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£>e Redactie had het voornemen tegen Kerstmis 1947 een dubbel
nummer van ons tijdschrift uit te geven, ten einde hiermede de
2e Jaargang te completeren. De financiële verhouding der Vereniging
met onze drukker was echter van dien aard, dat van ons voornemen
niets kon komen, wat voor de Redacteur een grote teleurstelling was.
Thans heeft echter een gunstige regeling met de firma C. A. Spin en
Zoon N.V. het ons mogelijk gemaakt geregeld eenmaal per maand
met 16 pagina's te kunnen verschijnen. Naar aanleiding van deze
overeenkomst moesten enige bijdragen tot later blijven rusten en
geven wij thans in dit nummer in hoofdzaak, behoudens enige kleine
bijdragen, het slot van de Echtscheidingen te Rotterdam en het
begin van het Poortersboek aldaar, van de hand van de Heer
C. Postma, reeds eerder aangekondigd.

De Heer Paludanus bespreekt de door hem en wijlen de Heer Van
Schouwen bewerkte Rechterlijke en Notariële Archieven, terwijl als
vervolg op de mededelingen van de Heer J. L. van der Gouw in
het volgend nummer een aanvang zal gemaakt worden met de
publicatie van de lijst van familienamen voorkomende in het
Trouwboek van Hendrik-Ido en Sandelingen-Ambacht 1625—1719,
benevens van het Begraaf boek van 's Gravendeel door de Heer
I. H. A. E. Harshagen.

Enige vragen moesten worden uitgesteld tot een volgend nummer,
waarvoor ik deze aanvragers wel mijn verontschuldigingen aanbied ;
het is niet gemakkelijk een nummer van ruim 60 pagina's te moeten
terugbrengen tot 16 pagina's.

Dit nummer bevat echter zoveel wetenswaardigs voor onze genea-
logen, dat zij zich wel gaarne zullen willen schikken in de nieuwe
regeling.
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Het Bestuur heeft de Redacteur bovendien meer plaatsruimte
gelaten door zijn mededelingen voortaan gestencild aan de leden
toe te zenden.

Bij de aanvang van het Nieuwejaar biedt de Redacteur de leden
zijn beste wensen aan ; moge in 1948 vele open genealogische vragen
beantwoord worden.

Amsterdam, Januari 1948. W. D. H. ROSIER.

echtscheidingen
uitqespRoken ÖOOR het „college van óe weth"

te ROtteRöam (slot)
2 januaRi 1725-30 öecemeeR \7A7

ROS, Abraham — & Maria Hannot. 19-1-1726; N.A.R. 2558/223
ROOSE, Thomas — & Elizabeth du Zeil,5). 9-5-1733; 1 knd.
R0S1ERE, Jan — & Abigaël Lampe. 16-4-1746.
RIJN, Johan van — & Gijsberta de Vries. 20-7-1726.
RIJSTENBURG, Hendrik — & Sara Toorn. 6-12-1735.
SCHAREN, Pieter van —, knoopmakersbaas <& Anna van Gaveren

bontverkoopster. 29-9-1725; 2 kndn.
SCHEEPMAKER, Athony —, „kneght op de marktschuyt op

Leyden" <& Maria Hegt. 9-2-1737; N.A.R. 2571/7 ; 1 knd.
SCH1LFGAERDEN, Andries —, broodbakker & Maria Trek,

19-4-1732 ; 2641/73 ; 2 kndn.
SCHIMMELPENNING, Comelis — <& Maria Flaas. 15-9-1739.
SCHRANK, Isaac — <& Anna de Winter. 4-12-1745; 1 kna.
SENNE, Bernardus de Ie — & Cornelia Swanenburg. 1-3-1740;

1 knd.
SLUYTER, Frans — & Aaltje de Vries. 4-7-1739.
SMITH, Casper — & Susanna Elisabeth Ie Maire. 16-4-1746;

N.A.R. 2264/44.
SMITS, Jan — & Jannetje Demert. 27-4-1737.
SMITS, Willem —, suikerraffinadeur & Catharina van der Naegel.

15-12-1730; 2577/148.
SOETENBEECQ, Jan — & Jannetje Kerkhoff. 30-4-1729 ; 4 kndn.
STEEN, Gijsbert —, begrafenisbedienaar <& Beatrix Fokkershove.

21-11-1744; N.A.R. 2489/74.
STEENBEEK, Pieter van —, mr. kleermaker <£ Johanna van

Emmersaal. 4-4-1739; 1 knd.
STIERMANS, Aart —, „koopman en azijnbrouwer" & Geertruy

van der Schelling 6). 3-9-1748; N.A.R. 2873/131 ; 2 kndn.
STOOP, Claes — ><& Yda Baars. 19-4-1732; N.A.R. 2641/61 *).
STORBEEK, Andries — & Adriana van Solingen. 6-1-1748 ; N.A.R.

2830/3531).



STRALE, Jan van — & Cornelia de Guylicker. 1-7-1730; N.A.R.
2565/65.

STUART, Jacobus — & Aagje Verschoor. 3-7-1736 ; N.A.R. 2644/75.
STEYN, Gillis van — <S Anna Doelman. 30-11-1748; N.A.R.

2831/274.
TUYNSAAT, Abraham — & Neeltje van der Waart. 8-6-1726;

1 knd.
TURK, Jacobus —, mr. broodbakker <& Neeltje Ooms. 30-4-1746;

1 knd.
VECH, Arnoldus de — & Johanna Messchert. 6-8-1726.
VERHOEK, Cornelis — & Cornelia WillemsMr.) Hogerwaart.

