningen uit,
waar ze over de grens gekomen waren, verspreidden zij zich verder. De
mondelinge traditie, volgens welke de eerste Joden in Leeuwarden uit Em-
den afkomstig waren, is dan ook wel geloofwaardig. Eén van de oudste
wetsrollen aldaar droeg de naam Emdener Seifer. Zelfs in de 19e eeuw be-
stonden er nog contacten tussen beide gemeenten10.

Joseph Levi. In een duidelijke „Notitie van de Joden binnen de Stad
Leeuwarden woonagtigh met hare huisgezinnen" ligt de telling van 1738
vast. Daar werden o.a. genoemd: „Op de Dubbelde Pijp Joseph Levi, vrou
en vijf kinderen, 30 jaaren alhier" en „Bij 't Hoff de zoon van Joseph Levi,
Adam met syn vrou". Toen aan de inwonende Joden in 1745 ter kennis
werd gebracht dat zij zich te onthouden hadden van vensterneringen en an-
der koopmanschap op zondagen en andere heilige dagen, werden daarbij
met name genoerrjd Adam Joseph Levi en Isaac Joseph Levi11.

In 1721 leent Joseph Levy al geld uit en wel op 5 september 1721 595
Car.gls wegens geleverde koopmanschappen aan de weduwe van Elias de
Vries, Rachel Davids12. Josephs geboortedatum is vast te stellen op
1690/91. Wanneer hij in juni 1730 de bedelende Moses Josephs op zijn stoep
eerst een „dubbeltie" aalmoes geeft en dan de ontevreden bedelaar nog
tweemaal een stuiver geeft, waarna hij hem de stoep afduwt, staat Joseph
vermeld als 39 jaar oud13.

Op 17 july 1742 kopen Joseph Levy en zijn vrouw voor 600 goudgls een
huis aan de St. Jacobsstraat achter de herberg De Oude Hopsack14.

Joseph Levi is overleden in het voorjaar van 1752. Dit is op te maken uit
de optekening dat Adam Joseph Levi en zijn broers begin juni 1752 zich be-
klagen dat de 45 stuivers die zij in de armenbus hadden gedaan wegens de
gewoonlijke ere hun bewezen 30 dagen na verloop van des getuiges vaders
rouw, er op een zeker tijdstip niet uitgekomen waren en nooit bij de jaren
waren beland. Zij waren niet de enigen die de beheerder der armenbus ver-
dachten van „slordige conduite"15.

Isaac Joseph Levi staat te boek als koopman en stoker met drie kinderen,
twee dienstboden en 49 guldens en 11 stuivers als quotum16. In 1745 had hij
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twee huizingen onder één dak gekocht op de Weaze bij de Huizumer Wa-
terpoort. In één ervan had hij al een stokerie17.

Het Koopmansgilde nam Joden op. Door de overlieden van dit gilde wer-
den acht bij name genoemde Joden toegelaten, evenwel zonder stemrecht
en zonder het recht gestemd te mogen worden. Kosten 10 goudguldens per
persoon en familie. Hier waren o.a. bij: Adam Joseph Levi en Isaac Joseph
Levi. Als kinderen van de laatste werden genoemd: Rebecca, Elkan, Sara
en Josua18. Vervolgens werd op 18 mei 1759 aan deze Joden en hun kinde-
ren het burgerrecht van de stad verleend19. En dat terwijl elders in Neder-
land steden waren die aan Joden zelf het winkelhouden niet toestonden. In
1779 vermeldde de penningmeester van het Koopliedengilde dat 8 Joden,
onder wie Isaac Joseph Levi hun contributie (ƒ 2.— en 10 stuivers) hadden
voldaan20.

In de Leeuwarder Courant van 24 december 1761 adverteerde Isack Jo-
zeph Levy met andere takken van nijverheid en handel:

ISACK JOZEPH LEVY wonende in de Kleine Kerkstraat te Leeuwarden, maakt alle
Heeren en Burgers bekent, dat hy nu reeds de DIAMANT SLYPERY bijna 2 jaaren
gedaan heeft, en vorders denkt te continueeren, hy vermaakt ook Ouderwetsche Stee-
nen op de nieuwste moode Gebrillanteerd, die veel mooyer worden, by hem ook te
Koop allerhande zoorte van Diamanten en Paarlen, en hy koopt ook allerhande zoorte,
by den zelven zyn ook Heele en gedeelte Loten in de Lotery te bekomen Prys Courant.
Te Leeuwarden by GERRIT van der WAL Boekbinder en Verkoper in 't Nauw 't
derde Huis van de Tontjes-pyp, zyn in de eerste Classe der Generaliteits 43ste Lotery,
die op Maandag den 4 January 1762 in 's Hage zal getrokken worden, te bekomen: In
Koop Heel Lot 10 Gulden. Half 5-Quart 2 10 Agtste 1-5. In Huur Heel Lot 4 Guld Half
2. Quart 1. Agtste 10 St. Zynde in deze Classe een prijs a 15000, 1 a 10000, 1 a 5000, 1 a
3000, 1 a 2000, 20 a 1000, 15 a 500, 10 a 250, 40 a 100, 2 Pra;mien a 1000, 2 a 750, 2 a
500, 2 a 250, 2 a 150, 2 a 100, en nog een groot getal minder Pryzen en Pra:mien die op
de Conditien te zien, welke by bovengemelde voor niet te bekomen zyn, by dezelve
wort 't Groot Contra-boek gehouden en de gedrukte Lysten uitgegeven.

De onder hem adverterende concurrent is een van de velen die ook de
handel in loten als nevenfunctie hadden.

In zijn joodse gemeente vertrouwde men hem en een andere koopman
toe een onderzoek te doen naar de treurige staat waarin de joodse begraaf-
plaats van het door de Joden verlaten Workum zich bevond. Zij declareer-
den ƒ 6,— als reiskosten. In het jaar daarop werd aan hen het toezicht over
deze begraafplaats opgedragen21.

Isaac Joseph Levi is in 1781 overleden. Dank zij diefstal is in een akte
vermeld dat zijn weduwe Minke Hartogs heette en in 1783 57 jaar was. Zij
klaagde toen over de haar ontstolen kledingstukken: een vrouwenrok, een
blauwkatoenen vrouwenjakje, een witte damasten halsfeytel en een hern-
hutterse vrouwenschorteldoek met rode ruiten en een weinig groen daarin.
Zij verdacht daarvan een duytse meid, Myke. Genoemde textiel werd de
volgende dag gevonden aan het lijf van de geconfineerde verdachte22.

Elkan Isack Levy, oudste zoon van Isaac en Minke, staat op de lijst van de
wekelijkse tauxatie (quotisatie) voor de joodse gemeente als de op één na

108



hoogst aangeslagene, nl. voor 12 stuivers23. Hij was vele jaren parnas (be-
stuurder) van de joodse gemeente.

Zijn vrouw was de in Amsterdam in 1745 geboren Mietje Eliazer Levy
Kanis. Zij is in Leeuwarden overleden op 16 maart 1834.

Rond de eeuwwisseling werden giften verzameld voor de aanstaande
bouw van een grote, nieuwe synagoge. Op een heel lange bladzijde van het
Sefer Zichronot staan nauwkeurig ieders gaven voor resp. de armenkas, de
bouw van de synagoge, de bouw van de Heilige Ark en voor de lampen ge-
boekt.

Opvallend groot waren de giften van parnas Elkan en zijn zoons Abra-
ham en Mozes. Zijn jongere zoons Joseph en Liepman schonken kleinere
bedragen24. In verscheidene akten aangaande het uitlenen van geld en de
koop van huizen of landerijen komen we de naam van Elkan Isaac Levy te-
gen. Een andere tak van handel kondigde hij aan in de Leeuwarder Courant
van 23 september 1793.

Bij Elkan Ysack Levy negotiant in Obligatien woonende in de Groote Hoogstraat int
Radt van Avontuur te Leeuwarden, zyn aanstaande Week te bekoomen, LOOTEN
voor de 5de Classe der Generaliteits 83ste Lotery, die op Maandag den 21 October
1793 in 'sHage zal beginnen te trekken, in Huur Heel Lot 20 gulden, Half 10, Quart 5.
Agtste 2.10, Zestiende 1-5, als meede in Koop en voor alle Classen gefourneerd tot
Prys Courant; in deze favorabele 5e classe word getrokken 1 Prijs a fl. 50.000, 1 a
25.000, 1 a 12.500, 1 a 10.000, 16 a 1000, 12 a 625, 20 a 500, 25 250 &c. Bovengenoem-
de wisselt in Gouden Ducaaten en Ryders tot de hoogste Cours. Recommandeert zig in
ieders gunst.

In 1812 werden joodse personen wettelijk verplicht een niet-joods klin-
kende familienaam aan te nemen. De akte van 6 januari 1812 waarin Elkan
Isack Levy de naam Kan aannam voor zichzelf, zijn 6 kinderen, 13 klein-
zoons en 17 kleindochters geeft een duidelijk inzicht in onze toen levende
voorfamilie. Dochter Judie woonde in Amsterdam en was gehuwd met
Aron Spyer. Tweede zoon Abraham was een goed gesitueerd koopman in
Leeuwarden. Met zijn vrouw Frommet heeft hij voor de inwijding van de
nieuwe Leeuwarder Synagoge in 1805 een kostbare zilveren kandelaar, een
chanoekalamp, 1 m 83 hoog en 11 kg wegend, geschonken. Als symbool van
hun Levietenfamilie heeft deze menorah als basis een zilveren kan, waaruit
de Maccabeeënlamp oprijst. In het Joods Historisch Museum te Amsterdam
is hij te zien25. De familie behoorde tot de afstammelingen van de stam Le-
vi. Kan en kom gelden vaak als symbool van de Levieten26. De Kohaniem
(afstammelingen van Aaron) spreken op feestdagen de zegen uit Numeri
6: 22-27'. De Levieten zijn verplicht daarvóór hun handen te wassen. Van-
daar het symbool.

De oudste zoon Mozes is onze voorvader in rechte lijn. Van de jongste
zoon Joseph staat in de notulen van de Grote Kerkeraad in 1818 dat hij cof-
fyschenker was27.

Vanaf 1810 wenste Napoleon dat in Nederland de organisatie der Joodse
Gemeenten op Franse wijze zou geschieden. In Leeuwarden werd de Con-
sistoriale Kerk voor de drie noordelijke provincies gevestigd. Elders in het
land nog drie van deze instellingen. Lezen we de namen van de Leeuwarder
notabelen die werden voorgedragen om een Leeuwarder Consistorie te kie-
zen, dan missen we daar de naam Kan28.
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Waarschijnlijk is de welstand van de familie Kan afgenomen door het ge-
dwongen lenen van grote geldsommen aan het Gouvernement, zonder dat
zij iets ervan terug zagen. De vele door de Franse regering uitgegeven as-
signaten bleken waardeloos. Abraham Elkan Levy Kan moest in 1813 zijn
huis aan de Weerd verkopen en vertrok in 1815 naar Londen. Eerder in
1813 stond hij al op de lijst van hen die met matzes en turf werden be-
deeld29. Zijn vrouw is tot haar dood in 1849 voorgekomen op de lijst van
bedeelden. In 1816 werd genotuleerd dat Elkan Isaac Levy zich had be-
zwaard met de zes wezen van zijn in Amsterdam gestorven dochter. Daar
hij in een onvermogende staat was zichzelf te onderhouden, werd besloten
een rekwest aan het Stedelijk Bestuur te richten met het verzoek de wezen
weer terug te zenden, daar de onderhoudsplicht niet op Leeuwarden maar
op Amsterdam rustte30.

Was aan hem al eerder geld voor matzes „voorgeschoten"31, in 1817 be-
sloot de Grote Kerkeraad dat aan Elkan Isaac Levy een toelage van ƒ 2.—
10 stuivers per week werd toegestaan. Dit was een hoger bedrag dan aan
andere bedeelden; waarschijnlijk om zijn verdiensten jegens de gemeenten
op grond van de traditie dat bij het onderhoud der armen rekening gehou-
den diende te worden met hun vroegere positie. Tot 1825 komt zijn naam
voor op de bedelingslijsten in het Sefer Zichronot, toen met Pesach nieuwe
hemden werden uitgdeeld en hij en zijn vrouw er elk een kregen. Hij is
overleden op 22 april 182532.

Mozes Elkan Levy Kan, werd als oudste zoon van Elkan Isaac Levy gebo-
ren te Leeuwarden in 1774. Hij was een man met vele gaven, zoals zal blij-
ken. In 1795 huwde hij met Beeltje (Beletje) Barends Daniels, die in 1771 in
Amsterdam was geboren als dochter van Barend Daniels en Hester Machiel
Levie. In 1802 werd Mosjee ben Elchanan {Mozes Kan) door de stemge-
rechtigde leden benoemd als een der twee directeuren die de bouw van de
nieuwe synagoge moesten voorbereiden33.

Er zijn vele aktes te vinden waarin Mozes Elkan Levy geld leende aan
mensen of het met rente terug ontving. Hij kon zich in 1808 nog een uitkoop
van ƒ 100.— permitteren omdat hij zijn verkiezing tot parnas niet wenste te
accepteren34.

Er braken echter andere tijden aan. In 1809 werd een schuldbekentenis
geboekt van Mozes Elkan Levy en Beeltje Barends Daniels echtelieden „op
de Weert" aan Klaas Posthumus, meester loodgieter, van ƒ 1500.— die zij
in 5 jaren zouden moeten restitueren in klinkende munt zonder landschaps-
obligaties of ander papier35. Ook een dergelijke schuldbekentenis van
ƒ 1499.— caroliguldens aan Meyer Benedictus, die zijn geld eveneens in
klinkende zilveren munt wilde terug zien in 2 termijnen, nl. in Bloeimaand
1811 en 181236.

Op 13 september 1810 nam Mozes Elkan Levy, handelaar in effecten,
een hypotheek van ƒ 300.— op een door hem bewoond huis aan de
Weerd37.

Een geheel andere bron vermeldt dat Mozes Elkan Levy Kan en Beeltje
Daniels met hun 10 kinderen zich in 1811 in Appingedam hebben gevestigd,
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vanwaar zij in 1812 naar Groningen zijn verhuisd. In 1811 was te Leeuwar-
den hun jongste dochter Klare geboren; zij overleed in Groningen op 11 juli

In 1814 verkocht Moses Elchanan Levie zijn thorarol aan het kerkbestuur
voor 55 Nederlandse guldens39. Het gezin was inmiddels teruggekeerd in de
Friese hoofdstad, want op 28 mei 1817 is Beekje Kan in Leeuwarden over-
leden, 44 jaar oud, achterlatend haar man met 9 minderjarige kinderen40.
Hieronder volgen hun namen en wat er over hun leven bekend is41.
1. Yzaak, geb. 1797, onderwijzer in Terborg (1837), overl. Leeuwarden,

ongehuwd.
2. David, geb. 1800; zijn levensbeschrijving volgt hierna.
3. Levi, geb. 1803, schoenmaker te Leeuwarden.
4. Elkan, geb. 1805, kleermaker (die op zijn atelier aan heel wat Israëliti-

sche kleermakersknechts werk verschafte) tr. Leeuwarden 27.6.1824
Saartje Jacobs Bierschenk.

5. Esther, geb. 1801, tr. Leeuwarden 29.8.1830 Jacob WolfCohen.
6. Mietje, geb. 1802, tr. Leeuwarden 29.8.1830 Berend Simons de Vries.
1. Grietje, overl. vóór 1837, tr. Sander de Jong, te Amsterdam.
8. Martha, nog ongehuwd in 1837.
9. Saartje, geb. 1810, tr. Leeuwarden 28.2.1836 Berend Simons de Vries,

wedr. van haar zuster Mietje.
Op 6 juli 1817 behandelde de Grote Kerkeraad een voorstel van de heer

I. L. Pinto in zijn functie van Corresponderend Lid, dat in Leeuwarden de
Hoofdcommissie tot de Zaken der Israëlieten vertegenwoordigde. Hij ver-
zocht „om aan David Mozes Kan, thans te Groningen, enige onderstand te
verlenen daar hij eerstdaags op de Academie aldaar zal gaan studeren".
Aangezien de Gemeente al zeer bezwaard was met het onderhoud der fami-
lie van David, werd dit verzoek afgewezen42.

In 1819 deed Mozes Elkan Levy Kan aan de Grote Kerkeraad het ver-
zoek, een ondersteuning te mogen ontvangen. Hij werd geplaatst op de be-
deling der vaste alimentatie van 1820 voor ƒ 1.10 stuivers wekelijks43. Hij
was blijkbaar goed onderlegd, schrijft de heer Beem, want in 1826 kreeg
Mozes Elkan Kan een aanstelling als „oefenaar, meester of prediker bij de
Pieuze Gestigten en Congregaties alhier", nadat hij reeds enige tijd als zo-
danig werkzaam was geweest, op een verklaring van de opperrabbijn dat hij
de nodige bekwaamheid bezat „in de Godsdienstige Godgeleerdheid en in
de Nederlandsche taal"44.

Als vader van veel dochters heeft Mozes waarschijnlijk geen probleem
gehad met de zorg voor huishouden en gezin. Dochter Martha was nog on-
gehuwd thuis toen haar vader overleed op 27 mei 1837. In de Leeuwarder
Courant stond de volgende advertentie:

Heden behaagde het den Almagtigen onze geliefde Vader
MOZES ELKAN LEVIE KAN
in de ouderdom van 64 jaren
van dit ondermaansch wereldrond in zaliger gewesten te doen overgaan. Ieder die zijn
braaf karakter gekend hebben, zullen beseffen wat wij in hem verliezen.
L. M. Kan mede uit naam zijner broeders en zusters.

De memorie van aangifte van zijn nalatenschap vermeldt dat hij naliet
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drie vierde gedeelte van een huis aan de Kleine Kerkstraat te Harlingen45.
Binnen de Gemeente werden zijn boeken verkocht voor ƒ 100.—, welk geld
gebruikt is ten bate van behoeftige kinderen46.

David Mozes Kan, geb. Leeuwarden 4.5.1800, overl. Ede 26.7.1892.
Evenals zijn broers kreeg ook David volgens het gebruik de voornaam van
zijn vader als tweede naam. Hij werd als tweede zoon geboren in het gezin
van de in Leeuwarden geachte bankier, die zijn leven eindigde als leraar
godsdienst en taal, Mozes Elkan Levy Kan. Door zijn geboortejaar werd hij
geplaatst in een tijd van voortschrijdende emancipatie. De idealen der
Franse Revolutie vrijheid, gelijkheid en broederschap werkten ook in ons
land door. Op alle terreinen werden Joden gelijkgesteld met en gelijk be-
handeld als andere burgers. Sommige Joden gaven blijk zich niet meer te
kunnen vinden in het hun overgeleverde geloof en de daarbij horende tradi-
ties en ceremoniën. Zo was het ook met David Mozes. Van zijn jeugd in het
kinderrijke gezin, noch van zijn schooljaren is meer bekend dan de verzuch-
ting bij de herinnering eraan, die hij later schreef aan zijn vriend van Eis-
veldt Bosch47:

„Ik geloof niet dat Paulus uit de stam Benjamins, een Phariseeër der Phariseeërs van
richting, door geboorte en opvoeding zoo streng in zijn jeugd gebonden gehouden is
aan de Joodsche traditie en „Kabalah" als ik uit de stam Levi te Leeuwarden, ik herhaal
Leeuwarden, destijds het broeinest van Joodsche bedriegerij en huichelarij. In mijn
jeugd door mijn zwakheid vertroeteld, bezat ik daarenboven eene aangeborene schuw-
heid, welke door mijn zwak zenuwgestel verergerd was. Ik was op mijn 16e jaar zonder
aanleg, zonder kennis, zonder vrienden, zonder geld in de wereld gezonden. Gode zij
dank heb ik mij te schamen over slechte daden of dwaasheden niet."

Jonge Davids sympathie voor het christelijk geloof was zijn vader een
gruwel. Daarover schrijft hij aan zijn vriend dr. E. Bosch in 1868:

„De vloek mijns vaders die mij bij de schim mijner moeder bezwoer zijn grijze haren
niet vroegtijdig ten grave te doen dalen, kan mij niet van mijn voornemen afbrengen".

Waarschijnlijk duidt dit erop dat deze vervloeking hem op 17-jarige leef-
tijd ten deel viel bij het ziekbed van zijn in 1817 gestorven moeder. Later in
dat jaar werd het verzoek om onderstand voor Davids studie in Groningen
gedaan door de heer I. L. Pinto. Er werd afwijzend beschikt.

Op 1 september 1817 stond hij ingeschreven aan de Academie te Gronin-
gen als „David Moses Kan Leovardia Frisius". Met welke geldelijke steun
studeerde hij daar? Al vroeg verdiende hij zelf geld met het geven van les-
sen.

