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L.S.,

Zo gaat thans Gens Nostra in een nieuw kleed de wereld in; onze liefste
wens is hiermede vervuld; moge de inhoud in gelijke mate aan de Leden
der N.G.V. vreugde geven.

De Redacteur verzoekt de Leden in het vervolg uitsluitend hun brieven,
voor hem bestemd, te richten tot zijn Postbus 976, Amsterdam; voor
bijdragen voor het tijdschrift en vragen voor de vragenrubriek eenzijdig
beschreven papier en bij voorkeur geen briefkaarten te gebruiken; hierdoor
werken zij mede aan een goede gang van zaken.

Gaarne worden ingewacht ter pubUcatie Kwartierstaten (16 Kwartieren)
of Stamreeksen van de Leden der N.G.V.; ieder nummer van Gens Nostra
kan een kwartierstaat en hoogstens twee stamreeksen bevatten; de publi-
catie geschiedt gratis en op beurt van inzending; na plaatsing ontvangt
de inzender 10 exemplaren van het nummer van Gens Nostra, waarin de
kwartierstaat of de stamreeks geplaatst is.

W. D. H. ROSIER,
Amsterdam, Januari 1950. redacteur.

DE STAP VOORUIT.

Meent niet, medeleden, dat de nieuwe vorm, waarin ons Gens Nostra
nu uitkomt, zo maar vanzelf gegroeid is. Het Hoofdbestuur heeft het
afgelopen jaar hard, ja, heel hard gewerkt. Eerstens hadden wij een voor-
zichtige financiële politiek te volgen : een tekort, dat wij hadden sinds de
oprichting, hebben wij nu weggewerkt.

De geldschaarste deed vele leden bedanken, derhalve moesten wij door
krachtige propaganda ons ledenaantal op peil houden. Wij hadden de wind
niet mee, maar wie tegen een storm kan opzeilen en er tóch komt, die
hoeft geen %prg voor de toekomst te hebben.

Zorgen hebben wij niet voor de toekomst, wel staan wij voor moeilijk-
heden. Door tijdsgebrek draaide onze contact-afdeling traag. Deze moeilijk-
heid zal binnenkort overwonnen zijn, daar van heden af de heer de Munck
letterlijk en figuurlijk dag en nacht werkt om deze afdeling tot op het uur
bijgewerkt te krijgen en te huuden.

Onze artikelen in Gens Nostra voldeden velen soms maar matig.
Wat wij thasn in portefeuille hebben, kan de toets der critiek van allen
weerstaan.
Ons aanzien bij onze zusterverenigingen is steeds toenemend, zowel in
binnen- als in buitenland.

Wij stellen ons op het standpunt, dat in Gens Nostra kleinere vereni-
gingen, ook die zich bewegen op aanverwant terrein, tegen druk- en
verzend-kosten kunnen publiceren : een voordeel voor hen en voor ons ;
daardoor zullen wij in staat zijn om het aantal pagina's te doen toenemen,
terwijl zij, zowel als wij, meer interessante stof voor ogen zullen krijgen.

U zult vragen, of het Hoofdbestuur nog wensen heeft voor 1950.
Onze hoofdwens is, dat onze leden, speciaal in het Oosten en het Zuiden
des lands zich zullen verenigingen in kringen, om in groepsverband
de genealogie en de historie te beoefenen. Dit stumileert de animo en
schept grote ervaring.
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Verder verwachten wij van meerdere leden artikelen om in ons maandblad
op te nemen : wij zijn weliswaar zeer tevreden, maar worden graag verrukt
over de qualiteit en quantiteit van het ingezondene. Zo is thans de N.G.V.
de kinderschoenen ontgroeid. Wij zien een periode van snelle groei tegemoet
en wij voelen ons in staat onze verantwoordelijkheid te dragen. Meent U
niet, dat U van heden af op Uw lauweren kunt rusten : van dit moment af
vragen wij Uw grootste activiteit.Wij vragen niet meer naar groei van
de vereniging, ons interesseert alleen hoe SNEL de vereniging zal groeien.
Werkt daarom allen intens mee met Uw Hoofdbestuur.

F. E. VAN DEN BERG,
Voorzitter N.G.V.

MEDEDELINGEN VAN DE PENNINGMEESTER.

In verband met het voortdurend toenemen van het ledental en bestel-
lingen van diverse N.G.V.-drukwerken verzoekt de penningmeester de
leden dringend, van het onderstaande goede nota te willen nemen:

Ie. De contributie voor het verenigingsjaar is verschuldigd in de maand
Januari 1950. Meerdere leden bezorgden mij veel genoegen met de
feestdagen, door uit eigen initiatief zorg te dragen, dat hun bijdrage
reeds vóór 1 Januari ontvangen was. Hartelijk dank voor deze mede-
werking en een extra woord van dank aan hen, die meer gireerden
dan het minimum van ƒ6.50 !

2e. Na 1 Januari 1950 kunnen betalingen aan de N.G.V. uitsluitend
rechtsgeldig geschieden door overboeking of storting op postreke-
ning 547064 ten name van de penningmeester der N.G.V. Postwissels
e.d. zijn in deze „uit den boze" en zullen moeten worden geretourneerd.
Zij veroorzaken de administratie veel rompslomp en kosten de afzender
niet minder tijd of moeite dan het storten op onze girorekening!

3e. Bestellingen van drukwerken (klappers op de jaargangen I en II,
losse nummers van Gens Nostra enz. enz.) kunnen alleen worden
uitgevoerd, indien zij geschieden tegelijkertijd met het gireren van het
daarvoor vereiste bedrag. Het is niet gewenst, hierover afzonderlijk
te corresponderen, men overschrijve het verlangde duidelijk op de voor
de penningmeester bestemde strook van het girobiljet. De verzending
geschiedt als norm lx per maand.

Heeft U de contributie voor 1950 reeds gegireerd ? Neen ? Ach, neemt
U dan even een girobiljet en verlicht ons administratieve werk 1 En let
U even op het juiste bedrag, maar al te vaak moet suppletie worden
gevraagd. Omdat men zich vergist in het bedrag 1!

DE HAAN.

