
JAARGANG 5 . N o . 11 NOVEMBER 1 9 5 0 .

GENS NOSTRA
Maandblad der Nederlandsche Genealogische Vereeniging

Goedgekeurd bij Kon. BesL van 16 Aug. 1949

B E S T U U R

Voonttter: F. E. * M dm Berg, arte te Utrecht
Secretaris: A. W. Brave, Adn. «Ia Ruvter-

wet 341H, Amsterdam.

Penningmeester: A. de Haan, Accountant
(N.I.V.A.),

Qraaf FtoriMtr. 113, Rotterdam)

Redacteur: W. B. H. Rositr. Postbus 976,
Amsterdam.

Administrateur • Contacidlenst:
E. J. D. de Ma nek, Kenaupark 25,
Haarlem.

T. ém Herder, H. Macblelsea.

Peetgirarekening Ne. 5 4 7 0 0 4 tei» name van de Penningmeeeter der N. O. V. te Amsterdam
Contributie Fl. 6.30 per jaar





Jaargang 5» Ho. 11 November 1950,

EEN HOLLMDS-BRABMTS SCHOOLMEESTER-GESLACHT

Fragment genealogie v„h, geslacht Kleyn.

In het artikel van F,A,Brekelmans over de "Geschiedenis van Drimmelen".voor-
komende in "dé Klok" van Februari 1947, vindt men inzake het onderwijs te
Orimmelen (Paragraaf 5) het volgende vermeld;

"Over de oorsprong en de omvang van het onderwijs te Drimmelen tast men ge-
heel in het duister. Wel mogen we mei enige waarschijnlijkheid aannemen, dat
de benoeming van een schoolmeester in de Ie , hel f t der 17e. eeuw heeft
plaats gehado Daarmee begint dan het regelmatig onderricht van de Orimmelse
jeugdo Oe eerste schoolmeester ontmoet men pas in de 18e. eeuw, In 1734 had
Johan Kleyn} schoolmeester en heemraad te Drimmelen , een langdur-ig proces
net de Zwaluwse timmerman Symon Seyens* Het geding l iep over het uitdoen
van essebomen uit de tuin van de schoolvos. Kleyn verloor de procedure bij
uitspraak van 18-9-1734, Niettemin bleef het krakeel nog voortduren tot
26-9-1735 (Rechterlijk archief Drimmelen, Civiele Rol, archief 's Hertogen-
bosch, Kleyn wordt ook stadhouder (van de schout) genoemd)"

Het toeval wil dat deze eigenaardige, ze l f s procederende schoolmeester voor-
komt in de genealogie van de schrijver van dit stukje.
Bij nader archief-onderzoek bleek het geslacht Kleyn of Cleyn afkomstig te
zijn uit Sprang en het ambt van schoolmeester-koster bleek bij meerdere leden
voor te komen, hoewel de familie van boeren-afkomst i s , Als oudste genera-
t i e vindt men Jan Hendricks Kleyn. die 10 April 1616 te Sprang huwde met
Mayke Peeters. Met dit huwelijk echtte hij een t/oorkind Maayken, dat reeds
19 Jan, 1614 te Sprang geboren was, alsmede Hendrick Kleyn,, die 12 Febr,
1616 te Sprang het levenslicht aanschouwde. Op 27 Maart 1617 werd Hendrikske
geboren, en op 8 Aug. 1621 werd Wouter Janse Kleyn geboren, die volgt.
Wouter Janse Kleyn huwde 12 Febr, 1645 te Sprang met Ariaenken Willemsen v,
Amerooyo Hij st ierf vóór 31 Dec. 1696, daar op deze datum zijn nalatenschap
wordt verkocht en hiervan een "Reeekeninge" wordt gemaakt. Oe "ontfangh" be-
draagt 1018-11-0, de "uytgeef" 981-0-0, zodat zijn zoon Mr.Corstiaen Cleyn
voor de erfgenamen ontvangt de "kapitale11 somma van 37-11-12. Uit deze afre-
kening volgt, dat vader Mouter boer was (men vindt posten a l s : huur voor het
land, opbrengst klaver, hooi, enz. enz.) en tevens dat de fiscus even hard
meedeed als thans. Voor het "optellen" van de secretaris , voor zegelrechten
onz. wordt maar even 210-0-0 geëist !
De kinderen van Wouter Janse Kleyn werden allen te Sprang geboren;

