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1. Inleiding

Nadat in het voorgaande artikel (Gens Nostra XLI (1986) pag. 109-121,
duidelijk is geworden dat de lelie over belangrijke westelijke kuituren ver-
spreid is geweest als symbool van hoge macht en waardigheid doemt nu de
vraag op welke geslachten in welke landen de lelie in de vroeg-heraldische
periode als feitelijke wapenfiguur hebben toegepast.

Omdat met het voortschrijden van de tijd een wapenfiguur uiteraard een
verspreiding tot ver buiten het mogelijke „stamgebied" gaat vinden, wil ik
in dit artikel niet verder gaan dan tot circa het jaar 1300, zodat inderdaad
van de vroegste toepassing gesproken kan worden.

2. De Nederlandse wapens met lelies tot 1300

Als belangrijkste bron voor de kennis van de lelie in wapens van Neder-
landse geslachten heb ik het bekende Corpus Sigillorum Neerlandicorum1

doorgenomen. Statistisch gezien levert het CSN het volgende beeld op. In
51 zegels komt de lelie als hoofdfiguur voor, waarvan 18 maal in een schild,
op een totaal van ruim 1420 zegels. Van wereldlijke personen worden 35
lelie-zegels afgebeeld op een totaal van bijna 950 zegels (de tegenzegels van
dezelfde persoon zijn daarbij niet meegeteld). Van deze 35 lelie-zegels
komt de figuur in 15 gevallen voor in een schild, in de overige gevallen staan
de lelies zonder schildcontour in het zegelveld, echter steeds in de zuiver
heraldische vorm. Zeven maal komt de lelie voor als bijfiguur naast wapen-
schild, figuur of herautstuk. Het leliekruis komt tweemaal, de karbonkel
(ook wel lelierad genoemd) en de binnenzoom met lelies komen elk een-
maal voor. Opvallend is dat in deze zegelverzameling geen enkel leliezegel
vóór 1200 wordt aangetroffen. Het eerste zegel na 1200 is dat van Lutgar-
dis, vrouwe van Breda uit 1216. Een tweede zegel van de schepenen van
Axel stamt uit 1237/1238. De overige lelie-zegels en -wapens worden geda-
teerd na 1250. Overigens moet hier wel worden opgemerkt dat de figuren
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die los in een zegelveld voorkomen, dus niet in een schild, een andere be-
tekenis kunnen hebben dan het erfelijke familiewapen.

Zoals hiervoor al gezegd, het oudste zegel met een lelie los in het zegel-
veld is dat van Lutgardis, vrouwe van Breda, gevonclen aan een oorkonde
van 1216 in het archief van de Abdij van Tongerloo. Afb. Al (CSN nr.
768). De lelie moet hier als een persoonlijk insigne worden gezien want
haar man, Godfried van Schoten, en diens rechtsopvolgers Egidius van Bre-
da en Hendrik, heer van Breda, zegelden in 1203, resp. in 1228 en 1266 met
de in de streek van West-Brabant later in gemeentewapens zo frekwent
voorkomende drie Sint-Andrieskruizen in een schild (CSN nrs. 769, 771,
772).

Lutgardis van Breda is een bloedverwante van de hertog van Brabant,
maar verder is over haar familie niets feitelijks bekend. Boeren vermoedt
een familierelatie met een Belgische „baanrotsgeslacht" dat de lelie als
wapenfiguur voerde. Coldewey daarentegen noemt haar een Van Cuyk2.

168

Afb.A.
1. Het oudste leliezegel van Nederland van Lutgardis van Breda, 1216.

2. De lelie met „meeldraden" van Alexander. kanunnik van St. Jan te Utrecht, 1227.
3. Oudste zegel waarin de lelie in een wapenschild voorkomt in Nederland van Gijsbert, huis-

meester van St. Jan te Nijmegen, 1249.

Wanneer we de zegels met lelies in een in grote lijnen chronologische
volgorde behandelen, komen we tot het volgende overzicht.

Van de geestelijke personen is Alexander, kanunnik van St. Jan te
Utrecht, de eerste binnen de Nederlandse grenzen die, in 1227, een lelie los
in zijn spitsovaal zegel voert. Afb. A2 (CSN nr. 183). In 1249 voert Gijs-
bert, de huismeester van St. Jan te Nijmegen, een wapenschild met een Le-
lie. Afbeelding A3 (CSN nr. 441). In beide gevallen is er sprake van een
lelie die aan elke zijde van het middenblad een stengel met een bolletje
draagt.

Een zeer fraai voorbeeld van een schild met een enkele lelie is te vinden in
de zegels van Dirk, voogd van Roermond, gedateerd 1266, resp. 1290, zeer
waarschijnlijk twee verschillende Dirken, waarvan de geslachtsnaam niet
bekend is3. Afb. BI, B2 (CSN nrs. 1170, 1171). Deze enkelvoudige figuur
vinden we ook nog een andere keer in het Limburgse en wel in het wapen-
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Afb. B.
1. en 2. Zegels van Dirk, voogd van Roermond, 1266 en 1290. Mogelijk betreft het hier twee

verschillende personen uit hetzelfde geslacht, waarvan de familienaam nog steeds onbekend is.
3. Zegel van Frank de Ruffo Clypeo, schepen van Maastricht, 1288.

zegel van Frank de Ruffo Clypeo (ook wel Van den Roodschild), die in
1288 zegelt als schepen van Maastricht. Afb. B3 (CSN nr. 1173).

Een met lelies bezaaid schild zonder bijfiguren van Wouter van Ruiven,
ridder, wordt gevonden aan een oorkonde van 1270 in het stadsarchief van
Keulen (CSN nr. 1182).

Afb. C.
1. Zegel van Wouter van Amersfoort met zes lelies, 1272.

2. Tegenzegel van Huibert van Amersfoort, proost van St. Marie te Utrecht, 1296, ongetwijfeld
een familielid van Wouter.

Uit 1272 kennen we het zegel en tegenzegel met een schild met zes lelies
geplaatst 3-2-1, van Wouter van Amersfoort. Ongetwijfeld een familielid
vinden we in de persoon van Huibert van Amersfoort, proost van St. Marie
te Utrecht, die in zijn tegenzegel van 1296 eveneens een schild met zes lelies
voert. Afb. Cl, C2 (CSN nrs. 198, 658).

Zes lelies, geplaatst 3-2-1, komen ook voor in de wapenzegels van Hen-
drik en Everard van Stoutenburg, ridders, uit 1296, resp. 1299. Uit het
randschrift van het zegel van Hendrik, die een barensteel voert, S' HERI-
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Afb. D.
1. en 2. Zegels van Hendrik en Everard van Sloulenburg uit 1296 resp. 1299. Stoutenburg ligt
vlak bij Amersfoort en het randschrift van Hendriks zegel geeft dan ook HERICI.DE.AMERS-

FORDE.

Cl. DE. AMERSFORDE. MILITIS. blijkt dat ook deze twee van Stouten-
burgs tot hetzelfde geslacht behoren als de voorgaanden. Afb. Dl, D2
(CSNnrs. 1240,1239).

Merkwaardig is dat een andere Everard van Stoutenburg drie adelaars
voert en volgens het randschrift ridder van Harmelen is: MILITIS. DE
HERMAL. Het zegel hangt aan dezelfde akte als nr. 1240 (CSN nr. 1238).

Vader en zoon (?) Belard zegelen in 1276, resp. 1290/1291, met een
wapen met lelies. Arnoud Belard voert de drie lelies als hoofdfiguur, Ar-
noud Arnouds Belard voert de drie lelies gevierendeeld met een voorwerp
dat misschien een vuurbaak is (CSN nrs. 701, 704).

Een lelie vergezeld van twee sterren, in elke bovenhoek één, vinden we
in het wapenschild van Reinaard van Wijk, schepen van Maastricht in
1276/1277 (CSN nr. 1363).

1042
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Afb. E.
1. Zegel van Wouter van Langerak, knaap, 1285.

2. Zegel van Wouter van Goye van Hagestein en Langerak, 1274, waarin de dwarsbalken nog
niet beladen zijn met lelies..
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Combinaties van lelies met herautstukken zijn zeldzaam in de Nederland-
se zegels tot 1300. Een eerste voorbeeld komt voor in het wapen van Wou-
ter van Langerak, knaap, die in 1285 zegelt met een schild, gedwarsbalkt
van zes stukken, de oneven dwarsbalken van vair, de even balken beladen
met zes lelies met afgesneden voet 3-2-1. Kennelijk zijn de lelies hier als
breuk bedoeld want het zegel van Wouter van Goye van Hagestein en Lan-
gerak uit 1274 toont de even dwarsbalken effen, dus onbeladen. Afb. El,
E2(CSNnrs. 1042,880).

Een dwarsbalk vergezeld van drie lelies twee boven, één onder de balk,
vinden we in het wapenzegel van Hendrik de Vriese, schepen van Dor-
drecht aan een oorkonde van 1295 (CSN nr. 1327).

714

713 ;

Afb. F.
1. en 2. Ridderzegel en tegenzegel van Cerard van Wesemael, heer van Bergen op Zoom,

128911290.

Een lid van het van oorsprong Belgische geslacht van Wesemael, Gerard
van Wesemael, zegelde als heer van Bergen op Zoom in 1289/1290 met een
fraai ridderzegel en tegenzegel met drie lelies, welke figuur ook terugkomt
in het paardedek. Afb. Fl, F2 (CSN nrs. 713, 714).

Een lelie op een schild „bezaaid" met blokjes vinden we in het zegel van
een Priester te La... uit 1294/1295. Hoewel de beschrijving spreekt over
bezaaid is het schild niet echt bezaaid; er zijn geen blokjes die gedeeltelijk
door de schildrand worden afgesneden (CSN nr. 309).

Samen met een verkort kruis met verbrede voet vinden we vier lelies, één
in elk der kwartieren gevormd door de benen van het kruis, in het wapen
van Reinier van Stolberg, heer van Gronsveld, die in 1261 optreedt (CSN
nr. 891). Door Hardenberg wordt een zegel van dezelfde Reinier uit 1241
vermeld, waarbij het schild bezaaid zou zijn met lelies4.
Hoewel ik de figuur niet verder behandel, wil ik toch even wijzen op het
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leliekruis dat door Hendrik Buffel, heer van Schakerloo in 1258 en door
Hendrik van Buffel, heer van Tholen in 1298/1299 gevoerd wordt (CSN nrs.
803, 804). En een heel bijzondere toepassing, althans voor Nederland, is de
volgens de gegeven beschrijving „schildzoom beladen met bloemen", die ik
echter zou willen noemen „een geleliede dubbele binnenzoom", in een ze-
gel van Bangelin Bangelinszoon, schepen van Aardenburg, uit 1294 (CSN
nr. 691).

De gevolgtrekking die uit bovenstaande analyse van lelie-zegels en -
wapens in het Corpus S.N. gemaakt kan worden is deze: in Nederland komt
een grote verscheidenheid voor van blazoenen met een, drie of meer lelies,
bezaaid, gecombineerd met andere figuren en herautstukken in de periode
tot 1300. Daarbij is er geen enkele aanwijzing dat de leliefiguur in zegels en
wapens anders dan op spontane wijze is aangenomen. Genealogische ver-
banden lijken geen rol te spelen, gezien de grote verscheidenheid in ge-
slachtsnamen en de geografische spreiding over ons land.

3. Zegels en wapens met lelies in de buurlanden

Tijd, noch beschikbare bronnen, lieten toe dat ik een meer dan een op-
pervlakkige inventarisatie kon maken van zegels en wapens in de buurlan-
den in de vroegste heraldische periode. Bijlage 1 geeft daarom een zeer be-
perkt overzicht van de alleroudste zegels buiten Nederland tot 1250 voor
zover ik die in de door mij geraadpleegde literatuur heb gevonden. Om de
lijst overzichtelijk te houden zijn de leliezegels en -wapens van leden van
het Franse koningshuis en zijn zijlinies niet opgenomen, evenmin als de
hierboven besproken Nederlandse zegels. Eén ding springt onmiddellijk in
het oog: lang vóórdat gedokumenteerd door een lid van het Franse konings-
huis een wapen bezaaid met lelies werd gevoerd (in 1211 door de latere Lo-
dewijk VIII), zijn verschillende geslachtswapens met deze vrij bijzondere
figuur in verschillende landen om ons heen bekend.

Bij een analyse van de hem bekende zegelbeschrijvingen van Franse en
Vlaamse wapens en zegels vóór 1301 komt Bouly de Lesdain tot 31 wapens
met lelies als enige wapenfiguur, waarvan 7 keer één lelie, 14 keer drie le-
lies, 3 keer zes lelies, 1 keer zeven lelies en zes keer het schild bezaaid. In
nog 23 andere wapens wordt de lelie aangetroffen, maar dan gecombineerd
met andere figuren of herautstukken5. En dat op een totaal van bijna 1900
zegels. Dat mag dan misschien verrassend laag worden genoemd als we de
latere populariteit van de lelie in Franse en Vlaamse wapens in gedachten
nemen, maar wijkt in principe niet af van hetgeen wij hiervóór bij de Ne-
derlandse zegels hebben geconstateerd.

Voor Duitsland en in het bijzonder het Rijnland heb ik slechts een be-
perkt aantal werken geraadpleegd. Maar als we alleen al het aantal familie-
wapens van Akense geslachten met lelie(s) zien, die Macco afbeeldt en be-
spreekt, (met de aantekening dat deze wapens na 1300 worden gedateerd)
meen ik te mogen stellen dat ook in Duitsland, althans in het gebied van het
tegenwoordige Nordrhein-Westfalen de lelie evenzeer als originele, „in-
heemse" wapenfiguur voorkomt, zij het wellicht minder frekwent6.
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Eén bepaald werk dat zegels uit de Middeleeuwen behandelde en waarin
ik een summier onderzoekje pleegde leverde het volgende resultaat op ten
aanzien van de wapenzegels met lelies7: 1267, Herman von Davensberg: ge-
ruit met een lelievormige figuur en een schildhoofd met 3 penningen; 1298,
Heinrich Riche: drie lelies; 1299, Gottfried von Meinhövel: een schildhoofd
met ruitvormig raster, in elke ruit een lelie; 1310, Werner von Bernewede:
een getande dwarsbalk en een lelie in de schildvoet; 1309, Heinrich von
Kersekorf: een lelie op een diapré (?) veld; 1315, Friedrich Dume: een le-
lie; 1319, Gerhard von Ramesberg, drie lelies. Voldoende materiaal vóór
1350 om aan te tonen dat in het Duitse grensgebied wapens met lelies niet
tot de uitzonderingen behoorden. Voor de statistisch geïnteresseerden: op
de eerste 1000 afgebeelde wapenzegels van „Adligen, Bürgern und
Bauern" worden (tot het jaar 1466) 23 wapens met lelies gevonden.

Werken over Engelse en Belgische zegels en wapens uit de periode tot
1300-1350 heb ik niet geraadpleegd. Voor Engeland zou wellicht een be-
langwekkend verschil te constateren zijn, maar ik neem aan dat de situatie
in België, ook al gezien de vele verwijzingen van Smit in zijn bekendste he-
raldische werk8 niet zal afwijken van wat we hebben gezien in Frankrijk en
Nederland. De Belgische gegevens in bijlage 1 zijn immers voldoende getui-
gen van een regelmatig voorkomen van de lelie als wapenfiguur in dat land.

4. Twee wapenboeken van 1254, resp. 1396

Zegels mogen ons dan al veel informatie verschaffen over de wapenfigu-
ren, zij hebben het grote nadeel maar weinig of geen indikaties te geven
over de kleuren waarin wij ons de wapens moeten denken. Gelukkig zijn er
een aantal oude wapenboeken, originelen of kopieën, in bibliotheken in
Europa, die interessante aanvullingen betekenen op de studie van de
wapens in zegels. Publikaties over twee van deze handschriften kon ik raad-
plegen; zij leverden het volgende resultaat op.

Een van de oudste wapenrollen is de Röle d'Armes Bigot, gedateerd rond
1254. Het betreft hier een verzameling Van wapens van edelen die met Ka-
rel van Frankrijk een veldtocht in Henegouwen ondernamen. Op een totaal
van 295 wapens in de Röle komen slechts acht leliewapens voor die weer
toebehoren aan ten hoogste vijf geslachten, te weten driemaal het wapen
Rotselaer (vader Arnold V en zijn twee zonen Arnold en Robert), twee-
maal het wapen Van Wesemael, eenmaal het wapen Bergen (op Zoom?
Dan naar alle .waarschijnlijkheid ook een Van Wesemael), het wapen van
Herbert van Saint-Aubin en het wapen van Karel van Frankrijk zelf, die
uiteraard blauw bezaaid met gouden lelies en een rode barensteel voert. En
dan komt toch dat interessante aspekt van de aanvullende informatie van de
kleuren en metalen naar voren. Want hoewel naar verwachting alle Rotse-
laers hetzelfde blazoen voeren, namelijk in zilver 3 rode lelies, zien we bij
de Van Wesemaels een verschil tussen vader en zoon. Arnoud van Wese-
mael senior voert namelijk in goud 3 rode lelies, terwijl Arnoud junior in
rood 3 zilveren lelies voert. Het wapen Bergen heeft een zwart veld met 3
gouden lelies, Saint-Aubin wordt beschreven als in rood een niet genoemd
aantal gouden lelies9.
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Maken we een relatief grote sprong naar 1396, dan bereiken we het jaar
waarin één van de tochten tegen de Friezen plaatsvond door Albrecht van
Beieren. Ook hiervan bestaat een verzameling van wapens van ridders die
de vorst volgden. Van de 333 wapens die door Lion zijn nagetekend vinden
we niet meer dan zes wapens met een lelie, waarvan er twee tot hetzelfde
geslacht behoren, namelijk de Oupeyes. De leliewapens zijn van „Sir Ro-
simbos": in goud 3 blauwe lelies en een vrijkwartier geschuinbalkt van 6
stukken rood en zilver; „sir geraert de Boel": in rood twee leeuwen en twee
lelies van zilver; heer Walter de Hautepenne: zilver, bezaaid met rode le-
lies; heer Adam van Kerkom: in zilver 7 rode lelies, een der lelies bedekt
door een blauw vrijkwartier; heer Johan van Oupeye: zilver bezaaid met ro-
de lelies en een zilveren vrijkwartier met een rode leeuw; heer Adam van
Oupeye: zilver, bezaaid met rode lelies10.

5. Samenvatting en konklusies

Tot slot van mijn twee artikelen over de lelie als wapenfiguur wil ik pro-
beren enkele konklusies te trekken.

Allereerst moet vastgesteld worden dat de lelie zeker niet exklusief be-
hoorde tot de allereerste emblemen van het Franse rijk of het Franse ko-
ningshuis, maar een algemeen gebruikt symbool of insigne was dat vanuit
een vroege beschaving aanvaard werd als een teken van bijzondere macht
en waardigheid in de kuituren van West-Europa en het Nabije Oosten. Als
pre-heraldische figuur is de lelie buiten Frankrijk zelfs eerder bekend dan
binnen dat land.

Dat de lelie een specifiek pre-heraldisch germaans symbool is geweest,
zoals door De Nerée tot Babberich wordt gesteld, blijkt na hetgeen in de
eerste aflevering is besproken, geen gerechtvaardigde veronderstelling. En
ook de theorie van ontlening aan een deel van een strijdwapen kan mijns
inziens geen stand houden".

Als we de vroeg-heraldische gegevens overzien dan moet de konklusie
zijn dat tussen 1175 en 1300 de lelie in zegels en wapens in een grote varië-
teit van configuraties bekend is in een gebied dat minstens het Duitse Rijn-
land, Nederland, België en Frankrijk omvat. En als de mededeling van
Hemricourt, die aan Otto de Warfusé in het Luikse al in 1102 een wapen:
rood met een ongenoemd aantal lelies toeschrijft12, waar zou zijn, dan ligt
het eerste verschijnen van de besproken wapenfiguur nog rujm 70 jaar vóór
het in de bijlage als eerstvermelde zegel van Walter van Brussel. Of ook in
de Scandinavische landen, in Engeland en in Spanje in dezelfde periode de
lelie in wapens voorkomt heb ik niet kunnen onderzoeken, maar is niet uit
te sluiten. Het voorkomen op zegels, als los element, is voor Engeland ze-
ker bekend en Pastoureau vermeldt de toepassing van de lelie als wapenfi-
guur ook in Midden-Italië in de periode 1220-138013.

