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DE KALENDER VAN DE FRANSE REVOLUTIE.

TABEL 1.

De sporen van deze bijzondere tijdrekeningen komen genealogen nog
wel eens tegen in akten, die opgemaakt zijn in de tijd van de overgang
van de 18de naar de 19de eeuw. In Nederlandse akten zijn ze ook nog
veel later te vinden. Zo treft men in de huwelijksakten nog zeer lang
nadien de verwijzing aan naar de wet van de 25ste Ventose van het jaar elf.
In het Zuiden des lands komt dit soort data zelfs voor in Burgerlijke
Standakten van voor het jaar 1811, n.l. in Limburg. De omrekening van
deze data in die van onze christelijke jaartelling vergt de aanwezigheid
van een omrekentabel, daar dezelfde datum van de Franse kalender niet
steeds weer samenvalt met die van de onze. Over het ontstaan dezer tijd-
rekening en de indeling ervan in het kort het volgende.

De Franse revolutie werd bezield door mannen, die de gehele, tot dusver
bestaande, samenleving wilden hervormen en verbeteren. Zij waren met

haat vervuld tegen alles,
wat aan de voorbije tijd
herinnerde, dus ook
anti-clericaal en tegen
de christelijke jaartel-
ling. Al het oude moest
verdwijnen : de wereld
zou opnieuw beginnen
in een ver jongde sa-
menleving met geheel
nieuwe beginselen.

Zoals men in de ge-
schiedenis rekent met
de jaren voor en na
Christus, zou men het
ook gaan doen met de
jaren voor en na de
Franse revolutie : een
nieuwe mijlpaal dus in
de menselijke bescha-
vingsgeschiedenis.

Nu is het inderdaad
een feit geworden, dat
men geschiedkundig
gesproken de Franse
revolutie tegenwoordig
wel als een scheiding
tussen twee perioden
ziet en beschouwt, doch

Maand en jaar
van de Franse

kalender: .

Vendémiaire

Brumalre

Frimalre

Nivóse*)

II
III
IV-
V

VI
VII

VIII
IX
X

XI
XII

XIII
XIV

Nivöse**)
Pluvióse
Ventóse

Germinal
Floréal
Prairial

Messidor
Thermidor
Fructidor

Jrs. compléin.

I
II

III S
IV
V

VI
VHS

VIII
IX
X

XI
XII

XIII

Jaar
van de

christelijke
kalender:

1792
1793
1794
1795
1796 S
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804 S
1805

S - Schrikkeljaar (An sextil)

Data van de maand Nivóse:
Jaren *) **)
I-III, V-VII 1-11 12-30
IV, VIII-XI, Xlll-XIV 1-10 11-30
XII 1-9 10-30

81



TABEL 2.

Jaren :

Mnd. en dag

Vend.

Brtim.

Fr'i'm.

Ni'vö.

Pluv.

Vent.

1-7
8
9

10-30
1-8

9
10

11-30
1-8

9
10

11-30
1-9
10
10

12-30
1-10

11
12

13-30
1-9

I II III
V VI

VII

Sept.

Oct.

t
t

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

22-28
29
30

1-21
22-29

30
31

1-20
21-28

29
30

1-20
21-29

30
31

1-19
20-29

30
31

1-18
19-27

IV
IX
XIII

Sep.

Oct.

"

Nov.

t
Dec.

||

.Jan.

Febr

»

VIII
X XI

XIV

23-29
30

1
2-22

23-30
31

1
2-21

22-29
30

1
2-21

22-30
31

1
2-20

21-30
31

1
2-19

20-28

Sept
Oct.

Nov.

Dec.
()

Jan.

tj

Feb.

(>

•>

XII

. 24-30
1

2
3-23

24-31
1
2

3-22
23-30

1
2

3-22
23-31

1
2

3-21
22-31

1
2

3-20
21-29

Jaren

Mnd. en

Ventóse

:

dag

10

I

IV

Febr

II

V

VII

III
VI

28

IV

Febr. 29

VIII
X

XII

Mrt.

IX
XI

XIII

1

Jaren :

Maand en

Ventóse
Qernilnal

u

Floréal

H

Prairial
(|
|(

Messidor

((
Thermidor

M

Friictldor
M

Jours compl.
jours cornplém.

*) • alleen in de

dag

11-30
1-10

11
12-30

1-10
11

12-30
1-11

12
13-30
1-11

12
13-30

1-12
13

11-30
1-13

14
15-30

1-5
6*)

jaren III,

I II III
\>i

IV V VI

VII

Mrt.

||
Apr.

M

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sept.

••

Vil en XI

1-20
21-30

31
1-19

20-29
30

1-19
20-30

31
1-18

19-29
30

1-18
19-30

31
1-17

18-30
31

1-16
17-21

22

VIII

XII

Mrt.

Apr.
(
t

Mei

Juni

Juli

||
Aug.

"
Sept.

||

IX

Al
XIII

2-21
22-31

1
2-20

21-30
1

2-20
21-31

1
2-19

20-30
1

2-19
20-31

1
2-18

19-31
1

2-17
18-22

23

der zou zich n.l. meer direct naar
men in het algemeen ook na drie
volgen, toch stond dit nochtans niet

dat geschiedt dan toch
niet geheel op die wijze
als Robespierre en zijn
rotgenoten het destijds
hebben gewild en be-
doeld. Van verschil-
lende hunner hervor-
mingen is weinig of
niets overgebleven en
hiertoe behoort ook de
door hen ingevoerde
kalender, waaraan reeds
door keizer Napoleon
een eind werd gemaakt.
Dat deze kalender later
nog enkele malen bij
woelingen uit het stof
opgediept is geworden,
moge hier vermelding
vinden ; gebruikt is hij
niet meer.

De nieuwe tijdreke-
ning werd ingevoerd
bij besluit van 5 Oc-
tober 1793, doch werd
daarbij gerekend te zijn
ingegaan met de dag
van de afkondiging van
de republiek op 22 Sep-
tember 1792. Later pre-
ciseerde men nog, dat
het jaar steeds zou be-
ginnen te middernacht
voor het herfstdag- en
nachteveningspunt vol-
gens de middelbare tijd
van Parijs. Dat was een
prachtige wetenschap-
pelijke oplossing om
het vrij willekeurige
beginpunt van deze
jaartelling te dekken.