Jan, geboren 19-11-1645 zie onder
Lijsbet, '• 28-6-1648
Willemke, " 8-9-1658
Corstiaen, * 6-5-1661 zie onder
Joost, '• 22-5-1664
Willemke, " 21-7-1667
Willem, » 9-10-1670

Van 1648-1658 i s er een hiaat in de doopboeken van de Qeref.Kerk van Sprang,
zodat nog meer kinderen mogelijk zijn.
Van deze kinderen zijn Jan en Corstiaen (Christiaan) schoolmeester geworden.
Jan Wouters Kleyn begon zijn loopbaan als schoolmeester in Sprang. Hij huwde
in Baardwijk met Bastiaanken Pètersen van Lieshout en wel 28 pee. 1667. Zijn
eerste kind Wouter werd in Sprang geboren op 29 April 1669. Deze Wouter
janse Kleyn werd later schoolmeester te Zwaluwe. De tweede zoon van Jan
Wouters Kleyn was Johannes Kleyn. Hij werd 31 Januari 1671 in Baardwijk gebo-
ren en hij was de Or immel se sohoolmeester en schepen boven genoemd in het ar-
tikel van de Heer Brekelmans,
Jan Wouters Kleyfi kreeg ten laatste nog twee dochters, evenwel in Zwaluwe,
waar hij zijn verdere leven doorbracht. Het waren Ariaentie, die op 13 Dec.
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1674, en Mettien die op 14 Dec, 1678 geboren werd.
Van Wouter Jans Kleyn, de eerste zoon van Jtn Wouters Kleyn, kunnen wy nog
mededelen dat hij in 1693 huwde met Syke Leenderts Dingemans., Zijn kinderen
waren: •

Maria,
Johannis,
Johannis,
Dingman,
Sebastiaan,
Bastiaantie,
Leonardus;
Metje,

Keren wij even terug naar de broer Christiaan van Jan Wouters Kleyn, die,
zoals reeds gemeld, op 6 Mei 1661 te Sprang geboren werd. Wij.vinden hem
als schoolmeester te Veen. later te Sprang. H\j sterft in 1734 en als zijn
kinderen en erfgenamen op 16 April 1734 zijn "meubilaire goederen en imboel"
verkopen zien wij de attributen van zijn ambt, een lessenaar en 2 "rocken"
door WoClyn "Wouter?) gekocht worden. De opbrengst v.d.verkoping wordt ont-
vangen door Mr* Jacobus Clyn en tevens blijken twee zusters in Den Haag te
wonen o 0e familie Kleyn TKlein, Cleyn, Clein) blijkt dus schoolmeesterbloed
in de aderen gehad te hebben. Wij hebben reeds, vermeld dat Johannes "(Jan)
Kleyn, de Drimmelse school vos, een eigenaardig heerschap was. Daar hij een
directe voorvader van ons is, hebben wij zijn leven uit de archieven gere-
construeerd, waarbij bleek dat het praedicaat eigenaardig niet overdreven is.
Ziet U naar naar deze data uit 's mans leven en dan zullen wij aantonen dat
er enkele bij zijn die een typische blik op zijn karakter geven:

1. Geboren te Baardwijk 31 Jan. 1672.
2. Doet belijdenis te Zwaluwe; 26 Dec. 1695 en gaat dan naar Drimmelen.
3. Hy ondertrouwt te Dr. 16 Oct. 1700.
4. Hij ondertrouwt te Zwaluwe 7 Nov. 1700 en huwt hier eind Nov. 1700 en

huwt hier eind Nov. met de weduwe Catelyn Schalken Stal o
5. In 1701 wordt hem een dochter Bastiaantje geboren,
6. Hij verkoopt een achterhuis en halve boomgaard op 26 Mei 1705.
7. Hij koopt grond en erf op 21 Sept,. 1710.
8. Hij koopt putten en poelen voor moer op 21 Sept. 1710
9. Hij koopt een huis en erf op 22 Nov. 1713.