19-5-1731. .
VERHULST, Joost — „gewezene waerdgelder, thans smitsknegt"

& Jacomyntje Steenevelt, „rocketrekster". 19-8-1749; N.A.R.
2381/36; 1 knd.

VIS, Pieter van der — & Marietje de Wolf f. 24-2-1731.
VRIES, Leendert de —, blikslager <& Caetje Cesaers. 4-11-1732;

N.A.R. 2578/135 ; 1 knd.
VOORDUYN, Johannes —, metselaar & Catharina Plemp. 28-10-

1732; N.A.R. 2237/45.
VOORN, Nicolaas — & Grietje Poortman. 17-8-1726.
VONK, Bernardus —, smid & Catharina Oerards. 19-2-1726.
VOS, Roelof de — & Sara Bont. 30-4-1746.
VOS, Rumoldus de — <S Maritje Boshuysen. 13-8-1740.
VOYSEN, Cornelis — <& Elisabeth Abrahams. 20-7-1734.
VROMAN, Adrianus — & Segertje van der Helm. 5-12-1730.
WAGT, Pieter van der — & Clasina van Gamen. 27-6-1739 ; 1 knd.
WAL, Jacob van der —, loods & Jannetje Spiegelaers. 20-11-1731 ;

N.A.R. 1757/180; 1 knd.
WARME, Pieter van — & Josyntje de Hoge. 18-1-1739.
WAT, Robbert — & Caetje Blont. 3-10-1730.
WENS, Pieter van —, kuiper & Rachel van der Plas. 27-2-1731.
WILKE, Joris — <& Neeltje Hogenhuyse. 11-3-1741.
WILKENS, Anthony — & Cornelia Ouburgh. 31-5-1727.
WILLIGEN, Cornelis van — & Hendrina Rommunt. 10-12-1729 ;

2 kndn.
WILSCHUT, Adrianus —, koopman & Catharina van Hijk. 24-7-

1742 ; N.A.R. 2786/37 ; 2 kndn.
WILTENBURG, Bartholomeus — <& Hendrina Demmers. 2-6-1725.
WOLSGREYN, Aert Jansz — & Helena van der Palm. 2-6-1725.
WIJK, Jan van — & Teuntje van Grevenbroek. 24-9-1740.
WIJK, Jan van —, chirurgijn <& Cornelia Vollenhoven. 21-4-1742.
ZEEKAMP, Frederik — & Helena Wedster. 17-8-1728.

Rotterdam. w C. POSTMA.

6) Wonende in Friesland.



iets ovec
RechteRlijke en notARieele archieven

Als wij door middel van Burgerlijke stand-akten, doop-, trouw-
en begraafboeken op de hoogte zijn gesteld van de namen en data
van ons voorgeslacht, dan komen wij toch tot de conclusie, dat deze
dorre opsomming ons eigenlijk niet bevredigt; waar men bij de akten
van de Burgelijke stand nog wel een en ander te weten komt, zoals
beroep, signalement van de bruidegom, geven de kerkregisters alleen
naam en datum.

De bijzonderheden, waarom het ons te doen is, vindt men in het
rechterlijk- en notarieel archief. Uit deze akten blijken dikwijls:
beroep, bezit, familieverband met andere families, woonplaats,
geboorteplaats, vorig huwelijk, handtekeningen en nog tal van
bijzonderheden, welke voor ons, nazaten, belangwekkend kunnen
zijn. Jammer is het, dat door de amateur-genealoog zeer weinig
gebruik van deze omvangrijke archivalia wordt gemaakt, omdat
het niet zelden een speld in een hooiberg zoeken is. Ook het oude
schrift brengt zijn moeilijkheden mede, terwijl ten slotte men over
zeer veel vrije tijd moet kunnen beschikken.

Om nu deze archieven wat meer onder de mensen te brengen,
besloot mijn vriend, Mr. G. A. v. Schouwen, hierop een klapper
te maken. Met dit ontzagwekkende werk begon hij in 1941, sinds 1943
met behulp van ondergetekende. In Augustus 1946 overleed Mr. v.
Schouwen, zijn werk wordt echter door mij voortgezet.

Inlichtingen uit deze klapper zijn voor leden van de Nederlandsche
Genealogische Vereeniging gratis te bekomen bij: P. W. Paludanus,
Frankenslag 327, Den Haag. Men sluite, ter bestrijding van papier-
en portokosten, 20 ets. aan postzegels in. Hieronder volgt de lijst
met de reeds geklapperde gemeenten; in bewerking is thans
Vlaardingen.

Ter Aar (Notarieel). Alkemade (Rechterlijk).
Ter Aar (Rechterlijk). Alkemade (Notarieel).
Aarlanderveen (Rechterlijk). Alphen (Rechterlijk).
Abbenbroek (Rechterlijk). Ameide (Rechterlijk).
Abbenbroek (Weeskamer). Ammerstol (Rechterlijk).
Abbenbroek (Boedelbeschrijv.). St. Anthonyspolder (Rechterlijk
Abtsrecht (Rechterlijk). Arkel en Rietveld (Rechterlijk).
Achttienhoven (Rechterlijk).
Adriaan Pieters (Rechterlijk). Benthuizen (Rechterlijk).
Akkersdijk (Rechterlijk). Bergambacht (Rechterlijk).
Alblasserdam (Rechterlijk). Berkel en Rodenrijs
Alblasserdam (Notarieel). (Rechterlijk).
Albrandswaard (Rechterlijk). Berkenwoude (Rechterlijk).