Op 30 september 1824 huwde hij met de 19-jarige Judith Baruch de Beer.
Schriftelijk had Mozes Elkan Levy Kan de toestemming tot het huwelijk
van zijn zoon gegeven.

Destijds gold de verplichting, vóór het huwelijk een bewijs van de Natio-
nale Militie in te leveren dat men zijn dienstplicht had vervuld, uitgeloot
was of een remplacant had gesteld. Dit bewijs bevatte ook een beschrijving
van het uiterlijk van de jonge man. Daardoor kennen wij de volgende gege-
vens. David Mozes Kan was 1.62 m lang, had blauwe ogen, een kleine neus
en mond, een ovaal aangezicht met een rond voorhoofd en lichtbruin haar.

Zijn academische studie sloot hij af op 24 september 1825 met een pro-
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motie tot doctor in de letteren op een proefschrift: „De Sophocles Oedipode
Coloneo"48.

In zijn tijd werden proefschriften in het Latijn geschreven, de taal waarin
ook de colleges werden gegeven. Bovengenoemd proefschrift behandelt het
laatste deel van Sophocles' treurspel over Oedipus, n.l. diens verblijf in Ko-
lonosbij Athene.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat mogelijk het conflict met
zijn vader David Mozes heeft geïnspireerd tot zijn onderzoek naar het ver-
haal van Oedipus. Bij zijn promotie wist hij echter nog niet dat zijn oudste
dochter hem vele jaren in alles terzijde zou staan, tot zijn levenseinde.

Toen in 1829 het eerste kind, Betje, geboren werd, woonde het gezin in
de Turftorenstraat. Vanaf 1835 was het adres eerst Marktstraat, daarna
Kijk in 't Jatstraat. Kinderen geb. Groningen49:

1. Betje, geb. 6.4.1829.
2. Johannes Benedictus, geb. 31.8.1831.
3. Frederika Bernardina, geb. 11.11.1832, overl. 28.5.1833.
4. HenriëtteJacoba, geb. 23.10.1833.
5. Arnoldlzaak, geb. 16.2.1835.
6. Frederik David, geb. 31.3.1836.
7. Cornelis Marius, geb. 18.3.1837.
8. Gezina Egberdina, geb. 1.3.1839, overl. 4.12.1839.
9. Izaak Maurits, geb. 1.3.1839, overl. 13.6.1854.

10. Maria Frederika, geb. 13.2.1841.
Van zijn bekering tot het christelijk geloof heeft David Mozes getuigenis

afgelegd door zich te laten dopen in de Martinikerk van Groningen op 2 juni
1831. Op die datum vermeldt het doopboek der Nederlands Hervormde ge-
meente:

Doop van David Mozes Kan zoon van Mozes Elkan Levy Kan en Beeltje Daniels Ba-
rends wonend in de Poelstraat zijnde van afkomst een Jood, doch na gedane geloofsbe-
lijdenis door den H. Doop der Christelijke Gemeente ingelijfd.

De aanneming tot lidmaat der Nederlands Hervormde Kerk gebeurde
door ds. A. Gouverneur, volgens David Mozes kan een gemoedelijke, or-
thodoxe predikant. In het lidmatenboek der Nederlands Hervormde ge-
meente staat hij ingeschreven vanaf mei 1831.

Na zijn eigen doop vermeldt het doopboek in september 1831 nog de
doop van de oudste twee kinderen Betje en Johannes Benedictus. Daarna
volgt van alle kinderen de doop enkele weken na hun geboorte.

Het gezin van David en Judith leefde in het begin van de inkomsten uit
privaatlessen. Dr. Kan stond bekend als een bekwaam en praktisch do-
cent50. Voor de opleiding tot de toenmalige staatsexamens en tot die der
voortgezette propaedeutische studiën in de theologie en het recht waren
zijn lessen vooral zeer gezocht. Een door A. F. Gottschick geschreven boek
heeft David in het Nederlands bewerkt tot „Grieksch leesboek voor eerst-
beginnenden".

Voordat men kon beginnen met de studie theologie of rechten moest men
eerst kandidaat in de letteren zijn. Daarvoor was een examen vereist over
de Griekse en Latijnse taal- en letterkunde, antiquiteiten en geschiedenis

' plus een testimonium dat men de colleges wiskunde en logica had gevolgd51.
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Van 1846 tot 1864 is dr. Kan praeceptor geweest van het Stedelijk Gymna-
sium te Groningen52 dat de voortzetting was van de Latijnsche Schoo! die
Ubbo Emmius in 1594 had gesticht. In 1845 was die Latijnsche School nog
gevestigd in het Broerenklooster, waar op de poort „Gymnasium" stond, [n
dat jaar waren er 30 „Latijnsche jongens"; ze kregen les in de kille, zwart
met bovenaan wat wit geschilderde kloosterlokalen.

Docenten daaraan verbonden waren de rector, de con-rector en 2 prae-
ceptoren. Deze laatsten moesten minstens kandidaat in de letteren zijn. Al-
le docenten gaven nagenoeg alle lessen in één klasse, het z.g. Klassensys-
teem in tegenstelling tot het latere vaksysteem.

Het traktement van deze docenten was voor die tijd zeker goed. De rec-
tor verdiende ƒ 1500.— van rijkswege, ƒ 225.— van de stad en ƒ 400.— uit
het Minerval (dat is het schoolgeld der leerlingen), samen dus ƒ 2125.—
plus vrij wonen. Daarboven nog ƒ 2.— en later ƒ 3.— van ieder die door
hem als leerling was ingeschreven in het Album Scholasticum.

De eerste praeceptor verdiende ƒ 1250.—, ƒ 100.— en ƒ 250.—. Samen
ƒ 1600.—. De tweede praeceptor verdiende ƒ 1145.—, ƒ 100.— en ƒ 200.—
. Samen ƒ 1445.—. De gymnasiumopleiding duurde toen 4 jaren, elke klas
had 2 „orden". Ieder halfjaar was er promotie, waarbij aan de beste leerlin-
gen fraaie, in leer gebonden boeken werden uitgereikt. Leerlingen betaal-
den voor onderwijs aan het Gymnasium ƒ 70.— per jaar, in de voorberei-
dende klas ƒ 60.— per jaar; voor lessen in de godsdienst ƒ 6.— per jaar en
voor gymnastiek tweemaal per week ƒ 8.— per jaar. Na zijn pensionering
in 1864 heeft David Mozes eerst in Gendringen gewoond en daarna vanaf
1871 in Ede, samen met zijn oudste dochter Betie. Tot op zeer hoge leeftijd
bleef hij zich wijden aan de studie der klassieken. Over die tijd schreef hij
zelf53.

In een brief aan zijn eerdergenoemde vriend schreef David op 1 februari
1882 zijn dank voor de waardering van zijn papieren kind. Daarmee doelde
hij op het boekje „Bezigheid in de jaren van Rust". Het is een verzameling,
lessen van levenswijsheid die hij gevonden had bij de oude schrijvers. Zijn
oudste zoon Johannes, zijn zoon Arnold, predikant te Velp en Betsy, zijn
trouwe verzorgster stonden er op dat dit boekje nog bij zijn leven het licht
zag. Johannes mocht er naar goeddunken mee handelen en na enige weken
kreeg zijn vader als St.-Nicolaasgeschenk enkele fraaie exemplaren, die op
kosten van de zonen Johannes, Cornelis en Arnold gedrukt waren54. Helaas
is nergens meer een exemplaar te vinden.

David Mozes heeft een dagboek bijgehouden, dat na zijn overlijden via
zijn zoon Cornelis in handen kwam van diens oudste zoon, David Maurits.
Deze was in het toenmalige Nederlands Indië chef van de Amsterdamse
handelsfirma Geo Wehry. Dit nogal in mineur geschreven dagboek is op
verzoek van de schrijver na lezing verbrand.

Bewaard gebleven is een dagbladadvertentie uit 1890, waarin David Mo-
zes na herstel van een ziekte bedankt voor de betoonde belangstelling, zo-
wel tijdens zijn ziekte als bij zijn 90e verjaardag. In een kort artikel in het
Dagblad voor Zuid Holland en Den Haag van 29 juli 1892 werd David Mo-
zes Kan een zeer gezien inwoner van Ede genoemd.
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Judith Baruch de Beer, geb. Oude Pekela 27.12.1804, overl. Zuidbroek
28.3.1877, dochter van Baruch de Beer, de Opperrabbijn van Oude Pekela,
en Rachel Salomons Levi. Aangezien er van haar geen authentieke geboor-
teakte was opgemaakt, wat men vóór de Franse tijd niet deed van joodse
meisjes, had zij voor haar huwelijk in 1824 een akte van bekendheid nodig.
Daarin verklaren haar moeder Rachel Salomons Levi, te Groningen woon-
achtig, haar broers Samuel, /zaak en Juda Baruch de Beer te Groningen, de
onderwijzers van de Israëlitische jeugd te Groningen haak Jojada Cohen
en Samuel Jozeph Levi, en Izaiik Wijnberg, koopman te Groningen, dat Ju-
dith een dochter is van Opperrabbijn Baruch de Beer, overleden 10 augus-
tus 1810 te Oude Pekela, en Rachel Salomons Levi en dat zij geboren is op
27 december 1804. Van haar schreef David Mozes54:

„Mijne vrouw, die inderdaad voortreffelijke eigenschappen bezat, had ook reeds lang
het juk van het ceremoniële jodendom afgeschud en was door de joodsche vrouwen
zeer gehaat en op allerlei wijzen geplaagd en gekweld. In mei 1829 vertoonden zich de
eerste sporen van krankzinnigheid".

Haar leven moet zwaar geweest zijn door he.t grote gezin en het verdriet
over de dood van drie kinderen. Zij overleed in Zuidbroek. Hoe lang ver-
bleef zij daar? Werd zij daar verpleegd? In Züidbroek, nu gemeente Oos-
terbroek, bleek men bij navraag onlangs van geen inrichting voor krankzin-
nigen in de omgeving te weten.

Vier zonen van David en Judith zijn volwassen geworden. Na hun jeugd
en hun academische opleiding zijn zij de wetenschap en de wereld ingegaan.
In het kort volgt hier van hen allen een typering van hun leven en werk.

Johannes Benedictus Kan (1831-1902) ontving zijn eerste onderwijs van
zijn vader en slaagde voor het staatsexamen te Zwolle toen hij nog geen 16
jaar oud was55. Vanaf augustus 1847 stond hij ingeschreven als student in
het recht in Groningen, waar hij op 18 januari 1854 promoveerde op stellin-
gen in de rechten. Op 28 juni 1855 promoveerde hij tot doctor in de letteren
op het proefschrift: „Disputatio antiquaria de ephoris Spartanis". Daarna
heeft hij privaatlessen gegeven in de oude talen. Hij werd op 7 september
1859 benoemt tot rector van het Gymnasium te Doesburg.

Hij nam daarheen mee jhr. Oncko Quirijn van Swinderen en diens 2 jaren
jongere broer. Deze hadden in Groningen al huisonderwijs ontvangen van
de onderwijzer Kan. De invloed van deze uitnemende paedagoog op zijn
beide leerlingen was groot56.

Na 4 jaren volgde de benoeming tot rector van het Gymnasium te Nijme-
gen55, waar hij op vele terreinen actief was. Hij heeft er als bestuurslid van
het Departement Nijmegen van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen
in 1867 een meisjesschool helpen oprichten. Daar was toen grote behoefte
aan. Met veel moeite is het gelukt het gymnasiaal onderwijs voor meisjes
toegankelijk te maken. In diezelfde tijd heeft hij een historisch-geografische
Volksatlas gepubliceerd (Leiden, 1867). Maar ook studies over Horatius,
en over de Apostolische School te Nijmegen, die in 1869 325 jaar bestond.
In 1860 was hij te Groningen gehuwd met Anna Schilthuis. Zij overleed in
Nijmegen op 26 augustus 1871.

Zijn tweede huwelijk was met Madelaine Anne Masman uit Oosterhout
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op 10 juli 1872 te Nijmegen. Hun zoon Johannes Benedictus, geboren in Nij-
megen op 20 mei 1873, is de latere minister van Binnenlandse Zaken ge-
weest. Hun tweede zoon Albert H. heeft jarenlang het rectorschap van het
Stedelijk Gymnasium te Utrecht bekleed.

Van 6 augustus 1873 tot juli 1896 was dr. J. B. Kan rector van het Eras-
miaans Gymnasium in Rotterdam. Zijn jaarlijkse toespraken tot de leerlin-
gen, die altijd gepubliceerd werden in de Nieuwe Rotterdamsche Courant,
zijn gebundeld in: „Tot Afscheid"57.

Naast zijn rectoraat was dr. Kan ook actief als bestuurslid in de vereni-
gingen voor lijkverbranding, tot bestrijding van prostitutie en ter verbete-
ring van armenzorg. Van de afdeling Rotterdam der Hollandsche Maat-
schappij van Fraaie Kunsten bekleedde hij het voorzitterschap.

Bij de Wereldbibliotheek verscheen in 1912 de vertaling van Erasmus'
„De Lof der Zotheid" door dr. J. B. Kan. Deze uitgave is van een ophelde-
ring voorzien door diens zoon dr. A. H. Kan.

Arnold haak Kan (1835-1914). In de laagste klasse der cursus 1848/49 van
het Stedelijk Gymnasium te Groningen stond hij als leerling ingeschreven.
Vanaf januari 1854 was hij student in de theologie.

Voordat hij in 1868 in Middelburg huwde met Jacoba Elisabeth Snouck
Hurgronje was hij ongehuwd predikant van de Nederlands Hervormde Ge-
meente van Nieuw- en St. Joosland. Zijn zuster Henriëtte heeft hem daar
als een voortreffelijke huishoudster verzorgd tot hij een echtgenote had ge-
vonden. Later is hij nog predikant geworden in Heerjansdam, Joure en
Velp (G). Drie van zijn zeven zonen zijn predikant geworden.-

Frederik David Kan (1836-1915). Ook hij was in het cursusjaar 1848/49 in-
geschreven als leerling van de laagste klas van het Stedelijk Gymnasium in
Groningen. Daarna heeft hij de studie in de medicijnen voltooid.

Rond 1850 emigreerden nogal wat Nederlanders, vanwege ongunstige
economische omstandigheden in ons land. Groot was de trek naar Amerika.
Maar ook gingen ongeveer 1500 Nederlanders op zoek naar een bestaan in
Zuid-Afrika. Privé-personen in Nederland zowel als in Zuid-Afrika zamel-
den fondsen in om sommige landverhuizers in de gelegenheid te stellen de
overtocht te betalen. De Nederlandse noch de Kaapse regering verleenden
financiële steun.

Onbekend is wie hem de financiën ervoor verschafte, maar in 1860 zeilde
Frederik David, meestal Frits genoemd, het land tegemoet waar zijn toe-
komst zou liggen. Tijdens de bootreis van ruim 2 maanden ontmoette hij de
eveneens aan boord zijnde districtsgouverneur van Natal. Deze bood Frits
de betrekking aan van districtsarts van Natal, toen een Britse kolonie. De
bootreis was ook lang genoeg om in die tijd Marie Jeanette Charlotte van den
Bosch te leren kennen. Zij was met haar broer en zijn gezin aan boord na-
dat zij in Leiden haar ouders had verzorgd tot aan hun dood in 1859 en
1860. Hun huwelijk werd gesloten in Greytown (Natal) op 4 september
1861.

Het was vooral wegens zijn gezondheid dat Frits met zijn vrouw en zes
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BIJ DE KWARTIERSTAAT
VAN WIM KAN

Foto A.N. P.

Het lijkt niet nodig om veel over de persoon van de kwartierdrager, Wim
Kan, te zeggen. Er zal wel bijna geen lezer van dit blad zijn die niet één of
meermalen op Oudejaarsavond, vroeger via de radio en later via de beeld-
buis, van zijn conférences zal hebben genoten. En daarmede is slechts een
bescheiden verwijzing gedaan naar het topje van de ijsberg van Kan's artis-
tieke oeuvre.

Bepalen wij ons nu tot zijn kwartierstaat, dan valt op dat een kwart (va-
ders-vaderskant) geheel joods is, terwijl de overige driekwart protestants is.
Zo kan het zich voordoen dat in de staat naast een opperrabbijn een her-
vormd predikant zijn plaats vindt.

De families Eschauzier, Huysman, Schalkwijk, Lambert, Mees en Spren-
ger van Eijk zijn opgenomen in de serie Nederland's Patriciaat; laatstge-
noemde familie echter niet volledig, zodat Anna Helena Cornelia (V12) wel
wordt vermeld, maar mr. Petrus Gerardus Quirinus (V15) en diens gezin
niet is opgenomen.

Het huwelijk Wente x Jop (V13, 14) kwam (nog) niet boven water. Het
is wellicht in Engeland, het geboorteland van Mary Ann, gesloten.

De geboortedatum van nr. 24 corrigeert Ned. Patriciaat 15e jg., pag. 450
(genealogie Schalkwijk); de huwelijksdatum van 24 en 25 corrigeert N.P.
21e jg., pag. 226 (genealogie Lambert); de overlijdensdatum van nr. 25 cor-
rigeert N.P. 21e jg., pag. 226 (gen. Lambert).

De linkerhelft van de kwartierstaat is geheel bewerkt door mevrouw A.
H. Wesseldijk-Bedijs te Nijmegen, terwijl de rechterhelft door ondergete-
kende werd nagegaan, waarbij hij gaarne melding maakt van enige nuttige
hulp van de zijde van onze oud-redacteur de heer D. van Baaien te Zoelen,
voor wat betreft de kwartieren IV8, V15 en 16.

R. F. VULSMA
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V/l

MOZES ELKAN
LEVY KAN

zn. v. Elkan Isaac
Lcvy Kan en

Mietje Eliazcr
Levy Kanis
(Kannes)

koopman-bankier

* Leeuwarden
1774

t Leeuwarden
27-5-1837

V/2

BEELTJE
BARENDS
DANIELS

dr. v. Danicl
Elias Barcnds en
Hesier Machicl

Levy

* Amsterdam
1772/73

t Leeuwarden
28.5.1817

OD Amsterdam 3.7.1795

V/3

BARUCH
DE BEER

zn. v. Issachar
Beren N.N.

opperrabbijn te
Oude-Pekcla

* 1756
f Oudc-Pckcla

9.8.1810

V/4 1'

RACHEL
SALOMONS

LEVI

dr. v. Salomon
Levi en Bloempje

Cohcn

* Groningen
1764

t Groningen
28.6.1837

CE ca. 1790

V/5 20

MADELAINE
ANNE

ESCHAUZIER

dr. v. Jcan Pierre
Eschauzier en
Esthcr Brand

DS. JOACHIM
CHRISTOPHER

MASMAN

zn. v. ds. Gcrar-
dusMasman en
Jacobina Uden

N.H.-predikant

* Haarlem
17.2.1785

t St.
Michielsgestel

9.10.1849
OD Utrecht 1.2.1808

V/6 21

* Amsterdam,
9.12.1776

t Capclle(N.B.)
3.8.1856

V/7 22

DR. ANTHONY
EVERT

HUYSMAN

zn. v. Albcrtus
Huysman en

Hendrika Moll

advocaat, rector
gymnasium en

rechter te Brielle

* Harderwijk
23.9,1785
t Bricllc
18.6.1859

V/8

CHRISTINA
JOHANNA
JACOBA

TER MAAT

dr. v. Barend te
Maat en Cathar

na Wobina Jo-
hanna Kesslcr

- Amsterdarr
9.5.1790
t Bricllc

11.10.18611

GD Amsterdam 19.2.1811

IV/1 8

DR. DAVID MOSES KAN

praeceptor Stedelijk
Gymnasium te Groningen

Leerdam 4.5.1800
t Ede 26.7.1892

IV/2

JUDITH BARUCH
DE BEER

1 OudePekela27.12.1804
t Zuidbroek 28.3.1877

IV/3 11

GERHARDUS MASMAN

ontvanger der
registratierechten te

Nijmegen

* Overasselt4.11.1808
t Nijmegen 18.4.1868

IV/4

HENDRIKA ALBERTH/>|
HUYSMAN

* Brielle21.3.1813
t Nijmegen 17.2.