Als auteurs de lelie zien als symbool van de Heilige Maria, denk ik dat
deze gedachte later ontstaan is, na de christianisering die bij zovele symbo-
len, waaraan in oorsprong een heidense betekenis werd toegekend, van in-
vloed is geweest. Er is, op basis van het door mij gevonden materiaal, geen
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reden om aan te nemen dat de lelie vanaf de vroeg-christelijke tijden als het
symbool voor de Moeder Gods is gezien. E-n wat de soms wat moeilijk lees-
bare Smit bedoelt met de uitspraak dat de lelievormen aan zwaard en letters
van het randschrift in het zegel van Hendrik I van Brabant een sacrale be-
tekenis hebben, is onduidelijk14.

In de twee bijdragen ben ik aan een groot aantal aspekten, die behande-
ling waard zijn, voorbij gegaan. Bij voorbeeld de verschillende vormen
zoals sierlelie of Florentijnse lelie en de lelie met afgesneden voet. Ook bij
voorbeeld het voorkomen van lelies en lelievormige versieringen op kronen
en helmen bleef onbehandeld.

Een interessante figuur die zeker een speciale studie verdient is de kar-
bonkel, die velen opgebouwd denken uit een aantal leliestaven of scepters
met lelies aan de top, in een stervorm gecombineerd tot een vooral regio-
naal bekend, met name Kleefse, wapenfiguur. Heeft deze figuur misschien
nog een mystiekere achtergrond dan de losse lelie? Ik hoop nog eens in
staat te zijn hierop in een afzonderlijk artikel terug te komen.

Een vraag blijft voorlopig in ieder geval bestaan: wat is precies de „intrin-
sieke" betekenis van de lelie-figuur? Het moet iets bijzonders zijn als we de
universele tóepassing in zowel munten als zegels en wapens zien, om van de
toepassing in de kunstuitingen nog maar te zwijgen.

Uit het voorgaande wordt ook iets anders duidelijk. Een blazoenering die
spreekt van een „Franse lelie" of „Franse lelies" moet als ongewenst, ja
zelfs onjuist worden gezien. Mijns inziens kan een dergelijke beschrijving
alleen toegestaan worden in die gevallen waarbij de lelie(s) in goud op een
blauw veld wordt toegepast. Maar zelfs dat bergt gevaren in zich omdat de
kleur-metaalcombinatie blauw en goud immers niet exklusief door het Fran-
se koningshuis en zijn zijlinies is toegepast15.
Tenslotte: het voorkomen van identieke configuraties van lelies, al of niet
met identieke kleuren of metalen, hoeft zeker niet te wijzen op familiever-
wantschap, ook niet voor de vroegste tijd van de heraldiek. Zo'n verwant-
schap zal elke keer opnieuw onderzocht en bewezen moeten worden.

A. H. HOEBEN

Bijlage 1

Chronologische lijst van Franse, Duitse en Belgische zegels en wapens met lelies tol 1250

Jaar/'Periode Zegel (Z)IWapen (W) van Wapenbeschrijving Bron

1175

1177,1195

1189-1231

1190

1199

Z. WalterdeBruxellis

Z. Raso van Gaveren

W. Giselbert II van
Rüdesheim
Z. Hugo de Vallery

Z. stad Lille

Bezaaid met lelies

Een geleliede dubbele
binnenzoom

Zes lelies 3-2-1 en een
schildhoofd
Bezaaid met lelies

Een lelie met
„meeldraden"

Smit 73 nt 2 mvn Butkens
II 105, 109
AHS 1897. 70 mvn
Demay, Sceaux Flandre
nr. 229
Hildebrandt, Wappenfibel
147
AHS 1897. 74mvnDouët
Sceaux nr. 361
Pastoureau afb 72 mvn
Arch Nat D 5533
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1200, 1204 Z. Willem van
Henegouwen

1205 W.? Barthélemy de Roye

1207 Z. Hugues de Bastons,
baljuw van de Franse
koning

1208 W. Jean de Brienne

1209 Z. Hugues Quiéret

1211 Z. Guillaume de
Garlande

1223 W. Elisabeth van
Heimertzheim, vrouw
van Conrad Broil

1228 Z. stad Lens
1228 Z. stad Carcassone

1229 Z. Michel de Harnes

1243 Z. meier van
schepenbank van Ukkel

1243 Z. Karel van Aarschot
1244? Z. Arnold van Wesemael

Gedeeld, rechts bezaaid
met lelies, links
geschuinbalkt"
Gedeeld, rechts bezaaid
met lelies, links
geschakeerd
Zes lelies 3-2-1

Bezaaid met lelies en
over alles heen een leeuwb

Drie lelies met
afgesneden voet

Gedeeld, rechts bezaaid
met lelies, links 2
dwarsbalken
Doorsneden, boven een
lelie

Drie lelies
Bezaaid met lelies

Gedeeld, rechts met
hartschild, links bezaaid
met lelies
Drie leliesd

Drie lelies
Drie lelies

AHS1897, 102 mvn
Demay, Sceaux Flandre
nr. 144
Smit 143 nt 16 mvn de
Wailly II182C

Pastoureau 161 mvn
Douët Sceaux II nr 5076;
Mathieu afb. 37 tussen pp
160-161
Dennys 88 zonder
vindplaats
AHS 1897, 78 mvn
Demay, Sceaux de
l'Artois nr. 568
AHS 1897, 102 mvn
Douët Sceaux nr. 2265

Fahne Tafel I nr. 44

Louda/Maclagan 129
Mathieu 35 mvn Douët
Sceaux nr. 5622
AHS 1897, 102 mvn
Douët Sceaux nr. 2376

Smit pi 18 nr. 227

Smit pi 18 nr. 229
Smit pi 18 nr. 231

Detail van folio 21 van het wapenboek van Beijeren met de wapens van de deelnemers aan het
Tournooi van Bergen (Henegouwen) in 1310 (Handschrift nr. 3297, Oesterreichische National-

bibliothek, V/enen).
Op de eerste rij de leliewapens van Walter van Wesemael en Johan van Hardemonl, beide met
barensteel. Het eerste wapen op de tweede rij met de versmalde schuinbalk is dat van Johan van

Quaecbeeck (Kwaken-Beek in Belgisch Brabant).
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Noten bij bijlage 1
a Smit 167 geeft geleliede penningen in het rechter schilddeel.
b Smit 232 verwijst naar Eysenbach, Histoire du blason (1848), 364 voor een wapen uit 1231

van een Jean de Brienne, koning van Jerusalem en keizer van Contantinopel, waarin een
blok (?) zou voorkomen.

c De Wailly op zijn beurt verwijst als zijn bron naar „Ie Père Anselme" (?).
d De lelies niet in een schild maar vrij in het zegelveld.

Gebruikte afkortingen in bijlage I

AHS = Archives Héraldiques Suisses, Jrg. 1897.
Butkens = Chr. Butkens, Trophées tant sacrées... de Brabant (1724,1726).
Dennys = Rodney Dennys, Heraldry and the heralds.
Douët Sceaux = Douët d'Arcq, Inventaire des sceaux des Archives de l'Empire.
Fahne = A. Fahne, Geschichte der kölnischen, jülischen und bergischen Geschlechter (1848).
Louda/Maclagan = J. Louda/M. Maclagan, Lines of Succession (1981).
Mathieu = R. Mathieu, Le système héraldique francais (1946).
Pastoureau = M. Pastoureau, Traite d'héraldique (1979).
de Raadt = J. Th. de Raadt, Sceaux armoriés des Pays Bas etc. 4 delen (1897-1901)
Smit = J. P. W. A. Smit, De Brabantsche Beelden en Teekens van recht (1957).
de Wailly = N. de Wailly, Eléments de palaeographie (1838).

Noten
1 Corpus Sigillorum Neerlandicorum. De Nederlandsche zegels tot 1300. Zegel nr. 964 is bui-

ten beschouwing gelaten omdat er m.i. twijfel kan bestaan of er wel lelies in de dwarsbalken
voorkomen.
Hoewel het woord randschrift voor de tekst op de zegels taalkundig niet juist is, zal ik deze
term, gezien de bestaande usance, ook gebruiken.

2 C. Ph. L. van Kinschot, Breda-Schooten in: Ned. Leeuw 1916, 175. P. C. Boeren, De heren
van Breda en Schoten (1965), 148. Coldewey, De heren van Kuyc 1096-1400,51, 228.

3 J. M. van de Venne, De erfvoogdij en de erfvoogden van Roermond in: Gedenkboek Roer-
mond (1932), 135.

4 H. Hardenberg, De heren van Schinnen, in: Libellus festivus Linssen (1964), 56.
5 L. Bouly de Lesdain, Les plus anciennes armoiries Francaises (1127-1300) in: Archives

Héraldiques Suisses 1897, 97.
6 H. Macco, Aachener Wappen und Genealogien (1907), passim. Ook het werk van W.

Ewald, Rheinische Siegel III: Die Siegel der rheinischen Stadte und Gerichte geeft een aan-
tal wapens met lelies.

? Th. Ilgen, Die westfalischen Siegel des Mittelalters (1900) IV. Heft, Die Siegel von Adligen,
Bürgern und Bauern, platen 142,143, 148, 176.

8 J. P. W. A. Smit, De Brabantsche Beelden en Teekens van Recht (1957), passim.
' Paul Adam-Even in AHS 1949, 70, 73, 117, 118. Het verhaal dat de vijf bekende Belgische '

families die een wapen met 3 lelies voeren, te weten Van Aerschot, Van Wesemael, Van
Rotselaer, Van Rivieren en Van Schoonhoven, onderling verwant zijn en elk van een van
de 5 zoons van Arnold graaf van Aerschot, zouden afstammen gaat terug op een onbewezen
uitspraak van J. B. Christijn in zijn Jurispridentia Heroica uit 1616 (pag. 194) volgens Smit
aw 170, noot 22.

10 J. M. Lion, Ancien armorial, passim. Op deze plaats een woord van dank aan de heer J.
Westerbrink van het Documentatiecentrum van de N.G.V. in Naarden, die zo vriendelijk
was de kleuren van de wapens in verscheidene fotokopieën aan te geven.

" R. de Nerée tot Babberich, Het wapen van de stad (Roermond) in: Gedenkboek Roermond
307. Voor de hand liggend is de ontlening van de lelie aan de zegels van de voogden Dirk
(CSN nrs 1170, 1171). Waarom Sierksma in De Gemeentewapens van Nederland, p. 268,
aan een embleem van een vóór-Hanzeatische handelsliga denkt, is onduidelijk.

12 Oeuvres de Jacques de Hemricourt, Miroir des Nobles de Hesbaye I, 5 (uitgave C. de Bor-
man). De Hemricourt geeft in veel gevallen niet het aantal figuren in wapens. Voorzichtig-
heid lijkt overigens geboden als we lezen dat de Hemricourt wordt beschouwd als een der
„fabuleuze" geschiedschrijvers in het Luikse. Zo: Boeren, De oorsprong van Limburg en
Gelre 38.

13 M. Pastoureau, Traite d'héraldique 162.
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14 Smit aw 215 noot 25 mvn de Witte I nr. 24. De details in fig. 43 in het werk van Smit zijn te
vaag om te determineren.

15 Zie onder andere de wapens van de bisschop van Doornik, van de heer Van Berchem en van
de heer Van Wijtschate en de la Tour in: Gailliard, Blasons des armes, pags 23,30 en 72.

Naschrift

In deel I van mijn bijdrage over de lelie in de pre-heraldische en vroeg-heraldische periode is
op pag. 120 noot 22 weggevallen. Daarom toevoegen:22 Van Malderghem aw 29.

Verder ontving ik van de heer Elias, directeur van de Stichting Museum Flehite, een zeer
interessant nummer van het tijdschrift „Flehite", jaargang 1973, afl. V, 3. Op pagina's 33 t/m
41 geeft de heer Kemperink een bijdrage over de lelie-figuur met enkele voor mij onbekende
werken als bronnen. Graag wil ik geïnteresseerden wijzen op dit artikel met een rijk noten-
apparaat.

SUSANNA JANSDR CONDET

Als aanvulling bij „Het verhaal van tante Suze" (G.N. XLI, 1986, blz. 4-6)
van mevr. J. J. D. Geselschap-van der Eist kan ik nog het een en ander
meedelen over Susanna Jansdr Condet en bewijzen dat zij en haar broer Jo-
hannes Jansz Condet kinderen zijn van Jan Andriesz, van Boulogne en Jan-
netje Klaesdr. Deze Susanna, gedoopt in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op
11 april 1621, werd de stammoeder van twee beroemde families van gra-
veurs, kaart- en prentverkopers en globemakers te Amsterdam, nl. de fami-
lies Valk en Schenk1.

De inschrijving van Susanna's ondertrouw op 1 juli 1649 is als volgt: „Le-
nert Gerritsz, van Coogh in Texel, vaertengesel, out 28 jaer, geen ouders
hebbende, wonende in de Vinckestraet" en „Susanna Janss, van A[mster-
dam], out 28 jaer, geass. met Jannetie Claes, haer moeder, wonende op de
Brouwersgracht". Lenert komt bij zijn leven niet met een familienaam
voor, zijn kinderen dragen allen de naam Val(c)k. Hij overleed vóór 1 ja-
nuari 1693; op die datum verkochten Susanna Jans, weduwe van Leendert
Valk geassisteerd met haar zoon Gerard Valk en Johannes Condet te za-
men een huis, erf en achterhuis aan de Brouwersgracht tussen de Keizers-
en Prinsengracht, genaamd de Userenberg. De koper is Jan Sijbrandse
Boonen, schipper op Hispanien2.

Susanna Jans, weduwe van Leendert Valk, en haar broer Johannes Con-
det, koster en voorzanger te Waverveen, verklaarden op 24 april 1684 met
betrekking tot de boedel van Jannetje Claes, weduwe van Jan Andriesse
Condet, hun overleden moeder, nog dat zij een gedeelte van het huis en
achterhuis op de Brouwersgracht aan Jan Sijbrantsz Boonen verkocht heb-
ben en beiden hun deel van de erfenis hebben ontvangen3. Met deze laatste
akte wordt het bewijs geleverd dat Johannes en Susanna kinderen waren
van de kleermaker Jan Andriesz uit Boulogne — hier voor de eerste maal
met de naam Condet aangeduid.

Kinderen van Lenert Gerritsz en Susanna Jansdr zijn onder anderen Ger-
rit, gedoopt op 30 september 1652, en Aefje (Agatha), gedoopt op 1 febru-
ari 1660. Gerrit Leendertsz Val(c)k, later noemde hij zich Gerard Valk,
werd plaatsnijder (graveur van koperplaten) als leerling en medewerker
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van Abraham Bloteling. Deze werd later zijn zwager; omstreeks 1673 huw-
de Gerard met Maria Bloteling. Dit huwelijk werd vermoedelijk gesloten in
Londen, waar op 3 februari 1675 (oude stijl) hun zoon Leonard werd gebo-
ren. Van 1678 tot 1685 werden nog drie kinderen te Amsterdam gedoopt.
Agatha Valck huwde te Buiksloot op 2 november 1687 (ondertrouw Am-
sterdam 17 oktober) met de plaatsnijder Petrus Schenk uit Elberfeld in
Duitsland, leerling van Gerard Valk.

De zwagers Gerard Valk en Petrus Schenk werden compagnons in de
kaart- en prenthandel. Op 19 november 1786 hadden zij al een privilege
verkregen voor het maken en verkopen van prenten. Zij verzorgden o.m.
heruitgaves van de beroemde zeventiende-eeuwse atlassen van Joannes
Janssonius, maar gaven ook nieuwe kaarten uit, gebaseerd op de Franse
kaarten van Sanson en De L'Isle. Petrus Schenk was ook zeer beroemd
wegens zijn zwarte-kunst-prenten (mezzotint). Behalve in Amsterdam had
Petrus Schenk ook een winkel in Leipzig. Gerard Valk begon zonder zijn
compagnon omstreeks 1700 met het maken van aard- en hemelglobes. De
relatie tussen de beide families Valk en Schenk werd nog versterkt door het
huwelijk van Leonard Valk — de zoon van Gerard Valk — op 20 juni 1710
met Maria Schenk — de dochter van Petrus Schenk — zijn nicht. Leonard
Valk kreeg vooral bekendheid als globemaker, eerst samen met zijn vader
en na diens dood in 1726 alleen. De „Globefabriek van Valk" te Amster-
dam was meer dan honderd jaar werkzaam. Na Leonards dood in 1746 en
de dood van zijn weduwe Maria Schenk in 1770 kwam de leiding in handen
van Petrus Schenk jr., kleinzoon van de eerder genoemde Petrus Schenk.
Rond 1800 werd de fabriek gekocht door het bekende uitgevershuis Mor-
tier, Covens en Zoon4.

Na dit uitstapje naar Valk en Schenk keren we terug naar de stammoeder
Susanna Jansdr Condet, die haar echtgenoot meer dan 30 jaar overleefde.
Op de hoge leeftijd van ruim 91 jaar overleed zij en werd op 29 december
1712 begraven. Zij woonde toen in bij haar dochter, de weduwe van Petrus
Schenk op de Vijgendam. Een jaar voor haar overlijden, op 12 augustus
1711, maakte zij haar testament, waarbij haar schoonzoon Petrus Schenk en
zoon Gerard Valk tot voogden over eventuele minderjarige erfgenamen
werden aangesteld5. Deze akte was belangrijk voor het bepalen van de da-
tum van overlijden van Petrus Schenk: op 17 november 1711 nl. verklaarde
Agatha Valk als weduwe van Petrus Schenk, die te Leipzig overleden was,
dat haar zoon Petrus Schenk de jonge, de zaken waar zal nemen6. Tot ik
deze aktes vond werd altijd aangenomen dat Petrus Schenk ca. 1718/19 te
Amsterdam overleden was7.

Susanna's boedel werd 4 januari 1713 opgemaakt, zij bezat onder meer
nog de helft van het huis aan de Brouwersgracht tussen de Keizers- en Prin-
sengracht „daar St. Paulus in de gevel staat"8. Ook haar dochter Agatha
Valk overleefde haar man een zeer lange tijd. Zij werd ruim 90 jaar en
werd begraven op 9 oktober 1750. Een deel van haar inboedel werd op 14
juni 1751 openbaar verkocht, zoals in de Amsterdamsche Courant van 13
mei en 18 juni 1751 werd aangekondigd: „Op den 14 Juny zal men ten Sterf-
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huyze van Agatha Valk, Wed. Petrus Schenk, op den Vygendam t'Amst.
verkopen, een grote meenigte Kopere Kunst-Plaeten, bestaende in een At-
las van Landkaerten, Atlas Coelestis, en veele andere Werken, Gezigten,
Lusthoven, Paleyzen, Landschappen, Historiën, Vorstelyke, Geleerde en
andere Portraiten &c: In veele jaeren byeen verzameld"9.

In de achttiende eeuw werkte vervolgens ook nog de graveur J. Condet,
die o.m. een aantal kaarten graveerde voor de Atlas Nouveau van Guillau-
me de l'Isle, een uitgave van Covens en Mortier10. Over hem heb ik verder
niets uitgezocht.

Noten
1 Over deze families vindt men overzichten in o.a.: C. Koeman, Atlantes Neerlandici vol. III

(Amsterdam: TheatrumOrbisTerrarum, 1969), blz. 107-110 en 136.
F. G. Waller, Biografisch Woordenboek van Noord-Nederlandsche graveurs ('s-Gravenha-
ge, 1938).
Nieuw genealogisch onderzoek is door ondergetekende ondernomen in het kader van het
onderzoek naar de produktie van globes in de Nederlanden (zie o.m. G.N. XXXVII, 1982,
blz. 399).

2 G.A. Amsterdam, Not. Arch. 4704, nr. 1; ook nrs. 23 (22-1-1683) en 86 en 87 (27-8-1683)
betreffen deze zaak.

3 idem 4705, f. 102.
4 zie de Introduction in P. van der Krogt, Old Globes in the Nelherlands (Utrecht: HES Uitge-

vers, 1984).
5 G.A. Amsterdam, Not. Arch. 4849, nr. 13.
6 idem, nr. 66.
7 zie mijn artikeltje „Petrus Schenk I, overl. te Leipzig in 1711" in Caert-Thresoor 4, 2 (1985),

blz. 37-38.
8 G.A. Amsterdam, Not. Arch. 4851, nr. 1.
9 P. C. J. van der Krogt, Advertenties voor kaarten, atlassen, globes e.d. in Amsterdamse kran-

ten, 1621-1811 (Utrecht: HES Uitgevers, 1985), nr. 988.
10 Koeman, All. Neerl., vol. II, C & M 8.