De Penningmeester ontving van enige leden, die hun contributie voor
1950 reeds op de postrekening ten name van den Bos hadden over-
gemaakt, de vraag of zulks in orde is. Inderdaad zijn deze bedragen
in goede orde ontvangen I En hartelijk dank voor Uw snelle remise.



HET WAPEN DANE.

Naar wij van bevriende zijde vernemen, is het in Gens Nostra van
November 1949 op pag. 285 afgebeelde wapen Dane onjuist en moet
in plaats van een gedeeld wapen een doorsneden wapen zijn, met de haan
in de bovenhelft en de 3 penningen in de benedenhelft, want zie het
Armorial Général in Voce Dane.

De verantwoording of dit aldus verbeterde wapen werkelijk de behan-
delde familie Dane toekomt, laten wij voor rekening van de Heren Knol
en Rijndorp.

Amsterdam, Januari 1950. W. R.

GENEALOGIE SCHONEVELD.

De familie Schoneveld stamt uit het voormalige vorstendom Brieg in
Silezië en wel uit de dorpen Duckwitz, Damsdorf, Albrechtsdorf, Zobten,
Ranckau en omgeving. Van vóór 1568 tot na 1660 schreef men de naam
als Schönfelder.

Het familielid Georg, die omstreeks 1660 naar Dantzig vertrok, schreef
Schönfeldt, waarna de naam in de 18e eeuw te Leiden en omgeving resp.
Schoonveldt, Schoonvelt, Schooneveld en Schoneveld gespeld werd.
Laatstgenoemde spelling, aangenomen door Johannes, een der regenten
van de hoge en vrije heerlijkheid Warmond werd officieel in de registers
van de Burgerlijke Stand overgenomen. De Amerikaanse leden der familie
spellen de naam „Schonveld".



De stamreeks vangt aan met:
JACOB SCHONFELDER, geboren ± 1568, overleden te Duckwitz

en begraven te Ranckau, 3 October 1630. Hij was gehuwd met Eva N.N.,
geboren ± 1573, overleden te Duckwitz en begraven te Ranckau,
19 Februari 1632.

Uit dit huwelijk:
Christoph, geboren ± 1595 (volgt onder I) ;
Hans, geb. te Duckwitz, ged. te Ranckau Zondag na Trinitatis 1605;
overl. vermoedelijk in 1616 te Duckwitz, begr. 5 November;
Merten, geboortedatum onbekend, volgt onder II.

I. Christopb, overleden te Albrechtsdorf, 9 September 1666 en begraven
te Ranckau, 13 September 1666, tuinder en landbouwer, woonde te
Duckwitz tot ± 1623, te Damsdorf tot ± 1630 en daarna te Albrechtsdorf.
Hij huwde in 1619 op Domminica 21 Post Trinit met Eva, dochter van
Adam Teller, geboren te Duckwitz in 1592, overleden te Albrechtsdorf
in 1660, den 27 dines.

Uit dit huwelijk:
Dorothea, geboren te Duckwitz, gedoopt te Ranckau, 26-1-1620,
George, geboren te Duckwitz, gedoopt te Ranckau 12-12-1621 (jong overl.),
Eva, geboren te Damsdorf, gedoopt te Ranckau 4-8-1624, overl. 1624 en

begraven te Ranckau 16-9-1624.
Christoph, geboren te Damsdorf, gedoopt te Ranckau 19-10-1625,(volgt

onder III),
Eva, geboren te Damsdorf, gedoopt te Ranckau 23-12-1627,
Hans, geboren te Albrechtsdorf, gedoopt te Ranckau 19-9-1632 (volgt

onder IV),
Georg, geboren te Albrechtsdorf, gedoopt te Ranckau 18-11-1637 (volgt

onder V).

II. MERTEN, gehuwd met N.N., landbouwer te Jeschwitz.
Zijn kinderen waren:

Hedwig, gedoopt te Ranckau 18-11-1635,
Baltha^ar, gedoopt te Ranckau 14-3-1637
Maria, geboren te Ranckau 18-4-1644.

III. CHRISTOPH, landbouwer, bezit 2 Huben gecultiveerde en
1Y2 Hube woeste grond.

IV. HANS, tuinder te Albrechtsdorf, huwt 2-11-1659, met Anna,
dochter van Christoph Pitsch, timmerman en huisman te Grosz-Sagwitz.

Uit dit huwelijk:
Michael, geboren te Albrechtsdorf, gedoopt te Ranckau, 28-9-1660,
Johann, geboren te Albrechtsdorf, gedoopt te Ranckau 7-7-1662.,
George, geboren te Albrechtsdorf, gedoopt te Ranckau 1-7-1663,
Anna, geboren te Albrechtsdorf 18-9-1664.
Maria, geboren te Albrechtsdorf 4-9-1666,en overleden 8-10-1666.

V. GEORGE, vertrok blijkens oorkonde dd. 18-6-1666 uit zijn
geboortestreek en vestigde zich te Dantzig. De naam van zijn echtgenote
is nog niet bekend. Uit het huwelijk sproten minstens vier, vermoedelijk
meer kinderen, waarvan er volgens het schrijven van de gildemeester der



droogscheerders te Dantzig Wilhelm Everhardt aan Benjamin Schönfeldt
dd. 5 Juni 1714, twee te Dantzig stierven, nl. een dochter en een zoon,
die de stad in de Noorse oorlog als soldaat had gediend.

De ons bekende zonen, die naar de Nederlanden trokken, waren:
Johan (volgt onder VI) en
Benjamin (volgt onder VII).

VII. Benjamin, blijkens de gildebrief van de gildemeesters Wilhelm
Everhardt en Bartolomeus Franz, afgegeven te Dantzig dd. 16 Januari 1696.
droogscheerder van beroep, huwde de eerste maal te Leiden met Katrijn
van den Ijver of Nijver.

Uit dit huwelijk een zoon :
Benjamin, gedoopt 5-2-1704 te Leiden, vermoedelijk vroeg overleden.

