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wat 1s "c;enealoc;1e" 1 

1 e. Genealogie is de kennis van ons eigen geslacht en dus als 
zoodanig een deel der geschiedenis van ons volk. 

2e. Wij vormen slechts een schakel in den keten der geslachten. 
Het is dus vanzelfsprekend onze plicht tegenover onze nakome
lingen, dat wij de kermis en geschiedenis onzer eigen voorzaten 
verzamelen, om hen later deze gegevens over te kunnen dragen. 

Je. Voor het heoefenen der Genealogie hehoeft men hcusch geen 
geleerde te zijn. Gezond verstand en liefde voor eigen familie 
en volk zijn reeds meer dan voldoende. 

4e. Genealogie is geen voorrecht van stand of wtd, iedereen immers, 
die slechts enkele uren per week hestecdt aan de genealogil', 
komt met weinig of geen uitgaven in korten lijd, tot de door he111 
hij de aanvang niet verwachtte resultaten en hij ziet uit het 
verleden een nieuwe wereld van flitsen lot verdieping der kennis 
van zich zelf en zijn nakomelingen oprijzen. 

M. l<ILSDONK 

het kasteel van ho1u1 namJ noenmonb 
Men heeft Lirrrhurg wel eens het land der kasteelcn gcnol'rtHI 

en kredtt, gern provinde van ons vaderland is zoo rijk aan k;1stecle11 
en ,1dellijke huizingen of hofsteden als Limhmg. 

Wij hrengen thans in gedachten een hezoek aan het kasteel 
van Horn hij Hoermond, het stamhuis der oude heeren, later graven 
van /lom, waarvan de laatste was de hekende Uraaf van· Horn, 
l'hili/JS Vllll Mo11t11wrcuçy, die met den Grnaf ta11111rn11l Vll/1 ERIIW/ld 
op 5 Juni 1568 op het schavot te Brussel het leven liet. 

llet land van llorn, dat in de oudste leenregisters voorkomt 
onder den naam van "Baronie van het land van Eyck (Maeseyck)" 
of "Baronie van Maasland" heeft oorspronkelijk deel uitgemaakt 
van het grnafschap Loon, waarvan het in later tijden als een 111ar111e
lijk leen zou zijn afgespleten. 

Het hestoml uit het dorp van dien naam, en 11it de gemeenten 
Haelen, B11ggenu111, Nunhem, Roggel, Heythuysen, Neer, Geysti11gcn, 
Ophoven en Heel, met welke laatste plaats men het aan Heel 
grenzende Beegden moet verstaan. Bovendien hchoorden aan de 
l-leeren en later <haven van Horn, de heerlijkheden Weert, Wessem, 
Breugel, B1111dtout en Cortessem, welke overigens met het land 
van Horn in geen rechtstrecksche betrekking stonden. 

Tot de voorrechten van den Heer hehoorden voorts de erf
voogdij over Thorn en Neeritter, het recht om in de Maas te visschen 
en om de delicten te straffen op heide oevers dezer rivier, in zoo
verre zij het gchied van Horn langs stroomde. 

Over de oudste Meeren van Horn en 111111 afkomst heerscht 
onzekerheid. 

l)e eerste over wien iets meer bekend is, is Willem /, lleer 
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van Horn, die 15 Mei 1219, 1i1ct toestemming van Enge/hert, Aarts
bisschop v;m l(eulen, door afstand van den Abt van St. Pantaléon, 
het dorp Wessem, waarover hij voogd was, met aanhoorigheden 
in erfpacht ontving, tegen een jaarlijksche rente van veertien 
Keulsche marken. 

Hij overleed in of omstreeks 1240 en was gehuwd met Marga
retha, dochter van Dirk, Heer va11 Allena, en van Margaretha va11 
Cleef. 

Zijn zoon en opvolger Willem Il erfde in 1241 de heerlijkheid 
Altena van zijn oom Dirk, l-leer van die plaats. Hij was de eerste 
van zijn geslacht, die het land van Horn met dat vn11 /\ltena ver
eenigde. l:en oorkonde van het jaar 1244 hezegelde hij met de 
wapens van l lorn en Altena. 

Hij was de eerste ondervoogd over de rijksahdij Thorn, en tevens 
de eerste zijner familie, die den titel voerde van opperjagermeester 
des lJnitschen Wjks. 

In 121i4 hevnnd hij zich met de koningen van Engeland, Schot
land en Sicilië op het steekspel van Coi11piègne. 

Hij stierf in genoemd janr en werd in de kerk van het klooster 
l(eizc.-hosch onder Neer hegraven. 

Zij11e tweede cchtgenootc Hedwigis, erfgename vnn Wickerade, 
Crnnendonck en Eindhoven, schonk hem vier zonen en een dochter, 
Margaretha, die de echtgenoote werd vnn Albert van Voorne, Burg
graaf van Zeeland. 

De oudste 1-0011 Willem II I, Heer van Horn, hield in den slag 
van Woeringcn (5 Juni 1288) de zijde van den Hertog van Brnbnnt. 

Bij akte van 12 Febr. 1299 legde hij met zijn zonen Dirk, 
Proost van den H. Verlos~er te Utrecht, Willem, zijn oudste, Gerard 
zijn jongste zoon, en zijn zoon Engelbert van Horn, l<anunnik van 
St. Lambert te Luik, de verklaring af, niet te hebben deelgenomen 
aan den moord op Floris V, Graaf van Holland. 

Hij sneuvelde in 1304 met zijn reeds genoemden zoon Engelbrrt 
in den slag van Zierikzee. Zijn stoffelijk overschot werd in den graf
kelder zijner familie in tie kerk van het klooster Keizerhosch bijgezet. 

Zijn eerste ed1tgenoote heete Margaretha van Loon; de tweede 
Beatrix ,,,,,, /Jml,anl, welke eene dochter was van /-lrmtril, //, 
Herto~ van Brabant, en van Sophia van Tllüringen. 

Zijn zoon en opvolger Gerant I, Heer van Horn, voerde in 1307 
een hardnekkigen krijg tegen Jan van Arckel, welke oorlog het 
volgend jaar, door tusschenkomst van Willem van Avesues, Graaf 
van Henegouwen, eindigde. · 

Gerard vt111 /lom verbrak alras de overeenkomst van l Dec. 
1282 in zake de erfvoogdij over het sticht Thorn en trachtte door 
moord en roof de omle toestanden weer in te voeren. Hij en zijn 
handlanger, zijn ondervoogd, Oo,l/ried van Slaferbeccl<, werden den 
11 Juni 1:H4 om die reden in den kerkelijken ban ~edaan door den 
officiaal van Luik. Na een harden strijd van zes Jaren besloot hij 
eindelijk zich aan voormelde overeenkomst te houden. 
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l lij overleed 3 Mei 1333 en werd hegrnve11 naast zi_jne eerste 
echtge11011le Jamma van l.,'IH'<'II, erfgename van <iacshcck, l lcrnlal, 
Beausignics, enz., i11 het koor der Car111rlielt•11-kcrk te Brussel. 

