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KORT VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADE-
RING, GEHOUDEN TE AMSTERDAM OP 29 APRIL 1950.

De voorzitter memoreerde allereerst de pogingen, die gedaan zijn om
tot meerdere samenwerking met de andere verenigingen op ons gebied
te geraken, welke in zoverre resultaat gehad hebben, dat op voorstel
onzer vereniging, tezamen met het Kon. Genootschap v. Geslacht- en
Wapenkunde en met de Zuidhollandse Vereniging een request tot de
Minister van O. K. en W. werd gericht, waarin verzocht wordt het Leges-
besluit 1940 weer in te stellen, resp. wordt aangedrongen op een lager
en meer uniform tarief der leges voor het verstrekken van inlichtingen
uit de registers van de Burg. Stand en waarin tevens wordt verzocht om
over te gaan tot het openstellen der archieven op de Zaterdagmiddagen.

De besprekingen met de Zuidhollandse vereniging doen ons ver-
trouwen, dat binnenkort nadere mededelingen over een nauwere samen-
werking kunnen worden gedaan.

Het hoofdbestuur beraamt middelen om tot goedkopere wijze van
publicatie der aanwezige, vele en zeer goede copy voor ,,Gens Nostra"
te geraken.

Het ligt voorts in de bedoeling om zo speodig mogelijk tot oprichting
van een groter aantal afdelingen te komen, wellicht in de vorm van pro-
vinciale werkgemeenschappen.

De contactafdeling is, als gevolg van het overnemen van deze dienst
door de Heer De Munck, thans zeer actief en beantwoordt daarmede aan
het doel. In het algemeen is in het afgelopen jaar getracht de organisatie
van de vereniging en haar diensten te verbeteren.

Door het Belgische blad „Le Blason" werd ons verzocht een of twee
heren aan te wijzen in het comité tot samenstelling van een nieuw Armorial
Universel, aan welk verzoek door het bestuur gevolg gegeven werd door
als Président d'honneur voor te stellen de Heer F. E. van den Berg van
Oude Oostdijk en als Délégué-Général de Heer W. D. H. Rosier, ancien
bibliothécaire de la Bibliothèque wallonne.

Nadat de waarnemend secretaris had medegedeeld, dat het hem niet
mogelijk was de notulen van de vorige jaarvergadering voor te lezen,
omdat deze door zijn voorganger blijkbaar niet zijn gemaakt, volgde het
verslag van de penningmeester, waaruit aangehaald worde, dat het jaar
1949 eindigde met een klein overschot ten bedrage van ƒ97,84.

Als leden van de propagandacommissie werden benoemd de Heren
H. Braber, J. H. E. Cock en Joh. Hepp. De beide laatstgenoemde Heren
namen hun benoeming aan, de eerstgenoemde was niet ter vergadering
aanwezig.

Op voorstel van de Heer J. W. Barnhoorn (Haarlem) zal in dit blad
gevraagd worden, welke leden belangstelling hebben voor een gestencilde
catalogus van onze bibliotheek. De bibliothecaris, de Heer J. T. van der
Ham, zegt voorts nog dat de gegevens, voorkomende op de plm. 3000
akten, welke in het archief der vereniging zijn opgeborgen, langzamerhand
verwerkt worden in de fiches der contactafdeling, zodat zij daarmede ter
beschikking van de leden komen.

Op voorstel van de afdeling Gooi- en Eemland werd een adviescom-
missie benoemd, bestaande uit de Heren De Munck, Roodenburg en Vleer,
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welke het bestuur zal adviseren bij voorkomende moeilijkheden op genea-
logisch gebied. De Heer Mr. de Rijk raadde het bestuur voorts aan contact
te zoeken met onderwijzers, die in het algemeen wel belangstelling voor
ons werk hebben, omdat daardoor indirect ook de jeugd geïnteresseerd
wordt.

Er bestaat, naar tijdens de vergadering bleek, enige hoop, dat binnen
niet te lange tijd, ook voor de radio weer iets over genealogie en heradiek
zal worden gesproken.

De vergadering benoemde een nieuw bestuur, dat elders in dit nummer
is vermeld.

Om 19.55 uur werd de zeer geanimeerde vergadering, welke door 25
leden en het voltallige bestuur bijgewoond werd, door de voorzitter
gesloten. DE SECRETARIS.

Op de Algemene Vergadering der N.G.V. gehouden te Amsterdam,
29 April 1950 is het Hoofdbestuur als volgt samengesteld :
F. E. van den Berg, arts, Hobbemastraat 10, te Utrecht, Voorzitter; .
A. W. Brave, Admiraal de Ruyterweg 341II te Amsterdam, Secretaris;
A. de Haan, Keizersgracht 292 te Amsterdam, Penningmeester;
W. D. H. Rosier, E. J. D. de Munck, H. Machielsen, T. den Herder.

Verder werden gekozen tot lid van:
de Propaganda-Commissie: de Heren H. Braber, J. H. E. Cock en Joh. Hepp ;
de Kas-controleCommissie: de Heren J. L. van den Bos, J. W. Barnhoorn

en K. van der Baaren.
de Adviescommissie : de Heren E. J. D. de Munck, C. Roodenburg te Haar-

lem en W. Tj. Vleer, en benoemd tot Bibliothecaris, de Heer J. T.
van der Ham.

BELANGRIJK BERICHT.
Herhaaldelijk komt het voor, dat de verschillende bescheiden bestemd

voor de Secretaris, de Penningmeester, de Redacteur van „Gens Nostra",
of de Contact-afdeling, aan verkeerde functionnarissen worden gezonden,
met tot resultaat vertraging der afwerking en overbelasting van sommige
bestuursleden. Het is om deze reden, dat hier nog eens nadrukkelijk wordt
medegedeeld, dat brieven:

betreffende algemene bestuurstaken moeten worden gezonden aan de
Secretaris, de Heer A. W. Brave, Adm. de Ruyterweg 341 II te Amsterdam ;

betreffende contributiebetaling en andere financiële aangelegenheden, zoals aan-
vragen van nummers van „Gens Nostra" en het register op de Ie en 2e
Jaargang, aan de Penningmeester, de Heer A. de Haan, Keizersgracht 292
te Amsterdam, terwijl de betaling van de contributie en van verschillende
drukwerken uitsluitend kan geschieden op de Postgirorekening der N.G.V.
No. 547064 te Amsterdam.

Alle copie voor „Gens Nostra", artikelen, kwartierstaten en vragen voor
de Vragenrubriek moet gezonden worden aan de Redacteur, W. D. H.
Rosier, Postbus 976 C. te Amsterdam, die echter persoonlijk geen inlichtingen
geeft op genealogische vragen. Deze moeten gericht worden tot de Advies-
commissie, aan het adres van de Heer E. J. D. de Munck, Kenaupark 25
te Haarlem, die tevens de administratie van de Contactafdeling verzorgt.