In elk geval is van deze persoon niets bekend.
Hij huwde ten tweede male op 17 Maart 1714 met Maria van Es, weduwe

van Abraham Vanjaart. Getuigen waren: Frans Couwenbergh, bekende
van de bruidegom, Alida van Onselen, vroegere schoonmoeder van de
bruid en Trijntje Boumans, bekende van de bruid.

Benjamin overleed te Leiden en werd begraven te Oegstgeest bij het
Groene Kerkje op 19 April 1737.

Uit het 2e huwelijk een dochter:
Katharina, gedoopt te Leiden 7-2-1715, overleden te Warmond 5-1-1781

en begraven 10-1-1781. Zij werd 22-11-1746 door Marga Alexandria
Baronesse van Lijnden enz. Vrijvrouwe te Warmond, benoemd tot ordi-
naires vroedvrouw te Warmond. Zij huwde 22-4-1736 met Lourens Raap-
borst, Schepen van Warmond, die 22-5-1780 te Warmond overleed.

VI. JÖHANN, stamvader van de Nederlandse familie, ging in onder-
trouw op 1.1 Mei 1704 en huwde te Soeterwoude met Neeltje van der Vaartt
overleden te Warmond en begraven aldaar op 20-4-1763.

Uit dit huwelijk een zoon :
Efraim, gedoopt op 17-3-1705 in de Lutherse kerk te Leiden (volgt

onder VIII).

VIII. EFRAIM, begraven te Warmond 3-3-1762, van beroep huis^
schilder en gerechtsbode te Warmond. Huwde voor de Ie maal te Heem-
stede met Antje Huijbertse Patty, begraven van uit hun woning aan de
Zandvaart op 15-3-1730.

Uit het Ie huwelijk een dochter :
Teuntje, gedoopt 17-2-1729 in de Gereformeerde Kerk te Heemstede.

Zij huwde 31 Augustus 1755 met Gerrit van Klaveren j.m. van Koudekerk,
wonende te Leiderdorp.

Hij huwde voor de 2e maal op 12 Augustus 1731 te Heemstede met
Grietje van der Ham, gedoopt te Heemstede 18-10-1705, overleden te
Warmond en begraven aldaar 2-7-1793, dochter van Hendrik en Christina
Passchier.

Uit het tweede huwelijk :
Cbristina, gedoopt in de Gereformeerde Kerk te Heemstede op 27-7-1732.

Ditzelfde jaar verliet Efraim Schoneveld Heemstede om zich als huis-
schilder te Warmond te vestigen, waar de overige kinderen in de Gerefor-
meerde Kerk werden gedoopt.



Neeltje, gedoopt 3-9-1733,
Aagje, gedoopt 30-10-1734,(jong overleden),
Jobannes, gedoopt 8-1-1736 (volgt onder nr. IX),
Aagje, gedoopt 7-9-1738 (jong overleden),
Hendrik, gedoopt 20-3-1740 (jong overleden),
Cornelis, gedoopt 10-9-1741 (vermoedelijk jong overleden),
Grietje, gedoopt 10 November 1743, gehuwd op 9 Juli 1780 met Adam Blom,

j.m. uit het graafschap Wickrad, voorheen wonende te Benthuizen en
toen te Zegwaard. Zij werd op verzoek van haar moeder op 24-2-1790
verpleegd in het St. Caecilia Gasthuis te Leiden, waar zij tot haar dood
verbleef.

Mari/tje, gedoopt 19-5-1746. Gehuwd met Pieter van Duuren; blijkbaar
. was dit huwelijk kinderloos, want zij vermaakte op 23-10-1800 al haar

goederen aan haar broeder Johannes en haar zuster Grietje. Zij overleed
5-12-1800 te Warmond.

Aagje, gedoopt 5-5-1748, overleden December 1774 en begraven 30-12-1774.
Hendrik, gedoopt 24-5-1750 (vermoedelijk jong overleden),
Neeltje, gedoopt 16-7-1752 (jong overleden),
Neeltje, gedoopt 5-8-1753 (jong overleden).

(Wordt vervolgd).

EEN GEDENKSTEEN TE BEDBUR.

De bekende genealoog, schrijver en verzamelaar, Mr. Willem Anne
Baron van Spaen la Lecq1), die te 's-Gravenhage op 29 April 1817 op
ruim 66-jarige leeftijd gestorven is, heeft, als gevolg van de Revolutie
sedert 1795 vele jaren niet ver van Nederlands grenzen gewoond op het
huis „Bellevue" te Kleef. In die tijd had hij, omdat hij de vele ambten,
die hij bekleedde, alle opgeven moest, de gelegenheid zich ten volle aan
zijn studies te wijden.

Als scherp opmerker ontging het aan van Spaen geenszins, wat er in
de streek te zien was en zo ontdekte hij eens in de nabijheid van Kleef
in het dorpje Bedbur een gedenksteen, waarvan hij de inscriptie de moeite
waard geacht heeft om te copiëren. De notitie van de hand van Baron
van Spaen zelf, welke hij als onderschrift op het losse stuk papier,2) dat
de weergave van de inscriptie bevatte, toevoegde, luidt „op een steen
gemetseld in de muur des Waïdmans huis te Bedbur afgeschreeven 1801."

De inscriptie zelf moet, naar de voorstelling van van Spaen, aldus
gelezen worden:

E L I
P R A E C O H

Q ^ M G E N V I T 3
T E R R A

MATRETANA
P O B R V I T

T E R R A
x) Zijn uitvoerige biografie komt voor in de „Geldersche Volksalmanak", LI, 1885,

blz. 18-77 door H. M. Werner, onder de naam: „Mr W. A. Rijksvrijhecr van Spaen, Heer
van Hardenstein; later: Baron van Spaen La Lecq".

a) Collectie W. A. Baron van Spaen La Lecq, Hooge Raad van Adel te 's-Gravenhage,
inventasris 223, los stuk.



Op het eerste gezicht lijkt het wel, alsof we hier te doen hebben met
een Romeinse gedenksteen, die rondom, naar de kanten zwaar beschadigd is.
En in verband met het feit, dat in deze omgeving tal van stenen met
inscripties van Romeinse afkomst aangetroffen werden, die o.m. door onze
landgenoot Johan Maurits van Nassau verzameld en bijeengebracht zijn,
zou het misschien voor de hand liggen, hier ook een dergelijk specimen
te verwachten.