Zijne tweede echlgenootc Ermg,mlis 111111 Cfl'l'f sth:htle in I J:iO, 
met toestemming hmer zonen Virk, Jan en God/ried, in het klooster 
üedhurg jaargedachtenissen voor haar mar,, haar stiefzoon W ill,w IV 
(die volgt) en dochter Margaretha, echtgenoote Vélll /-lc11drik J l l, 
l-leer van de Lerk (1339-1342). 

Willem IV, lleer van Horn (13:iJ-1:143) errde van zijne nkht 
Beatrix 11a11 Lcuvm (omstr. 1339 overleden) de mooie en rijke landen 
van üaesheeck, Leetïw, Herstal en Montcornet, en overleed in 1343. 

Zijne echtgenoote Otia, Vrouwe van Putten en Strijen, schonk 
hem o.a. een zoon Gerant Il, Heer van Horn (134:J-t:J4!'1), over wien 
alleen hekellll is, dat hij 21> Sept. 1 :'45 in den slag van Stavoren 
sneuvelde. 

Hij went als llcer van Horn opgevolgd door zijn halfbroeder 
Willem V, die tot moeder had Elisal,eth van Clce/. 

IJezc heer was één der getuigen van het huwelijksverdrng, dat 
7 Febr. 1357 werd gesloten tusschen IJit'lc //, Heer van 1-leinshcrg, 
later Ornaf va11 toon, en Phili1111i1w va11 Gulifc. 

Zijne echtgenoote lst1hrlf11, dochter vnn Jan, Heer \lclll Arlcel, 
en lfrmg1mlis van l'll'I'/, schonk hc111 drie kinderen : 

Willem V 1 (die volgt); Dirk, Bisschop van Osnnhr!ick, en 
Maria, echtgenoote van 1/emlrik, Heer va11 Gemeu. 

Willem V /, Heer van Horn, schonk 20 Mei 1374 aan zijne 
cchtgenoote J<1/t01111a Vtlll Loott, genaamd 1-feinsberg, dochter van 
Qo1t/ried, Graaf van Loon, !-leer van Heinsherg en lJalenhroeck, 
en Plrilippi11a va11 Gulilc, een lijftocht van 800 goudgulden, bctaal-
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haar te r~nermond, en vnstgezet op het land van Horn. Ook richtte 
hij I Mnart l:i78 te Weert het gilde der wollenwevers op en schonk 
5 Mei 1414 aan die pla~ts _een privilegie!>rief, waarbij dri,e jaar
markten, nl. op St. 80111fac111sdag (5 Jum), St. Jans~Olithoofding 
(29 Aug.) en St. Barbara (4 Dec.) werden verleend, e11 eveneens 
een wekelijksche markt op Zaterdag. 

Hij sneuvelde 25 Oct. 1415 in den slag van Azincourt 
Van zijn eenigen zoon en opvolger Willem V 11, Heer van 1-lorn, 

is ons alleen hekend, dat hij 20 Jan. 1419 aan de stad Weert b,,sch
recht schonk; en den 10 April 142:J de verklaring aflegde, dat de hof 
t'Genloe te Ophoven, in hezit van Godfried van Vloclrop, een vrijleen 
was en geen mansclrnp verschuldigd was aan de heerlijkheid Horn. 

Hij overleed 21 Juli 1433 te Aken en werd in de lJominicaner-
kerk aldaar hegraven. 

Zijn echtgenoote .f 11h,11111a va11 Mo11tig11J1 schonk hem een zoon : 
.fal'IJb /, Heer en sedert 1450 Graaf van Horn. 
Oedme1Hle zijn minderjarigheid kwam hij onder voogdij te 

stann vnn 1-'r<'tfcrik, Oraaf van Mettrs, en nanvaardde in 1439 zelf 
het bestuur over het land van Horn. 

In den strijd t11sschen 1\d11lf, Hertog l'tltl IJt'l'g, en llmoltf """ 
Egm1111d, over de erfopvolging in het Herto~dom Geit/er ktms hij 
de pnrtij vm1 lantstgenoemde. 21 Maart 1446 gaf hij aan de stad 
Weert een privileRie van landrecht; 11 Nov. 1447 stichtte hij ver
schillende jaargetijden, voor de zielerust van zijn vader, 111 de 
kerk van het klooster der Dominicanen te Aken, ann welk klooster 
hij ook de groote en kleine tienden in de parochiën vnn Ophoven 
en Orymellslo g:tf. Ook heeft hij het zijne hijgedragen in de her
vo1111ing van het klooster St. Elisahethsdal, dat 7 April 1435 hiJ de 
congregatie v,111 Windesheim, onder de rrgels van den 1-1. Aug11st11111s 
staande, werd ingelijnt. In 1464 richtte hij te Weert het timmer
amhacht op. Hij trnd omstreeks 1470 in de orde der Minderhnmlers 
en wel volgens de overlevering in het klooster te Mulst ; hij vestigde 
zich later in het door hem gestichte klooster te Weert, waar hij 
3 Mei 1488 overleden is, en in de kerk hegraven werd. 

llij was in 1448 gehuwd met jt1h,mm1 va11 Meun; (nverl. op het 
kasteel van Woudrichem bij Workum 2 April l41il ; hegraven in de 
kerk van het klooster St. Elisahethsdal te Nunhem), dochter vnn 
Fred<'rik en E11g"1/1rrla van Clee/. 

Daar zijn oudste zoon Willem op 29 Mei 1453 01) vierjarigen 
leeftijd was overleden (hij werd hegraven in de kerk der Benedic
tijnen van i\nchin, niet ver van Mo11tig11y), werd hij als Graaf van 
llorn op~cvolgd door zijn twe~de zoon : 

Jact1l1 Il ( 1471-1502), dien wij voor het eerst als regccrcnd 
Oraaf vermeld vonden 28 April 1471, toen hij te Weert het kleer
makersamhacht oprichtte. 