De Leden der N.G.V. wordt wel heel dringend verzocht, zich aan deze
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opgaven te willen houden; zij vermijden hierdoor veel vertraging in de
beantwoording hunner vragen.

Leden, welke belangstelling hebben voor een gestencilde boekenlijst
der Bibliotheek gelieven hun adres te zenden aan de Bibliothecaris, de Heer
J. T. van der Ham, Riouwstraat 100, Amsterdam-O. HET BESTUUR.

JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER OVER HET
VERENIGINGSJAAR 1949, UIT TE BRENGEN TER
ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 29 APRIL 1950.

Hierbij heb ik de eer U verslag uit te brengen omtrent de werkzaam-
heden van de penningmeester over het verenigingsjaar 1949.

De functie van penningmeester werd aanvankelijk nog uitgeoefend door
de heer J. L. v. d. Bos. Nadat ondergetekende ter ledenvergadering van
28 Mei 1949 tot penningmeester werd benoemd, geschiedde de overdracht
der werkzaamheden. Er bleek een grote achterstand in de betaling van
contributiën, en parallel hieraan een schuld aan de drukker van het maand-
blad. Het mocht gelukken de grootste moeilijkheden tegen het einde van
het jaar te boven te komen, zodat het nieuwe kalenderjaar met een „schone
lei" kon worden ingegaan.

Het jaar 1949 begon met een finantieel tekort van ƒ474,51, daar het
het Hoofdbestuur mocht gelukken door uiterste soberheid de jaarrekening
1949 met een batig slot van ƒ 572,35 te doen sluiten, is er per 31 December
1949 zelfs een kleine reserve aanwezig en wel ten bedrage van / 97,84.

De jaarcijfers van 1949 en daaraan toegevoegd de door het Hoofd-
bestuur ontworpen begroting voor 1950 zullen thans volgen:

Ontvangsten.

Contributies . . .
Formulieren en
klappers

jaar- begro-
rekening ting

1949 1950
ƒ 3434,36 3900,—

56— —,—

ƒ3490,36 3900,—

Uitgaven.

Gens Nostra .
Contactafdeling

jaar-
rekening

1949
ƒ 2068,17

i J

Afdelingskosten 7,97
Propaganda...
Secretariaat...
Administratie-
en incasso-
kosten

Bibliotheek ca.

510,45
26,05

120,22

Lidmaatschappen
en bijdragen

Vergaderingen
Hoofdbestuur

Onvoorzien ..
Batig saldo ..

15,05

90,10
8 0 -

572,35

ƒ 3490,36

begro-
ting
1950

3000,—
50,—

300,—
150,—
50,—

50,—
50,—

2 5 , -

75 —
150,-

3900,—

Amsterdam, April 1950.
(w.g.) De Haan.
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BERICHT VAN DE CONTACT-AFDELING.

In vervolg op mijn mededelingen op pag. 19 in het Februari-No. van
„Gens Nostra", kan ik thans berichten, dat de grote negenmaandse achter-
stand in de berichtgeving geheel is ingelopen ; in totaal werden opgemaakt
en aan de leden toegezonden 573 Contact-Kaarten, met in totaal 4169
vermoedelijke contacten. Dat door deze unieke berichtgeving bij vele
leden aanmerkelijke aanwinsten van gegevens voor Kwartierstaat of
Genealogie verkregen werden, bleek mij o.a. uit de talrijke dankbetuigingen,
die mij zowel schriftelijk als mondeling gewerden. En in verband hiermede
mag ik niet nalaten, openlijk te verklaren, dat de werkzaamheden voor
de Contact-Dienst voor een belangrijk deel mede worden uitgevoerd met
de niet genoeg te waarderen assistentie van mijn geachte mede-bestuurs-
leden van de Afd. Haarlem der N.G.V., de Heren J. W. Barnhoorn en
C. Roodenburg, die beiden ook vrijwel al hun vrije tijd ter beschikking
stellen van de Contact-Dienst.

Wij gaan nu aanvangen met het opsporen en publiceren der contacten,
van de 3600 fiches, hier binnengekomen van 1 Januari tot 1 Mei 1950
waarvan de eerste resultaten begin Juni door de leden kunnen worden
tegemoet gezien.

De Administrateur der Contact-Afdeling,
Kenaupark 25, Haarlem. E. J. D. DE MUNCK.

WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN OP DE NUMMERLIJST
DER LEDEN VAN DE CONTACTAFDELING VAN JANUARI '50.

A. Wijzigingen:
65 wordt: Keizersgracht 292, Amsterdam C.
77 „ Oude Scheveningseweg 1, 's-Gravenhage.
99 „ De Vriesstraat 76, Delft.

133 i.p.v. Hermans te lezen: Herman.
161 wordt: Oldenbarneveltstraat 75, 's-Gravenhage.
212 „ Timorstraat 73, Haarlem.
277 „ Milltownpark Ballsbridge, Dublin.
295 „ K. v. d. Tak, Benoitstraat 46, Eindhoven.

B. Aanvullingen:
296 W. H. Klippel, Voorstraat 87, Harlingen.
297 N. J. Vaassen, Fultonstraat 80,. 's-Gravenhage.
307 M. J. van Lennep, „Klein Elswout", Naarden.
308 S. M. Tilanus, Wierdenseweg 143, Almelo.
322 Dr. A. J. Zwart Voorspuij, v. d. Sande Bakhuijzenlaan 16, Leiden.
323 F. E. Farwerck, Emmastraat 60, Hilversum.
324 N. A. F. v. d. Velde, Ruitersweg 5A, Hilversum.
325 E. H. Y. v. d. Hees, Heuvellaan 15, Hilversum.
326 H. Machielsen, Loosdrechtseweg 164, Hilversum.
327 W. Niekerk, Kamperfoelieweg 47, Amsterdam N.
328 Z. van Doorn, Emmalaan 13, Utrecht.
329 E. H. J. v. d. Poel, Kloppersingel 105, Haarlem.
330 F. Renssen, Watteaustraat 6 I, Amsterdam O.
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Nieuwe Leden:
614 C. A. M. Warmerdam, „Mariënbosch", Boekenrodeweg, Aerdenhout.
615 Mr. J. W. F. X. de Rijk, Prinsenbolwerk 10, Haarlem.
616 H. A. J. Kaemingk, Bredevoortsestraat 23, Aalten.
617 Mevr. E. Kahmann-v. Vlijmen, Van Heemstralaan 49, Arnhem.