10. Hij koopt weiland op 23 Mei 1714.
11. Hy tekent zijn eerste acte als schepen op 6 Dec. 1716.
12. Hij koopt weiland op 19 Jan. 1717.
13. Hij koopt weiland op 7-6-1719.
14. Hij treedt op als voogd op 28 Maart 1720.
15. In deze functie verkoopt hij een huis en erf op 28 Maart 1720.
16. Hij koopt een huis, erf en schuur op 19 Febr. 1721.
17. En verkoopt dit huis met behoorlijke winst op 14 Febr. 1724.
18. Hü koopt "weyland" op 30 Januari 1728.
19. HJj koopt bos en putten op 20 April 1729.
20. Hij koopt een werf op 27 Mei 1730.
21. Hij koopt putten en hout op 27 Mei 1730.
22. Hü verkoopt "hof en erft" op 11 Aug. 1730.
23. Hij verkoopt "Erft en Weyland11 op 11 Aug. 1730.
24. Hy" tekent zyn laatste acte als schepen op 23 Dec. 1730.
25. Hy sluit een compromis op 18 Oct. 1732.
26. Hü "sluit" een arrest op 19 Febr. 1734.
27. Begin van het proces naar aanleiding van het arrest, 27 Febr. 1734,

einde proces 3 Sept. 1735.
28. Hij tekent een schuldbrief op 7 Oct. 1735.
29. Hij koopt een bosje op 22 Sept. 1735.
30. Hy koopt een afgebrand huis op 22 Sept. 1735.
31. Hü overlijdt ongeveer 12 Maart 1737, d.w.z. dan betaalt zyn schoon-

zoon impost op het begraven.
32. De schuldbrief (zie 28} wordt door zijn schoonzoon (eveneens school-

meestert) betaald op 10 Oct. 1737.
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Uit deze data volgt, dat Jan Kleyn behalve schoolvos en koster ook handelaar
was en weiland kocht, dus ook wat boerde en putten kocht, dus moerde (- turf
stak) en . . . . . v i s t e . Wij ontmoetten hem n . l . ook bij diverse boelhuis-verko-
pingen en dan koopt hij aalfuiken en ander visgereedschap.
Dat hij afgebrande huizen opkoopt, heeft zijn oorzaak in de ramp, die Drimrae-
len trof op 2 Mei 1730» Een grote brand had plaats , het gehele dorp brandde
op zes huisjes en de kerk na af. Het vuur greep zo snel on zich heen, dat de
meeste inwoners geen tijd hadden om hun huisraad en visgereedschap in v e i l i g -
heid te brengen. Er waren mensen, die alleen de kleren konden redden die zij
aan hadden. De schepenen, waaronder J. Kleyn, drukten d i t zo u i t :
"Oen elent en droeffheyt, die men hier ë i e t , i s met geen droge oogen te be-
schouwen, jaa veel e sijn in den gront tot soodanige armoede verval Ten, dat
ze haar affgebrande huyse en schuire niet su l l e conne optinmeren, sonder be-
hulp van mededogenda en barmhartige menschen, die aan dese elendige eenige
hantreycking conen te doen".

Op 18 Óct. 1732 s lu i t onze Jan een compromis. Hij wordt gerequireerde, omdat
hij als voogd over een weeskind geen behoorlijke rekening heeft gegeven. Hij
moet dit alsnog binnen 14 dagen doen. Zijn rekenkunde ging dus wel eens mank.
Haar in het proces tegen de Zwaluwse Simon Beyens komt zijn koppigheid eerst
goed tot uit ing. Op 19-2-1734 laat hij rechterlijk beslag leggen op 48-10-0,
een bedrag waarvoor Simon Beyens twee scheepsladingen "esse ende olmboome"
gekregen heeft. Zoals bekend volgt oen proces, ons Jantje ver l ies t en moet
nu betalen 393-1-0, "wegens de excutie costen soo van advocaat proc. leges
a ls van Simon Beyens".
Maar al zijn rare streken maken hem wel armer, maar niet zo arm of hij laat bij
zyn dood nog een behoorlijke som geld achter aan zjjn dochter Bastiaantje. Wij
hebben ons de moeite getroost het nageslacht van de Zwaluwse Kleyn-tak na
te pluizen.
Wouter Jans Kleyn, die 29-4-1669 in Sprang geboren werd, en in 1693 huwde
met Syke Leenderts Dingmans was schoolmeester te Zwaluwe en is in 1725 sche-
pen. Zijn kinderen zijn reeds vermeld. Van deze kinderen vonden wij de volgen-
de gegevens:
Johannis Kleyn, geboren 3-11-1697 huwt 29-6-1721 te Dordrecht met Pleuntje
Spruyt. Hij i s schepen in Zwaluwe van 1727-1745. Hij heeft geen nakomelingen.
Dingnan Kleyn, geboren 17-2-1700, huwt 16-9-1726 te Zwaluwe net Cornelia
Dingmans Lucas. Zijn kinderen zijn:
Zwaluwe, 5-10-1727 Wouter