2:J Feh. 1482 schonk hij een privilegie-hrief nan de heerlijkheid 
We_ert, waarhij o.a. de heide tusschen de inwoners van Weert en 
Nederweert werden verdeeld. 21 Juli 1501 legde hij den eersten 
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steen der nieuwe kerk te Weert; 14 Dec. 1501 bezegelde hij het 
huwelijkscontract van zijn zoon Jacol1 /// en 29 M~i 1502 verhief 
hij Bocholt hij Weert, om het aan zijn schoonzoon Ei>crard va11 da 
Mard<, Graaf van Arenherg, te schenken. 

Hij overleed 8 Dcc. 1502 en werd begraven in de Minder
hrocderskerk te Weert. 

Zijn in 14fi0 gesloten huwelijk met Philippotc van Wiirttcmbcrg 
(overl. 4 Juni 1475, hegraven i11 de Minderhroederskerk te Weert) 
bleef kinderloos ; terwijl zijne tweede echtgcnnote .Jolu1111111 van 
Brugge (overleden 5 Jm1. 1502, begraven in de Ohservantenkerk te 
Mechelen) hem de volgende kinderen schonk : .Jaco{J 111 (die volgt) ; 
Margaref/1(1, gehuwd. met Everant van der Marc/,, graaf van Aren
berg ; Amelia, 
priori 11, van 
het klooster der 
J\11gustinessen 
te Weert; en 
Jan (die even
eens volgt). 

Jacot, 111 
(1502-15:J 1) 
werd 18 Oct. 
1500, geduren
de het leven 
zijns vaders, 
voor het hof 
van Curingen 
met het grm1f
schap Hori1 enz. 
beleend en ver
nieuwde deze 
heleening 5 Mei 
1506. 

In Januari 
1512 werd hij 
door de Gelder
schen te Wor
cum gevangen 
genomen ; e1i in 
1519 met een 
7.ending naar ~are! van Egmond, hertog van Oelder 

het hof van 

.,. 

Engelmul belast. Ofschoon hij driemaal gehuwd is geweest, resp. 
met Margt1relht1 Vflll Croy (overl. 17 Febr. 1514, hëgraven in de 
Minderhroederskerk te Weert) ; Cla11tfi11t1 l'tlll S,11,ore (overl. 2 Mei 
1528) en A1111a Vtlll 81111rgoflttië (overl. in 1551 ), dochter van A,tolf, 
heer van Be)'erm, Vcre en Vlissingen, en van i\1111t1 MIi Glimcs
Berghes, hieven al deze huwelijken kinderloos. 
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llij overleed 8 Aug. 1531 en werd in de Minderbroederskerk te 
Weert ter aarde besteld. 

Zijn opvolger Jan, Graaf van Horn (1531-1540) was voorheen 
proost van St. Lamhert te Luik geweest, deed afätand van de 
J.teestelilke waardigheid en huwde met Anna van Egmond, dochter 
van Floris, Oraaf vt111 Buren, en van Margaretha va11 0/imes
Berghes; weduwe van Jose11/1 van Montmorenn•, heer van NevelJ!. 

Op 27 Aug. 1531 werd hij met het graafschap Horn en de 
heerlijkheid Cortessem beleend ; 3 Sept. 1531 verklaarden hij en zijn 
echtgenoote, verkocht te hehhen voor duizend overlandsche keur
vorsterlijke· enkele rijnsche gomlguldens, aan den eerzmnen Joost to 
Puth, van Venlo, hurger der stad l{oermond, en zijn erven, hun 
~ehcele korentien«le, groot en klein, niets daarvan uitgezonderd, 
111 hun kerspel van l lorn ; en eveneens de griend langs de Maas te 
Hom. 

Nadat hij 23 Juni 1538 van den bisschop van Luik toestemming 
had verkregen 0111 over zijn leengoederen te beschikken, maakte hij 
28 Nov. 1540 zijn testament en liet het vruchtgebruik zijner heer
lijkheden en goederen aan zijn vrouw A11lla va11 Eg111011d en den 
eigendom ervm1 aan zijn stiefzoon Philips van M1mlmore11çy. 

Hij overleed IO Dec. 1540. 
l'hili11s l'all M011lmom101, in 1524 geboren, kwam aan het 

1-fof van den l(oning van Spanje en werd er met eeremnbten en 
waardigheden begiftigd. Achtereenvolgens werd hij hopnrnn van de 
lijfwacht van den koning, stadhouder van Gelder en admirnal der 
Nederlanden. Koning Philips schonk hem de orde van het Gulden 
Vlies en hel.istte hem met het opperbevel over de vloot, die hem 
(den koning) naar Spanje zou voeren. De Graaf verhleef daar van 
1559 tot 1563, keerde toen als lid van den Raad van St.ite naar de 
Nederlanden terug. 

Hij verbond zich met de edelen tegen Gra11velle en was ook 
tegenwoordig bij de vergadering der edelen t.r. Breda en Hoogi;traten, 
maar behoorde niet tot de .1nderteekenaars van het verbond. 

Hij bevond zich te Brussel, toen Alva 22 Aug. 1567 deze i;tad 
binnentrok. Hij werd door den Hertoç met de grootste minzaamheid 
ontvangen, en den 9 Sept. van dat Jaar ten eten genoodigd ; deze 
liet hem t:rhter na den maaltijd door Hiero11imo de Salit111as, burcht
voogd van Portorole, gevangen nemen. Hij en de Oraaf va11 E,!moml 
werden eerst te Brussel in afzonderlijke vertrekken opgei;loten, 
daarna oncler een aanzienlijke krijgsbedekking op 23 Sept. 1567 
naar Oent gevoerd en den :leien Juni 15fiR naar Brussel teruggevoerd, 
Mier werdén fi:l punten van hesdrnldiging tegen hem ingebracht 
en twee dagen daarn11 het doodvonnis aan hem voltrokken. 

Zijn stoffelijk overschot werd in de kerk van Weert ter aarde 
besteld, waar zijn graf 5 Nov. 1839 op last van den Weertschcn 
kerkeraad werd geopend en onderzocht. 

Den 9 Juli 1841 werd op kosten en op last van Koning Willem 1 
op zijn graf een nieuwe lijksteen geplaatst. 
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Zijn huwelijk met Walburgis van Nie111vc11aer (overl. 25 Mei 
1600), dochter van Willem en van Anna 11a11 Wied, hleef kinderloos. 

Zijne echtgenoote, die een Calviniste was, liet in 1566 bij 
afwezigheid van haar gemaal oogluikend toe, dat te Weert tweemaal 
werd gebeeldstormd. 