MEDEDELING VAN DE AFDELING AMSTERDAM.
In twee lezingen, resp. op 27 Februari en 27 Maart 1.1., werden ons door

de Heer W. J. Voogsgeerd belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis
van Loosdrecht verteld. Het was jammer, dat onze leden, vooral op de
laatste avond, zo weinig belangstelling hebben getoond.

De aanwezigen hebben geboeid geluisterd naar de soms zeer spannende
verhalen ons door de spreker opgedischt. Aan het slot van zijn lezing
heeft de Heer Voogsgeerd ons tot een bezoek aan Loosdrecht uitgenodigd.

Het Bestuur heeft gemeend deze invitatie te moeten aannemen, om de
leden in de gelegenheid te stellen ter plaatse eens een kijkje te nemen.
Wij zullen o.m. de toren beklimmen, vanwaar wij een mooi gezicht hebben
op de plassen aan de ene en de bossen aan de andere zijde van Loosdrecht,
het kasteel Sypestein bezoeken en tot slot een boottocht over de piassen
maken. Als datum voor deze excursie is door ons, in overleg met de
Heer V., vastgesteld Zaterdagmiddag 10 Juni a.s. Samenkomst des middags
te 2 uur bij het busstation, Rhijnspoorplein.

Verder stelt het Bestuur zich voor op Zaterdagmiddag 8 Juli a.s. een
excursie te houden naar het Muiderslot. Wij zullen ons hierheen begeven
per bus, die om + 2 uur van het Rhijnspoorplein vertrekt.

Op onze bijeenkomst te houden op Woensdag 21 Juni zal door onder-
getekende een korte causerie over het Muiderslot en de Muiderkring
worden gehouden. Voor de%e beide excursies en lening gullen geen nieuwe uit-
nodigingen worden gebonden.

De leden, die aan de excursies wensen deel te nemen, gelieve zich vóór
3 Juni a.s. op te geven aan onze Secretaris, de Heer H. O. Meijer, Ceintuur-
baan 386 I, Amsterdam-Z. De reiskosten komen voor rekening van de
deelnemers.

Wij hopen, dat vele leden van deze gelegenheid om o.m. twee oude
kastelen te bezoeken gebruik zullen maken.

Tevens wekken wij U op om onze bijeenkomsten geregeld te bezoeken.
Het Bestuur heeft het plan om elke maand bijeen te komen. Mochten de
leden hiervoor te weinig belangstelling tonen, dan zullen wij, gezien de
vrij hoge kosten voor dergelijke avonden, hiervan, tot onze spijt, helaas
moeten af zien. T. DEN HERDER, Voorzitter.

AFDELING UTRECHT EN OMSTREKEN.
Na een periode van rust is de afd. Utrecht plotseling zeer actief ge-

worden. Eerst vond een bijeenkomst plaats waar plannen gemaakt werden,
daarop volgde een avond waarop enkele aanwezigen een korte voordracht
hielden, een z.g. snipperavond, en de volgende bijeenkomst zal plaats
vinden op Vrijdag 19 Mei ten 20.00 ure in Terminus, Stationsplein, Utrecht.

De opkomst is beslist goed te noemen; onze leuze is : Neemt Uw
echtgenoot(e) en introduce(e)s mee. Deze afd. telt vele zeer ervaren ge-
nealogen. U leert altijd iets wat U later ten goede komt! v. d. B.
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GENEALOGIE SCHONEVELD (vervolg).

V. KARS, overleden 30-5-1935 te Driebergen (Utr.), achtereenvolgens
landbouwer, groentenhandelaar en kleinhandelaar in zuivelproducten,
gehuwd 14 November 1889 te Warmond met Jannetje Ciggaar, geboren
30 April 1877, overleden 19-8-1937 te Driebergen (Utr.), dochter van
Pieter en Prijna van Noort, wonende op Klinkenberg te Sassenheim.

Kinderen uit dit huwelijk zijn:
Arend Johannes, geboren 11-9-1890, volgt onder Va,
Prijna, geboren 5-1-1892, -volgt onder Vb,
Pieter, geboren 20-3-1893, Volgt onder Vc,
Mathilda, geboren 16-1-1899, overleden 11-4-1899,
Mathilda, geboren 30-8-1900, volgt onder Vd,
Kars, geboren 5-5-1901, overleden 5-5-1946 in het gesticht Ermelo.

Va. AREND JOHANNES, oud-lid gemeenteraden Oegstgeest en
Leiden, daarna ambtenaar bij de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken
te Leiden, gehuwd 26-6-1917 met Eli^abeth Kop, geboren te Leiderdorp
5-8-1894.

Kinderen uit dit huwelijk zijn:
Aaltien Eli^abeth, geboren te Leiden 8-10-1926,
Jeanette, geboren te Leiden 3-8-1928, gehuwd te Leiden 30-4-1948 met

Pieter J. Werner, wonende te Wassenaar, geboren aldaar 27 Maart 1922,
bedrijfsleider drukkerij, zoon van Pieter en Jeantje de Klerk. Zij hebben
een dochter E/se Jeanette, geboren 10 Maart 1949.

Wubbechien, geboren te Leiden 7-4-1930,
Johannes, geboren te Leiden 8-11-1932.

Vb. PRIJNA, overleden te Bennekom tijdens haar vlucht voor de
Duitsers 8-9-1944, gehuwd te Leiden 3-8-1916 met Thomas van Duuren,
leraar electrotechniek aan de Ambachtsschool te Dordrecht, geboren
4-12-1891.

Kinderen uit dit huwelijk:
Lodewijk, geboren 5-8-1917, gefusilleerd 9-8-1944 te 's-Hertogenbosch door

de Duitsers,
Jeanette, geboren 13-10-1918,
Kars, geboren 10-2-1920,
Sara, geboren 15-9-1921,
Thomas, geboren 11-11-1923,
Johannes Arend, geboren 14-12-1928,
Prijna Mathilda, geboren 27-10-1932.

Vc. PIETER, gehuwd met Pieternella van Drie/, geboren te 's-Graven-
deel 26-10-1894. Hun huwelijk was kinderloos. Zijn vrouw is overleden.
Hij woont te Rotterdam.

Vd. MATHILDA, gehuwd 25-8-1921 te Driebergen met Roelof Kop,
zij wonen thans te Leiden. Uit dit huwelijk 10 kinderen.