Als de letters zuiver weergegeven zijn — en daaraan hebben wij bij
Baron van Spaen, die uitermate nauwgezet werkte, niet te twijfelen —
doet de tekst echter vermoeden aan een voortbrengsel van het einde der
XVIe eeuw. En bovendien, de algehele afwezigheid klaarblijkelijk van
afkortingen maakt het evenmin waarschijnlijk, dat Baron van Spaen daar
aan de uitlopers van het grote Nederrijkswoud een steen van Romeinse
herkomst ontdekt heeft. Trouwens : hij laat er zich in die zin ook in zijn
notitie niet over uit!

De vraag rijst thans wat deze inscriptie, welke behoord kan hebben
tot een cenotaaf van een in Z (?) geboren en in Afrika begraven persoon
beduiden kan. Mocht een onzer lezers een suggestie hebben, dan zou hij
door mededeling daarvan schrijver dezes een genoegen doen.

Alkmaar, December 1949. Mr. J. BELONJE.

DE 16 KWARTIEREN VAN
FRANCOIS ELBERTUS VAN DEN BERG.

Ingevolge de plannen ontwikkeld in de redactionele mededelingen in
No. 12 Dec. 1949, geven wij hierbij als eerste Kwartierstaat de 16 kwartieren
van onze Voorzitter, de Heer F. E. van den Berg, arts te Utrecht.

Daar de ruimte op de Kwartierstaat niet toelaat bizonderheden over de
daarop vermelde personen te plaatsen, volgen deze hieronder:

1. Francois Elbertus van den Berg, geb. te Utrecht, 30 Juni 1908,
studeerde aan de Universiteit te Utrecht en behaalde het artsdiploma in 1937,
was gedurende 3 jaar assistent aan de interne Kliniek te Utrecht en vestigde
zich in 1942 als huisarts aldaar. Hij legde zich op de genealogie toe sinds 1928
mede door zijn genealogisch werk is onze Voorzitter geïnteresseerd in de
vaderlandse geschiedenis en het oud-vaderlands recht. Hij is lid van vele
genealogische en historische verenigingen en genootschappen. Voor
sociaal werk heeft hij grote belangstelling; in de militaire dienst heeft hij
de rang van Res. Dirigerend Officier van Gezondheid der 3e Klasse.

2. Jacobus van den Berg, geb. Utrecht 21 Jan. 1881, overl. Amsterdam
18 Mrt. 1915, firmant van de firma Osti en Co., Groothandel in ijzerwaren
te Utrecht.

6. Francois Elbertus Daubanton, geb. Amsterdam, 5 Febr. 1853, overl.
Utrecht 6 Dec. 1920, studeerde godgeleerdheid aan de Hogeschool te
Lausanne, promoveerde op het proefschrift getiteld: Lessing. Predikant
te Zwolle, Heemstede, en Amsterdam. Kerkelijk hoogleraar te Utrecht.

12. Francois Daubanton, geb. Amsterdam 15 Mrt. 1825, overl. te
Groningen 25 Sept. 1893; Predikant bij de Waals-hervormde gemeente
te Groningen.



16.

Evert Jan
van den

Berg

koopman,
geb. Does-

burg
8.6.1777

overl.
Utrecht,
13.1.1853

17.

Antonla
van Doorn

ged. Utrecht
23.6.1778

overl.
Utrecht

9.11.1864

x Utrecht
; 15.5.1806

8.

Antonle Hendrik van
den Berg

Heel- en Vroedmeester
te Utrecht,

geb. Utrecht 28.4.1819
overl. Utrecht 2.9.1856

18.

Jacob Dirk
Ludwlg

zilversmid
ged. Utrecht

4.5.1790
overl.

Utrecht,
23.10.1890

19.

Johanna
Justlna
Godée

ged. Utrecht
20.5.1784

overl.
Utrecht,

21.4.1846

x Utrecht
9.8.1815

9.

Anna Geertruyda
Ludwig

geb. Utrecht 20.8.1818
overl. Utrecht 19.2.1901

x Utrecht 1.6.1843

4.

Evert Jan van den Berg

firmant van de irma Osti & Co.

geb. Utrecht 26.9.1844
: overl. Utrecht 6.7.1928

• - . , . • ' : '

2. •

20.

Dirk Appel

ged. Moer-
kapelle
1.5.1777
overl.

Kockengen
15.9.1856

21.

Clasina
Adriana

Boom

ged.
M'burg
2.5.1785

overl.
M'burg,
4.1.1845

x M'burg
30.12.1806

10.

Jacobus Appel

N. H. predikant,

geb. Middelburg 17.10.1807
overl. Hei- en Boeikoop

13.12.1878

x Utrecht

5.

Maria Jacoba

22.

Cornells
Vlveen

diaken,
ouderling

N.H. Kerk,
ged.

Utrecht,
30.9.1778

1
23.

Maria
Dlrkse

ged. n
Utrecht,
13.9.1778

overl. (
Utrecht,
7.2.1819

x Utrecht
1.6.1802

11.

Maria Vlveen

geb. Utrecht 7.1.1812
overl. Hei- en Boeikoop

29.12.1875

28.12.1838

Anna Appel

geb. Kockengen 16.10.1843
overl. Utrecht 2.1.1920

x Utrecht 19.8.1868

Jacobus van.den Berg

geb. Utrecht 21.1.1881, overl. Amsterdam 18.3.1915

x Utrecht

1
1.

Franijols Elbertus van den Berg,



24.

Francols
Daubanton

narktmeester
eed. A'datn
12.3.1799

>verl. A'dam
1.1.1874

25.

Anna Maria
Maan

ged. A'dam
30.5.1804

overl. A'dam
9.8.1829

x A'dam
2.3.1825

12.

Franfols Daubanton

geb. Amsterdam 15.3.1825
overl. Oronlngen 25.9.1893

26.

Carel
Poensen

fabrikant,
ged. A'dam

5.10.1785
overl.

Bemmel
21.10.1859

27.