Wijl Floris van Monfmorençy, Heer van Montigny, de broeder 
en erfgenaam van Philips, geen kinderen naliet, verklaarde het 
leenhof van Curingen bij vonnis van 18 Dec. 1570, dat het land 
van Horn hij gebrek aan mannelijk oir en hij faute de rclief mm den 
Bisschop van Luik in zijne hoedanigheid van Graaf van Loon was 
vervallen. 

Tegen dit vonnis zijn verschillende helanghebbemlen opge
komen, omdat het geen rekening hield met het fidei-commissum 
van Grnaf Jan 1•a11 /lom, waarbij door den Luikschen Bisschop 
Cornelis 11a11 Berghes in 1538 was toegeslé1an, dat het leen Horn 
aan den spinrok kon vervallen, waardoor de leenheer afstand had 
gedaan van zijn rechten. 

Wat het kasteel 110111 betreft, dat werd sedert dien door een 
rentmeester van den Uisschop van Luik bewoond, en na de hezit
neming en opheffing van het Bisdom Luik door de rranschen in 
1793 1i1et tochehooren hij de rramche domeingoederen ingelijfd. 

Op 12 April 1798 werd het publiek verkocht en aangekocht 

Ue ft>rerhlsh•llh1,: vn11 F.11111011d en l/11nrnr. nnve11: het sdrnvnl wnnrnp ,Ie e,lrlrn 
knlclt-n 

1
, tie heul he~IIJ~t !tel md hel 1wm111I ; linie~ hc11c1h,11 : 'I 11mflel van 1'11111,111,t, 

rechts , nt vnn 1/onrn, ; In 't midden het lenlnnnstellen vnn de nfgeho11wc11 llooltlen. 



voor 5.510.000 francs door eten heer Marcel Gerard Magnée, ten be
hoeve van zijn zoon Marcel Joseph. 

Deze laatste was advocaat, aanschouwde 13 April 1756 te Luik 
het levenslicht en overleed te Roermond 3 Dec. 1829. 

Zijne echtgenoote Rose Philippit1e Marie de Br/le/roid, die 
6 Nov. 1846 op het kastrel Horn overleed schonk hem een zoon 
l?ol1ert11s Marcellus Amold11s Magnée ,te lfom, overleden op het 
kasteel Horn 15 Juli 1858, lid der Provinciale Staten van Limhurg 
en hurgemeester van Horn, echtgenoot van Cafharit1a Elisabeth 
Josephit1a l?ollertim, de Brlle/mi,f. 

f-lun zoon Uo11 Armamf llyacinthe Alag11ée ,te /lom, was achter
eenvolgens lid der Provinciale en der Oetkputeerde Staten van 
Limburg en van de eerste J(m11er der Staten Oeneraal, en hurge

·meester van I lom. 
Hij overleed op het kasteel 14 April 1902 en was gehuwd met 

Jvr. Maria J\rma />efronella ll11berfit1a Pelif /J'0111lml111rgh, die als 
zijn weduwe 21 Maart HIOli op het kasteel llorn overleed. 

Daarna werd het kasteel hewoond door hun zoon Nobert 1'hé11tlore 
Odave All1erl Joseph Uon Mag11ée de /-lom, die aldaar 28 Juni HJ35 
overleed, en wiens weduwe Pa11liue Nathalie Caroline ll11l11•rfi11e, 
Burggravin Vtlll. Aelfenle11, met hare zonen, er thans nog woon-
achtig is. · 

tW€€ sp,n11t€n v~n €€Il st~m 
Raymak€RS-JOOR0€11S 

JAN VEl~ZIJL. 

Geheel onafhankelijk van elkaar ontving Ik van twee ver
schillende famllles het verzoek te trachten het onderzoek naar 
den oorsprong hunner familie hooger op te voeren. Het onder
zoek, inet behulp van trouw- en doopboeken In het Rijksarchief 
aanwezig, was omstreeks 1650 vastgeloopen. 

Het merkwaardige was, dat belde families hun oorsprong 
zochten In het dorpje Bakel (bij Helmond) en dat belden te
recht kwamen blJ Ray m a k e r s, hoewel de eene lamme later 
J o or d e n s en de andere R a y m a k e r s heette. 

Reeds meermalen had Ik met succes getracht In de "Cijns
boeken van Peelland", welke berusten In het "Huisarchief van 
de heeren van Helmond" en dat sinds 1920 is ondergebracht ln 
het archlefdepot van de gemeente Helmond, de afstammlngs
reeks van een of andere Peellandsche famllle een paar generaties 
hooger op te voeren. 

Voor een oningewijde Is het vrijwel onmogelijk uit deze regis
ters wijs te worden, doch een Jarenlange ervaring beeft mlJ 
daarin eenlge routine gegeven, zoodat Ik vrij spoedig succes kon 
boeken en de oorsprong van belde famllles kon opsporen en 
hun beider samenhang kon bewijzen. 
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Wij vonden daar in het cijnsboek, dat begint in 1621 '), als 
eigenaars van een bepaald perceel en dus als cijnspllchtigen 
vermeld: Die twee kinderen J o r d e n D a n i e 1 s. 

Later zijn voor datzelfde perceel als cijnsplichtigen aan
sprakeJIJk Goort Jan Jentfen en Claes Jorden 
Daniel s. , 

Het vermoeden ligt voor de hand, dat eerstgenoemde ge
trouwd was met een zuster van C l a es D an i e l s.2 ) Hij koopt 
het deel uit deze erfenis van zijn zwager en is pl.m. 1640 alleen 
cijnsplichtig voor dit perceel. 

Als Goort kort daarop komt te overli.lden, worden de wedu
we met haar twee kinderen als eigenaars vermeld. Wellicht 
krijgt zij nog een postuum kind na den dood van haar man, 
want het woord "twee" is doorgehaald en vervangen pl.m. 1642 
door "drije". 

In 1643 werd een nieuw cijnsboek aangelegd?) Daarin komen 
laatstgenoemde personen opnieuw voor en wel: De weduwe 
Goor t Jan J e n t ten met 3 kijnderen. 

Na haar dood staan te boek: De drije ki.lnderen (van) 
G o o r t J an J e n t te n: Jo r d e n, P e ter en H e n d r i k. 

De Jongste dezer krijgt het perceel (bll.lkbaar bij boedel
scheiding) toegewezen, want nadien staat hl.l alleen vermeld 
én wel als: IIendrick Goort Raymakers alias Jent
ten. 

Na zijn dood (pl.m. 1675) treedt op: De weduwe ende negen 
kl.lnderen van Hendrick Goort Raymakers. 