Biert (Rechterlijk).
Bleiswijk (Rechterlijk).
Bodegraven (Rechterlijk).
Boekhorst (Rechterlijk).
Boskoop (Rechterlijk).
Brandwijk & Gijbeland

(Rechterlijk).

Cillaarshoek (Rechterlijk).

Delft (Rechterlijk).
Delft (Huwelijksvoorwaarden).
Dirksland (Rechterlijk).
Dirksland (Notarieel).
Dubbeldam (Rechterlijk).

Esselijkerwoude en
Heerjacobswoude (Rechterlijk).
Everdingen (Rechterlijk).

Geervliet (Rechterlijk).
Geervliet (Notarieel).
Gelkenes (Rechterlijk).
Giesendam (Rechterlijk).
Giesen-Nieuwerkerk

(Rechterlijk).
Giesen-Nieuwerkerk

(Notarieel).
Godschalksoord (Rechterlijk).
Goedereede (Rechterlijk).
Goedereede (Notarieel).
Gouderak (Rechterlijk).
Goudriaan (Rechterlijk).
Goudriaan (Notarieel).
Goudswaard (Rechterlijk).
Goudswaard (Notarieel),
's Gravendeel (Rechterlijk),
's Gravendeel (Notarieel),
's Gravezande (Rechterlijk),
's Gravezande (Notarieel).
Group (Rechterlijk).

Haastrecht (Rechterlijk).
Haastrecht (Notarieel).
Hagestein (Rechterlijk).
Hardinxveld (Rechterlijk).

Hardinxveld (Notarieel).
Heenvliet (Rechterlijk).
Heenyliet (Notarieel).
Heerjansdam (Rechterlijk).
Heerjansdam (Notarieel).
Heersimonshaven (Rechterlijk).
Heinenoord (Rechterlijk).
Heinenoord (Notarieel).
Hekelingen (Rechterlijk).
Hekendorp (Rechterlijk).
Hellevoetsluis (Rechterlijk).
Hellevoetsluis (Notarieel).
Hendrik- Ido- Ambacht

(Rechterlijk).
Hendrik- Ido-Ambacht

(Notarieel).
Herkingen (Rechterlijk).
Herkingen (Notarieel).
Hillegersberg (Rechterlijk).
Hillegersberg (Notarieel).
Hillegom (Rechterlijk).
Hof van Delft (Rechterlijk).
Hofwegen (Rechterlijk).
Honderdland (Rechterlijk).
Hondsholredijk (Rechterlijk).
Hoog en Laagblokland

(Rechterlijk).
Hoogeveen (Nootdorp)

(Rechterlijk).
Hoogmade (Rechterlijk).
Hoornaar (Rechterlijk).

Kapelle a. d. IJsel
(Rechterlijk).

Katwijk (Rechterlijk).
Kedkhem (Rechterlijk).
Kethel en Spaland

(Rechterlijk).
Klaaswaal (Rechterlijk).
Koudekerk (Rechterlijk).
Kraayenisse (Rechterlijk).
Krimpen a. d. Lek

(Rechterlijk).
Kromstrijen (Rechterlijk).

Lakerveld (Rechterlijk).



Langerak (Rechterlijk). Naters en Pancrasoord •
Lange Ruige Weide (Rechterlijk).

(Rechterlijk).
Leerdam (Rechterlijk). Ooltgensplaat (Rechterlijk).
Leiderdorp (Rechterlijk). Oud-Alblas (Rechterlijk).
de Lier (Rechterlijk). Oud-Alblas (Notarieel).
Lindt, Groote (Rechterlijk). Oude Tonge (Rechterlijk).
Lindt, Kleine (Rechterlijk).

Puüershoek (Rechterlijk).
Maasdam (Rechterlijk). Puüershoek (Notarieel).
Maasland (Rechterlijk).
Maassluis (Rechterlijk). Sommelsdijk (Rechterlijk).
Meerdervoort (Rechterlijk). Stad a. h. Haringvliet
Melissant (Rechterlijk). (Rechterlijk). .
Middelharnis (Rechterlijk). Stellendam (Rechterlijk).
Middelkoop (Rechterlijk). Stompwijk (Rechterlijk).
Monster (Rechterlijk).
Nieuwe-Tonge (Rechterlijk). Voorschoten (Rechterlijk).

klappeRS tRouw-Boeken zuiö-hoLUnö
In 1946 is op initiatief van de nieuwe Rijksarchivaris der derde

afdeling van het Algemeen Rijksarchief, Mr. B. van 't Hoff, een
aanvang gemaakt met het klapperen van de op het Algemeen
Rijksarchief berustende trouwboeken na 1795. Daartoe werd de
provincie verdeeld in 13 districten, die elk één deel zouden vullen.

Twee delen (IJselmonde en Delfland ten Westen van Delft) zijn
gereed en op het Alg. Rijksarchief te raadplegen. De klappers van
de overige Zuid-Hollandse eilanden verkeren in een zeer vergevorderd
stadium.

^ J. L. VAN DER GOUW

klappeRS vooRschoten
De heer R. D. Gerhardt te Voorschoten heeft geheel belangeloos,

mede dank zij de medewerking van de Rijksarchivaris der derde
afdeling van het Algemeen Rijksarchief, voor het gemeentebestuur
een complete klapper op de doop-, trouw- en begraafboeken van
Voorschoten kunnen vervaardigen.

Reeds eerder werden de oude bevolkingsregisters geklapperd.
De klapper berust ter secretarie der gemeente Voorschoten,

alwaar tegen een zeer matig tarief inlichtingen verstrekt worden.