Maria
Theodora
Lapidoth

geb. A'dam
2.7.1792

13.

Johanna Carollna
Poensen

geb. Amsterdam 3.2.1826
overl. Groningen 23.2.1890

x Amsterdam 18.7.1850

6.

Franfois Elbertus Daubanton

Hoogleraar te Utrecht,

geb. Amsterdam 5.2.1853
overl. Utrecht 6.12.1920

28.

Cornelis
Dros

ged.
Nigtevegt

1800
overl.
Leiden

1874

29.

Calharlna
Maria

Tieleman

ged.
Leiden

29.2.1804
overl.
Leiden

4.10.1835

x Leiden
26.9.1822

14.

Dirk Cornelis Dros

fabrikant,

geb. Leiden 29.9.1827
overl. Leiden 4.10.1895

30.

Adrlen
Tieleman

zeepzieder
ged.

Leiden
26.2.1807

overl.
Leiden

2.6.1884

31.

Johanna
Maria

Veefkind

ged.
Leiden

3.1.1808
overl.
Leiden

31.5.1830

x Leiden
13.5.1830

15.

Maria Ellsabeth
Tieleman

geb. Leiden 13.5.1830
overl. Leiden 8.12.1896

x Leiden 24.4.1850

Catharina Maria Dros

geb. Leiden 6.10.1858
overl. Utrecht 30.11.1938

x Leiden 28.5.1879

10.8.1907

L.

Caroline Franchise Daubanton

geb. Zwolle 24.3.1880

, arts, geb/ Utrecht 30.6.1908



LIJST DER IN SCHEPENBRIEVEN VOORKOMENDE NAMEN
VAN SCHEPENEN VAN ZIERIKZEE EN ANDERE PLAATSEN.

1300—1304.

In het oud-archief van de Stad Zierikzee bevinden zich nog een groot
aantal schepenbrieven. Het merendeel dezer schepenbrieven is bezegeld
door Schepenen van deze Stad, doch ook zijn er enigen bezegeld door
Schepenen van andere plaatsen. De namen van deze heren worden in
Chronologische volgorde gegeven, met daarachter de jaren in welke zij
genoemde brieven gezegeld nebben.

Allereerst zijn hier dan de namen der Schepenen van de Stad Zierikzee.
Daarna de namen met, ook daarachter de jaartallen, van de Schepenen

van andere plaatsen.
P. VAN BEVEREN,
Ambtenaar belast met
de zorg van het Oud-
Archief v. Zierikzee.

SCHEPENLIJST VAN ZIERIKZEE.

Jan Pieterssone, 1300
Lam Lamssone, 1300
Kille Wissensone, 1300
Willem Spaen Willemssone, 1300
Dodin Allardssone, 1300
Huygh Moreit Gillissone, 1300
Willem Burre Allardssone, 1300
Lauwe Gillis Coningssone, 1300
Witte Willemanssone, 1319
Costin Clewardssone, 1319
Simoen Hughe Prijssone, 1319
Waddin Heinricxsone, 1319
Willem Willem Montsonssone,

1368
Witte Willemssone, 1368
Heinrick jonghe Janssone, 1368
Jan Jans Costerssone, 1370
Willem die Hout Wittelen sone

1370
Wittele Lievinssone, 1370
Jan Kottensone, 1384
Simoen Heinrix sone, 1384
Zwane Pieter Buysensone, 1384
Cole Jacopssone, 1403
Pieter Clays Janssone, 1403
Wittele Heinricxsone, 1403
Witteman Clayssone, 1422
Ye Janssone van der Waerde, 1422
Pieter Symoenssone, 1422
Jan Witte Symoenssone, 1422
Symoen Symoenssone, 1422

Aelbrecht van Spreeuwesteyne,
1422

Heinric Witte Lauwensone, 1435,
1443, 1461, 1466

Jacob Heinric Lievinssone, 1435
Hughe Boom Jacopssone, 1435
Oolaird Hugensone, 1439
Pieter Manne Jacobssone, 1439,

1449, 1453, 1459
Meister Symon Pieterssone, 1439
Jan Heinrix sone, 1443
Jacob Philipssone, 1443
Meester Hughe Hughensone, 1442
Jan Aernoudssone, 1442, 1443,

1443, 1446, 1451
Bertelmeeus Jacobssone 1442
Jacob Gherrit de sone van Crane-

velt 1443, 1446
Cleewaerd Heinric Domaessone

1443
Hughe Hughensone 1443
Martum Jan Martum Jan Hoecx-

sone 1446, 1449, 1451
Jan Willemssone 1446
Claes Wouterssone 1449, 1450,

1452
Claes Jan Willemssone 1449, 1450,

1453, 1456, 1457, 1466
Clays Collumssone 1449, 1450,

1454, 1456, 145710



Willem Bartelmeeussone 1449,
1453, 1461, 1462, 1464

Maerten Jan Hooxsone 1450
Jan Arentssone 1450
Jan Aeliaenssone 1452
Jacob Lauwerijssone 1452, 1456
Pieter Symoen Coman Pieterssone

1451, 1453
Jacob Clais Louys sone 1453
Clays Collum Jacobssone 1453
Cornelis Jan Aeliaenssone 1453,

1456, 1461, 1462
Jacob Philip Willem Hontssone

1456
Cornelis Jan Adriaenssone 1456,

1462, 1466, 1468
Claes Wouterssone 1457, 1460
Heynric Heynrix sone 1459, 1460,
• 1462
Pieter Lamssone 1461, 1462, 1468,

1469, 1475, 1476
Jan Claes Robeelssone 1462, 1468
Cornelis Jan Gelbertszone 1465,

1466, 1467, 1468, 1476, 1485,
1486

Cornelis Jan Buyezone 1465
Bertelmeeus Jansz 1465,1478,1479,

1485, 1486, 1489, 1491, 1498,
1503, 1505, 1508

Cornelis Borwoutssone 1467,1476
Pieter Lam Benyenssone 1467
Pieter Hugenz 1468, 1495
Wouter Jansz 1469
Huge Aeliaensz 1469
Jan Jan Boeyenz 1469
Willem Pieter Mannenz 1469
Jan Willems sone 1475
Dierie Janssone 1475, 1476, 1478,