P. C. J. VAN DER KROGT

In januari van dit jaar publiceerde mevr. J. J. D. Geselschap van der Eist
„Het Verhaal van Tante Suze" op blz. 4, 5 en 6. Mijn opmerking is:

„dat Pieter Samuelsz Bruyn te Monnickendam gedoopt werd op 8.1.1686
als zoon van Samuel Jansz en Annetie Alberts. Samuel Jansz Bruyn her-
trouwde op 28.2.(11.2.)1690 te Monnickendam als weduwnaar met Neeltje
Pieters, jd. en werd ook te Monnickendam begraven op 5.11.1739 in grafrij
57 nr. 20.

Pieter Samuelsz Bruyn trouwde op 8.5.1706 te Monnickendam met
Grietje Reynders, jd., beijde wonende aldaar".

Dit ter completering van dit predikantengeslacht.
L. APPEL, Warnsveld

ENGELACHTIGE FAMILIE
Doopboek Monnickendam, geref. Inv. 3b

De vader Pieter Engel, de moeder Annetje Engel, het kind Neeltje Engel, Getuyge Saartje
Engel.
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GENEALOGISCH ONDERZOEK IN DE ACHTERHOEK

Dat genealogisch onderzoek in de Achterhoek niet steeds gemakkelijk is,
had ik al in een vrij vroeg stadium vernomen. Daar evenwel een groot deel
van mijn voorouders juist daar heeft gewoond, moest ik besluiten er toch
maar aan te beginnen. Enige van mijn ervaringen wil ik U in het hiervolgen-
de graag meedelen.

Op 9 juli 1809 zijn in het trouwboek van Laren (Gld.) ingetekend: Hen-
drik Poesse en Janna Wagenaar, dochter van Willem. In het doopboek van
Laren kon ik echter geen doop van Janna Wagenaar vinden. Wel trof ik in
dat boek de naamsaanneming aan van Willem Wagenaars op Fleerhof, zoon
van Jan Wagenaars en Janna Reints. Deze naamsaanneming is opgetekend
door Ds. Kalkhof. Het betreft hier dus niet een inschrijving in de bekende
naamsaannemingsregisters uit de Franse tijd. Bij de kinderen van Willem
staat ook Janna vermeld, als te zijn geboren op 4 april en gedoopt op 12
april 1789. Ook is er een certificaat van de doop van Willem, zoon van Jan
Wagenaars op Boink en Janna Reints. Na verder zoeken vond ik tenslotte
toch de doop van Janna (ook dankzij de voorgaande aantekening), dochter
van Willem (zonder verdere achternaam) en Maria Fleerhof.

De volgende stap gaat in de richting van de huwelijksinschrijving van
Willem en Maria. De ondertrouw in elk geval vond ik in Laren op 15 maart
1776: „Willem Vroolijk, jm. en zoon van wijlen Garrit Jan Boonk in Eefde,
thans onder Laaren en Maria Fleerhoff, jd. van Harmen Fleerhoff onder
Laaren, zijn na de drie Zondaags proclamatien in den Egt bevestigt den 31
dito".

Zoals U ziet trouwt Willem niet als Wagenaars, maar als Vrolijk, terwijl
zijn vader Boonk wordt genoemd! Maar we zijn er nog niet. Bij de doop
van Willem wordt het weer anders. De inschrijving leert ons dat Willem een
zoon is van Jan Waenders en Janna Reints Boink, onder Warnsfelt!

In Gorssel zijn op 27 september 1750 ondertrouwd en.op 24 oktober daar-
aanvolgend gehuwd: Garrit Jan Waenders, jm. en Janna Reints, jd., beiden
onder Warnsfelt. In hetzelfde boek is ook nog aangetekend, „dat de Van
[van] Jan Waenders is Waagenaars" en zo zijn we dan toch weer terug bij
de oorspronkelijke naam.

Bevestiging van de juistheid van de filiaties kon ik in de archieven van het
Scholtambt Lochem verkrijgen en wel in diverse akten van transport, ver-
koop en boedelscheiding.

A. G. VAN DER STAM-GROOTHERDER

TELAATBEGRAVEN
R.A. Arnhem DTB Harderwijk No. 838.5

„5 Nov. 1798. De Vrouw van Hendrik Besselsen Bygez. op het Kerkhoff. Volgens zeggen
van haar zelf is zijn vrouw den 28 October om 10 a 11 uuren gestorven en is den 5 November
begraven, zoodat het twe daagen over de tyd is. Heb hem de boete afgevraagt, heeft mijn
geantwoort dat een gemeen mens moet doen als hij kon maar niet als hij wil".
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WAT WENST U TE WETEN (6)?

Ook de heer E. van Binsbergen te Ede zoekt gegevens omtrent een schip.
Hij schrijft aldus: „Jacob Dickson (later: Dixon) werd geref. ged. te St.
Eustatius op 18.12.1785 (geb. 12.10) als zoon van Sara Dickson, mulatti.
Hij werd samen met zijn broer J. Dixon door zijn onwettige vader (vermoe-
delijk Dixon) met een eigen schip naar Amsterdam gebracht. Op de terug-
weg naar St. Eustatius werd het schip door de Engelsen geconfisqueerd.
Zijn broer schreef Jacob op 10.6.1812 een brief met als afzender: J. Dixon,
sergeant geëmployeerd bij het bureau van den Officier Naijeur van 't 125e
Regiment te Groningen. Hij laat de groeten doen aan de familie Daams.
Ook deze naam komt in de D.T.B, van St. Eustatius voor."

Zijn vraag luidt nu: Hoe is o.a. na te gaan welk schip dit is geweest.
Een antwoord is door ons niet te geven. We vermoeden dat de confiscatie

tijdens de Napoleontische oorlogen heeft plaatsgevonden. Mogelijk is een
of ander te vinden in de archieven van het Algem. Rijksarchief te 's-Gra-
venhage als het een schip van de Compagnie betreft, maar vermoedelijk
niets als het een particulier vaartuig is geweest. Leveren de kranten uit die
tijd geen bijzonderheden?

Steeds zijn er weer beroepen die we niet kunnen thuisbrengen. Dat blijkt
weer eens uit de vraag van mevr. A. de Reus-Vredenburg te Alkmaar. Zij
trof ca. 1830 en later te Alkmaar aan dat Dirk Vredenburg het beroep uit-
oefende van foerenmaker, maar in diezelfde tijd werd hij ook als haarsnij-
der vermeld. Ze vraagt wat dat beroep wel zal zijn geweest? Zelf opperde
ze de veronderstelling afgaande op het franse woord „four", dat kachel of
oven betekent, dat hij mogelijk kachelsmid zou zijn geweest.

De combinatie van de beroepen ligt niet voor de hand; pruikemaker en
haarsnijder of barbier wel, maar niets duidt er op dat een foerenmaker een
pruikemaker zou zijn. Wie van onze lezers kan via deze rubriek een ant-
woord geven?

Tot slot een vraag die niet direct op ons terrein ligt. De heer A. F. Jager
uit Santpoort schrijft dat er verschillende schilderstukken van Joh. Jac. Ker-
rebijn (1803-1856), die vooral in Haarlem werkte, bekend zijn. Hij expo-
seerde in 1842/43 te Zwolle. Hij zou inlichtingen willen hebben over diens
schilderijen.

Schilders en hun werken zijn uiteraard in catalogi beschreven en onge-
twijfeld kan men documentatie vinden in de bibliotheek van het Rijksmu-
seum te Amsterdam en andere musea van schilders van enig formaat. Van
anderen vindt men weinig of niets, zeker niet als vele werken in particulier
bezit zijn en nimmer op exposities zijn getoond of geveild. Is één van onze
lezers iets bekend omtrent schilderwerken van hem?

Op het gebied van de heraldiek zijn een paar problemen ingezonden die
ditmaal aan de orde worden gesteld. De heer H. Berends te Loenen op de
Veluwe vraagt naar de kleuren van het wapen van het geslacht Hackfort, dat
vanaf ca. 1450 op kasteel Ter Horst te Loenen woonde tot 1875. Van deze
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familie waren gekleurde wapenborden in de kerk aanwezig geweest, alsook
in enkele glasramen.

Onze redacteur heraldiek Drs. J. A. de Boo geeft hierop het volgende
antwoord: „Rietstap geeft in zijn „De wapens van den Nederlandschen
Adel" (Groningen 1890) het wapen van de Gelderse familie Hackfort of
Hackvoert: In zilver een blauwe dwarsbalk. Helmteken: kop en hals van
een zilveren hazewindhond, blauw getongd en gehalsband, komend uit een
blauwe helmkroon (p. 336).

Olivier Gerard Willem Joseph Hacfort tot ter Horst en Frederik Olivier
Joseph Hacfort tot den Ham werden bij organiek besluit van 28.8.1814
geadmitteerd in de ridderschappen van resp. Gelderland en Utrecht. Bij
koninklijk besluit van 26.4.1822 werden de afstammelingen van de eerstge-
noemde erkend met de titel van Baron.

Wapen: In goud een rode dwarsbalk vergezeld van drie zilveren leliën (2
en 1). Helm met goud-rode wrong en goud-rode dekkleden. Helmteken:
een zittende zilveren hazewindhond met rood omboorde en geringde gou-
den halsband. Schildhouders: twee zilveren hazewindhonden met rood om-
boorde en geringde gouden halsbanden.

De reden van de kleurwisseling heb ik niet kunnen nagaan."

Een andere vraag op dit terrein wordt gesteld door de heer J. G. Hilhorst
uit Soest. Hij legt ons bijgaande wapentekening voor met het wapen van Ja-
cob van Gaesbeek, heer van Abcoude, Gaesbeek, Strijen en Wijk (bij Duur-
stede). De leeuw in kwartier II, is voor hem een vraagteken. Ook op deze
vraag een antwoord van redactiezijde. „Godfried van Leuven (ca. 1210-
1253), heer van Leeuw en Gaesbeek, was een jongere zoon van Hendrik I
van Brabant en Maria van Frankrijk. Hij voerde als wapen: In zwart een
zilveren leeuw, goud gekroond. Dit is het vaderlijke, hertogelijk Brabantse
wapen, gebroken door verandering van metaal en vermeerdering met een
gouden kroon. Het wapen komt voor in het wapenboek Bigot (1254) onder
Godefrois de Louvain, Banneret et Braibanchon'.

Het wapenboek Wijnbergen2 (ca. 1285) geeft onder „Gaesbecq" hetzelf-
de wapen. Het is waarschijnlijk van de in dat jaar overleden Hendrik van
Leuven.

Honderd jaar later geeft Gelre's wapenboek (1370-1395) het wapen van
„Die Heren van Gaesbeke" als: Gevierendeeld: I, in rood drie zilveren zui-
len (Abcoude); II, in zwart een zilveren leeuw, goud getongd, genageld en
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gekroond (Gaesbeek); III, blauw en goud gedwarsbalkt van zes stukken
met negen zilveren schuinkruisjes (4, 3 en 2) (Putten); IV, in goud drie rode
schuinkruisjes (Strijen). Helmteken een gouden baniervlucht. Even verder-
op nogmaals het zelfde wapen, maar zonder schuinkruisjes in het derde
kwartier. Dit is een wapen van Zweder van Abcoude, de eerste maal afge-
beeld als vazal van de hertog van Brabant, de tweede keer als maarschalk
van Henegouwen en vazal van de graaf van Holland-Henegouwen3.

Gijsbrecht van Abcoude verleende ca. 1300 stadsrechten aan Wijk bij
Duurstede. Sinds 1556 voert de stad een wapen met drie zuilen, maar dan,
bij wijze van breuk, naast elkaar op een rode dwarsbalk in een goud veld4.

Het wapen van de huidige gemeente Gaesbeek is mij niet bekend."
N. A. H.

Noten
1 P. Adam-Even, Le róle d'armes Bigot -1254. no. 73. Archives héraldiques suisses LXIll

(1949).
2 Idem en L. Jéquier, L'armorial Wijnbergen. no. 1190. Archives héraldiques suisses (1951-

1954).
3 Idem, L'armorial universel du heraut Gelre. no. 808 en 1019. Archives héraldiques suisses

(1971).
4 K. Sierksma, De gemeentewapens van Nederland. Prima. Utrecht/Antwerpen 1968, 3e druk.

EEN INWONERLIJST VAN RIJSWIJK (BETUWE)
UIT CA. 1570

Inwonerlijsten van steden en dorpen hebben veelal het grote voordeel dat
men in korte tijd kan achterhalen of op een bepaald tijdstip gezochte perso-
nen of families in de betreffende plaats woonachtig waren.

Met betrekking tot het Betuwse dorp Rijswijk bestaan er enkele archie-
ven waarin dergelijke lijsten voorkomen. Deze volgen hieronder.

R.A. Arnhem, Arch. Polderdistrict Neder-Betuwe:
inv. nr. 281: cedulen der inwoners van Rijswijk, 1693
inv. nr. 365: verdeling familiegeld, 1703
inv. nr. 170: lijst van morgentalen, 1708

Een algemeen bekend overzicht van de inwoners en hun onroerend.
(pacht-)bezit vindt men in:

R.A. Arnhem, Arch. Kwartier van Nijmegen:
inv. nr. 500: verpondingskohieren Rijswijk, 1649/50

Het rustieke Rijswijk is in de 16e eeuw nogal eens opgeschrikt door hefti-
ge ruzies tussen de plaatselijke ridderschap en de overige inwoners. De le-
den van de riddermatige families weigerden bij tijd en wijle „de klok te vol-
gen" (daarmee werd de klokkeslag bedoeld, een soort dorpsbelasting waar
de ridderschap van vrijgesteld was) waardoor zij dus niets wilden betalen.

Dat zij zich soms zo plotseling op hun stand lieten voorstaan veroorzaakte
grote wrevel bij kerkfunctionarissen en naburen, voor zover deze niet zelf
tot de riddermatigen behoorden. Deze laatsten gingen vervolgens in de
tegenaanval en betwistten alzo voor het Hof van Gelderland de ridderma-
tigheid van hun mede dorpelingen.
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De bewaard gebleven processen tonen aan hoeveel de leden van de ge-
slachten Van Eek, Van Heteren, Van Leeuwen, Van Wely en Van Wijck
zich moeite moesten getroosten om oude documenten te verzamelen, fami-
lieleden op te trommelen en zijtakken van de familie aan hun eigen stam-
boom te koppelen. Dit alles met het doel om hun nobele afstamming te be-
wijzen. Zo kwam het dat er uit omstreeks 1570 uit een van de hiervoor be-
doelde processen in het Arch. Hof van Gelderland, inv. nr. 1595 een
inwonerlijst van Rijswijk bewaard is gebleven die hieronder in zijn geheel
volgt.

W. F. M. AHOUD

dijt sijn die halff bouluijden
op Rijswijck:
JopJanss
Jan van Noerdt

dit zijn die kueters:
Walter Henrickss
Anthonis Tengnaegell
Hubert van Wijck
Ghijsbert Aertss
Jan Ottenss
Joerst van Leuwen
Ot van Leuwen
Gerrijt Henrickss
Anna Henrick Tengnagels wedue
Hermen die Kempt
Jan van Leuwen, coen mats dijnst
Peter Dijerckss
Dijerck van Eek
Roelof Dierckss
Jan van Eek
Merten die Vael
Anthonis Janssoen
Claes die Vael
Jan Dominicx
Cornelis Willemss
Aert van Haeven
Jacop Dierckss
Willem Hendrickss Smit
Jan Janssen
Gerrit Willemss
Willem van Noerdt
Jan die Roeij
Jan Aertssoen op die Waeij
Margreta van Spijthove
Gerijt van Meerten
Dierck Jacopss
Baert van Eek
Jan Evertss
Jan Aertss op den Houvel
Gerrit Janssoen, in coninck dienst
Arien van Noerdt
Dijerck Gerrijtss
Jacop van Wijck
Aernt van Plaet

dit sijn de pauperes:

Jacop Gijsbertss, scaepsmerss
Jacop Bloem, in gast huijs
Henrick van Haeren
Bertgen Henssen
Adriaen Peterss
Aellert Willemsz
Marij van Hoeffuen
Thonisdie Stichter
Walter Spaens wedue
Cornelis Rembolts wedue
Cornelis Dominicus
Aert van Eek
Anna Aert Vriens wedue
Jan Goessens
Anna Vuesten
Gelijs Hoell
Tonis Henrickss
Truij Jan Dijerckss wedue
Jan Aelbertss
Jasper Janss die Wever
Henrick op die Breij
Dijerck van Koelen
Joest Aelbertss
Rutger van Thoevens
Marij van Thoevens wedue
Jan Roeloff Aellertss
Anna Jan Henricks wedue
Dijerck Kostenss
Hermen Henrickss
Gijsbert van Eek, in Zelant
Jan Guertss
Willem Willemss van Zoelen
Reijer Goertss
Marij Mollers
Hendrick onder die Moele
Cornelis die Kraen
Jannis Gerijts wedue
Peter Dierckss Wijnck
Evert Henrickss
Roelof Boem
Aellert van Zoelen

den aedel op Rijswijck:
Herman van Leuwen
Olijfier van Leuwen
Jochem van Leuwen
Jan van Welij
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Hermen van Eek Jasper van Heteren
Jan van Wijck Janss Gerit van Heteren
Jan van Wijck Geverss Jan van Heteren
Merter van Eek Ariaen van Leuwen
Gerijt van Eek Even van Deelen

DE REGENTENADEL IN DE MINISTERRAAD
12.8en 21.11.1953

Voor P. H. M. Keesom, adelsrechtsgeleerde s.t.
Voor de vierde maal na de bevrijding was Dr. L. J. M. Beel, 1902-1977, in
1950 Minister van Binnenlandse Zaken geworden, hoofd van het departe-
ment dus, waar sinds 1945 de aangelegenheden betreffende de Nederlandse
adel thuishoorden.

Tijdens zijn vroegere ministerschappen van 23.2.1945 tot 15.9.1947 had
Dr. Beel het vóór-oorlogse adelsbeleid niet voortgezet, dat zijns inziens
zo'n halve eeuw lang geen rekening meer had gehouden met persoonlijke
verdiensten jegens Koningshuis en Staat, maar enkel met de afstamming
der aanvragers uit de regentengeslachten van vóór 1795. Om deze reden
had hij.dan ook in 1947 het verzoek van een uit zulk een geslacht gesproten
diplomaat om het praedicaat „Jonkheer" afgewezen.

Daarentegen had één van zijn opvolgers in het ministerambt, de draad
van het oude beleid weer opgepakt en zijn goedkeuring gehecht aan het
verzoek van Marius Ploos van Amstel om hem te erkennen als behorende
tot de Nederlandse adel (Koninklijk Besluit 20 van 20.5.1950).

En zo moest Minister Beel in 1953 toch weer in twee"adelskwesties een
beslissing nemen.

Bij een verblijf in Den Haag nl. had de in 1947 afgewezen diplomaat zijn
opwachting bij de minister gemaakt, om hem ervan te overtuigen, dat het
praedicaat „Jonkheer" alsnog behoorde te worden verleend. Indien de oor-
log zijn verzoek om verheffing niet had belemmerd, zo had hij betoogd, zou
hij nu zeker tot de Nederlandse adel hebben behoord op grond van het vóór
1940 toegepaste gewoonterecht: een redenering, waarvan de Minister vond,
dat hij deze niet zonder meer naast zich kon neerleggen.

En op de tweede plaats had de Hoge Raad van Adel, het adviescollege
van de Minister in deze aangelegenheden, hem een positief advies gezonden
betreffende een ander verzoek om verlening van adeldom, dat ook al 6 jaar
oud was, maar waarvan de behandeling door de ongunst der tijden was be-
lemmerd.

Na enig gewik en geweeg besloot Minister Beel tenslotte, de hele kwestie
van de verlening van adeldom aan zijn collega's in de Ministerraad voor te
leggen, en op 4 augustus schreef hij daartoe Minister-President Dr. W.
Drees een brief „betreffende: verheffing in de adelstand van nazaten van
17e- en 18e-eeuwse regentengeslachten", waarin hij zijn probleem toelicht-
te en tevens het verzoek deed om de kwestie in de volgende Ministerraad
aan de orde te stellen1.

