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te Amsterdam

Redacteur: W. D. H. Rosier, Jodenbreestraat 68winkel, Amsterdam C.

L.S:

In verband met de vacantie zal „Gens Nostra" in Augustus niet
verschijnen. Wij hebben echter het genoegen de leden der N.G.V.
een Juli-nummer van 32 pagina's aan te bieden, zodat hierdoor
het aantal pagina's, dat in 1949 zal verschijnen, gehandhaafd blijft
op 12 x 16.

Wij maken de leden attent op de mededeling van de Propaganda-
commissie over de Tentoonstelling „Gouden Handen" te houden
te Ede van 28 Juli tot en met 6 Augustus a.s., aan welke tentoon-
stelling de N.G.V. deelneemt met een stand.

Tenslotte verzoekt de Redacteur bij het inzenden van bijdragen,
vragen, enz. het papier slechts aan één zijde te beschrijven en bij
voorkeur hiervoor geen briefkaarten te gebruiken.

W. D. H. ROSIER,
Amsterdam, Juli 1949. redacteur.

De lijst van leden der N.G.V., die hun contributie over 1949 nog
niet betaald hebben, is zeer lang. In het belang van de goede gang
van zaken is het beslist noodzakelijk, dat deze leden zo spoedig
mogelijk hun verplichtingen jegens onze vereniging nakomen. Zij
hebben thans reeds 8 nummers in 1949 van ons maandblad ontvangen.
Deze uitgave brengt grote kosten met zich, zodat wij mogen ver-
wachten, dat onze leden "ons willen helpen deze te dragen door het
storten van hun contributie minimum f 6.50 op de Girorekening
392579 van de heer J. L. van den Bos, Klepstraat 26 te 's-Gravenhage.
Leden, die hun contributie in September a.s. niet betaald hebben,
zullen het Septembernutnmer van Gens Nostra niet meer ontvangen.
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het fciese BoecengesUcht Lettinga (slot)
X M. Klaas Gijsberts Lettinga (zie IXk), zoon van Gijsbert

Klazes Lettinga en Tjaltje Klazes Uiterdijk. Veehouder. Geboren
5 April 1873 te Hallum. Gehuwd Mei 1899 te Ferwerd met Antje
de Jong, geboren 5 Febr. 1871 te Wanswerd aan de Streek. Kinderen
uit dit huwelijk waren :
1. Foekje, geboren 15 Dec. 1900 te Jellum, gehuwd 1 Juni 1926

te St. Annaparochie-met Johannes Arend Zantinge, Boter- en -(1
Kaashandelaar te Apeldoorn ; ^

2. Gijsbert, geboren 1 Febr. 1902 te Jellum, Landbouwer te Sloot-
dorp, gehuwd Mei 1927 te Huizum met Sjoukje Jansma, geboren ,
14 April 1904 te Hijem. Kinderen : a. Grietje, geb. 16 Maart 1928 |
te O.L. Vrouwe'nparochie, b. Klaas, geb. 27 Oct. 1929 te Oudkerk,
c. Annie geb. 14 Sept. 1931 te Oudkerk, d. Cornelis, geb.
20 Febr. 1934 te Oudkerk, e. Jan, geb. 23 Maart 1943 te
Slootdorp;

3. Tjaltje, geboren 6 Febr. 1903 te Jellum, gehuwd 14 Nov. 1924
te St. Annaparochie met Borrius Robijns.

X N. Sybren Gijsberts Lettinga (zie IXk), zoon van Gijsbert
Klazes Lettinga en Tjaltje Klazes Uiterdijk. Landbouwer. Geboren
10. Nov. 1875 te Hallum. Gehuwd 15 Dec. 1904 te Ferwerd met
Froukje Heabelès Lettinga, geboren 27 Aug. 1879 te Hallum. (Geref.)
Kinderen uit dit huwelijk waren :
1. Gijsbert, Fruitkweker, geboren. 16 April 1907 te Bartlehiem,

gehuwd 26 Febr. 1942 te Menaldum met Boukje Meinders
Miedema, geboren 10 Aug. 1908 te Blessum ;

2. Heabele, geboren 21 Febr. 1910 te Bartlehiem, gehuwd 11 Mei '38
te Huizum met Douwina van der Veen, geboren 30 Maart 1915
te Veenwouden. Kinderen: a. Sybren, b. Akke Froukje,
c. Gijsbert Johannes;

3. Sytske, geboren 30 April 1917 te Bartlehiem, gehuwd 31 Juli 1941
te. Bergem met Wietske Rietstra van Giekerk.

X O. Roelof Gijsberts Lettinga (zie IXk), zoon van Gijsbert
Klazes Lettinga en Tjaltje Klazes Uiterdijk. Bouwkundige. Geboren
17 Juni 1878 te Hallum. Gehuwd 9 April 1903 te Ferwerd met
Geertje Sipkema, geboren 25 Oct. 1877 te Ferwerd. en overleden
20 Dec. 1935 te Zeist. (Geref.) Uit dit huwelijk werden geboren:
1. Gijsbert, geboren 12 Febr. 1904 te Ferwerd, ongehuwd ;
2. Hiltje, geboren 24 Aug. 1905 te Rotterdam en gehuwd 5 Maart '35

te Zeist met Brand Valkenburg, Textielfabrikant; <
3 . ' Johannes, Inspecteur Haagse Speel- en Sportterreinen, geboren ff(

8 Juni 1907 te Rotterdam, gehuwd 25 Juni 1946 te Zeist met f)
Geurtje Jannetje Dirksen, geboren 1 Aug. 1907 ; U

4. Roelof, Makelaar, geboren 20 Oct. 1909 te Rotterdam, gehuwd •//*
29 Sept. 1938 te Zeist met Geertruida Christine Boot, geboren

294



6 Nov. 1912 te Zeist. Kinderen : a. Catherina, b. Gertje Roelie,
c. Wilhelmina Janny, d. Roelof, e. Gijsbert Jacob Johan ;

5. Klaas, Mr. in de Rechten, Hoofdambtenaar Prov. Griffie te
; Den Haag, geboren 13 Nov. 1910 te Rotterdam, gehuwd

21 Juli 1942 te Gorkum met Adriana Johanna Spies, geboren
10 April .1919 te Vuren. Kinderen: Roelof en Gerrit Frans.

6. Lolkje, geboren 9 Jan. 1916 te Rotterdam.
X P . .Gerrit. Gijsberts Letiinga (zie IXk), zoon van Gijsberts

Klazes Lettinga en Tjaltje Klazes Uiterdijk. Landbouwer. Geboren
8 Nov. 1873 te Hallum. Gehuwd I 11 Mei 1904 te Ferwerd met
Klaaske Pieters de Jong, geboren 4 Mei 1876 te Wanswerd en over-
leden 30 Mei 1910 te Hallum. Gehuwd II 2 Jan. 1913 te Ternaard met
Riemke Hendriks de Haan, geboren 21 Jan. 1878 te Hantumahuizen
en overleden 20 Oct. 1932 te Leeuwarden. Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gijsbert, geboren 12 Maart 1905 te Hallum, gehuwd met Saapke

Watzes Hoogland, geboren 20 Febr. 1907 te Ferwerd. Kinderen :
a. Sytske Klaaske, geb. 19 Aug. 1928, b. Gerrit Watze, geb.
1 Jan. 1933, c. Klaaske, geb. 16 Dec. 1936;

2. Hendrik, geboren 17 Dec. 1913 te Hallum, gehuwd 31 Juli 1947
te Ternaard met Tjitske Grijpstra, geboren 3 April 1921 ;

3. Klaas, geboren 21 Aug. 1915 te Hallum, gehuwd 20 Febr. 1941
te Ternaard met Janke Pietres Terpstra, geboren 10 Aug. 1916
te Hantumerburen. Kinderen : a. Gerrit, geb. 25 April 1942 en
b. Aafke, geb. 25 Febr. 1945 ;

4. Meindert, geboren 4 April 1917 te Hallum, gehuwd 14 April 1942
te Ternaard met Maaike Pieters Hoogland, geboren 25 April 1920
te Holwerd. Kinderen : Gerrit, geb. 31 Maart 1944 te Holwerd
en Pieter, geb. 29 Maart 1948 aldaar; '

5. Gerrit, geboren 27 Juni 1919 te Hallum, gehuwd 4 Oct. 1945
te Ternaard met Elisabeth Rijpkes van der Ploeg, geboren
4 Juli 1923 te Hardegarijp. Kinderen : Gerrit, geb. 21 Jan. 1946
te Hantum.

X A. Heabele Gijsberts Lettinga (zie IXk), zoon van Gijsbert
Klazes Lettinga en Tjaltje Klazes Uiterdijk. Geboren 13 Jan. 1883
te Hallum. Gehuwd 14 Nov. 1907 te Huizum met Heintje Leijenaar,
geboren 5 Mei 1882 te Midlum. Uit dit huwelijk werden geboren :
1. Antje, geboren 8 Mei 1909 te Leeuwarden, gehuwd 23 Oct. 1937

te Groningen met Hendrik Wiebe van Dieden ;
2. Tjaltje, geboren 12 Maart 1912 te Leeuwarden, gehuwd 16 Juli'36

te Groningen met Willem Otto Albrecht;
3. Janke, geboren 14 Nov. 1919 te Briltil, gehuwd 18 Juli 1946

te Roden met Berend Douwes.
X R. Klaas Roelofs Lettinga (zie 1X1), zoon van Roelof Klazes

Lettinga en Froukeje Roelofs Smit. Hoofdonderwijzer. Geboren
16 Aug. 1869 te Janum. Gehuwd 5 Maart 1898 te Oosterend met
D. T. Sandstra. Uit dit liv.welijk werden geen kinderen geboren.
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' X S. Roelof Lettinga (zie 1X1), zoon van Roelof Klazes Lettinga
en Froukje Roelofs Smit. Geboren 15 Juli 1874 te Janum en
overleden 15 April 1943 te Zeist. Gehuwd 3 Juni 1903 te Huizum
met Menke Gijsberts Lettinga, geboren 17 Jan. 1877 te Hallum.
Geen kinderen.

XT. Wiebren Lettinga (zie IXm), zoon van Heabele Klazes
Lettinga en Sytske Jansma. Geboren 28 Aug. 1878 te Hallum.
Gehuwd met Trijntje Postma, geboren te Birdaard. Woonachtig in
de U.S.A. Kinderen uit dit huwelijk zijn : f-
1. Heabele;
2. August ;
•3. Sytske; >
4. Hendrikje. T

X U. Klaas Lettinga (zie IXm), zoon van Heable Klazes Let-
tinga en Sytske Jansma. Geboren 23 Aug. 1880 te Hallum. Gehuwd
:met Trijntje Meindertsma, geboren 31 Jan. 1880 te Metslawier.
Uit dit huwelijk werden geboren :
1. Heabele, gehuwd met Hijlkje Buma;
2. . Sybe, gehuwd met Trijntje Couperus;
3. Hinke, gehuwd met Trijntje van Loo.

X V. -Roelof Lettinga (zie IXm), zoon van Heabele Klazes Let-
tinga en Sytske Jansma. Geboren 17 Juli 1881 te Hallum. Gehuwd
met Jantje Posthumus. Kinderen uit dit huwelijk :
1. Sytske, jong gestorven;
2. Wietske', jong gestorven ;
3. Heabele, geboren 19 Jan. 1908 te Rinsumageest, Chauffeur,

gehuwd 18 Sept. 1940 te Leeuwarden met Hendrika Eijsen-
brandt, geboren 23 Jan. 1908 te Helvoirt. Kinderen : Roelof
Cornelis.

X W. Cornelis Heine Lettinga (zie IXm), zoon van Heabele
Klazes Lettinga en Sytske Jansma. Geboren te Sibrandsluis.
Gehuwd met Sytske van Dijk, geboren te Surhuizum. Uit dit huwelijk:
•1. Heabele; . '
2. Wiebren ;
3. Lolkje;
4. Maaike.

X X. Auke Roelof Lettinga (zie IXn), zoon van Johannes Aukes
Lettinga en Minkje Johannes van der Wal. Geboren 11 Juni 1884

'te Roptazijl en overleden 21 Juni 1946 te Hilversum. Gehuwd
3 Juli 1913 te Maarssen met Netta.Sophia Petronella Faber. Kinderen _(
üit dit huwelijk waren : P
1. Johannes, geboren 1 Oct. 1916 te Amsterdam ; 4 .
2. Cornelia Anne, geboren 2 Mei 1919 te Amsterdam; .',/
3. Kees, geboren te Amsterdam, overleden 1934 te Hilversum. A

X Y. Atfe Lettinga (zie IXn), zoon van Johannes Aukês Lettinga *
en Hitje Hibma. Geboren 10 Jan. 1892 te Roptazijlen overleden
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25 Nov. 1948 te Heemstede. Gehuwd 27 Dec. 1918 te Batavia met
Boukje Houwink. Uit dit huwelijk werden geboren: . ^
1. Willem Johannes, geboren 3 Nov. 1920 te Soerabaya;.-'.«
2. Otto Herman, geboren 14 Sept. 1923 te Bandjermasin ; .
3. Johannes Auke, geboren 17 Dec. 1928 te Soerabaya.