QD Groningen 30.9.1824 Brielle 19.10.1839

Hl/1 II 1/2

MR. JOHANNES BENEDICTUS KAN
(R.N.L.)

rector gymnasium te Nijmegen en Rotterdam

MADELAINE ANNE MASMAN

'Groningen 31.8.1831
t Apeldoorn 28.6.1902

OP Nijmegen 10.7.1872

Oosterhout 23.1.1844
t 's-Gravenhage25.10.1922

Mr. JOHANNES BENEDICTUS KAN (G.o.O.N.; R.N.L.)
secretaris-generaal Departement van Binnenlandse Zaken (1908-1919; 1929-1931); idem in Algemene Dienst

(1919-1926); ministervan Binnenlandse Zaken (1926-1929); lid van de Raad van State (1931-1947)

Nijmegen 18.5.1873 t 's-Gravenhage (Scheveningen) 8.5.194'
QD 's-Gravenhag<

WILLEM CORNEI
caba

QD Amsterdam 28.6.1933 Cornelia Did
dr. v. Johannes Vonk

's-Gravenhage (Scheveningen) 15.1.1911

Samenstellers: A. H. Wcsseldijk-Bcdijscn R. F. Vulsma
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V/9 24

MARINUS
SCHALKWIJK

zn. v.Jacob
Schalkwijk en
Lcnu Moolcn-

burgh

koopman Ie
Rotterdam

* Ellemcet
21.2.1794

t Rotterdam
9.10.1849

V/10 25

EVA LAMBERT

dr. v. Willem
Lambert en Jo-

hanna Neyg

*/ Kralingen
15/22.9.1799
t Rotterdam

20.3.1834

CE Kralingcn 6.6.1818

V/11 26

HENDRIK
WILLEM MEES

zn. v. Adriaan
Mees en Cathari-
na Elisabcth van

Oordt

koopman in
granen; lid fa. H.
W. Mees & Co.

* Rotterdam
21.12.1798

t Rotterdam
17.5.1866

V/12 27

ANNAHELENA
CORNELIA
SPRENCER
VAN EIJK

dr. v. ds. Jacobus
Petrus Sprenger
van Eijk en Cor-
nclia Grocnevelt

* Rotterdam
6.3.1802

t Rotterdam
28.1.1886

CO Rotterdam 25.7.1821

V/13

HENDRIK
WENTE

zn. v. Hendrik
Wentc en Sophia
Gcertruyd Pas-

sink

stuurman
gezagvoerder

Amsterdam
7.9.1781

t op zeereis van
Amsterdam naar

Batavia
15/16.5.1843

V/14

MARY ANN
JOP(JOB)

* Gainsborough
(Engeland)
29.7.1777

t Amsterdam
10.9.1859

V/15 30

MR. PETRUS
GERARDUS
QUIRINUS
SPRENGER
VAN EIJK

zn. v. ds. Jacobus
Petrus Sprenger
van Eijk en Cor-
nclia Groencvelt

V— Zegveld
16/25.1.1801
t Ramclsloh

(Dld.) 9.10.1848

V/16 31

JOHANNA
GEERTRUIDA
VAN BAALEN

dr. v. Govert van
Baaien en Clazi-
na van Schaar-

denburgh

•/— Rotterdam
7.4/2.5.1801

t Amsterdam
20.5.1876

CD Rotterdam 14.5.1823

V/5 12

WILLEM CORNELIS
SCHALKWIJK

makelaar, lid fa. Cantzlaar
en Schalkwijk

* Rotterdam 11.2.1829
t Scheveningen 21.4.1893

IV/6 13

HENDRIKA
WILLEMINA MEES

* Rotterdam 14.4.1831
t Rotterdam 21.12.1888

IV/7 14

FREDERIK GEORGE
WENTE

juwelier, stuurman,
opzichter van

Staatsspoorwegen

* Amsterdam 17.3.1820
t 's-Gravenhage 8.2.1906

IV/8 15

HELENA CORNELIA
SPRENGER VAN EIJK

* Gorinchem 23.3.1824
t 's-Gravenhage

23.10.1903

QD Rotterdam 11.6.1851 QD Amsterdam 22.2.1849

n/3 6

MARINUS SCHALKWIJK

makelaar, lid fa. Cantzlaar & Schalkwijk

111/4 7

JOHANNA GEERTRUIDA WENTE

* Rotterdam 22.3.1852
t Haarlem 17.3.1936

C® Amsterdam 11.5.1875

Amsterdam 26.1.1853
t Scheveningen 1.2.1920

1/2

HELENA CORNELIA SCHALKWIJK

Rotterdam 12.2.1882
12.6.1902

t 's-Gravenhage 27.9.1951

SKAN(Vs.O.A.)
tier
ika Vonk, * Amsterdam 28.4.1901
n Jacoba Morriën

t Nijmegen 8.9.1983
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kinderen (twee stel meisjestweelingen en twee jongens) in 1868 met het
zeilschip „Priscilla" naar Nederland voer en daar tot 1880 een huisartsen-
praktijk in Diepeveen had. Frits' vader schreef over zijn zoon58:

„Frits heeft een Engelsch hart in plaats van een Nederlandsch hart gekregen, ik bedoel
Engelsch zoals men het in de Kolonie aantreft. Mijn illusies omtrent dit gezin zijn wei-
nig of niet vervuld— het is te Kafferachtig!"

Bij terugkomst in Zuid-Afrika vestigde Frits zich als huisarts in Potchef-
stroom. Hij werd daar ook districtsgeneesheer tegen een jaarwedde van
£ 250. per jaar. In dienst van de Transvaalse regering verrichtte hij daar-
voor medisch werk in het dorp Potchefstroom en het gelijknamige district59.
Van 1885 tot 1903 was hij lid van de districtsschoolcommissie60. Hij werd tot
gemeenteraadslid gekozen in 1903. Er bestonden goede vriendschapsban-
den tussen Frits en Paul Krüger en diens vrouw Sanne. In 1888 overleed
Frits' vrouw Marie.

In Reinette Margaretha Biccard vond hij zijn tweede vrouw. Zij huwden
op 22 december 1892 in Pretoria. Zij was de dochter van ds. L. G. F. Bic-
card, die in 1861 predikant was in Greytown toen Frits daar arts werd. Haar
eerste echtgenoot Coenraad J. Juta was overleden op 8 september 1889. De
oudste van Frits' eerste meisjestweeling, Marie Caroline Elisabeth, geboren
in Greytown op 11 september 1862, was mijn grootmoeder. Zonder oplei-
ding daarvoor, maar omdat ze zulk mooi Nederlands sprak, is zij enkele ja-
ren onderwijzeres geweest aan de districtsschool te Potchefstroom, waarvan
een Nederlander hoofd was.

Zij huwde in 1885 te Potchefstroom met Johan Holleman. Hij was in
dienst van de Zuid-Afrikaanse Handelmaatschappij als onderzoeker van
ertsen, waardoor hij verkeerde tussen de mensen die door de goudkoorts
bevlogen waren. Hun in 1897 in Potchefstroom geboren dochter Anna Hele-
na is mijn moeder. Zij is in 1901 met het hele gezin naar Nederland gezeild.

Cornelis Marius (1837-1919). In de cursus 1850/51 van het Stedelijk Gym-
nasium te Groningen stond hij als leerling van de laagste klas ingeschreven.
In september 1856 begon hij met.zijn studie aan de Academie in Groningen.

Hij was 21 jaar toen hij werd benoemd als conrector van het Winschoter
Gymnasium61 met een jaarwedde van ƒ 1100.—. Na 4 jaar, waarin hij zich
ook nog voorbereidde op de doctorstitel in de letteren op het proefschrift
„De Euhemero", werd hij conrector in Middelburg.

In hetzelfde jaar 1862 valt zijn huwelijk met Tecla Hendrica Plaat. Na
weer 4 jaar werd hij in 1866 benoemd als leraar aardrijkskunde en geschie-
denis aan de Rijks HBS te Utrecht. In die tijd is hij op zijn vakgebied heel
actief geweest. Onder andere door publikatie van een studie: „Nederland
en de kust van Guinea" (Utrecht 1871)62 en „Ontdekkingsreizen van den
nieuwen tijd: Afrika (1871). Met N. W. Posthumus gaf hij een atlas uit
(Arnhem 1874). Voorts bijdragen in De Gids, Onze Tijd, Tijdspiegel en het
Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. Van deze laatste instel-
ling is hij mede-oprichter geweest en achtereenvolgens secretaris, vice-
voorzitter en voorzitter.

Toen hij was benoemd als eerste hoogleraar geografie aan de Stedelijke
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Universiteit van Amsterdam in 1877, hield hij zijn intreerede over „De
aardrijkskunde als vak van Hooger Onderwijs"63.

Professor C. M. Kan heeft aan Kroonprinses Wilhelmina lessen in aard-
rijkskunde gegeven. In 1897 heeft hij na het beëindigen van die lessen een
portret van de Prinses met eigenhandig geschreven opdracht gekregen64.

Van Betje, Henriëtte Jacoba en Maria Frederika, de drie dochters van Da-
vid Mozes Kan en Judith de Beer is niet veel meer bekend dan al eerder van
hen werd geschreven. In hun tijd studeerden meisjes.niet voor een positie
buitenshuis. Zij zijn als dame van gezelschap in dienst gegaan van gegoede
families. Deze bezorgden hun een behoorlijk ouderdomspensioen.

In het familieboekje lezen we nog van Betje, dat zij nooit boos werd, dat
zij dik was en goedlachs. In de Mariastichting te Haarlem is zij op 31 juli
1916 overleden.

Henriëtte is overleden ten huize van de weduwe dr. Van Otterloo-Fikkert
te Zutphen op 14 januari 1905.

Marie vond haar levenseinde op 15 november 1918 in 's-Gravenhage.
A. H. WESSELDIJK-BEDIJS
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dam 1896.

GENEALOGIE ISRAËL MELLO
Inleiding

Deze genealogie vangt aan met de komst naar 's-Gravenhage, tegen het
einde van de 17e eeuw, van Joseph Haim Israël Mello en eindigt met het
overlijden van de laatste als Jood geboren Mello, in het midden van de 20e
eeuw. Voor het goede begrip diene dat een Jood is degene, die uit een
Joodse moeder (en zelfs niet noodzakelijkerwijs van een Joodse vader) is
geboren.

Het naspeuren van de gegevens werd aanzienlijk vergemakkelijkt door
het feit dat de Portugees-Joodse gemeenten door de eeuwen heen een voor-
treffelijke administratie van de gemeenteleden hebben bijgehouden, zowel
wat betreft de persoonlijke gebeurtenissen als huwelijk en overlijden als ten
aanzien van de sociale contacten in het kader van de vele verenigingen en
genootschappen voor onderlinge steun, welke — als erfenis van het Spaanse
en Portugese verleden alwaar dat soort verenigingen onder alle bevol-
kingsgroepen werkzaam waren — een belangrijke rol hebben gespeeld in
het behouden van de identiteit als „natie". Ook vermeld moet worden dat
de geboorte niet werd geregistreerd, anders dan in de besnijdenisboekjes,
welke lang niet alle bewaard zijn gebleven.

De familie Israël Mello is zonder twijfel afkomstig uit Portugal, en
waarschijnlijk uit de stad Mello, 26 km noordwest van Guarda en niet ver
van de Spaanse grens verwijderd. In deze stad hebben zich in de 16e eeuw
veel Joden gevestigd die uit Spanje vluchtten en die op grond van toenmali-
ge wetten het katholieke geloof aannamen; daarnaast zijn ook enkele voor-
aanstaande katholieke families naar deze plaats genoemd. De tot het katho-
lieke geloof bekeerde Joden (en ook zij die het oude geloof trouw bleven)
leefden enkele generaties veilig onder de bescherming van de Portugese ko-
ningin; eerst nadat Koning Joao III in 1536 — na daartoe van de Paus toe-
stemming te hebben verkregen — de Inquisitie de vrije hand gaf, verlieten
velen het land; zij vestigden zich in Italië en in Frankrijk, en later in de Ne-
derlanden en in Duitsland. Daarbij namen zij het geloof hunner voorvade-
ren weer op en noemden zich „Sefardiem" of Sefardische dan wel Portugese
Joden1.
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De stamvader van het geslacht Israël Mello is via Hamburg en Antwer-
pen naar Nederland gekomen; daarbij vestigde hij zich te 's-Gravenhage
waarheen hij was beroepen voor het vervullen van een functie in één der
synagogen.

Opgemerkt moet nog worden dat de naam Mello in Nederland ook door
een aantal niet Joodse families is gevoerd. Eén Lutherse familie is terug te
voeren naar Hamburg, andere zijn van aanwijsbare Portugese afkomst; van
enige relatie tot de te bespreken families is niets gebleken. Voor zover be-
kend komt de naam thans nog slechts bij één familie voor, zoals aan het ein-
de van de volgende genealogie zal blijken.

Genealogie

I. Joseph Haim Israël Mello, begr. 's-Gravenhage 23.12.16992 (1 Tebet
5460), als eerste op de begraafplaats aan de Scheveningseweg3; tr. (moge-
lijk (2)) Rebecca Israël Mello, begr.'s-Gravenhage 7.3.17174.

Joseph Haim was hazan (voorlezer) van de Joodse gemeente Beth Jacob3 welke sinds
1692 bestond; in het jaartijdenboek5 staat bij de datum 1 Tebet Mahrav vermeld „Ha-
zan Joseph Isr Mello ne ngiem zemirot Israël" (het schone van de liederen van Israël)
wat een bijzondere eretitel is die betrekking heeft op gazaniem.
Voordat hij naar 's-Gravenhage kwam — ongetwijfeld op beroep van de genoemde ge-
meente — woonde hij in Hamburg en in Antwerpen, waar zijn kinderen werden gebo-
ren. Dit wordt bewezen doordat hij hetzij aanwezig was bij, dan wel toestemming ver-
leende voor de onderscheiden huwelijken, maar vooral door een nog te vermelden no-
tariële acte betreffende het huwelijk van zijn oudste zoon.
Rebecca had in 1715 aan het Voorhout een „koffiewinkel"; hoewel niet onomstotelijk
vaststaat dat zij met Joseph Haim was gehuwd, is dat op grond van haar achternaam,
van haar behuizing als van haar sociale positie na zijn overlijden zeer waarschijnlijk6.

Opmerking

Bij het Centraal Bureau voor Genealogie bevindt zich in de collectie Nijgh (Portugees-
Joodse genealogieën, samengesteld 1942-1945) in map 51 een kwartierstaat van Israël
Morpurgo; deze was een kleinzoon van Mordechai Morpurgo die in 1830 huwde met
Rachel Mello. Nijgh vermeldt als haar stamvader Joseph Israël Mello, geboren te Li-
vorno (Italië) en in 1691 te Amsterdam gehuwd met Rachel Burgos. De betreffende
ondertrouwacte7, gedateerd 9.6.1691, luidt echter „Joseph Israël, wedr. Ester Penso,
van Livorno, woont in de Weesperstraat, en Raghel Burgos van Bombahy etc."; de ke-
tubah (Joodse huwelijksacte8), vermeldt op 4 Quislev 5452: „Jos. de Sem1 Israël, Ra-
chel de Abm de Burgos"; tenslotte staat in het Calisregister van de Weeskamer'* dat Jo-
seph Israël van Livorno één dochter heeft geprocreëerd bij Esther Pensa. welke is over-
leden in Engeland. Op grond van al deze gegevens kan worden vastgesteld dat Nijgh
zich heeft vergist10.

Uit dit huwelijk:
1. Jacob Israël Mello, geb. Hamburg 1671, tr. Amsterdam 1698 (otr.

21.3") (ketubah 14 Nisan 5458) Benvenida Abendana, geb. Amsterdam
1675, dr. van David Abendana.

Van geen van beiden is te Amsterdam of te 's-Gravenhage een begraafacte te vinden;
mogelijk zijn zij naar elders vertrokken.
Jacob woont bij zijn huwelijk te Amsterdam in de Lange Houtstraat; hij overlegt „va-
der consent" alsmede een acte, verleden 21.3.1698 voor notaris Pieter Schabaelje12.
waarbij twee getuigen de handtekening van „Joseph Israël Mello des requirants vader,
wonende tot Antwerpen" op de brief „waerbij deselve consenteert in het houwelijck"
voor echt verklaren.

2. Simha Israël Mello, geb. Hamburg 1675, tr. Amsterdam 1696 (otr. 7.61-1)
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(ketubah 15 Elul 5456) Salomo Jesurun Alvares, geb. Amsterdam 1672,
zn. van Ravel (Reph1) Jessurun Alvares.

Bij het huwelijk is haar vader getuige; aangezien hij in hetzelfde jaar ook in Antwerpen
is — blijkens acten — is aannemelijk dat hij nog in laatstgenoemde stad woont, maar
dat hij wegens het huwelijk van zijn oudste dochter is overgekomen.
In 1698 wordt Salomo Jesurun Alvares failliet verklaard; Simha verzoekt op grond van
de tussen hen gesloten huwelijkse voorwaarden inzake haar prefente in rechten te mo-
gen optreden, hetgeen haar door schepenen wordt toegestaan14. Mogelijk is het gezin
na de financiële debacle geëmigreerd.

3. Moses, volgt Ha.
4. Judica Israël Mello, geb. Antwerpen 1696, overl. 's-Gravenhage mei

174915, tr. (1) ald. 1717 Isack van Samuel Abarbanel (otr. Amsterdam
7.616, 's-Gravenhage 16.517) (ketubah Amsterdam 2 Sivan 1717, huwe-
lijkscontract 10.5.1717 voor not. Schabaelje te Amsterdam18 waarbij
haar broeders Isaak en Moses getuigen zijn); tr. (2) 's-Gravenhage
2.8.1723 Jacob Jisqiau Elegot Osorio['J.

Opmerkelijk is dat de ondertrouwacte van Amsterdam 7.5.1717 betreffende het eerste
huwelijk is doorgehaald, terwijl de ondertrouwacte van 's-Gravenhage 18.7.1723 be-
treffende het tweede huwelijk vermeldt dat Judica is „jongedochter van Amsterdam".
Toch moet er een eerste huwelijk zijn geweest, hetgeen de ketubah bewijst; een ketu-
bah van het tweede huwelijk werd niet gevonden.
Judica bracht bij haar eerste huwelijk als kapitaal ƒ 1800,— in contanten, ƒ 600,— aart
uitzet en een vordering op haar man van ƒ 1200,— voor die tijd geen geringe bedragen.
Zij kon het zich dan ook veroorloven in de windhandel in te schrijven voor 10 aandelen
a/2000,—elk20.
Jacob Elegot Osorio werd op 22 Iar 5501 (1741) aangesteld tot samas (koster) van de
synagoge aan de Prinsengracht21; na Judica's overlijden (in het jaartijdenboek van de
Portugees-Joodse gemeente wordt zij op 11 Nisan vermeld als Judith Elegot Osorio22)
hertrouwt hij in 1754 te 's-Gravenhage met Abigael Mendes Coutinho, overl. ald.
31.3.1761 „aaneen borstziekte"24:

5. Isak, volgt Ilb.
Ha. Moses Israël Mello, geb. Antwerpen 1694, waarschijnlijk makelaar,

begr. 's-Gravenhage 19.7.176925, otr./tr. 31.KFV21.11.1734 (otr. Amster-
dam 28.1027) (ketubah 28 Hesvan 5495) Benvenita Texera Tartas, geb. Am-
sterdam 1700, overl. 's-Gravenhage 15.8.1783, wed. van Jacob Dias Pardo
(met wie zij in 1727 te Amsterdam was gehuwd29), dr. van Samuel Texeira
Tartas en Benvenida Crasto de Paz.

Moses woonde te 's-Gravenhage, in 1743 op het Voorhout (waar Rebecca, zijn moeder,
een koffiewinkel had30) en verhuisde mei 1764 naar de Dennenweg31. Op 5.11.1765
kocht hij een huis aan de zuidzijde van deze weg32 met een stuk grond ter breedte van
17 voet en op 7.11.1768 een aanpalend stuk land, omtrent 7 roeden groot33; op
11.6.1770 verkocht zijn weduwe het geheel aan Johannes Michiel Rouge34. Ook huurde
Moses in 1768 een huisje op de bleek van Gerrit Teunissen35.
Het is niet onwaarschijnlijk dat een deel van Moses' niet onaanzienlijke kapitaal werd
aangebracht door zijn echtgenote, die uit een gefortuneerde familie voortkwam. Haar
verwant Josiau Tartas, tot wie zij bestond in de 5e graad, stichtte een fonds waar een
halve eeuw later door Moses' en Benvenida's nakomelingen aanspraak op zou worden
gemaakt.
Moses was — met zijn broers en zusters — actief in de windhandel; als tussenpersoon
voor Daniël Valentine te Londen en voor zichzelf schreef hij in 1720 voor aanzienlijke
bedragen36 in; hij woonde toen „op de Hoykay".
Uiteraard was Moses actief in de Joodse gemeente; hij behoorde aanvankelijk tot de
gemeente Beth Jacob (waar zijn vader hazan was geweest) en ondertekende op
24.9.1724 de verkiezing tot parnas van Salomon Pereijra, alsmede op 10 Tebet 5503
(1743) de petitie aan de gemeente Honen Dal waarin werd verzocht de beide gemeen-
ten tot één samen te voegen37.
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Moses maakte op 6.11.1764 zijn testament38 en overleed 1769 „aan een rode loop";
Benvenida testeerde 9.4.177939 en overleed 1783 „aan watersucht"28.

Uit dit huwelijk:
1. Joseph, volg III.