De bespreking in de Ministerraad had plaats op 12 augustus en in de notu-
len staat daarover:

„Minister Staf (van Oorlog en Marine) acht een ruimere behandeling van dit onderwerp
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wenselijk, waartoe echter een grotere documentatie nodig is. Dan zou kunnen worden
besproken, of met de verheffing in de adelstand moet worden doorgegaan, en zo ja, op
welke wijze.
Minister Suurhoff (van Volksgezondheid) is van oordeel, dat men de anachronistische
wijze van verheffing moet beëindigen.
De Voorzitter (Minister-President Dr. W. Drees) stelt voor het punt even aan te hou-
den. Aldus wordt besloten"2.

De volgende maanden werken nijvere ambtenaren aan de 4 pagina's lan-
ge „Nadere Nota inzake toepassing van artikel 74 der Grondwet (verlenen
van adeldom)3, om tenslotte te concluderen:

„Dit alles overwegende lijkt het de voorkeur te verdienen, adelsverheffing op grond
van afstamming van een regentengeslacht achterwege te laten".

De nota gaat dan op de volgende, vijfde pagina verder:
„Resumerende moge de volgende richtlijn worden voorgesteld:
Ie. Erkenning als behorende tot de Nederlandse adel kan geschieden, indien daarvoor
gronden bestaan — als hiervoor aangegeven — en er niet is gebleken van bezwaren
tegen de persoon van de aanvragers, welke zich tegen de erkenning zouden verzetten.
2e. Inlijving bij de Nederlandse adel zal van geval tot geval worden beoordeeld aan de
hand van de zich daarbij voordoende bijzondere omstandigheden.
3e. Verheffing in de adelstand dient achterwege te blijven".

Na goedkeuring en ondertekening door Minister Beel, wordt de Nota dan
toegezonden aan de overige Ministers, die er kennis van nemen en zich kun-
nen verenigingen met de voorgestelde richtlijn. De notulen van de Minister-
raad, die op zaterdagmiddag 21 november gehouden wordt, zijn er dan ook
heel kort over: „43 De Raad verklaart zich met deze nota accoord"2.

Hiermee is voor de Ministerraad de aangelegenheid afgedaan, en de Mi-
nister van Binnenlandse Zaken weet nu, hoe te handelen: eventuele aanvra-
gers van adeldom zullen voortaan nullen op hun requesten krijgen. Toch zal
het nog bijna een kwart eeuw duren, voordat deze wijziging in het adelsbe-
leid ter sprake komt in de juridische en genealogische literatuur4.

Maar als nu eens de afstammeling van een der „R.K. of Hervormde ge-
slachten, die qua positie of leefwijze met de inheemse adel of regentenge-
slachten zijn gelijk te stellen" een verzoek om verheffing zou indienen5-6-7?

J. w. F. X. DE RUK

Noten

* Met dank aan A. R. A. en Biza voor de toezending en de inzage der aangehaalde documen-
ten.

1 No. 4653 Afd(eling) B(innenlands) B(estuur), B(ureau) B(estuurszaken).
2 A. R. A.: Ministerraad, doos 484.
3 Tot 1983 bepaalde de Grondwet: De Koning verleent Adeldom. In dat jaar werd de bepaling

vervangen door het Additionele Artikel XXV: Tot dat terzake bij de wet een voorziening zal
zijn getroffen, blijft artikel 74 van de Grondwet naar de tekst van 1972 van kracht.

4 P. H. M. Keesom: Notities over Nederlands adelsrecht, in Personeel Statuut. 1978, no. 6 en
J. W. F. X. de Rijk: De Nederlandse adel, in Gedenkboek N.G.V. Kennemcrland, pag. 85
(1978).

5 Zie over deze categorie van adelsmatigen de rede van het 2de Kamerlid J. W. F. Juten bij de
Begroting van Justitie voor 1917, gepubliceerd in De Wapenheraut, 1917, pag. 318-329, en
Jhr. Mr. C. C. van Valkenburg: Het adelsbeleid sedert 1813, pag. 63 en 65-66, in De Hoge
Raad van Adel (1966).

6 Zie Ned. Juristenblad, 1971. pag. 578-579 over de verstarrende werking van sommige wcts-
uitleggingen.

7 Mijn bijdrage was al gereed vóór de publicatie van Mr. F. W. B. baron van Lynden's Enkele
notities over het adelsrecht en het adelsbeleid in de periode Van Valkenburg, in Liber Ami-
corum Jhr. Mr. C. C. van Valkenburg (1985). Deze Notities behandelen een latere periode
van dit stukje rechtshistorie.
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Reactie op „Problemen met de sexe"
GN XL (1985) pag. 315

Ds. Joh. Geers, em. pred. van Dreischor, die jaren geleden enige tijd op
een secretarie heeft gewerkt, maakt mij er op attent dat de verbetering in
de geboorte-acte nog een andere oorzaak kan hebben.

Uit zijn praktijk herinnert hij zich dat bij de geboorte-aangifte vaak
slechts één acte volledig werd ingevuld en de andere tijdelijk blanco werd
gelaten. De aangever(ster) werd wel gevraagd beide acten te onderteke-
nen. Bij het later overschrijven konden gemakkelijk fouten zijn gemaakt
waarvan het door mij genoemde een voorbeeld kon zijn.

Bij navraag bleek ook een medewerkster van het Gemeente-archief in
Middelburg deze praktijk te kennen en te hebben zien toegepast 20 jaar ge-
leden in 's Heer Hendrikskinderen.

Op het Rijksarchief te Middelburg was men bereid mij het originele ge-
boorte-register te tonen, waaruit inderdaad bleek dat de aangifte correct
was geschied. Alleen in het duplicaat-exemplaar bleek de verbetering aan-
wezig te zijn. De opmerking „eerst als een meisje aangegeven" was later

Heden den - A / ' ' r A ^ ' ! " ' ^ * van do maand -/cyï/*+'. .-£*

een duizend acht honderd vijf en zestig, verscheen voor mij <£-*..

ambtenaar van den burgerlijken stand van Middelburg, provincie Zeeland,

ju»

oud «^Vv— ér.ttrtCZ^y jaren, van beroep **

wonénrfe alliier, welke mij heeft verklaard, dat op den ^

v o n de maand • V v * / < » " - ^ * <—' de» j&aro achttieflfionderd vijf en zestig,

• s ten i 6> " <--•—* ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk "£-, nom*des /'* + *?
m « ' ^ , . . J v . r / ^ , , . ' » T 7 ^ v . - ^ • i> geboren een kind van het - > 6 y - " - « * ^ 4 ^ geslacht

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bij wezen van ~~Jy4

„ t oud &fcC*^*-*'*ï.—

• •> -* »-j»^---4»-r •--*-.* .*• — - - . rwonende «•€-<*-*

ad £**<<•*•<• ,—j.e. **>*•• e r , ^ . ^ ^ - i f t * ^ . j a r e n , van beroep &r** •*+.f***>'** *»-c _ »

— wonendo:;'^^wiV^l*.»__ , als getuigen "altórtoe door de •+, aange <- ̂ -* gekozen.

En is hiervan aanstond* opgemaakt dae akte, die, na gedane voorlezing aan da^ aanga **-<—-en
' mij JB geteckend.de getuigen, door cS*. £0 - m/*-s~~^£~yZ-* Z"ÖV,-». -

De eerste, volledig ingevulde geboorleacte.
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met potlood in de kantlijn aangebracht ter verklaring van de verbetering,
waarbij men kennelijk onkundig was van de originele goede acte.

De blaam, die ik de gelukkige vader toedichtte bij de verwarrende aangif-
te van meisje/jongen, moet ik dus terugnemen.

A. VANSANTEN

Heden den --'J* i'-'y '•• •-^t'-r *> <^<->< ,— van de maand - ^ * ^ » - > ^ - - ..-*«••= c_ __ des jaara

een duizend acht honderd vijf en zestig, verscheen voor mij v .v . - S/,.,^,. ..•>.., ^ f

ambtenaar van den burgerlijken stand van Middelburg, provincie Zeeland, _

oud <•>--, e*. , . , ; : , / : _ ^ r jaren, van beroep « . /*.- , r /cvi • jL. r ...

wonende alhier, welke mij heeft verklaard, dat op den ~^**' *?* " " •6*:"—*.

_ van de m a a n d - * » - - < ^ . S*-"- •• -'ï--~> des jaars achUien^nonderd vijf en zest ig ,

des -Sr,t-' ya •- -s ten ƒ <-•• r ..— ^__ u r e , binnen deze gemeente , in het huis wijk £ , nom-

mer l ^ - . ' ^ f f .*••*•*- , , Li.. d.',.,../•-. is geboren een kind van hetyr, , i 6m*i~ geslacht

,.„../«..--.„..-.,...._.;..^ ..,..-\-s>)::y,,„..s/~ ....... ,A^

^—-— -L-
aan welk kind > ^ > verklaart te^geven do voorna s„.

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwe:-.en van ^ ' ^ ' " " " ' ^ - " ^ ^ ^ - r 7 - ^ > a ' ^ ^ -

— ~ • , oud f/r. ,-rj%-„ _ _ — . jardi, van beroep

van <•?' „ ,. ;/f~' / /C ., ,. /^ j
oud •" S;~,,, .,, . eVSif_^. jaren, van beiocp "*~r^" ••~--^-' ^ 1 — ,

. • wonende <C rf „ /V'..-. , ah getuigen''daartoe door dt-, Bange,.*..— gekozen.

En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die, na gedane voorlezing aan de >, aange -^c-o* en

de getuigen, door ^ i . / . • , , / , «i-^rTV.-,^-^ <„ - . — mij is gelcekend.

De tweede, aanvankelijk foutief ingevulde geboorteacte.

DE AANSLUITING: VAN DOMPSELER MET DE
STAMTAFEL KAREL DE GROTE

(Gens Nostra jaarg. XXIII, 1968)

Het betreft hier de tak van Dompseler van Esveld1. De genealogie vangt
aan in 1386, te Barneveld2, waarover uitvoerig is bericht in 1912 door G.
Beernink3, helaas met een aantal opgepoetste mededelingen. Deze zijn hier
en daar door ondergetekende gecorrigeerd4-5'6'7-8. Hoewel een aantal van
Dompselers tot de Ridderschap van Veluwe behoorden, mogen zij niet be-
schouwd worden als adel, dan wel „vergeten adel", zoals Rietstap9 de in-
druk lijkt te geven. Uit de mededelingen van Nairac10 kon ik concluderen
dat zij invloedrijk waren, bestuursfuncties hadden, maar niet tot de groep
ambtsjonkers behoorden.

De kwartieren van mijn moeder vangen als volgt aan:
1. Eduardine Andrée van Dompseler, geb. Den Helder 12.10.1890, overl.

Oostvoorne 27.3.1974, tr. 's-Gravenhage 20.5.1911 Ir. Alfred Eduard
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Mathijs Nix, geb. Padang 26 (niet: 25).2.1886 2, overl. 's-Gravenhage
13.7.1980, zn. van Kapt. Matheus Jan Nix (1847-1929) en Eline Caroline
Hamers (1861-1932); haar voornamen zijn in het Ned.-Patr. 19142 fou-
tief gemeld.

De genealogie Nix is in 1985 door ondergetekende te boek gesteld; exemplaren zijn ge-
zonden naar archieven.

2. Theodorus Egbertus Willem van Dompseler (27.1.1862-2.4.1926), tr.
23.5.1889

3. Georgette Isabella Heyligers (3.3.1868-22.9.1937).
4. Evert Jan Willem Wijnandus van Dompseler, RMWO (13.3.1832-

23.1.1870), tr. 12.11.1859
5. Theodora Magdalenea Francisca de Pauly (uit een Belgisch Jonkheer-ge-

slacht") (22.6.1840-10.10.1911).
6. Eduard Joseph Heyligers (10.10.1833-16.1.1896), tr. 1.8.1866
7. Jkvr. Constance Henriëtte Jacqueline Wilhelmine van Harencarspel Eck-

hardt (19.1.1850-11.9.1916); zie Adelsboek.
In dit betoog gaat het nu om Wijnand van Dompseler (1687-1745), die ge-

meld is onder XII, Ned. Patr. 1914, p. 922. Hij huwde te Oene 1711
a) Johanna Wilhelmina van Ommeren, 11774, dochter van:
b) Willem van Ommeren (1660-1732) en Anna ten Holthe; een dochter

van:
c) Egbertus ten Holthe (f Epe, 1664) en Hendrina van Hattem; deze was

een dochtervan:
d) Johan van Hattem en Agnes Rengers, een dochter van:
e) Geert Rengers (burgemeester van Hattem, t 1603)' en Henrica van

Holthe. De ouders van Geert waren:
f) Johan Rengers (t 1564) en Gerharda Mulert (zie Adelsboek), een

dochtervan:
g) Herman Mulert (t ca. 1562) en Ludgart van Oldeneel; Hermans

ouders waren:
h) Johan Mulert (t 1533) en Mechteld van Ittersum (t 1533); een dochter

van:
i) Wolf van Ittersum (zie Adelsboek) en Mechteld Elisabeth van Munster

(geb. ca. 1438), gehuwd 1458. Haar ouders waren:
j) Berend van Munster tot Meinhövel (1403-1443) en Johanna van

Ruinen (1405-1478), gehuwd 1425. Zijn ouders waren:
k) Heinrich von Munster (1339-1425) en Elisabeth von Bodil-Schüring;

zijn ouders waren:
1) Herman Vil von Munster (geb. 1275) en Elisabeth Droste von Lüding-

hausen]2, een dochter van:
m)Herman Droste von Lüdinghausen, en Ermgard van Dale; een dochter

van:
n) Otto II, graaf van Dale en Heer van Diepenheim (t ca. 1282) en Kune-

gonda van Bronckhorst (t 1312).
Dit geslacht Van Dale is gemeld in de bekende stamregisters van Karel

de Grote, onder 13/37 tot 17/37. In feite gaan dan vier lijnen terug tot Karel
de Grote.
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Eén dezer lijnen biedt voorts een interessante aftakking naar Engeland:
Boudewijn IV van Vlaanderen (gemeld onder 8/27) had tot vader: Boude-
wijn III; deze had tot ouders: Boudewijn II, die in 884 huwde met Elfrudis,
prinses van Wessex. Haar voorgeslacht komt tenslotte uit op de eerste ko-
ning van Engeland: Cerdic (t 534), die zelf een stamreeks heeft van 24
generaties, die als legendarisch zijn bestempeld (zie: the Royal Line of Suc-
cession, Pitkin Pictorials Ltd., 11 Wyfold Road, London SW6 6SG: een zeer
verzorgd boekje, 24 p., dat minder dan een Pond Sterling kost). De voor-
ouders van Cerdic waren Vikings, vermoedelijk uit Schleswig-Holstein.

Het bovenstaande is niet door ondergetekende ontdekt, maar werd hem
geopenbaard door D. van Wageningen, te Amersfoort, tijdens een toevalli-
ge ontmoeting bij een bijeenkomst van de Vereniging Veluwse Geslachten
in 1984. Wij hadden beide, het echtpaar onder (i) vermeld, in onze kwar-
tierstaten. Ook hij heeft de aansluiting niet ontdekt, maar kreeg deze inlich-
tingen (eveneens toevallig op zo'n Veluwedag) van Mevr. J. H. A. Beeke,
te Veenendaal, aan wie wij dus veel dank verschuldigd zijn.

Literatuur
1 R. Wartena, Ned. Leeuw 1964, 262.
2 Ned. Patriciaat 5, 1914, p. 91.
3 G.Beemink,Ned. Leeuw, 1912, 289 e.v.; 342 c.v.
4 M. J. Nix, Ned. Leeuw, geslacht De Pauly, 1949, 49.
5 M. J. Nix, Ned. Leeuw, geslacht Schermertz, 1964, 103.
6 M. J. Nix, Ned. Leeuw, gesl. Van Dompseler, 1984, 192.
7 M. J. Nix, Ver. Veluwse Gesl., geslachten Van Dompseler, Van Ommeren, ten Holthe,

Marckolff, 1984, p. 213.
8 M. J. Nix, N. Leeuw, gesl. Van Dompseler, 1985, 398.
9 J. B. Rietstap, De Wapens van den Tegenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen

Adel, Wolters, 1890, p. 320 —Van Dompsl(a)er.
10 C. A. Nairac, Een hist. hoekje der Veluwe: zie index.
11 Ned. Patriciaat, deel 10, 1919, p. 342.

• '2 Gotheisches Genealog. Taschenbuch der Graflichen Haüser, 1914.

M.J .NIX

ADDENDA ET CORRIGENDA
KWARTIERSTAAT THIE BROUWER

Gens Nostra XLI (1986) p. 133 e.v.)

Ia. geb. 19.12.1929, i.p.v. 19.2.1929.
.4. Jannes, i.p.v. Jannis.
14. overl. ald. 20.6.1867, i.p.v. 20.6.1807.
17. ovcrl. Oude Pekela 28.8.1823, i.p.v. 28.8.1829.
33. ged. Nes (West Dongeradeel), i.p.v. Nes (Dld.)
42. Hendrik Wijbes, tr. Zuidbroek 15.2.1742 (h.c.)
45. Garmije Garmls, i.p.v. Garmtjc Harms.
46. Jan Berends, landbouwer te Kiel, tr. Kropswolde 12.12.1745
47. Marijke Harms, uit de Nieuwe Compagnie.
54. Alben Banting, overl. Gasseltcrnijveen 9.8.1809.
57. Lammechien Berends, geb. Bonnerveen, ged. Gasselternijveen 16.3.1710.
84. Wijbe Garbrands, landbouwer te Kalkwijk, tr. ca. 1705
85. Anna Arenls.
86. Willem Kremer, landbouwer te Kalkwijk, tr.
87. WillemtjeJans van Koomen.

114. Berend Tonnis van Bonnerveen, tr.
115. Jantje Meijers, belijdenis Gieten 1714, overl. Bonnerveen 11.5.1735.
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134. Gerlacus Schellinga (vroeger Gerloff Wybes), geb. ca. 1637, overl. Westdongeradeel
28.4.1706, bijgezet te Holwerd, begr.Dokkum in het graf bij zijn eerste vrouw; tr. (2)
Holwerd 11.12.1681 Trijntje Brunsvelt; tr. (1) Dokkum 19.11.1663

135. Saeckien Pytters Fogelsang, ged. Leeuwarden 21.8.1644, overl. Temaard 29.1.1681.
168. Garbrand Meertens, landbouwer en boekweitmulder te Hoogezand en mogelijk ook

schipper te Foxhol, tr. Hoogezand 17.12.1671
169. Marrejen Wijbes.
208-209= 114-115.
225. Jantien.
228. Tonnis Wiüems, overl. Bonnerveen 12.12.1691.
230. BareltMeijers, belijdenis Gieten 23.12.1682, overl. vóór 1725, tr. vóór 1679
231. Gijsseltien Meijeringe, overl. na 1725.
236. Gerrit Woerdinge, later Jolinge naar het Jolinge-erf te Weerdinge, waarop hij na zijn

trouwen of enkele jaren daarna zal zijn gaan wonen, overl. ald. 15.7.1716, tr. Emmen
30,10.168t

237. Geesten Soebers, overl. Weerdinge 18.11.1750.
242. Otto Cluiving, ette voor Gorecht en wonend te Paterswolde.
267. begr. Lutkewierum i.p.v. Lutkewier.
269. Bauck Taekes (Scheltinga), ged. Leeuwarden 15.4.1607.
270. Pytler Eeckes Fogelsang, geb. Oosterwierum, apotheker te Leeuwarden, burger,

vaandrig en postulant te Dokkum, quartiermeester, tr. (2) Dokkkum 9.6.1649 Antie
Floris Raap, wed. Cornelis Pyters; tr. (3) Eelckien Baerdt, dr. van Folpert Laeses
Baerdt;tr. (1) Dokkum 12.8.1643

271. Jetske Gerloffs Jennema, overl. vóór 9.6.1649.
398. Harmen Dasse, tr.
399. Elisabeth Eeftinge.
420. Hindrik Coops, koopt 18.5.1667 huis en land te Westerlee, zal omstreeks 1677 ver-

huisd zijn naar Bonnen, de woonplaats van zijn tweede vrouw, overl. ald. 21.2.1684,
tr. (2) Westerlee (otr. 15.3)1675 Jantje Maats of Maathuis, van Bonnen; tr. (1) vóór
18.5.1667

421. Elscke Bloemenborg.
444. Luichjen Alinge, kerkvoogd en armvoogd te Gasselte, tr. ca. 1670
445. Roelof jen (Hindricks Hachtinge).
474. ThijSoebers, van Westenesch, overl. Emmen 2.11.1702, tr. verm.
475. Trijne (Soebers), overl. Emmen 25.4.1691.
532. Sierck Fongers Siersma, geb. 1584, klerk bij zijn skoenheit Gysbert Hanss Laeckwaert

(1606, 1607) te Wonseradeel secretaris, koopman te Bolsward (1610), tr. (2) Jisk Tae- -

kes;tr. (1) vóór 1608.
538. Taecke Minnes (Scheltinga), doopsgezind (?), burger (in 1602) en apotheker te Leeu-

warden, overl. ald. vóór 2.10.1629, tr. ald. 1602
539. Pietrick (Pietke) Wytzes, overl. na 11.10.1649.
540. Mogelijk: Aesge of Iscks Pieters Fogelsang. Van haar is voorgeslacht bekend.
542. Gerloff Douwes Jennema, lakenkoopman te Dokkum, armenvoogd van het Nieuwe

Gasthuis, tr.
543. Aeltie Wybets, geb. ca. 1589, overl. na 30.3.1669; hertr. Dokkum 4.12.1642 Pieter

Dionysius Lomers, wedr van Tryntie Franzes, burgemeester van Dokkum.
974. BareltJulsingejr, overl. Eext 1672/92, tr.
976. Luchten Homan, i.p.v. oman.