1484, 1486
Heinric Jan Heinricx 1476
Jacob Lauwerijs Jacobszoone 1477
Pieter Jacobszone 1477
Jacob Andries Colynsz 1477, 1482
Jan Claies Jan Meensz 1478
Meester Clais Pieter Spaengaerts

1479
Jacob Willem Berthelmeeusz 1479
Jan Pieter Lievijnsz 1479, 1482
Jan Jacobsz van Noortgouwe 1480
Corstoffel Oirtsz 1480, 1482

Lauwerijs Pietersz 1480, 1482,
1492, 1493

Jan Pieter Jan Laurietenz 1481
Laurijs Pieter Huge Laurijsz 1481
Lievijn Aelyaensz 1481
Cornelis Heynricxz 1482, 1492,

1493, 1494
Jan Peek Clays Hovaerde z 1482
Heynrick Pietersz 1482
Ye Maertsz 1484, 1493
Ye Wittesz 1484
Dierie Jan Hughez 1485
Willem Wisse Pietersz 1486, 1489
Cornelis Wisse z 1486, 1489, 1491
Meester Cornelis Boom 1491
Meester Cornelis Jansz Moke 1492,

1493, 1494
Meester Cornelis Cornelis Lievensz

1492
Cornelis Heinric Simonsz 1492
Jacob Cornelisz 1494, 1495, 1502
Cornelis Vranke z van Kempe 1496
Pieter Jan Lyeviusz 1496, 1497,

1499
Cornelis Jan Gillisz 1496, 1499
Kempe Boensz 1496, 1500, 1502,

1505, 1506, 1507
Eljaen Hobic 1496
Cornelis Jan Boeye z 1497
Meester Jan Oole 1497, 1500,

1505, 1506, 1507
Meester Claeys Wisse z 1497
Cornelis Heynric Heynrix z 1494,

1497, 1498
Meester Jacob Houtman 1497,

1500, 1502, 1503, 1520
Corneüs Willem Jansz 1498, 1508
Jacob Cornelis Pilse 1501, 1502,

1505, 1506, 1509, 1510, 1514,
1515, 1518, 1519, 1520

Jacob Claes Sarrason 1501, 1502,
1503, 1505

Harman Cornelisz 1501,1502,1503
Clays Lievijns 1502
Jacob van t' Seeroeskerke Pietersz

1502, 1520
Danckaart Aeliaensz 1502, 1503
Pieter Claysz Mole 1502, 1503,

1505, 1506, 1507, 1509, 1512,
1513, 1514, 1515, 1521
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Danckaert Adriaensz 1503
Vrancke Adriaensz 1505
Yman Wit Yez 1505
Diric Jan Dirix z 1506
Jan Gillis Wisse z 1506,1507,1508,

1509, 1510
Vrancke Cornelis Vrancke z van

Campe 1507
Jan Cornelisz 1508
Heynric Cornelis Heynrickz 1508,

1512
Lievijn Jacob Oele z 1508
Jacob Cornelis Pylsz 1507, 1508,

1509
Heinric Cornelisz 1508,1509,1513,

1519
Pieter Jan Willemsz 1509, 1516

Meester Yeman Jansse 1510, 1514
Lievin Wittele z 1510, 1511, 1512,

1516, 1517, 1518
Martin Symonsz 1510, 1511, 1512,

1515
Cornelis Jan Gillisz 1511
Cornelis Wisse z Peck 1511, 1515,

1516, 1517, 1523
Wisse Adriaen Jacobsz 1511, 5112
Philips Oole z 1511, 1512, 1516,

1517
Gilles Wisse z 1512
Pieter Witte Jacobsz 1512
Pieter Jan Lievensz 1512, 1519
Claes Simonsz 1512
Cornelis Boudin Dirixz 1512
Jan Lievinsz van Cats 1512

(Wordt vervolgd).

HET KERKGEBOUW DER N.H. GEMEENTE VAN
OUDSHOORN EN DE GNEPHOEK. I.

In een vorig nummer van „Gens Nostra" deelden wij het een en ander
mede over de stichting der N.H. Gemeente van Oudshoorn. Wij zagen
daar hoe de jonge gemeente zich allereerst met een houten schuur als
noodkerk behielp, maar lang zou dat zo niet blijven.

Immers de ambachtsheer, Cornelis de Vlaming van Outshoorn, door
wiens toedoen deze zelfstandige gemeente was gesticht, zat niet stil, maar
werkte aan zijn plannen tot stichting van een permanent gebouw.

Bij het bepalen van zijn keus ging hij niet „over een nacht ijs", doch
liet zich de plannen voorleggen van tal van nieuw gestichte kerken in
wijde omtrek, met name die van Aarlanderveen, Gouderak, Hellevoetsluis,
Leiderdorp, Leidschendam, Maaslandsluis, Moerkapelle en Woubrugge.
Tenslotte bood hij 2 Nov. 1662 bestek en tekening aan van een kerkgebouw
waarbij vooral de bouw der Oosterkerk te Amsterdam was gevolgd*
De Oudhoornse Kerk is echter wat lager dan de genoemde kerk.

De bouw werd begroot op ƒ20.000, terwijl de ambachtsheer reeds
direct de toezegging deed van een vrijwillige gift van ƒ 5.000. Kort daarop
bood hij zelfs aan om, indien men hem de gehele bouw toevertrouwde,
deze geheel uit eigen middelen te bekostigen. Bovendien deed hij de
toezegging, dat, mochten de kosten minder zijn dan de geraamde, dit
verschil ten goede zou komen van het ambacht Oudshoorn; mochten zij
echter meer bedragen, dan zou hij ook dit voor zijn rekening nemen.

Met grote dankbaarheid werd dit aanbod door de gemeente aanvaard
en met spoed begon De Vlaming met de uitvoering van zijn plan. Gelijk-
tijdig werd ook een begin gemaakt met de bouw van een school naast
de kerk en van een predikahtswoning. Weliswaar verleenden de Staten
een subsidie voor de bouw der pastorie en werd ook door de gemeentenaren
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een bedrag bijeen gebracht, maar niettemin besteedde De Vlaming voor
de bouw van kerk en school, de voor die tijd, belangrijke som van/ 30.000.