Om te beginnen
moest het schrikkel-
jarensysteem van paus
Gregorius een veer
laten. De nieuwe kalen-

de natuur richten en al zou
jaren een schrikkeljaar laten
vast en zouden de geleerden
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moeten vaststellen, welke jaren schrikkeljaren zouden zijn en welke niet.
Op deze wijze zou men dus nimmer een verschil van meer dan een dag
met de natuur kunnen krijgen. De periode van drie of meer gewone jaren
gevolgd door een schrikkeljaar (an sextil) gaf men de naam Franciade,
welke naam overigens nimmer de betekenis heeft gehad van de Griekse
„Olympiade".

De jaren worden steeds met Romeinse cijfers genummerd.
De ongelijke indeling van de maanden van de christelijke jaartelling

met een lengte van 31, 30, 29 en 28 dagen in de historische, doch vrij
willekeurige volgorde : 31, 28 (29), 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31
werd vervangen door een, waarbij alle maanden 30 dagen lang zouden zijn.
Ook de week moest het ontgelden, want men verdeelde de maand in drie
maal tien dagen, in drie decaden, en de dagen daarvan kregen de wiskunstige
namen : Primidi, Duodi, Tridi, Quartidi, Quintidi, Sextidi, Septidi, Octidi,
Nonidi en Decadi. Elk dezer dagen kwam dus driemaal in een maand voor.
Daar 12 maal 30 nog gen 365 is, werden de overblijvende 5 dagen tot
aanvullende dagen geproclameerd, z.g. jours complémentaires, aanvankelijk
„Sansculotides" genaamd, die tevens feestdagen zouden zijn. In een
schrikkeljaar kwam er dan nog een zesde aanvullingsdag bij.

Door de invloed van de dichter Fabre d'Eglantine kregen de maanden
schoonklinkende namen volgens een weldoordacht systeem. Daar het jaar
met de herfst begon, komen de drie herfstmaanden voorop, daarna volgen
de andere. Hierbij lette men op de voor elk seizoen andere uitgangen in
de Franse namen der maanden : -aire, -öse, -al en -dor, waaruit het door-
dachte en systematische van de naamgeving blijkt. De Franse namen vindt
men in de hierbij afgedrukte tabellen, de Nederlandse vertaling daarvan is :
Wijn-, Nevel- en Rijpmaand, Sneeuw-, Regen- en Windmaand, Kiem-,
Bloei- en Grasmaand en eindelijk nog Oogst-, Warmte- en Vruchten-
maand.

Hoewel dit voor de kalender geen verschil uitmaakt, dient nog vermeld
te worden, dat het systeem nog verder dan dit alles ging: de dag werd
n.l. verdeeld in 10 uren, elk van 100 minuten, die weer in 100 seconden
onderverdeeld waren. Een kwartier volgens deze tijdsindeling was dus
gelijk met 36 minuten van de onze. Wel een „boerenkwartiertje" dus.

Intussen waren er velen, die het met al deze nieuwlichterij niet eens
waren en dus zoveel mogelijk de oude kalender bleven gebruiken. Ook
waren de bestaande uurwerken niet op de nieuwe dagindeling ingericht.
De tiendagenperiode wilde er evenmin in. Ofschoon die indeling het
officieel toch nog bijna tien jaar uithield en pas op 31 Maart 1802 afgeschaft
werd en weer vervangen door de vertrouwde week van zeven dagen.

De kalender zelf werd door keizer Napoleon afgeschaft op 31 Decem-
ber 1805.

Door het verspringen van de schrikkeldagen is het niet mogelijk een
tabel te maken, waaruit onmiddellijk de overeenkomende dag in de beide
tijdrekeningen af te lezen valt. De hierbij afgedrukte tabellen 1 en 2 geven
tezamen wel de meest gecomprimeerde vorm, waarin de gehele omrekening
kan worden samengevat.

Om een datum van de Franse kalender om te zetten in die van onze
kalender, ga men als volgt te werk; nemen wij als voorbeeld daarbij de
in de aanvang genoemde datum 25 Ventose van het jaar XI.
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ïn tabel I staat Ventose in de tweede kolom van de maanden. Daaronder
staat achter XI het jaartal 1803.

In het derde (onderste) deel van tabel 2 vinden wij : Ventose 11-30
en in de laatste kolom daarachter onder X I : Maart 2-21. Door 11 van 25
af te trekken en 2 daarmee te vermeerderen, vinden wij als datum dus :
16 Maart 1803.

Het zal zelden nodig zijn een datum van onze kalender om te zetten,
in die van de Franse kalender, doch zo nodig kan men dit met behulp
van beide tabellen eveneens doen.

A. W. BRAVE.

GENEALOGIE SCHONEVELD (Slot).

IVab. JOHANNES PIETER, adjunct-directeur van het kantoor
's-Gravenhage van de N.V. Eerste Rotterdamse Mij. van Verzekering
tegen Ongevallen, gehuwd te den met Neeltje Wilhelmina
Gerardina de Ruijter, geboren 19-2-1909.

Uit dit huwelijk een zoon:
Johannes Martienus, geboren te Rotterdam, 6-4-1935.

IVac. JANNETJE, gehuwd met Henk Selders, geboren 24-3-1912,
Inspecteur Nationale Levensverzekering Bank N.V. Dit huwelijk is nog
kinderloos.

V. CORNELIS, gehuwd te Katwijk aan Zee, met Maartje Bloot,
geboren aldaar 2-7-1840 en overleden 27-8-1870.

Kinderen uit dit huwelijk zijn:
Jan, geboren 26-7-1866, overleden 2-9-1870,
Ary, geboren 14-9-1867, volgt onder Va,
Maartje, geboren en overleden 22-3-1870.

Va. ARY, overleden ?, oud Hoofd van de Chr. Lagere School te
Nieuwveen, gehuwd op 2-8-1899 met Anje Jacoba Bouwman, geboren te
Warffum, 23-11-1869.

Hun enige zoon Cornelis, geboren te Oud-Beierland 19-5-1900, is organist
der Gereformeerde Kerk te Zeist.

VI. JAN, gehuwd op 20-8-1863 met Lena Mooy, geboren 21-10-1842.
Uit dit huwelijk geboren te Rijnsburg:

Prijna,
Maartje,
Samuel, geboren 14-1-1875, volgt onder VIc,
Jan, geboren 30-11-1877, volgt onder VId,
Dirk,
Cornelis Marinus.

VIc. SAMUEL, bloembollenkweker, wethouder van Rijnsburg, Direc-
teur van de Coöperatieve Vereniging van Bloembollenkwekers te Lisse,
lid scheidsgerecht voor de bloembollenhandel, lid Centr. Bestuur Ned.
Tuinbouwraad, lid Nederl. Sierteeltcentrale enz. enz. Ridder Oranje Nassau,
overleden 20-9-1945, gehuwd 19-4-1899 met Johanna Ravensbergen, geboren
te Rijnsburg 11-6-1878.