J. L. VAN DER GOUW.



het WOORÖ „kas" VOOR wapenschild
Al is dit begrip thans vrij zeker verloren gegaan, wellicht heeft

het m.i. nut, het bestaan daarvan, al was het op nog zulk een beperkt
gebied, vast te leggen. Op onze jacht in Overveen's duinen hadden
wij steeds Zandvoortse drijvers. Van de ouderen onder hen herinner
ik mij meermalen dit woord kas in de zin van geslachtswapen te
hebben horen bezigen. Toen in het begin dezer eeuw de eigen
rijtuigen in Haarlem's omgeving steeds meer verdwenen en lang-
zamerhand door automobielen werden vervangen, sprak een van die
oude drijvers daarover met de verzuchting: „Och, mijnheer, wat
was dat vroeger toch veel mooier, al die rijtuigen met paarden, die
je met mooie dagen in Zandvoort kon zien en allemaal met hun
eigen kas op de portieren".

Het is h.t.l. nog steeds zeer gebruikelijk, dat vele Heren ovale
zegelringen dragen, ofschoon op een mannenhand een vierkantige
ring toch veel beter past. Toen ik mij zulk eenen in 1916 aanschafte,
viel het eenen dier oude drijvers op, hetgeen hij uitte met de woorden:
„daarop komt je kas toch zeker veel beter uit, Mijnheer" en toen
er bij het vervoer van het middagmaal eens een fles gesneuveld
bleek, kreeg ik te horen : „je moest toch eens vragen Meneer, of ze
op Duinlust niet dat oude flessenrek van Meneer Borski meer hebben,
daar hoorden metalen flessen bij, allemaal met de kas van Elswoud
erop".

Opvallend was, dat alleen de Hervormde en niet de R.C. Zand-
voorters dit woord kenden en bezigden. Na 1933 heb ik het nooit
meer gehoord en bij navragen aan het jongere geslacht wist men
niet van het bestaan van dit begrip af.

Ongetwijfeld hing het woord samen met het feit, dat in Zandvoort's
kerk ook na de omwenteling van 1795 ettelijke wapenborden of
rouwkassen bleven hangen. Ik herinner mij die van Lady Nalkett,
bij schipbreuk voor Zandvoort omgekomen en aldaar begraven in
de kerk, alsmede die van de ambachtsheer Paulus Loots, die in 1722
de heerlijkheid kocht van de Staten van Holland uit de reeds een
halve eeuw eerder opengevallene boedel van de laatste wettige graaf
van Brederode.

De R.C. Kerk van Zandvoort is een 19e eeuws bouwwerk en daar
trof men dus vanzelf ook gene rouwkassen aan.

Nergens elders h.t.l. is mij echter ooit dit woord, ter aanduiding
van een wapenschild, kenbaar geworden.

Leiden, 5 October 1947. BIJLEVELD.
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in
1. Adelardus — Adelaart, Adelaar, Aaldert, Alert, Allard, Allert,

Aldert, Edelhard, Eldert, Ellert, Ellart, Adel, Aal, Aland,
Eland.

Macarius.
2. - <
3. Genoyeva — Jennevieve, Jenneken, Vyfken, Kenou, Kenske, j

Kingsken, Jenne. j
Bertilia — Bertken, Berte, Baarte. j
Gordius.
Anterus.

4. Pharaildis — Farailde, Verele, Veirle, Verle.
Rigobertus — Rippert, Riprant.
Gregorius — zie 12 Maart. Angela — zie 21 Maart. Titus.

5. Gerlacus — Gerlach, Graald, Greeld, Greuld.
Telesphorus. Emiliana.

6. Caspar — Casper of Kasper, Jasper.
Melchior — Melchert, Melbe.
Balthasar. Erminoldus.

7. Reinoldus — Reinold, Reinoud, Rijnhout, Reinolf.
Aldricus — Aaldrik, Aldrik, Alderk.
Tillo — Tiele, Tieleman, Tyel, Telle.
Godecalcus — Godschalk, Schalk.
Valentinus — Valentijn.
Lucianus.

8. Gudula of Gudila — Goedele, Goedel, Goele, Gooltjen, Goudjen,
Guyliken.
Igomonus — Ige, Ike, Igram, Igeraan.
Aleidis — zie 11 Juni.

9. Waningus — Wenne, Wenneke.
Julianus. Celsus. Basilissa.

10. Valer kus — Valeer. i
Agatho. Christina — zie 24 Juli. • -i
Wilhelmus — Willetn, Giljam, Helm.

11. Egwinus — Eie, Eiold. •
Salvius — Sale, Saalt, Salves.
Hyginus. Theodosius.

12. Arcadius. Benedictus. Cesaria.
13. Veronica (de Bnasco) — Frone, Froene, Vrone, Fronica.

Heldemarus — Heimer, Helmich.
Ivetta — Iefke, Ifke, Ivetken.
Designatus. Godefridus — zie 9 Juli.

14. Sabas — Sabe, Sabbe, Sjabbe, Sasbout, Sasbold, Sasse, Sasker.
Cadeoldus — Gade, Tsjade, Tsjakke.
Felix. Hilarius. Malachias.
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15. Emebertus (= Ablebertus) — Embert, Embrechf, Ember,
Emmer, Heimerik, Emmerik, Amerik, Ammer.
Ablebertus (= Emebertus) — Abel, Abele, Apele.
Bonitus of Bonus — Bone, Boon, Boonke, Bonge, Bonsen,
Bonte, Pons, Pontiaan.
Paulus — zie 29 Juni. Maurus.