1084. Douwe Bockes Jennema, burger te Dokkum 1583, bakker, koopman en armvoogd
ald., bewindhebber van de Compagnie Butenschepen binnen Alsen, overl. 1637/1641,
tr. (2) Elisabeth Hilledr, wed. van Dirck Doedess; tr. (3) Dokkum 15.1.1636 Wypken
Cornelisdr van Kollum; tr. (1)

1085. Wopckien Gabbedr, overl. vóór 15.10.1602, wed. van Gerloff Reynerts.
1086. Wybet Teunis van Kollum, geb. ca. 1571, burger van Dokkum (1590), lakenkoopman,

lid van de Zworen Meente van Dokkum (1603), overl. vóór 9.1.1606, tr.
1087. Trijn Pietersdr, koopt 12.6.1607 kamer op 't Blockhuys.
1946. Barelt Julsinge sr, van Eext, ette voor Oostermoer (1639-1668), kerkvoogd (1636),

overl. Eext 1686, tr. vermoedelijk Gasselte 8.12.1618
1947. Lamm Ehelings (Alinge ?), tot Gasselte.
1948. = verm. 1946.
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1950. Jan Ottens, geb. 1599, overl. Gieten 1.10.1680, tr.
1951. Aaltijn ten Heest, overl. Gieten 6.3.1682.
2134. Jan van der Heul, woont o.a. in een huis met schuur op de Nieuwstad te Leeuwarden,

tr. ca. 1544
2135. Marie Mattheusdr, tr. (1) Andries Sytszoon, overl. vóór 13.2.1544.
2152. Taeke Mennez, komt voor in 't benificiaalboek (1543) te Minnertsga. In 1560 worden

zijn vijf kinderen aangewezen als erven van Yd Grouwstra, non te Sions, tr. verm.
2153. Wytske.
2172. Teunis Wybets, bezat een huis in de Gasthuisstraat te Dokkum, door zijn zoon ver-

kocht21.5.1610, overl. vóór21.5.1610, tr.
2173. Aelke Tammedr.
3892. Jan Julsinge (?); de boerderij waarop Barelt Julsinge in 1654 in Eext woonde, werd in

1630 bewoond door Jan Julsinge.
4256. Fonger Siersma (Funger Syrxsma, Funger Syrickzoen), advocaat te Bolsward, schepen

(1531), op 21.6.1534 samen met Sybrand Gerlofs momber over de weeskinderen van
Pier Gerlofs (Greate Pier), koopt land te Kimswert in Hansmagoet, overl. 1543/1546,
tr. 1530

4257. Agniet Abbes, tr. (2) vóór 1546 Pieter Ghijsberts Ens.
4258. Folkert Simons, landeigenaar te Kimswert, overl. 1546/49, tr. ca. 1530
4259. Trijn Claesdr, bezat land in Gratingha venne te Harlingen en in de Spijcksterazaethe

en in de Goykemazaethe te Hennaard, overl. na 21.6.1594 en vóór 24.3.1596.
4266. Gijsbert Pieters Ens.
8514. Abbe..., (sommigen veronderstellen dat hij een broer is van Pier Gerlofs, hetgeen

niet is bewezen).
8516. Simon Hendrickzoon, geb. ca. 1460, burger, koopman en brouwer te Harlingen, land-

eigenaar te Kimswert, Pingjum en Zurich, overl. tussen 1536 en 26.4.1538, begr. Har-
lingen, tr. (2) 1509 Tieth Jans Auckama, wed. van Gysbert (Donia?), dr. van Johan
Sybrants Auckama en Auck Oenghe; tr. (1) vóór 1504

8517. Aelcke, overl. tussen 23.2.1508 en 1.4.1508.
8526. Volckert Coornhert, geb. ca. 1490, lakenkoopman in „de Craeck", Warmoesstraat

Amsterdam. Volgens Dr. Bruno Becker in: Bronnen tot de kennis van het leven en de
werken van D. V. Coornhert, 's-Gravenhage 1928, beweert Elias in: De Vroedschap
van Amsterdam, bldz. 33 ten onrechte dat Volckert Coomherts vader: Dirck heette.
Indien dit juist is, vervallen de nummers 17052/53 en 34104 t/m 34107, en is nummer
8526: Volckert Janszoon (Coornhert).

15616. = 15552.
17032. Hendrick, geb. ca. 1440, kinderen (o.a.?) Simon, Gerrit en Ede Hendrickszoon, alle

te Harlingen.
17054. Clement (Gerrit Claesz) Delleman, schepen in Amsterdam 1475 en 1480.
34108. Gerrit Claesz Delleman (had een broer Clement, schepen (1420) van Amsterdam en

een broer Hendrik).
68216. Claes Delleman.

136432. Clement Delleman, leefde in de 14e eeuw. De naam Delleman is afgeleid van de elle-
man, iemand die stoffen bij de el verkocht. (Jb. van het Genootschap Amstelodamum
1966, Jg. 58, pag. 16).

Met dank aan Drs. S. H. Abels te Eexterzandvoort, Dr. P. Bos te Mijdrecht, Drs. D. Frie-
ling te Kampen, Ir. G. L. Meesters te Utrecht, Prof. Mr. J. A. Nota te Leiden en Ir. H. A. E.
de Vos tot Nederveen Cappel te Zeist.

A. BROUWER. Zeist

FRAGMENT-GENEALOGIE LOUWEN (OVERIJSSEL)
(Gens Nostra XXX (1975), p. 185 e.v.)

P. 187, ad II.3 Feijgjen: is als „Fijtje Cornelisse, huisvr. van Pieter Janse Driesen won. Haar-
lemplijn" begr. Amsterdam (Karthuizerkerkhof) 12.11.1775. Uit deze formulering zou kunnen
worden geconcludeerd, dat haar twintig jaar eerdere „malitieuse desertie" geen onomkeerbaar
gevolg heeft gehad. Overigens is het begraven van haar man niet te Amsterdam aangetroffen.
Het echtpaar had in elk geval de volgende kinderen in leven, behalve Jan en Geesje in het arti-
kel genoemd, vrij zeker Annegien en zeer zeker Trijntje:
a. Annegien Peters Driessen tr. Wanneperveen 7.11.1756 Wycher Peters; hun zeven kinderen
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werden aldaar gedoopt. Geesjen Peters Driesen was 28.7.1776 getuige bij de doop van een
van hen.

b. Trijntje Pielers otr. Amsterdam 10.2.1764 (geassisteerd met haar moeder Fijtje Cornelisse)
Andries Toeroep. Laatstgenoemde begr. Amsterdam (Karthuizerkerkhof) 9.9.1770. Aan
hun vier kinderen kon geen vaderlijk bewijs worden geleverd (Arch. Weeskamer, inv. no.
57 dd. 11.6.1772). Daags nadien otr. Trijntje Pieters „van Swartsluijs" met Barend Voor-
horst te Amsterdam. Bij de doop van hun eerste kind op 23.8.1772 was getuige Fijtje Cor-
nelis.

c. Jan Pieters Driessen liet te Wanneperveen 1.10.1758 een onecht kind bij Jantje Alberts do-
pen. Hij tr. haarald. 26.11.1758, „beide van de Schutsloot".

d. Geesje Pieters Driessen, begr. Amsterdam (St. Anthoniskerkhof) 12.7.1783, otr. ald.
22.5.1767 („van A(msterdam)", geassisteerd met haar moeder Fijtje Cornelisse) Bernar-
dus Bouman. Zij lieten in Amsterdam zeven kinderen dopen, getuigen o.a. 19.3.1772
Feytje Cornelis Lauwerensen 8.3.1780 Barend Voorhorst (er staat: Voorhout).

p. 187, ad II.4: Arjana Cornelis en Jan Jurrien Boxen lieten vijf kinderen dopen in Wanneper-
veen.

A.G.F. SMITS, Voorburg

JACOB OLIE, EEN AMSTERDAMSE FOTO-PIONIER
(Gens Nostra XXI (1966), p. 116 e.v.)

In de kwartierstaat van Jacob Olie wordt onder no. 22 vermeld: Maghiel Daaldorp, geb. ca.
1700 te Melden (?). De plaats van herkomst moet zijn: Meldorf. Daar wordt op 2.9.1692 ge-
doopt een broer van Machiel en wel Heinrich Daldorf. De vader heet eveneens Heinrich Dal-
dorf, terwijl een moedersnaam niet wordt opgegeven.

Machiel Daaldorp assisteert zijn broer Hendrik, als deze op 6.11.1722 te Amsterdam in
ondertrouw gaat met Catrijn Jogel (Jugels schrijft zijzelf), eveneens afkomstig van „Meidorp".

A. J. BODEMEIJER, Helmond

ZANDVOORT

(Gens Nostra XL (1985), p. 316 e.v.)
Ons lid, de heer P. H. Kooman te Zandvoort, was zo vriendelijk de kwartierstaat Molenaar op
een groot aantal punten aan te vullen en op een enkel punt te corrigeren.

Ofschoon de weergegeven kwartierstaat geen volledigheid pretendeerde en vooral bedoeld
was als illustratie van wat men in het Zandvoortse aan voorgeslacht (en aan namen) kan aan-
treffen, lijkt het ons juist om een belangrijk deel van de door de heer Kooman aangegeven
zaken hieronder in Gens Nostra vast te leggen.

R. F. VULSMA, Amsterdam.

33. ged. (RK) Bloemendaal 28.12.1721, impost overl. Zandvoort 26.1.1788.
35. impost overl. Zandvoort 30.8.1794.
36. impost overl. Zandvoort 12.1.1788.
37. ged. Zandvoort 30.6.1709.
38. Jacob Gerrits Oosterbaan, impost overl. Zandvoort 12.10.1780.
40. ged. Zandvoort 23.10.1725, overl. ald. 23.8.1807.
43. impost overl. Zandvoort 7.3.1791.
44. ged. Zandvoort 17.1.1734, overl. ald. 25.10.1810.
45. Bartje (Barber) Jans Koper, ged. Zandvoort 23.10.1735.
50. impost overl. Zandvoort 29.4.1794.
52. „waarschijnlijk" vervalt.
53. impost overl. Zandvoort 30.8.1797.
64. ged. Zandvoort 3.4.1672, overl. ald. 1.2.1726.
65. ged. Zandvoort 19.12.1683, overl. ald. 5.11.1744.
66. FloorJoppe,]m. van Zandvoort, tr. (RK) Bloemendaal 14.1.1719.
67. Cornelia Simons.
66. moet zijn 68. Engel Jansz Koper, ged. Zandvoort 23.12.1685, tr. ald. 7.10.1714.
69. ged. Zandvoort 12.8.1691.
70. ged. Zandvoort 1.1.1693, haringvisser.
71. ged. Zandvoort 19.7.1693.
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74. Bastiaan Adriaansz Schuijten „van Bennebroek", tr. (1) Trijntje Willems, tr. (2) Zand-
voort 15.3.1705

75. Jacomijntje Willems Gompelmans, jd. van Haarlem, overl. dec. 1710.
77. ged. Zandvoort23.I1.1687.
80. Cornelis Flore, ged. Zandvoort 3.11.1697, tr. ald. 30.11.1721
81. Marijtje Jeroens, ged. Zandvoort 21.8.1701.
83. ged. Zandvoort 25.1.1700, overl. ald. 10.5.1761.
84. ged. Zandvoort 7.11.1683.
85. ged. Zandvoort 26.8.1685.
86. ged. Zandvoort 6.2.1675.
87. ged. Zandvoort 21.5.1679.
88. Ary Bastiaansz Schuijten, jm. van Zandvoort, tr. ald. 4.5.1732
89. Aalt je Willems Medemblik.
90. Jan Flore (Koper), impost overl. Zandvoort 16.8.1781.
91. Maartje Claas (Groen), impost overl. Zandvoort 7.7.1781.
93. Lees: ged. Zandvoort 18.10.1693 i.p.v. 14.4.1697.
95. AaltjeJans Botter.
98. overl. 3.4.1743.
99. ged. Zandvoort 18.4.1694, overl. ald. 7.5.1747.

104. Leenden Dircks Koning, ged. Zandvoort 10.6.1691, haringvisser, tr, (1) Maartje Pieters;
tr. (2) Zandvoort 31.10.1728

105. Anna Jacobs Kerkman, ged. Zandvoort 30.9.1703.
106. ged. Zandvoort 9.10.1712, impost overl. ald. 23.8.1789.
107. ged. (RK) Bloemendaal 18.10.1706.
108-109. vervallen, lees: 108-109 = 82-83.
110. ged. Zandvoort 23.8.1705, impost overl. ald. 5.12.1777.
111. ged. Zandvoort 16.10.1707.
128. Arij Huygen (Molenaar), geb. ca. 1645, lidm. Geref. Kerk Zandvoort 4.4.1680, overl.

ald. 23.4.1724, tr. ald. 19.5.1669
129. Sijtje Maartens, lidm. 4.4.1680, overl. Zandvoort 22.10.1727.
130. Arij WillemszGeyse, tr. Zandvoort 16.11.1681
131. Engeltje Volckerts.
136. Jan Flore, haringvisser, tr. Zandvoort 11.10.1676.
137. GuurtjeJans.
138. ArijArents,tr. (1) Annetje Jans; tr. (2) Zandvoort 20.4.1681
139. Grietje Cornelis.
140. Cornelis Gerritsz, tr. Zandvoort 20.4.1681.
141. Meinsje Dirks. '
142. Pieter Jacobs van Duyn, ged. Zandvoort 2.11.1664, overl. ald. 16.4.1741, tr. ald.

23.4.1690
143. Nelletje Cornelis, ged. Zandvoort 1.5.1661, overl. ald. 29.4.1743.
150. WillemJansz Gompelmans.
154. Hendrik Arentsz Schilpzand, afk. van Katwijk aan Zee, tr. (1) Nelletje Gerrits Loos; tr.

(2) Zandvoort 29.12.1686
155. Aagje Leenderts van der Lee, lidm. Zandvoort 7.11.1685 met att. van Leimuiden.
160. Floor Cornelisse, ged. Zandvoort 29.9.1675, tr.
161. Barber Jans, ged. Zandvoort 2.12.1674.
162. Jemen Crijne, tr. Zandvoort 25.11.1695
163. Aalt je Jeroens, ged. Zandvoort 8.1.1673, overl. 25.11.1727.
164. Albert Arentsz 't Heere,ged. Zandvoort 29.9.1671, tr. ald. 8.4.1696
165. Maartje Ewouts van der Schinkel, ged. Zandvoort 4.9.1672, overl. ald. 11.1.1726.
166. Cornelis Leendertsz Koning, lidm. 22.2.1693, overl. 6.8.1718, tr. Zandvoort 28.3.1683
167. Marijtje Gerrits, lidm. 22.2.1693.
168. Teunis Albertsz, tr. Zandvoort 4.1.1682
169. Marlje Flore, overl. 4.10.1739.
170. (ws.) Gerrit Willemsz Canlewijn, otr. Zandvoort 29.11.1676, tr. Bennebroek met att.
171. (ws.) Annetje Arenls.
172. ArentJans, jm. van Zandvoort, haringvisser, tr. ald. 20.5.1674
173. Sijtje Volckerts, jd. van Zandvoort.
174. EwoutAbelsz, lidm. 22.12.1680, tr. in of vóór 1662
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175. Aaltje Claas, lidm. 22.12.1680.
176-177. = ws. 74-75.
180-181. = ws. 160-161.
184. ws. ged. Zandvoort 30.7.1673, in 1704 met de visserspink op zee verongelukt, tr. Zand-

voort 12.11.1697
185. ged. Zandvoort 15.1.1673.
186. Lees: Dirk Ewouts van der Schinkel, tr. Zandvoort 4.5.1692
187. vervallen, lees: Sara Dirks Mulder, ged. Zandvoort 23.3.1664, overl. ald. 12.12.1702.
188. ged. Zandvoort 11.4.1677, tr. ald. 21.5.1702
189. Maartje Arisse Gayse, ged. Zandvoort 14.12.1681, overl. ald. 29.3.1743.
190. JanJacobsz Botter, tr. Zandvoort 2.11.1698.
191. ged. Zandvoort 19.5.1675, overl. ald. 21.6.1710.
194. Cors Cornelisse, tr.
195. Cornelia Jacobs Bossenaars.
196. overl. 15.2.1725.
197. overl. 3.4.1711.
198. Jan Cornelisse (Keesman), ws. ged. Zandvoort 25.12.1664, tr. ald. 2.4.1690
199. Trijntje Maartens, overl. Zandvoort 15.7.1719.
208. Dirk Leendertsz, jm. van Zandvoort, lidm. 25.3.1692, tr. Zandvoort 1.6.1681
209. ClaartjeJans, jd. van Zandvoort, lidmaat 25.3.1692, overl. ald. jan. 1728.
210. Jacob Leendertsz Kerkman, ged. Zandvoort 18.7.1677, tr. ald. 7.5.1702
211. Trijntje Arisdr Molenaar, ged. Zandvoort 12.11.1679, overl. ald. 29.2.1740.
212-213. = 86-87.
214. Hendrik Jansz Backhoven, overl. 25.10.1740, tr. (RK) Bloemendaal 8.8.1706
215. GuurtjeJans, ged. (RK) Bloemendaal 28.2.1683, overl. ald. dec. 1754.
220-221. = 160-161.
222. Volckert Claasz Loos, ged. Zandvoort 8.11.1682, tr. ald. 13.4.1704
223. JopjeArents, ged. Zandvoort 31.10.1683.
258. Maarten Willemsz Draaijer, tr.
259. Neeltje Hendriks, overl. 4.7.1708.
260. v/s.WillemArents.
284. Jacob Ariensz van Duijn,\m. van Zandvoort, overl. 26.8.1713, tr. Zandvoort 22.5.1660
285. Jannetje Pieters Paap, jd. van Zandvoort.
286. Cornelis Pieters, tr.
287. MarijtjeAbels.
310. Leenden Claasz van der Lee, jm. van Katwijk afd. Rijn, bakker, overl. Zandvoort

5.10.1698, tr. (2) Martje Jacobs Berckhout; tr. (1)
311. Grietje Hendriks, jd. van Katwijk afd. Rijn, overl. 16.11.1666.
320. Cornelis Flore, jm. van Zandvoort, tr. (1) Cuniertje Cornelis; tr. (2) Zandvoort 19.1.1670
321. Adriaantje Willems, jd. van Catwijck op Zee.
322. Jan Cornelisz Coningh, tr.
323. Dirkje Jacobs.
324. ws. CrijnJeroensz, overl. Zandvoort 10.4.1666, tr.
325. ws. Engel G er rits.
326. Jeroen Meertensz, jm. van Zandvoort, tr. (2) Cuniertje Willems; tr. (1) Zandvoort

18.7.1666
327. Maartje Jans, overl. Zandvoort 1674/75.
328. Arent Volckertsz, jm. van Zandvoort, tr. ald. 2.6.1669
329. Maartje Maartens, jd. van Zandvoort.
330-331. = 174-175.
334. ws. Gerrit Dircksz Loos, overl. 27.12.1661, tr.
335. ws. Willemtje Willems.
368-369. = (ws.) 328-329.
370. Arent Hendriks, jm. van Zandvoort, tr. ald. 31.7.1672
371. Grietje Gerbrands.
372-373. = 174-175.
374. Dirk Jaspersz, tr.
375. Nelletje Hendriks.
376. Arent Pietersz Paap, jm. van Zandvoort, overl. ald. 28.9.1721, tr. ald. 22.5.1667
377. Annetje Cornelis, jd. van Zandvoort, overl. ald. 16.2.1724.
378-379.= 130-131.
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382. Simon Dircksz, tr.
383. AafjeJ'eremias.
392. jm. van Zandvoort, tr. ald. 25.1.1660
393. Cerritje Gerrits.
396-397. = (ws.) 286-287.
398-399. = (ws.) 258-259.
420. Leenden Willemsz Kerkman, tr. Zandvoort 6.5.1674
421. Aaltje Comelis Coningh.
422-423. = 128-129.
430. JanJanse, tr.
431. Maritje Pielers.
444. Claas Gerritsz Loos, jm. van Zandvoort, overl. 1719, tr. ald. 28.4.1675
445. Jannetje Volckerts,\d. van Zandvoort, overl. ald. 20.1.1716.
446. ArijAldertsz, jm. van Zandvoort, tr. ald. 25.4.1683
447. Anlje Maarlens, jd. van Zandvoort.
888-889. = 334-335.