Nadat vooraf 388 palen waren geheid, werd op 18 Juni 1663 de eerste
steen gelegd door Jnr. Dirk de Vlaming van Outshoorn. Na ongeveer

, 2 ^ jaar werd het nieuwe kerkgebouw opgeleverd en 18 Oct. 1665 plechtig
door Ds. Gerardus Haak ingewijd.

De bouwer of ontwerper ervan vinden wij nergens opgetekend, maar
de stijl doet sterk denken aan die van Jacob van Campen, de schepper
van het paleis-raadhuis op de Dam te Amsterdam. Deze was echter reeds
in 1657 overleden, zodat de ontwerper elders moet worden gezocht.
Zeer waarschijnlijk is dit dan ook een andere Amsterdamse bouwmeester
geweest, Daniël Stalpert, een leerling van Van Campen.

Algemeen trok het fraaie Godshuis de aandacht in de uitgebreide
kennissenkring van de ambachtsheer, die een der prominente figuren was
in het Amsterdam van zijn tijd. Gesproten uit een der voornaamste Amster-
damse koopmanshuizen, bekleedde hij tal van aanzienlijke betrekkingen
en was, bij afwisseling, 10 jaren burgemeester zijner geboortestad, hetgeen
blijkt uit onderstaand gedicht zijn van tijdgenoot J. van Petersom:

OP 'T OUD GESLAGTE VAN OUTSHOORN.

Outshoorns Riddernaam liet sig van ouds al hooren
Toen dien, vóór vierd'halve Eeuw Heer Wilhelm droeg aan 't Y;
Wiens afkomst Seedert scheen ter Burgerheerschappij
En ander Staatgezag voor Staatenland gebooren.
Het Edele Ridderschap en overoud geslagt
Groeit nog in luister nu men 't Raadhuis ziet betreden
En 't Burgermeesterschap het tiende jaar bekleeden
Van een, die 't Burgerheil vóór eigen nut betracht.

Men beijverde zich dan ook weldra het nieuwe kerkgebouw met koste-
lijke geschenken te overladen en hieraan dankt deze gemeente het bezit
der 17 fraaie gebrandschilderde ramen met wapenafbeeldingen en van de
— nu nog slechts twee, maar oorspronkelijk meer — wapenborden langs
de wanden.

Van deze ramen en borden heeft wijlen de heer W. M. C. Regt, in leven
gemeentearchivaris van Alphen a. d. Rijn, indertijd een uitvoerige beschrij-
ving gegeven1), zodat wij zouden kunnen volstaan met hiernaar te verwijzen.
VoSedigheidshalve willen wij hier echter een kort overzicht geven van
deze ramen en van de daarop voorkomende familiewapens, zodat belang-
hebbenden hier wellicht een aanknopingspunt kunnen vinden voor eigen
genealogisch onderzoek.

(Wordt vervolgd). J. W. VAN ZWIETEN.

(Medegedeeld door bemiddeling van de Historische
Vereniging voor Alphen a. d. Rijn en Omstreken.)

*) W. M. C. Regt: De Hervormde Kerk te Oudshoorn uit een heraldisch oogpunt bezien.
Genealogisch en Heraldisch Archief. (Rijswijk, 1900).
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BOEKBESPREKING.

)e heer M. A. F. van de Velde, secretaris der familievereniging
de Velde(n) zond ons No. 1 van het orgaan „Te Velde", waarin hij

De
van
aan de genealogische gegevens betreffende 5e families Van der Veldenj
Van de Velde en alle variaties van deze naam een plaats geeft. Wij wensen
de heer Van de Velde geluk met deze uitgave en veel succes voor de
toekomst. De abonnementsprijs per jaar bedraagt ƒ 2,—, te storten op
Girorekening 279206 ten name van M. A. F. van de Velde, Ruitersweg 5a,
te Hilversum. W. R.

EEN GENEALOGISCHE PUZ2LE BETREFFENDE
FRANCISCUS, HENDRIKUS BOUMEESTER.

Op 5 November 1822 werd te De Bilt geboren Jacobus Boumeester,
volgens deze geboorte-acte wettige zoon van Franciscus, Hendrikus Bou-
meester, geboren te Haarlem, daggelder, oud bijna 24 jaren, en van
Jaantje Veenendaal, geboren te Tienhoven, oud 22 jaren. Jaantje Veenendaal
werd op 31 Mei 1800 geboren en 8 Juni d.a.v. N.H. gedoopt. Zij overleed
op 2 April 1875 te Tienhoven aan het adres H 47 als Weduwe van Hendricus,
Franciscus Boumeester. De aangifte geschiedde door haar zoon Jacobus.
De geboortedatum van F. H. Boumeester is te Haarlem niet te vinden. Op
10 Mei 1845 huwde te Tienhoven : Jacobus Boumeester; rietdekker, zoon van
F.H.B. en J.V. met Annetje Timmer, oud 23 jaar, dochter van Jacob en
Petertje Otten. Bij dit huwelijk was de vader van de bruidegom, Franciscus,
Hendrikus Boumeester aanwezig, daar hij de huwelij ksacte van zijn zoon
mede ondertekend heeft. Jacobus Boumeester werd op 17 November 1822
in de N.H. Kerk te De Bilt gedoopt. In die geboorte-acte staat de aan-
tekening : „Niet gehuwd". Bij het huwelijk van Jacobus woonde deze,
evenals zijn ouders F.H.B, en J.V., te Utrecht. In de registers te Utrecht
echter niets te vinden. Jacobus overleed 8 Maart 1902 te Tienhoven als
zoon van F.H.B. en J.V. Jaantje Veenendaal, soms ook Adriana genoemd,
kwam, volgens het bevolkingsregister der gemeente Tienhoven op 1 Juni 1864
in, komende uit Zuilen. In Zuilen niets te vinden. Zij werd op 6 Maart 1866
van Tienhoven afgevoerd naar Utrecht en later weer ingekomen te Tien-
hoven als komende uit Utrecht. In de Registers der Nationale Militie en
die der voormalige Schutteryen van de gemeente De Bilt, komt F. H. Bou-
meester niet voor van 1798 tot 1828. Een register der Nat. Militie van
Tienhoven is aldaar niet aanwezig. Een register van Naamsaanneming der
gemeente Tienhoven bestaat niet.