Uit deze gegevens is het volgend schema op te maken: 
J o r d e n D a n f e I s. 

M e r i c k e t na 1678. C 1 a e s. 
X ± 1625 

O o o r t J a n J e n t t e n. 
t ± 1640. 

Jorden Peter H e n d r i c k alias J e n t t e n 
-t ± 1075. 

X ........ 
Negen kinderen. 

liet feit, dat de nakomelingen van G oor t J a 11 J e n tie 11 

or J en t ten in de doop- en huwelijksregisters van Bakel wor
den genoemd Ray makers <"" van den ray- of wielenmakerl, 
doet ons vermoeden, dat dit wlelmakersvak door G oor t in de 
jaren 1620-1640 is uitgeoefend. 

1) J. lll'l'T<'ll. lnvrnt.nrls v. h. 11\llRnrchlef vnn Hrlmond, no. 140, poot 56 
vnn de hor.ndrrcljnsen. 

') J. Heeren. Inv. v. h. llulqarchlef v. Helmond, no. 140 (2e dl.l. poot !lO, 
en PORt 55 van de hoenderclJnRen. 

3) In 1678 wordt zij genoemd, Mnrlke, Wed. Ooort Raymakers. (Inv. 
H. A, Helmond, no. 571, post lSJ, 
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De toevoeging "alias Jentten" bij Hen d r l c k (pl.m. 16'15), 
duldt op een overgang In de naamgeving. 

Om verwarring te voorkomen, heeten de nakomelingen van 
J o r d e n R a y m a k e r s In de 18e eeuw en later J o o r d e n s. 
Hiervan stamt de tamme af, waarvan thans nog verschmende 
afstammelingen leven o.a. te Blerick (Venlo). 

Van Hen r Ic k stamt de famllle R a y m akers, die zich 
pl.m. 1690 te Helmond nstlgde en waarvan o.a. de fabrJkanten
famllle van dien naam stamt. 

Van P e t e r G o o r t R a y m a k e r s vonden we alleen ver
meld, dat hIJ fn 1662 als burgemeenter van Bakel den verlefbrfet 
van de Peel onderteekend·e. Mogelijk was deze ongehuwd. 
HEl,MOND. JAC. J. M. HEEREN. 

COJJlc\ cop,~€ 
FAMILIE NIF.ROP. 

Den 12 November 1844 savens 9 uure overleed ons Lieve 
kleljndochter Tr ij n t J e B a k k er In den ouderdom van bijna 
11 Jaar. Den 6 April 1845 snamlddags hnlf 5 uure overleed ons 
dierbare en gellevde zoon Pi eter In den ouderdom van 22 
Jaar en 25 daage. 

Op den 18 April 1845 savens 9 uure overleed ons waarde 
broeder Dl r k J an s N I erop in den ouderdom van 61 Jaar. 

Op den 9 augustus 1845 smorgens 7 uure overleed ons Ge
liefde en Dhirbaare zoon J a c o b S c h u l t N l erop In den 
ouderdom van 23 j1\ar 9 maande en 9 dagen. 

overJr.den den 13 April 1862 An t Je BI er ha a 1 der ln 
den ouderdom van 31 Jaar 36 weken 4 dagen. Echtgenoot van 
D I r k N I erop nagelaten 5 kinderen teJong om hun verlies 
te knnnen beseffen. 

T r IJ n t .. 1 e p;r.boren den 10 October 1861. 
OverJeden den 26 Maart 1862. 
C o r n e J I s Geboren den 5 Februarlj 1854. 
Re IJ er Geboren clen 20 Augustus 1856 zijn overleden 3 

januari 1929 In den ouderdom '12 jaar. 
Jan Geboren den 12 November 1858. 
Dl e uwer t Je Geboren den 12 Maart 1860. 
Oravehage Joubert:ttraat 71 den Haag nalaten 6 klndren 

en ktr.lnklndren. 
overledm den 2'7 November ml 1 de heer D. N l erop in 

den ouderdom van 84 Jnar 3 maanden 6 dagen. 
Overleden den 21 Mei 1917 den Heer J. D. N Ier op ln den 

Ouderdom vnn 58 Jaar 5 maanden 9 dagen. 
Den 27 December overleed mijn geliefde man in den ouder

dom van 70 jaar in het Jnnr 1931. P. Kempen, echtgenoot 
van Dl e u w e r t J e N i e r o p. · 



Den 21 januari overleed onze gellefde Broeder c. Nier op 
Dz. In den ouderdom van bijna 77 jaar 1932. echtgenoot van 
Jan the Bouwer. 

Den 17 Jull 1932 overleed Mevrouw de wed. J. N l erop, 
geboren E. Sas, 70 jaar. Nalatende 13 kinderen. 

DIEUWERTJE NIEROP, GEB. KEMPEN. 

l1Jst Vc\11 pensonen wonenbe op Jc\Vc\ 111 1s23-t825, 
G€BOR€11 111 tnc\Lc\kkc\ of 111 VOOJHl1ÖI€ (slot) 

Rosa r i zo, Laurens de, Malakka. Mal. kust. 27 jaar. 
1805 te Soerabaja. Handelaar. Volgens Jav. Crt. nr. 3 van 1831 
Is overl. de burger L. d e Ros a i r o. 

Ros s, Pieter, Malakka. Mal. kust. 29 jaar. Malakka. 
Smid. 

R o w, Ad re w, Calcutta. Bengalen. 23 jaar. Palembang. 
Klerk. · 

Rutte r, W i 11 e m Joseph, Madras O.I. 21 jaar. Batavia 
Batavia. Koopman. overl. zie Java Crt. 90, 1829. 

Schlrcoré, Michael.Zacharias, 1-1-'24. Calcutta. 
Bengalen. 36 jaar. Chinsurah. Z.B. 

Set h, P h 111 p, Madras. Kust Cormandel. 40 jaar. 1-1-'24. 
Semarang. Koopman. 

Si e m on, Marc ar, Calcutta. Bengalen. 22 jaar. Particulier 
te Soerabaja. 

Smith, Johan Frederik, Botunbaith. 56 jaar. 1780. 
Ass. Res. van Toeban. In 1824 gepens. en over!. 

Sm l t h, Louis, Chinsurah. Bengalen. 1-1-'24. Chinsurah. 
Z.B. 

Spanoghe. Jean Baptist, Madras. 28 jaar 2-3-1807. 
Ass. Res. te Lebak i.h. Regentschap Bantam. 

Spring e v e Id, W 111 e m, Malakka. Mal. kust 35 jaar. 
Malakka. Visscher. 