P. H. KOOMAN, Zandvoort.

KWARTIERSTAAT SCHOTEL
(G.N. XLI (1986), p. 352-361)

258. Leenden Herfst, ged. 8.5.1712 (niet 8.7), overl. 1.6.1772.
516. Pieter Leenderts Herfst, ged. Kralingen 28.5.1684, aang. overl./begr. Gouderak

31.8/1.9.1766, tr.
517. Cornelia Bartholomeusdr Tuijnenburg, aang. overl. Gouderak 16.4.1744.

1032. Leenden Pieters Hernst, diaken te Kralingen 1705-1708, ouderling 1718-1720, begr.
Kralingen 31.3.1729, tr. ald. 9.7.1680

1033. NeeltjenJans, geb. Capelle a/d IJssel ca. 1653, begr. Kralingen 12.11.1723.
1034. Bartholomeus Tuijnenburg, van Haastrecht, begr. Gouderak 2.7.1698, tr. 1675
1035. Sijgje Comelis,
2064. Pieter Maartens Hernst, schepen van Kralingen, diaken ald. 1760-1763, ouderling

1681-1682, tr. (2) ca. 1666 Neeltje Leenderts Cleij;otr. (1) Kralingen 18.4.1661
2065. Claasje Leenderts, van Hillegersberg.

J . J .HERST, Arnhem

265. Sara van Hensbergh, geb. Dordrecht 6.1.1698.
528. Frans van Scheers, ged. Dordrecht 12.9.1672.
530. Gerrit (Gerhard) (van) Hensbergh, ged. Dordrecht 27.3.1652, schoenmaker, tr. (1)

ald. 10.5.1682
531. Mensken (Meijnckje) op de Kamp, ged. Dordrecht 4.12.1656, begr. ald. 20.7.1706.

1056. Johannes Isaacksz, geb. Dordrecht, metselaar, tr. ald. 18.5.1671
1057. Jannetje Frans, geb. Dordrecht.
1060. Gerrit Pieiersz van Heynberg, jm. uyt het lant van Gulick, kleermaker, otr. Dordrecht

7.4.1641
1061. TeuntjeJans,\d. uyt het lant van der Marck.
1062. Geurt op den Kamp, tr.
1063. Maeycke Pieters.

A.J.STASSE, Utrecht

4113. Moet zijn: Anneke Jans (Pondgeld betaald te Middelharnis voor verkoop van haar
meubelen 28.7.1609).

8226-8227 vervallen.
Red..

8704. (Wieric) Hendrik van den Kieboom, geb. ca. 1525, tr. ca. 1560
8705. (Dieleke) Odilie van Baerle, overl. na haar man.

17408. Hendrik van den Kieboom alias de Bije, schepen te Alphen bij Chaam, geb. ca. 1500,
overl. na 1570, tr. ca. 1525

17409. Maria van de Nuweleynde Dirksdr., overl. na 1570.
17410. Hendrik van Baerle alias Spronck, overl. vóór 1562, tr. Breda 1544
17411. idaBoghe.
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34816. Hendrik van den Kieboom.
34818. Dirk Aertsz van de Nuweleynde.
34820. Leonardus van Baerle, van Roosendaal?, overl. 1525/33, tr. ca. 1500
34821. Maria van der Vucht Lenaertsdr.
34822. Jan Boghe, gasthuismeester van Breda, overl. vóór 1550, tr.
34823. OdiliavanBuyten, overl. vóór 1550.
69640. Hendrik van Baerle, tr.
69641. Katharijne van Riele Pelersdr.
69644. Pe(er flog/ie, bogenmaker, overl. vóór 28.7.1501.
69646. Christiaan van Buy ten, te Breda.

139280. Peter van Baerle, tr.
139281. Cornelia Spronck Hendriksdr.

wapen Boghe:
I. in goud een gekanteelde en tegengekanteelde dwarsbalk van sabel.

II. in zilver 3 wilde zwijnenkoppen van sabel (2 en 1).

zie: dossier Van de Kieboom, Centraal Bureau voor Genealogie.
N.L. 1942, 1944 en 1966 (215), Ned. Heraut 1887 (149).

J. C. WOLTERS, 's Gravenhage

KWARTIERSTAAT TROOST - BALK
(GensNostra XXXIX (1984), p. l lóe.v.)

p. 122, nr 1077009 Sibille: in De Nederl. Leeuw 1980, p. 358-361, is door mij aangetoond dat
zij een Van Randerode (Randerath) is. De volgende kwartieren kunnen dan worden toege-
voegd (bron: Europaische Stammtafeln door Detlev Schwennicke):
2154018. LudwigH, heer van Randerath 1262/89, overl. 1299, tr.
2154019. Aleidis (van Helpenstein), vermeld 1282, 1290, overl. 23.6.1309.
4308036. Ludwig I van Randerath, heer van Liedberg 1220/63, overl. 1279, tr.
4308037. Jutta.
4308038. Heinrich, heer van Helpenstein 1231/37, overl. 14.11.1246.
8616072. Gerhard II, heer van Randerath en Liedberg 1183/1244, 1244 voogd van het kloos-

ter Überwasser, overl. 1247, tr.
8616073. Beatrix(vanAhr).
8616076. Wilhelm van Helpenstein, vermeld 1209/16, tr.
8616077. NN van Bom.

17232144. Gerhard I, heer van Randerath 1129/67, tr.
17232145. Elisabeth van Liedberg, vermeld 1166/90.
17232152. Harpervan Helpenstein, vermeld als getuige 1148/81.
17232154. Goswin II, heer van Born 1149/74.
34464288. Harper van Randerath, vermeld 1084/1109.
34464290. Herman van Liedberg, tr . .
34464291. Hedwich (van Meer).

J. M. HOMS, Duiven

MAIRES EN BURGEMEESTERS VAN NIJMEGEN VAN 1807 TOT
HEDEN

(GensNostraXLI(1986), p. 161)

Lees: Franciscus Johannes Hermsen (R.N.L.) i.p.v. Mr. Franciscus Johannes Hermsen.

STAMREEKS WELLEN
(Gens Nostra XLI (1986), p. 175 e.v.)

Pag. 175, laatste regel; lees: V,3 i.p.v. VI,3.
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GOUVERNEURS EN COMMISSARISSEN... GELDERLAND
(Gens Nostra XLI (1986), p. 216)

Bij het ter perse gaan van het nummer is Ing. Matthijs de Bruijne benoemd tot R.N.L.

,JN DEN OLIFANT"
(Gens Nostra XLI (1986), p. 218 e.v.)

Pag. 218, vierde regel onder de titel: J. W. Hoogers is géén burgemeester geweest.
N.A. HAMERS, Malden

EEN GELDERS GESLACHT MOS
(Gens Nostra XLI (1986), p. 227 e.v.

Pag. 238, nr. Vb-6; lees: tr. Amsterdam 23.10.1901 Helena Johanna Henrietta van Wouw, geb.
's-Gravenhage 28.4.1874, overl. Brussel 27.2.1946, dr. van Adrianus Frederik en Ferdinanda
Martina Isabella van der Velden.

Pag. 238, nr. 7; lees: overl. Hilversum 23.1.1945, tr. ald. 15.7.1909, i.p.v. overl. Hilversum
15.7.1909, tr.

H. G. MOS, Luxemburg

RUBRIEK BOEKEN
(Gens Nostra XLI (1986), p. 273 e.v.)

Pag. 275, Van Lipperland naar 't Hogeland; lees: Tuitman, door Hajo Tuitman, i.p.v. Tuin-
man, door Hajo Tuinman.

KWARTIERSTAAT HARDERWIJK
(Gens Nostra XXVI (1971), p. 124-126; Gens Nostra XL (1985), p. 324)

112. Melchert (Mechior) Jansz van den Bosch, afkomstig van Meerkerk, stadstimmerman (fa-
briecq) van Utrecht, overl. ald. 13.8.1677, tr. ald. 23.6.1639

113. Engeltjen van Vianen, geb. Utrecht, begr. ald. 17.6.1694.
226. Thönis Ghijsbert (van Vianen), burger van Utrecht 5.8.1615, metselaar, lid van het steen-

bikkersgilde te Utrecht, tr. (2) ald. 12.8.1651 Stijntjen Aerts, weduwe van Jan Lievensz
(vanKruyl),tr. (l)ald.ca. 1610

227. Jannechjen Heyndricx.

H.J.Th, VAN DER VOORT

VAN OSENBRUGGE-VAN OSNABRUGGE
(Gens Nostra XXXVIII (1983) p. 213-239; XLI (1986) p. 89-95)

II. Teunlje Cijsberts van Dorlant, lidmate te Rijswijk, overl. mei 1700 (Arch. Ned. Herv.
Kerk Rijswijk, Arch. Kerkeraad, inv. nr. 2, fol. 8v.)

II.5 Neellgen, ged. 13.2.1668, lidmate te Rijswijk, overl. (als Neltje Hendricks Dorlandt)
1.9.1699 (arch. als voren).

lila. Berndt Hendrickse van Osenbrugge, diaken te Rijswijk 1709-11, tr. (1) Maurik ca.
1691 Niesken Hendrickse van Gameren, dr. van Hendrick Ariense van Gameren, gegoed te
Rijswijk, diaken 1688-89 en ouderling 1693-96, 1710-13 aldaar, en Teuntje Peterse; tr. (2)
Rijswijk 9.7.1702 Adriaentje Hermanse van de Kaede, ged. Rijswijk 6.8.1676, dr. van Herman
Dirckse van de Kaede, diaken 1678-80, 1685-88, ouderling 1689-92, 1706-09, 1724-27 en Griet-
ge Wouterse van Murmelen; zij hertr. Gerrit Meertense van Schaijk. zn. van Meerten Hen-
drickse van Schaijck (Schadijck) en N. Willemse van Heteren.
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Uit het eerste huwelijk, geb. Maurik:
1. Phier Berndtse van Osenbrugge, tr. Rijswijk 21.4.1713 Cornelia Aertse van de Zandt, dr.

van Aert Dirckse van de Sandt, diaken 1690-92 en ouderling 1698-1701 te Rijswijk, en Ger-
rigje Cornelisse Verbrugh.

2. Teuntje Berndtse van Osenbrugge, tr. Rijswijk 2.5.1717 Anthony Jacobse van Maurik, ged.
ald. 20.6.1697, diaken 1718-20, ouderling 1732-34, 1742-44, 1748-50 ald., zn. van Jacob
Thonisse van Maurik, diaken 1677-79, ouderling 1680-83, 1699-1702 en 1720-23 ald., en
diens tweede vrouw Maria Dirckse van den Heuvel.

Illb. Gijsbert Hendrickse van Osenbrugge, diaken Rijswijk 1699-1701.
Uit zijn eerste huwelijk, geb. Rijswijk:

• 1. Helena Gijsbertse van Osenbrugge, ged. 19.7.1696, tr. (1) Rijswijk 18.7.1717 Hermannus
Huijbertse van Eek, uit Maurik, diaken 1707-09 te Rijswijk, otr. (2) Rijswijk 3.7.1739 Her-
man Willemse, jm. van Rijswijk.
Uit zijn tweede huwelijk, geb. Rijswijk:

3. Hendrik Gijsbertse van Osenbrugge, diaken 1727-29, 1736-37,1749-50.
Uit zijn huwelijk, geb. Rijswijk:

b. Beertje Hendrickse van Osenbrugge, tr. Arien Dirkse van Bekkum, diaken 1757-58
aldaar.

IIIc. Willem Hendrickse van Osenbrugge, diaken 1702-1704 te Rijswijk, tr. (1) Maijken
Dirckse Curff, ged. ald. 1.4.1666, dr. van Dirck Adriaense Curff, diaken 1667-69 en ouderling
1671-74, en Gerritken Dirckse van Bueren.

Uit dit huwelijk, geb. Rijswijk:
2. Gerrigje, ged. 1.11.1696, tr. Jacob Janse Walewijn, zn. van Johannes Walewijn, diaken

1710-12 te Rijswijk.

Illd. Dirk Hendrickse van Osenbrugge, diaken 1713-15 te Rijswijk.
Uit zijn huwelijk:

1. Hendrik Dirkse van Osenbrugge, diaken 1729-31, 1737-38 en ouderling 1745-47 aldaar. Zijn
vrouw is dr. van Goossen Albertse van Batenburgh, diaken 1701-03 en ouderling 1713-16 ald.

IVe. (p. 239) Jan Dirkse van Osenbrugge, tr. Rijswijk 5.5.1743 (niet: 19.4.1743) Anna Ger-
ritse van Leeuwen, ged. ald. 23.2.1716, overl. na 9.2.1749, dr. van Gerrit Cornelisse van Leeu-
wen, diaken 1715-17 en ouderling 1731-33, en Ariken Hendrickse van Heteren; zij hertr. (otr.
Rijswijk 30.3) 1753 Dirck Jacobse van Ingen.

W. F. M. AHOUD
Va. Willem Hendriks van Osenbrugge, tr. Lijsbeth Thijmen.
Hieruit o.m.:

2. Hendrik, zie Vlaa (hoort dus eigenlijk vóór Vla1 en Vla).
4. Jan Knoodt, volgt Vlab.
5. Ban, ged. Scherpenzeel 20.1.1768.

Vlaa. Hendrik Willems van Osnabrugge, ged. Scherpenzeel 7.6.1750, otr./tr.
20.10/5.11.1775 Jannetje van Cuylenborgh, geb. Amerongen, dr. van Evert Jans van Cuylen-
borgh.

Uit dit huwelijk, geb. Scherpenzeel:
1. Maria, ged. 25.4.1776, overl. Scherpenzeel 12.2.1845, tr. Dirk de Koning.
2. Evertje, ged. 2.3.1780.
3. Tijmen, ged. 27.5.1789.
"4. Evertje, ged. 8.5.1792.
5. Teunis, volgt Vllaa.

Vllaa. Teunis van Osnabrugge, geb. Scherpenzeel 10.1.1795, overl. ald. 19.10.1841, tr.
Aaltje Jongkamp, overl. ald. 22.3.1865.

Uit dit huwelijk, geb. Scherpenzeel:
1. Hendrik van Osnabrugge, ged. 16.3.1827, overl. Scherpenzeel 7.9.1865, tr. Maatje van Lin-

den.
2. Wouter, volgt VlIIaa.
3. Evertje, ged. 15.6.1832, overl. Scherpenzeel 18.5.1836.
4. Dirk van Osnabrugge, ged. 4.12.1834, overl. Scherpenzeel 7.12.1909, tr. Trijntje van Dijk.
5. Evert, ged. 29.10.1837.
6. Jan van Osnabrugge, ged. 1.1.1841, overl. Scherpenzeel 12.10.1898, tr. Hendrikje van de

Haar.
7. Willemijntje, ged. 1.1.1841, overl. Scherpenzeel 28.2.1843.
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VlIIaa. Wouter (van) Osnabrugge, geb. Scherpenzeel 11.10.1828, postbode, overl. ald.
6.2.1901, tr. Hendrikje Renes, geb. Woudenberg 26.6.1840, winkelierster, dr. van Evert Renes
(metselaar, wolkammer) en Maria Vlaanderen.

Uit dit huwelijk, geb. Scherpenzeel:
1. Aaltje, geb. 27.5.1866.
2. Maria, geb. 9.2.1868, overl. Scherpenzeel 8.4.1870.
3. Teunis, geb. 3.3.1870.
4. Maria, geb. 4.1.1872, overl. Scherpenzeel 22.5.1878.
5. Everdina,geb. 5.5.1874,overl. Scherpenzeel21.2.1875.
6. Everdina van Osnabrugge, geb. 27.5.1875, tr. Theodorus Mozar, smid in De Bilt.
7. Jan Willem, geb. 16.11.1877, overl. Scherpenzeel 19.2.1878.
8. Maria, geb. 17.2.1879, overl. Scherpenzeel 7.2.1880.
9. Janna, geb. 1.5.1880, overl. 15.1.1887.

Vlab. Jan Knoodl Willems van Osnabrugge, geb, Scherpenzeel 25.1.1761, overl. ald.
18.8.1842, tr. Doorn 27.2.1791 Jantje Jacobs van Doorn, dr. van Jacob van Doorn en Aaltje
van Obbelschoten.

Uit dit huwelijk, o.m.:
1. Aaltje, volgt VHab.
2. Jannigje,geb. Woudenberg 8.6.1794.

VHab. Aaltje van Osnabrugge, geb. Scherpenzeel 25.1.1792, overl. Renswoude 17.4.1829,
tr. Renswoude Teunis Langelaar, geb. ald. 2.4.1786, zn. van Geurt Dirkse en Johanna Jansen
van Amerongen.
1. voorkind: Albertus, volgt VlIIab.

VlIIab. Albertus van Osnabrugge, geb. Scherpenzeel 11.8.1818, overl. ald. 7.6.1890, tr. Wou-
denberg 4.11.1843 Evertje Pothoven, geb. ald. 17.7.1820, overl. Scherpenzeel 9.3.1876, dr.
van Evert Pothoven en Aalbertje van Sprakelaar.

Uit dit huwelijk, o.m.:
1. Aaltje van Osnabrugge, geb. Woudenberg 31.7.1844, overl. Scherpenzeel 18.5.1872, tr. ald.

20.10.1865 Wouter Bakkenes, geb. Ede 4.9.1840, overl. Amersfoort 7.2.1924, zn. van Dries
Bakkenes en Jacobje Gijsbertsen Bosch.

2. Evert, geb. Woudenberg 3.12.1846.
3. Alberta, geb. Woudenberg, 30.7.1848.
4. Jannetje, geb. Woudenberg21.10.1850.
5. A Ibertus, geb. Woudenberg 9.12.1855.
6. Evertje, geb. Scherpenzeel 6.8.1862.

Th. G.J.BONES

KWARTIERSTAAT VAN DEN BOOGAARD

(Gens Nostra XXXVII (1982) pag. 290 e.v., 430 e.v., XXXVIII (1983) 392-394 en XXXIX
(1984) pag. 428-433)

VIII

257. Cornelia Aertse Koyman, ged. St. Anthonispolder 16.9.1665, onechte dochter, aangif-
te overl. De Mijl 6.1.1728 (pro deo).

285. Neeltje Ariens Joppen (Blesgraaf), ged. Hardinxveld 15.2.1711.

X

514. Aert/Aryen Cornelisse Coyman, geb. Dubbeldam 1630, jm., gewoond hebbende in
Hitsert onder Piershil, woont in Puttershoek tijdens de „omgang" met 515, overl. na
1700, woont Dubbeldam bij otr./tr. St. Anthonispolder 21.11/13.12.1665, tr. (1) Mari-
chie Cornelis Veermans.

515. Neeltje Heyndriks Castelleijn, ged. St. Anthonispolder 15.12.1633.
564. Cornelis Jacobse (Nieuwpoort), ged. Bergambacht mei 1666.
570. JobAry (Blesgraaf), tr. (gerecht) Hardinxveld 11.4,1709
571. Marichie Pieters, ged. Giessendam 27.5.1683.

491



XI

1030. Heinderick Cornetissen Castileijn, van Werkendam, kastelein te Maasdam 1636, tr.
( l)ald. 10.11.1624NeeltgenJans;tr. (2) St. Anthonispolder 5.4.1627.