III. Joseph Israël Mello, geb. Amsterdam 15.10.173640, overl. ald., begr.
Ouderkerk 24.7.1775 (Tamuz 5535)41 als Hananja Joseph Isrz Mello; de toe-
voeging van de naam „Hananja" (begunstigde van G.d) is een rite in geval
van een ernstige ziekte, waarbij een naam wordt gekozen die betrekking
heeft op ziekte of genezing42; tr. Paramaribo 27.6.175943 Rachel Israël Lo-
pes Jessurun, geb. ald. 1737, overl. Amsterdam 24.11.182144, begr.
Ouderkerk 1 Quislev 5582.

Zijn dochter Benvenida raakt na vaders dood verwikkeld in een langdurig proces; als-
dan schrijft mr. Bondt op 31.10.1786 aan mr. Hoynk van Papendrecht dat „na doode
van Joseph Mello... zijn zoon Moses en zijne dogters Benevinida, Abigael, Ribca en
Sara (ni fallor) Melo ook successievelijk in aanmerking kwamen (voor een uitkering uit
het legaat Tartas)". Het is goed dat mr. Bondt er bij schreef „indien ik mij niet vergis"
want de dochter Sara heb ik niet kunnen vinden45.
In 1812 (28 Menachem 5572) wordt Rachel, Josephs weduwe, mét de weduwe van haar
zoons schoonvader David de Abraham de Meza opgeroepen te verschijnen voor het
college van Parnassim46; dit oefende een vorm van interne rechtspraak uit. Hoewel een
relaas niet werd gevonden zal dit wel verband hebben gehouden met de procedure wel-
ke dochter Benvenida toen voerde.
Bij haar overlijden woonde Rachel in Amsterdam aan de Weesperkerkstraat.

Uit dit huwelijk:
1. Benvenida Israël Mello, geb. Paramaribo 2.4.1760, ongehuwd, overl.

's-Gravenhage 11.11.1834.
Benvenida nam in 1782 als wees van Joseph Israël Mello deel aan de verloting van Do-
tar; hierbij was Moses de Salomo Levy Maduro haar voogd47; in 1785 was zij meerder-
jarig en nam haar erfdeel uit haar grootvaders erfenis op48. Zij woonde te 's-Gravenha-
ge in 1793 in het Maliestraatje, tussen 1795 en 1805 in de Vos in 't Tuintje(straat) en in
1830 Voorhout nr.22549.
Een groot deel van haar leven (en waarschijnlijk een aanzienlijke som aan proceskos-
ten) heeft zij besteed om te bewijzen dat zij een nakomeling in de derde graad was van
Josiau Tartas, die met zijn vrouw Hana de Josias Mocata op 22.12.1741 voor notaris
Pieter van Gulik bij testament een som van ƒ 3000,— vastlegde, waarvan het interest
jaarlijks onder nooddruftige bloedverwanten zou dienen te worden verdeeld. Benveni-
da Texera Tartas, haar grootmoeder, kreeg in 1776, 1780 en 1783 telkenmale ƒ 62,10
uitgekeerd van Parnassim (de beheerders van het fonds waaruit een deel der rechtheb-
bende bij loting een bedrag ontvingen) aangezien zij „tot testateur bestond in de 5e
graad".
Benvenida Israël Mello voerde echter aan dat zij tot testateur bestond in de 3e graad
indien men zou uitgaan van het Joodse recht. Parnassim repliceerde dat zij in dit soort
zaken steeds het Hollandse recht volgde; reden waarom de processen voor de civiele
rechtbank werden gevoerd en niet voor het eigen college, en dat Benvenida volgens dit
recht een familielid was in de 5e graad; zou zij een familielid zijn geweest in de 3e graad
dan had zij recht gehad op een vast jaargeld. Het dossier bevat interessante gegevens
omtrent het legaat Tartas, alsmede vele kunstige genealogische tabellen.
Op 13.2.1824 verzocht Benvenida aan het Hooggerechtshof om pro deo in appel te mo-
gen gaan tegen de uitspraak van de Rechtbank in eerste aanleg te Amsterdam; het Hof
verklaarde haar request op 11.6.1824 niet ontvankelijk50-51.

2. Rebecca Israël Mello, geb. Londen 15.9.1762, overl. 's-Gravenhage
4.4.1845, otr./tr. 's-Gravenhage 29.9/13.10.179952 Isaac Baruch Bueno
(ook geschreven Barog Bueno), geb. Amsterdam 16.3.178053, overl. ald.
29.11.1857, zn. van Jacob Baruch Bueno en Esther de J. Rodrigues Pe-
reira.
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Uit dit huwelijk geen kinderen.
Rebecca nam in 1787 na haar zuster Benvenida en broer Moses haar erfdeel op54. Op
13.5.1800, het zesde jaar van de Bataafsche vrijheid, werd haar echtscheiding van Isaac
Baruch Bueno uitgesproken55; laatstgenoemde hertrouwde met Rachel en kreeg bij
haar twee kinderen56.
Opmerkelijk is dat — ondanks dit tweede huwelijk — bij zijn overlijden zijn neven Da-
vid Mendes en Michael Ribeiro verklaarden dat hij was „weduwnaar van Rebecca Mel-
lo57.
Rebecca trok na de echtscheiding bij haar zuster in en procedeerde met haar tegen Par-
nassim om in aanmerking te komen voor een jaargeld uit het legaat Tartas, overigens
evenzeer zonder resultaat. Bij de volkstelling van 1830 vinden wij haar op de Voorhout
nr. 225 als „Sara Rebecca Mello, gesep. huisvrouw van Isaac Baruch Bueno, oud 64,
winkelierster"58.

3. kind, overl. 's-Gravenhage 14.9.1764, aan stuipen59

4. kind, geb. Amsterdam 1.9.1765, begr. daags daarna.
5. Moses, volgt IV.
6. Abigael Israël Mello, geb. Amsterdam 15.9.176961, overl. ald., begr.

Ouderkerk 4.4.1805 (5 Nisan 5565), tr. Amsterdam 1787 (otr. 16.862, ke-
tubah 21 Elul 5547) Jacob de Jeonathan Sarfaty Machoro, geb. Amster-
dam 27.5.175263, begr. Ouderkerk 13.10.1809, zn. van Jonathan Sarfat-
tim en Sara Machorro. Hun enige kind werd ald. begr. 26.6.1806.

Abigael was door haar huwelijk meerderjarig geworden en ontving als erfdeel op
18.9.1787 een derde van 7/12 van een kapitaal bestaande uit £ 170 Engelse Bank
Annuïteiten ter waarde van ƒ 1150,— ofwel ƒ 273,— 10 alsmede een derde van het lij f—
en linnengoed van haar grootmoeder54.

7. Isaac, geb. Amsterdam 10.4.177264, begr. 20.9.177265.
8. Sara, (?).

IV. Moses Israël Mello, geb. Amsterdam 19.10.176666, overl. ald.
21.5.1827, begr. Ouderkerk 25 Ijar 5587 (22.5), otr./tr. (1) Amsterdam
25.4/11.5.178867 (ketubah 13 Tamuz 5548) Rachel de David de Meza, geb.
Amsterdam 6.3.176568, overl. ald. 26.12.1798, begr. Ouderkerk 30.12 (19
Tebet 5559), dr. van David de Meza en Sipora D'Aguilar; tr. (2) Amster-
dam 1799 (otr. 5.7, ketubah 15 Ab 5559) Ribca {Rebecca) De David de
Abraham de Meza (zijn schoonzuster), geb. Amsterdam 24.12.1779™,
overl. ald. 3.2.1847, begr. Ouderkerk 19 Sebat 5607 (5.2).

Moses woonde in Amsterdam in de Kerkstraat, aan de Moordenaarsgracht bij de Wees-
perstraat, in de Lazarussteeg en op Vlooyenburg.
In 1785 nam hij — hoewel nog minderjarig — met medewerking van zijn moeder zijn
vaderlijke erfdeel op, daarbij vermeldende dat hij naar Suriname wilde emigreren48.
Dat deed hij echter niet; hij werd „theologant", dus godsdienstleraar71 en verkreeg zijn
„licentie" op 8 Quislev 5571 (1811) toen hij voor Parnassim moest verschijnen72.
De eerder vermelde Nijgh heeft hem ook in zijn kaartsysteem opgenomen; op het fiche
heeft hij echter slechts dochter Rachel vermeld, welke met een Morpurgo trouwde. Bo-
vendien heeft Nijgh slechts de echtgenote Rachel vermeld en heeft hij de geboorte- en
overlijdensdata van de twee echtgenotes verward.

Uit het tweede huwelijk:
1. kind, begr. Ouderkerk 25.3.1804 (13 Nisan 5565).
2. Rachel Mello, geb. Amsterdam 15.11.180173, overl. ald. 26.6.1888, begr.

Ouderkerk 19 Tamuz 5648 (28.6), tr. Amsterdam 26.5.1830 (ketubah 3
Hesvan 5591) Mordechay Morpurgo, geb. ald. 27.2.1792, venter, overl.
ald. 20.10.1848, begr. Ouderkerk als Raphael Mordechay Morpurgo 25
Tisri 5609 (22.10), wedr. van Esther van Joseph Dias Brandon (overl.
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7.12.1826) en van Mirjam van Haim Nathan van Eliasib Sarfaty (overl.
3.2.1830), zn. van Semaria Morpurgo en Hana Norsa.

In de huwelijksacte is de bruid vermeld als Rachel Mello, dochter van Moses Israël
Mello; aangezien ook haar broeder Haim Joseph in zijn achternaam het „Israël" heeft
weggelaten (evenals alle nadien komende leden van dit geslacht) is aan te nemen dat
vader Moses niet wist dat de naam Israël géén voornaam was maar deel uitmaakte van
de achternaam.
Het echtpaar Morpurgo had twee dochters en drie zoons.

3. HaimJozeph,vo\gtVa.
4. Sippora Mello, geb. Amsterdam 30.12.180674, overl. ald. 23.10.1882,

begr. Ouderkerk 12 Hesvan 5643 (25.10), tr. Amsterdam 11.11.1835
(ketubah 3 Tebet 5597) Baruch (Barend) de Mordechay Vieyra, geb.
Leiden 24.9.1808, overl. Enkhuizen 8.12.1874, zn. van Mordechai Viey-
ra en Judith Barend.

Bij zijn huwelijk diende Barend Vieyra als milicien bij de 5e Afdeling Infanterie te Vlis-
singen en gaf hij als beroep op schoenmaker. Na het overlijden van haar man vestigde
Sippora zich 15.4.1875 wederom te Amsterdam, Kerkstraat nr. 31875.

5. David Moses, volgt Vb.
6. Benvenida, geb. Amsterdam 30.12.1811, overl. ald. 14.12.1812, begr.

Ouderkerk 13 Tebet 5573(16.12)
7. Sara, geb. Amsterdam 12.3.1814, overl. ald. 6.1.1815, begr. Ouderkerk

26 Tebet 5575 (8.1).

Va. Haim Joseph Mello, Amsterdam 4.2.180576, overl. ald. 21.2.1857,
begr. Ouderkerk 29 Sebat 5617 (23.2), tr. Amsterdam 26.12.1826 (ketubah
14 Nisan 5587) Sara Finsy, geb. Amsterdam 22.8.1800, overl. ald. 8.7.1878,
begr. Ouderkerk 9 Tamuz 5638 (10.7), dr. van Moses de Salomon Finsy en
Rachel de Raphael Nunes Ribeiro.

Zoals reeds vermeld is de bruidegom in de huwelijkakte vermeld als Haim Joseph Mel-
lo, terwijl zijn vader daar figureert als Moses Israël Mello. Uit de huwelijksacte blijkt
ook dat Haim „student" was (in de Joodse theologie) en Sara ventster.

Uit dit huwelijk:
1. Rebecca Mello, geb. Amsterdam 6.6.1843, overl. ald. 23.5.1867, begr.

Ouderkerk 21 Ijar 5627 (26.5), tr. Amsterdam 21.8.1862 Abraham Mon-
tezinos, geb. ald. 27.1.1841, diamantslijper, overl. ald. 19.10.1891, begr.
Ouderkerk 19 Tisri 5652 (21.10), zn. van Raphael Montezinos en Esther
Ferrarez; hertr. Amsterdam 5.8.1868 (ketubah 7 Elul 5628) Ester Oeb
Brandon.

Van het huwelijk werd geen ketubah gevonden, wat des te vreemder is daar Abraham's
vader, Raphael, godsdienstleraar was. Mogelijk had deze laatste bezwaren tegen het
huwelijk?

2. Mozes Israël Mello, geb. Amsterdam 5.3.1845, ald. (Kerkstraat nr. 319),
ongeh., overl. 11.11.1871, begr. Ouderkerk, 29 Hesvan 5632 (16.11) als
Rephael Moseh de Haim Joseph Mello.

De voornaam Refael (= Rafael) betekent „Hij die geneest" en is weer de eerder ver-
melde toevoeging in geval van een ernstige ziekte. Opvallend is dat tussen de datum
van overlijden en de begrafenis 5 dagen liggen, bij de Joden dient de begrafenis zo
spoedig mogelijk na het overlijden plaats te vinden. Opgemerkt dient te worden dat de
geboorteacte van 7.3.1845 duidelijk vermeldt dat Haim Joseph Mello aangifte deed van1

de geboorte van zijn zoon Moses Israël; Israël is dus definitief een voornaam geworden.
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Vb. David Mozes Mello, geb. Amsterdam 26.12.1808, venter/koopman,
overl. Sneek 19.4.1862, begr. Ouderkerk 21 Nisan 5622 (21.4) (het begraaf-
boek van de Portugees-Israelietische Gemeente vermeldt dat hij is begra-
ven „na Careira C sepultura 11 de ƒ 15 & fica Rezervada sepultura 10 para
a Veuva", in rij C graf 11 van ƒ 15, en werd graf 10 voor de weduwe gere-
serveerd), tr. Amsterdam 27.12.1833 (ketubah 17 Tebet 5594) Rachel
(Naatje) Salomon van Gelderen, geb. Amsterdam 4.9.1809, overl. ald.
(Kerkstraat nr. 315) 1.2.1872, begr. Ouderkerk 25 Sebat 5632 (4.2), dr. van
Salomon Abraham van Gelder(en) en Judic Davids.

Als bijlagen bij de huwelijksacte treffen wij aan een bewijs van echting van Mozes, geb.
20.11.1830, zn. van Rachel, alsmede een bewijs van echting van Salomon, geb.
18.9.1833, zn. van David Mozes en van Rachel; een andere bijlage geeft aan dat David

Mozes toen diende bij de 5e Afdeling Infanterie en dat hij te Montfoort was gelegerd.

Uit dit huwelijk:
1. Mozes, geb. Amsterdam 20.11.1830, overl. Enkhuizen 23.10.1838.
2. Salomon, volgt Vla.
3. Rebecca, geb. Enkhuizen 15.12.1835.
4. Grietje (Gracia) Mello, geb. Enkhuizen 6.12.1836, overl. Amsterdam

13.1.1879, begr. Ouderkerk 30 Kislev 5640 (15.12), tr. Sneek 3.12.1854
(geen ketubah gevonden) Abraham Vaz Dias, geb. Amsterdam
10.6.1836, diamantslijper, uurwerkmaker, overl. ald. 16.12.1904, zn.
van Aron Vaz Dias en Zaartje Abraham Abbas.

Tijdens hun huwelijk reisde hij met zijn vrouw (en hun zes kinderen...) tweemaal naar
Londen, waar zij steeds geruime tijd verbleven. Na het overlijden van Gracia (zoals
haar Joodse naam luidde) verbleef Abraham nog lange tijd in Parijs77.

5. Rebecca Mello, geb. Enkhuizen 28.12.1838, overl. Amsterdam
26.6.1922, tr. Sneek 3.5.1863 (geen ketubah gevonden) Mozes Kuijt,
geb. Maarseveen 10.3.1839 (het extract uit het bevolkingsregister, ge-
voegd bij de huwelijksacte, geeft als geboortedatum ten onrechte 4.3),
koopman, overl. Amsterdam 30.4.1914, zn. van Meijer Baruch Kuijt
en Elisabeth Berlijn.

Aangezien de familie Kuijt geen Portugese Joden waren, zijn Mozes noch Rebecca te
Ouderkerk begraven. Foto's van dit echtpaar, genomen ter gelegenheid van hun vijftig-
jarige echtvereniging, verschenen in „De Joodsche Prins" van 22.5.1913 en werden ge-
reproduceerd in het „Memorboek"78; het interessante is dat Rebecca de Friese hoofd-
tooi draagt.

6. Vokkie Mello, geb. Enkhuizen 12.11.1840, overl. Sneek 29.1.1916, tr.
ald. 2.6.1861 (geen ketubah gevonden) Abraham Kuijt, geb. Maarse-
veen 1.4.1834, koopman, overl. Sneek 1.5.1906, zn. van Meijer Baruch
Kuijt en Elisabeth Berlijn. Het echtpaar had zeven kinderen.

7. Mozes David, volgt VIb.
8. Heijman, geb. Sneek 11.4.1845, overl. ald. 28.7.1845.
9. Abraham, geb. Sneek 22.6.1846, overl. ald. 16.3.1848.

10. Heiman David, volgt VIc.
11. Rachel Mello, geb. Sneek 28.9.1850, overl. Amsterdam 9.4.1920, begr.

Ouderkerk 23 Nisan 5680 (11.4), tr. Amsterdam 22.1.1868 (ketubah 4
Adar 5628) David Vigevano, geb. Amsterdam 17.9.1841, diamantslij-
per, overl. 23.12.1885, begr. Ouderkerk 1.7 Tebet 5646 (25.12), zn. van
Ester Vigevano.
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Bij zijn overlijden woonde David in de Kerkstraat, zijn weduwe verhuisde met haar
vier kinderen naar de Govert Flinckstraat en later naar het Amstelveld.

Vla. Salomon Mozes Mello, geb. Amsterdam 18.9.1833, kramer, overl.
Leeuwarden 3.1.1860, tr. Sneek 11.12.1853 (geen ketubah gevonden)
Fokeltje Turksma, geb. Leeuwarden 31.12.1824, overl. Sneek 15.6.1910,
dr. van Isak Salomon Turksma en Anna Meijer de Groot. Zij hertr. Sneek
3.11.1861 Nathan Velleman.

Salomon had het niet breed. Bij zijn huwelijk werd een certificaat van onvermogen ten
name van zijn bruid overlegd.

Uit dit huwelijk:
1. Naatje, geb. Sneek 4.4.1855, overl. Enkhuizen 5.4.1858.
2. Hanna, geb. Enkhuizen 17.11.1856, winkelbediende afwisselend te

Leeuwarden en Sneek, overl. Leeuwarden 13.6.1909, ongehuwd.
3. Grietje, geb. Enkhuizen 19.6.1858, overl. Leeuwarden 12.2.1860.

VIb. Mozes David Mello, geb. Sneek 1.11.1842, koopman, overl. Bever-
wijk 24.11.1920, begr. Ouderkerk 15 Kislev 5681 (26.11), tr. Beverwijk
23.5.1872 (ketubah 18 Ijar 5652) Annaatje Davidson, geb. ald. 18.5.1849,
overl. ald. 5.1.1918, begr. Ouderkerk, dr. van Levie Davidson en Duifje
Hamburger.

Het jaartal van de ketubah in het Livro de Ketuboth klopt niet, want 5652 komt over-
een met 1892; er had moeten staan 5632. Waarschijnlijk is dit een schrijffout.

Uit dit huwelijk:
1. David, geb. Beverwijk 6.3.1873, overl. ald. 26.11.1873, niet begr. in

Ouderkerk.
2. Duifje (Taube), geb. Beverwijk 31.7.1876, ongeh., overl. ald. 8.7.1926,

begr. Ouderkerk 29 Tamuz 5686 (11.7).
3. David, volgt VII.

VII. David Mello x Rosa Cohen.
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VII. David Mello, geb. Beverwijk 3.8.1878, koopman, overl. Amster-
dam 21.8.1932, tr. Rotterdam 17.10.1907 (ketubah 9 Hesvan 5668) Rosa
Cohen, geb. Rotterdam 29.8.1883, overl. Beverwijk 7.2.1933, dr. van Izaak
Cohen en Elizabeth van Lier. Zij werden naast elkaar begr. Ouderkerk 22
Ab 5692 (24.8.1932) en 14 Sebat 5693 (10.2.1933).

David Mello was een gefortuneerd groothandelaar in oud ijzer; hij leverde onder meer
aan de Hoogovens. In de twintiger jaren kocht hij — met zijn compagnon Salomon Da-
vidson — een oude school aan de Breestraat te Beverwijk en liet deze ombouwen tot
bioscoop, het Luxor Theater. Hij speelde klarinet in de plaatselijke muziekvereniging;
als zodanig was hij een der organisatoren van het Groot Nationaal Muziekconcours te
Beverwijk in 1918, waarvoor hij als dank een door de bekende schilder Wam Heskes
getekend portret ontving met de dedicatie „De ziel der beweging".