16. Treverius — Dreves, Drewes, Dreefs, Drieuwe, Dreuw.
Tozzo-— Tossanus.
Marcellus. Priscilla.

17. Antonius — Antoon, Antonie, Tone, Toon, Teunis, Teune.
Junilla of Jonilla — Jeuntjen.
Supplitius. Leonilla.

18. Facius — Faas.
Prisca.

19. Launomarus — Loner.
Canutus — Gerlacus (zie 5 Jan.) — Marius — Martha (zie

29 Juli) — Audifax — Abachum.
20. Sebastianus — Sebastiaan, Bastiaan, Bas.

Hadoindus — Hadewijn.
Fabianus.

21. Agnes — Agnies, Agniese, Agniesjen, Agniete, Agnete, Neese,
Neesken, Neesjen, Niese, Niet.

Meinradus — Meinaart, Meindert, Meinert.
Epiphanus.

22. Walterus — Wouter, Wout, Wauter, Walter, Wolter, Woutrien.
Vincentius — Vincent, Cent.
Anastasius.

23. Raymundus — Emerentiana.
24. Timotheus — Felicianus.
25. Linentius — Linse, Linso, Lein, Lens, Leunis.

Poppo — Poppe, Popke. s
Ananius.

26. Alfonsus — Alfons, Fons.
Haseka — Haasjen, Haasken.
Ulboldus—Ulbe, Ulbo, Ulke.
Bathildis (zie 30 Jan.) — Polycarpus— Paula.

27. Gilduinus — Gjelt, Gjalt, Gjolt.
Gamelbertus — Jamme.
Joannes Chrysostomus (zie 24 Juni) — Vitaliunus.

28. Manfredus — Manne, Mante.
Petrus Nolascus (zie 29 Juni) — Karel (de Grote) (zie 4 Nov.).

29. Baculus — Bake, Beke, Beake, Peke, Bakke.
Sabina — Saepke, Sapke.
Franciscus van Sales — (zie 4 October).

30. Badhildus — Baatjen, Batjen, Bate, Baije, Baaike, Beyke.
Thiadildis —Dibberich, Diebrechjen, Dievertjen, Dieuwer,



Dieduwe, Dieuwke, Djoeke, Ditjen, Ditsje, Tietje, Tiedske,
Tee, Tea, Teekje.

Aldegundis — Allegonde, Alkje, Gonde.
Martina — Maartjen, Martjen, Martientjen, Martentsje.
Hyacintha.

31. Ludovica — Loesken, Lowiesken, Lowiese.
Ulphia — Ulbetjen, Ulpke, Ulfertje. Ulfertsje, Olferstje.
Marcella — Verones — Joannes. Bosco (zie 24 Juni).

Medegedeeld door M. Soesbergen, Terborg.

copy pooRteRBoek öeR staö
6 mei 1699-6 j anuaa i 1702

Het burgerschap der stad Rotterdam bood de koopman en de
ambachtsman vele voorrechten, die met de plichten omschreven
staan in de „Ordonnantie rakende het Burgerschap", anno 1722.

Het oudste gedeelte van de serie Poorterboeken is verloren gegaan,
doch in het gemeente-archief bevinden zich de delen lopende over
de jaren 1699—1813. Het is de bedoeling, dat de inhoud van deze
registers voorlopig tot 1751 in dit maandblad af te drukken met
een register op de persoonsnamen.

De inschrijvingen zijn als volgt hier afgedrukt:
Achter de naam van de beëdigde poorter is het Romeinse cijfer

I, II of III geplaatst, dat betrekking heeft op art. IX van de Ordon-
nantie rakende het Burgerschap, anno 1722 (I ± / 12.—, II ± / 6.—
poortergeld en III ± gratis). Eventuele bijzonderheden zijn in noten
opgenomen. Vervolgens is de datum afgedrukt, waarop de poortereed
werd afgelegd, of aangehaald door middel van een streep.

Het cursieve gedeelte wordt in beslag genomen door de naam
van de plaats van geboorte (gbv. ± geboortig van). Deze plaats-
namen zijn zoveel mogelijk van fouten gezuiverd en volgens de
hedendaagse schrijfwijze afgedrukt. Indien het niet mogelijk was
de juiste plaatsnaam terug te vinden, is hij afgedrukt tussen aan-
halingstekens.

ORDONNANTIE RAKENDE HET BURGERSCHAP.1)
Art. I.

De burgers zijn alle bevoegt neringe te doen en in Gildens ont-
fangen te werden.

Art. II.
Die geen Burger wesende eenige neringe sal doen sal verbeuren

*) Extract uyt de Generale Keure en Ordonnantie der Stad Rotterdam.
Tot Rotterdam, 1722.
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soodanige boete als de Ordonnantie op de neringe of het Gilde daer
tegen gepecceert sal zijn, komt te statueren, te appliceren volgens
deselve Ordonnantie.

Art. III.
De burgers hebben vrydom van des Graeflijkheyds Tollen van

Holland, van Zeeland en van Vriesland, van hunne eygen Goederen,
volgens Privilegie van Graef Willem van Henegouwen van den
Jare 1340.

Art. IV.
Dog soo yemand van de Burgers zijn Tol-brief quam te mis-

bruyken soude de Stad voor hem niet verantwoorden.

Art. V.
De Burgers zijn gehouden het voordeel deser Stad te bevorderen

en niet te doen dat daer tegens soude stryden in eeniger manieren.

Art. VI.
Het Burgerschap werd verkregen door Geboorte binnen dese Stad.

Art. VII.
Gelijk mede door het aennemen by de Heeren Burgemeesteren,

dewelke de Personen niet genoegsaem kennende, sig op desselfs
qualiteyten en gedrag voor af doen onderregten.