1031. Stijmgen Cornelisdr (Sneuckelaer), geb. Ridderkerk 1602/05, woont Maasdam in
1627.

1128. Jacob Comelisse.
1142. Pieter Matlijsz, tr.
1143. Annigje Teunis.

XII

2062. Corndis Jacobsz Sneuckelaer, won. Ridderkerk, tr. (1) ald. 21.6.1589 Marigje Jans;
tr. (3) ald. 9.12.1607 Adrijaentge Michielsdr.; tr. (2) ald. 7.11.1599.

2063. Hillegonl Claesdr, van IJsselmonde, overl. vóór 1608.
3111. Maritgen Jacobsdr Driftman, geb. ca. 1550, overl. voor 13.6.1617.

XIII

4231. Marijthe Simonsdr van der Codde, tr. (2) voor 5.12.1599 Joost'Adriaens van Wasse-
naer.

4234. Cornelis Pietersz, geb. ca. 1560, heeft 2 morgen land in Voorburg 16.7.1586, overl.
ald. kort vóór 7.5.1647, tr. ca. 1585

4235. MarietjeJoostendr, geb. ca. 1562.
6210. Lenen Jansz Key, geb. ca. 1550, wonende bij het huis van Persijn, onder Wassenaar.
6216. HuybertWillemsz Duynmeijerl Hoogduin, geb. ca. 1550.
6222. Jacob Gerylsz Driftman, geb. ca. 1540, molenaar, overl. tussen 1.11.1577 en

21.5.1585.

XIV

8461. Dieuwertje Symonsdr, overl. na 8.3.1581.
8463. Lysbeth Pietersdr, geb. ca. 1535, overl. na 16.11.1577.

12417. N.N.,tr . (2) 18.3.1572 Cornelis Arentsz Zijdeman.

XV

24874. Dominico Thomasz van Cassiopijn, geb. ca. 1520, kapitein en Commandeur te Creve-
coeur in 16.5.1633, erft met mede-erven land op 16.5.1633 iri Bolgerij bij Boeicop,
overl. tussen 20.11.1558 en 23.6.1564, tr. ca. 1545.

XVI

49750. Cornelis Zwedersz van Santwijck, overl. kort voor 2.3.1563, heeft land in Boeicop in
19.2.1555.

XVII

99500. Zweder Hendrik Gijsbertsz, geb. ca. 1450, overl. kort voor 27.11.1499, bezit land in
Bolgerij bij Boeicop in 10.2.1467.

XVIII

199000. Hendrik Gijsbertsz, geb. ca. 1420, bezit land in Bolgerij bij Boeicop in 14.9.1442.

XIX

398000. Gijsbert Hendriksz, geb. ca. 1390, heeft land in Bolgerij bij Boeicop in 4.2.1413.
P. VAN DEN BOOGAARD

BOEKEN
De hiernaast vermelde en besproken boeken zijn ter lezing aanwezig in de
bibliotheek N.G.V., Adriaan Dortsmanplein 3A, 1411 RC Naarden. Er
worden geen boeken uitgeleend.
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Geschiedenis

F. Gorissen, Slede-atlas van Nijmegen, Brugge, 1956. Nr. 149, code NIMW.
Dit boek is samen met het hiervolgende een geschenk van het gemeentebestuur van Nij-

megen bij haar 40-jarig jubileum. Hoewel reeds ruim 30 jaar geleden verschenen, is de vermel-
ding in deze rubriek verantwoord temeer omdat het gaat om een niet meer verkrijgbaar stan-
daardwerk. Het was het eerste deel in de tweede serie (Gelderse steden) van de Nieder-Rhei-
nische Stadte-atlas, waarvan in de eerste serie in 1952 Kleef en een jaar later Kalkar
verscheen. Een volledige beschrijving van het gebodene is onmogelijk. We moeten ons beper-
ken door te vermelden dat men niet alleen een topografische zijde kan aantreffen, maar ook
allerlei overzichten, statistieken, enz. op het terrein van politiek, religie, gebouwen, vesting
enz., enz. Vele kaarten zijn opgenomen. Een onmisbaar boek voor wie zich met genealogie en
historie van Nijmegen èn wijde omgeving bezighoudt.

Gebouwen

Het Stadhuis van Nijmegen, catalogus van kunstbezit van de gemeente Nijmegen, nr. 4, Nij-
megen, 1982. Nr. 230, code NYME.

De serie catalogi van de gemeente Nijmegen is niet alleen door de inhoud bekend geworden,
maar eveneens door de prachtig uitgevoerde uitgave. Dit deel geeft, zoals men verwachten zal,
de bouwgeschiedenis van de panden maar geeft even zovele andere aspecten die op stadsbe-
stuur in zo breed mogelijke zin betrekking hebben. Genealogische en heraldische bijzonderhe-
den komen naar voren o.a. bij de beschrijving van de gevelstenen op de Gedeputeerdenplaats,
glasramen en interieur, waar wij willen wijzen op de schepenbank, wandtapijten en de schilde-
rijen, G. Lemmens beschrijft de genealogische puzzle Het Raadsel van Nijmegen en de vari-
anten elders in het land. Voor genealogisch onderzoek zijn ook belangrijk de hoofdstukken
over de stedelijke functionarissen: G. Nijsten en J. de Winter, Nijmeegse schepenen 1233-1591
met een gedocumenteerde alfabetische lijst alsmede een chronologisch overzicht; J. J. A. Buy-
linckx en M. A. F. T. van Son, Burgemeesters, schepen en raden 1592-1815 eveneens met lijst
en overzicht. De laastste (autrice) schreef bovendien Raadssecretarissen en secretarissen tot
1815, met een uitgewerkt artikel over de stadsecretaris Johan van Have (tweede helft 16de
eeuw). Aan een uitgebreide bibliografie gaat nog een lijst van burgemeesters en secretarissen
vooraf, waarbij opgemerkt moet worden dat de huidige burgervader F. J. Hermsen niet in 1979
maar in 1978 zijn ambt aanvaardde. Het 200 pag. tellende, prachtig geïllustreerde werk is nog
verkrijgbaar bij Commanderie van St. Jan, Nijmegen, prijs ƒ 20,—.

N.A. HAMERS

Algemene werken

Familiteilen, FNF-publicaties, 1,'s-Gravenhage, 1986. Nr. 101, code FAMI.
De Federatie van Nederlandse Familieorganisaties heeft met Familiteiten een eerste publi-

katie gedaan in wat bedoeld is een reeks te worden. De eenvoudige maar keurige bundel (46
pagina's) biedt een vijftal teksten van voordrachten, welke tijdens de door de Federatie de
laatste jaren gehouden samenkomsten ten'gehore werden gebracht. Achtereenvolgens zijn op-
genomen: Prof. dr. W. Th. M. Frijhoff: De familie, de familievereniging en de cultuurgeschie-
denis; mevr. drs. G. M. W. Ruitenberg: Familiearchieven; H. Pors: Familiekunde; H. Pors:
Het familiewezen in Nederland en P. J. F. Spanjers: Familietijdschriften.

De Federatie bepleit al geruime tijd aandacht voor familiekunde als — laten we het noemen
— een nauwe verwant van de genealogie. Chargerend zegt de heer Pors hierover: genealogie
houdt zich voornamelijk bezig met naspeuringen naar overledenen, terwijl de familiekunde
zich voornamelijk richt op de levende leden van een bepaald geslacht.

Kwartierstaten

H. C. J. M. Kreijns, Uil hel duister van het verleden, deel C, Kwartierstaat Kreijns, Heerlen,
1986. Nr. 104, code KREY.

Op de delen A. en B. hebben wij eerder in Gens Nostra de aandacht gevestigd (zie jg.
XXXV, p. 308 en jg. XXXVII, p. 391). Het nu voorliggende deel C. vormt als het ware een
samenvatting van de vorige delen, waarbij bepaalde onderdelen niet meer zijn opgenomen
(kinderen van broers en zusters van kwartieren, eerder vermelde bewijsgronden), maar ander-
zijds correcties en aanvullingen en nog niet eerder geplaatste bewijsgronden zijn vermeld.
Alles bijeen: een uitvoerige kwartierstaat in een kloeke fraaie band.
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N. A. Hamers, Kwartierstaat F. J. Hermsen, Malden, 1986. Nr. 104, code HERM.
Aan de burgemeester van Nijmegen werd tijdens de Genealogische Dag op 24 mei 1986

diens kwartierstaat, samengesteld door ons redactielid, de heer N. A. Hamers, aangeboden.
Een copie van dit handgeschreven werk is thans in onze bibliotheek voorhanden. De plaatsen
Warnsveld, Wehl, Steenderen, Terborg en Drempt overwegen in deze kwartierstaat en daar-
mede is het voorgeslacht van deze burgemeester op de landkaart gesitueerd. Uitgewerkt zijn
globaal vijf parentaties; op enkele plaatsen gaan de gegevens iets verder.

Streekgeschiedenis

Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld, heruitgave van het Gemeentearchief Nij-
megen, 1986. Nr. 204, code NYME.

De oorspronkelijke uitgave uit 1912, waarin diverse auteurs historische bijdragen m.b.t. het
Schependom van Nijmegen publiceerden, is zeer onlangs in herdruk verschenen. Toegevoegd
is een door ons medelid, mevr. H. M. Aben-Nederpeld verzorgd naamregister. Ondanks het
hier en daar wat gedateerde taalgebruik, zijn verschillende hoofdstukken ook nu nog zeer de
moeite van het lezen waard. Het werkje lijkt (deels?) een fotomechanische herdruk. Zelfs de
achterin geplaatste „advertentiën" zijn mede overgenomen, waarbij de huidige lezer er zich
mee zal moeten verzoenen dat aan de meeste adressen de zich in de belangstelling aanbevelen-
de middenstand niet meer gevestigd zal blijken te zijn. Het aardige leesboekje, voorzien van
vele illustraties, wordt u toegezonden na overmaking van ƒ 16,75 op gironummer 2032010
t.n.v. de gemeentearchivaris van Nijmegen, onder vermelding van „Schependom".

Genealogieën

J. L. Braber en J. J. D. Geselschap-van der Eist, Genealogie van het geslacht Breesnee
(Overflakkee), Dreischor, 1986 (uitgeverij Steengracht, Ring 15, Dreischor). Nr. 107, code
BREE.

Een keurig verzorgd boekje over deze Overflakkeese familie, waarvan de stamvader, Jasper
Erasmusse, geb. ca. 1575, landbouwer te Middelharnis aan de Oudelandse dijk is geweest. Van
zeer veel leden van deze familie zijn ook fotografische afbeeldingen opgenomen, iets dat de
aantrekkelijkheid van het werkje, zeker voor de thans levende Breesnee's nog verhoogt.

Als bijzonderheid zij vermeld dat gegevens zijn opgenomen afkomstig uit de veldboeken van
Middelharnis, welke bij de watersnoodramp van 1953 zijn verloren gegaan. Gelukkig waren
die gegevens reeds eerder door een van de auteurs genoteerd! De talrijke wapentekeningen in
het boekje zijn van de hand van Mr. A. K. Vink.

E. Ahn, Johann Conrad Ahn en Joanna Theresia Pasdeloup en hun nakomelingen, Amstel-
veen, 1985. Nr. 106, code AHN.

Het in de titel genoemde echtpaar trouwde in Den Haag in 1833. De heer Ahn onderzocht
hun nakomelingschap, waarbij hij moest ervaren dat een deel daarvan over vele landen van de
wereld is uitgewaaierd. Is het samenstellen van een parenteel toch al een aanzienlijk werk,
zelfs als iedereen in een bepaald dorp is blijven wonen, in een geval als dit wordt het nog veel
lastiger. De samensteller bedoelt met zijn uitgave het contact tussen de nakomelingen te be-
vorderen. Onder de namen van dezen treffen wij naast Ahn o.a. Belinfante, Van Bol'es Rijn-
bende, Faesen Kloet, Feuilletau de Bruyn, Groenhout, Haak, van der Heide, Langford, Ligt-
hart, Merz, Seyn, de Veer en Wijnberg.

R. F. VULSMA

Dr. A.K.H. Moerman. Vier boekjes over de familie Moerman, Nr. 118, code MOER.
In deel 1 zijn de eerste zes generaties vanaf 1683 opgenomen. Hendrick Bruijninx Moerman

werd ongeveer 1683 te Alfhausen geboren. Hij trouwde 1 april 1709 te Weesp met Jannetje
Arents Backer.

Deel 2 behandelt de latere generaties, terwijl in deel 3 de vestiging in Weesp aan de orde
komt. Tenslotte beval deel 4 het register van familieleden en van de huwelijkspartners, voorzo-
ver jaar en plaats van het huwelijk bekend is.

A. H. Wesseldijk-Bedijs. Familiegeschiedenis van het geslacht Bedijs. Nr. 107, code BEDY.
Een pretentieloos verhaal van iemand, die op een toevallige wijze steeds meer plezier kreeg

in het schrijven van een familiegeschiedenis. De schrijfster heeft zich niet tot taak gesteld ge-
nealogie te bedrijven „volgens de regels der kunst". Zij nam wel kennis van de handleidingen
maar volgde deze niet. Toch zullen amateur-genealogen zeker aanwijzingen vinden waaraan
de gegevens zijn ontleend.
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Voor belangstellenden is nog een enkel exemplaar beschikbaar voor ƒ 14,50 + ƒ 4,50 ver-
zendkosten. Het verschuldigde kan men overmaken op postrekening 1005135 t.n.v. mevr. A.
H. Wesseldijk-Bedijs, Weezenhof 3623, Nijmegen.

Ir. R. L. Leopold. Nakomelingen van Thomas Sijmonsz, mr. Bakker te Ooslerliltens. Nr.
124, code SYMO.

Het betreft een genealogie van het uit Sneek afkomstige geslacht Van der Meulen. Er zijn
enkele exemplaren ter beschikking tegen de prijs van ƒ 30, h kosten van porti en verpak-
king. Men kan zich daartoe tot de schrijver wenden. Zijn adres is Lange Voort 109, 2343 CC
Oegstgeest.

Prof. Dr. J. F. Reith. Das Geslecht Reith in Groszenlüder. Nr. 123, code REIT.
Een bijzonder fraaie genealogie is het resultaat van ongetwijfeld moeizaam speurwerk. Het

algemene deel behandelt de schrijfwijze, het voorkomen en de bedoeling van de plaatsnaam en
de familienaam „Reit". Voorts wordt het familiewapen besproken. De bouw en inrichting van
de vakwerkhuizen in Groszenlüder in de 18e en, 19e eeuw komt aan de orde, alsmede de stam-
huizen en het grondbezit van de familie Reith. Eigendom en erfrecht in het Fuldauer Land
krijgt uitvoerig aandacht.

Een hoofdstuk is gewijd aan de sociale en hygiënische levensomstandigheden in West-Euro-
pa van de 17e tot de 19e eeuw. Het tweede deel geeft informatie over de familie Reith in de
verschillende dorpsgemeenschappen.

Het boek is niet in de handel. Wel kan men een exemplaar bestellen door storting van
ƒ44,— op de postrekening van Prof. Dr. J. F. Reith, Bachlaan 54, Doorwerth. Aan belang-
stellenden kan de raad worden gegeven dit prachtig uitgevoerde boek te bestellen.

Ir. H. van Willigenburg. Stamboom van de familie van Willigenburg, Nr. 128, code WILL.
De schrijver heeft tot zijn spijt niet kunnen achterhalen waar deze familie oorspronkelijk

vandaan kwam. Wel heeft hij een vermoeden nl. uit de omgeving van Nijkerk, Putten en
Voorthuizen. Enkele los van elkaar staande genealogieën, die hij heeft kunnen opsporen, ver-
wijzen naar dit gebied. In deze streek heeft een drietal boerderijen gestaan met de naam Willi-
genburg/Wilgenburg. Eerst in de loop van de 18e eeuw werd de naam aldaar aangenomen.

Th. W. van Niekerk. Driehonderd jaar Van Niekerk. Genealogie van een Rooms-Katholiek
geslacht. Nr. 119, code NIEK.

In dit goed uitgevoerde boek met o.a. smakelijke verhalen in de familie worden voorname-
lijk de R.K.-geslachten uit de provincie Zuid-Holland en het westen van de provincie Utrecht
beschreven.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met de schrijver, Nieuwe Akkers 4, 9765 GC Pa-
terswolde.

G. Fijan en J. J. Fijan-Kerst. Drie eeuwen Fijan {du Faijan) in Nederland. Nr. 111, code
FYAN.

Het met enthousiasme gemaakte familieverslag begint met de huwelijksaankondiging op 9
januari 1689 in Dordrecht van Francois du Fajan, jongeman van Poitiers en mr. chirurgijn.

Verder ontvingen wij: Wie is dal in Vlaanderen! Biografisch Lexicon van bekende tijdgeno-
ten in Vlaams-België op politiek, administratief, rechtskundig, godsdienstig, sociaal, militair,
sportief, economisch, wetenschappelijk en artistiek gebied. Uitgave Elsevier, nr. 139, code
VLAA.

T. Mastenbroek. De Grote Kerk te Maassluis. 1639-1939. Grepen uit hare Historie. Nr.
2075, code MAAS.

Ds. v. d. Enden uit Utrecht schonk ons dit uitvoerig verhaal over 300 jaar geschiedenis van
de Grote Kerk in Maassluis, dat in 1939 werd geschreven.

A. Hallema. Hoofdstukken uit de Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Gemeente te
Fijnaan-Heiningen. 1587-1937. Nr. 208.5, code FYHE.

Deze uitgave is voorzien van een naamlijst van predikanten, die de Ned. Herv. Gemeente te
Fijnaart-Heiningen van 1587-1937 hebben gediend, alsmede de oudst bewaarde lidmatenlijst
van deze gemeente over de jaren 1620-1623.
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A. Marcus. Het geslacht Marcus, (van) Markus, Merkus. Nr. 118, code MARC. Ie en 2e
verantwoording.

J. Becker. DTB Oss 15 (besnijdenisregister). Nr. 142.1, code OSS.
Het betreft hier een met grote zorg door de heer Becker uit het Hebreeuws vertaald Besnij-

denisregister van Samuël van Oster over de periode 1800-1805.

Het jaarverslag 1985 van het archief van de Gemeente Alkmaar.
Het jaarverslag 1984 van het Streekarchivariaat Tiel-Buren-Culemborg.
Het jaarverlag 1985 van de Stichting voor Historisch Onderzoek.

Rien Van den Brand. Sambeek Zannebeke. Nr. 204, code SAMB.
Vijfhonderd jaar geleden werd voor de St. Janstoren de eerste steen gelegd. In juni 1986 was

er dus feest.
De Stichting Sambeeks Heem schonk ons een exemplaar van „Sambeek-Zannebeke", dat

naar aanleiding van deze „verjaardag" werd gemaakt. De heer Van den Brand is erin geslaagd
de geschiedenis van de kerk, de toren en het dorp op een boeiende wijze aan de vergetelheid te
ontrukken. Voor hen, die het niet weten moge worden medegedeeld dat het hier een streekge-
schiedenis van het zuidelijk deel van het land van Cuijk betreft.

Voor belangstellenden is dit boek verkrijgbaar voor de prijs van ƒ 29,50 + ƒ 5,50 verzend-
kosten bij de Stichting Sambeeks Heem, secr. Pieter Bunsstraat 10, 5836 BJ Sambeek.

Tevens ontvingen wij een genealogie van het St. Anthonius Gilde te Sambeek en een her-
druk van het verweerschrift, met bijlage, tegen de opheffing van de Gemeente Sambeek in
1938.

Inventaris van het archief van familie Clifford Kocq van Breugel over de jaren 1867-1947.
Samengesteld door het Algemeen Rijksarchief. Tweede Afdeling. Nr. 301.2, code CLKB.

Dr. A. F. L. Gehlen. Notariële akten uit de 17e en de 18e eeuw. Een handleiding voor ge-
bruikers. Nr. 324, code NOAK. Uitgave van de Walburg Pers, postbus 222, 7200 AE Zutphen.

Deze gids wil hen, die onderzoek willen doen in de 17e en 18e eeuwse notariële archieven,
daarbij behulpzaam zijn. Aangezien facsimiles van allerlei typen notariële akten met bijbeho-
rende transcripties op de tegenover liggende bladzijden in de gids zijn opgenomen, heeft dit
boekje ook een nevenfunctie als paleografische atlas.

Het betreft hier een goed uitgewerkt deel van de serie Werken van de Stichting tot uitgaaf
der bronnen van het oud-vaderlandse recht.

Ver. Oudheidskamer „Twente". Het verpondingsregister van Twente van 1601. Nr. 133, code
TWEN.