Uit dit huwelijk:
1. Anna Elizabeth Mello, geb. Beverwijk 24.7.1908, overl. Amsterdam

13.5.1975, begr. Ouderkerk 5 Sivan 5735 (15.5) tr. (1) Beverwijk
9.2.1927 (echtsch. 4.11.1930) Jacob de Lange (Ned. Isr.), geb. Elburg
13.1.1901, hoofdvertegenwoordiger van Houbigant, overl. Bergen Bel-
sen 3.2.194579; tr. (2) Rome 16.2.1936 (echtsch. Amsterdam 18.5.1946)
Felice Bolognese, Italiaan (R.K.), geb. ald. 22.3.1906, bioscoopexploi-
tant, later restauranthouder, tr. (3) Amsterdam 3.2.1948 (echtsch. Am-
sterdam 6.5.1954) Hendrik Petrus Vink (R.K.), geb. Haarlem 3.9.1899,
vertegenwoordiger van een bierbrouwerij. Uit het éérste huwelijk één
zoon.

Ans Mello was exploitante van het Luxor Theater te Beverwijk, alsmede van andere
zakelijke ondernemingen te Amsterdam. Zij woonde van 1935 tot begin 1939 te Rome
en keerde toen met echtgenoot en kind terug naar Nederland. Tijdens de oorlog werd
haar door de bezetter de keuze gegeven te vertrekken „naar het Oosten voor arbeidsin-
zet" dan wel naar Italië, aangezien zij de Italiaanse nationaliteit bezat; uiteraard koos
zij voor het laatste. Na de bevrijding van Rome werkte zij geruime tijd voor de Engelse
en Amerikaanse autoriteiten. Na terugkeer in Nederland in 1946 woonde zij te Amster-
dam, afgewisseld door langdurige verblijven te Rome en Napels. In haar laatste jaren
woonde zij te Castricum, waar zij actief was voorde dierenbescherming.

2. Mozes David, geb. Beverwijk 5.8.1909, overl. ald. 5.11.1909, begr.
Ouderkerk 23 Hesvan 5670 (7.11).

3. Elizabeth Mello, geb. Beverwijk 10.3.1912, overl. Amsterdam
25.6.1978, begr. Westerveld, tr. 's-Gravenhage 3.6.1935 (echtsch. ald.
21.7.1972), Pieter Kluitman, geb. Alkmaar 12.7.1909, uitgever ald., zn.
van Hendrik Pieter Kluitman en Jacoba Gijsberta Teljer. Uit het huwe-
lijk een zoon en een dochter.

4. Max David Mello, geb. Rotterdam 20.10.1915, overl. Dorohudschka
(Polen) 30.11.194380, tr. Wijk aan Zee en Duin 7.5.1933 (echtsch. Am-
sterdam 10.10.1941), Antje Antonia Kerkhoff (R.K.), geb. Amsterdam
13.2.1912, dr. van Hendrik Kerkhoff en Cornelia de Graaff.

Max Mello werd 10.4.1934 afgekeurd voor militaire dienst81. Gedurende de oorlog was
hij ondergedoken ten huize van zijn zwager Felice Bolognese. Op een dag dat niemand
verder thuis was werd hij door Duitse politieambtenaren weggehaald. Het vermoeden
bestaat dat verraad in het spel was. Via Westerbork werd hij afgevoerd naar Polen. On-
middellijk na zijn aankomst daar mocht hij een briefkaart naar huis zenden, waarin hij
schreef dat hij het goed maakte; daarna moet hij zijn gedood.
Doordat Max huwde met een niet-Joodse vrouw, zijn zoon Hendrik David Alphons Ma-
ria, alsmede diens kinderen (een dochter en twee zoons), geen Joden en eindigt aldus
deze Joodse genealogie. Het geslacht wordt echter voortgezet.
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VI1-1. Anna Elizabeth Mello. Vll-4. Max David Mello.

VIc. Heiman David Mello, geb. Sneek 19.11.1848, overl. Amsterdam
17.2.1871, begr. Ouderkerk „volgens verlof" 29 Sebat 5631 (20.2) in rij F
graf 74 (volgens gebruik werd graf 73 voor zijn weduwe gereserveerd), tr.
Amsterdam 17.6.1868 (ketubah 28 Sivan 5628) Abigail Delmonte, geb. ald.
6.3.1847, overl. ald. 23.6.1913, dr. van Juda de Jacob Delmonte en Ester
Joel Susan. Zij werd niet in het voor haar gereserveerde graf begraven. Op
21.3.1873 werd dit voor een ander benut. Ongetwijfeld was de reden dat zij
tr. (2) Elias Ziekenoppasser te Mijdrecht, een Nederlands-Israëlitische
man; tr. (3) Amsterdam Simon Augurkie.

Uit haar eerste huwelijk:
1. David, geb. Amsterdam 12.7.1868, overl. ald. 25.7.1870, begr.

Ouderkerk 28 Tamuz 5630 (27.7).
2. Naatje Mello, geb. Amsterdam 23.6.1870, tr. ald. 11.7.1888 (geen ketu-

bah gevonden) David Springer, geb. Amsterdam 14.4.1870, diamantslij-
per, zn. van Simon Wolf Springer en Matje Frederik Walg. Zij woonden
Govert Flinckstraat, later Weesperstraat te Amsterdam.

Met hun drie kinderen' vertrokken zij 14.9.1894 naar New York. keerden 27.4.1897 in
Amsterdam terug en emigreerden 6.4.1898 definitief naar U.S. A.

Ilb. hack Israël Mello^ geb. Antwerpen, tr. Londen 14 Quislev 5479
(1719)83 Ribca (Barrah) de Moseh Henrriques Valentin, begr. 's-Gravenha-
ge 31.1.174284, dr. van Moses Henrriques Valentin.

In 1720 woont hij in 's-Gravenhage op de Hoykay en schrijft hij in voor 10 aandelen a
ƒ 2000,—8S, terwijl hij voor zijn vrouw Ribca drie van dergelijke actiën laat noteren.84.
Interessant is dat zijn broeder Moses 3.9.1720 voor Daniëï Valentine te London tien
aandelen in de windliandel liet inschrijven86; dit was zeker een familielid van Ribca.

Uit dit huwelijk:
1. Dochter, overl. Londen 19 Sebat 5486 (1726)87.
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2. Hanna Israël Mello, geb. Londen 1731, begr. Ouderkerk 10.3.1796 (30
Adar Rison 5556), tr. 1579 (otr. 's-Gravenhage 26.888, Amsterdam
29.889) Amsterdam (ketubah 14 Tisri 5520) Jeudah de Moses de Leao
Ventura (ook vermeld als De Leon Ventura), geb. Amsterdam
10.6.173790, begr. Ouderkerk 19.3.1779 (2 Nissan 5539).

Hana liet zich — evenals alle huwbare jonge dochters uit die tijd — inschrijven voor de
loterij van de „Santa Companhia de dotar orfas e donzelas probres" (kortweg „Dotar")
welke jaarlijks werd gehouden en die bruidsschatten beschikbaar stelde, aanvankelijk
alleen voor behoeftige meisjes, later ook voor andere jonge dames. Ook van plaatsen
buiten Nederland, zelfs van overzee, werd ingeschreven. Hana lootte mee van 1751 tot
en met 1755 maar had nimmer geluk, wat dit betreft92.

3. Dochter, overl. Londen 8 Sivan 5493 (1733)87.
Opmerkelijk is dat de Bevis Marks Records een ketubah bevatten van een lid van de
familie Israël Mello, dat nimmer in de Nederlanden was, namelijk van Rachel de Moseh
Israël Mello, die tr. Londen 14 Tisri 5481 (1720) Isaque de Abraham Fernandes91. Mo-
gelijk was haar vader, Moses Israël Mello, een broeder van Joseph Israël Mello, de ha-
zan, en is de in Antwerpen geboren Moses (Ha) naar deze oom vernoemd. Dit dient
nader te worden onderzocht.
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REGINA VEUGELTJE

What's in a name.

Op 28 juli 1782 wordt in Planich (Dld.) geboren Röschen, dochter van Mo-
ses Isaac en Mariamna Hartog. Ze draagt daardoor de naam Röschen Mo-
ses.

Hoe haar jonge leven is verlopen is in nevelen gehuld. Er moet iets zijn
gebeurd dat haar er toe bracht een huwelijk aan te gaan met de zeer veel
oudere IsacJacob, een veehandelaar uit Uerdingen (arr. Krefeld). Immers,
als op 23.5.1804 haar eerste zoon wordt geboren, Jacob, is zij 21 jaar, ter-
wijl Isac dan reeds 63 is!
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Ruim een jaar later komt een dochter ter wereld (9.12.1805), die de
naam krijgt van Sybille (Sybille Isac). De vader, Isac, is ziek dus doet de
vroedvrouw aangifte. Klaarblijkelijk kent deze de voornaam van de moeder
niet, want die geeft ze op als Catharine Moses.

Ingevolge de Napoleontische voorschriften neemt de familie op
30.10.1808 een vaste familienaam aan, bij welke gelegenheid vaak tevens
een meer welluidende voornaam wordt gekozen.

Isac Jacob verklaart de naam te gaan dragen van Isac Rothschild;
Röschen Moses verandert op die dag haar naam in Rosine Veilchen. Het
blijft dus bij bloemetjes. En met de gekozen vaste naam van de vader ligt
ook de achternaam van de kinderen van Isac en Rosine vast. Sybille Isac
heet voortaan Sybille Rothschild.

Op 21.3.1813 overlijdt Isac Rothschild, 72 jaar oud, zeven dagen na de
geboorte van zijn laatste kind Vemnika.

Rosine is dan 28 jaar en vertrekt naar Nederland. Ze gaat naar Tilburg.
Het kan zijn dat ze is gaan inwonen bij haar broer Simon Hartog. Die heeft
dus een andere achternaam aangenomen dan zijn zuster (mogelijk naar
moeders kant, zie hierboven). Simon moet dan wel een groot huis hebben
gehad, want Rosine brengt vijf kinderen Rothschild mee, n.l.: Jacob (geb.
1804), Sybille (1805), Mozes (1808), Margarete (1810) en Veronika (1813).
In een op 27.3.1816 te Tilburg opgemaakte Akte van Boedelscheiding
wordt verklaard dat er voor de vijf minderjarige kinderen van Isac Roth-
schild niets te erven valt, daar Isac niets heeft nagelaten. Niet alle Roth-
schilds zijn klaarblijkelijk rijk geweest. Deze Isac Rothschild had geen fa-
miliebanden met de fameuze bankiers uit Frankfurt. In de genoemde akte
verklaart Simon Hartog dat zijn zuster Regina Veugeltje door de familie
moet worden onderhouden, ten dele door hemzelf. De bedoelde Akte van
Boedelscheiding is een van de bijlagen bij de huwelijksakte, waarmede Ro-
siné Veilchen een tweede huwelijk aangaat. Maar haar naam is inmiddels
weer gewijzigd. In alle stukken betreffende het huwelijk wordt gesproken
over Regina Veugeltje. Regina Veugeltje zal wel een vernederlandsing zijn
van Rosine Veilchen.

Dat Regina Veugeltje inderdaad één en dezelfde is als Rosine Veilchen
wordt verklaard in een eveneens als bijlage bij de genoemde huwelijksakte
gevoegd Certificaat van Identiteit (Tilburg 18.3.1816). Röschen Moses is
dus nu via Rosine Veilchen voorzien van een derde officiële naam: Regina
Veugeltje.

Als zodanig treedt ze op 14.4.1816 te Roosendaal (oud 33 jaar) in het hu-
welijk met Joseph Andriesse, geboren Bladel (N.B.) 7.2.1770 (46 jaar),
zoon van Andries Manuel (die volgens het Register op de Successieregten
van Roosendaal, aldaar op 10.2.1807 op 104-jarige leeftijd is overleden) en
van Catharina Hartogh (geb. 17.9.1723 te Neerstraat in Duitsland, waar-
mee waarschijnlijk Neerstedt in Oldenburg is bedoeld).

Joseph Andriesse, die zich, na uit Bladel te zijn gekomen en eerst in Reu-
sel te hebben gewoond, in 1803 in Roosendaal vestigt, kan evenmin als Re-
gina een geboortebewijs overleggen. In de bij de huwelijksakte gevoegde
Akte van Bekendheid (Regtbank Breda, 12.2.1816) wordt verklaard „dat
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hij zich in de volstrekte onmogelijkheid bevindt een extract van het Regis-
ter der besnijdenissen te kunnen produceren, alzoo het zelve Register te
Oosterwijk bij ongelyk der groote brand is verbrand". Joseph, die zelf ook
reeds een eerder huwelijk achter de rug heeft met de in 1814 overleden An-
na Gabriël van Ham, brengt van zijn kant 7 kinderen mee. De tweede daar-
van is Gabriël (geb. Roosendaal 18.8.1803), volgens Joodse traditie ge-
noemd naar zijn grootvader, in dit geval de vader van Anna. Samen hebben
Joseph en Regina dus reeds 12 kinderen, in 1816 allen onder de 14 jaar.

Precies 8 maanden na het huwelijk, n.l. op 14.12.1816, wordt hun eerste
gezamenlijke kind, Hertog, geboren, daarna volgen in 1820 Izaak en in
1822 Catharina. Totaal dus 15 kinderen.

Dat echtparen in vroeger tijden meestal voor veel kinderen zorgden had
zijn voordelen. Het ouderdoms- of weduwenpensioen was nog niet uitge-
vonden. De kinderen vormden praktisch de enige oudedag-voorziening.
Men ging op latere leeftijd bij hen inwonen.

Het is in het kader daarvan dat Regina, na het overlijden te Roosendaal
op 31.7.1849 van echtgenoot Joseph, intrekt bij de middelste zoon uit haar
tweede huwelijk, Izaak Andriesse, die juist tweeeneenhalve maand vóór
het heengaan van Joseph, gehuwd was met Catharina van Vlijmen, en in 's-
Hertogenbosch woonde.

In een bij het onderzoek naar de afstamming van de familie Andriesse in
het archief van Roosendaal naar voren gekomen envelopje met opschrift:
„Joodse gemeente vóór 1812" komen een aantal door de betreffenden zelf
of namens hen beschreven onooglijke briefjes voor, dienend voor het in die
tijd tot stand gekomen naamaannemingsregister, met opgave daarop van de
diverse Joodse inwoners van Roosendaal in die tijd. Behalve o.a. de opgave
dd. 15 januari 1811 van Joseph Andriesse van de kinderen van hem en An-
na Gabriël van Ham tot dat moment, kwamen in dat envelopje ook een aan-
tal met kinderlijke hand beschreven velletjes voor met daarop de namen
van de met Regina naar Nederland meegekomen kinderen Rothschild
(daarop vertaald als Roodschild en Roodschilt), n.l. een blaadje met daarop
Elizabet, Froni (Veronika) en Karolina (Margarete), een met alleen de
naam Mozes Roodschilt en weer een ander met daarop Jacob en nogmaals
Froni. Daar bij Froni in hetzelfde handschrift als dat van de namen haar ge-
boortedatum 14 maart 1813 staat aangegeven, kunnen deze papiertjes met
de namen van de Rothschild-kinderen erop niet zijn geschreven ten behoe-
ve van het op vroegere datum liggende naamaannemingsregister van
1811/12. Aangenomen zou kunnen worden dat ze bij de gemeente Roosen-
daal zijn ingeleverd bij de komst van Regina Veugeltje, ten tijde van haar
huwelijk in 1816.

Op het betreffende ene papiertje staat o.a. dat op 3.12.1805 in Uerdin-
gen, in Pruissen is geboren Betje, Elizabet Roodschild, waarbij Betje is
doorgestreept. De hier genoemde Elizabet is niemand anders dan de als Sy-
bille geboren dochter van 9.12.1805.

Deze Sybille Rothschild, de tweede dochter uit het eerste huwelijk van
Regina Veugeltje, trouwt in 1826 in Roosendaal met Gabriël Andriesse
(1803), de tweede zoon uit het eerste huwelijk van Regina's tweede echtge-
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noot, Joseph Andriesse. Op de huwelijksakte begint ze haar ondertekening
met Be (van Betje), bedenkt zich dan, streept dat door, en tekent dan ver-
der als Sybille. In diezelfde huwelijksakte staat haar moeder Regina Veu-
geltje wederom aangegeven als Rosine Veilchen.

In 1848 overlijdt Sybille Andriesse-Rothschild (in de overlijdensakte
staat Sybilla). In die akte wordt verder gezegd dat Gabriël Andriessen haar
echtgenoot is, en dat haar ouders Isac Roodschild en Rijntje Hartog zijn.
Die drie namen worden doorgehaald en vervangen door respectievelijk An-
driesse, Rotschild en Rosine Veilchem.

In het jaar 1860 (10 mei) overlijdt Regina Veugeltje. Zij heeft haar beide
echtgenoten overleefd, is dan 78 jaar, maar volgens de akte tachtig. Maar
ook daar wordt haar naam geen rust gegund. Weer een andere naam duikt
op. De overlijdensakte vermeldt n.l.: Rosina Vogeltje.

Haar grafzerk op de Joodse begraafplaats van Vught is met de andere
oude grafstenen recentelijk schoongemaakt en gefotografeerd. En weer
komt een andere naam naar voren. Als alle Joodse kinderen heeft Regina
(Röschen) bij haar geboorte ook een Joodse naam gekregen. Op de graf-
steen is ze als Rahnche ingebeiteld, echtgenote van Joseph Andriesse. Dat
de man in die tijd een belangrijker plaats in de maatschappij innam dan de
vrouw (wie had in die tijd nog van vrouwen-emancipatie gehoord?) komt op
die steen duidelijk tot uitdrukking. De naam van haar reeds elf jaar tevoren
overleden echtgenoot Joseph Andriesse, is met grotere letters op de steen
aangegeven en in een aparte ruimte, terwijl het woord Rahnche gewoon in
de boven die ruimte met de naam van Joseph gelegen regel is opgenomen.
En die op de steen voor het eerst voorkomende naam Rahnche doet ver-
moeden dat de op de overlijdensakte van dochter Sybille gebezigde naam
voor Regina van Rijntje toch misschien niet zo'n erg grote vergissing is ge-
weest. De kans zit er in dat ze thuis met kozenaampjes als Rahnche of
Rijntje werd aangesproken.

De steen vermeldt verder dat Regina is gestorven in de zogenaamde
Omer-tijd, dit zijn de zeven weken tussen Pasen en het Wekenfeest, een
tijd die in zekere zin een rouwtijd is omdat men daarin de vele Joden her-
denkt die in de middeleeuwen en daarna door vervolgingen en pogroms om
het leven kwamen. In die Omer-tijd worden geen huwelijken gesloten of
feesten gevierd. De 33e dag van die Omer-tijd is echter een speciale dag,
want dan gelden al die beperkingen niet. En het was juist op die bijzondere
dag dat Regina de ogen sloot. De steenhouwer vond dat feit zo uitzonderlijk
dat hij het voor de toekomst in steen vastlegde.

Het huwelijk van Regina Veugeltje met Joseph Andriesse heeft nog een
aanvullend effect gehad, dat is af te lezen van de afgebeelde tabel getiteld:
„Verkorte stamboom Andriesse, verstrengelingen vanaf Regina Veugeltje
naar takken Veghel en Eindhoven toe". Daaruit blijkt dat de jongste doch-
ter van Regina Veugeltje en Joseph Andriesse, Catharina (geb. Roosendaal
1822) op haar beurt eveneens een huwelijk is aangegaan met een Andries-
se, en wel met Manuel (geb. Bladel 1822), die een kleinzoon was van Ru-
ben Hendrik Andriesse (1765), een broer van Joseph (1770). Manuel en
Catharina hebben een kleindochter, Henriette Andriesse (Veghel 1889),
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Hier rust
Een wakkere vrouw, sieraad van haar man en zoons,

uit één stuk en rechtschapen en aangenaam in haar werken,
over de arme en behoeftige spreidde zij uit haar handen

om te verlenen liefde en waarachtigheid al haar levensdagen,
de waardige mevrouw Rahnche echtgenote van de weledele heer

Josef Andriesse
uit Roosendaal, ze overleed op dag 5 (donderdag)

18 Ijar, de 33e van de Omertijd en ze werd begraven
op dag 6 (vrijdag) de vooravond van de Heilige Shabbat in het jaar

620 naar de kleine rekening (= 5620 = 1S60 C. E.)
Moge haar Ziel Gebonden zijn in de Bundel van het Leven

Grafsteen van Regina Veugeltje, Vughl 1860, met daaronder de vertaling van het Hebreeuwse
opschrift.

die huwt met Joseph Andriesse (Eindhoven 1880), op zich een zoon van Na-
than, broer van Manuel. Via die beide ouders, Henriette Andriesse en Jo-
seph Andriesse, is ondergetekende, Henri Napoléon (1918) een dubbele af-
stammeling van Napoleon Hertog (1796), alsook een direkte afstammeling
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van zowel Joseph Andriesse (1770) als diens broer Ruben Hendrik (1765).
Hij is dus langs diverse wegen familie van zichzelf.