X Z. Roeloj Lettinga (zie IXn), zoon van Johannes Aukes Lettinga
en Hitje Hibma. Geboren 6 Oct. 1898 te Roptazijl. Gehuwd 7 April
1925 te Wommels met Jakkelt je Boersma. Hun kinderen waren :
1. Hitje, geboren 6 Juni 1927 te Stiens;
2. Jantje, geboren 5 Juni 1929 te Stiens;
3. Johannes, geboren 9 Oct. 1934 te Stiens.

X AA. Pier Klaas Lettinga (zie IXo), zoon van Klaas Piers
Lettinga en Metje Wiebes de Vries. Geboren te Hallum 11 Febr, 1877.
Gehuwd met Sjoukje van der Bij, geboren te Sneek. Uit dit huwelijk
werden geboren:
1. Klaas, geboren 16 Jan. 1903 te Heerenveen. Machinist. Gehuwd

22 Nov. 1928 te Amsterdam met Theodora Peijra, geboren
24 Febr. 1906 te Amsterdam. Kinderen: Antoinette en Pier;

2. Metje ; v

3. Jochem; .
4. Jessina ;
5. Alice.

X BB. Kornelis Lettinga (zie IXq), zoon van Jan Baukes
Lettinga en Geertruid Nieland. Financieel Redacteur. Geboren
11 Juli 1890 te Harlingen. Gehuwd met Maaike Wristers, geboren
8 Oct. 1892. Kinderen uit dit huwelijk waren:
1. Jan, geboren 1 April 1916 en overleden 10 Febr. 19.18 te

Den Haag ; '
2. Harke Willem, geboren 17 Oct. 1917;
3. Jan Cornelis, geboren 12 Maart 1920;
4. Reinder, geboren 6 Maart 1922 en overleden 16 Juni 1923 te

Groningen. . . . , •
X CC. Boudewijn Floris Lettinga (zie IXq), zoon van Jan Baukes

Lettinga en Geertruid Nieland. Koopman.- Geboren 27 Juni 1892
te Harlingen. Gehuwd met Janna Adriana Huyssen, geboren
8 Maart 1893. Uit dit huwelijk werd.26 Maart 1924 te Haarlem
een dochter Ina geboren. , >~

X DD. Pieter Wolberl Lettinga (zie IXq), zoon van -Jan Baukes
Lettinga en Geertruid Nieland. Koopman. Geboren 21 April 1895 te
Groningen. Gehuwd 20 Mei 1920 te Haarlem met Annie Alijda Êlfers,
geboren 6 Dec. 1898 te Haarlem. Kinderen uit dit huwelijk waren :
1. Jan Pieter, geboren 21 Maart 1921 te Heemstede;
2. Geertruid, geboren 25 Mei 1922 te Heemstede-;
3. Abraham, geboren 17 Jan. 1924 te Aerdenhout; r . .
4. . Pieter Wolbert, geboren 13 Aug. 1933 te Aerdenhout."
DE KAAG, 1949. W, Tsj. VLEER.
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6e BROUWGRI] „'t
In het artikel over Pieter Jacobsz. Nagtglas en zijn vrouw in

het Juni-nummer van vorig jaar is o.m. sprake van de brouwerij
„'t Nagtglas". Thans volgt hier iets over deze brouwerij.

In het Kohier van de Capitale Impositie van 1585 vinden we,
dat Ysbrand Albertsz. Ben (1556—1620) brouwer was in 't „Nagt-
glas", brouwerij op de Houtmarkt (tegenwoordig N.Z. Voorburgwal).
De brouwerij werd in 1595 verplaatst naar de Singel buiten Jan
Roodepoort.

In de lijst van huisnamen (Coorengel, 3e jbk. „Amstelodamum")
wordt deze brouwerij vermeld:

„Het Nachtglas, brouwerij op de Brouwersgracht,"
met verwijzing naar het Doopregister Oude Kerk, 22.6.1623.

In de „Historische Gids" van d'Ailly vonden wij, dat op het stuk
Singel (ter hoogte van de tegenwoordige Torensluis) vele notabelen
woonden, wier woning slechts vaag wordt aangeduid als „over den
Jan-Roodenpoortstoren". Hij noemt hier. dan o.a. „int Nagtglas",
Pieter Jacobsz. Nachtglas, lid der Vroedschap en brouwer in
compagnie met zijn zwager Ben Albertsz., Raad en Schepen, die
in zijn latere jaren ook op den Singel woonde, doch aan de overzijde
en wel tussen de Paleisstraat en de Raarristeeg in één der fraaie
koopmanshuizen .,De vergulde Draeck". Over de brouwerij wordt
hier niet gesproken.

Van Dillen (Bronnen Geschiedenis, Bedrijfsleven en Gildewezen)
noemt een overeenkomst van 29.11.1617 van een aantal brouwers
betreffende de oprichting van een rosmolen tot het • malen van
brouwkoren. Bij deze brouwers treffen wij eveneens aan ,Jacob
Pietersz. Nachtglas, brouwer van 't Nachtglas. Deze Jacob Piëtersz.
was dé zoon van Pieter Jacobsz. Nagtglas, die zijn vader die in 1602
was overleden, als brouwer was opgevolgd.

In ditzelfde werk vonden wij verder een acte aangaande het
afleggen van de eed door brouwers(sters) op nalaving van de
plakkaten betreffende hun bedrijf (Keurboek I, fol. 224, dato
4.4.1620), waarbij Jacob Pietresz. Nachtglas eveneens genoemd
wordt, echter zonder aanduiding van de naam van zijn brouwerij ;•
dus alleen zijn naam, in tegenstelling met de andere 16.brouwers
(sters), waarbij overal de namen der brouwerijen voluit werden
vermeld. - '

Een dergelijke acte vinden we nog in 1631, hier is echter Jacob
Pietersz; vermeld als brouwer in „'t Claverbladt". In de hiervoren
genoemde lijst van huisnamen staan twee brouwerijen „Het Klaver-
blad", één op de Singel en één op de Brouwersgracht.

Hieruit zouden we dus kunnen opmaken, dat er twee brouwerijen
met dezelfde naam hebben bestaan.

In de Topografische Atlas vari de Gemeente Amsterdam is echter
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een pentekening van A. Rademaker, die ons de oplossing geeft1):
Deze tekening stelt voor „gesigt van de gèweesene brouwerij
t. Klaverblad op de hoek van de Cingel en brouwersgragt." We
zien hierop een afbeelding van het huis, met een klaverblad in de
gevel, op de hoek van de Singel en de Brouwersgracht met een .
gedeelte van de Vischmarkt bij de Haarlemmersluis. We kunnen
dus aannemen, dat de opgegeven twee brouwerijen „Het Klaverblad"
in de lijst van huisnamen een en dezelfde brouwerij betreffen.

Ook F. von.Zesen in zijn Beschr. der Stadt Amsterdam noemt f *
de brouwerij „Het Klaverb'lad" op de Brouwersgracht.
•.' Opmerkelijk is, dat d'Ailly in zijn Hist. Gids en in „7 Eeuwen •
Amsterdam" zegt, dat de brouwerij „Het Klaverblad" was op de I
hoek van' de Singel en het Droogbak in het thans nog bestaande '('
huis, waar „de kruiwagen" in de gevel staat.

Hiertegenover staat hetgeen Gimpel zegt in zijn „Amsterdam
Oud en Nieuw", nh dat het huis Singel/Droogbak, waar „de Krui-
wagen" nog steeds in de gevel s taat ; het huis i$, reeds omstreeks 1616
bekend, toen er een „suyvelkooper" woonde.
- Vervolgens de combinatie 't Nagtglas—'t Claverblat.
• De lijst van huisnamen noemt beide brouwerijen op de Brouwers-
gracht, waaruit wij zouden kunnen afleiden, dat ze op hetzelfde
adres of dicht bij elkaar gevestigd waren, temeer daar Jacob Pietersz.
Nagtglas genoemd werd als brouwer van „'t Nagtglas" en als
brouwer van „'t Claverblat".
; In de overeenkomst van 1617 werd hij als brouwer van „'t Nagt-
glas" genoemd en van een brouwerij „'t Claverblat" wordt hier
geen melding gemaakt. Het merkwaardige is nu, dat bij de acte
van 1620 bij zijn naam geen brouwerij wordt genoemd/terwijl in
de acte van 1631 achter zijn naam staat : „brouwer in 't Claverblat"
en.hier geen sprake meer is van een brouwerij „'t Nagtglas".

Vermoedelijk zal dus omstreeks 1620 de brouwerij „'t Nagtglas"
opgeheven of overgegaan zijn in die van „'t Claverblat". Von Zesen,
die in zijn beschrijving (1664) op de Brouwersgracht vier brouwerijen
noemt,- maakt daar geen melding van een brouwerij, genaamd
't Nagtglas. Deze naam werd overgenomen door de neef van Jacob
•Pietersz. Nagtglas, Gerrit Cornelisz. Nagtglas, die aan diens brou-
werij te'Naarden deze naam gaf. .

- De brouwerij, „'t Claverblat" bestond nog tot omstreeks 1700.
Op de lijst van 1734 van de leden der „Sociteyt der Brouwers"
komt de naam dan ook niet meer voor. . . /„

:-De oorzaak der opheffing zal vermoedelijk te wijten zijn aan de p

felle.concurrentie van thee en koffie, die hier in de 17e eeuw als '

*) Cliché welwillend ter publicatie afgestaan' door Drukkerij en
"'•':• Uitgeverij J. H. de Bussy, alhier.
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volksdrank meer en meer gebruikt werden, waardoor het bier-
verbruik sterk afnam, en waardoor uit de kring der brouwers toen
werd aangedrongen op vermindering van het aantal brouwerijen.
Daar de stedelijke overheid er geen heil in zag om een regeling
in dezen te treffen, wisten de brouwers zichzelf te helpen, door
overeen te komen, dat een brouwerij, die te koop kwam, door de
andere brouwers gezamenlijk zou worden uitgekocht.

Door deze maatregel verminderde Het aantal brouwerijen, hier
ter stede, dat in 1620 20 bedroeg, geleidelijk.

In 1749 waren er nog 17, in 1802 nog 13, in 1811 nog slechts 7
en in 1852 nog maar 3, t.w.: de Haan, de Gekroonde Valk en
de Hooiberg.

T. DEN HERDER.

qeslacht-ReqisteR
van QBOotouöeRS öiBBets (moeöeRSzgöe)

1746 Den 14en November is in den huwelijken staat bevestigd:
Cornelis Melsert en Johanna Goswina van Meurs.

1747 Den 28en Augustus is geboren eene dochter genaamd.:
Beatrix gedoopt door dominee Blanken p.m. Ie vrouw van
G. J. Dibbets.

1748 Den 22en December is geboren een zoon genaamd Frederik
gedoopt door dominee Coets (oom Melzert).

1749 ' Den 2en September is mijn vader Cornelis Melsert in den
Heere ontslapen oud' 44 jaren.

1750 Den 19en Mei is mijne moeder (J. G. van Meurs) hertrouwd
met Jan Dirk de Ronde. Uit dit huwelijk zijn geboren :

1751 Den 22en. Februari is geboren een zoon genaamd Hendrik
gedoopt door dominee Coets.

1753 Den 16en Maart is geboren een zoon genaamd Adriaan
gedoopt door dominee Blanke.

1757 Den 27 Maart is geboren een zoon genaamd : Jan Dirk
gedoopt door dominee Themmen.

1759 Den 12en Februari is geboren eene dochter genaamd: Johanna
Goswina gedoopt door dominee Wisseling.

1761 Den 7èn Mei is geboren een zoon, den 9en dito in den Heere
ontslapen ; die den naam zou gehad hebben van Lambertus.

1764 Den 8en December is geboren een zoon genaamd Lambertus
Willem.

1770 Den 7e Januari zijn in den Huwelijken staat bevestigd.:
Gerrit Jan Dibbets en Beatrix Melsert, door dominee Vitringa
in de St. Jans-kerk te Arnhem.
Uit dit huwelijk zijn geboren : • ..-'•'
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1770 Den 9en October is geboren onzen zoon den Hen dito gedoopt
in de Broere kerk door Ds. Blanken en genaamd Arnoldus
overl. aan de Kaap de Goede Hoop anno 1806.