Verder verkreeg ik nog de volgende gegevens, welke men als over-
leveringen zou kunnen betitelen, van nakomelingen van Franciscus, Hendrikus
Boumeester. De onvindbare Franciscus, Hendrikus Boumeester zou een
verstekeling, deserteur of onderduiker geweest zijn in de Franse Tijd en
toen de naam Boumeester aangenomen hebben. Zijn zoon Jacobus zou nog
een broer gehad hebben, die naar het buitenland vertrokken zou zijn. Deze
moet gehuwd geweest zijn met een rijke dame en vóór Jacobus overleden
zijn. Van de erfenis van deze broer zou Jacobus en zijn zwager Piet ? ? ?,
echtgenoot van Jansje Timmer, getracht hebben te profiteren, hetgeen
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echter niet gelukt is. Franciscus, Hendrikus moet in Utrecht gewoond
hebben, daar Jacobus na zijn huwelijk zijn vader aldaar dikwijls bezocht
moet hebben. Tevens moet Franciscus, Hendrikus veel geld gehad hebben,
nog eens gehuwd geweest zijn, uit welk huwelijk meerdere kinderen
geboren zouden zijn.

Uit bovenstaande blijkt, dat tot op heden geen geboorte of doop,
huwelijk of overlijden, noch andere gegevens van Franciscus, Hendrikus
Boumeester gevonden zijn.

Voor gegevens of inlichtingen, die tot het ontwarren van deze puzzle
kunnen leiden, houdt zich in dank aanbevolen

H. B. F. Boumeester, Bankstraat 11, Utrecht.

VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat ten dienste van een ieder, die met zijn onderzoek is vastge-
lopen, 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 Gens Nostra,
Postbus 976, Amsterdam-C.

Jan Roodenburg, ged. Zwartewaal 28-7-1754 en Jannetje de Kraay, ged.
Nieuw-Helyoet 5-3-1758, huwden te Zwartewaal 23-4-1780. Waar en
wanneer zijn deze personen overleden ?

C. Roodenburg, v. Eedenstr. 9, Haarlem.

Klijnsma. Waar en wanneer werd Cent (Vineent) Meynes geboren, die
18 Mei 1750 te Wolvega huwde met Allegonda Wybes (Oosterhoff) en wie
waren zijn ouders ? Hij was Vervener te Nijeholtwolde (Fr.). Afstamme-
lingen bekend.

A. Klijnsma, Tuk, post Steenwijk.

Contact gezocht met afstammelingen van het echtpaar Dr. Willem
Hubartus Versteeg (1792—1850) Rector te Doesburg en Walrandina Sophia
Paulina Tilanus (1792—1868).

In het bezit van de familie Tilanus bevindt zich een zwart gelakt kistje,
waarop het volgende wapen :

Gedeeld, I gevierendeeld, 1 en 4 in groen een zwarte lelie, 2 en 3 in goud
een zwarte vogel;
II gevierendeeld, 1 en 4 in groen een zwarte haan vergezeld boven van
2 gouden vijfpuntige sterren, 2 en 3 in rood een latwerk.
Volgens de Heer Muschart is de rechterhelft het wapen van de fam.

de Ridder en de linkerhelft van de fam. de Haan, echter met enige andere
kleuren.

Wie kan mij inlichten over dit echtpaar de Ridder-de Haan ? De herkomst
van het kistje is ons onbekend.

S. M. Tilanus, Wierdensche weg 143, Almelo.
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Wie kan mij helpen aan No. 12 van de Jargang 1938 van het weekblad
„Het Panorama" waarin afgebeeld een foto van de mensenredder Rensmaag
uit Den Helder ?

J. T. v. d. Ham, Riouwstraat 100, Amsterdam-O.

1. Op 29 April 1753 werd te Voorburg (Z.H.) gedoopt Barbara,
dochter van Ysak Bordeij en Anna Mechtildis Kaff. Deze Barbara huwde
17-1-1786 te Amsterdam met Frans Hoffman geb. te Cleef, omstreeks 1758.
Gevraagd nadere gegevens.

2. Op 3 Februari 1684 huwde in de Catharynekerk te Utrecht Peter
Peterse, soldaat onder Capiteyn Gronlandt met Maria Evertse. Gevraagd
gegevens over deze personen en hun kinderen, waarover vermoedelijk
wegens vertrek uit Utrecht geen nadere gegevens in deze gemeente zijn
te vinden.

3. Gevraagd gegevens betreffende van Capelle- Capelkveen, ook geschre-
ven van Kapelle-Kapelleveen, afkomstig uit de gemeente Rhenen (Ütr.) en
omgeving.

C. Gravendaal, Krugerplein 18III, Amsterdam.

Wat is de betekenis van de naam Pos(ch).
Komt deze naam, als voornaam nog voor in Friesland of West-

Friesland.
Vanwaar komt de naam Westerneng.
Jan Rinner, geb. 1759 te Hasselt en overl. 3-12-1816, te Hoorn, van

beroep schoenmaker en geh. met Grietje Steeman. Wat is de juiste geb.
datum en welke plaats Hasselt kan dit wezen.

S. Pos, C. Mertensstraat 8bis, Zuilen.

Naar alle waarschijnlijkheid is de Genealogie der fam. de Cup reeds
uitgezocht, wie kan mij daarover inlichten?

Ton Cup, Zwarteweg 70, Naarden.

Wie kan mij gegevens verschaffen over de familie Plaghki (ook ge-
schreven Plascby, Placchge of Blachkj) uit de 18e en 19e eeuw, ver-
moedelijk uurwerkmakers?

M. Smeets, Ch. Ruysstraat 15, Roermond.

AFDELING GOOI- EN EEMLAND.

9 Februari 1949, Vergadering met spreker, Gebouw H. C. B. B.,
Torenlaan.
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