Art. VIII.
En werd alvorens afgenomen den Eed luydende als volgt:

Dat sweert gy, dat gy de Heeren Staten van Holland en
dese Stad Rotterdam, sult wesen getrouw.

Dat gy de Heeren Burgemeesteren deser Stad sult.wesen
gehoorsaem.

Dat gy het voordeel deser Stad na u vermogen sult helpen
bevorderen. .

Ende soo gy vernaamd dat by yemand yets wierde gedaen
tot nadeel deser Landen, ofte deser Stad, 't zy van verraet,
oproer, of andersints, dat gy 't selve terstond de Heeren
Burgemeesteren sult bekend maken.

Dat gy de Tol-brieven deser Stad regtyaardig en na den
inhoud van deselve, sult gebruyken.

Dat gy met u Geweer in tyde van nood sult komen ter
plaetse daer men u ordonneren sal.

En dat gy voorts al doen sult dat een getrouw Burger
schuldig is te doen.

Soo waerlijk wil U God Almagtig helpen.
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Art. IX.
Het Regt van de Burger-brief is gereguleert op twaelf gulden en

die een Burgers dogter of Burgeresse getrouwt heeft kan volstaen
met ses gulden.

Art. X.
De Burgers zijn verpligt, tot conversatie van hun Burger-regt,

in dese Stad te wonen.
Art. XI.

En werd door het wonen in dese Stad verstaen het principale
Huyshouden ten aensien van het Logement, meubilen en verblijf
voor de meeste tijd.

Art. XII.
Wel-verstaende dat niemand zijn Burger-regt sal verliesen dewelke

in eenige Commissie of Employ wegens den Staet of dese Stad sig
met'er woon elders sal moeten begeven ; als mede niet die gene
dewelke in dienst van de Oost- ofte West-Indise Compagnie, sig in
derselver Colonien voor een tijd sal komen op te houden ; en sullen
ook derselver kinderenaldaer geboren, gehouden worden, als geboren
binnen dese stad ; gelijk ook niet wanneer yemand zijn Negotie,
Studie, of anderere oorzaken buyten 's Lands komt te reysen,
of sig elders buyten dese Stad voor een tijd op te houden, sonder
zijn vast Domicilie van dese Stad na een andere plaetse over te
brengen.

Art. XIII.
Het Burger-regt werd ook verloren door het ruymen van de Stad

om de Crediteuren te ontgaen.

Art. XIV.
Gelijk mede door het verkrygen van Brieven van Cessie en van

Respijt.
Art. XV.

Wel-verstaende dat de gene die terzake van het ontruymen van
de Stad om zijn Crediteuren te ontgaen, of met het verkrygen van
Brieven van Cessie of van Respijt zijn Burger-regt sal hebben ver-
loren, het zelve sal werden verstaen met der daed weder te hebben
bekomen wanneer hy van de Heeren van de Weth sal zijn ge-
rehabiliteert.

Aldus, soo veel dit Extract aengaet, na voorgaende klokke-geluy
van 't Raedhuys deser Stad gepubliceert den 10 February 1722,
present de Heeren Mr. Johan van der Hoeven, Heere van den
Tempel, Berkel en Roodenrijs, Schout Mr. Willem van Hogendorp,
Burgemeester Mr. Theodore van Teylingen, Mr. Isaak Ie Petit,
Schepenen.

In Kennis van my als Secretaris,
JACOB VAN BELLE.
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1. Hermanus van 't Hoff1); III. — 6-5-1699. gbv. Ten Ham-
2. Anthony Ruland ; III. — gbv. Amsterdam.
3. Jean Adams ; III. — 8-5-1699. gbv. Pointoise (Fr.).
4. Andries Beuckelaer; I. — 11-5-1699. gbv. Amsterdam.
5. Zacharias van Eijk ; II. — 13-5-1699. gbv. Delft.
6. Willem Struyck; I. — gbv. Delfshaven.
7. Abraham Pachiert; I. — 19-5-1699. gbv. Amsterdam.
8. Gerrit van der Helm ; 1. — 21-5-1699. gbv. Soetermeer.
9. Anthony de Almansa ; I. — 22-5-1699. gbv. Salamanca (Sp.).

10. Johannis van Coeverden ; II. — gbv. Dordrecht.
11. Ottho Arnoldi; II. — 27-5-1699. gbv. Arnhem.
12. Johannis van der Gaegh ; I. — 30-5-1699. gbv. Woerden.
13. Theunis Ravesteyn ; III. — 4-5-1699. gbv. Nieuwpoort (Z. Holt.)
14. Cornelis van Beeck ; II. — 19-6-1699. gbv. Nledorp.
15. Philippe Ie Clerc ; I. — 26-6-1699. gbv. Bessuivre (Fr.).
16. Jonathan Gohijn ; II. — gbv. Amsterdam. 30-6-1699.
17. Dirck Pieters Grootvoet; II. — gbv. Stockholm.
18. Jurien Cleyn ; II. — 3-7-1699. gbv. „Luynen in Cleeffsland".
19. Nicolaes Dubbelt; I. — 6-7-1699. gbv. Capelle a. d. IJssel.
20. Salomon Laers; I. — gbv. 's-Gravenhage.
21. Thomas Shephead ; I. — gbv. Londen.
22. Mr. Herman Graswinckel; I. — 22-7-1699. gbv. Delft.
23. Richard Lewett; I. — 23-7-1699. gbv. Manchester.
24. Mr. Jacob Cornelis Backer; I. — 29-7-1699. gbv. Amsterdam.
25. Daniël Batailly; I. — gbv. Bordeaux.
26. Daniël Brustus; I. — gbv. „Laivae (Fr.)".
27. Johannes Hendrickse Verbijl; I. — 5-8-1699. gbv. Gouda.
28. Benjamin Jones; I. — gbv. Londen.
29. Jenkin Lewis; I. — 15.-8-1699. gbv. Cardigan (Eng.).
30. Nicolaas des Mare; I. — 20-8-1699. gbv. Elbeuf (Fr.).
31. Bonham Strangways; I. — 25-8-1699. gbv. Charlton (Eng.).
32. Heyltje Leenderts van Hiliegerson ; I. — 26-8-1699.