1773 Den 21en Januari is geboren eene dochter den 20 dito gedoopt
in de St. Janskerk door Ds. Lambertus de Ronde en genaamd
Adriana Wilhelmina, overl. te Arnhem anno 1792.

1773 Den Men Maart is mijn stiefvader Jan Dirk de Ronde in
den Heere ontslapen, oud zijnde 51 jaar en 6 maanden.

1774 Den lOen Februari is mijne moeder Johanna Goswina van
Meurs in den Heere ontslapen oud zijnde 46 jaar en 1 maand.

1775 Den 23en Juni is geboren een zoon den 25en dito gedoopt
in de Groote Kerk door Ds. Blanke en genaamd Cornelus
Johannes Goswinus overleden te Arnhem den 25en Maart 1828.

1778 Den 19en Februari overleden Beatrix Melsert.
1790 Den 20 September overleden : Johanna Cornelia van Meurs.
1813 Den 2en November 1813 overleden Gerrit Jan Dibbets in

den ouderdom van 68 jaren (zie 1745 Geslachts Register).

's-Gravenhage, 1949. Medegedeeld door het
Centraal Bureau voor
Genealogie te 's-Hage.

het geslacht meteleRkamp
Gaarne maakt ondergetekende de belangstellende leden van onze

vereniging opmerkzaam op een hem gebleken leemte in de „Genea-
logie van het geslacht Metelerkamp" samengesteld door G. S. Ree-
horst.

In dit werkje wordt nl. niet gerept over het huwelijk van
ds. Nicolaas Metelerkamp, zoon van ds. Gerhardus Arnoldus Meteler-
kamp en Fenna Lubberts.

Daarom volgen hier de gegevens omtrent dit huwelijk, de daaruit
geboren kinderen en de verdere nakomelingen.

Nicolaas Metelerkamp
gedoopt te Wirdum 18 Oct. 1691,
overleden te Nieziji 6 Mei 1737,

predikant te Saaksum 1720—1728, te Nieziji 1728—1737 ; huwde
op 11 Aug. 1720 te Oude Schans met Franscina van Bern, gedoopt
te Oude Schans 10 Dec. 1702, overleden vóór 1750, dochter van
Gerhard van Bern en Adriana Maria Hinsbeek.
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Kinderen :

Ie geslacht.

1. Fenna M. geb. te Saaksum 17 Febr. 1722, begraven te Winschoten
10 Juni 1808, huwde te Oude Schans op 13 April 1749 met
Marcus Relotius, gedoopt te Winschoten 6 Jan. 1726, begraven
aldaar 30 Juli 1782, Koopman, zoon van Albertus Relotius en
Gebbina van Bem.

2. Gerrard M. geb. te Saaksum 1 Mei 1723, jong gestorven.
3. Adriana Maria M. geb. te Saaksum 3 Mei 1727, jong gestorven.
4. Gerhard Arnold M. geb. te Niezijl 15 Februari 1729, jong

gestorven en
5. Aarnold M., geb. te Niezijl 23 Juli 1731, overleden te Eexta

in 1776, brouwer, huwde te Eexta op 30 Mei 1762 met Willemina
Mennes, gedoopt te Wagenborgen 17 Januari 1740, overleden
te Eexta 4 Augustus 1807, dochter van Hendrik Mennes en
Anna Margaretha Hekman: 2 kinderen (volgen 6 en 7).

He geslacht.

6. Francina M., geboren te Eexta 28 Januari 1765, begraven te
Winschoten op 23 April 1793, huwde te Winschoten op 5 Augus-
tus 1787 met Luitje Jans Jonker, begraven te Winschoten
23 November 1802, schipper, zoon van : Jan Luitjes Jonker en
Grietje Jacobs.

7. Anna Margaretha M., geboren te Eexta 25 September 1766,
omtrent wie nadere gegevens ontbreken.

Hoogezand. J. P. LANDMAN

In het December-nummer van het jaar 1948 van „Gens Nostra"
geeft de redactie een opwekking om gegevens te publiceren omtrent
schoolmeesters, die men bij onderzoekingen aantreft. Ik ben het
met de geachte schrijver geheel eens, dat men dikwijls „de draad
kwijt zal raken" als men voorouders aantreft, die dit ambt hebben
uitgeoefende.

Bij het lezen van deze oproep heb ik terstond de aantekeningen,
welke ik uit de Schijndelse schepenprotocollen heb gemaakt, op-
geslagen. Het resultaat is, dat het mij mogelijk is enige gegevens
omtrent enkele schoolmeesters en chirurgijns mede te delen. Gaarne
beveel ik die gegevens voor een plaatsje in dit blad aan.
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I. Schoolmeesters te Schijndel
A. In 1633 was schoolmesster-koster te Schijndei Peter van

Meerhout, geboren ± 1577, gehuwd met Maria Delis van der Aa,
welke nog in 1667 leefde. Uit hun huwelijk deze kinderen :

1. Maria;
2. Aletta, gehuwd met Gerrit Adriaen van de Sande, de ouders van

. a. Petronella gehuwd vóór 1680 met Jan Peters van Hamondt,
b. Corstiaen en c. Adriana, nog onmondig in 1680. f'1-
3. Margriet, de vrouw van Francois Collone ?. Zij hadden in 1680

drie onmondige kinderen.
In 1680 waren de kinderen van deze schoolmeester erfgenamen l

van Mr. Mathijs van Meerhout. (Misschien was Mathijs wel hun broer)

B. Op 12 Mei 1704 overleed te Schijndel Elias Roessing1), school-
meester en koster aldaar (1676—1704). Hij is tweemaal gehuwd
geweest; Ie. met Elisabeth Bo(e)x en 2e. (1691) met Barbara Darison.
Uit het eerste huwelijk werden twee kinderen geboren, n.l.:

1. Willem Roessing, evenals zijn vader schoolmeester-koster te
Schijndel (1704—1729). Hij was gehuwd met Maria de Five2), van
wie zes kinderen, waarvan er in 1736 nog 5 onmondig waren. Mij
zijn twee kinderen bekend : a. Elisabeth, de vrouw van Johan van
Ophuijsen en b. Johannes, meerderjarig in 1743.

.2. Mechelina Roessing3), gehuwd geweest met Nicolaas Zijnen,
schoolmeester te Schijnde) (1729—1767).

C. Johan Valentein Kaub, schoolmeester te Schijndel (1767—
± 1810). Hij was geboren te Ballegoy 6 October 1743. Hij heeft
drie kinderen gehad. Zeer waarschijnlijk was zijn zoon Cornelis
Jacobus Kaub, geboren te Schijndel 4 November 1776, schoolmeester
aldaar vanaf 1811 en ook nog in 1838. Hij was gehuwd met Geertrui
Ginhoven, geboren te Berlicum 29 Januari 1770. Zij waren de ouders
van

1. Barbara Elisabeth Kaub, geboren te Schijndel 10 Aug. 1806 ;
2. Antonetta Johanna Kaub, geboren te Schijndel, 3 Febr. 1808,

aldaar overleden 23 December 1826 ;

!) Van vóór 1667 tot 1671 was Willem Roessing schoolmeester en
koster te Schijndel. • ,

2) Overleden in het jaar 1743. " 'l'
3) In 1709 was haar „momber" Willem Daems, schoolmeester te Liessel.

Mij is niet bekend of tot dit geslacht ook behoorden Johan Willem Roessing
„mediciene doctor" te Tilburg en Mej. Maria Roessing, gehuwd met de i
Heer Johan Huber t Rietveld, drossaerd der heerlijkheid Gansoyen, (Jj
wonende te Heusden. Deze waren in 1794 mede-eigenaren van de wint-
molen te Schijndel.
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3. Mathijs Kaub, geboren te Schijndel 5 Sept. 1809, op jeugdige
leeftijd aldaar overleden ;

4. Gerardina Anna Maria Kaub, geboren te Schijndel 3 Febr. 1811;
5. Johanna Kornelia Kaub, geboren te Schijndel 30 Sept. 1813 ;
6. Jan Antonij Kaub, geboren te Schijndel 16 Febr. 1816.

II. Chirurgijns te Schijndel.

A. Op 27 Maart 1684 werd te Schijndel gedoopt Anthonius
Albertus, zoon van Anthony De Lagenette, „doctoris medici" en
Catharina Cremers. Doopgetuigen : Petrus de Lagenette en Catharina
de Meyere.

B. In 1724 leefde te Schijndel Johanna van Pinxteren, weduwe
van Mr. Willem Cocquel, in leven (1689)4) chirurgijn te Schijndel.
Hunne kinderen waren

1. Mr. Aelbertüs Joannes Cocquel, ook chirurgijn te Schijndel,
vóór 1706 (in 1724 wordt verklaard dat hij omwille van zijn moeder
ongehuwd was gebleven ; of hij later nog huwde is mij niet bekend);

2. Johanna Cocquel, gehuwd geweest met Johan Elffring, in 1724
commies van 's lands magazijnen te Knocke. Twee kinderen zijn
mij van hen bekend, beiden nog onmondig in 1734, n.I. Wisselina
Theodora en Amadea Segrina (Hun geëde „momboir" was toen
Willem Aerhuijs, drossaert van Nulant);

3. Susanna Cocquel, de vrouw van Johan van Bergen, waarvan
twee zoons, beiden nog onmondig in 1734. Zeer waarschijnlijk
verbleven zij in een weeshuis te 's-Hertogenbosch.

4. Margrieta Cocquel, gehuwd met Jacob Both, waarvan een
zoon Jan, onmondig in 1734.

C.' Vóór 1766 was chirurgijn te Schijndel Innocentius Egidius
Bernuly. Geertruy Biedijkx was zijn vrouw. Een akte van het
jaar 1766 noemt zes kinderen van hen.

a. Jacobus, pastoor te Berchum ;
b. Poulus Frederikus, Mr. Chirurgijn te Schijndel (1766 en 1772);
c. Elisabeth, te Berchum ;
d. Cornelia Francois te Herentalst;
e. Lidolphus te Antwerpen ;
f. Maria Magdalena te Herentalst.

Schijndel. A. J. L. v. BOKHOVEN.

4) In hetzelfde jaar was H;ndrick Davervelt chirurgijn te Middelrode.
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te schoort, n.-h.
Nadat de middeleeuwse kerk van het Noordhollandse dorp Schoorl

— waarschijnlijk herinneren aan die oude kerk nog enkele bakstenen
van extra-groot formaat, die in het omringende kerkhofmuurtje
verwerkt zijn — in de Spaanse tijd veel schade had opgelopen, heeft,
volgens Dirk Burger's „Chronijk van De Stad Medemblik"1) een
zekere Jan Adriaensz. Roos de eerste steen voor de nieuwe kerk .^
ter plaatse gelegd op 29 Mei 1595. ' y-

Bijna twee eeuwen had dat nieuwe kerkgebouw gestaan, toen'
in 1781 door ouderdom de toren ineengestort is, tengevolge waarvan
een groot deel van de kerk gesloopt werd. In het archief van Ge- '
committeerde Raden van het Noorderkwartier bevindt zich een ''
uitgebreid dossier betreffende de subsidie aan de kerk van Schoorl
destijds verstrekt in verband met die instorting.2) Toen was echter
al het oude koor met de 5/10 sluiting, waarvan de fundering ten
Oosten van de tegenwoordige kerk in April 1941 bij herstelwerkzaam-
heden op het kerkhof tevoorschijn gekomen is, reeds lang verdwenen.
Het was de latere Jhr. Mr. Cornelis van Foreest, die als ambachtsheer
ter plaatse in 1783 op zijn beurt als eerste steenlegger optrad.3)

Omdat het kerkje van 1783 in onze tijd opnieuw ernstige tekenen
van verval en van slijtage begon te vertonen, is men in dit voorjaar
met een grote herstelling begonnen. Daartoe werden alle ingebouwde
banken uit het gebouw verwijderd, hetgeen tot gevolg had, dat
de daaronder verborgen gelegen hebbende oude grafzerken tevoor-
schijn kwamen.

Door mijn Broeder, den Heer W. K.. Belonje, secretaris der
gemeente, te Schoorl, gewaarschuwd, ben ik thans in staat gesteld
de inscripties van de aan de dag gekomen zerken te publiceren.
Alle zerken bleken te zijn van Namense steen en van het gebruikelijke
formaat.4) Middeleeuwse grafstenen werden niet aangetroffen,
hetgeen, gelet op de bovenontwikkelde geschiedenis van het kerk-
gebouw, hetwelk ten minste tweemaal tot de grond toe moet zijn
afgebroken, zeker geen wonder heten mag.