Uit dit huwelijk een dochter:
Lena, geboren te Rijnsburg 4-7-1900, ongehuwd.
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VId. JAN, tuinman, wonende te Apeldoorn, diaken en voorlezer der
Gereformeerde Kerk, gehuwd 28 Augustus 1902 met Lena Hogewoning,
geboren te Rijnsburg 4-9-1879, dochter van Willem en Antje Vooijs.

Kinderen uit dit huwelijk:
Jan, geboren 28-7-1903 (Vld 1),
Daniël, geboren 27-10-1905 (Vld 2),
Willem, geboren 23-1-1907, juweliersbediende,
Lena, geboren 12-2-1910, coupeuse,
Samuel, geboren 28-2-1912, tuinman,
Anni, geboren 8-4-1913, handwerkonderwijzeres.

IVe 3. GRIETJE, gehuwd 2-2-1928 met Jan Ravensbergen, landbouwer
te Rijnsburg, geboren 26-11-1898, zoon van Paulus en Geertje van Vliet.

Hun kinderen zijn:
Geertje Johanna Sophia, geboren 1-4-1929,
Willem, geboren 12-12-1932,
Maart/e, geboren 28-6-1937.

IVe 4. CORNELIS, portier kalkzandsteenfabriek „Arnoud" te Hille-
gom, gehuwd 3 December 1928 met Geertje van der Schrier, geboren
23-9-1909, dochter van Jacob en Johanna Elisabeth van Vliet.

Kinderen uit dit huwelijk zijn:
Cornelia, geboren te Rijnsburg 18-1-1930,
Jacob, geboren te Rijnsburg 29-4-1932,
Johanna Elisabeth, geboren te Maassluis 23-5-1933,
Willem, geboren te Hillegom 6-4-1936,
Margaretha, geboren te Hillegom,
Sophia Martina, geboren te Hillegom 18-12-1944.

IVe 5. NEELTJE, gehuwd 6-5-1926 met Johannes van der Gugten,
schilder te Rijnsburg, zoon van Willem en Geertruida Brussee.

Uit dit huwelijk 9 kinderen.
IVe 6. JANNA, gehuwd 8-11-1931 met Gerrit van den Eikel, geboren

9-11-1906, landbouwer te Valkenburg Z.H., zoon van Paulus en Neeltje
Oudshoorn; uit dit huwelijk 6 kinderen.

IVf. MARTINUS, Mr. Schilder, diaken Gereformeerde Kerk te Rijns-
burg en lid van het Schoolbestuur, overleden 10-4-1935, gehuwd 12-7-1900
met Gerritje van der Haak, geboren te Rijnsburg 15-2-1877, dochter van
Dirk en Grietje Oudshoorn.

Kinderen uit dit huwelijk geboren te Rijnsburg zijn:
Johannes Martinus, geboren 24-6-1901, overleden 3-7-1901,
'Neeltje, geboren 25-6-1902, volgt onder IVf 1,
Sophia Martina, geboren 13-9-1904, volgt onder IVf 2
Grietje, geboren 5-12-1907, volgt onder IVf 3,
Johannes Martinus, geboren 24-6-1910, volgt onder IVf 4,
Cornelia, geboren 13-9-1912, was van 20-3-1946—20-3-1948 MARVA,
Dirk Jan, geboren 27-1-1915,
Willem, geboren 25-5-1918.

IVf 1. NEELTJE, gehuwd 11-9-1927 met Gerrit van den Eikel, geboren
te Rijnsburg 25-5-1901, zoon van Nicolaas en Deetje Oudshoorn.

Kinderen uit dit huwelijk, geboren te Rijnsburg, zijn:
Nicolaas, geboren 25-8-1925, overleden in Duitsland omstreeks 10-3-1945,
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Gerritje, geboren 15-3-1929,
Martinus Johannes, geboren 8-7-1932.

IVf 2. SOPHIA MARTINA, gehuwd 19-4-1927 met Cornelis Zand-
bergen, handelaar in snijbloemen, te Rijnsburg geboren 17-1-1903, zoon van
Willem en Janna van der Mei. Zij nebben 8 kinderen.

IVf 3. GRIETJE, gehuwd 12-9-1929 met Gerrit van Egmond, geboren
8-12-1904, werkzaam in het bloembollenbedrijf, zoon van Nicolaas en
Marijtje Haasnoot. Zij hebben 7 kinderen.

lVt. JAN, gehuwd 15-8-1947 met Geertje Momen, geboren te Was-
senaar 6-7-1921.

Uit dit huwelijk:
Wilhelmina Maria, geboren te Valkenburg, 12-8-1948.

IVu. MARIA, overleden 22-12-1933, gehuwd te Valkenburg met
Willem van Muijen, geboren te Rijnsburg 29-7-1905.

Uit dit huwelijk:
Lijntje, geboren 1-6-1933,
Jan, geboren 9-11-1933.

IV b. JAN, Mr. huisschilder, overleden September 1902, gehuwd met
Neeltje Oudshoorn, geboren 19-7-1853, overleden in 1905. Kinderloos
huwelijk.

IVc. NEELTJE, gehuwd met Jan Heemskerk, overleden Maart 1891,
landbouwer te Rijnsburg.

Uit dit huwelijk:
Marinus, gehuwd met Maria van Muijen,
Sophia Martina, gehuwd met Jacob Kromhout,
Neeltje, gehuwd met Cornelis van Muijen,
Johanna, gehuwd met Dirk Tijsterman.

IVd. DIRK, gehuwd te met Brechtje van den Eikel.
Kinderen uit dit huwelijk:
IVe. WILLEM, timmerman, organist der Gereformeerde Kerk, Direc-

teur Zangvereniging „De Lofstem", overleden 23-3-1916, gehuwd
16-5-1895 met Cornelia v. d. Haak, geboren 5-3-1870, overleden 17-5-1930,
dochter van Dirk en Grietje Oudshoorn.

Kinderen uit dit huwelijk:
Sophia Martina, geboren 27-2-1896,
Dirk, geboren 12-6-1897, volgt onder IVe 1,
Johannes, geboren 25-9-1898, volgt onder IVe 2,
Grietje, geboren 6-8-1900, volgt onder IVe 3,
Cornelis, geboren 12-7-1902, volgt onder IVe V,
Neeltje, geboren 5-10-1904, volgt onder IVe 5,
Janna, geboren 11-2-1906, volgt onder IVe 6,
Gerritje, geboren 17-4-1911.