En datzelfde geldt ook voor zijn dubbelneef Hartog Napoleon (1921),
wiens vader en moeder eveneens beiden Andriesse's waren en die vanuit de
takken Veghel en Eindhoven kruiselings omgekeerde huwelijken zijn aan-
gegaan. • H. N. ANDRIESSE

DE WISSELVALLIGE NAAM

Het is bekend, dat namen gauw konden veranderen, maar dat het op één
dag zou kunnen gebeuren, lijkt mij een uitzondering. Ik vond de schoonva-
der van onze stamvader Claes Bastiaense in 1680 als „Marinus Capiteijn
den Ouden". In het rechterlijk archief van Zierikzee zag ik hem in 1662. Hij
blijkt echter dan „Failjant" genoemd te worden, wat duidelijk de naam is,
want zijn broer, tegelijk zijn zwager, wordt ook zo genoemd. Ik geef hier de
aanhef van twee acten, op dezelfde dag achter elkaar ingeschreven. In de
eerste heet de man „Marinus Cornelisz Failjant gesecht Capiteijn", water-
man, getrouwd met Catherijna Tonis, wier zuster Neelken de weduwe is
van de broer Huijbrecht Cornelisz Failjant. De vrouwen zijn dochters van
de waterman Gillis Tonisz, die in „De Vroedschap" van P. D. de Vos voor-
komt. Hier hebben we echter meer bijzonderheden. De familie verkoopt
een huis.

De tweede acte is een schuldbekentenis van Gijsbrecht Jansz die in de an-
dere ook voorkomt, als getrouwd met Janneken Tonis, dus ook een zwager
van Marinus Failjant. Deze heet nu Marinus Capiteijn zonder Failjant.
Trouwens alle kinderen van deze Marinus heten nooit meer Failjant, doch
alleen Capiteijn. Er zijn nog meer wijzigingen, een Jan Stroom heet in de
tweede acte „Hoogestroom", maar zo nauw moet men niet kijken.

A. K. VINK
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HET WAPEN VAN GODFRIED VAN BOUILLON

De mededeling van de heer Van Hilten in zijn artikel „Wapens en wapen-
legenden" over het wapen van Godfried van Bouillon (Gens Nostra 1984, p.
336) behoeft correctie.

Hoewel opgenomen onder het kopje „Wapen-Legenden" geeft de tekst
de indruk als zou het wapen van Godfried van Bouillon, dat wordt beschre-
ven als: in zilver een gouden hamerkruis (moet zijn krukkenkruis) met in
elke hoek een klein identiek kruisje, een realiteit weergeven. Dat is niet zo.

Rodney Dennys maakt aannemelijk dat het door Van Hilten vermelde
wapen pas later aan Godfried van Bouillon is toegeschreven, nadat diens
opvolgers (in tegenstelling tot hun voorganger, die zich bescheiden „Be-
schermer van het H. Graf" noemde), de titel „Koning van Jerusalem" gin-
gen voeren, het beschreven wapen gingen gebruiken (Dennys, Heraldry
and the heralds 59-60 en 88).

Wat Godfried voerde als wapen was: in rood een zilveren dwarsbalk. Dit
wapen heeft Godfried waarschijnlijk aangenomen toen hij erfgenaam werd.
Godfrieds eigenlijke familiewapen was dat van Boulogne: in goud drie rode
hoeken (van Ettro in Archief Kon. Zeeuw Genootschap van Wetenschap-
pen 1979, 132 en A5; Smit; Brabantsche Beelden en Teekens van Recht
plaat 18 nr. 226).

De door van Hilten vermelde zwaan werd als insigne door verscheidene
afstammelingen van de graven van Leuven en van de graven van Boulogne
gevoerd en de oorsprong in het Lotharingse wordt verondersteld (Louda/
Maclagan, Lines of Succession 211 met verwijzing naar de Lohengrin sage).

Overigens blijkt het zogenaamde Jeruzalemkruis in twee versies in de li-
teratuur voor te komen. Sommige auteurs geven namelijk een afbeelding
waarbij de kleine kruisjes gewone kruisjes zijn (Elseviers Encyclopedie van
de Heraldiek 139; Neubecker, Heraldiek 232, 233; Louda/Maclagan pas-
sim). Anderen geven als van Hilten krukkenkruisjes in de hoeken (Pama,
Heraldiek en Genealogie 168; Rietstap's Handboek der Wapenkunde 98,
100; de Boo, Heraldiek 56).

UU: Neubecker Heraldiek. Mum van het koninkrijk
Napels. Deze accentueerden in de 14e en 15e eeuw de aan-
spraak op de koningstitel van Jeruzalem. Daarom heeft hel
Jeruzalemkruis voorrang boven „oud-Anjou".

Munten van het koninkrijk Napels toonden in de 14e en 15e eeuw gewo-
ne kruisjes in de hoeken (Neubecker 232). Zou dit dan het oorspronkelijke
wapen zijn geweest? Wie het weet, mag het zeggen.

A. H. HOEBEN
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WAT WENST U TE WETEN?

Een nieuwe vraag- en antwoordrubriek?

Gevolggevend aan een interessante suggestie, afkomstig uit het bestuur
van de afdeling Kempen en Peelland, stelt de redactie zich voor om binnen-
kort — voorlopig als proefneming — van start te gaan met een nieuwe
vraag- en antwoordrubriek.

De thans als zodanig bekend staande rubriek is rechtstreeks op het vinden
van voorouders gericht. Deze rubriek blijft uiteraard bestaan.

De nieuwe rubriek, die zal verschijnen onder de benaming „Wat wenst u
te weten?" is van andere aard. De leden kunnen in die rubriek vragen stel-
len die bij het genealogisch onderzoek zijn opgekomen, maar niet direct be-
trekking hebben op de afstamming zelf. We geven een paar voorbeelden.
Men vindt in een akte een bepaalde afkorting die men onmogelijk kan thuis
brengen. Een term in een akte, soms plaatselijk gebruikt, levert een raadsel
op, waar de genealogen in de directe omgeving van de vraagsteller geen
oplossing voor weten. Er kunnen onbegrijpelijke beroepsaanduidingen zijn,
functies in het leger die uitleg verdienen, misschien ook heraldische om-
schrijvingen die onduidelijk zijn. U kunt zelf nog wel meer bedenken.

In sommige gevallen zal de redactie misschien zelf al een antwoord kun-
nen geven; in de meeste zal de vraagsteller op hulp van buiten zijn aange-
wezen.

Wij nodigen u uit uw vragen te richten tot de redactie G.N. t.a.v. N. A.
Hamers, Postbus 976,1000 AZ Amsterdam.

Antwoorden kunnen eveneens tot bovenstaand adres worden gericht. De
redactie kan uiteraard niet garanderen dat elke vraag beantwoord zal wor-
den; wel hoopt zij een interessante, regelmatig terugkerende rubriek te la-
ten verschijnen.

Tenslotte vraagt het vraagteken aan het einde van de regel boven dit
stukje nog om verklaring. De rubriek kan alleen een succes worden met me-
dewerking van de leden die vragen stellen en van degenen die antwoorden
inzenden. Zekerheid dat het lukt, hebben we niet. We vertrouwen er echter
op dat het vraagteken binnen korte tijd in een uitroepteken zal veranderen.

REDACTIE

ADDENDA ET CORRIGENDA

SOETENS

Gens Nostra XXXIX (1984, pag. 161-173)

1-1. Pieter Mertens. ziek. en Eechtge Thonis. wonende in Blomendael, testeerden voor notaris
Noé Nollens 14.3.1631 — zij hebben vier kinderen samen en hij heeft een voorzoon Meerten
bij Necske Janse; zij wijst als voogd aan haar broer Joost Anthonis. Deze Meerten werd
26.1.1614 te Zevenbergen gedoopt; samen hadden ze ook Jennekc, gedoopt Zevenbergen
24.9.1629.

De overlijdensdatum 13.3.1651 staat in het lidmatenregister van Standdaarbuitcn bij de in-
schrijving op 25.12.1649 als van Anthonis, niet van Peter.
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Anthony Peters Hopstock, geboren in de polder Bloemendaal, trouwde Zevenbergen
26.11.1646 met Mayke Cornelisdr. geboren in Standdaarbuiten. Ze lieten te Zevenbergen do-
pen 25.8.1647 Aechtge en 18.11.1648 Cornelis, waarna ze 25.12.1649 te Standdaarbuiten als
lidmaat werden ingeschreven, en tenslotte daar 6.2.1650 Pieternella lieten dopen. Anthony
stierf dus 13.3.1651 waarna Mayke Cornelisd. hertrouwde met Anthony Boesdonk, ged. Ze-
venbergen 30.6.1624 als zoon van Gommaer Boesdonk en Digna Anthonisd. (Basen). De nieu-
we man werd in verband hiermee lidmaat te Standdaarbuiten 5.10.1651.

Uit het tweede huwelijk werden te Standdaarbuiten 22.12.1652 Gommer en 1.8.1655 Dielis
gedoopt, waarna het lidmatenregister Anthonys overlijden 30.9.1655 vermeldt. De verwarring
ontstaan door de vermelding in Maykes testament van kinderen bij Anthony Hopstok en in
Maykes derde huwelijksinschrijving van een eerdere man Anthony Boesdonk, is hiermee dus
uit de wereld geholpen.

1-4. In betwijfel of Catelyn Teune hier thuishoort; in de akte van 29.11.1664 staat ook niet,
dat zij een Soetens is. Adriaen Jansz. Vinck, gedoopt 8.8.1632 te Steenbergen, werd als jm. uit
De Heen 3.7.1660 te Steenbergen ingeschreven (attestatie op elders 23.7) met Catelyntje Teu-
nis uit Prinsland wed. van Willem Cornelisz Ladt, beiden wonende in De Heen. Prinsland was
dus haar geboorteplaats. Uit dit huwelijk werden nog 13.10.1662 en 5.8.1663 kinderen ge-
doopt.

IHc. Adriaens moeder Teuntien Tijs jd. van De Donck was op De Leur 17.2.1619 getrouwd
met Jan Jansen Vinck jm. van Steenbergen. In een akte van Notaris Uuthoven te Etten N 1547
5.11.1620 wordt gezegd, dat Matthijs Huybrecht Goorts en Ariaenke Thoen Jan Aerts samen
hebben Thoentie Matthijs, gehout wonende onder Nieuw Vossemaer. Te Etten R 377 f 191
16.8.1627 treedt op Jan Jans Vinck wonend in de lande van Steenbergen gehuwd met Anthonia
Matthijs Huybrechts. Teuntje Vincken weduwe wonende Heense land ondertrouwde Zeven-
bergen 5.1.1651 met Adam Joosten, wedr. wonende Zevenbergen.

III-4. Willem Laureys was een van de twee minderjarige kinderen Cornelis en Willem van
Laureys Willem Laureys met zijn eerste niet met name genoemde vrouw, die uitgekocht wer-
den Standdaarbuiten 20.7.1620; zij kregen een stede in de Opperstraat te Gastel en land de
Tolberg onder Gastel, de zoons Balte (de naam komt van Laureys Willem Laureys moeder
Truyke Baltes) en Ambroos heetten dan ook Van Gastel.

Deze familie Van Gastel heeft niets te maken met die van Pieter van Gastel onder IIIc. Deze
was een zoon uit het eerste huwelijk met Pieter Adriaens van Adriaentje Adriaens, die later
trouwde met Jan Jans Rombouts 's Grauwen en daarna met Adriaen Jochems Leyten. Volgens
Klundert R 98 dd. 28.1.1617 waren die kinderen uitgekocht voor het gerecht van Gastel. Uit
het huwelijk van Pieter van Gastel met Pieternelleke Mattheus (wier familie later Hogendijk
heet) sproot Mattheus, in hun testament van 1.8.1642 voor schepenen van Klundert (inge-
schreven in het weesboek tussen 10.11 en 9.12.1642) oud 2 jaar genoemd. Dit was de geheim-
zinnige eerste man van Cathelyn Cornelis Leest, de latere vrouw van Pieter Coomans (zie Ma-
ris, 100 Families, blz. 80). Hun testament Klundert R 102 dd. 16.10.1662; inventaris na zijn
overlijden, dossier weeskamer Klundert no. 17, 1665.

Een zuster van Pieter Pieters van Gastel was Adriaentje Pieters, die als jd. van Gastel te
Zevenbergen 5.11.1633 derde vrouw van Jacob Adriaens Noteboom werd. In mijn aanteke-
ning komt in hun testament van 19.12.1652 Klundert R 101 de dochter Lysbet niet voor, ze
zeggen uitdrukkelijk 5 kinderen te hebben: Adriaen 18, Pieter 17, Maria 13, Cornelis 11 en
Adriaentje 5 jaar. Lysbet werd wel genoemd in hun testament van 2.11.1644 Klundert R 174:
Adriaen 10, Pieter 8, Lysbeth 7, Marie 4 en Cornelis 2 jaar. Bij de doop van Adriaan
17.11.1634 was doopgetuige Petronella Mattheus, bij Marie, 23.5.1640 Aert Jooste.

Het eerste huwelijk van Peternelle Mattheus, jd. van de Clundert en Pieter Pieters, jm. van
Bloemendaal, werd gesloten te Zevenbergen 29.9.1634. Hieruit o.a. Mattheus, gedoopt Ze-
venbergen 23.5.1640. Pieter nam Klundert R 100 21-1-1636 over een huis en de pacht van 20
bunder in de Westpolder. Adam Jooste en de wezen van Pieternella Mattheus deden deze hoe-
ve over KI. R 101 1.5.1646 aan Jan Cornelis van Stuyvesande, de stiefvader van Pieternella.

Joris Soetens, koopman en wethouder te Willemstad was zoon van Cornelis Soetens en Anna
Sprenckels, die te Antwerpen het huis aan de Ossemarkt genaamd „Twapen van Hollant" had-
den (Willemstad R 177 8.9.1625 en 4.11.1626). Op 16.4.1641 werd ter weeskamer van Willem-
stad het testament d.d. 27.7.1637 van Joris en Anneken van de Wouwer getoond. De predikant
te Hoge Zwaluwe 1623-1632 Petrus Soetens trouwde te Zevenbergen 8.5.1627 Jacomyntje Ja-
cobs de Roy en liet 19.11.1628 te Zwaluwe dopen Anneke, getuige Anneke van de Woucr.

Overigens, niets dan lof voor de zeer gedegen studie!
J. L. RIJNDORP
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BOEKEN

De hieronder vermelde en besproken boeken zijn ter lezing aanwezig in
de bibliotheek van de N.G.V., Adriaan Dortmansplein 3A, 1411 RC Naar-
den. Er worden geen boeken uitgeleend.

Archiefinventarissen

Wij verwierven circa veertig inventarissen van Belgische Familie-archieven, voor zover die
zich bevinden in één van de rijksarchieven. Hieronder vindt u de betreffende namen, met daar-
achter door welk rijksarchief die inventaris is uitgegeven en in welk jaar.

Van den Branden de Reeth (Brussel, 1976); Briers (Luik 1967); de Clerque Wissocq de
Sousberghe (Bergen 1978); Cornet d'Elzius (Bergen 1978); de Coune (Luik 1963); de Crane
d'Heysselaer (Antwerpen 1972); Dartois (Luik 1970); Derin — zie: de Gaest —; Desmanet de
Biesme (Gent 1965); Dolez (Bergen 1969); van der Eist (Brussel 1974); del Fosse et d'Espier-
res (Doornik 1976); Francart (Bergen 1971); de Gaest en Derin (Bergen 1971); de Groutars
(Luik 1969); d'Harscamp (Namen 1977); de Hemricourt (Luik 1967); de Lalaing (Brussel
1970); de Lannoy-Clervaux (Luik 1969); Lefebvre (Brussel 1976); Lefevre (Brussel 1976); Lo-
hest-Mottart (Luik 1971); van Male de Ghorain (Brussel 1974); de Meideman de Bouré (Na-
men 1953); de Moerman d'Harlebeke (Gent 1975); de Monin en de Ville de Goyet (Namen
1961); d'Olmen de Poederlé (Bergen 1959); Poncelet (Arlon 1978); van Pottelsberghe (Gent
1983); de Potter d'Indoye (Gent 1969); de Preudhomme d'Hailly (Gent 1950); de la Roche de
Thieusies (Bergen 1970); du Roy de Blicquy (Bergen 1980); van Schilde — zie: v.d. Werve —;
van der Straten-Waillet (Namen 1969); d'Ursel (Brussel 1982); de Ville de Goyet — zie: de
Monin —; Vinchant de Gontroeul (Bergen 1970); van de Werve en van Schilde (Antwerpen
1975).

Voorts verkregen wij een „Alphabetische Lijst van de namen, voorkomend in het Register
van Salarissen en Pensioenen van de (Belgische) Rekenkamer". Deze in 1890 uitgegeven lijst
omvat de periode van 1582-1726, met een lacune echter van 1608-1624. De lijst telt circa 1500
namen, hoofdzakelijk van adellijke personen, hogere ambtenaren en militairen.

P. J. K. VAN WERKHOOVEN

M. van Acker, Inventaris van familietijdschriften bewaard op het V.V.F.-centrum voor Fami-
liegeschiedenis, Antwerpen 1984. Het betreft een overzicht van namen en adressen van redac-
tieleden van Vlaamse, maar ook veel Nederlandse en buitenlandse tijdschriften, met vermel-
ding van het periodiek verschijnen.

A. J. M. van Lith, Ontlastbrieven, borgstellingen uit het gemeentearchief Schaijk (1696-1810)
en Repertoire uit het archief van de voormalige gemeente Reek (1811-1828), Berlicum 1983. Uit
het archief van het streekarchivariaat Maasland, depot Land van Ravenstein te Uden, inventa-
riseerde de samensteller allerlei stukken betrekking hebbend op beide gemeenten. De oudste
borgtocht dateert van 1696, daarnaast diverse soorten „akten", zoals obligaties, ingekomen en
vertrokken personen, brieven enz. Voorzien van registers op plaats- en persoonsnamen. Een
niet alledaagse bron.

A. J. M. van Lith, Borg- en ontlastbrieven uit het gemeentearchief van Nistelrode (1740-1810),
Berlicum, 1981. Alfabetische lijst zowel op mans- als vrouwsnamen, met bijzonderheden.

DTB's

J. N. Leget, Repertorium huwelijken Vierlingsbeek (1687-1902). Dl. I (A t/m K), dl. II (L t/m
Z), Oss 1984. Deze delen zijn een onderdeel van de historische demografie van Vierlingsbeek.
Opgenomen zijn alle namen van bruiden en bruidegoms uit de DTB en BS, alfabetisch gerang-
schikt.

J. N. Leget, Trouwboek Ned. Geref. Kerk te Batavia (1812-1828). Dl. I (A t/m Korte), Oss
1983. Alfabetische lijst van de namen der partners in dit trouwboek dat eindigt als daar de BS
begint. Toegevoegd zijn conduitestaten van ambtenaren uit de stamboeken van ambtenaren
voor 1836 (A.R.A.), alsook familieadvertenties en vermeldingen uit Indische kranten
(C.B.G.).
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Genealogieën

Genealogie van hei geslacht Weinberg uil Neerlage en Gildehaus, naar de oorspronkelijke uit-
gave door J. A. Tasseron, Leiden 1975 en van registers voorzien door Anje I. J. Weinberg,
Amersfoort 1979, in een geheel herziene uitgave 1984. De titel spreekt van het geslacht Wein-
berg, terwijl er sprake is van twee gelijknamige geslachten waarbij de stamvaders niet verwant
waren, omdat deze naam afgeleid is van een hofstee Weinberg. Een dergelijk verschijnsel
komt ook in het oosten van ons land veelvuldig voor. In de appendix een aantal losse gegevens
en fragmenten o.a. van het gezin Albert Weinberg, tr. 1757 Stiene Clasing te Schüttorf en Fib-
be Weinberg, tr. ca. 1825 Stiene Alberts. De verschillende wapens Weinberg worden wel gege-
ven, maar enig verband met de geslachten blijkt niet.

P. Eijkhout, Hel Limburgse geslacht Lamboy. Tweede deel: periode tussen 1500 en 1700, Nij-
megen 1984. Na het eerste deel, dat de periode 1300-1500 behandelt (zie G.N. 1983, p. 208), is
nu het tweede verschenen met een omvang van 180 pagina's, dus bijna het drievoud van het
eerste deel. Evenals dit deel is het tweede even grondig aangepakt. Nagenoeg alle gegevens
zijn ontleend aan wat genealogen noemen secundaire bronnen. In dit werk zijn het primaire
bronnen. Aan de hand hiervan is de auteur er in geslaagd een voortreffelijk werk te leveren.
Dit komt al direct tot uiting bij het doorlezen van de inleiding, waarin de auteur ook schrijft
niet te willen vervallen in onnauwkeurige bronaanduidingen; hij neemt liever het risico een
overmaat van informatie te geven dan een tekort.