De mogelijkheid bestaat, dat nog enkele nieuwe ontdekkingen
gedaan zullen kunnen worden. Hetgeen door mij thans aangetroffen
werd, bepaalt zich intussen tot het navolgende:

1. Hier-Leyt-Begraven/Yslant-Bartelmiesz/ Is Overleden Den
7en/ December-Anno 1640/ Ende Gerrit Reyen/ In Syn Levent A
Secre/taris En Notaris Tot/ Schorel Is Gervst De/ Eersten October
1652. ' '

(Gerrit Reiersen, secretaris van Schoorl, werd 1 Juli 1623 door ?

de Staten van Holland tot Notaris gecreëerd ; zijn opvolger Jan j
Gerritsz., insgelijks secretaris van Schoorl verkreeg admissie van
het Hof van Holland als notaris op 24 Juni 1653 ; vgl. bl. 116 en 119
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N. J. M. Dresch „Inventaris der Archieven v. d. Notarissen Alkmaar",
Alkmaar 1928.)

2. Hier leyt begraven / Jacobs is.gerust dë 2 apr[il]/ Ao 1622.
Een merk (pentalpha) tussen de letters; t J.

3. Hier onder leyt begravë/ Adriaen Claesz Grootsant/ In Syn
Leven Burgermeest'/ Tot Schoorl Gerust In/ Den Heere Den
30 Decemb'/ Ao. 1670/ En Syn Huysvrou Maynsiej Cornelis Gerust
Den 1/ Mey Ao 1665/ En Haare Dr. Iannetie Groot (sant Gerust
Den 13 Sep/ tember Ao 1656/ Ende Cornelis —(fragment
v. e. zerk ; vgl. voor de familie Grootsant, welke ook in het nabij
gelegen Krabbendam onder Warmenhuizen woonde, mijn „Gedenk-
waardigheden", N.-Holland, V, bl. 119 sub 28, bl. 114 sub 2, bl. 115
sub 6 en 7 en mijn „De Uitwaterende Sluizen", bl. 145).

4. Randschrift: Hier leyt begraven/ Cornelis Aerian van Schooien
sterf den 9/ Junius Aö"'1608. — Midden: Hier leyt Begraven/
Dirck Corneliszj Schooien Is Gervst/ Den 21 Octobe Ao 1653 —

. in een medaillon een schildje, beladen met een vier-spakig rad. —
Hier leyt Begravë Anna Cornelisl Boerties Is Ge/rust Den 5 Iulius/
Int Iaer Ao 1681.

5. [Hie]r Leit Begraven/ [H]eyndrixsoonl [Burjgemesr. tot/
[Schoorl] sterf Den 1 (8 ? ) / . . . . . y 1640. — (fragment v. e. tegel).

6. Hier Leyt Begraven/ Pieter jans Saen Sterf/ Den 23 November
1644 — In een medaillon een klaverblad en de letters : P I/L. — Ende
Gvert Symons Dr./ Syn Hvysvrov Is Gervst/ Den 4 Avgvstvs Ao 1647.

7. Randschrift: Hier Leyt Begrave/ Ian Cornelis Winder In Syn
Leven/Schovt-Tot-Scho/rl-Ghervst Den 30-October-1610. Midden :
een wapen: doorsneden: a. de letters I C naast elkander; b. 'de
letter W ; helm met wrong en dekkleden ; helmteken : een driehoekje
op een staafje geplaatst tussen twee korenaren. Om het wapen leest
men nog : S - Ian Corne[lis] Winder.

8. Hier leit Begraven/ Claes Iansz Vanj Brechterop In Sy[n]/
Leven Geweest/ Burgemeester [tot]/ Schorel Is / . . . . .Iaer /
(fragment).

9. Hier leyt begraven Jan Claesz Brechdorp in syn/ leven Schepen
tot Schoorel/is in den Heere gerust den/ 28en Martius Ao 1646 en/
Maritje Gerrits syn Huysvrouw meede in den Heere/ gerust den
lOen Febrü~1673.

10. Hier leijt begraven/ Griet Jans dr is/gherust den 20/ februarij
Aö" 1616. — (een stuur van een schip, van onderen getekend met
een winkelhaak ?)

11. H. L. B. G. Brecht/ lans D is gerust den 5/ Novemb' 1681/
En Aris Iansz Obiit 1694j/ En Pietertje Lammerts Is/ Gerust
Den 19 October /Ao 1697 — (tegel).
12. Rozetten op de vier hoeken ; randschrift: Int Iaer 1635
Den/ 4 Maey — (halve zerk).

. 307



13. Hier jeyt begraven/ Maritgen Jans dr/ is gherust den 15/
februarius Ao 1615. In een medaillon, dat aanzetten vertoont op
de wijze van H. Vredeman de Vries een opgehangen schild beladen

IK
met een merk : ' |

14 / Is hier Be[graven]/Sfyn..../ / [Noch]/Is Hier
Be [graven] Dirck Cor[nelisz]/ — (fragment). )

15. H : L : B : [G :] / Rickquer (fragment).
16. 164./ •— In een ovaal een opgehangen schildje met een

monogram en merk :

17. Hier Leyt Begraven/ Allert Adriaensz-j Gervst-Dë 1 No-
vember/ Anno 1637/ Ende syn Hvysvrov/ Tryn Maertens Dr/ Sterf
Den 4 April 1645 — Een merk (z.g. vaarboom of kloet).

18. Hier'Leyt Befgraven] Reyer Gerrit[szstcre]taris tot Berfgen]/
En Lantmete[r sterf]/ den 8 Marty [16..]/ Ende syn Huys [vrouw]
jAecht Maeyers [is]/in den Heere [gerust] den 2 Iulii [16..] — <•
(fragment).

(M. van Reehen-Völter „De Heerlijkheid Bergen in Woord en
Beeld", Alkmaar 1925, bl. 146 noemt hem Reijer Jansz. Schoorl,
in functie als secretaris te'Bergen van -1641 tot 1658).

19 [s]yn/So[on ]rtot/ gervst/Int Iaer 16-j-g37/

Ende Aecht Wouters/ Is Gerust op ten 16/ Augusty Anno 1651. —
(twee fragmenten).

20. [Hie]r liet Begraven/ ...njacob van/ [Be]rgen 1608/ [En
s]in Doeter.

21. Randschrift: Hier leyt Begraven lan/ Aerisz van Schagen
Molemaker In Syn Leeven/ Tot Schoorel Ovt/ Ontrent 72 laren (?)
Gerust 21 Octob 1618. — Midden : Iacobj[en] Reyers Dr./ Is Gerust
Dê 27/ October Ao 1626. — Lager in een medaillon een schild,
beladen met een roos; het schild gehouden aan twee linten door
een mannefiguur aan de opgeheven linkerhand ; de man houdt in
de hand een staf. _

(Naar alle waarschijnlijkheid was hij de steenlegger van de nieuwe f,
kerk te Schoorl op 29 Mei 1595. Hij voert, blijkens de zerk, de roos »
van Schagen en zal dan ook wel met de naam „Roos" aangeduid zijn. )
Opmerkelijk is de voorstelling van het wapen hier : de schildhouder . ,i
voert — in tegenstelling met het tegenwoordige, wettelijk vast- f
gestelde wapen van Schagen5), waarbij de schildhouder voorzien is ('
van een strijdkolf, welke hij over de rechterschouder draagt —
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een staf, waaruit weer duidelijk blijkt, dat deze figuur, die ook wel
„Ridder Magnus" genoemd wordt, inderdaad slechts als een Christo-
forus te beschouwen is.)

22. H : L : Begraven/S/nwn Dc/enöerg/z/Gerast Den 3 Juny 1765/
Out synde 68 Jare 1 M 3 D — In een medaillon, dat aanzetten ver-
toont op de wijze van Hans Vredeman de Vries, waaruit blijkt, dat
de steen oorsrponkelijk werd vervaardigd in of vóór het midden der
XVIIe eeuw, een wapen : schild beladen met de letter A; helm met
wrong en dekkleden ; helmteken een klaverblad. — Lager: H. L. B: /
Maartjejans Hou/derwinds Is Gerust/ Den 21 Juny Ao 1727.— (62).

23. Anna Pieters Coddj Ionge Dochter van/ Amsterdam In Den
Heere Gerust Den/ 29 Augusty 1658/ Johannes du Rieu Obiit/
21 Juny Aö 1670 Aet. 12/ — In een door twee lauwertakken omkranst
medaillon een ovaal schild, opgehangen voorgesteld aan een tak:
doorsneden: a. in drieën gedeeld: 1. een omgewende klimmende
leeuw; 2. een roos(?) met 8 bloembladeren, voorgesteld op enige
afstand van het hart ; 3. een klimmende leeuw ; b. gedeeld : 1. twee
blokken, waartussen een vlam(?) of lelie (?), geplaatst als een
r. schuinbalk ; 2. drie kepers. — Lager leest men nog : Wilhelmus
Du Rieu Obiit/ den 27 Maert Ao 1677/ Aet. 11/ H ; L ; Begraven
Johannes Bilderbecq Hoogh. Heemraad/ van Den Hondsbosse Mits-/
gaders Schout van Koedijk/ En Sint Pancras Secretaris/ van Schoorl
Groet en Kamp/ Is Gerust Den 5 November/ 1721.

(Ds. Henricus du Rieu, predikant te Schoorl, testeerde 2 April 1670
t.o.v. notaris C. van Heijmenbergh te Alkmaar. Hij was toen gehuwd
met Aeltje Pieters Codde, blijkbaar de zuster van Anna vnd. Zijn
moeder was Annetje Heijndrix ; zie ook zijn testament d.d. 26 Au-
gustus 1660, verleden t.o.v. notaris P. F. Ocker te Alkmaar en
„Oud Holland" II, 1884, bladz. 67, waaruit blijkt, dat Ds. H. du
Rieu predikant te Schoorl 20 Febr. 1657 huwde Alida Codde, dochter
van Pieter, opzichter van de Wallen te Amsterdam en Annetje Jans,
Johannes en Wilhelmus vnd. zullen jonggestorven kinderen uit dit
huwelijk geweest zijn.

Johannes Bilderbeek, wonende te Alkmaar op de Mient, Westzijde,
in „de Rosenobel", was ook kerkmeester te Schoorl vlg. de rekening
van het provenhuis van Wildeman te Alkmaar van 1710. Hij werd
1690 hoogheemraad wegens Duinkavel van de Hondsbosse en Duinen
tot Petten. Zijn weduwe was Doetsia du Rieu, f Schoorl
5 October 1748, na te .Alkmaar getesteerd te hebben, woonachtig
te Schoorl 29 Aug. 1727 voor notaris A. v. d. Hoeve te Alkmaar;
vgl. voorts mijn „Gedenkwaardigheden" N.-Holland, IV, bl. 281
sub 7).

24. Hier Ligt Begra/ven Lysbet Kluft/ Huisvrouw van/ Jacob
De Boerj Is Gerust Den/ 3 Februarij 1816/ Oud bijna 64 jaren.

(Op 4 Feb. 1816 compareerden voor Corn. Corn. Dalenberg,
vice-burgemeester, officier van den Burg. Stand der gemeente van
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Schoorl en Groet, Jan Muntjewerf en Pieter Hoed als geburen, die
verklaarden dat den 3en tevoren n.m. 9 uur in het huis 33 te Schoorl
overleden was Lysb. Kluft, 63 jaar, winkelierster, gehuwd met
J. de Boer, dochter van Jan Kluft en Antje Schippers, echtelieden,
gewoond hebbende en overleden te Bergen).

25. Ook Ligt Hier Be/graven Jacob . Dej Boer Gerust Den/
lsten Maart 1820/ in den ouderdom van 77 laren en/ 9 Maanden.
Alkmaar, April 1949. Mr. J. BELONJE.