S J> ij kerm an, Jan, Malakka. Mal. kust 55 jaar. Malakka. 
Burger. 

S uk e as, John, Calcutta. Bengalen. 1-1-2420. jaar. Chln
surah. Part. klerk. 28-1 naar Calcutta. 

Te s s è n s oh n, Hendrik Care I, Malakka. le klerk b. d. 
onder-Inspecteur. 1824. Ass. ontvanger der Inkomende en Uit
gaande Rechten te Riouw. 

Te s se n s oh n. N l c o 1 a a s C as per. Malakka. Mal. kust. 
26 Jaar. Malakka. Z.B. 

T hom a z i u s, Care 1. Malakka. Mal. kust. 26 jaa1·. Ma
lakka. Z.B. 
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T I t s I n g h, W 111 e m, Chlnsurah. Bengalen. 31 Jaar. Sema
rang. Waarn. Inspecteur b. d. Waterstaat. 3-2-'24 naar Bat. ver
trokken als sef!retarls f'n Fiscaal b. d. Regtbank van Ommegang. 

V a l b e r g, W l l l e m H e n d r l k, Malakka. Mal. kust. 25 
Jaar. Malakka. Klerk en procureur b. d. Raad van Justltle. 

Veen hulzen, W f 11 e m van, Jr., Malakka. Mal. kust. 
33 Jaar. Malakka. Burger. 

Veer, Abraham Leonard de, Neganapatnam O.I. 64 
Jaar. Batavia. Z.B. Overl. 26-12-'26. Zie Bat. adv.blad 52. 1826. 

V el Re. Ab r aha m An t h on 1.1, Malakka. Mal. kust. 54 
Jaar. Malakka. Lid v. d. Raad v. Justitie. 1824 benoemd tot Pre
dikant v. d. Raad. 

V e l g e, C h r l R t l Il Il n J Il C O b U s, Malakka, Mal. kust. 
24 Jaar. Malakka. Stuurman op een pàrt. vaartuig. 

V e I ge, J a n H e n d r I k, Malakka, Mal. kust. 27 jaar. Ge
zagvoerder v,m een part. vaartuig 1824 benoemd tot pakhuis
meester te Rlouw. 

Ver boon, Charles, Chlnsurah. Bengalen. 1-1- 24. 30 
Jaar. Chlnsurah. Schoolmeester. 

Ver boon, Wllem Hendrik, Chlnsurah. Bengalen. 1-1-
'24. 76 jaar Chlmmrah. Z.B. 

Waage, Johannes Hendrik. Cochln O.I. 1-8-'23. Ba
tavia. Klerk. 

W a 1 be e h m, Johan Hen d r 1 k, Pera. Mal. kust. 29 Jaar. 
Malakka. Collecteur v. Rtouw. 

W a I me r, Thomas, Calcutta. I. 29 Jaar. Batavia. zeeman. 
We I d er h o l d, A bra h a m Ju 11 u s. Malakka. Mal. kust. 

30 Jaar. Malakka. Schipper. 
W e s t e rh o u t, J o h a n n e s B a r t h o I o m e u s. Pera. 

Mal. kust. 28 jaar. Malakka. Kl~rk b. d. Raad van Justltle. 
W e s t e r h o u t, N l c o l a as H e r m a n, Malakka. Mal. 

kust. 26 Jaar. Malakka. Burger. 
Wfederhold, John Arnold, Malakka, 29 jaar. Pas

saroean. Koopman. Blijkens Bat./adv.blad 41, 1825 Is 30-5-1825 
te Malakka overleden A. J. W leder hold, doch blijkens Bat. 
Crt. Nr. 83, 1827 verlaat hij voor korten tijd Java. 

W 11 her, O o d hard, Malakka. Mal. kust. 30 Jàar. Ma-
lakka. Z.B. . 

• W f n d, J o h a n n e s B a r t h o l o rn e u s d e, Malakka. Mal. 
kust. 27 Jaar. Malakka. Koopman. 

W f n ter, John, Sa dras. Kust van Kormanclel. 1-8-'24. 
26 Jaar. Palembang. Klerk. 

Yo u n g, C har Ie s Bart n g, C11.lcutta. Bengalen. 1-1-'23. 
21 Jaar. 1823. Koopman te Batavia. 
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Y o u n g, W i l i a m, Bengalen. O.I. 35 jaar. Koopman te Ba
tavia. 

Ziegelietsz, Adriaan, Malakka O.I. 38 jaar. Res. 
Kommles der ink. en uitg. rechten te Japara. 

Zout man, Hendrik, Cochin. W. kust van Indië. 21 Jaar. 
Menado. Klerk. K. 

een c,enei\loc;,sche puzzle, onöanks öen 
tnm<:;€l1Jk€n st~nö 

Dikwijls hoort men beweren, dat het bewerken van een 
stamboom of van een kwartierstaat eerst de moeite waard wordt, 
wanneer men is gekomen tot vóór het jaar 1812, daar men clan 
op de Archieven is aangewezen, terwijl voor gegevens van 
den tijd ná 1812, men slechts den Burgerlijken Stand hoeft te 
raadplegen. Even snuffelen in de tienjaarlijksche alphabetische 
klappers, en het is klaar 1 

In verreweg de meeste gevallen is dat inderdaad zoo. Ik 
wil U hier echter aantoonen, dat de gegevens van den Burger
lijken Stand alléén soms niet voldoende zijn er dat clan het 
Bevolkingsregister ons langs omwegen misschien, op den goeden 
weg brengt. 

Uitgangspunt van dit onderzoek was de huwel~Jksakte van 
Julien Wal pot en An gen let a Roer dink ho I cl er, 
den Haag 31-3-1886. Hieruit bll.ikt, dat de bruid 22 jaar oud wns, 
geboren te Texel, wonende te Maurik (Gld.> en dochter van 
Engel be r t u s Roer cl in k hol cl er, wonende te Maurik 
en Anna Maria van der· Rij cl t, overleden. BIJ navrnag 
te Texel bleek zij op 23-3-1864 geboren te zijn, het huweli.lk 
van haar ouders was er.hter niet aldaar gesloten. Het meest voor 
de hand lag nu, de overlijdensakte van Anna M. v. d. Rij cl t, 
op te sporen. Daarin zou immers de geboorteplaats van cle brulcl 
vermeld staan, die in vele gevallen ook de plaats is, waar zij 
huwt. 