21-11-1728 Martijntie
30^5-1730 Syke
18-11-1731 Dinge«an, volgt .
8-11-1733 Lamdart
1- 4-1735 Syk»
4- 4-1737 Wouter

17- 1-1743 Jan*
Oingemn Dingmans Kleyn trouwt 22-6-1759 te Zwaluwe met Tanneke Matthyse
Lucas. Zyn kinderen z ĵn:
Zwaluwe, 9-11-1759 Cornelia

" 3-11-1760 Dingeman en Berbora
" 31- 5-1762 Oingenan, volgt
" 13- 5-1767 Barbera
• 5- 7-1768 Matthys
" 15- 1-1770 flafthys
" 18- 4-1771 Cornelis en Barbera
• 9- 7-1774 Cornelia

Dingeman Oingemans Kleyn ondertrouwt te Dr irameien 30-4-1803 «et Adriana
Joost Sta l l en trouwt aldaar in Mei. Wij zien, zoals vaak, hier weer twee
geslachten tyj elkaar komen. Immers de vrouw van de Orinmelse schpolvos Jan
Kleyn was Cateleyn Schalken S t a l l .
Ten laats te kunnen wij nog vermelden dat Leonardus Kleyn, geboren 4-5-1709,
zoon van Wouter Jans Kleyn te H.Zwaluwe huwde op 14-3-1734 met Janneke van
Loon. Hun kinderen waren:
Zwaluwe, 29- 7-1734 Wouter



Zwaluwe, 21-3-1738 Antony (de ouders wonen te Moerdijk)
n 5-5-1788 Bastiaan (de ouders wonen te Klundert).

Oss, Januari 1950.
A. Ottevanger

Toelichting:
De dochter uit het huwelijk van de Drimmelse schoolmeester Jan Kleyn (x Cate-
lyn Schalken Sta l l ) was Bastiaantje Kleyn. Zij huwde 9 Mei 1723 met Govert
Claessen van Drimmelen» Zij kreeg 26 Sept. 1723 een twee-eiige tweeling,waar-
van het jongetje spoedig overleed. Het meisje, Catharina Goverde van Drimme-
len, huwde 4 Oct. 1750 met Arien Pieterse de Bruyn uit Drimnelen. Hun doch-
ter Bastiaantje de Bruyn,, geboren 7-2-1762 te Orimmelen, overleden 17=2-1824
te Klundert, huwde te Klundert 4 Mei 1780 met Bastiaan van Driel, Hun doch-
ter Janneke van Driel t -geboren 25-1-1785 te Klundert, aldaar overleden
17-6-1844 i s mijn over-grootmoeder van vaders zijde. Zij huwde 20-12-1804 te
Klundert met Jan den Bakker. Hun dochter Jenneke den Bakker werd 26-9-1816
te Klundert geboren, huwde 28-4-1842 te Klundert met Jacobus Johannis
Otte(r)vanger. Hun zoon, Pieter Ottevanger, geboren te Rotte/dam, 25-4-1854
was mijn vader.

(Vervolg)

Anckerstock» Jacob 1^-9—170(5 te xxxx.
Bron: Eechterlyk ArcMef van Doesburg»

Andersom, Margrita Andersom 28-6-1715 te-Nymegen.
Bron: Doopboek van Nijmegen,

1'Armee» Franciscus l^Année 6-5—1752 predikant te Zut-
phen»
Bron: Acten van Yeniam Actatis in het archief van
het Hof van Gelderland te 's Hage»

Antenne, het huwelyk van' Ylctor Leonard Hubert Antenne
te 's Hage en Luchina Jantina Ramaker wordt 26-10-
1951 door echtscheiding ontbonden»
Bron; Byvoegsel van de Nederlandeche Staatscourant.

Anus. J.W.G.Anys in November 1930 in Suriname ondertrouwd
met William Th.F,Smith.
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Bron: de Meuwejtotterdamsche Goxcrant van 12-12—1950
Appelmoes. Adriaen Jaaszoon Appelmoes 29-1-1641 burger van

Rotterdam»
Bron: Protocol 95 van notaris Jan van Aller te R'dam.