!) Hoorn 1736, blz. 282. 'V
2) Loopende over de jaren 1781—1783; inventaris No. 124. j;
3) Zie mijn „Gedenkwaardigheden" N.-Holland, V, Utrecht 1931, M

blz. 42. . 'i
*) Ingeval van afwijkend formaat heb ik hiervan in de volgende lijst <k

melding gemaakt.
6) Vgl. Mr. W. J . Baron T'Ablaing van Giessenburg „Nederlandsche

Gemeentewapens", 's Gravenhage 1862, paalt

apothekeRS te pucmeRenö.
De wijze, waarop men in de 18de (en nog tot ver in de 19de) eeuw

apotheker werd, was vrij primitief. Op zeer jeugdige leeftijd (13 jaar
en jonger) gaat de jongeling in de leer bij een Meester-Apothecar.
In de grote steden, waar de apothekers in een eigen gilde, of met
heelmeesters en chirurgijns in een z.g. Collegium Medicum zijn
verenigd wordt de leerling ingeschreven in het „Inschrijfboek van
Apothekers-knechts en leerlingen". Na drie jaar ijverig gewerkt
te hebben ontvangt hij een Testimonium trienii tyrocinii (Diploma
Tyrocinii).

Verplaatsingen van leerlingen van de ene naar de andere Meester
gaat gepaard met administratieve overschrijvingen („overtekenen"
noemden zij zulks).

Wanneer de „apothecars-knegt" zich voldoende in de kunst heeft
bekwaamd en het nodige meent te weten van de „artsenij meng-
kunde", welke kennis hij b.v. van de z.g. Lectores in de Artsenij-
mengkunde, Kruidkunde en later ook in de,Scheikunde heeft ver-
kregen, meldt hij zich voor het „doen van de Knegtsproef". Slaagt
hij, dan is hij Meesterknecht en kan b.v. voor zijn Meester waar-
nemen, ook na diens overlijden (ten behoeve van de weduwe b.v.).

Intussen kan hij zich — zulks is meestal het geval — voorbereiden
op het „doen van de Meester-Proef". Heeft hij „daarin genoegen
gegeven", zo is hij gerechtigd de titel Meester-Apothecar te. voeren 'I
en zich te vestigen in de stad waarvoor hij het examen heeft afgelegd. fl
Soms is de gang van zaken bij zo'n examen in de notulen der Collegia ft
Medica of Gilden nauwkeurig chronologisch te volgen. Alle hande- '!?
lingen kosten geld : het inschrijven als leerling, het afgeven van ' t'
diplomata, de toegang tot de lessen, tot de Hortus (in Amsterdam
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b.v.), het examen, de z.g. admissie (toelating tot vestiging), in de
Franse tijd het zig. „patent", de visering van een diploma enz.
Daarvan vindt men in de Kasboeken der Collegia de aantekeningen.

Deze archiefstukken, aangevuld met Naam- en Adreslijsten van
doctoren en apothekers en voor Amsterdam de Heereboekjes, zijn
waardevolle hulpbronnen bij het genealogisch onderzoek.

Het pharmaceutisch onderwijs bleef tot rond 1800 zeer gebrekkig.
Van die tijd af, onder druk der hervormingen ten gevolge van de
Franse revolutie, worden stelselmatig pogingen tot verbetering
ondernomen. Vóór die tijd bezochten slechts enkele de Athenaea en
Hogescholen ; met de oprichting van Klinische Scholen (de eerste
te Haarlem in 1825) werd een forse schrede in de goede richting
gedaan. Eerst door de Geneeskundige Wetten van 1865 werd het
pharmaceutische Onderwijs gebracht op het hoge academische plan
waarop het thans staat.

Bovenstaande uiteenzetting is uiterst kort en schematisch ge-
houden, omdat het hier niet de plaats is om er dieper op in te gaan.
Wie zich in het algemeen oriënteren wil over pharmaceutische
toestanden in vroeger eeuwen raadplege : W. Stoeder — Geschiedenis
der Pharmacie in Nederland, 1891. Ondergetekende is te allen tijde
bereid in concrete gevallen van advies te dienen. De gegevens uit
de plm. 3000 fiches betreffende apothekers en apothekersleerlingen
(alleen uit de periode 1765—1865) kunnen voor elke belanghebbende
worden geraadpleegd. Men wende zich daartoe tot Apotheker
W. F. Daems, postadres Meentweg 18, Naarden.

Omgekeerd houdt de schrijver zich aanbevolen voor ieder gegeven
betreffende apothekers en allen die met de pharmacie te maken
hebben gehad (vóór 1865).

1. Balen, Bernardus Arnoldus van, geb. Den Haag, overleden
19.5.1829 (74 j.) te Purmerend, was gehuwd met Johanna
Christina Plemper (overl. Purmerend 21.7.1798). Hij was
gedurende 7% jaar apotheker te Leiden, daarna 2 jaar te •
Utrecht en tenslotte te Purmerend. Hij deed in 1784 examen.
In 1813 was hij Adjunct-Maire, later Wethouder.

2. Balen, Jan Plemper van. Zoon van de voorgaande, geb. te P.
25.4.1790, gehuwd ald.. 30.6.1813 met Cornelia Visscher. Was
apotheker te P. in de Peperstraat. In 1811 deed hij voor de
Departementale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en
Toevoorzigt residerende te Haarlem examen als apotheker voor
een stad (Purmerend). Op 11.7.1811 betaalde hij het examen-
geld, ƒ210.—. Voor tijdens het examen gebruikte kolen en
voor het licht betaalde hij op 19.12.1811 / 2.40 en nog/6.—
voor het gebruik van het laboratorium.

3. Balen. Klaas Plemper van. Zoon van de voorgaande, geb. te P.
19.2.1817, gehuwd te P. 10.2.1839 met Gijsbertha Geerke.
Hij deed 24.11.1838 te Haarlem zijn examen als apotheker.
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• 4. ••• Boomsma, Pieter Jelles, z. v. Jelle Jetzes Boomsma, koopman
te Harlingen en van Dieuwke Johannes. Hij was apotheker en
drogist te P. in de Hoogstraat. Hij deed in 1810 te Amsterdam

• . zijn examen. Het examengeld betaalde hij 28.12.1810, terwijl
hij 18.8.1811 een „tamelijk" examen in de Hortus („in de
groene kruyden") aflegde. Hij huwde 23.8.1812 te P. met
Wellemoet Versteveren.

5. . Boomsma, Simon. Zoon van de voorgaande, geb..te P. 5.3.1820.
Deed 1Ó.3.1842 te Haarlem zijn apothekersexamen.

6.. Buin (Buyri), Cornelis. Zoon van de volgende, geb. te P.
27.4.1824. Deed 23.12.1847 te Haarlem examen.

7. Buin, Pieter. Was apotheker te Purmerend. In 1822 betaalde
hij aan de Dep. Comm. van Gen. Onderz. en Toevoorzigt te
Haarlem / 9.— voor het viseren van zijn diploma, waaruit
volgen zou, dat hij zich genoemd jaar te P. als apotheker
vestigde. Hij was gehuwd met Gijsberta Sijpesteijn. .

8. Craaij, Jacobus, gedoopt te Monnikendam 18.1.1787 (Geref.),
z. v, Bruijning Nicolaas Craaij en van Weijntje Van Veeren.
Overl. te Amsterdam. 7.3.1830. Was gehuwd met Hillegonda

.• ' ' • Willemina Wormer. Hij was 4 jaar en 3 mnd. „winkelbediende"
bij de Amsterdamse apotheker van Dorsten en 5% jaar bij
apotheker C. L. Volmar te Monnikendam (attestaties d.d.

- 2.11.1808). Op 5.12.1808 heeft hij zijn theoretisch examen
gedaan en worden hem de practische werkstukken ter bereiding
opgegeven. Nog in 1808 vestigde hij zich als apotheker te P.
(„op 't Venedien").

9. Craaij, Jacob Willem. .Zoon van"de voorgaande, geb. te P.
10.6.1817. Werd in September 1836 ingeschreven als leerling
der pharmacie aan de Clinische School te Amsterdam. De

v. Hoogleeraaar W. Vrolik noemde hem in zijn rapport d.d.
1.7.1837 (zonder meer).

10. Hartinck, Harms, Was in 1790 als apotheker te Purmerend
. gevestigd. Hij had.geen examen gedaan. In 1808 overleden.

• 11. Heitinck, H. H., Apotheker te Purmerend, nog in 1808.
12V Hoven, Adriaan va"n de(r), met een chirurgisch diploma van

1780 als apotheker te P. gevestigd (dus een chirurgijn met
„apothecarswinkel"). Hij vertrekt in 1809 naar Utrecht.

• 13. Makkes, Jacob, geb. te Edam plm. 1783, z. v. Pieter Makkes,
kaarsemaker en van Suzanna Swart. Hij huwde 26.5.1811 te P.,
Aaltje Rust en was als apotheker te P. gevestigd.

14. Makkes, Pieter Jacobs. Zoon van de voorgaande, geb. te P.
20.3.1812. Deed 14.3.1833 zijn apothekersexamen te Haarlem.

15. Molenaar, Joris Johannes, geb. te P. 28.2.1831, z. v. Leendert
Molenaar, meelmolenaar en van Maria Switzer. Deed 13.11.1851
te Haarlem examen, vestigde zich daarna als apotheker te P.
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16. Verhoop, Daniël. Volgde in 1800 de lessen van het Publiek
Onderwijs te Amsterdam ; was toen leerling bij apotheker
Leignes te Amsterdam. In de naamlijst van hen, die deze lessen
volgden staat bij zijn naam aangetekend: „Verhuist na Zwol".
In 1809 legde hij te Amsterdam het examen af. Op 16.5.1809
verklaren de apothekers Van Meurs en Leignes, dat hij resp.
3 maanden en 3 jaar en 3 maanden bij hen in dienst is geweest.
Zijn examen in de Hortus legde hij af op 18.8.1810. In 1813

. noemt hij zich apotheker en chirurgijn. Hij was gehuwd met
Elizabet Johanna Schwartze.

17. Woltman, Johannes Matthias, geb. plm. 1740, overl. te P.
.14.2.1816. Werd in 1756 leerling, 1759 gezel, 1764 apotheker.
Sedertdien te P. als „apothecar en chimist" gevestigd. Later
tevens Lid van de Raad.

18. Zwaneveldt, G. W. Was als apotheker te P. gevestigd omstreeks
1808 op een vals diploma.

Aantekeningen bij enkele der bovengenoemde apothekers.
Op 3 October 1808 werden de apotheken te Purmerend door

daartoe bevoegde Amsterdamse doctoren geïnspecteerd („winkel-
visitatie" noemde men deze inspectie). Zij rapporteren :

„J. M. Woltman, Apotheker, geëxamineerd, drie winkelknechts.
De Apotheek in orde volgens pharmacopoea Batava (het toen
vigerende wettelijke voorschriftenboek).

B. A. van Balen, Apotheker zedert veele Jaren aldaar gezeten,
de winkel in goede orde bijna volgends de Ph. Bat. de zoon winkel-
knecht.

H. H. Heitink, Apotheker zedert jaren aldaar gezeten, 3 knechts.
De apotheek in de uiterste orde volgends de Pharm. Bat. en van
alles ruim voorzien.

Zwaneveld, Apotheker. Het diploma van apotheker was onecht,
en is door de Commissie ter visie der vergadring meegnomen.
Declareerd Zwaneveld dit Diploma van de Castelyn Grevins boven
de hal, ontfangen te hebben. Is hem gezegt zijn apotheek te moeten
sluiten. Dan zodra hij begreep, dat dit Diploma onaangenaamheden
zou veroorzaken, zeide hij, als dreigende, dat de Heer van Öer
Sleyden, Secretaris van den Landdrost, zijn neef was. De winkel
is niet geinspecteerd door de Commissie. Het onecht Diploma is
van voorm. Zwaneveld door de Commissie overgenomen in presentie
van den Heer Med. Doet. en Lector 'Rant te Purmerend."

Zwaneveldt is blijkbaar zeer benauwd voor de gevolgen. Hij wendt
zich met volgend schrijven (d.d. 8.8. 1808) tot Daniël 'Dylius,
Med. Doctor te Amsterdam.
.„Weledele Heer! .

Gedagvaard zijnde om op 't Collegie Med. te compareeren, zoo is
mijn verzoek dat Geacht Collegie voor te stellen de omstandigheden
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waarin mijn vrouw exteerd. Uw WelEd. ziet uit de Getuigenis van
den Pred. Swaan, in welke omstandigheid ik zit te zugten en den
hemel weet wat mij te volgen staat. UwelEd. zijn borgen genoeg
voor mij, ik kan zelve den huijze niet verlaten. Uwe beloften zijn
zoo groot, genoeg mij voor alle gevolgen te waarborgen, en zal
moeten besluyten om mijn winkel te verkopen indien alles niet
beterd. Tekene mij dus met alle achting.

WelEd. Heer!
Uw WelEd. Dw. Dienaar
G. W. Zwaneveldt."