IVe 1. DIRK, huisschilder, organist der Gereformeerde Kerk te
Rijnsburg, gehuwd 14-6-1921 met Bonkje Molenaar, geboren 15-4-1899,
dochter van Jan en Grietje van Vliet.

Kinderen uit dit huwelijk zijn:
Willem, geboren 12-3-1924, overleden 19-1-1925,
Willem, geboren 5-1-1926,
Grietje, geboren 5-2-1928,
Cornelia, geboren 24-6-1933.
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IVe 2. JOHANNES, overleden 21 November 1939, timmerman en
aannemer te Maasland, gehuwd 26-4-1923 met Maartje van der Spek, dochter
van Willem en Maartje Kloppenburg.

Kinderen uit dit huwelijk zijn:
Cornelis, geboren te Maassluis 12-5-1924,
Willem, geboren te Maassluis 12-3-1926,

Johannes, geboren te Maassluis 24-6-1929,
Maartje Adriana Sophia, geboren te Maasland 13-7-1935.
Jan, geboren 28-7-1903, volgt onder VId 1,
Daniel, geboren 27-10-1905, volgt onder VId 2,
Willem, geboren 23-1-1907, juweliersbediende,
Lena, geboren 12-2-1910, coupeuse,
Samuel, geboren 28-2-1912, tuinman,
Anni, geboren 8-4-1913, handwerk-ondrewijzeres.

IVa 3. JAN, tuinder te Valkenburg, Z.H., gehuwd Ie te Rijnsburg
op 28-3-1907 met Wilhelmina de Geus, geboren 16-2-1888 te Leiden, over-
leden 11-9-1924.

2e gehuwd op 17-11-1926 met Barbara v. d. Mey, geboren te Rijnsburg
22-1-1886.

Kinderen uit het Ie huwelijk:
Cornelis, geboren 27-8-1907, volgt onder IVp,
Maria, geboren 10-10-1908, overleden 22-12-1933, volgt onder IVu,
Pieter, geboren 24-6-1912, volgt onder IVq,
Johannes, geboren 27-5-1914, volgt onder IVr,
Cornelis Pieter, geboren 21-2-1916, volgt onder IVs,
Jan, geboren 17-9-1918, volgt onder IVt,
'Wilhelmina, geboren 9-10-1921.

Uit het 2e huwelijk:
Ar/e, geboren 21-12-1928, ambtenaar ter Gemeente Secretarie van
Noordwij k.

TVp. CORNELIS, koster van de Gereformeerde Kerk op het Rapen-
burg te Rijnsburg, gehuwd te Rijnsburg op 3-7-1928 met Grietje Drie-
bergen, geboren te Rijnsburg 14-1-1906.

Kinderen uit dit huwelijk, geboren te Rijnsburg:
Wilhelmina, geboren 14-4-1923,
Nicolaas, geboren 12-3-1931,
Adriana, geboren 24-8-1932,
Barbara, geboren 14-8-1932.

IVq. PIETER, koster der Gereformeerde kerk te Valkenburg, gehuwd
op 25-5-1938 met Teuna Brussee, geboren te Rijnsburg 13-1-1916, dochter
van Jacob en Geertruida van Dijk.

Kinderen uit dit huwelijk:
Jan, geboren 3-6-1939,
Geertruida, geboren 30-9-1942,
Wilhelmina, geboren 22-7-1944,
Maria, geboren 28-6-1945,

allen geboren in het Academische Ziekenhuis te Leiden,
Barbara, geboren 7-4-1947 (2e Paasdag) te Valkenburg.

IVr. JOHANNES, gehuwd Qp 4-8-1944 met Johanna Noman, geboren
te Wassenaar 4-7-1915,
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Kinderen zijn:
Wilheln/ina, geboren in 1945,

Jan, geboren 2-6-1947.
IVs. CORNELIS PIETER, gehuwd 5-3-1946 met Maartje van Rijn,

geboren 4-9-1919.
Uit dit huwelijk een zoon:

Jan, geboren 31-12-1947.
IVf 4. JOHANNES MARTINUS, Mr. Schilder te Rijnsburg, gehuwd

23-5-1935 met Cornelia Star, geboren te Rijnsburg, dochter van Jan en
Adriana Zandbergen.

Kinderen uit dit huwelijk:
Martina, geboren 30 Juli 1939,
Adriana Cornelia, geboren 4-7-1942,
Johannes Martinus, geboren 21-10-1943,
Ccrda Nellie Sophia, geboren 26-4-1945,
Cornelia Elisabeth Johanna, geboren 19-7-1948.

VId 1. JAN, muziekonderwijzer en organist, gehuwd 27-8-1925 met
Hendrina Maria Zwaan, geboren te Rijnsburg 18-1-1903, dochter van Dirk
en Diewertje den Haan.

Vld 2. DANIEL, onderwijzer, gehuwd te 's-Gravenhage, 26-7-1933
niet Everdina Wolbers, geboren te Grand Rapids U.S.A., dochter van
Gerrit Jan en Gerritje Bulten.

Amsterdam, 1950. E. J. SCHONEVELD.

ERRATA:

Mathilda Cornelia Schoneveld gehuwd op 23 Juli 1949 met Herbert Louis
Heritier, geboren te Detroit Mich. op 26 Dec. 1890, zoon van Louis Heritier
geb. te Elburn Dld. en Marij Hohl, geb. te Fortsheim Wittenberg Dld. Hij
is engineer chef machinekamer van The Nash Kelvinator Comp. te Detroit
Mich, een jjskastenfabriek.

Na hun huwelijk vestigden zij zich in hun eigen nieuw gebouwde woning
Chicagoroad 4601 te Warren bij Detroit.

KWARTIERSTAAT (16 KWARTIEREN) VAN
JOHANNES HENDRIK DE GROOT.

1. Johannes Hendrik de Groot, geboren te Rotterdam op 5 Juli 1926.
Ondrewijzer te Goudswaard, wonende te Rotterdam. Geen kerkelijke
gezindte.

Ouders:
2. de Groot, Wiet^e Johannes. Geboren te Rotterdam op 7 Juni 1897.