B. Rijnsburgse tak.
EPHRAIM, gehuwd 17-12-1786 met Jannetje Schotvanger, wonende te

Oegstgeest in de Beverwijk. Hij vestigde zich daarna te Rijnsburg, alwaar
zij beiden overleden; hij op 11-11-1821 en zij op 29-9-1838.
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Kinderen uit dit huwelijk zijn:
Jobannes, geboren 22-1-1788, overleden te Rijnsburg 4-7-1819 ; Cornelis,

geboren 22-1-1788, jong overleden,
Gerritje, geboren 25-2, gedoopt 28-2-1790,
Maria, geboren 4-11, gedoopt 6-11-1791, overleden te Katwijk 9-1-1835,
Cornelis, geboren 25-5, gedoopt 29-5-1794,
Jacob, geboren 6-11, gedoopt 8-11-1795, volgt onder a,
Jan, geboren 27-9, gedoopt 2-10-1797, volgt onder I.

I. JAN, gehuwd te Katwijk 20-6-1819 met Maartje Driebergen.
Kinderen uit dit huwelijk zijn:

Willet», geboren 6-3-1821 (aangifte 7 Maart), volgt onder II.
Johanna, geboren 7-2-1823, gehuwd met Jacob Zwaan,
Efraim, geboren 4-11-1824, volgt onder III,
Dirk, geboren 12-1-1827, overleden 2-12-1829,
Johannes, geboren 30-9-1828, overleden 1903, volgt onder IV,
Catharina, geboren 14-5-1832, vertrokken naar Delft,
Dirk, geboren 14-5-1832, gehuwd met Leidia, groenteboer, circa 1895

tengevolge van tramongeval overleden. Kinderloos huwelijk,
Gerritje, geboren 24-3-1834, gehuwd met v. d. Vijver, vertrokken naar Delft,
Maria, geboren 30-3-1836, overleden 7-8-1840,
Cornelis, geboren 28-10-1838, overleden 1872, volgt onder V,
Jan, geboren 24-12-1841, volgt onder VI.

II. WILLEM, liep op 12-jarige leeftijd weg en kwam te Amsterdam,
waar hij monsterde op een schip, dat naar Indië voer. Zijn eerste reis
duurde drie jaar. Hij heeft 50 jaar gevaren als kok en overleed te Kopen-
hagen. Hij huwde 5 Mei 1841 met Eli^abeth Unterbrinck, geboren 25-2-1820
te Amsterdam, overleden 9-3-1893 te Amsterdam.

Uit dit huwelijk de volgende kinderen:
1. Willem Jacobus, geboren 21-6-1844 te Amsterdam. Bij de volkstelling

in 1869 ambtshalve afgevoerd. Hij zou in Suriname zijn overleden.
2. Jacobus, geboren 21-3-1847 te Amsterdam, overleden 1 Mei 1872 op zee.
3. Elselina Elisabeth, geboren 26-1-1849 te Amsterdam, overleden

30-1-1931 te Amsterdam, gehuwd 11-3-1868 te Amsterdam met Johannes
v. d. Snoek, geboren 15-6-1833 te Aarlanderveen, overleden 30-11-1871
te Amsterdam. Uit dit huewlijk 2 zoons en 2 dochters, van wie 1 zoon
en 1 dochter de volwassen leeftijd bereikten. Zij hertrouwde op 5-11-1873
te Amsterdam met Michel, Kasper Hendrik, geboren 7-2-1844 te Utrecht,
overleden 22-1-1885 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk 1 zoon en 1 dochter.

4. Maartje, geboren 30-4-1858 te Amsterdam, overleden 7-7-1923 te
Amsterdam, gehuwd aldaar 18-10-1899 met Georg Hendrik Albertus
Duivelshoj, geboren 5-11-1843 te Amsterdam, overleden aldaar 7-11-1931.
Van dit echtpaar twee zoons.

a. JACOB SCHONEVELD, gehuwd te Leiden op 4-8-1825 met
Maria Kronen.

Kinderen uit dit huwelijk zijn:
Ephraim, geboren te Leiden 1-4-1830, volgt onder a l .
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a I. EPHRAIM SCHOONEVELD, gehuwd met Pietje van Dijk, ge-
boren te Valkenburg 19-8-1830, Chr. afgescheiden, van beroep kalkwerker,
vestigde zich te Valkenburg Z.H.

Uit dit huwelijk werden te Valkenburg geboren:
Maria, 5-6-1856,
Pietje, 22-12-1857,
Jacob, 17-12-1859.

III. EFRAIM, overleden in 1888, gehuwd met Jannetje v. d. Meij.
Kinderen uit dit huwelijk o.a.

Jan, geboren 17-7-1852, volgt onder lila.

lila. JAN, overleden 27-2-1932, gehuwd 3-4-1879 met Alida Maria
den Outer, geboren 22-7-1854, overleden 20-6-1932, dochter van Abraham
en Cornelia Maria de Valk.

Kinderen uit dit huwelijk zijn:
Ephraim, geboren te Schiedam 27-7-1879, volgt onder lila 1.
Maria Cornelia, geboren te Schiedam 31-8-1880, overleden 20-2-1881,
Ariana Helena, geboren te Schiedam 8-1-1882, overleden 2-4-1882,
Maria Cornelia, geboren te Schiedam, 6-4-1883 overleden 2-6-1883,
Maria Cornelia, geboren te Schiedam 26-7-1884, overleden 20-9-1884,
Cornelia Wilhelmina, geboren 29-10-1885, overleden 24-2-1886,
Abraham, geboren te Schiedam 17-4-1887, volgt onder lila 2,
Jannetje, geboren te Schiedam 30-7-1888,*)
'Maria Cornelia, geboren te Schiedam 7-10-1890,2)
Pieter Albertus, geboren te Delft 6-5-1892, volgt onder lila 3,
Adriana Helena, geboren te Delft 27-9-1894,3)
Alida Maria, geboren te Delft 26-9-1897.4)

lila 1. EPHRAIM, gehuwd met Jansje Ouwerkerk, uit welk huwelijk
zeven kinderen.

lila 2. ABRAHAM, gehuwd 19-4-1916 met Pietertje Visser, geboren
te Rotterdam 25-9-1889 dochter van Teunis en van Emden.

Een zoon en een dochter nog in leven:
Teunis, geboren 13-4-1917, volgt onder III ab,
Alida Maria, geboren 12-3-1922, gehuwd 23-8-1945 met Leendert van Dijk,
waaruit een zoon:
Leendert, geboren 4-2-1946.

Illab. TEUNIS, voegde zich na de invasie in Frankrijk bij de Prinses
Irene-brigade, alwaar hij tot de bevrijding van Nederland als soldaat
diende. Daarna werd hij overgeplaatst naar het carrierpeleton van 5-V-T.T.
te Eelde (Dr.). Bij dat onderdeel werd hij korporaal.