De gebeurtenissen van de Lamboy's spelen zich af in de feodale tijd waarin de leenvcrheffin-
gen de voornaamste gegevens opleveren. De Leenzalen van Kuringen en Munsterbilzen, van
Limbourg (tussen Verviers en Eupen), Brusten, Zelem, Valkenburg en Aken, zijn voorname-
lijk, naast de Luikse notarissen, de bronnen voor de geschiedenis van dit geslacht. De auteur
verklaart alles! Wat ook maar voor een „buitenstaander" onduidelijk zou kunnen zijn legt hij
uit, geeft vertalingen en tekstuitleg. Voor ieder die in het Luikse en Limburgse gedegen onder-
zoek wil gaan verrichten, is het raadzaam kennis te nemen van dit boek. De genealogie van het
geslacht — waarbij de nummering sterk afwijkt van de gebruikelijke — zal men aantreffen ach-
ter in het werk en wel in drie vormen, die steeds verfijnder worden. Ze zijn feitelijk „aanhang-
sels" van de tien voorgaande hoofdstukken die de bronnen behandelen. Het werk is afgesloten
door twee registers, een op voornamen, het ander op plaats- en familienamen en rijkelijk voor-
zien van goede illustraties.

Het werk kan men verkrijgen door overmaking van ƒ 30,— (incl. porto) op girorek. 936078
t.n.v. P. Eijkhout, Dingostraat 13, 6531 PA te Nijmegen.

W. M. E. Smitshuysen, Smitshuysen, Utrecht/Nijmegen 1984. Dit werk is een nagelaten ge-
schrift van de auteur (1879-1959) die allerlei gegevens van zijn geslacht en ook andere gelijk-
namige geslachten heeft bijeengebracht. Het is voorzien van een stamreeks en een parenteel
vanaf 1650 tot 1950 en vormt voor voornaamdragers een goede basis waaruit na meer naspo-
ringen en aanvullingen een goede familiegeschiedenis kan worden geschreven. Het boekje telt
50 pag. en is voorzien van een register op persoonsnamen.

B. Gulikers, Gulikers 1543-1983 (Maastricht), tweede druk 1983. Met veel zorg en nauwkeu-
righeid is de auteur er in geslaagd een prettig leesbare familiegeschiedenis te schrijven van het
geslacht dat in Bunde (Lb) aanvangt met het echtpaar Peter Gulikers-Catharina Voeskens. Tot
1800 geeft de auteur aan de hand van secundaire bronnen goed beschreven geschiedenissen
van personen, toegelicht met illustraties van akten uit de rechterlijke archieven, enz. Per
hoofdstuk wordt één generatie beschreven, meestal onder een typerende titel. Het boek is een
goed voorbeeld hoe een familiegeschiedenis geschreven kan worden. Vele schema's en illustra-
ties maken het werk aantrekkelijk. Zoals in vele familieuitgaven heeft ook deze auteur geen
ouders vermeld van aangehuwden behoudens uit de tijd van de B.S. Wat men in een dergelijke
uitgave zou verwachten ontbreekt: een register op voornamen! Wel is toegevoegd een index op
achternamen van aangehuwden (met enkel verwijzing naar het betreffende hoofdstuk), maar
dit maakt het opzoeken van b.v. ongehuwden van wie men de naam van de moeder niet kent,
bijna onmogelijk. Al met al toch een welkome aanvulling op de steeds meer verschijnende fa-
milieuitgaven.

N. A. HAMERS

144



Genealogieën

Ludwig Schmidt (t), Luthers Seitenverwandle, Eine Erganzung zum Luther-Nachkommen-
buch, Neustadt an der Aisch, 1984. In 1960 verscheen voor de vierde maal een beschrijving
van de nakomelingen van Maarten Luther in een bewerking van Diakon Ludwig Schmidt te
Westerburg. Dit werk behoort reeds tot de klassieke gedrukte parentelen. Bij het verzamelen
van zijn gegevens heeft Schmidt ook aantekeningen gemaakt van verwanten van Luther in de
zijlinie, zij het voornamelijk via de mannelijke lijn, dus niet bijv. via familieleden van moe-
derszijde. Ook heeft hij een verzameling aangelegd — veelal kennelijk via correspondentie —
van naamdragers Luther, die niet in familieverband met de reformator zijn te brengen. Dit al-
les heeft hij later uitgewerkt en naar de stand van het onderzoek op 1 augustus 1978 is thans dit
tweede deel — eenvoudiger van uitvoering — verschenen. Behalve de „echte familieleden in
de zijlinie" zijn liefst drieënvijftig stamreeksen of genealogieën-Luther opgenomen. De leden
van die families delen de naam Luther met de kerkhervormer, maar behoren (nog) niet (be-
wijsbaar) tot diens geslacht. Een merkwaardige plaats in dit geheel neemt in de genealogie,
genummerd 14, afkomstig van een zekere Günther Stornowski, overl. 1969, wiens vrouw, Re-
nate Mense er van overtuigd was van Luther af te stammen, hetgeen echter op geen enkele
wijze aantoonbaar bleek. In de genealogie, of liever in het zeer beknopte fragment zijn de
ouders van Renate aangegeven met „Mense QD N.N."! Laten we dit maar noemen een onbe-
grijpelijk intermezzo.

In de parenteel van 1960 kwam naar voren dat Luther nogal wat nakomelingen in Nederland
heeft. In het nieuwe deel speelt ons land geen opvallende rol.

Alles bijeen is de besproken uitgave — zeker in combinatie met het Nachkommenbuch —
een ferme vindplaats voor wat betreft de naam Luther. Intussen lijkt het er wel op dat er in de
genealogische literatuur steeds weer nieuwe hoofdstukken aan het Luther-onderzoek worden
toegevoegd.

R. Kappers en K. J. Slijkerman, Van Strijen, de polderpatriciërstak in de Hoeksche Waard
van een uit Leiden afkomstig geslacht, Schoonhoven/Rotterdam, 1984. Het Leidse voorge-
slacht van deze tak neemt een aanvang met Garbrant Garbrants de Oude, geb. omstreeks
1450. De in dit boek meer speciaal in het licht geplaatste tak stamt af van generatie V, Nicolaes
Adriaens van Strijen x Elisabeth Jacobs van Goutswaert alias Van der Stuijpen.

Het woord polderpatriciërs doet allereerst wat onwennig aan. Bij patriciërs is men uiteraard
veeleer geneigd aan de stad te denken, dan aan de polder. Maar een en ander wordt verklaard.
Bedoeld is de niet tot de stedelijke regenten doorgedrongen tak die in de Hoeksche Waard is
beland en aldaar het beheer voerde over de bezittingen van de familie in de steden. Aan deze
„polderpatriciërs" was tot nu toe — in tegenstelling tot het meer in aanzien zijnde deel van het
geslacht — in de genealogie weinig aandacht besteed. Daar is door dit boekwerk verandering
ingekomen.

Het boek, 111 pag. is verkrijgbaar tegen overmaking van ƒ 39,50 op postgiro nummer
2330011 t.n.v. K.J. Slijkerman, Zegenstraat 73, Rotterdam. De prijs is inclusief porto.

G. J. Dankbaar, De geschiedenis van de familie Dankbaar, Nijmegen. 1984. De samensteller
attendeert op de belangrijke hulp die hij heeft ondervonden van ons nieuwe lid, dhr. R. Dank-
baar te Amsterdam. Het boek is eigenlijk een verzameling van ruim 600 door de computer ver-
vaardigde gezinskaarten, welke kaarten naar elkaar verwijzen. De stamboom is niet in volgor-
de geplaatst, maar valt uit de kaarten wel te construeren. De computer is onbarmhartig in het
doen opvallen van ontbrekende gegevens. Het zal ook de samensteller(s) zijn opgevallen dat
aanvullend onderzoek nog veel naar voren zal brengen. Uiteraard is de computer geknipt voor
het maken van een naamregister. Dat ontbreekt dan ook niet. Men zou er van uitgaan dat zo'n
register dan ook feilloos was; het verbaasde ons daarom ten zeerste dat Johannes Albertus
Kappelhof, tweemaal aangegeven in het register met verwijzing naar registratienummer 0031
op de aangegeven plaats onvindbaar bleek. Ter geruststelling van de heer Dankbaar: bij alle
andere steekproeven klopte het precies.

De naamdragers Dankbaar (Dankbar) die in dit boek zijn samengebracht, kunnen op dit
moment nog niet allen hun gemeenschappelijke afstamming aantonen. Er is momenteel nog
sprake van drie groepen, globaal gezegd één in Nijmegen, één in Amsterdam en één in de
Achterhoek. Het voorgeslacht is terug te voeren naar plaatsen als Glandorf en Telgte in West-
Duitsland, vanwaar men medio zeventiende eeuw naar Nederland begon te trekken.
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Ir. L. G. van Esterik, Van Niftrik tot van Est(e)rik, een familiegeschiedenis van 300 jaar in de
Betuwe (Huizen, 1984). Een familiegeschiedenis in verhalende trant, met enige schema's en
een adreslijst van naamgenoten. De (voorlopig) oudst bekende generatie vinden we in Dode-
waard. Voordien kwam de familie vermoedelijk uit Niftrik.

W. Stoll, Blom, de watermolenaar uit de Groeterpolder, Den Helder, 1984. Na een inleiding
over de naam Blom, over Groet en Schoorl en de Groetermolen, volgt een genealogie-Blom,
van een familie met als stamvader Cornelis Blom, geb. ca. 1752, overl. Groet 10.9.1805. In
enige bijlagen zijn fragmenten-Blom opgenomen, waarop de samensteller bij het nagaan van
zijn gegevens stuitte, maar die niet konden worden aangesloten. Alles bij elkaar een verdien-
stelijke hoeveelheid gegevens uit Schoorl en enkele andere plaatsen uit het noorden van
Noord-Holland.

Kwartierstaten

F. A. W. Noordhuis-van 't Land en G. H. van 't Land, Jan en Hilligje 1895-1973174, Warf-
fum, 1984. De volledige titel van dit boek luidt: Jan en Hilligje met hun ouders, broers en zus-
ters, op school en aan 't werk, hun kinderen en kleinkinderen. En die titel geeft de inhoud goed
weer. Het is een prachtig fotoboek en het gaat over Jan van 't Land en zij vrouw Hilligje Kluin,
die op 28 dec. 1920 in Meppel huwden. De wederwaardigheden van dit echtpaar wordt door
twee van de kinderen in dit boek uitvoerig beschreven. Naast foto's zijn ook veel afdrukken
van akten opgenomen en het geheel ziet er — dat moet gezegd — heel fraai en goed verzorgd
uit. Toch zou dit werk misschien niet zoveel aandacht in een genealogisch blad verdienen, als
niet was aangekondigd, dat in volgende delen hun voorouders zoveel mogelijk „uit de mist"
zouden worden gehaald. Daar zien wij natuurlijk naar uit en eerst dan behoort dit boek, als
eerste van een reeks, thuis onder het hoofdje ..kwartierstaten".

R. F. VULSMA

Kwartierstatenboek V, Genealogische Vereniging Prometheus, Delft 1984. Kwartierstaat-
boeken voorzien in een behoefte. Nu de toegankelijkheid van DTB-registers door klappering
en fichering is toegenomen, alsook de contacten tussen genealogen, zullen er steeds meer
kwartierstaten gereedkomen. Dit vijfde deel in de reeks boeken van de vereniging getuigt hier-
van en is min of meer een afsluiting van de eerste vier delen. In de voorgaande delen versche-
nen in totaal 36 staten. Dit deel nu geeft op 23 van deze staten aanvullingen, correcties,
waardoor vele staten soms tot in een ver verleden worden teruggevoerd. Hoewel de redactie
zich verontschuldigt, dat wegens beperkte plaatsruimte bronvermeldingen niet werden opgeno-
men, bewijst dit geenszins dat die oude parentaties juist zijn. Het is immers van groot belang
dat die parentaties, waarvan geen bewijs in de DTB-registers te vinden is, aangetoond worden.
Dat men zich tot de auteur kan wenden is geen verontschuldiging. Hoe zitten wij zelf niet met
onbewezen verwantschappen in vroegere bronnenloze literatuur! Zo zal het na ons evenzo zijn
wanneer Kwartierstatenboek L verschijnt, waarmee we tevens willen zeggen dat we met be-
langstelling nog vele delen tegemoet zien.

Huwelijksdispensaties

W. Jaegers en J. Veekens, Huwelijksdispensaties van het Land van Cuyk, Gennep 1984. De
verzoeken om huwelijksdispensatie door de pastoors aan de bisschop van Roermond bevinden
zich in het bisschoppelijk archief Roermond, dat ondergebracht is in het rijksarchief van Lim-
burg. Het Land van Cuyk (evenals het Land van Maas en Waal, Nijmegen en het Rijk van
Nijmegen) behoorde van 1561-1801 onder het toenmalige bisdom Roermond. Hieruit noteer-
den de auteurs van de 16 parochies uit dit gebied alle aanvragen met in schema de verwant-
schappen en drukten deze af in dit boekje. Het is voorzien van een heldere uiteenzetting met
verwantschapstabellen, Latijnse woordenlijst, landkaartje en afbeeldingen van aanvragen. De
huwelijksdata van de echtparen hebben de auteurs aan de hand van de kerkelijke registers toe-
gevoegd. Voor ieder die in de kerkelijke registers bij een huwelijk een aantekening van dispen-
satieverlening vindt, is dit een bron, maar helaas niet alle aanvragen zijn bewaard gebleven. In
de schema's werden vooral bij de oudere generaties enkel de voornamen vermeld, vandaar dat
de auteurs het waarschijnlijk onnodig achtten een naamregister toe te voegen. Toch was het
wel mogelijk een register op voornamen te maken, zeker daar in die streek het gebruik van
patronymen gewoon was. Een kleine onvolkomenheid is de paginawisseling 16 en 29. Verder
alle lof voor het initiatief dat hopelijk door anderen voor de overige delen van het bisdom over-
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genomen zal worden. Te bestellen bij J. Veekens, penn. afd. Land van Cuyk en Ravenstein
der N.G.V., Groenekruisstraat 14, 6591 GJ Gennep, prijs ƒ 5,— excl. porto.

Emigratie

Jan Lucassen, Naar de kusten van de Noordzee. Trekarbeid in Europees perspectief 1600-
1900, Gouda 1984. Op het gebied van emigratie van trekarbeiders is tot heden toe in Neder-
land weinig verschenen. Deze dissertatie echter vult dit hiaat grotendeels op. De auteur heeft
een gedegen studie gemaakt over de trekarbeid in Europa, speciaal de trek van (seizoenarbei-
ders naar Friesland, Holland en Vlaanderen vanuit diverse streken, o.a. Westfalen. Dit werk
verdient een meer diepgaande recensie dan hier gegeven kan worden. Voor de geslachten
waarin „hannekemaaiers" voorkomen, biedt het een uitstekende informatie betreffende han-
del en wandel van deze arbeiders. Speciaal de toestand in 1811, vastgelegd in de enquête van
dat jaar van de Franse minister van buitenlandse zaken (onze gebieden behoorden toen tot het
keizerrijk) waarvan in bijlage 1 een neerslag van 84 pagina's is gegeven, wordt uitvoerig uitge-
werkt. Hoewel de auteur hoegenaamd niet verwijst naar literatuur op genealogisch gebied (be-
houdens dan het artikel van dr. J. N. Leget over de Hollandganger uit Fürstenau en een klap-
per op een kerkelijk register) en geen families of personen noemt, is het toch van groot belang.
Een index op familienamen ontbreekt uiteraard, maar des te belangrijker is hét 12 pagina's
tellende register op geografische namen. Door raadpleging van dit werk kan het mogelijk wor-
den dat herkomst en oorzaken van de emigratie van voorouders naar voren komen. Ook de
literatuurlijst die in deze dissertatie vanzelfsprekend voorkomt, is van uitzonderlijk belang. We
vermelden hier de auteurs van boeken en artikelen die Hollandganger betreffen: Van Asselt,
Fleege-Althoff (Lippe), Grashof, Lürmann, De Meere, Meyeringh, Mulder, Schauenburg,
Schröder (Osnabrück), Schulte, Tack (Hannover, Oldenburg) en De Vooys. Een boek dat we
van harte aanbevelen.

Dit boek kan men bestellen door overschrijving van ƒ 45,— op postrekening 5556459 t.n.v.
J. Lucassen, Gouda.

Paleografie

P. J. Horsman, Th. J. Spoelstra, J. P. Sigmond. Schriftspiegel. Nederlandse paleografische
teksten van de 13e tot de 18e eeuw. Terra, Zutphen 1984 (39 + ca. 145 pp., afb. lit. opg.,
ƒ 79,— ISBN 90 6255 1874). De samenstellers beogen met de uitgave van dit boek op het ge-
bied van oud-schrift hulp te bieden aan al diegenen die archiefmateriaal willen bestuderen. Er
zijn wel overal in den lande cursussen oud-schrift, maar omdat het daar aan te bieden pakket
teksten veelal weinig differentiatie vertoont en lokaal is gericht, is een uitgave als deze een
goede aanvulling van wat er op dit gebied is verschenen. De auteurs streefden een geografische
spreiding van de teksten en een verscheidenheid van bronnen na. In het eerste zijn zij slechts
ten dele geslaagd. De helft van de 127 handschriften is afkomstig uit Holland en Zeeland. Ge-
ring zijn vertegenwoordigd de provincies Friesland (3), Drenthe (4), Limburg (4) en Gronin-
gen (5).

Het min of meer afwijkend schrift dat b.v. in Sittard en omgeving — toenmalig Guliks gebied
— gebezigd werd vinden we helaas niet.

In het streven naar verscheidenheid der bronnen zijn de auteurs zeker geslaagd. De voor
genealogen zo belangrijke DTB-boeken zal men missen, maar zij behoren ook niet tot de di-
recte doelgroep van de schrijvers, al zal een aantal genealogen hiertoe zeker wel behoren.
Naar het zich laat aanzien zal dit aantal steeds meer toenemen nu door klappering en fichering
van de DTB-boeken deze het onderzoek bekorten en daardoor veelvuldiger andere bronnen
worden geraadpleegd. Bovendien zijn op het terrein van het schrift en de daarbij behorende
verklaring betreffende DTB-registers al genoegzaam gepubliceerd. Genealogen zouden wij
daarom dit werk zeker willen aanbevelen. Het bijzondere van deze uitgave is, dat niet enkel
maar een tekst wordt gegeven, maar dat deze wordt toegelicht en bepaalde uitdrukkingen ook
nader worden verklaard. We zouden het een studie- en oefenboek willen noemen. Men kan
thuis in alle rust de handschriftelijke tekst „ontletteren" en controleren met de afgedrukte tek-
sten. Om daarbij nog meer hulp te bieden laten de auteurs deze teksten voorafgaan door een
goede inleiding over schrift, lettervormen, afkortingen, taal, datering, enz. Toegevoegd is te-
vens een verklarende woordenlijst met termen op het terrein van bestuur en rechtspraak.
Uiteraard moest deze lijst slechts een verzameling van de meest (in Holland) voorkomende
termen bevatten. We hadden ook graag nog vermeld gezien: genechten, injurie, manslag, tus-
sen gewalt en ontweer, tussen besaat en ontsaat, minuut, en de zuid-nederlandse term gegicht
en gegoyt. Dit doet echter geenszins af aan het voortreffelijke werk dat zowel door inhoud als
door uitvoering een prachtstuk is.
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Gebouwen

Lemborgh. Hel kasteel en zijn Sint Salvaüuskerk Ie Limbricht, onder red. van F. Th. W.
Smeets, A. B. J. M. Goosen en P. M. Ie Blanc, Assen 1984 (ISBN 90.232 20 59.5, prijs
ƒ 80,—). Een prachtig boek over dorp, kasteel en zijn bewoners en bezitters, over het kerkje
waarin de unieke schilderingen met kunsthistorische toelichtingen en beschouwingen. Plaats-
ruimte en doel van deze rubriek noopt ons enkel in te gaan op de genealogische en heraldische
aspecten. Deze betreffen de hoofdstukken 3 en 5. Het eerste handelt over de heren „Van Lem-
borgh", waarin de her en der gepubliceerde gegevens met aanvullingen zijn samengebracht
met duidelijke bronvermelding; het tweede heeft de genealogie van de heren van de ..Lem-
borgh", waarbij de auteur bij verwantschappen, namen en data hier en daar een vraagteken
moest zetten, hetgeen voor de beschreven tijd vanzelfsprekend is. De genealogie is noch in
staat-, noch in lijstvorm gegeven. De overzichtelijkheid laat veel te wensen over. Met allerlei
figuren en lijnen wordt het verband met de volgende generatie aangegeven. Een verhelderend
algemeen overzicht ontbreekt.