In de eerste wereldoorlog voer hij als eerste electricien op de schepen
der Holland-Amerika Lijn van Rotterdam naar New York. Thans is
hij conciërge aan de 2e Ambachtsschool te Rotterdam, alwaar hij
op 16 Februari 1950 25 jaar in dienst was. Geen kerkelijke gezindte.
Hij huwde te Rotterdam op 25 Maart 1925 met

3. Pistoor, Jacoba Johanna. Geboren te Rotterdam op 11 Januari 1901.



Grootouders:
4. de Groot, Johannes. Geboren te Nijehaske in Haskerland nabij Heeren-

veen op 9 Maart 1869. Overleden te Rotterdam op 22 Sept. 1933,
begraven op de algemene begraafplaats Crooswijk. Hij was leraar in
het timmeren bij het nijverheidsonderwijs te Rotterdam. Hij huwde te
Meppel op 22 April 1894 met

5. Schipper, Hendrikje. Geboren te Meppel op 12 Augustus 1870.
6. Pistoor, Hendrik. Geboren te Rotterdam op 31 December 1872 en

overleden aldaar op 16 April 1930. Begraven op de algemene begraaf-
plaats Crooswijk. In leven was hij kleermaker. Hij huwde te Rotterdam
op 15 Augustus 1900 met

7. Lahey, Allegonda. Geboren te Tiel op 12 November 1879. Zij woont
thans nog te Rotterdam.

Overgrootouders:
8. de Groot, Wiet-^e Johannes. Geboren te Heerenveen op 20 Augustus 1842.

Overleden te Meppel 16 Januari 1921 en aldaar begraven. Conciërge
en amanuensis aan de Rijks H.B.S. te Meppel. Gehuwd te Heerenveen,
gemeente Schoterland, op 21 Mei 1868 met

9. Scholte, Jantje Willems. Geboren te Gersloot op 20 Augustus 1842.
Zij werd dus op dezelfde dag geboren als haar echtgenoot. Overleden
te Meppel op 21 Juli 1930.

10. Schipper, Albert. Geboren te Meppel op 9 Mei 1840 en overleden te
Meppel. Van beroep was hij kapper. Eerst huwde hij met Grietje
Holterman en na haar overlijden met Femmigje Greve te Meppel
op 10 Novemner 1869.

11. Greve, Femmigie. Geboren te Meppel op 11 April 1839. Overleden te
Rotterdam op 24 Februari 1900, alwaar begraven op de algemene
begraafplaats Crooswijk. Eerst huwde zij met Pieter Bruyning en
na diens overlijden met Albert Schipper.

12. Pistoor, Hendrik. Geboren te Rotterdam op 4 October 1847. Overleden
te Rotterdam op 31 Mei 1882, alwaar begraven op de algemene
begraafplaats Crooswijk. Hij werkte als smid op een brandkasten-
fabriekje. Hij huwde te Rotterdam op 20 September 1871 met

13. Bick, Jacoba. Geboren te Rotterdam op 8 Augustus 1845 en overleden
aldaar op 17 April 1919. Na het overlijden van haar echtgenoot
huwde zij met Laurens Nelis.

14. Lahey, Joannes. Geboren te Driel op 28 Januari 1837. Overleden te
Tiel op 8 Juni 1917. Mandenmaker van beroep. Gehuwd te Tiel op
16 Mei 1863 met

15. Bosmans, Allegonda. Geboren te Oss op 26 Maart 1836. Overleden te
Tiel op 27 November 1909.

Bet-overgrootouders:
16. de Groot, Johannes Johannes. Zoon van Johannes Aukes en Hiltje Visser.

Geboren te Grouw, gemeente Idaarderadeel in 1808 en overleden te
Rotterdam. Scheepstijmmerman van beroep. Hij huwde te Idaarde-
radeel op 31 Mei 1832 met

17. Boorsma, Jeltje Wiet^es. Dochter van Wijtze Izaaks en Antje Jelles
Schuurmans. Geboren te Warga in 1807.
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18. Scholte, Willem Everts. Geboren te Gersloot. Gestorven te Gersloot
op 25 Februari 1853. Zoon van Evert Willems en M. Egberts Huisman.
Veenwerker. Verdiende ƒ 0,25 per dag en liet zijn kinderen groot-
brengen in een armhuis. Gehuwd te Heerenveen op 17 April 1824 met

19. van Zwol, Jantje Hendriks. Geboren te Tjalleberd. Gestorven te Heeren-
veen op 17 December 1877. Dochter van Hendrik Jan en Jantje
Wolters Oort.

20. Schipper, Albert. Geboren te Staphorst. Schippersknecht. Zoon van
Albert Schipper en Hillittje Harms. Bos. Gehuwd te Meppel op 10 Mei
1837 met

21. Boe/winkel, Koena. Geboren te Meppel + 1803. Eerst gehuwd met
Hendrik Jan Dikkers en na diens overlijden met Albert Schippers.
Dochter van Feitze en Geesien Leenders.

22. Greve, Gerrit. Geboren te Wijhe ± 1813. Zoon van Christiaan en
Adriana Gerrits. Hij huwde voor de eerste maal te Meppel op 16 Juli
1836 met Femmechien Muller en voor de derde maal met Aaltje
Kersten.

23. Muller, Femmechien. Geboren te Meppel op 15 November 1813.
Dochter van Hendrik en Femmechien Groeneveld.

24. P/stoor, Paulus Slingerhad. Deze persoon is de enige uit de familie,
die de naam Slingerland als voornaam draagt. Het is de naam van zijn
moeder, die geplaatst werd voor zijn eigen geslachtsnaam. Officieel
is deze dubbele geslachtsnaam niet. Hij werd geboren te Rotterdam
op 4 September 1817. Pakhuisknecht. Zoon van Pieter en Alida
Slingerland. Hij huwde te Rotterdam op 14 Juni 1843 met

25. van Baarlen, Heintje. Geboren te Delfshaven op 21 Februari 1819.
Dochter van Hendrik en Maria Vermeer.

26. Bick, Cornelis. Geboren te Rotterdam op 20 September 1811. Zoon
van Willem en Johanna van Zon. Blokmaker. Gehuwd te Rotterdam
op 3 Juni 1835 met

27. van der Gaag, Jannetje. Geboren te Overschie en Hoogenban op 18 De-
cember 1810. Dochter van Jacob en Neeltje Vellekoop. Gestorven
te Rotterdam op 3 Maart 1888 en aldaar begraven op de algemene
begraafplaats Crooswijk.

28. Lahej, Petrus. Geboren te Maren op 24 Januari 1796. Zoon van
Joannes en Maria van Alphen. Hij huwde te Driel (Maasdril) op
17 Mei 1825 met

29. Coort, Joanna. Geboren te Driel ± 1801. Dochter van Kornelis en
Maria Boswilder.

30. Bosmans, Henricus. Geboren te Oss op 18 Maart 1788. Zoon van Klaas
en Hendrica van Hoven. Kleermaker. Hij huwde te Oss op 16 April
1818 met

31. Schonenberg, Theodora Maria. Geboren te Oyen op 15 October 1792.
Overleden te Oss op 29 Augustus 1836. Dochter van Johannes en
Alegonda van Gulik.