gbv. Wilsveen (Z.-Holl.).
33. Leendert Croone ; III. — 28-8-1699. gbv. Bree (België).
34. Aelbertus van Brugge; I2). — 3-9-1699. gbv. Heusden.
35. Abraham Chamber; I. — 5-9-1699. gbv. Londen.
36. Richard Greeneway ; I. — gbv. Londen.
37. Edmund Herringman ; I. — gbv. Londen.
38. Willem Leers; I. — 15-9-1699. gbv. Leith (Schotl.).
39. Reynier Raets; I. — 16-9-1699. gbv. Grave.
40. Alexander Laars ; I. — 17-9-1699. gbv. „Leeffkoo in Schotland".

Rotterdam, Augustus 1947. C. POSTMA.
(wordt vervolgd).

*) „Is de knegt van Burgemeester Van Heel."
2) „d'andre helft door de presente heeren Burgemeesteren geschoncken.
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BoekBespRekinq
A. W. B. Messenger, The Heraldry of Canterbury Cathedral.
Canterbury, Office of the Friends of Christ Church, 1947.

In 1396 liet Aartsbisschop William Courtenay 200 pond na om
de grote kloostergang van Canterbury te vernieuwen. De gangen
werden toen gedecoreerd met de familiewapens van talloze Engelsen
die relaties met de kathedraal hadden en sinds de Middeleeuwen
is dit gebruik nog vele eeuwen doorgegaan. De laatste eeuw echter,
werden deze schilden, die zich hoofdzakelijk in de kruisbogen
bevonden, steeds meer door de tand des tijds aangevreten, zodat
men besloot een fonds te vormen om een en ander in de oorspron-
kelijke toestand te herstellen. Men had het geluk hiervoor iemand
te vinden als Commander Messenger, die een evengroot heraldicus
als artist is en die het werk, dat vele jaren in beslag nam, op on-
vergelijkelijke wijze uitvoerde. Dit boek legt hiervan getuigenis af.
De waarde van deze publicatie gaat ver uit boven het plaatselijke
en zelfs Engelse belang. Doordat op 62 platen alle schildgroepen
fotografisch weergegeven zijn, krijgen wij een prachtig overzicht
van heraldische kunst als nergens nog te vinden is. Bovendien is
deze wijze van decoratie van oude kloostergangen op zichzelf al
reeds uniek en zou de publicatie ook in dit opzicht al ten volle
gerechtvaardigd zijn. In de tekst wordt ieder wapen nauwkeurig
beschreven (het zijn er meer dan vierhonderd) en worden tal van
bijzonderheden vermeld. In bonte rij trekken de koningen en aarts-
bisschoppen, prinsen, edellieden en gewone burgers, alle gesymboli-
seerd door hun wapenschilden aan ons voorbij. Het is een der voor-
treffelijkste heraldische boeken, welke wij in jaren gezien hebben,
dat ook buiten Engeland alle aandacht verdient. Druk en uitvoering
van de platen zijn zeer goed. F. P. B.

Newa-wapenalbums : Noord- en Zuid-Hplland.
Uitg. Newa, Leiden.

De grote belangstelling, die er momenteel onder de jeugd weer
bestaat voor het verzamelen van sigarenbandjes, bracht een Leidse
firma er toe het aangename met het nuttige te verenigen en een
serie sigarenbandjes uit te geven, waarop de Nederlandse gemeente-
wapens in kleuren worden afgebeeld. De albums dienen dan voor
het opplakken dezer bandjes. Tot nu toe zijn alleen de twee Hol-
landse provincies verschenen.

Het idee, op deze wijze bij de jeugd interesse te wekken voor
heraldiek, is uitstekend. Het schijnt, dat reeds tienduizenden albums
verkocht zijn en dat een evengroot aantal jeugdige verzamelaars
bestaat. Wetende met welke moeilijkheden de initiatiefnemers te
kampen hebben gehad en hoe zij deze hebben overwonnen, verdient
hun streven niets dan lof. Het enige wat wij bij deze uitgave be-
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treuren is, dat de meer dan een eeuw oude afbeeldingen in het
register van de H. Raad van Adel als model gediend hebben. Beter
ware het geweest, de wapens in een betere heraldieke stijl af te beelden,
zoals b.v. v. d. Laars voor Koffie Hag deed. Dit neemt echter niet
weg, dat wij hopen, dat deze albums in vele jeugdige handen komen
en dat de interesse in de heraldiek, op deze wijze gewekt, ook moge
voortduren en zich verdiepen in het later leven van de verzamelaars.

F. P. B.

Deze rubriek staat ten dienste van een ieder, die met zijn onderzoek
is vastgeloopen, dan wel diegenen, die met andere personen verbinding
zoeken op genealogisch en heraldisch gebied.

De vragen zijn uitsluitend in te zenden aan het correspondentie-adres
der N. G. V., Riouwstraat 100, Amsterdam-O

Leden, die gegevens zoeken uit Vlaardingen kunnen zich in ver-
binding stellen met ons lid J. Bot, Arnold Hoogvlietstraat 19 te
Vlaardingen, die zeer veel gegevens heeft, vooral uit de tijd van
vóór de Burgelijke Stand.