Bij het huwelijk van An gen let a R. (31-3-1886, den llang1 
moest, daar Anna M. v. d. RIJ d t blijkens de akte overleden 
was, een afschrift van haar overlijdensakte overgelegd zijn en 
daar dit huwelijk na 1842 plaats vond, moest dit afschrift, met 
de andere bijlagen, berusten bij de Arrondissements-Rechtbank 
te den Haag. In dit afschrift stond vermeld, dat zi,I 30-3-1877 
te Alkmaar overleden was. Ook te Roosendaal werd clc hnw<'
lijksakte Roer cl in k ho 1 der/ v. cl. Rij et t niet gevonden. 

Toen volgde ik het spoor van den bruidegom. Eerst zocht 
ik zijn geboorteplaats. Hij woonde in 1886, toen zijn dochter 
An gen let a huwde, te Maurlk. Het Bevolklngimiglst.cr van 
deze gemeente vermeldde, dat hij in 1830 te Winterswijk geboren 
was. Te Winterswijk, in zijn geboorteplaats, vond het huwelijk 
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evenmin pJnats. Bovendien kon het Bevolkingsregister omtrent 
zijn vertrek uit die gemeente slechts opgeven, dat hij tusschen 
1837 en 1852 afgeschreven was. Dit spoor Uep dus doodl 

We troffen hem daarna voor het eerst weer aan In 1864, 
op Texel, reeds gehuwd (zie boven). Het BevolklngRreglst'!r van 
Texel bevat omtrent dit gezin slechts de mededeellng, dat het 
In 1864 Ingeschreven Is. De kans, dat Ik zou vernemen, -van
wáár het kwam, was dus weer verkeken 1 

Zijn vrouw overleed, zooals boven gezegd, In 1877 te Alkmaar. 
Het Bevolkingsregister van Alkmaar was dus de volgende In
stantie, dle ik raadpleegde. Eerste vraag: waar gehuwd? Ant
woord: ,,onbekend", Tweede vraag: vanwaar Ingeschreven? Ant
woord: ,,11-8-1876 vnn Hoogwoud". Derde vraag: geboorteplaats 
vnn zl.Jn eerste kind? Dit vroeg ik, omdat deze geboorteplaats 
misschien de plaats was, waar het huwelljk gesloten was. Ant
woord: ,,Texel, 8 Ju!I 1865, naam: Oer i t W 1 11 e m". Daar zijn 
dochter An gen let a echter reeds 23-3-1864 op Texel geboren 
WRS, sloeg cleze Inlichting blijkbaar slechts op de oudste der In is,, te Alkmaar wonende kinderen. Wederom had ik geen 
enkel succes. · 

In Hoogwoud begon het te dagen. Van het Bev. Reg. vernam 
ik. dat zijn eerste clochter, John n n R. Ger cl In n, op 13-3-1862 
te Bergel.lk, IN.-B., geboren was. Ik wns nu vóór eten geboorte
datum van A n g en I et a gekomen, dus dichter bll het huwe
}Ok van haar ouders. In Bergeijk vond ik dan eindelijk hun 
huwelijk opgf'teekend, 5-10-1801 ge11loten. Al deze moeite was 
uoocllg, om een lmwelljksakte te vinden van slechts 80 Jaar 
geleden. 

De Rkten van den Burgerlijken Stand zijn dus, van genealo-
gisch standpunt bezien;- onvolledig. Drs. TH. O. A. BOS. 

c;enec\LOC,ISCh€ sn1ppeQS 
Uit het llrn•. lJ11,,,,1111r1, Ct1prlle N. Rr. werden door mij de 

volgende inlel'essante grgevens e11 am1teekeni11ge11 gevondrn : 
l't'lro11ellt1 Clara De vader jm, V11rrtma11s, de moeder /oha1111a de 

Ruijter, geboore den 6 Maert dog do,ir de franse 
ingenomen en dus niet konne prediken is het 
kint gedoopt den 24 Maert 1793. 

Comrfü zoon van Cornelis van /(ampen, die ongelukkig 
in een knijp hij den hrowketel gevallen en sodanig 
~ehrnml was, llat dm1gs daarmm stierf. De wed : 
met name Om•artlina de Jong baard dit na 's 
vaders dood en is gedoopt den 9 Augustus 1722. 

Uit het llerv. f>oopboek van Wa.~11ik: 
2 December 1725 Met kint van Mt1rlim1s Acker.wfijrk, predik: 

alhier en Maria Cornelia Santvoort, genaamt 
Nicolaus Santvoorl. W. DOLK. 
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OUÖ€ Z€4€LS 
Aan een koopactc, verleden voor Schout en Schepenen van 

Jaersveld uit het jaar 1650 en aanwezig in het R A. te Utrecht 
trof ik 3 zegels aan - één ervan was zoo beschadigd dat dit niet 
meer te beschrijven valt. 

Het grootste zegel in roodc lak vertoont een schild, wmmian 
de benedenhelft ontbreekt; de bovenhclft vertoont nog zeer duidelijk 
2 potten elk met 2 ooren aan den buitenrand eu van onder voorzien 
van 3 pooten, vermoedelijk zullen er dus 3 stuks op het schild 
gestaan hebben. Helmteeken een vlucht waartusschen een pot 
van het schild, als deksel daarop een kroon ; van het randschrift 
was nog hewaard S TE V. 

De schout in de acte genoemd was Stevm i1a11 Es11clf. 
Het andere zegel iu zwarte lak, vertoont een schild zonder 

helm. Op het schild een kruis met breed uilloopende armen, los 
van den schildrand - op de rand te ontcijferen. Woerd : de hetr. 
schepen was Vcrwocrd of va11 tier Woerd. 

Kleuren van de wapens zijn niet aangegeven. 
In het trouwboek van de N. H. Kerk te Jaersvclt, aanwezig in 

het kerkarchief, komt de volgende acte voor : 
167:1, 14 December, attestatie op Benschop. 
Steven va11 Es11elt, Wd.r van Aleda ,te Veer, Drossaert van 

Jaersvelt en Comclia lfcuft, Jongedochter van Buren, wonende 
te Benschop. 

Mede in dit genoemde trouwhock vond ik aangelcekeml : 
Wilhelm Adriaen va11 Nassamv Odijd, en Joflromv Elisabeth 

van der Nisse, met attestatie soo van 's Gravenhage als van d Uocs (?) 
bevestight op Jaersvelt di ï\ February 1664. 