Hij huwde 1-11-1939 te Schiedam met Adriana van Ei/k, geboren te
Schiedam 14-8-1918, dochter van Pieter Johannes en Petronella van Steijn.

Uit dit huwelijk een dochter:
Pietertje, geboren 13-2-1945 te Schiedam.

IV. JOHANNES, overleden Februari 1903, Mr. huisschilder te Rijns-
burg, koster, diaken en ouderling der Gereformeerde Kerk, gehuwd op
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21-9-1850 met Sophia Martina van der Mey, geboren te Rijnsburg 11-2-1833,
overleden aldaar 24-12-1914, dochter van C. v. d. Meij en Neeltje Haak.

Uit dit huwelijk geboren te Rijnsburg:
Cornelis, geboren 4-6-1851, volgt onder IVa,
Jan, geboren 22-4-1853, volgt onder IVb,
Willem, geboren in 1855,
Neeltje, geboren October 1861, volgt onder IVc,
Dirk, geboren volgt onder IVd,
Willem, geboren 27-4-1867, volgt onder IVe,
Martinus, geboren 24-7-1871, volgt onder IVf.

IVa. CORNELIS, koster en ouderling der Gereformeerde Kerk, ge-
huwd op 23-8-1877 met Jannetje van Egmond, geboren 27-7-1852, overleden
25-1-1934.

Kinderen uit dit huwelijk zijn, geboren te Rijnsburg:
Johanna, geboren 26-5-1878, gehuwd 24-3-1910 met P. Ravensbergen, winke-

lier te Rijnsburg,
Johannes Martinns, geboren 26-11-1880, volgt onder IVa 1,
Cornelis Pieter, geboren 6-12-1882, volgt onder IVa 2,
Jan, geboren 6-7-1885, volgt onder IVa 3,
Sophia Martiena Johanna, geboren 24-12-1887, overleden Maart 1921,
Jannetje, geboren 27-9-1890, overleden Januari 1921,
Neeltje, geboren 3-9-1898.

IVa 2. CORNELIS PIETER, piano- en orgelhandelaar, oud-organist
der Gereformeerde Kerk, Putscheplein te Rotterdam, gehuwd met Johanna
Lans, geboren te Zalk (O.).

Dit huwelijk was kinderloos.

IVa 1. JOHANNES MARTIENUS, oud-hoofdvertegenwoordiger van
Bakhuis „Olba-fabrieken" te Olst, thans rentenier te Rotterdam, gehuwd

1906 met Jacoba Maria Kuypers, geboren te Rotterdam 10-2-1885,
overleden 22-5-1936, dochter van Johannes Pieter en van Asch.

Kinderen uit dit huwelijk, geboren te Rotterdam:
Cornelis, geboren 13-11-1916, volgt onder IVaa,
Johannes Pieter, geboren 23-11-1908, volgt onder IVab,
Jannetje, geboren 22-7-1910, volgt onder IVac.

IVaa. CORNELIS, Inspecteur van de N.V. Eerste Rotterdamse Mij.
van Verzekering tegen Ongevallen, gehuwd 28-4-1937 te Hilversum met
Grietje Annetta Bolt, geboren te Zoutkamp 14-4-1906, dochter van Jan Bolt
en Martje Bulthuis.

Uit dit huwelijk:
Jacoba Maria, geboren 16-3-1938,
Jan Johannes Martinus, geboren 6-4-1939,
Marja Annetta, geboren 25-2-1942,
Margaretha Jeannette, geboren 16-2-1947.

(Wordt vervolgd).
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DE 16 KWARTIEREN VAN WIGLE TSJERK VLEER.

Het typische van deze kwartierstaat is, dat men op de kaart een lijn kan
trekken over een afstand van 60 K.M. en rond deze lijn in volgorde west-
oost de kwartieren 16 tot 31 te vinden zijn.

Uitgezonderd kwartier 28 blijft deze kwartierstaat nog twee a drie
generaties opgevoerd beperkt tot Midden- en Oostelijk Friesland en
Groninger Westerkwartier.

De broers van Auke Willems Vleer (16) bleven in 1811 de oude geslachts-
naam Nijdam trouw, doch Auke maakte hierop een uitzondering en is
dus de stamvader van een nieuw geslacht geworden.

Ondanks de volledige veehouders-kwartieren van vaderszijde, is het
toch geen wonder dat Nr. 1 niet het boerenbedrijf koos. In het geslacht
Vleer komen n.l. veel onderwijzers en ambtenaren voor, terwijl een broer
van Jan Tjeerds Posthumus nr. 20, genaamd Fedde, het ambt van Notaris
te Beetsterzwaag bekleedde.

Het geslacht Vleer-Nijdam staat algemeen als zeer „Frysksinnich" be-
kend, terwijl de belangstelling voor geschiedenis en folklore allen „in het
bloed zit". Was de vader Willem Tsjerk (2) mede oprichter van het „Frysk
Selskip foar Tael en Skriftenkennisse" te Oldeboorn; de zoon Wigle
Tsjerk richtte 12 Febr. 1949 de Familievereniging Nijdamstra op, die een
jaar later reeds 120 leden telt. Ook is hij de redacteur van familieblad
„De Nijdamstra Tynge" dat maandelijks verschijnt.

Op genealogisch gebied zijn verschillende genealogien en kwartierstaten
door hem samengesteld, waarvan enigen in druk verschenen zijn.

Tevens werd door hem een nieuw systeem eeuwigdurende kalender
ontworpen, dat in verschillende dagbladen gepubliceerd werd en dit jaar
uitgegeven zal worden.

1. Wigle Tsjerk Vleer, geb. Aduard (Gr.) 10-4-1919, genealoog;

Ouders:

2. Willem Tsjerks Vleer, geb. op „Warniahuizen" onder Oldeboorn
5-3-1869, 'overl. te De Kaag, gem. Alkemade, 7-3-1937, Veehouder.
Mede-oprichter van het Frysk-Ald-Selskip te Utingeradeel; huwt
Grouw, 28-5-1898:

3. Klaartje Jongsma, geb. Opende (Gr.) 30-3-1876;

Grootouders:

4. Tsjerk Willems Vleer, geb. op „Warniahuizen" onder Oldeboorn,
26-8-1836, overl. Niezijl (Gr.) 19-4-1909. Veehouder, huwt Drachten,
19-10-1864:

5. Sijbrechje Tjeerds Posthumus, geb. Opeinde 10-8-1835, overl. Grouw,
20-7-1900;"

6. Ytse Jongsma, geb. Opeinde (Gr.) 8-2-1825, overl. 24-9-1884 te Opende
(Gr.). Landman, huwt Grootegast, 28-11-1872:

7. Rensktje Sinneker, geb. Lutjegast, 23-7-1845, overl. Opende (Gr.),
23-2-1928.
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Overgrootouders:

8. Willem Aukes V/eer, geb. op „Warniahuizen" onder Oldeboorn,
12-5-1799, overl. op „Warniahuizen" onder Oldeboorn 24-4-1878.
Veehouder, Ouderling der Doopsgez. Gem. te Oldeboorn, huwt
Oldeboorn, 15-5-1830:

9. Hantsje Tsjerks Bottema, geb. Oldeboorn, 9-1-1802, overl. op „Warnia-
huizen" onder Oldeboorn, 29-9-1873;

10. Tjeerd Jans Posthumus, geb. Ureterp, 18-7-1808, overl. Siegerswoude,
22-3-1886, Veehouder, huwt Beetsterzwaag, 25-10-1832 :

11. Foekjen Harmens Tolsma, geb. Siegerswoude, 5-3-1812, overl. Ureterp,
12-12-1888.

12. SjoerdGoit^ens Jongsma, geb. 8-6-1783 te Surhuisterveen, overl. Opende
(Gr.) 14-9-1842, Landman, huwt Grootegast, 21-5-1818 :

13. Klaart/e Oet^es Bosma, geb. Lutjegast, 12-2-1797, overl. Opende (Gr.)
6-2-1868.

14. Ubel Durks Sinneker, geb. Grootegast, 27-8-1811, overl. Opende
(Gr.) 19-1-1885, Wever, huwt Grootegast, 30-11-1830:

15. Hendrikje Jans van der Dijk, geb. De Waard onder Grijpskerk, 24-1-
1812, overl. Opende (Gr.) 20-3-1873.

Betovergrootouders:

16. A.uke Wilkms Vleer, geb. op de „Vleerbosch" onder Boornbergum,
1757, overl. op „Warniahuizen" onder Oldeboorn, 17-2-1827, Vee-
houder, ouderling der Doopsgez. Gem. te Oldeboorn, huwt Olde-
boorn, 2-4-1786:

17. Sytske Jehannes Bottema, geb. onder Oldeboorn, 1761, overl. op „War-
niahuizen" onder Oldeboorn, 17-2-1830;

18. Tsjerk Jehannes Bottema, geb. onder Oldeboorn 1771, overl. te Olde-
boorn, 14-1-1839, Veehouder, huwt Oldeboorn ± 1800:

19. Trijntje Syt^es, geb. Oldeboorn 1773, overl. Oldeboorn, 18-7-1841 ;
20. Jan Tjeerds Posthumus, geb. Beetsterzwaag 5-11-1771, overl. Ureterp

'31-3-1811, Veehouder, huwt Beetsterzwaag 4-2-1798:
21. Tsjitske Hylkes Feenstra, geb. Garijp, 24-10-1776, overl. 5-7-1858 ;
22. Harmen Folkers Tolsma, geb. Ureterp, 27-10-1771, overl. Nijega (Sm.)

26-11-1860, Veehouder en Landbouwer, huwt Siegerswoude 3-7-1808 :
23. Syberchje Kla^es van der Wijk, geb. Ureterp, 19-1-1786, overl. Surhuister-

veen 11-10-1865;
24. Goit^en Sjoerds, geb. Surhuisterveen ^ 1735, overl. aldaar —8-1799,

huwt Surhuisterveen, 20-8-1775:
25. Grijtje Sjoeks Jongsma, ged. Ee (O.D.) 28-3-1745, overl. Surhuisterveen

11-2-1818;
26. Oeiye Kornelis Bosma, geb. Augustinusga, 1763, overl. Grootegast,

15-3-1825, Boerenarbeider, huwt Grootegast, 1-5-1796 :
27. Hendriks/e Hendriks, ged. Lutjegast 1-5-1769, overleden
28. Durk Geerts Sinneker, geb. Schuttork (Westph.) 1764, overl. Groote-

gast 29-12-1811, Weversbaas, huwt Grijpskerk 16-1-1803 :
29. Aaltje Ubels van der Laan, geb. Tolbert, 24-9-1780, overl. Lutjegast,

26-2-1843;
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30. Jan Valks van der Dijk, ged. Burum, 19-2-1764, overl. Kommerzijl
'24-12-1827, huwt Grijpskerk 10-7-1796:

31. Brecbtje Hendriks, geb. Hoogkerk Oct. 1771, overl. Kommerzijl
16-1-Ï828.

HET KERKGEBOUW DER NED. HERV. GEMEENTE VAN
OUDSHOORN EN DE GNEPHOEK. IV.
Grafmonument voor de stichteres der kerk.

Naast de preekstoel bevond zich tot aan de revolutie van 1795 een fraai
gedenkteken ter herinnering aan de echtgenote van de stichter van het
kerkgebouw, Claesje of Nicolaa Hooft. Dit werd hier ter harer gedachtenis
door Cornelis de Vlaming van Outshoorn in het jaar van haar overlijden,
1676, geplaatst. J)

Op een console rustte een hardstenen medaillon, gevat in een krans
van lauwerbladen en geflankeerd door twee engelen. Aan de voeten dezer
engelen vertoonden zich symbolen van de dood in de vorm van een uit-
gebluste fakkel en een zandloper. Het geheel werd bekroond door het
wapen van De Vlaming van Outshoorn en vergezeld van de 8 kwartier-
wapens. Het medaillon was uitgevoerd in zwarte hardsteen, de overige
onderdelen van dit monument waren uitgevoerd in wit marmer.

In de revolutoedagen van 1795, waarin zoveel heraldieke bezienswaardig-
heden uit onze kerken verloren gingen, werd ook dit gedenkteken stuk-
geslagen en was jarenlang geheel zoek. Eerst omstreeks 1900 werd het
medaillon teruggevonden. Het diende als stoep voor de smederij van de
heer Noppen te Alphen. Na te zijn gerestaureerd werd deze steen in 1903
wederom in de kerk geplaatst. Gevat in een grijs gemarmerde houten
cartouche werd hij op zijn oude plaats naast de kansel aangebracht en
houdt opnieuw de gedachtenis dezer doorluchtige vrouwe in ere met
het opschrift:

GRAFSTEDE
opgeregt ter zal. gedachtenisse van de Welëedele Vrouwe, Vrouw Nicolaa
Hooft, Gemaelin van den Welëedelen Heere, Heer Cornelis van Oudts-
hoorn, Ridder, Heer van Oudtshoorn ende Gnephoek.