1. Wie kan het volgende wapen thuisbrengen ? Schild gedeeld ;
boven: drie korenaren ; onder: stappend schaap op los grondje.
Boven het schild een kroon. 18e eeuws zilveren lakcachet.

2. Wie weet de afkomst van Anneken Goossens van Dam, die
omstreeks 1700 de tweede vrouw was van Johan Hermans van
Ommeren te Ingen ? M. Soesterbergen, Terborg.

Arnoldus Schreuder (Schruyer); volgens afschrift van de Burgelijke
Stand te Paramaribo is op 21 Sept. 1839 aldaar overleden Arnoldus
Schreuder, oud 56 jaar, geboren te Hillegersberg, zoon van Qerrit
Schreuder enjohanna van Eyck. Zijn doop is echter te Hillegersberg
of omgeving niet te vinden, evenmin het huwelijk van de ouders.

Gegevens worden gevraagd voor opbouw van kwartierstaat. Wie
kan mij helpen aan gegevens van de naam Schruyer afkomstig
circa 1700 uit het Meierysche van 's Hertogenbosch ?

Antwoorden aan K. Overslulzen, van Weelstraat 28 B, R'dam-W.
Gegevens gevraagd betreffende de geslachten : Swinnas of Swijnas

(buiten Rotterdam), Grevers, van der Moore, Perelaer, ten Hag e
C. W. Zeeman, v. Leeuwenhoeksingel 18, Delft

Gezocht de afkomst van Johanna Catharina (Maria) Koek gehuwd
met Jacobus van der Moore (geb. Poederoijen 18-6-1771, overleden
Den Helder 24-2-1829), wonende o.a. te Wezel, Heusden en Den
Helder. C. W. Zeeman, v. Leeuwenhoeksingel 18, Delft.

Gevraagd gegevens van geheel Nederland (Gen. en Her.) over
de familie Pronk, tevens contact gezocht met nazaten van Jacob
Pronk Nzn, die in 1813 bij de landing van Prins Willem te Scheve-
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ningen een rol speelde en gehuwd was snet Wilhelmina Catharina
Sarter. S. E. Pronk Czn, Westduinweg 49, Scheveningen.

Marie Felicite Mignot, geboren Parijs 27 December 1777. Woonde
in 1830 te Wageningen. Volgens overlijdensakte van haar zoon
zou zij te Wagenin genoverleden zijn. Volgens oude bevolkings-
registers van Wageningen vertrok zij Mei 1832 naar Renkum, waar
niets over haar bekend is. Waar en wanneer is zij overleden ?
Zij was gehuwd met Wilhelmus Ceulen, muziek-directeur aan de
Stadschouwburg te Amsterdam, waar Marie Felicite Mignot danseres
was. Waar en wanneer zijn zij gehuwd ? Gegevens gevraagd over
Mignot en Ceulen als artisten aan de Stadschouwburg te Amsterdam
rondom 1800. Joan Bakker, Iependaal 163, Rotterdam.

Jan Frederik Petri, ged. 7 Oct. 1775 A'dam huwt 10 April 1803
te A'dam Catharina Frederika Charlotta Denninghoff, geb
1780 te Camer (graafsch. Mark D.). Hij hertrouwt als weduwnaar
op 24 Juni 1804 te Amsterdam. Wanneer en waar is zijn eerste vrouw
overleden ? David Mattheus Petri, ged. 24 Nov. 1777 A'dam overleed
volgens fam. aantekeningen in Suriname. Waar is omtrent hem
nader te informeren ?
R. P. J. Petri, Karnoeljestraat 50, 's-Gravenahge.

Wie kan mij helpen aan de gegevens omtrent het geslacht de
Stolcker, omstreeks 1535 voorkomende in Benschop. Treed gaarne
in contact met naamdragers, of personen, die naar gelijke gegevens
zoeken of bezitten. A. van Stolk, Hof laan 10, Rotterdam.

Gaarne ontvang ik gegevens over het geslacht:
Taams—Thaemes enz. te Oostzaan tot 1680, komt waarschijnlijk

uit Hoorn.
Taams Aldert Dirks Oostzaan geb. 10-11-1680; overleden 1777.
Taams Sijmen Mdz. 23-10-1718, regent-ambachtsheer; overl.

24-1-1783; gen. r. Rep. 8-4-1743.
Jacob Hogendorp Mdz. Kermeester-regent 1770-1780 te Oostzaan,

geb. 27-3-1728; overl. 5-11-1788.
Gehuwd : Engeltje Bakker Hendriks 22-2-1750 (allen te Oostzaan).
Kuiper—Kuijper, Cornelis Klaasz. geb. Oostzaan 20-8-1769.

Geh. met Dieuwertje Keijzer van Landsmeer 24-8-1796. Het ver-
moeden is, dat een van zijn voorvaders commandeur bij de Groen-
landvaart (walvisvaart) was. Zij woonden aan het IJ.

Kaater, Seymon Cornelisz. (scheepsbouwer), geb. 22-7-1723 te
Rotterdam, aldaar geh. met Annetje Bleij van Nieuwsbergen.

Alle gegevens over de bekende oude Zaanse fam. Brat. Ik ben
tot Gerrit Brat Klaasz. geb. te Oostzaan 9-9-1703, dan ontbreken
mij de gegevens, welke verder gaan; ook graag de beroepen enz.
Jo Kuiper, Zuiddijk 146, Zaandam.
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