Zij, die mij aanvullingen, op- of aanmerkingen kunnen verschaffen,
gelieve zich met mij in verbinding te stellen. Deze kwartierstaat is niet
volledig en maakt daar ook geenszins aanspraak op.

J. H. DE GROOT, Essenburgstraat 10, Rotterdam-W.
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NIEUW HERALDIEK LEVEN IN ENGELAND.

Het schijnt dat veel dingen, onafhankelijk van elkaar, een zelfde ont-
wikkeling doormaken. Ik herinner mij hoe ik als H.B.S.-er, op een motor-
fiets zonder rijbewijs naar een samenkomst van andere jongeren tufte om
te beramen wat later „De Liebaert" zou worden, waaruit weer het Nederl.
Archief v. Genealogie en Heraldiek gegroeid is (om van andere zonden
te zwijgen !). Zo ongeveer is het ook in Engeland na de oorlog gegaan.
Een aantal jongelieden, nauwelijks de korte broek ontwassen, kwam bij
elkaar en vond, dat er toch eindelijk eens wat leven in de oude brouwerij
diende te komen, die de Engelse heraldieke wereld langzamerhand dreigde
te worden. Zij begonnen met een gestencild blaadje, dat weldra uitgroeide,
en in Januari van dit jaar kwamen zij met het eerste gedrukte nummer
uit van „The Coat of Arms" (Het Familiewapen), dat nu voortaan vier
maal per jaar zal verschijnen.

Inmiddels was de vereniging uitgegroeid tot de „Society of Heraldic
Antiquaries", een paar herauten van het „College of Arms" begonnen
geïnteresseerd te raken en het merkwaardige feit doet zich voor, dat dit
nu de enige heraldische vereniging in Engeland is met het enige heraldieke
blad. Inmiddels zijn ook de broekspijpen wat langer geworden en vinden
we als vice-presidenten zullke illustere namen als de hertogen van Norfolk
en Somerset en Sir Arthur Cochrane, in de herladieke wereld bekend als
Clarenceux, Koning van Wapenen.

Na al die indrukwekkendheid doet het goed te lezen dat men desondanks
de oude principes trouw blijft. „Heraldry", zo zegt men, „and its kindred
subjects have hitherto been dealt with in a rather heavy and technical
manner, which has frightened away the uninitiated". We zien ook dezelfde
symbolen waar wij als jongelingen mee schermden : een adelaar en een
boom. Zij zijn ook de meest voor de hand liggende.

In de practische toepassing van de hoge beginselen worden we bladzijde
op bladzijde herinnert aan onze eigen N.G.V. Gestencilde bladen die
ingevuld moeten worden. Opgave van familienamen waarin men ge-
interesseerd is, en waarover men inlichtingen kan geven. Nieuw voor
ons is de bepaling, dat men zich verplicht elkaar te helpen. Wanneer het
bestuur tot de overtuiging komt dat een lid daarin te kort schiet, kan het
geroyeerd worden!

Nieuw voor ons is ook het feit, dat de vereniging dit jaar een wedstrijd
heeft uitgeschreven voor een artikel van niet meer dan 2000 woorden over :
a. de geschiedenis van een familie, bekend uit de staatkundige geschiedenis

van Engeland;
b. de heraldiek van een parochiekerk (zo mogelijk geïllustreerd).

Deze wedstrijd staat open voor ieder die jonger is dan 18 jaar. De eerste
prijs is een boek ter waarde van ongeveer tien gulden. Het bekroonde artikel
wordt opgenomen in „The Coat of Arms".

Als tweede prijsvraag, die openstaat voor iedereen, wordt gevraagd
om een systeem van „breken" van wapens te bedenken dat beter is dan
het thans in Engeland gebruikelijke. De beloning is ongeveer dezelfde.
Is het uitschrijven van een jaarlijkse prijsvraag niet een idee, waard om
ook door ons bestuur overwogen te worden?

Naar ik hoorde heeft de vereniging haar levensvatbaarheid reeds ten
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volle bewezen. Op het „College of Arms" was men er enthousiast over.
Als nu al die officiële belangstelling het frisse initiatief maar niet dooddrukt
en de jongeren het heft werkelijk in handen kunnen houden. Het adres
van de secretaris is : 21, East Knoyle, Wiltshire. C. PAMA.

Londen, 1950.

AFDELING UTRECHT.
Honend noemde men deze afdeling wel eens „de sluimerende", maar

op heden is deze afdeling „de best uitgeslapene" : drie gezellige vergade-
ringen in drie maanden en nu plannen voor een excursie. Op de laatste
vergadering heeft dhr. Voogsgeerd, hoofd der school te Nieuw-Loosdrecht
zijn gehoor dermate weten te boeien, dat het eenparige oordeel was dat,
na kennisname van wat „Loosdrechts Historiebladen" ons boden, het
onontkoombaar was om ook ter plaatse eens poolshoogte te gaan nemen.

Tot gedelegeerde bij het hoofdbestuur is verkozen de heer W. F. del
Campo Hartman, Huize Griftenstein, de Bilt; secretaris van de afdeling
is de heer P. Hentzepeter, Oudwijkerlaan 3, Utrecht.

AFDELING HAARLEM EN OMSTREKEN.
Op 25 Mei jl. hield deze Afdeling een leden-vergadering in het Gebouw

Cultura te Haarlem. Aangezien de Voorzitter, de heer Barnhoorn, wegens
een zakelijke conferentie niet aanwezig kon zijn, werd de vergadering
geopend en geleid door de Secretaris, de heer de Munck, die de agenda
van deze avond in een vlug tempo afwerkte. Spreker memoreerde de
beide lezing-avonden van de vorige maanden, gehouden in het Restaurant
Brinkman, en wel van de heer van der Ham over „De merkwaardige
lotgevallen van de mensen-redder Martinus van der Ham", en van Dr. Kits
Nieuwenkamp betreffende „Nieuwe inzichten over Familie-Wapens en
Huismerken".

Naar aanleiding van punt 5 van de Agenda werd tot Afgevaardigde
van Haarlem in het Hoofd-Bestuur, met algemene stemmen gekozen de
heer J. W. Barnhoorn. Interessant was ook de discussie naar aanleiding
van een ingekomen schrijven, waarbij aan het Afd. Bestuur in overweging
werd gegeven, om een bekend helderziende op het gebied van genealogie
uit te nodigen, een avond naar Haarlem te komen, teneinde voor de leden
dezer Afd. een séance te geven; deze aangelegenheid werd aangehouden
tot de volgende vergadering. Tot slot werd onder de aanwezigen verloot
een exemplaar „Stamboom-Onderzoek in de Practijk" van Kruimel,
waarbij Mr. de Rijk de winnaar werd.