Ar gas» .E.E.Argus, echtgenoote van M.A.Sille in September
1930 in Suriname van een' zoon bevallen»
Bron; de Uieuwe Rotterdamsche Courant van 7-10-1930»

Asma. R.Asma, wiens weduwe .T.Dykhof 17-1-1939 in den ouder-
dom van 87 jaar overleed.
Bron: de ïïieuwe Rotterdamsche Courant van 14-1-1939•

van Avond. Henrick van Avond 1-11-1731 te Zutphen.
Bron: Rechterlijk Archief van Bredevoort.

Avondrood. H.Avondrood 25-10-1928 te Amsterdam.
Bron: de Telegraaf van 25-10-1928.

Avondpost. C.M»Avondpost 6-4-1934 geslaagd voor examen
Verpleging, van zenuw- en geesteszieken.
Bron: de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 6-4-1934»

Avontuur, leendert Gerritszoon Avontuur 2-2-1688 predikant
te Burgerdam.
Bron: Brieven aan de Doopsgezinde gemeente te Rotterdam.

en
ïïendrikus Avontuur 18-12-1774 wonende te Doesburg
Bron: Doopboek van Doesburg»

en
Klaas Avontuur. Kort vóór 15-10-1810 gewoond hebbende
te Alkmaar.
Bron: de Courier van Amsterdam van 15-10-1810

en
P. Avontuur, 1926 schipper van het rynschip Elisabeth,
thuis behoorende te Made»
Bron: Rheinschiffsregister van 1926»

Azjinman» K»Azynman, schryver van een in 1925 uitgegeven
werk, geti teld "De Gildekamer in het Stedelijk Museum
te Nijmegen."
Bron: Catalogus no»4Q van Gent's Boekhuis te Arnhem

en
H»Y»Nederl. Havana Sigarenfabriek voorheen Mauritz
Azynman in 1928 te Rotterdam.
Bron: de Rotterdamsche Telefoongids van 1928.

en
Karel Azynman 19-3--1929 penningmeester van het Provin-
ciaal Genootschap van Kunsten' en Wetenschappen in Noord
Brabant.
Bron: de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 19-3-1929*

(Wordt vervolgd).
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EEN VERZOEKING NA BIGAMIE IS

Elk bewogen tydperk brengt onherroepelyk met zich
mede, dat bepaalde naturen, die in normale tijdsomstan-
digheden als braaf huisvader of huismoeder door het le-
ven zouden zyn gegaan, van hun ankers worden losgeslagen,
hun eens zo plechtig gegeven woord breken en slechts
door schade en schande weer tot bezinning worden ger-
bracht. Dat de huwelijkstrouw in vele gevallen in het
gedrang komt is een overbekend feit. Men heeft dit ty-
dens en na de bezetting jammer genoeg meermalen kunnen
constateren.

In het Bredase Gemeente-archief vond ik een acte be-
treffende een geval van bigamie, dat echter op een ook
voor die tijd zeer byzondere manier werd beslist, naar wy
mogen aannemen niet ten nadele van de schuldige»

De bedrogen wettige echtgenote moet wel een grote
affectie voor haar ontrouwe gemaal hebben gehad, om hem,
nadat hy enige jaren in een quasi-huwelyk met een ander
had samengeleefd, weer als haar mtvn te aanvaarden.

Haar houding zal er ongetwijfeld toe hebben bygedra-
gen, dat tegen hem geen andere maatregelen werden getrof-
fen, wat ongetwijfeld mogelyk zou zyh geweest»

De "oprechte trouw", waarvan zy blyk gaf, heeft hem
vry zeker voor een pynlyke lyfstraf behoed.

De belangstellende lezer vindt als bylage in exten-
so de bewuste acte, welker inhoud geen verder commentaar
behoeft.
Utrecht» J.£*.W«M.van Roosmalen.