Doctoren en apothekers beschuldigden elkaar in die tijd om de
haverklap van op elkanders terrein te komen; doctoren bereidden
zelf geneesmiddelen en verkochten die, apothekers mochten graag
eens dokter spelen. Over de „dokterende" apothekers te Purmerend
is nog al wat te doen geweest. De Stads Medicinae Doctor Isaac
Jan Rant wendt zich op 29.11.1809 tot Zijne Excellentie den Minister
van Eerediensten en Binnenlandsche Zaken van Zijne Majesteit
den Koning van Holland. Zo lang hij te P. woont heeft hij moeten
vaststellen, dat apothekers zich bemoeiden met interne geneeskunde.
Herhaaldelijk heeft hij „bij zieken gehaald, die hij in doodsgevaar
bevondt, en bij welken dese of die Apothecar alle zijne kundigheden
ten toon. gesteld had, zoodanig een Apothecar daarover onder-
houden" enz., zonder resultaat. Hij volstaat met de bijvoeging van
twee getuigenissen en de recepten die door een der apothekers nog
onlangs aan een zieke te P. zijn voorgeschreven en die buiten zijn
eigen apotheek bereid moesten worden.

De getuigenissen zijn Ie van Mr. Francois Galles, Secretaris van
de Beemster en van Bernardus SeUeger, Koninglijk Notaris, beide
te Purmerend, die verklaren, dat het een bekende waarheid is,
dat te P. de apothekers medicineren en 2e van Willem de Groot,
inwoner van P., die verklaart, dat apotheker Verhoop de patiënt
Karel Koning te P. heeft behandeld. De huisvrouw en schoonzuster
van Karel Koning hebben hem (de Groot) zulks zelf op 24.11.1809
verklaard. Nog vandaag heeft Verhoop aan de vrouw en hare'zuster
gezegd, ,;dat het gevaar der ziekte geweken was". De Groot verklaart
verder, dat Verhoop de medicijnen door zijn huismeid heeft laten
bezorgen aan Karel Koning.

Woltman, eveneens beschuldigd schrijft op 27.12.1809 aan Doctor
N. W. Rauwenhoff (Lid van de Comm. van Gen. Onderz. enz.
te Amstredam) hoe de vork eigenlijk in de steei zit: „De Heer Rant
is hier gehuuwt aan een brave jonge jufvrouw dogter van den
waardige Heere Jb Wormer ook mede Lid van den raad, sijn Ed.
zelve en de geheele raad veroordeelen Rant zijne handelwijse/
alle zijn van de beschuldiginge/ daarin vervat overtuijgt als valsch
en slegt/ en zijn er mede verlegen en willen zo veel doen als mooglijk
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om den ouden Heer geen meer verdriet aan te doen/ maar daar ik
zo zeer en schandelijk daarin behandeld worde/ zo konde niet van
mij verkrijgen/ om door een berigt na waarheid de Commissie in
staat te stellen/ om na waarheid en locale omstandigheden te kunnen
oordeelen. had doctor Rant zig beklaagt en versogt dat de Apothecars
hier verboden mogte worden, om dat het sijn Edl. benadeelde ik
zoude er niets van geweeten hebben/ maar nu dat hij zijn Request
grond op geheele valsche en eerrovende leugens daar niets van waar
is, nu vorderde dog mijne eere om die fatale leugens aan te tonen/,
daarbij geloove ik niet dat zo eene handeling hem in meer practijk
zal brengen/ maar wel als sijn Edl. zig ten besten liet raden/ maar
sijn Edl. wijsheid is boven alles/ en hij volgt zijn eijgen begrip/
want voor mij ik heb het geen minste voordeel bij de practijk/
maar als de menschen doch gedwongen worden aan de willekeurige
handelwijs van een jongling dat valt ook hart/ daar sijn Edl. zig
bemint konde maken/ ik self heb sijn Edl. bij mij aan huis bij een
buyten man geroepen om hem in de buytenpractijk te brengen en
daar stelde sijn Edl. op rekening voor een consult met mij N.B.
aan mijn ƒ3.—, denk eens wel Edl. Heer hoe dat. bij de menschen
afschrik/ als het weten konde zoude vriendelijk den Raad van"
UwelEdl. te wenschen te erlangen hoe ik mij verder in deze om-
standigheden konde en behoorde te gedragen.

Hebbe de Eere mij met alle waare Hoogagting te tekenen
WelEdl Zeergeleerde Heer°
Uwel Edl. onderdanigste dienaar
J. M. Woltman

Dit was zijn persoonlijk schrijven aan Rauwenhoff. Aan de Com-
missie officieel heeft hij een schrijven laten opmaken van vier kantjes
folio. Het uitvoerig relaas is samen te vatten in vier beschuldigingen
en de weerlegging daarvan. Ie. hij oefent de geneeskundige practijk
uit; 2e. deze uitoefening is in strijd met de wetten van het Rijk;
3e. door die uitoefening heeft hij wegens onkunde vele ongelukken
gemaakt; 4e. is hij „na herhaald christelijke aanmaningen, om uit
liefde tot het menschdom, daarvan af te zien, evenwel daarmede
doorgegaan.

Ad 1. De beschuldiging is juist; hij doet het al meer dan 40 jaar
in overleg met den stadsdoctor Anth. Jan Menger, wiens practijk
hij bij ziekte waarnam (van 1764—April 1805). Het College van
de algemeene Armen verzocht hem ad interim de arme zieken te
visiteeren en de nodige medicamenten voor te schrijven. Hoewel
daarvoor een vast tractement werd gegeven, heeft hij dat niet
aanvaard, daar hij uit liefde voor de lijdende mensheid nog nimmer
voor loon had gepractiseerd. De opvolger van Menger, Dr B. O. •
Coninck Westenberg droeg hij alle bij hem in behandeling zijnde
patiënten over en bracht hem in contact met de patiënten van
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buiten, die op Marktdag (Dinsdag) in zijn apotheek om raad kwamen. I
Dr C. W. was zo gesteld op Woltman, dat hij deze dikwijls, mee op
consult nam ! Helaas stierf C. W. reeds in Januari. 1808. Wederom
ad interim waarneming tezamen met Landskroon, Stadsvroedmeéster
en Lector, gratis voor niets. Daarna kwam Rant, een jongeling van
toen 23 jaar, 5 maanden tevoren gepromoveerd. Woltman handelde
met hem als met C. W. met het resultaat van in beschuldiging
gesteld te zijn. „Is het soms een misdaad in zijne oogen, dat ik ook
patiënten waarneeme voor Doctor Landskroon ? en niet dat ik veel -i*
meer voor hem zelven hebbe waargenomen ? Wat man is Doctor " ;;

Rant ?"
Ad 2. Indien dit werkelijk zo is, dan hebbe ik gedwaald — schrijft \

hij — doch volgens art. 14 van de Wet van 20.3.1804 mocht ik de ,«
practijk blijven uitoefenen. Bovendien, als Rant mij dit verwijt,
waarom heeft hij dan ten voordele van zichzelf mij daartegen
laten zondigen ?

Ad 3. Laat Rant daarvan de bewijzen leveren. Veelmeer zal de
Zeergeleerde en Ervaren arts te Monnikendam, de Heer Thierens
kunnen getuigen, die met hem over belangrijke patiënten heeft
gepractiseerd. . '

Ad 4. Dit is een leugen ; nooit heeft hij mij zooiets gezegd. Ook
twee andere apothekers kunnen dit bevestigen. ',

Tot zover dit schrijven. Er blijkt in ieder geval wel uit, dat
Woltman een omvangrijke medische practijk moet hebben gehad. ; •

Apotheker B. A. van Balen schrijft op 3.3.1810 in dezelfde trant.
Hij wijst er op, dat hij reeds 30 jaren apotheker is, waarvan 7% jaar i
te Leiden en 2 jaar in Utrecht.

Rant stuurde op 18.1.1810 aan de Secretaris van de Commissie
te Amsterdam als bewijsstukken twee recepten, door Woltman
geschreven en bij apotheker J. Craaij ter gereedmaking aangeboden.
Zij zijn door Craaij welwillend ter beschikking gesteld ! Rant merkt
op, dat ze met potlood geschreven zijn, zoals W. nog steeds doet.
Hij practiseert nog even sterk als voren. De recepten waren bestemd
voor Melis Spaan en gedateerd 8.11.1809.

Ten slotte bevat het archief over deze historie nog de verklaringen
van Lijsje Baan, Christina Baan met getuigen Jan Bakker en ;
Maartje Rosendaal, d.d. 14.2.1810. Zij beweren, dat Lijsje voornoemd
enige, keren gewaakt heeft bij Karel Koning, toen deze ziek was
en dat zij gezien heeft, dat Verhoop „de apotheek alhier uitoeffe- '
nende" als Doctor is opgetreden, hem de pols heeft gevoeld en r
vragen heeft gedaan omtrent zijn ziekte, hem zeggende dit of dat • \
medicament te zullen leveren. Christina, die oppaste, als Koning's
vrouw uit was, heeft medicamenten helpen ingeven, die door \
Verhoop aan Karel Koning waren bezorgd. l!

W. F. DAEMS
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lyst óeu
van het Booven Einde dezer Stad. Met Een verzoek van deekens
En Busmeesters Aan de verdere Gilde Broeders voor Een Liefde
Gift voor de Noodleydende van de V/aatervloed in ons Vaderland.
Utrecht den 17e February 1825.

Deze lijst bevat 62 namen.

GI. St.
Frans van Lint 4 —
Rom Ras 4 —
Adrianus van der Star 2 10
Jacobus van Selm 1 —
Antonie de Bie . 3 —
Andries van Lint 1 10
Bart Piesa 2 10
Johannes Meessen 1 —
Henderik Grondys 1 10
Gysbertus Emmelot 1 —
Martinus van Reenen 1 —
Casper van Ryn 2 —
Louwerens van den Heuve 11 —
Willem Dirksen 1 . —
Johannes Vreeswijk 1 —'
Arnoldus de Meyer 1 —
Frederik Dirksen 1 =—
Martinus van der Linden0 1 —̂
Frederik van den Heuvel 1 —
Henderik Steenwyk — ••—
Antonie Hensbroek 1
Jacobus Ebbelaar 2
Jan Luca 1 —
Willem Janssen 4 —
Teunis Geyssen 2 10
Arie Oudegeest 1 —
Johannes Keegel • 1 . =—
Jan van Zutphen , 1 —
Abraham Verhoeven 1 —
Jacobus v. d. Berg 2 —
Louwrens van der Temps 1 —
Johannes van Os onmagtig
Willem de Ruiter 1 —
Filip Bruining 1 "5
Arnoidus de Isingen 1 —

GI. St;
Martinus van Rooyeri
Isak de Ruiter
Antonie Uylenbroek
Cornelis Kraayemaat .
Willem Grondys
Adrianus Reyken
Johannes van Emmerik
Jacobus van Emmerik
Dirk Tienhooven
Frans van Lint
Cornelis de Bie
Willem van der Horst
Jan van der Horst
Hendrik Kroonenburg
Manus Kortree
:Pieter de Isinger
Frans van Emmerik
Juriaan Mentelaar
Evert van Olderen
Matthijs Compier

— Bedienders.

Matthys Sibesser
Gerrit Hensbergeri
Martinus v. d. Linden
Jan de Groot
Hendrik Grondys
Nars van der Star
Jan Kraayemaat

10

10

10
10'

10

10

5

St.Gh
. 1... -~

1 —
1 —
1 —
1 —
1 —

Zomma 84. —
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Uit: 146. Rekeningboek van de ziekenbus der Zakkendragers
(later Vereenigde Werklieden) van het Benedeneinde 1833—1857.

1833
Den uytgaef ziekken

H. Grondeys 4 weken
1836
uijtgaaf aan het gilt:

H. Grondijs bedank
1845
Ontvangst: Nieuwe dragers:

I. van Lopik
C. Lantsaat

1851
Uitgaaf: Aan de Lijke:

vrouw Gravendaal
1856
Uitgaaf: Aan de Lijke :

vrouw van Loopik

9.—

40.—

40.40
40.40

39.—

39.—

(Uit het Gildeboek van de Zakkendragers van het boveneinde 1622
vlg. (Afschrift v. h. midden der 18e eenw, vervolgd tot 1825).
No. 145 der in het Stadsarchief Utrecht Bewaorde Archieven I).

De Deekens En Busmeesters der Zakkendragers en Maaters van
het Booven Einden dezer Stadt Utrecht Hebbende Vrijheid Genoo-
men Aan Voornoemde Draaiers en Maaters voor te stellen om
Vrijwillig ider na Zijn Vermoogen iets te Geven aan de Algemeene
Collecte tot Ondersteuning Der Geene Die door de Over Strooming
zijn Ongelukkig Geworden in ons Vader Land.