MEDEDELINGEN DER AFDELINGEN HAARLEM EN GOOI-
EN EEMLAND.

De genealogische wereld is niet rijk aan nieuwe publicaties ! De oorzaken
hiervan zijn bekend : de uitgever heeft te weinig afzetgebied en als het
eindelijk dan tot een publicatie komt, dan is deze meestal nog kostbaar.
In de oorlog was er een enkele uitgever, die eens iets probeerde, maar
ondanks „de wind in de bekende zeilen" zijn er practisch geen resultaten
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bereikt. Maar nu komen enige leden, gerugsteund door verschillende
anderen met een uitgave op genealogisch gebied, een keurig verzorgde
publicatie, gestencild en van een frisse gedrukte omslag voorzien. Enige
leden van onze vereniging waren ervan overtuigd dat „Gens Nostra" te
klein was om alle copy op te nemen, laat staan om aan allerlei verlangens
tegemoet te komen. Men beoogt met deze reeks publicaties, getiteld „Onze
Geslachten", de genealogische fragmenten en kennis, die vooral rond
zweeft in studeerkamers en hoofden van onze leden, vast te leggen, zodat
een ieder er zijn voordeel mee kan doen.

Zo gaat het eerste nummer over Hilversum, geen toevalligheid, gezien
de namen van de initiatiefnemers. Allerlei korte artikeltjes over belang-
wekkende genealogische en historische onderwerpen, zoals : Belasting-
verhoging in Oud-Hilversum, de oude registers van Hilversum, Beroepen,
Bestuurszaken, de Hilv. Vaart plus tal van genealogische gegevens. Al
met al een belangwekkende uitgave, die voor leden van onze Vereniging
voor slechts ƒ 0,50 verkrijgbaar is bij de administratie : Loosdrechtseweg
164, Hilversum. Daar een ieder zijn aandeel belangeloos levert, kan de
prijs van deze brochure zo laag zijn.

De auteur is C. Roodenburg uit Haarlem, een genealoog die door
zijn onderzoekingen het Gooi door en door kent.

Een uitgave, die van belang is voor allen, die door hun voorgeslacht
met Hilversum in aanraking komen of misschien zullen komen.

H. MACHIELSEN, secretaris.

WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN OP DE NUMMERLIJST
DER LEDEN VAN DE CONTACTDIENST D.D. JANUARI 1950.

Aanvullingen:
331 R. R. Baar, Schrassestraat 2, Nijkerk.
332 N. Vermaak, Waldecklaan 21, Hilversum.
333 N. J. Mouthaan, Doodweg 6, Laren (N.H.).
334 A. de Groot, Boulevard Heuvelink 173, Arnhem.
335 A. Mekken, Jaagpad 34, Alkmaar.
336 B. D. H. Rozendaal, Hoofmanstraat 18, Haarlem.
337 Mr. G. J. de Lint, Van Alkemadelaan 106, 's-Gravenhage.
338 W. van Wees, Middenweg 53, Haarlem.
339 J. v. d. Linden, Venuslaan 17, Apeldoorn.
340 A. J. van Gtroeningen, Stationsstraat 30, Boxtel.
341 H. P. Ruyssenaars, Brouwerlaan 16, Hillegom.
342 G. P. van Ringelensteyn, Pijnacker Hordijkstr. 7, 's-Gravenhage.
343 Mr. W. M. M. Hekking, Buys Ballotstraat 89, 's-Gravenhage.
344 P. Conijn, Scheepmakersdijk 1, Edam.
345 M. K. de Jong, Van Speijkstraat 43 A, Groningen.
346 J. R. W. Sinninghe, Johan Verhulstweg 69, Santpoort-Station.
347 G. J. Bosga, Floralaan Oost 118, Eindhoven.
348 W. F. del Campo Hartman, Biltse straatweg 1, De Bilt (Utr.).
Adreswijzigingen:
133 wordt: Sirandaweg 40, Semarang, Java, Indonesië.
80 „ Fleminghstraat 30, Nijmegen.

93



Rectificatie:
609 De naam is in het Aprilnummer niet juist vermeld en moet ten rechte

luiden: Mr. G. A. Weel van Straten.

Nieuwe leden:
618 A. J. van Houwelingen Rijkhoek, Kleine Houtweg 65, Haarlem.
619 L. Hasselaar, Julianalaan 90, Vlaardingen.
620 P. van Gelder, Sumatraplein 35, Nijmegen.
621 J. R. Krudop v. Ruwiell, Stadionweg 129 hs, Amsterdam-Z.
622 L. Tulfer, Elandstraat 59, 's-Gravenhage.
623 J. P. Freese, Nieuwedijk C 94, Loosdrecht.
624 H. Pothoven, Sitiopark 5, Doorn. .
625 Mevr. C. A. Smeets-Verkerk, Hartmanstraat 3, Leiden.
626 Mevr. H. E. v. d. Made-Hagen, Spoorlaan 41, Bilthoven.
627 H. Hartke, Driebergsestraatweg 7, Doorn.
628 B. Kemp, Meije 6, Bodegraven.
629 C. Wiegel, Spionkopstraat 46, Haarlem.
630 W. A. Slingerland, Weissenbruchstraat 27, Amsterdam-W.
631 G. Fonk, Boslaan 12, Doorn.
632 G. J. Buys, Molenpad 9, Aalsmeer.

ADVIES-COMMISSIE VOOR GENEALOGISCHE AAN-
GELEGENHEDEN.

Men kan deze Commissie, gekozen in de Algemene Ledenvergadering
van 29 April jl. moeilijk van laksheid beschuldigen, want reeds op 3 Mei
d.a.v. hield zij een eerste voorlopige bijeenkomst, hoofdzakelijk tot een
nader uitstippelen van het terrein harer werkzaamheden. Bij onderling
overleg werd de heer de Munck tot voorzitter aangewezen. Op 13 Mei jl.
werd dan de eerste vergadering begonnen om 15 uur; de Commissie
had zich geassumeerd met ons mede-lid Mr. J. W. F. X. de Rijk, die zich
bereid verklaard had, om als Secretaris op te treden. Het laatste punt
van de Agenda, nog wel no. 13, was eerst om 20 uur afgehandeld, en
zal nu van de nitulen een Verslag aan het Hoofd-Bestuur worden toe-
gezonden.

SOCIÉTÉ HÉRALDIGUE LUXEMBOURGEOISE.
De N.G.V. is met de bovengenoemde vereniging in contact getreden.