Het verpondingskohier maakt deel uit van het archief van de Ridderschap en Steden, de sou-
vereinen van Overijssel voor 1795. Onder auspiciën van de Oudheidkamer Twenthe te Ensche-
dé werd in 1978 een werkgroep geformeerd, die zich belastte met de transcriptie van het Ver-
pondingsregister van Twente uit 1601. Voor het gemak van de gebruiker is een vreemde woor-
denlijst aan de uitgave toegevoegd.

Uitgave van de afdeling Delfland van de N.G.V. Genealogisch Palet. Code 147 GEH.
In 1981 verscheen, ter gelegenheid van het eerste lustrum van de afdeling Delfland, een eer-

ste uitgave „Stamreeksen".
Men heeft toen heel duidelijk de smaak te pakken gekregen met als gevolg, dat bij het twee-

de lustrum een uitgave is verschenen onder de titel „Genealogisch Palet". De inhoud bestaat
uit stamreeksen, fragment genealogieën, familiehistorie, een heraldische uitgave, enz.

De inzenders zijn voor hun bijdrage zelf verantwoordelijk. Bij het vervaardigen van dit ge-
schrift heeft men een dankbaar gebruik van de computer gemaakt.

Een respectabel aantal deelnemers aan dit project heeft een eindproduct geleverd waarop
men trots kan en mag zijn. Een bron van informatie voor hen, die in de regio Delfland naar
voorouders speuren.

Hartelijk dank Delfland voor het resultaat van uw arbeid. Met spanning zien wij uit naar het
derde lustrum want wij kunnen ons niet voorstellen, dat u als goed genealogen-team nu nog te
stoppen bent.

A. D. LEEWIS
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PERIODIEKEN
Fotokopieën van in deze rubriek vermelde, voornamelijk genealogische ar-
tikelen, als ook van vroeger verschenen en in de bibliotheek aanwezige arti-
kelen kunnen worden aangevraagd bij de N.G.V., Adriaan Dortsmanplein
3A (Promers), 1411 RC Naarden.

Er worden geen tijdschriften uitgeleend.
Bentheimer Jahrbuch 1986. Das Bentheimer Land Band 109. Verlag Heimatverein der Graf-

schaft Bentheim e.V. Bad Bentheim 1985. Geen naamindex. H. Voort: Der Wappenstein auf
Haus Echteier [Van Gesseler, Cloppenborg]; S. Jacobs: Lothar und die Grafen von Bentheim;
H. Voort: Kloster Wietmarschen und sein Besitz in Lohne [met namen van tiendplichtige hoe-
ven]; Z. Stokman: Zur frühen Geschichte der Emlichheimer Mühle; H. Heddendorp: Eine
grafliche Schüldurkunde und der Hof Brameyer in Ohne; J. Wiefker: Das Utrechter Kapitel
von St. Pieter und die Kirche in Uelsen; A. Rötterink: Brauchtum im Kirchspiel Emlichheim
[met hoofdstukje over naamgeving]; J. Jeurink: 200 Jahre Namengebung in der Gemeinde
Kalle [betreft de meest voorkomende voornamen]; D. Veddeler: Die zwei Ehen der Aleida
van Esche [In 14e eeuw uitgestorven familie Van Esche, wier vermdl. erfdochter Aleida huwde
1. Rutgherus Voet uit Enschedé en 2. Hendrik van Besten, gegoed te Lonneker]; G. Bramen
Über die Höfe Sternberg und Stemberg-Deters, Waldseite, Kirchspiel Gildehaus [met schema's
van de families Steenberg/Sternberg, 17e-19e eeuw, en van Stemberg-Deters, 18e-19e eeuw].

Deutsches Geschlechterbuch, Band 191, 1985. Zehnter Pommernband. Red.: Overzicht van
Pommerse geslachten die in de nu 191 verschenen banden met tenminste drie generaties opge-
nomen zijn; H. G. Bloth: Bluth-Bloth aus Stralsund [aanv. en verb. op Band 115]; H. Breh-
mer: Brehmer aus Triebs (früher Tribus) [na 1800 nakomelingen ook in vrouwelijke lijn uitge-
werkt, met enkele kwst. van aangehuwden, o.a. Lindemann/Wesenberg, Marquardt, Schme-
ling]; E. Doll: Doll aus dem Kreis Randow [met stamreeks Doll uit Pyritz en korte kwst. van
aangehuwden]; E. Gaedke: Gaedke aus Warnitz [Ook Go(e)deke e.d. spellingen]; B. Kannen-
berg: Kannenberg aus Wurow [Vervanging van publ. in Band 67 en 90]; K.-D. Kreplin: Kre-
plin aus Turow, Kreis Anklam [met korte kwst. van aangehuwden]; E. Krupke: Krupke aus
Pützerlin, Kreis Saatzig; H. Puttkammer: Puttkammer aus Rathsdamnitz bei Stolp [met korte
kwst. aangehuwden en stamreeksen Heyer en Rieck]; K. -H. Rewoldt: Rewoldt aus Ludwigs-
burg, Kreis Greifswald; C. Weichbrodt-Warnekow: Weichbrodt [aanv. op Band 137].

Familienkundliches Jahrbuch Schleswig-Holslein, Jg. 24, 1985. G. Noack: Wer war und wo-
her stammte Antonius Steinhaus, 1559-1585 Königlicher Landschreiber in Meldorf/Dithm.?
Auteur tracht een afstamming van de adellijke Kleefs-Cuyckse familie Van Steenhuys aan te
tonen; H.-G. Allardt: „Zerstreut in alle Winde" (I). Die Familie Alard(us), Exulanten aus
Brussel, in Holstein, Hamburg bei Magdeburg und in Kurland [genealogieën van waarschijn-
lijk niet verwante families Alard(us), A(h)lert(s), Ahlers, Allardt]; F. Schmidt-Sibeth: Die Ah-
nen der Schriftstellerin Charlotte Niese.

Mitteilungen des Mindener Geschichtsvereins, Jg. 56, 1984. H. Beste/M. Fredrich: Bischof
Sigebert von Minden; H. Nordsiek: Die schwedische Herrschaft in Stadt und Stift Minden
(1634-1650); F. Kochs: „Aswen Schaper" in Hille. Die Identifizierung einer Sagengestalt [Jo-
hann Cord Bollacker, + 1766].

Genealogysk Jierboekje 1985. Uitgave Genealogysk Wurkferban fan de Fryske Akademy,
Ljouwert 1985. E. J. Rollema: Rollema [Stamvader Douwe Aeltses was schoolmeester te
Idaard in de 2e helft van de 17e eeuw. Uitvoerige genealogie van zijn afstammelingen — ook in
vrouwelijke lijn — die de naam Rollema dragen]; R. van der Ley: Haersma fan Eastemar [Ge-
nealogie, 16e-17e eeuw te Oostermeer. Reeds eerder werd in De Nederlandsche Leeuw uit
1923 over de oudste generaties van dit geslacht gepubliceerd. Mede wordt nu ook de tak die
sociaal minder op de voorgrond kwam nader belicht]; O. Haagsma: De de Way's, kosters fan
de Martinisjerke. [Vijf generaties De Way waren van vader op zoon koster te Bolswart. Met
kwst. (5 gen.) van de huidige koster]; J. Tjaardstra: De Tjaarda's uit Weidum [18e-20e eeuw];
D. Vermeulen: Namen van eilanders voorkomende in de trouwregisters op de vaste wal (ver-
volg G.J. 1984); D. J. van der Meer: Lijst van dorpen en steden, voorkomende in de registers
van decretale verkopingen III, nrs. 20 en 21 van het Hof van Friesland [Overdracht van onroe-
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rende goederen, etc. 1677-1681]; Wapenregistraasje: Bosgra, Groustra, Van Hes, Hoekstra,
Oppedijk, Steenstra, Tjaarda en Visser.

Die Haghe. Jaarboek 1985. Hierin o.a.; S. E. Veldhuijzen: „Ik heb er geen brood voor".
Vondelingen te 's-Gravenhage. Bijl. I: Alfabetische lijst van vondelingen. Bijl. II: Chronologi-
sche lijst van vondelingen 1587-1971; C. A. J. Bastiaenen: Co Brandes (1884-1955). Een
levensschets; P. J. W. Steenwijk/S. R. Walda: Remarques op de lijst van de ampten van 't Ha-
ge. Een onderzoek naar ambten en ambtenverkoop in 's-Gravenhage rond 1747.

Vereniging „Oud Monnickendam". Jaarverslag 1985. L. Appel: Opening „Posthoorn" in het-
zelfde jaar als Stoomtramdienst [met stamreeks Van Zanten]; Idem: De „nieuwe uitleg" en de
zeepziederijen van Monnickendam. [Aan de hand van verpondingsregisters, kaarten, han-
delingen van de vroedschap, transporten, etc. komt de auteur tot een uitvoerig.verslag van de
stadsuitbreiding en de vestiging van de zeepziederij „de Bruijnvis", met kwst. van Arend en
Alida Claesz/df. Bruijn, geb. ca. 1705/1707]; A. Mewe-Reckers: De sluis in de Middendam te
Monnickendam [15e eeuw]; P. Stoffels: De Huismerken in de Grote Kerk.

Familiegemeenschap „Ter Laeck". 42e jaarboekje, 1986. J. P. Terlaak: De Ter Laeck's en
hun molens in de Liemers en Doesburg.

Vereniging der Familie van Oordt. Gedenkboekje 1984. 95e jaarverslag.
Stichting Vrienden van de Vesting Naarden. Jaarverslag 1985.
Verslagen van de archivaris der gemeente Nieuw-Ginneken over 1983-1984-1985.
Archief der Hervormde gemeente te Gouda, 18e jaarverslag, 1984.
Gemeentelijke Archiefdienst Dordrecht. Jaarverslag 1984.
Streekarchivariaat Gorssel-Lochem-Vorden-Warnsveld. Jaarverslag 1984.

M. VULSMA-KAPPERS

Publications de la Société Historique et archéologique dans Ie Limbourg, Tome CXIX (1983),
Maastricht, 1983.
Dit deel bevat o.a. M. Meerman, Kroniek van de Roermondse watermolens, 1750-heden [met
enige lijsten van eigenaars van molens]. Voor geïnteresseerden in kerkebouw is deel III van de
Bijdragen tot de bouwgeschiedenis van de Sint-Servaaskerk te Maastricht, De Westpartij (slot)
door Aart J. J. Mekking van betekenis.

Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda „De Oran-
jeboom", deel XXXVIII, jaargang 1985.
Van de verschillende plaatselijk geschiedkundige opstellen welke in dit welverzorgde jaarboek
zijn opgenomen noemen we slechts: S. A. Vosters, Jacob Zovitius, Christen-Humanist en Rec-
tor van de Latijnse-School te Breda. Uiteraard doen belangstellenden in Breda en omgeving
altijd goed dit jaarboek in zijn geheel door te nemen.

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, deel 100, aflevering
4,1985.
Dit honderdste deel van het hierbeschreven tijdschrift heeft als thema: de bijdragen van bui-
tenlanders aan het geschiedkundig onderzoek en de geschiedschrijving van België en Neder-
land.

Idem, deel 101, aflevering 1, 1986.
Deze aflevering is gewijd aan aspecten van de nog zeer recente geschiedenis en wel van na
W.O.II tot 1973. O.a. wordt belicht de televisie in de jaren zestig, de jongeren in de jaren vijf-
tig en zestig, alsook de politieke en parlementaire ontwikkeling in die tijd.

R. F. VULSMA

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 via de Con-
tactdienst kunnen worden verkregen, kunnen vragen in deze rubriek wor-
den gesteld.



Vragen (met antwoordporto) en antwoorden dienen op aan één zijde be-
schreven papier toegezonden te worden aan mevr. Y. Yntema, Fuik 46,
1141 CKMonnickendam.

ANTWOORDEN

90. SCHERMER (XL (1985) p. 575)
Floris Schermer, geb. Heemskerk 1783, landbouwer, overl. Alkmaar 18.8.1840, zn. van Jan
Schermer en Hillegonda Knaap, otr./tr. Alkmaar 23.4/7.5.1826 Elisabeth Duin, ged. Velzen
10.8.1784, overl. Alkmaar 21.9.1849. Zij tr. ca. 1809. Pieter Pietersz Roskam, ged. Heems-
kerk 17.6.1773, overl. Alkmaar 13.4.1825, uit welk huwelijk 10 kinderen geb. Alkmaar 1810-
1823. Laatstgenoemd echtpaar maakt in maart 1809 voor notaris De Lange in Alkmaar een
mutueel testament op.
Hoewel niet onmogelijk lijkt mij een synoniem echtpaar niet erg waarschijnlijk. De zoon Jo-
hannes, geb. Velsen 1811, lijkt mij daarom of uit een eerder huwelijk van Floris Schermer af-
komstig, of uit eerstgenoemd echtpaar geboren in of na 1826.

R. A. J. DIX,Zevenaar

586. MANSVELD (XXXVII (1982) p. 40)
Alhoewel Matthijs Mansveld in de doopboeken van Breda niet is te achterhalen, zouden als
ouders kunnen worden aangemerkt: Jan Mansvelt, wedr. van tamboer-majoor onder het Regt.
van den Heer Majoor de Viller; tr. (RK Waterstraat) Breda 26.11.1713 Maria van den Broek,
wed. Zij werd ged. (RK Brugstraat) Breda 1.12.1676 uit het huwelijk Grote Kerk, Breda
24.1.1671 van Mattheus van den Broek, sergeant van de compagnie van den Heer Kapitein
Doublet, met Anne Marie Ruysch. Hieruit blijkt dat de gezochte Matthijs dus als oudste (?)
zoon (in een tweede huwelijk) de voornaam van zijn grootvader van moederskant ontving.

J.M. ELING, Breda

VRAGEN

217. VAN HEMERT-HELMICH
Arnold (de) van Hemert, geb. verm. Deventer ca. 1570, burgemeester van Oldenzaal 1605-
1627, tr. ca. 1600 Catharina Helmich. Gevr. voorgeslacht, kinderen en event. wapens van dit
echtpaar.
KUITENBROUWER-VAN OLDENNEEL-VAN HEMERT
Johan Koitenbrouwer, tr. Oldenzaal voor 8.2.1612 Anna van Oldenneel. Johan Koitenbrou-
wer (zn. van vorige?) tr. Oldenzaal voor 22.10.1636 N. Arnoldsdr. van Hemert. Gevr. voorge-
slacht, kinderen en eventueel wapens van deze echtparen.
(DE) SWART
Teunis Sipkes (de) Swart (DG), geb. Akkrum ca. 1762, overl. Wartena 21.7.1818, zn. van Sip-
ke Teunis en Joukje Harmens, tr. ca. 1790 Japke Hedsers, van Wartena. Gevr. voorgeslacht
van dit echtpaar.

Mr. H. J. A. BOS, Tilburg

218. SMIT(S)/SCHMIDT-SILVIUS
Wolraat Smit(s), van Lippstadt, tr. (geref.) Maastricht 16.10.1735 Elisabeth Silvius. Gevr. bei-
der voorgeslacht. Bestaat er relatie met de predikantenfamilie Silvius uit Gulikerland?
GHIJSEN-VAN RIJCKEL(T)/VAN RE(E)CKEL
Lambert Ghijsen, otr./tr. (geref.) Maastricht/Wylre 19.9.1655 Anghenijs van Rijckel(t), dr.
van Aernt van Rijckel(t), uit Hasselt. Gevr. beider voorgeslacht. Bestaat er verwantschap met
Lambrecht Ghijsen die in okt. 1612 burger te Maastricht wordt?
JONGEDIJK
Pieter Jongedijk, van het Rapenburg te Amsterdam, tr. Nieuwendam 13.9.1739 Neeltje Cor-
nelisse Mol, ald. Gevr. herkomst van Pieter en wat is er na 1739 van dit echtpaar geworden?

Y. VAN DER HONING, Oudeschoot

219. PEPERZAK-SPRINGMEER
Hendrik Dirksz Peperzak, jm. van Den Ham, tr. Haarlem 26.8.1703 Geertruy Hendriks
Springmeer, jd. van Warendorp. Gevr. beider voorgeslacht.

Mevr. C. BOINK VAN BUNEN, Tilburg
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220. CARLI
Vlg. het voormalig Landsarchief Batavia werd Jean Carli geb. 12.3.1803 te „Coerenne in Ita-
lië" als zn. van Jean Maria Carli en Catharina N.N. Wie weet welke plaats wordt bedoeld?
FLIERS-RUYTERS/CORMAER
Adam Fliers, zn. van Martinus Fliers en Catharina Ruyters, laat te Maastricht tussen 1760 en
1783 kinderen dopen. Hij was gehuwd met Elisabeth Miessen of Meessen. Ene Catharina Ruy-
ters tr. Maastricht 4.4.1724 Martin Henricus Cormaer. Gevr. voorgeslacht genoemde perso-
nen.

J. W. Th. M. BOEZEMAN, Dordrecht

221. BAERTHOUT-BOSHOVEN
Maerten Jansz Baerthout, geb. tussen 1672-1686, schipper, tr. Dordrecht 24.6.1708 Susanna
Boshoven, dr. van Jacobus Hendriksz Boshoven en Willemke Andries van Granaten. Gevr.
nadere gegevens van Jan Baerthout en Jacobus Hendriksz Boshoven, varensgezel.

D. BERKHOUT, Breda

222. BUNNIK-VERZIJDEN
Aart Bunnik tr. Nieuwpoort jan. 1757 Maria Verzijden. Gevr. haar doop. Aart Bunnik, schout
vanEdam 1789-1790, overl. verm. 16.9.1790. Gevr. plaats van overl.
VAN KLEMMEN-BUNNIK
Cornelis van Klemmen, geb. Middelburg ca. 1760, koopman, tr. Elisabeth Bunnik. Gevr. doop
en ouders van Cornelis.
BUNNIK-MEESTERS
Jan Bunnik en zijn echtgenote Maria Meesters zijn beiden overl. voor 1.8.1793. Gevr. datum
en plaats overl.

E. A. N. KON, Amsterdam

223. LINNEMANN/EINNEMANN/EYMAN
Jan Hendrik Linnemann, geb./ged. als Joan Henrich Linnemann te Essen (D) 30.10/3.11.1783,
zn. van Joan Heinrich Linnemann en Helena Adelheid Rump; tr. Wormerveer 5.12.1813 Cor-
nelia van Beveren. Hij is dan 30 jr. en zn. van Hendrik Linnemann en Anna Adelheid. Twee
weken na dit huw. wordt te Wormer 19.12.1813 geboren Jacob Eiman, zn. van Jan Hendrik
Eyman, 30 jr. en Cornelia van Beveren. Tot zijn overl. Wormer 24.12.1827 heet hij Eyman.
De overl.akte vermeldt: „geb. Mentzhage in het Oldenburgse, zn. van Jacob Eyman en Geert-
je Lotte, beide overleden, aldus volgens geruchten". Wie kan hier uitsluitsel geven?
VAN DUINEN
Oewe Pieters (van Duinen), overl. Pieterburen 19.10.1818, oud 60 jr. Op 21.3.1783 wordt er
een huw.contract opgemaakt tussen Oewe Pieters (van Duinen) en Trijntje Rentjes (de Vos).
Dedigslieden aan bruidegomszijde: Peter Oewes en Trijntje Freerks, als vader en moeder.
Gevr. aanvullende gegevens.

S. J. STAPHORST, Almere

224. VAN DER MINDEN
Jan Jacobs van der Minden, jm. tr. Zijpe 29.3.1722 Maartje Hendricks, jd., beide van Oud-
Zijpe. Van het 10e kind: Neeltje, geb. 24.4.1746, is de vader Jan Slot. Alle kinderen voeren
later de naam Slot. Gevr. voorgeslacht van Jan Jacobs van der Minden.

P. S. G. KIKKERT, Heiloo

Aan dit nummer werkten mee:

W. F. M. Ahoud, Julianalaan 129, 2628 BE Delft.
A. H. Hoeben, Liatrislaan 12, 3582 GJ Aalst-Waalre.
Drs. P. C. J. van der Krogt, Mijerstraat 20, 2613 XM Delft.
Ir. M. J. Nix, Rietbergstraat 109, 7201 GD Zutphen.
Mr. J. W. F. X. de Rijk, Prinsen Bolwerk 10, 2011 MB Haarlem.
Ds. A. van Santen, Kruitmolenlaan51,4337 KP Middelburg.
A. G. van de Stam-Grootherder, Joh. Huizingalaan 45, 1065 HM Amsterdam.

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