C. RODENBURGH. 

een meukwa3.1iö14e 4uaÇsteen 
Op het kerkhof te Llangattock, Engeland, bevindt zich een 

grafsteen, met een zeer eigenaardig opschrift, welke hieronder volgt : 
In Memory of 

WILLIAM PUOSSER 
who died Dcc. 4 1888 

Aged 62 ycars, 
JAN E, his wife 
died Scp. 1 1811 
Aged 31 years, 

ANN, thcir Daughtcr 
dicd April 17th 1839 

Agcd 17 ycars. 
Zooals U ziet is de echtgenootc reeds 15 jaélr v1ilir de gehoorlc 

van William Prosser overleden, terwijl 11 jaar na haar moeders 
dood en 4 jaar vóór haar geboorte de dochter A1111 geboren werd ! 

M.D. 1(. 
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vnaG€1l1Ul8U1€k 

12 - 4 Hierin werd door onzen corrector een fout gemaakt, de 
Moeder van Mcchtclt is Catharina Bcrents en niet, zooals 
vermeld werd llrrrts. 

20 - 6 Het geslacht Dolk is afkomstig uit Capelle N.Br., en ver
spreidde zich via Waspik, Zevenhergen en Rotterdam over 
een groot dt:'t'I van ons land. 
In "Omhoog", parochiehlad voor het Anrtshisdom Utrecht 
van 2].2.46 trof ik een artikel aan, waarin enkele gegevens 
over pater }ommrs l>nlck s._j., pastoor v,m Ameland. Mij 
werd gchorcn te Edam 15.3.1671 als zoon van Comrlius 
Dolr/i en C11thari1111 Claes, studeerde aan het Jezuieten
colh·gc te Mechelen en werd aldaar op 30.9. lfi!ll in de 
Societeit opgenomen door den Provinciaal Pil. l?l'gans. Hij 
werd priester gewijd 1.6.1697 en overleed op Ameland 
3.~l.1723. 
111 De Oids, jrg. 1929, pag. 3fi6/403 (prof. Mr. D. van mom: 
"Ue Amelnndsche trnehelen onder Mari_ilce-Mrui") wordt 
vermeld, dat ee11 Amelander met een nicht van pater /Jolck 
w;is gchmvd (namen worden 11ict genoemd). 
Hi.i omh•noek in de rrgisters van Edam werd slechts ge
vondrn, dat op :uo. lfi7 I ondertrouwden Claas M,,rtsm, 
wonende 01l Oorgaat, geass. met zijn vader Marten Claassm, 
en t 'omr/11sjr Jm1s, wonende op het Bagijnenland, ~eass. 
met haar 1111111, Comrlis Pirlase Dolclc. Zij huwden III de 
llcrvnrmde kerk IH. I O. lfi7 I. 
Oaarne gegevens, welke kunnen leiden tot aanpassing van 
deze familie hij het Brahantsche geslacht. Tevens zal ik 
g:mrnP l)l•richt ontvangen van allen, die den naam IJ,1/k 
hij hun onderzol'k ontmor.ten. 
W. Dolk, Arnhemschestraatweg 30, Velp G. 

2f - 6 Doop, huwelijk, en overlijden ge1.0cht van EglJrrt \Vaalke11s, 
gehuwd met Fij/1kc 1'c1111is, welke in 1723, 19e April, een 
ronces!öie verkrijgt van de Stad Groningen om een pel- en 
korenmolen op de Bult, onder Oude-Schans, te houwen. 
J. H. E. Cock, Noordeinde 39, Motmikendam. 

22 - 6 Op 19 Pehrnari 1749 werden Jan l(ol< en zi_jn dochter 
Elis11f>rlh vereerd met het burgerschapsrecht van Nijme~en, 
hlijkens extrnct-Haadsignaet herustend onder mijn fmmlie
pa11iere11. Uit extract heeft volgens de daarop aangebrachte 
aanteekeningen in 1773 dienst gedaan als Jan l(ok op het 
ordinair suhsidie gesteld wordt. Wie wns deze Jan l(ol( ? 
Tevens gaarne verklarin~ van de uitdrukking "op het 
ordinair suhsidie gestelcl' . 
J. H. E. Cock, Noordeinde 39, Monnikendam. 
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IN l>l'I' TIJ l>SCII Hl Fl' \VOHllEN opc;t,;NOl\1 EN: 

Afdr11lrlH1ll ''"" ll'warlÏ<•rslal"1l, i11di"11 111,111 l,i"''l'oor zijn 
lm•.-,1,,111111i11g ""''.fi. p,"<•p;,men """ /wt. l,<'sl,1111·. 

Jl,wlnumlw11,l(t.!.Îllp,y11, llodrfw,.,111·,•ll'i11g(1ll. 

/~·,,,, r•rag,•nfm,., ,•oor de fodp11, ww,rin z~i ln1111u•11 tra,·/,1,,,, 
die """~il~;1..t,,,d,1n op te /o.-,.wm 111<.'t. mult•n•11, w,u,r z~i 
n/fo,•11 rmrd1tPloos ,,,,o,-,,;f mm. 

G,•µ,·,..,,,,,,,._, IJt•s,:/1rijvi11g<?n e.d.,°'"',. ,c;foden, dor,,,,,,. /m,,fo
rij,•u, lmP.nlPr~iP11, stndwn, r>rm,i ,refo's etc. 

Artil,·,•ls °'"'I' Gild,•n, l11m ,mt.-,fam,, /11111 .fimf'li,, ,•te., 
o,,,,,. Gr".f~lf't'llPII, <;,•".f,,ps,·l,r~fin,, l(erl,·,•11. 

l11/ww/,-,011µ,·a,,,, mm mul,•n• tij,l,.,,:l,riji,,11 op (;,,,,,•alop,isd, 
e11 """'·''~rw,mt. g,•l,i,•d. 

G,1gN,,1w, uit ,loop-, trouw- (f /J(•grattflmeli'ell, al ,f 11Ît!I. 

op ,fo U ijlrs,,,.,.1, ierJt•u mm wezig. 

011gm1.f' """ i11gelwme11 lm1arti,•rstat,•11, m,•t. l'<1r11wldi11g 
l'"" ,fo mmu•n w,,1/a~ l,iero1> r,oorlw11wn. 



llij N.V. IIÏlj?r\·rrs l\lnnl•l'lmp11ij 
A. n 11'1' f; ,rn ~ N A A Il 111•: N 
i~ in ,·110.-l1rrri,lin1i: 

J. 1:. I'. \\', A. STF:1-:NK \\Il': 

•. II,,,.,, I ,I; . ..;,:l, I '" ,/ ,.,,, "''" ,,,., 
Nirnwr n•rmrrttlrttlr 11ÎIJ!, • 1•11111111, 1 1lr1•I 

l'rijq mmll f'(,.!iO 
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