Oudtshoorns waerde Vrouw legt in dit graf beslooten;
Het voorbeelt van de deuchd en onbevlekte trouw,
Geen laster krenkt haer eer, geen lof kan die vergrooten.
Nu leeft haer ziel omhoog en kent geen leet noch rouw!
Het lijk van d'eedle Hooft, van aerdsche zorg ontslagen,
Wacht in haer eigen kerk hier d'eindelooze rust;
Opdat haer levenszon, die nu schijnt uitgeblust,
Met schooner glans weer in den hemel op zouw dagen.

J. Antonides.
x) Claesje Hooft werd in 1620 te Amsterdam geboren als dochter van Jacob Willemsz. Hooft,

regent van het leprozenhuis, en van Maria Jonckheèn. Zij huwde 26 Jan. 1644 met Cornelis
de Vlaming van Outshoorn, welke in 1656 door Koning Lodewijk XIII van Frankrijk tot Ridder
was verheven. Hij behoorde tot een vooraanstaand Amsterdams geslacht, maar woonde na zijn
benoeming tot Lid van de Raad van State meestentijds te 's-Gravenhage. Hier overleed dan
ook zijn echtgenote. Hij deed haar gebalsemd lijk naar Oudshoorn overbrengen en in het door
hen gestichte kerkgebouw in de familiegrafkelder bijzetten. In 1655 werd ook zijn stoffelijk
overschot naast het hare ter ruste gelegd.
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Vrouw nICoLaa hooft ontVoer In VreDe en stIL.
't aarDsCh LICht In 's graaVenhaag toen twaaLef sChreef aprIL.

J. Peterson.

Het laatste vers is een zogenaamd naamvers. De hoofdletters, welke
romeinse cijfers voorstellen, geven bijeengeteld het jaar 1676, waarin
Claesje Hooft op 12 April te 's-Gravenhage overleed.

Ook op andere wijze wordt de naam van de stichteres dezer kerk in
onze gemeente nog in ere gehouden. Bij de combinatie van de gemeenten
Alphen, Oudshoorn en Aarlanderveen tot een gemeente Alphen aan den
Rijn op 1 Jan. 1918 werd namelijk bij Raadsbesluit van 4 Jan. 1918 (Ge-
meenteblad 1918 No. 3) besloten de Dorpsstraat van het voormalige Ouds-
hoorn de naam te geven van „Hooftstraat" ter herinnering aan deze figuur
uit de historie van het voormalige Oudshoorn.

Ook het hoofdwapen uit het door ons beschreven monument is bewaard
gebleven. Het werd uit een sloot opgebaggerd, lag jarenlang bij de toren-
opgang in de kerk en werd bij de bouw van een nieuwe kosterswoning
naast de kerk omstreeks 1930 in de gevel van dit (in stile bij de kerk pas-
sende) gebouw geplaatst.

De grafkelder waarin een 19-tal leden van het geslacht De Vlaming
van Outshoorn en aanverwante families rusten, bevind zich onder de
vloer tussen doophek en kansel. Bij onze latere bespreking van de ge-
schiedenis der kerk komen wij hierop nog nader terug.
{Wordt vervolgd). J. W. VAN ZWIETEN.
Medegedeeld door de Historische Vereniging
voor Alphen aan den Rijn en Omstreken).

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.

Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor de leden der N. G. V.

Gaarne zou ik gegevens ontvangen van het geslacht Roeleveld, Roelveld
of Roerveld, oorspronkelijk afkomstig van 's-Gravenhage of omgeving.
De gegevens van de doop-, trouw- en begraafboeken van genoemde stad
van vóór 1811, berustende op het Gemeente Archief aldaar zijn door mij
reeds gecopieeid. Contact gezocht met naamdragers van genoemd geslacht.

Wie kan mij inlichtingen verstrekken over het geslacht Ampt. Ieder
gegeven, hoe schijnbaar nietig ook, is welkom. Adressen van levende
leden van dit geslacht gevraagd.

J. H. de Groot, Essenburgstraat 10, Rotterdam-West.

Inlichtingen gevraagd omtrent het voorgeslacht van Elisabeth Wilbelmina
van Nessen, geb. 13 Nov. 1793 te Kampen.

W. J. Streek, Mauvestraat 39, Hoogkamp, Assen.
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Gevraagd gegevens omtrent de familie Vroeg in de Wey.

Dr. J. E. Kroon, Stationsweg 25, Leiden.

Wie kan mij inlichten omtrent de geboorte- en trouwdatum van Ludovicus
de Rijck en Gertrudis Peters, beiden overleden te Heyen (L.) resp. 29 Maart
1740 en 29 September 1726. Hun 3 zoons zijn in Nijmegen gedoopt in
de Minderbroederskerk tussen 1700 en 1703. Vermoedelijk betreft het
een schippersfamilie.

Mr. J. W. F. X. de Rijk, Prinsenbolwerk 10, Haarlem.

Gevraagd nadere gegevens betreffende onderstaande personen en hun
voorouders:

1. Abraham van Her(re)waarden X Geertrui van Spierenburg. TA) moeten
ca. 1770 te Drumpt of omstreken hebben geleefd.

2. Dirkje van Lienden; zij huwt als j.d. „van Aalst" te Lienden op
12 Dec. 1788 met Jan Spies, zn. van Hendrik en Anna Maria van Venendaal.

3. Stoffel Jansen, van Rijck X Heilcke Hendriks ; zij huwen te Tiel 1687,
ondertr. 30 Jan.

4. Willem Geertse van Dien (Dyen, Diejen) X Beelke Peters ; zij worden
in 1719 als lidmaten te Geldermalsen aangetroffen en laten in 1723 en 1728
aldaar kinderen dopen.

Aangeboden geg. betr. nakomelingen van voornoemde echtparen.

W. A. Wijburg Jr., Keulsekade 12, Utrecht.

Houd mij bezig met de genealogie Daems, Daams, Dahms, afkomstig
uit Xanten, Kranenburg, Antwerpen, Nijmegen, Amsterdam. Zoek contact
met naamdragers om tot eventuele samenwerking te kunnen komen.

W. F. Daems, Meentweg 18, Naarden.

Wie is bereid zijn gegevens uit te wisselen, waardoor het mogelijk wordt
aantekeningen voor elkaar te maken uit de notariële, rechterlijke e.a.
boeken van de plaatsen: Alkmaar van 1690-1780, Enkhuizen en Edam
van het begin tot 1740 ? Daar het volledig doorzoeken van b.g. boeken
in deze plaatsen mijns inziens voor een persoon ondoenlijk is.

Gevraagd de geboorteplaats en -datum van Maritje Hop en haar ouders
Pieter Hop en Maritje Jans%, die 24-9-1749 een dochter Neeltje te Edam
laten dopen.