Het Welk Gedaan Zynde
Heeft Op Gebragt de Somma van f 84.—.—. welke Som Wij

Ondergeteekende Deekens zijnde van Voornoemde draagers en
Maaters Met Verschuldigde Eerbied Aan de Heere Burge Meester
en wet houderen Of aan de Comiessie Alhier toe werkzaam aan
te bieden.

Utrecht den 18 February 1825

Frans van Lint
en

Romain Ras
Deekens f

Als meede Ook nog Een Extraa Gift van de Turff Tonsters van
het boven Einde dezer Stad. \

Het Welke.Heeft opgebragt (!

De somma von f 30.—.
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Door Voornoemde Deekens

Frans van Lint
en

Romein Ras
Deekens

De bovengem. Dekens worden bij deze geauthoriseerd om de daar
in vermelde gelden te storten bij den Heer Coenen van 's Gravesloot
als Lid van de Commissie ten behoeve van de Noodlydenden wegens
den watersnood.

Utrecht 18 February 1825
w.g. van Doelen, Burgemeester

Medegedeeld door C. Gravendaal, Amsterdam.

enkeLe ts-eeuwse huwelijken te rrmstRicht met
pecsonen van Buiten öe pRovincie IITTIBURQ

20- 4-1772 Hermanus Houben (Zwolle) met Anna Maesen (Sint
Geertruid)

28- 6-1772 Arnoldus Veermans (Warnetou) met Eleonora Hen-
driette van Eijck (Breda)

27- 9-1772 Lambertus Speetiens (Maastricht) met Petronella
Hevelie (Breda)

8-11-1772 Conrardus Alberecht (Zwolle) met Anna Margareta
Scheves (Maastricht)

11-11-1772 Adrianus Adriaensen (Breda) met Anna Maria van Herf
(Maastricht)

22-11-1772 joannes Jacobus Egers (Nijmegen) met Maria Anna
Groutaers (Maastricht)

22-11-1772 Joannes Baptistes Stoof (Maastricht) met Maria Ger-
trudis Linsen (Kampen)

10- 7-1772 Joannes Spaar (Nijmegen) met' Francisca Prudhon
(Maastricht)

17- 1-1773 Joannes Didderichs (Breda) met Wendelina Emons
- (Maastricht)

18- 4-1773 Christianus Claus (Hesselstijn) met Elisabeth Weerts
(Bergh)

2- 5-1773 Fredericus Puet (Breda) met Maria Milius (Maastricht)
29-10-1773 Joannes Josephus Kleijn (Nijmegen) met Ludovica

Iserael (Maastricht)
31-10-1773 Petrus Reinerus Aerts (Geertruidènberg) met Maria

Angelina Olijslagers (Pornaei)
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3- 4-1774 Joannes Smits (in garnizoen Maastricht) met. Barbara
Willemen (Sluis)

10- 4-1774 Henricus Striegers (Maastricht) met Adriana Heijmans
(Oosterwijk)

12- 6-1774 Joannes Wilhelmus Swingges (Nijmegen) met Maria
van Ville (Maastricht)

24- 7-1774 Gerardus Boerlage (Naarden) met Gertrudis van der
- • • :• Straeten (Maastricht)

-7- 8-1774 'Joannes Jacobus Roosen (Dieren) met Maria Ros
(Maastricht)

13- 9-1774 Titus Simons (Bergen op Zoom) met Maria Catharina
Stevens (Merkelbeek)

2-10-1774 Gerardus Slegers (Rosmalen) met Joanna Maria Jabets
(Gulpen)

26- 2-1775 joannes Hofman (Maastricht) met Joanna Oosterbos
(Breda)

23- 5-1775 Joannes Sassen ('s Hertogenbosch) met Anna Mechtildis
• . Rossel (Maastricht)

4- 6-1775 Stephanus Oostetbos (Breda) met Maria Gorren (Sint
Pieter) •

19-11-1775 Henricus Geijsen (Leeuwarden) met Maria Aleijdis
Brasseur (Maastricht)

19- 2-1776 Petrus Arnoldus Kersten (Nijmegen) met Anna Elisa-
• : . beth Lonis (Geulle)
4- 8-1776 Michael Thibout (Maastricht) met Anna Catharina

Prumper (Middelburg)
20-10-1776' Joannes Meijer, dictus Dutman (Hattum) met Maria

Gertrudis Houben (Maastricht)
.19- 1-1777 Gerardus Hellebrandt (Deventer) met Maria Christina
•••••' ' . Slaef. (Maastricht)
9-2-1777 Henricus Schiepers (Maastricht) met Catharina Sijmons

(Breda)
20- 7-1777 Henricus Deckers (Helmond) met Maria Cornelia
- . . . ':••• Deswartz (Maastricht).
25- 9-1777 Joannes Craemer (Camperi) met Catharina de Vlieckx
• . . . (Maastricht)

26-11-1777 Nicolaus'Thomas Florine (Valkenburg) met Joanna
• : •" 'Peetersen (Breda)
lt)- 5-1778 Petrus Coolen (Breda) met Aldegondis Klocket (Maastr.)

11-10-1778 Franciscus de Jongh (Maastricht) met Anna Maria
Cornelia Francke-Reuter (Leeuwarden)

14- 2-1779 Bernarus Blockhuijs (Nijkerk) met Anna Catharina
Jansen (Maastricht)

25- 7-1779 Carolus Roumans ('s Hertogenbosch) met Anna Maria
Pieters (Maastricht)
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8- 8-1779 Jacobus Franckeri (Nijmegen) met Catharina Laschau
(Tongeren)

30- 1-1780 Henricus Willemsen (Valburg) met Maria Knoppen
(Eijsden)

3- 4-1780 Joannes Elias Thomas (Elburg) met Joanna Richer
(Maastricht)

14-5-1780 Gerardus~Morgenstern (Wolda-Coevorden) met Marga-
retha Leblanc (Portang)

10- 9-1780. Stephanus Oosterbos (Breda) met Maria Helena Lucas
(Maastricht)

28-11-1780 Thomas Heumers (militair uit Groningen) met Anna
Catharina Lodewick (Leeuwarden)

8- 4-1781 Joannes Deckers alias Cornkercken (Hoeren N.B.) met
Antonia Hendrikse (Wijcheri)

29- 4-1781 Joannes Georgius Biell (Waalwijk) met Maria Ida
Pieters (Maastricht)

25-11-1781 Hermanus Ridder (Zwolle) met Joanna Verschuren
(Maastricht)

20 : 1-1782 Joannes Theodorus Lenaerts (Hulsf) met Maria Judith
Weijffelman (Maastricht)

9- 6-1782 Ludovicus Limburgh (Doornik) met Catharina van der
Kamp (Nijmegen)

1- 9-1783 Wilhelmus Eugenius de Massen, (Kapitein uit Amster-
dam) met Wilhelmina Catharina, weduwe Baron de
Heilmann, geboren van Velpe ('s Hertogenbosch)

26- 2-1786 Arnold Meijer (Zwolle) met Maria Catharina Smeets
(Valkenburg)

26- 3-1786 Joannes Fredericus Landvoght (Hasselstein) met Hen-
riette Philippine Rin (Vlissingeri)

18- 2-1787 Henricus Lam (Laren) met Maria Ermeijs (Grave)
19- 5-17.89 Joannes Josephus van Dijck (Haarlem) met Maria

Georgia de Larpein (Brussel)
11-10-1789 Petrus Penders (Bunde) met Petronella Pieret (Gron.)
8-11-1789 Hubertus van Loon (Breda) met Maria Catharina Anna

Josepha Barones de Crassier (Maastricht)
21- 8-1791 Wilhelmus Melzer (Heusderi) met Catharina Tilly

(Maastricht)
30-10-1791 Joannis Collier (Leeuwarden) met Anna Maria Nolle

(Maastricht)
27-11-1791 Petris Kooien (Breda) met Isabella 'Feller (Maastricht)
22- 4-1792 Petrus Burgers (Leeuwarden met Cornelia Mulckens

(Maastricht)
6- 5-1792 Wernerus Gildmeester (Deventer) met Maria Monica

Daemer (Maastricht)
11-11-1792 Adrianus van Dijck (den Haag) met Catharina Gambón

(Maastricht)
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13- 7-1794 Alexander Thomaes (Zutphen) met Anna Catharina
Nieuwekeuck (Maastricht)

20- 9-1807 Henricus Merckelbach (Heerlen) met Maria Magdalena
Macpherson (Deventer). Bevestiging van het huwelijk
gesloten te Rotterdam 5-6-1803.

Maastricht, 26-4-1948 • ' W. MUUSSE
Tongersestraat 23
die bereid is — zo mogelijk — nadere gegevens aangaande deze
echtparen te verstrekken.

uit de op fte R.k. pastoRie BeRustenöe
tRouwBoeken, esch. (veRvolq)

29.11.1705
Michael Jacobi
Joanna Petrr Simons

14.2.1706
Gerardus Cornelij van

Pincxten
Maria Michaelis van de Roo-

. sen, op 25.2.1678 te Goch
'gedoopt als d. v. Michael
Adriaen Gevers

5,12.1706
Joes Beeckmans
Anna Adriaens

6.3.1707
Wilhelmus. Jois Tijckerts
Jacoba; wed. Jois ter Aa

27.9.1707
Martinus van de Ven

• Barbara (van der Schoot)

26.1:1710
Eyerardus Jois van der

; Meijden
Elisabetha Sleygers,

' wèd. Henricus Domonici van
der L°emputte

2.3.1710
Joannes Antonij Schellen
Wilhelma van der Braecken .

8.6.1710
Cornelius Heesters
Joanna Christiani van Tuijl

1.1.1713
Antonius Jois Ansems
Petronilla Nicolai van Hal

29.1.1713
Joes Francisci Ludovjci

van de Sande
Catharina Jois van Elderen

25.6.1713
Henricus Adriani van de

Sande
Adriana Henrici van de Ven

1714
Cornelius Wilhelmi van Rode
Maria Aegidij

9.9.1714
Cornelius Jacobi van

Lieshout
Joa Adriani
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28.10.1714
Franciscus Santegoets
Maria Petri van Eijndhoven

11.11.1714
Franciscus Jacobi van Oers
Adriana Laureritij van

Meerendonck
1716

Petrus Antonij van Elderen
Elisabeth Nicolai

23.8.1716
Gerardus van Hal
Joa van Elderen

18.10.1716
Michael Jacobi van Haren,

weduwnaar
Maria Henrici Voocht

25.10.1716
Wilhelmus van Helmondt
Antonia van den Bichelaer

15J1.1716
Joannes van de Sande
Maria van der Braecken

25.4.1717
Nicolaas Gerardi van Esch
Anna Adriani van

Eijndhoven
23.5.1717

Wilhelmus Wilhelmi,
weduwnaar

Anna Hermanni Cuypers
29.5.1718

Anthonius de Bresser
Maria Jacobi van Oers

30.10.1718
Joes van Eelandt
Henrica de Jongh

15.1.1719
Adrianus Michaelis Gevers
Catharina Petri

22.1.1719
Henricus van de Bichelaer
Maria van Duersen .

22.1.1719
Caspar "van-Oers
Emerantia Smolders

5.2.1719
Martinus de Bresser
Mechtildis Smolders

2.7.1719
Petrus Verouden .
Catharina van den

Leemputte
30.7.1719. . •

Arnoldus van Giersberghen,
weduwnaar

Maria van Roy,
> wed. Adriani van de Ven

4.2.1720
Matthias Petri van Mierlo :
Joanna Jois de Vos.

30.6.1720
Thomas Huberti
Maria Petri van der Voort

11.5.1721 ' . .
Joannes Danielis van Heesch
Maria Cornelij Heesters

22.6.1721
Joannes Wilhelmi van der

Meijden
Barbara Henrici vanSomere

23.6.1721 • .
Corneiius Sebastiani van. der

Braaken
Anna Joannis Molegraeff

13.1.1.722
Guiliielmus Jansen van den

Bosch, uit 's Bosch
Gererdien Freysen van der

Meyden, uit Boxtel
19.1.17-23

Wouter van Eersel,
uit Tilburg

Joanna Pijnenborgh,
uit. Haaren
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25.4.1723 11.2.1724
Joannes Adriani de Jongh, Peter Peters van de Voort,

uit Vught uit Boxtel
Maria Fransse van Heesch, Hendrina van Lieshout,

uit Gestel uit Lieshout
25.4.1723 19.6.1725 •

Hubèrtus van Hautem, Franciscus Leytens,
uit Middelrode uit Middelrode

Anna Maria van den Ida Franpisci van de Zande
Bichelaer 21 10 1725

on a 170Q ^ i . i u . i / z o
29.S. l tn Henricus Aerts van Hal

Syrnon Jansen Vermaes, A n n a J a c o b i v a n Q e r s
uit Drunen J

Maria Jansen van der Brake, J. V. D. MOER
uit Haaren (slot volgt)

opmeRkinqen naac aanleiding van
puBlicaties in q.n.