B ü 1 ' S «•

Op daenclachte voor Borgearn. end* Schepenen der stadt van Breda gedaen by
Anna koets woonende T'Antwerpen tegen Nicolaes dyrexss. Regenmortel hae-
ren wittigen getrouden man die haer over ennige jaeren verlaten hadde ende
daer nae alhyer tot Breda een andere met name Geertruyt janss. weduwe van
wylen Cornelis henricx heeft getrout ende aangeslagen gehadt haer perswa-
derende ende alhyer vuytgevende dat hy was een jongman ende met een andere
nyet vuytstaende ende daerover mette selve Geertruyt ennige jaaren huysge-
houden ende met haer als zyn wittige huysfrou verkeert waerop desalve Ni-
colaes byde voors. Borgemrn. ende Schepenen in haere vergaderinge geroepen
ende gehoort die des voors. is bekende, is bevonden dat hy hem grootelyncx
verloopen hadde ende oversulcx nae rechte swaerlyck strafbaer worde bevon-
den Dan alsoo de voors. Anna rondelyck ende vrymoedelyck verclaerde dat
midts by den voors. niclaes verlatende de voors. Geertruyt ende hem dragende
voortaen met haer Anna als een eerlyck man met zyn getroude vrouwe is
schuldich te dragen sy te vreden was wederomme voor haeren wittigen man aen
te nemen ende met hem als eene echte vrouwe te leven ende te verkéeren
Waerop de voors. Nicolaes van gelycken presenteerde, Soo is by de voors.
heeren Borgemrn. ende Schepenen met adjunctie vande hearen Drossaert ende
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Schouteth der voors, stadt om ai.ls ••'ocrder schandale ende inconvenienten -;9
verhuaden goetgevonden premittarende gratie ende genaede voor Rigeur van
Justitie Dat midts effeotuerende ien beyde zyden de voors, presentatie de
fauta oft delict byden voors- Niclaes gecioirani-iteaf'i; aal oomen ia ceaserer
ende hem geremitteert worden, Welcken volgende ter presentie vande voors,
heeren OaëK'toe solemnelyok vergadert synde heeft de voors* Niclaes yer'sï
vrymoedelyck verclaert dat hy versaeckte ende verliet de voors. Qeertruyt
stellende deselve vry voor nu ende tot allen tyden ende weder annemende de
voors. Anna als zyn wittige getroude vrouwe ende by eede ten staevene des
voors. heeren Orossaerts bevestigende Dat hy voortaan met haer sal leven
gelyck een eerlyck man met zyne echte vrouwe sohuldich ende gewoonlyck is
te leven ende te verkeeren waer op de voors, Anna tselve ac-cepterende oock
verclaert ende haeren voors. man gelooft heeft hem te volgen ende met hem te
verkeeren geiyck een echte vrouwe met haeren getrouden man naede beloofte des
houwelycx schuldich is te doene ende Daerop malcanderen int vriendelyck de
hant gevende. Aldus gedaan ende gepasseert binnen Breda ter presentie ende
overstaen als boven in vergaderinge vant collegie der voors, heeren den
vijfden Augusti anno Xtflc ende elf f . Ende van my Secretaris der voors. stadt
ende oock openbaer Notaris ondergeteeckent.

(get) A.Oyrven
hyer aff twee extracten.

(Gem.Archief Breda, Vestboek No. 510; fo l . 98 ro.)

Ï W A 1 T I E 8 S I A A ! (16 kwartieren)
van

ALFQNS M^̂ TF. GUILLAIBffil NIESSEIT»

1. Alfons Marie Gtdllaume HIBSSEtT, geb. 24.8,191e, E.K»
•bloemist winkelier, huwt kerkelyk 7,6.1944:
Marie Joh. van Heek, geb» 's-Sertogenbosch, 26 Dec.

0ÜIËR5.'

Z» Sibertua Jozephus Hsnricus UIESSM, geb» te Hejrfchuyzen,
10 Mei 1880, R.E», slager, huwt te Helmond, 18 Jan,

3. Maria Johanna Jacqueline LÏÏYJEN, geb» te Leiden^ 21
September 1881,

4. Johannes Hqbertua KIBSSEN, geb» Roermond, 19 Dec. 1839,
overl» Heythviyzen 26 Nov, 191J, LeerlooieivFabrikatit,
hujrt Beythuizen, 18 Aug, J868:

5, Agnea Jozephine -GÏÏT/TKF1HS, gebi. Heythuyzen, 3 Jan. 1848,
overl* aldaar 1 Aug* 1918»

6* Jozephus Johannua LDYEEN. geb* Helmond 20 Febr, 1843,
overl. Curighem 31 Juli 1889, ooupeur te Brussel, huwt
'sr-Gravenhage, 11 Febr. 1874:

7« Maria Haquina van WIJK, geb» Loosduinen, 15 Aug» 1838,
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overl. Brussel, 26 Dec. 1918.
OVERGROOTOUDERS;
8, Johannes NIESSEN, geb» Maashees 17 Aug. 1809, overl.