Gedelegeerde voor ons land is dhr. O. W. D. Wappler, Koninginneweg 203,
Amsterdam. Een voorname plaats neemt het opleiden van jonge heraldici
in, wat voor de heraldiek van groot belang is, daar er in ons land slechts
weinigen zijn, die de aloude tradities van de heraldiek deskundig en weten-
schappelijk verantwoord weten over te dragen. In zeer veel landen heeft
deze jonge Société contacten weten te leggen en alhoewel nog geen uit-
eindelijke vorm aan de organisatie is gegeven verdient het voor onze leden
aanbeveling nader kennis te nemen van wat hier geboden wordt. Naast
de heraldiek is deze vereniging geinteresseerd in de aanverwante weten-
schappen als genealogie, sigillographie en numismatiek. v. d. B.
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BOEKBESPREKING.
J. H. Bekouw. Bannelingen en Vluchtelingen uit Ronse (Renaixj.
Tweede deel. N.V. Uitgevers Mij A. Rutgers, Naarden. Prijs fl. 3.—.
Met buitengewoon genoegen heb ik dit tweede deel van het werk van

de Heer Bekouw ontvangen. Wie, zoals ik, in de gelegenheid is geweest,
de arbeid van de schrijver van het begin af, te kunnen volgen, weet, welke
diepgaande onderzoekingen noodzakelijk zijn geweest, om tot het bereikte
resultaat te komen. De schrijver heeft dit belangrijke tweede deel „supple-
ment" genoemd, doch de inhoud bewijst, dat hij zijn onderzoekingen
verder heeft uitgestrekt; reeds de publicatie van het onlangs gevonden
belangrijke document over de Religie-vrede van 1566, ondertekend door
± 230 burgers van Ronse, wettigt de uitgave van dit tweede deel. Hij
heeft met de uitgave van beide delen aan de afstammelingen, v.n.l. in
Leiden, Haarlem en Amsterdam, van de vluchtelingen uit Ronse een grote
dienst bewezen. Een naamregister en een uitstekende kaart van Ronse
maken ook van dit tweede deel een bruikbaar naslagwerk. Wij wensen
de Heer Bekouw veel geluk met zijn uitgave.

W. D. H. ROSIER.

H. L. Kruimel. Stamboomonderzoek in de praktijk. 8e druk. Prijs
fl. 0,95. N.V. Uitgevers Mij A. Rutgers, Naarden.
Voor deze uitgave geldt het spreekwoord : goede wijn behoeft geen krans.
Een achtste druk bewijst wel, dat dit boekske aan een behoefte voldoet.

Wij zouden het in handen van elke genealoog, zowel amateur als beroeps,
wensen. W. R.

Van Marie, De Sille & Baan, veilingmeesters te Rotterdam sinds 1825.
Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het veilingbedrijf van

deze firma gaf zij een aardig jubileumboekje van 15 blz. uit, dat in het
kort een overzicht geeft van de geschiedenis van het bedrijf. Op 18 Maart
1825 vestigden de Heren G. M. van Marie en Abm. van den Abeele zich
als veilinghouders te Rotterdam als voortzetters van het bedrijf van de
stadsvendumeester P. E. van Rijp. De verkopingen werden toenmaals
gehouden onder een tentzeil, uitgespannen op de openbare weg vóór het
huis van de opdrachtgever. In 1845 werd de firma ontbonden en ontstond
de firma „van Marie en de Sille". In 1935 kwam een fusie tot stand met
het verkooplokaal van de Heer J. D. L. Baan. Het geschriftje is met toe-
passelijke toto's geillustreerd en geeft een bloemlezing van de belang-
rijkste veelsoortige veilingen sinds 1825.
Haarlem. C. ROODENBURG.

100 Jaar Wijn- en Likeurhandel J. A. Verbunt te Tilburg. 40 blz. 1949.
Anton van Duinkerken geeft na een korte uiteenzetting van de econo-

mische toestand in Brabant van een eeuw geleden en de geleidelijke eman-
cipatie van de zuidergewesten, een beschouwing over de zin en vreugde
van de wijn voor de mens. Eduard Verbunt doet ons in beknopte vorm
de geschiedenis van het bedrijf kennen. In 1844 vestigde Josephus Antonius
Verbunt te Tilburg een zaak in tabak, wijn en gedistilleerd. Deze overleed
in 1878, waarna zijn zoons hem opvolgden. Sedert 1909 werd onder leiding
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van Bernard Verbunt het bedrijf steeds meer gemoderniseerd. Nu heeft
men 45 man personeel.

Belangrijk voor de genealoog is de bijdrage van Lamb. G. de Wijs
over het geslacht Verbunt. Deze familie behoort tot de oudste Tilburgse
geslachten. In 1500 komt de naam er reeds voor. De oudst bekende stam-
vader Augustinus Verbunt werd plm. 1575 te Tilburg geboren. De stam-
reeks tot aan de stichter van het bedrijf wordt met verschillende aanvullin-
gen meegedeeld.

Het geheel is aantrekkelijk uitgevoerd en met bedrijfsfoto's verlucht.
Haarlem. C. ROODENBURG.

Wij vernemen de geboorte, 21 April 1950 te Palembang, van Alexander
Herman, zoon van onze oud-voorzitter, Ir. Nelemans en Mevrouw Nele-
mans, geb. Nicolspeyer.

Wij vernemen de geboorte, te Hilversum, 10 Juni 1950 van Jacobus
Hendrikus Wouter, zoon van de heer N. Vermaak, voorzitter v. d. Afd.
Gooi en Eemland, en Mevr. J. Vermaak-de Lange.

Onze hartelijke gelukwensen.

VRAGENRUBRIEK

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 Gens Nostra,
Postbus 976, Amsterdam-C.

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

Inlichtingen gevraagd omtrent;
Ie. Aegt Renetz Baronesse de Magière huwden ± 1500 met Jan Taems

te (Hoorn?). Jan Taems was admiraal (handelsvloot) te Venitië. Taams
een bekende Hoornse fam. Aegt Renetz was de dochter van Reni Baron
de Magière en Gravin de Villa Marina de zuster van Aegt Renetz trouwde
met Willem Maartensz Beretand, een bekend Haarlems geslacht.

2e. Maritje (Jacobs of Jorisz) Berckhout, getrouwd 29-10-1707 te
Monnikendam met Jan Wjjbr. Schaap.

3e. Neeltje Claesz van Brederoden, gehuwd met Gerrit Raggers, woonde
te Alkmaar.

Mejuffrouw C. J. Kuipers, Zuiddyk 146, Zaandam.
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