Naar aanleiding van het artikel van de Heer J. T. van der Ham
in Gens Nostra van Maart 1949 pag. 241/242 berichtte de Heer
R. T. Muschart aan onze voorzitter:

In de Boedelpapieren van de. Haagsche Weeskamer portefeuille
met de nos. 2814 tot 2854 vond ik:

Jacob Thomasius 3.4.1760 te St. Eustatius neef van Maria Johanna
Thomasius weduwe van Ns P. Blommendal te 's Gravenhage.
Zijn wapen i s :

„een dwarsbalk {recht, niet golvend) vergezeld boven van 3 vijf-
puntige sterren naast elkaar en beneden van 3 schuinrechts
geplaatste visschen naast elkaar."

Helmteken: een dito ster. op zijn' brief.

Uit de daarbij gevoegde boedelpapieren blijkt, dat de voornoemde
Maria Johanna Thomasius weduwe was van Nicolaas Pieter Blom-
mendal boekverkoper te 's Gravenhage, die 7.9.1756 reeds overleden
was, en dat zij de zuster was van de 7.9.1756 eveneens reeds overleden
Sophia Elisabeth Thomasius en van Elias Rudolphus Thomasius
getrouwd met Helena Cavilje (ook voorkomend als Cavillier), die op
St. Eustatius woonden, alwaar hunne kinderen Elias, Jacob en Anna
geboren zijn en daarvan Elias op 16.3.1732 gedoopt in de Neder-
duits Hervormde Kerk aldaar, zijnde geboren 25.2.1732.
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Verder blijkt, dat voornoemde Jacob Thomasius 27.5.1759 op
St. Eustatius getrouwd is met Catharina Grijsaart, terwijl tenslotte
blijkt, dat voornoemde Anna Thomasius 2.7.1756 op St. Eustatius
is overleden.

Uit het voorgaande blijkt dus, dat dit wapen Thomasius niet
hetzelfde is als dat op het door de Heer van der Ham beschreven
paneel. Het door hem beschreven wapen met de vergezelde golvende
dwarsbalk heb ik nimmer gevonden.

Naar aanleiding van het artikel „De oudste generaties' Pafna"
'zij het mij vergund enige opmerkingen te maken betreffende de
, conclusies die de heer C. Pama uit de door hem te berde gebrachte
gegevens heeft getrokken. Het kan zijn, dat hij nog over andere
gegevens terzake beschikt, die hij niet mededeelde, maar de mede-
gedeelde gegevens staan m.i. een meer logische uitlegging van het
familieverband dier oudste Pama's toe.

Volgens de inventaris van 19 Juni 1680 had de overleden Jan
Symens Pama een overleden huisvrouw. Als wij nu aannemen, dat
hij sedertdien ten tweede male ,huwde en dat deze tweede vrouw
zwanger was op het ogenblik van zijn overlijden, dan lijken mij alle
door de heer Pama aangeroerde moeilijkheden overwonnen. Immers
in de inventaris kon nog niet worden opgegeven ten behoeve,van
welk kind de beschrijving geschiedde. Zelfs was de zwangerschap
volgens berekening van de heer Pama pas twee 'maanden oud,
dus nog niet geheel zeker. De weduwe kan dan een jaar of tien later
hertrouwd zijn met een zekere Douwes, het kind Jan Pama behoefde
dan niet door de weeskamer als wees te worden opgevoed, want hèt
bleef bij zijn moeder. Daar Janike Douwes inBurum geboren werd,
zal aldaar moeten gezocht worden naar het huwelijk van' Douwes
met een onbekende vrouw, welke laatste dan de tweede vrouw
van Jan Symens Pama zal geweest zijn..

Driebergen, 1949. Jhr. Mr. Dr. J. R. CL1FFORD
KOCQ VAN BREUGEL.

van 6e BiBLiotheek
, Gezie'n de voorbereiding van de tentoonstelling zal de boekenlijst
der N.G.V. in het Septerhbernummer worden-voortgezet. .
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qouóen hanöen
De N.G.V. zal van 28 Juli—6 Augustus 1949 op de tentoonstelling

„Gouden Handen", te Ede, met een stand vertegenwoordigd zijn.
De tentoonstelling „Gouden Handen" toont aan de bezoekers, hoe
men in ons land de vrije tijd besteed. De genealogie is een belang-
rijke vrije-tijdsbesteding, en mocht dus op deze tentoonstelling niet
ontbreken. De stand die de N.G.V. aldaar heeft is van belangrijke
afmeting n.l. 8 x 2 meter. De N.G.V. zal door middel van deze
tentoonstelling haar bekendheid doen stijgen en verwacht langs
deze weg weer een uitbreiding van haar ledental. Aan onze leden,
die met vacantie zijn in de omgeving of in de gelegenheid zijn Ede
te bezoeken, kunnen wij mededelen, dat een bezoek aan de tentoon-
stelling zeker de moeite waard zal zijn. Mogen wij dus vele van onze
leden aan onze stand begroeten.

J. T. VAN DER HAM

BoekBespRekinq

Otto Forst de Battaglia: Wissenschaftliche Genealogie.
Bern. A. Francke Verlag, 1949.

Over de genealogie als wetenschap is in Nederland al bijzonder
weinig geschreven. Hoewel wij vooraan staan op het gebied der
practische beoefening, heeft men zich hier in de theorie nooit veel
verdiept. Djt is jammer, want eerst hierdoor krijgt men het zo nodige
overzicht van de materie en kan men het antwoord krijgen op de
vragen : waarom en hoe ? Vroeger was de genealogie een Vak, dat
op de universiteiten gedoceerd werd. Thans is het dat weer opnieuw
geworden en het is een hoogleraar, die dit boek geschreven heeft.
Laat ons reeds direct zeggen, dat het een voortreffelijk boek is,
dat ieder, die zich met genealogische nasporingen bezighoudt eerst
eens bladzijde na bladzijde moet lezen. De schrijver, toont ons alle
aspecten der moderne genealogie, die voor tal van wetenschappen;
niet het laatst voor die der erfelijkheid en de sociologie onmisbaar
is geworden. Doch wie denkt hier alleen een theoretische verhandeling
te vinden, vergist zich. Afgezien van het feit, dat de schrijver het
onderwerp behandelt op een wijze, die ons gespannen van hoofdstuk
tot hoofdstuk doet voortlezen, komt ook het practische deel bijzonder
tot zijn recht. Aan wat de schrijver over de Nederlandse genealogie
meedeelt, kunnen wij de waarde het beste toetsen en hij blijkt hier
— enkele kleine fouten daargelaten — bijzonder goed op de hoogte
te zijn. Wij kunnen dit Zwitserse boek, dat in de bekende serie
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„Sammlung Dalp" is verschenen en dienovereenkomstig goed is
uitgevoerd, niet anders dan in de belangstelling van iedere genealoog
aanbevelen. Dit is nu eens werkelijk een boek, dat niet alleen in
geen boekenkast mag ontbreken, doch dat ook gelezen en herlezen
dient te worden. .

Sir Christopher and Adrian Lynch-Rpbinson: Intelligible
Heraldry. London, Macdonald, 1949.

„Begrijpelijke heraldiek" is een juiste titel voor dit mooi 'uit-
gegeven en geïllustreerde boek. De schrijvers stelden zich ten doel
de heraldiek te behandelen niet als een verschijnsel uit vroegere
eeuwen, doch als iets dat ook in de moderne samenleving onver-
wachte perspectieven heeft en waarvan veelvuldiger toepassing
gewenst zou zijn. Zij voelen zich geen vechters voor een verloren
zaak, doch trachten ons ieder hoofdstuk opnieuw ervan te overtuigen,
dat het de heraldiek en die alleen is, die ons uit een moeras van
moderne lelijkheid en gelijkvormigheid kan opgeffen. En zij hebben
daarbij nog gelijk ook! De Engelse heraldiek is anders, moeilijker
zo men wil, dan de onze. Rietstap heeft ons een klaar en overzichtelijk
heraldisch systeem gegeven, waaruit weliswaar veel leven geweken is,
doch dat meestal op een.vraag wel een antwoord weet. Anders is
het in Engeland. Daar is — gelukkig — nog veel met een bijzonder
waas omgeven. Zonder dat te verscheuren zijn de schrijvers van
dit boek er toch in geslaagd ons de Engelse heraldiek'klaar en
duidelijk voor ogen te stellen. Wat wij b.v. over het systeem van
breken meedelen, is enig in zijn soort en zal men in geen enkel ander
Engels handboek vinden. Mij was deze zaak ondanks het vele,
dat ik er over gelezen had, nooit geheel duidelijk geweest en zie,
enkele bladzijden in dit boek maken dit breukensysteem volkomen
duidelijk. Het blijkt n.l. verre van volmaakt te zijn.

Wie over de Engelse heraldiek prettig en toch goed wenst te
worden ingelicht, vindt hier het boek, dat hij nodig heeft: Doch
afgezien hiervan is het werk ook van belang als een enthousiaste
poging de heraldiek een plaats te geven in deze moderne wereld,
een poging, die zeker geslaagd is, al moet men wel steeds voor ogen
houden, dat de omstandigheden in Engeland wel zeer van de onze
verschillen.

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

De vragen zijn uitsluitend in te zenden aan de Redacteur van Cens
Nostra, Jodenbreestraat 68 winkel, Amsterdam-C.

1. Aangeboden en gevraagd gegevens betr. het geslacht W(e)ij-
burg, waartóe o.a; behoorde het Brakelse echtpaar Aart Dirkse
Wijburg x Anneke Blom (gehuwd ca. 1725).

2. Wie waren de voorouders van Jan (van) Woldorp j . m. van
Eek en Maayken (of Maatje) Verburg j . d. van Maurik. Zij huwden
te Maurik 4 Maart 1752. Aangeboden gegevens omtr. nakomelingen
van dit echtpaar.

3. Gegevens gevraagd betr. het echtpaar Derck Weiborgh x
Metgen Cornelis en hun nakomelingen. Metgen Corn(elis) hertr.
te Nijmegen 11 Febr. 1629 met Herman Francken „van Ham"
ruiter onder Z. Genade van Baden. Getuige bij dit huwelijk was
Jelis van Valckenburgh.

4. Wie waren de voorouders van Hendrik Spies j . m. van
Leeuwen en Anna Maria van Veenendaal j . d. van Kesteren. Zij
huwen 1751 te Kesteren.

W. A. Wijburg Jr., Utrecht, Keulsekade 12.
Johannes Versijl, notaris te 's Gravenhage, wordt in 1660 genoemd

als rentmeester van de Gravin van Warfusé (Marie de Thiennes).
Wie helpt mij aan inlichtingen over het gezin en de nakomelingen

van genoemde rentmeester Johannes Versijl ?
Waar kan men gegevens vinden over de schepen en hun beman-

ningen, die in 1797 uit „Indië" in Nederland terugkeerden? Het
Algemeen Rijksarchief bezit alleen gegevens over de uitgevaren
schepen.

Gegevens gevraagd over het geslacht Kuijters (Cuijters, Cuijter)
te 's Gravenhage in de 17e eeuw.

D. J. Knoops, Vijverlaan 2, Rotterdam-O.
1. Gezocht wordt Hendrik Lammering (Den Haag) geb. 14.3.1800.

, Was militair, maar komt in de volkstelling van 1830 niet meer voor.
Vermist! Hij is een zoon van Hendrik Lammering (1753—12.1.1829)
en Maria Eva Martijn (1771—14.8.1827).
. 2. Tevens wordt gezocht Adrianus Lammering, is geh. met

Geertje v. Diemen. Hun zoon Jan Lammering is te „Waverveen"
geboren (volgens „Boskoop"). „Waverveen" schrijft: „Niets te
vinden". Jan Lammering is n.l. 6.11.1804 geb. en 3.2.1853 overleden
was geh. met Gijsje Rosbergen. Waar is hij nu geboren ? En waar
is Adrianus geboren ?

3. Gaarne in contact te komen met genealogische naamgenoten
of personen, die gegevens hebben van de naam Lammering.

M. Fr. Lammering Jr., Bossestraat 91, Scheveningen.
At;
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