J. Draak, Nieuwendammerdijk 401, Nieuwendam.

Inlichtingen gevraagd omtrent: Nico/aas van Hees en Margaretha van
Heretum, hun zoon Jacobus is 16 Juli 1725 in Schijndel gedoopt R.K.,
verder is niets van hen bekend. Eveneens omtrent Jan Jan Peters van Nistel-
roqy wed. van Catharina Jans van Helmont, gehuwd met Helena Lucass.
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van den Vorstenbosch te Schijndel 2-9-1713, zij wed. van Herbert Adams
Brouwer te Boxtel. Wie waren de ouders van deze personen ?

Hebben Jacobus van Hees en Maria Nicolai van Gerwen andere kinderen
gehad dan Adriana ged. 30 Oct. 1674 te St. Michelsgestel ? Wie heeft
nadere gegevens omtrent hen? (R.K.)

Waar zijn geboren en gehuwd Jacobus van Hees, schoolmeester, koster
en diaken te Ter AA en zijn vrouw Geertje Lamberts ? Hun zoon Lambertus
wordt 25-4-1675 aldaar gedoopt (N.H.).

Mr E. H. Y. van Hees, Heuvellaan 15, Hilversum.

1. Wie waren de ouders van Jan Visser, militair, geboren omstreeks
1740 en gehuwd met Barbera Hoqymeyer geboortig uit Besoyen.

Johanna Visser, een dochter uit dit huwelijk werd 19 Juni 1773 te
Groningen gedoopt.

2. Johannes Bruyns gedoopt 16 November 1755 te Doodewaard (en
overleden 29 October 1813 als kleermaker te Amsterdam) was een zoon
van Steven Bruyns, die eerst te Loenen in de Overbetuwe gewoond heeft,
en Catharina van Palada uit Doodewaard.

Nadere gegevens uit Loenen en Dodewaard over deze families Bruyns
en (van) Palada ontbreken mij. Gaarne aanwijzingen.

3. Wie weet nadere inlichtingen over Swaantje Berends geboren in 1743,
dochter v&njan Berends en Geesje Brink. Hij overleed 30 September 1823
te Eschbrugge als weduwe van Geert Gruppen.

A. L. Carstens, van Heutszsingel 54A, Coevorden.

Gevraagd gegevens betreffende de ascendentie, geboorte en overlijden
vin Jan van Straten, gehuwd (onbekend waar en wanneer) met Antje Ol(e)-
brands (begr. 15-2-1755 te Hoorn) en later (27-7-1755) te Hoorn met
Geertgen Cornelis uit Wognum.

Mr. J. A. Weel van Straten, Mauritsstraat 9, Utrecht.

1. Anna Geertruida Esschenritter werd ± 1773 in Gelder (Pruissen)
geboren uit Kasper en Johanna van Hoek. Wie waren haar voorvaderen ?
(R.K.).

2. In Wilsveen huwden in 1737 Philips Heyman en Adriana Wit^enburg.
Wie kent hun ouders ? (Prot.).

3. Aagje v. Leeuwen uit Naarden huwt in Zegwaart 5-11-1775 met
Dirk Philips Heyman. Wie waren haar ouders ? (Prot.).

4. Gerard de Vrij en Henderina van Odoorn huwen 6-10-1669 te Utrecht.
Wie waren hun ouders ? (Prot.).

5. Huibert Dingmans huwt ± 1609 in Zwaluwe. Kan hij een broeder
zijn van Mathijs Dingmans Ardonne en Jan Dingmans Ardonne ? (Jan
D. A. geb. Zwaluwe 18-3-1612, gest. 1693, in 1675 president schepen,
huwde Adriaentje den Engelse).

A. Ottevanger, Dr. Hermanslaans, Oss.
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Gerrit van der Vijgh (gedoopt 17-12-1706 te Amsterdam) was de zoon
van Gerrit van der Vijgh en Geertruyd Schijve.

Zij huwden 26-11-1694 (ondettr.) 1-1-1695 (huw.).
Gerrit van der Vijgh wordt vermeld als afkomstig van Nimwegen.
Navraag bij de archivaris van Nijmegen leverde geen resultaat op.
Vraag : Kent iemand de geboorteplaats, namen van ouders of evt.

bijzonderheden van deze Gerrit van der Vijgh. Alle gegevens over de
fam. van der Vijgh zijn van harte welkom.

P. Ringoir, da Costastraat 6 II, Amsterdam-W.

1. Voortman. Dirk Voortman, geboren te Amsterdam 11 Maart 1813,
burgemeester van Heukelom en IJsselstein, overleden in Z. Afrika na
1864, was zoon van Hendrik Voortman en Anna Eïsabé Helmers.
Gevraagd verdere biografische gegevens omtrent zijn ouders en groot-
ouders. Welk wapen voert de familie Voortman?

2. Van der Vaart. Feikjen van der Vaart, echtgenote van Oege Ruardi,
notaris te Sloten, werd aldaar geboren 25 September 1797 en overleed
te IJlst 27 December 1880. Zij was een dochter van Wieben Pieters van
der Vaart en Feikjen Nannes de Boer. Gevraagd verdere biografische
gegevens omtrent haar ouders en grootouders.

3. Post. Willem Post trouwt als J. M. van Schipluiden op 15 April 1774 te
Vlaardingen met Maartje Dijkshoorn. Gevraagd verdere biografische
gegevens betreffende hem en zijn ouders.

4. Lijnslager. Wilhelmus Lijnslager trouwt op 27 Januari 1797 te Amster-
dam met Johanna Moll. Gevraagd verdere biografische gegevens
betreffende hem en zijn ouders.

5. Van Selms. Gevraagd verdere biografische gegevens betreffende Hendrik
van Selms, ged. te Amsterdam 17 Januari 1740 en Elizabeth van Selms
ged. te Amsterdam 10 Augustus 1735, kinderen van Willem van Selms
en Gerrit je Wagenaar.

6. Van Selms-Bmnt. Willem van Selms, ged. Woerden 4 November 1778,
ondertr. ald. 21 Mei 1802 Annigje Brunt, ged. Bodegraven 9 Juni 1782.
Waar en wanneer zjjn deze echtelieden overleden?

Ds. K. H. L. van Selms, Silvolde.

NIET PRETTIG!!
Familienamen „waar men op wordt aangekeken" zjjn er vele, b.v. Naakt-

geboren, Kippekak, Kom te bedde, God bewaar Uw. Aan deze ljjst wil ik
er een toevoegen, n.l. de familienaam „Rotmensen", welke naam stamt uit
de omgeving van Hoogeveen.

v. d. B.
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