
GENIETS

   In De Nederlandsche Leeuw, jg. 76 (1959), kol. 263, was door mij

aangaande François Geniets, zoon van Anthonis Geniets (de jonge) en

Clementia Cassiopijn, die als j.m., adelborst onder de guarde van

sijn furstel. genade den Prince van Orangien, op 10 november 1619 te

Loosduinen geref. (inschrijving in 's-Gravenhage geref. Grote Kerk)

huwde met Anneken Lamotius, opgemerkt:

François had wellicht nog een voorkind, Maritgen Fransdr. van
Genits, tr. Louris Huybertsz. Hooghduyn, van welk echtpaar een
drietal testamenten uit de jaren 1639-1655 bekend is . Hun1

kinderen namen de naam Van Genits aan, een zoon Frans heet
eenmaal zelfs "den Ed. Jo  Francoys Laurissen van Gnits" . Tochr 2

moet daargelaten blijven, of een afstamming van François
Geniets met respectieve leeftijden te verenigen is.

   Het voorbehoud aan het slot van dit citaat is terecht gemaakt. Op

7 juli 1610, tijdens het Twaalfjarig Bestand, is te Mechelen in de

St. Romboutskathedraal het huwelijk van "Lauwereys Huybens" en "Maria

Geniets" ingezegend; een "Franchoys Geniets" fungeerde daarbij als

getuige . De bruid kwam rechtstreeks uit Mechelen; zij was katholiek -3

evenals haar nakomelingen te Wassenaar trouwens. Van een (eventueel

illegitieme) afstamming van de naamdragers Van Genits te Wassenaar

van het om politieke en geloofsredenen uit Mechelen naar de

Noordelijke Nederlanden uitgeweken geslacht Geniets is niets

gebleken.

   In enkele sinds 1982 gepubliceerde kwartierstaten is met het door

mij gemaakte voorbehoud onvoldoende rekening gehouden . Nu de4

afstamming als zodanig onhoudbaar gebleken is, dienen de

desbetreffende kwartieren te vervallen.
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