De wapens van de verschillende generaties zijn — in tegenstelling met de prachtig afgebeel-
de zegels — bijzonder rommelig en onduidelijk weergegeven doordat zij — evenals ook delen
van de tekst — exact uit verschenen literatuur, met alle onnauwkeurigheden, zijn overgeno-
men.

De afbeeldingen zijn soms klein en onduidelijk. Vandaar dat de schrijver als bijlage bij dit
hoofdstuk nog eens de afbeeldingen van de 30 wapens geeft met de daarbij behorende beschrij-
ving, voorafgaand door de elementaire benamingen van de kleuren, alsook van de schildverde-
lingen en de voornaamste figuren. Hierbij een opmerking: bij de wapens Diepenbeck-Stein en
Stein die nagenoeg identiek zijn, komen 7 ruiten voor (niet geplaatst 3, 3, 2). Het eerste wapen
zou geruit kunnen zijn. Helaas ontbreekt in dit prachtige boek een index. Toch zullen belang-
stellenden voor middeleeuwse geschiedenis en genealogie profijt hebben van dit werk.

N. A. HAMERS

PERIODIEKEN

Uit de bibliotheek worden geen tijdschriften geleend. Wel kunnen ko-
pieën van de in deze rubriek vermelde artikelen, als ook van vroeger ver-
schenen en in de bibliotheek aanwezige tijdschriften worden aangevraagd.
Men dient zijn aanvragen schriftelijk te richten tot N.G.V. Naarden,
Adriaan Dortmansplein 3A (Promers), 1411 RC Naarden.

Nederland

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west Noord-Brabant, 8e jg. (1984), nr. 4; N. van
Wijk en P. Sanders: Genealogie De Waal; A. J. Stasse: Lidmaten te Hardinxveld; /'. Haver-
mans: Het geslacht Engelen; A. C. van Amersfoort: Genealogie Heyblom; ir. F. A. Nelemans:
De oudste generaties van een geslacht De Visser; mr. J. L. Rijndorp: Beknopte genealogie van
het Ettense geslacht Coninck;J. J. M. den Braber: Huwelijken Oudenbosch 1707-1754; L. van
Amsterdam: De kwartierstaat van Leonardus van Amsterdam; Th. A. C. H. Bacx: Genealogie
Bakx; M. CA. Hommel: Kwartierstaat Bakkeren.

Mededelingen werkgroep genealogisch onderzoek Duitsland, jg. 10 (1984), nr. 4; Dellman:
Genealogische Quellen am Niederrhein; G. Oosterbaan: Een lijst van vroege Duitse immigran-
ten in de Zaanstreek; J. Warnawa: Möllner Soldatenliste des 18. Jhdts (12); A. H. M. Vreden-
bregl: Overzicht van de RK. kerkregisters in het Bisdom Osnabrück.

Gruoninga, 29e jg. (1984); dr. P. Bos en F. J. Ebbens: Het nageslacht van Wessel Feckens;
drs. O. D. J. Roemeling: Prenger; P. J. C. Elema: Een metaalwerkersgeslacht Elderkamp; R.
H. Alma: Genealogie Ibema; D. Poortinga: Kwartierstaat Dijkinga; P. J. C. Elema: Ebels —
een schippersgeslacht in de stad Groningen; H. Cleveringa: De naam Cleveringa; P. J. C. Ele-
ma: Genealogie Mulders; H. Kloosterhuis: Genealogie Kloosterhuis; E. J. en J. A. Atzema:
Aanvullingen op „het geslacht Atzema 1692-1892".

Ons Voorgeslacht, 39e jg. (1984), no. 345; J. C. Kort: Repertorium op de grafelijke lenen in
Rijswijk 1281-1650; C. Hoek: Pachters van de Gruit te Nicuwerkcrk (1334-1409); idem: Inwo-
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ners van De Lier in 1418; idem: Acten betreffende 't Woud; idem: Repertorium, op de grafelij-
ke lenen te Matenesse en Schiedam (1200-1622); J. C. Kort: Repertorium op de lenen van de
hofstede Arkel in de Vijfheerenlanden 1376-1648; idem: Lenen van de hofstede Spaarnwoude
1390-1603.

Westfriese Families, 25e jg. (1984), nr. 4; G. A. Erkamp-Opdam en J. P. Geus: Genealogie
familie Opdam; J. P. Geus: Processen te Koedijk wegens schending van trouwbeloften (ver-
volg).

De Brabantse Leeuw, jg. 35 (1984), nr. 6; mr. C. C. J. Aarts: Van der Leemputten; P. L.
Legel-Kuijlen: Cleverens; idem: Momboirrekeningen te Esch.

Ons Waardeel, 84/6; Jongeren over Drenthe's verleden; W. de Blécourt: Notities over toverij
in het 16e en 17e eeuwse Drenthe; G. Groenhuis: Heksenverbrandingen in Drenthe tussen
1550 en 1600?; J. Folkerts: De Mantinghs van Westdorp; P. van der Eng: Nu of nooit, De fi-
nanciering van het openbaar lager onderwijs in Drenthe 1858-1920.

Usselakademie, 7e jg. (1984), nr. 4; T. Marcelis: Hoe is het met ons Dolfke? (Sand-
ber/Haersolte);7. G.J. A. van der Meer: Genealogie Van der Meer-Wijngaard.

Werkgroep Documentatie Handmerken (1984), nr. 2; ir. A. C. Zeven: Twee huismerken in
het getijdenboek van Catharina van Kleef; H. Janse: Steenhouwersmerken.

De Maasgouw, jg. 103 (1984), nr. 3; M. Meerman: Momentopname uit de geschiedenis van
de Oude Molen in Valkenburg aan de Geul; H. A. Tummers: Gedeelte van een grafsteen (ca.
1300) met de voorstelling van een man gevonden te St. Pieter; W. A. J. Munier: Kanttekenin-
gen bij enkele lidmatenlijsten van de Ger. Gem. van Valkenburg in de Staatse tijd.

Duitsland

Deutsches Familienarchiv, Band 83/84/85, Neustadt an der Aisch 1984: Ellionor v. Puttha-
mer; Geschichte des Geschlechts v. Putthamer (een boekwerk van 884 pag. met aparte band
met geslachtstabellen).

idem. Band 88, Neustadt an der Aisch 1984: Werner Kleinschroth: Kleinschroth-Stammlis-
ten.

idem,.Band 89, Neustadt an der Aisch 1984: Hans R. Schiltny: Odersky, Die Geschichte ei-
ner mahrischen Familie.

België

L'Intermediaire/De Middelaar, no. 233 5/1984; P. Philippart de Foy: La Croix Poncin a Com-
blain-la-Tour; M. van den Baviere et Baron Bonaert: Genealogie de Ghelcke a Ypres, Bailleul
et Poperinge (fin); G. Guyot: La familie de Villegas en Belgique (suite); G. Waltenier: Hom-
mage a Roger Bastin.

Le Parchemin, no. 233 (1984); Chev. Ie Pas de Sécheval: Un cas de genealogie éphémère,
Les Cas de Hèvremont; M-A. de Muyser; Survivance épigraphique de l'ancienne paroisse St.
Cathérine a Bruxelles; Cte. B.d.'Ursel: Les Brant; Héraldique vivante: Hermans; J-F. Houtart:
Crayon généalogique d'une familie bruxelloise Hermans; G. de Crayencour: Deux curiosités
en matières de couronnes; R. Gilsoui. Compl. a l'article sur la principauté de Steenhuyse.

Vlaamse Stam, 20e jg. (1984), nr. 10; H. Vannoppen: Konden onze voorouders schrijven?;
V. Bulens: Brecht, Telling van 1754; J. Maeriën en H. de Kok: Onze Kwartierstaat Remi Lens;
J. J. M. van Ormelingen: Het gearmorieerde fronton van het Tongerense stadhuis; L. Patteet:
Afstammingsproblemen bij de familie Brems (Testelt); H. Rottier: Vijf generaties Roettiers; J.
van Overstraeten: Wat betekent mijn naam?

Frankrijk

Cerclegénéalogique d'Alsace. 1984-3; Recherches en cours parmi les membres du CGA.
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Héraldique et Genealogie, XVI. ann. (1984), no. 5; B. de Diesbach: Gén. Dawes; A. propos:
de Gén. d'Ernecourt, Narbonne, Pot, de Chaugy, Les Chevillard, Malvin de Montazet; P. De-
villard: Familie Halley; G. de Villeneuve: Gén. Biousse en Vivarais; E. Derreumaux: Contribu-
tion a la gén. de la familie Roussel; M. Sandrea: Les Jacobites; G. Ladevie: Familie Abeille; C.
E. Arnaud: Gén. d'Hugues de Cesselès.

Nord Genealogie, no. 69 1984/4; J. Valynseele: Souvenirs Pieux.

Oostenrijk

Adler, 13. Band (1984), Heft 8; Jager: Adolf Flieger, ein vielseitiger heraldischer Künstler in
Wien; Glatzl: lm Wiener Dorotheum versteigerte Adelsdiplome 1975 1983; Burkart: Trauun-
gen Pfarrfremder in Gurk 1733-1882; Österreichische Ahnenliste 29: Plöckinger.

Ver. Staten

Michigana, vol. 29 (1984), nr. 3; E. Antvelink Walterson: Eibergen, The Netherlands (emi-
grated persons).

Verder ontvingen wij:

Heemkunde Kring, nrs. 20 en 21 (1984).
Heemtijdhingen, 20e jg. (1984), nr. 4.
Tussen Vecht & Eem, 2e jg. (1984), nr. 4.
Tussen Rijn en Lek, 18e jg. (1984), nr. 4.
De Craecker, jg. 1 (1984), nr. 2.
Heemkunde Kring Onsenoort/Met Gansen
Trou 34e jg. (1984), nr. 12.
De Holl. Molen, jaarboekje 1984.
Molennieuws, jg. 31 (1984), nr. 109.
Het Treffertje, 13e jg. (1984), nr. 2 en 5.
Holland, 16e jg. (1984), nr. 5.
Ned. Archievenblad, jg. 88 (1984), nr. 4.
DeJelsumer Hoekstra's, 5e jg. (1984), nr. 2.
Nieuws v.d. Archieven, jg. 3 (1984), nr. 10 en
11.
Leids Jaarboekje.
Numaga, jg. 31 (1984), nr. 3 en 4.
De Heraut Gelre, jg. 1 (1984), nr. 3.
Gem. archief Haarlem, jaarverslag 1983.
Utdesmidte, 18e jg. (1984), nr. 4.
Bachten de kupe, 26e jg. (1984), nr. 6.
Kropman Kroniek, 7e jg. (1984), nr. 2.
Het Le(e)ver orgaan, jg. 2 (1984), nr. 2.
Informationsdienst Saarl. Familienk. nr. 73
(1984).
Familienk. Nachrichten, nr. 4,5 en 6 (1984).
Gens Dunia, 21e jg. (1984), nr. 4.
Fam. Stichting Vreugdenhil, nov. (1984).
Jan Bruins Slot, nr. 5 (1984).

Gem. Archiefdienst Dordrecht, jaarverslag
1983.
Matthee Familie Comité, nrs. 1 t/m 16 (1984).
Cahier de Saint Louis, 7e serie, no. 25.
Descent, vol. 14, part 3 en 4 (1984).
Milt. der Ges. Schleswig-Holst. Gesch. 20
(1984).
Ostfriesland 1984/3 en 4.
Mitt. Schweizer. Ges. f. Familienf. nr. 23
(1984).
The genealogical Helper, nov/dec. (1984).
Slaktoch Havd, nr. 3-4 (1984).
Genos, 55e jg. (1984), nr. 4.
Beilrage „Lampe", 73e jg. (1984), nr. 1.
Zeitschr. f. Kulturaustausch, 34e jg. (1984),
nr. 4.
Caert-Thresoor, 3e jg. (1984), nr. 4.
Tussen de Voorn en Loevestein, jg. 20 (1984),
dec.
Amstelodamum, 72e jg. (1985), nr. 1.
Jaarkrant Dirven 9/10e jaargang.
Il beaken, 46e jg. (1984), nr. 4.
Metaal & Techniek, 29e jg. (1984), nr. 12.
De Dobbelbeker, 4.1984.
Streekarchief Z.O. Brabant, jaarverslag
1983.
Thoentertijd, jg. 7 (1984), nr. 13.

P.M. OP DEN BROUW

VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de N.G.V., die
met hun onderzoek op genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen.
Alleen wanneer gebleken is dat de verlangde gegevens niet van de Con-
tactdienst kunnen worden verkregen, kunnen vragen in deze rubriek wor-
den gesteld.
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Vragen (met antwoordporto) en antwoorden dienen op aan één zijde be-
schreven papier toegezonden te worden aan mevr. Y. Yntema, Fuik 46,
1141 CK Monnickendam.

ANTWOORDEN

969. VAN BINSBERGEN-VAN ENGELENBURG-VAN DEN BERG (XXXIX (1984) p.
436)
De Albertje van Engelenburg, die tr. Veenendaal 29.12.1737 Jan van Binsbergen, is gelet op
de voornaam Frank van één van hun kinderen, mogelijk een dochter van Franck Berents (van
Engelenburg) ged. Veenendaal 1.12.1682 en (tr. ald. 1.4.1709) Stijntje Brants, ged. ald.
12.6.1687 als dr. van Brant Morren en Albertien Claes.
Franck is een zoon van Berent Henricksen en Ghijsbertien Francks.

Mr. J. C. KUTSCH LOJENGA, Overveen

969. VAN BINSBERGEN-VAN ENGELENBURG-VAN DEN BERG (XXXIX (1984) p.
436)
I. Jan van Binsbergen, zn. van Abraham van Binsbergen en Maria Teunissen van Stuyven-
bergh (Zij hertr. Renswoude 25.7.1728 Peter Peters van Rotterdam, wedr. Rijkje Jans). Ma-
ria, ged. Veenendaal 7.3.1688, dr. van Teunis Hendricks en Haasje Lamberts van Davelaar.
II. Aalbertje van Engelenburg is zeer waarschijnlijk een dochter van Frank Beerents en Stijn-
tje Brants. Dit echtpaar tr. Veenendaal 1.4.1709 en liet er vier kinderen dopen: Gijsbertje
9.2.1710, Brant 6.9.1711, Beerent 25.3.1714 en Dirk 11.8.1720. Mogelijk kan de doop van
Aalbertje in Wageningen worden gevonden. Wanneer de veronderstelling juist is wordt haar
kwartierstaat als volgt:
2. Frank Beerents, ged. Veenendaal dec. 1682, tr.
3. Stijntien Brants, ged. Veenendaal 12.6.1686.
4. Barend Hendricksen, tr. Amerongen 23.1.1670
5. Gijsbertien Franken, ged. Amerongen 29.6.1651.
6. Brant Morren, otr./tr. Veenendaal 17.10/7.11.1686
7. Albertien Claas (van Stuyvenberg).
8. Hendrick Beerentsen, overl. voor 1670, tr.
9. Annichje Hendricks.

10. Frank Jansen, tr.
11. Aartje Roelofs.
14. Claas Hendricks (van Stuyvenberg), tr.
15. Jannetien Frans.

H. A. GIJSBERTSEN, Middelburg

VRAGEN

994. SA(A)KES-OVERZEE
Sake Sa(a)kes, overl. Heeg 5.12.1801, zn. van Sake Klaasses, tr. Heeg 11.5.1783 Hotske Jans
(Overzee), verm. dr. van Jan Jelles en Jeltje Aukes. Gevr. aanvullende gegevens en beider
voorgeslacht.
MAINZ-KEERSMAEKERS
Pierre Thomas Hubert Mainz, ijzergieter, geb. Aken 27.4.1823, (RK), overl. Leeuwarden
21.10.1891 (zn. van Andreas en Elizabeth Zander), tr. Catharina Keersmaekers, geb. Hobo-
ken 26.11.1821 (ald. geen huw. gevonden), dr. van Maria Keersmaekers. Gevr. huw. en voor-
geslacht Mainz.
VOGELSANG-RÜSCH
Johan Henrich Vogelsang, logementhouder, jm. van Mesum (Dld.) (RK), overl. Sneek
21.9.1848 (zn. van Johann Henrich Vogelsang en Geertruid Veltman), tr. Barbera Bernardina
Elisabeth Rüsch, geb. Telgte (Westf.) 26.6.1788, overl. Sneek 3.3.1879. Gevr. aanvullende ge-
gevens en beider voorgeslacht.
SINTIEVE(SENTIVES)
Maria Sintieve, ged. Leiden 8.10.1719, begr. ald. 13.6.1778 (dr. van Thomas Sentives (Sintie-
ve) en Catharina Jaspers), otr. Leiden 12.4.1743 Andries de Wolff. Gevr. nadere gegevens en
voorgeslacht. Is er connectie met familie Sentives te Dordrecht rond die tijd?

Mevr. J. Ch. JANSEN-VAN DERWAALS, Vlissingen
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995. DEHOOP-DEJONG
Jan de Hoop, tr. ca. 1736 Jannetje de Jong, wed. van Lambertus Schouten (Not. Arch. Mij-
drecht 1637). Gevr. hun voorgeslacht.
SCHOUTEN-ROOS, VAN HILTEN-JACOBS
Hidde Roos, scheepsmaker te Thamen a/d Amstel in 1750, verhuurt samen met Jacob de Jong
als voogd over Grietje Roos en Abraham Schouten gehuwd met Josina Roos, een huis en erf.
Grietje Jacobs, moeder van Abraham de Jong, tr. (impost bet. Aalsmeer 24.6.1713) als wed.
van Marcelis van Duyn, met Thijmen Teunisz. van Hilten. Allen zijn Doopsgezind. Gevr. aan-
vullende gegevens en voorgeslacht.
GERING-LANGENBERG
Anthonie Ge(e)ring, soldaat in het Regt. van Burmania, tr. (1) Zutphen 9.12.1749 Geertruyd
Langenberg, van omgeving Zutphen, begr. Zutphen 1.9.1783; tr. (2) Zutphen Anna Catharina
Dumelaar, wed. Paulus Zigels. Gevr. voorgeslacht echtpaar Gering-Langenberg.
VAN DER WERF(F)-DERNISON
Cornelis Willems van der Werf(f), van Katwijk a/d Rijn (ald. niet gevonden) tr. Zandvoort
27.2.1724 Cornelia Cornelisdr. Dernison (Dermouw, Dermont). Gevr. voorgeslacht van het
echtpaar. Is Cornelis een zoon van Willem Cornelisz. van de Werw en Maartje Jacobsdr. Rijn-
sert?

T. JANKNEGT. Eemnes

996. BRUYNISSE
Antoni Bruynisse tr. Werkhoven 7.12.1755 Cornelia van Munster, wed. Gijsbert Pauw. Gevr.
nadere gegevens en voorgeslacht van Antoni.

A. BRUYNIS, Woudenberg

997. GROOTHEDDE
Garrit Wessels (Groothedde), van Voorst, otr. Amsterdam 17.4.1694 als wedr. van Geertje
Gerrits, met Geertrui Mullers. De naam Groothedde staat in aktes ca. 1720. Gevr. nadere ge-
gevens en voorgeslacht van Garrit.
VAN DER STAM-ISENBURG
Gevr. huw. datum van David Heyman van der Stam en Bloemetje Isenburg. Hun eerste kind
wordt geb. 1812 in Zegwaard. Noch daar, noch in Monster waar Bloemetje heeft gewoond is
iets gevonden.

Mevr! A. G. VAN DER STAM-GROOTHERDER, Amsterdam

998. SEVENBOOM-VAN DER LEE
Augustinus Sevenboom, dragonder, tr. (RK) Amersfoort 26.3.1748 Elizabeth van der Lee, dr.
van Willem. Gevr. nadere gegevens en beider voorgeslacht.

W. J. ZEVENBOOM, Hoorn

999. KRUIJSWIJK-DEJONG
Willem Willems Kruijswijk, met attestatie van Kamerik, tr. Ter Aa 26.4.1729 Annetje Hen-
driks de Jong. Gevr. doop en beider voorgeslacht.
VEENVLIET
Johannes Veenvliet en Alida Asmus laten te Amsterdam 29.6.1803 een zoon Johannes dopen.
Gevr. voorgeslacht van dit echtpaar.

N. VEENVLIET, Doorn
Ten gevolge van een misverstand is in de februari-aflevering helaas de bronvermelding van de
foto op pag. 59 achterwege gebleven. Gaarne vermelden wij alsnog, dat.de foto op het graf van
hertog Hendrik I van Brabant ons welwillend ter reprcftluktie beschikbaar werd gesteld door de
vereniging Vrienden van de Sint-Pieterskerk te Leuven. Foto: V. S. P. Vitol te Leuven.
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