Roermond, 17 Jan» 1868, Kruidenier, huwt Roermond,
7 Mei 1832;

9h Marie Theresia de MAN, geb» Roermond, 7 Maart 1805,
overl. aldaar 4 Juli 1855*

10, Gerard Jozef Anton GULIKERS, geb. Maastricht, 6 Juni
1818, overl. aldaar, 11 Febr. 1849» genees-, heel- en
vroedmeester, huwt:

11, Maria Qatharina de GANSER, geb, Heythuyzen, 16 Aug.
1822, overl» Gullupen, 2 Dec. 1885.

12, Petrus LÜIBEN, gebk Helmond, 18 Oct» 1815, overl, al-
daar 17 Jan, 1895, Kleermaker, huwt Helmond, 30 Mei
1842:

13o Aldegonda SOUREN. geb. Helmond, 11 Febr, 1821, overl,
aldaar 8 Jan. I894,

14» Jacobus Martinus van WIJK, geb. Loosduinen, 12 Nov.
1810, overl. 's-Eage, 1875, Timmerman, huwt Loosdui-
nen, 27 April 1833;

15. Laurentia NIEUWNHOF, geb. 's-Hage, 25 Nov,1806.

BETOVERGROOTOUDERS:

16. Godefridus UIESSR, geb. Maashees, 18 Juli 1777,
overl, aldaar 19 Juni 1857» Winkelier, huwt Maashees,
16 Mei 1807:

17. Gertrudis DANIELS, geb. Maashees, 5 Oct. I78I, overl.
aldaar 17 Sept. 1873.

.18, Jan Baptist de MAN, geb. Roermond, 2 Febr, I776, overl,
aldaar 25 Aug. 1854, bakker, huwt Roermond, 1 Febr.
I8O4:

19* Maria Leen SCHREüRS. gebk Roermond, 15 Dec. 1783,
overig aldaar 19 Oct» .1809»

20. Ludovicus GïïLIKERS. geb. Maastricht, 19 Mei 17B6,
overl.aldaar 23 Juni 1835» schrijnwerker, huwt Maas-
tricht, 8 Nov. 1810:

21. Maria Helena J.üLBEfS, geb. Tongerlo, 8 Febr, I7B3.
22. Jean Egidius de GANSER, geb. Venlo, 13 Mei 1779, ver-

dronken in de Maas, 6 Mei 1837, Blauwverver, huwt
Erkelens, 1804:

23» Maria Agnes HÏÏBERTS. geb. Erkelens, 25 Oct. 1781,
overl. Heythuyzen, 4 Dec. 1863»

24. Gaspar LÏÏYBEN. geb» Helmond, 9 Mei 1787, overl. al-
daar 12 Uov, 1858, Kleermaker, huwt 30 Oct. 1814;
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25. Maria CMEB, geb. Stratum, 7 Juni 1788, overl. Hel-
mond, 20 Nov. I863»

26. Johannus SOÏÏREN, geb. Helmond, 21 Oct» 1791, overl,
aldaar, Jan,1843, huwt Helmond, 11 Mei 1820:

27. Ar na Maria van LIERQP, geb, Helmond 19 Juni 1792,
overl, aldaar 21 Aug. 1842,

28. Petrus van WIJK, geb. • s-Hage, 28 Maart 1762, overl.
.29 Ju l i 1813, grondwerker, Oud-Kath. huwt:

29» Gertrudis van RIJN, geb. 15 Sept» 1767, overl. 30
Juni 1813.

30, Gornelia van MEYHOF, geb> • s-Hage, 25 Nov. 1783,
overl. aldaar 26 Dec. 1853» Timmerman Hovenier,
huwt Oud-Assendelft, 24 Aug, 1806;

31. Anna Magdalena LANGEVELI)̂ ' geb. Loosduinen, 22 Ju l i
1781, overl. 's-Hage, 16 Aug, 1850,

Helmond» A.M.G. Messen.

I I I I I I

DE JJTAKOMBLIITSEN YM AEEtT DE HAM

In een vor ig a r t i k e l (zie Gens Nostra, 5e j aa rg . n r . 1)
"bespraken wy het een en ander van en om de grafsteen van
Aert de Haen, d ie in 1643 "te Nieuw Lekker land overleed.
Wy maakten toen reeds gewag van de omstandigheid, dat z o -
wel de kerkelyke r e g i s t e r s a l s de archieven van de Ge-
meente Nieuw Lekkerland van zyn tyd nimmer zijn gevonden •
en derhalve a la verloren moeten worden beschouwd» Een
volkomen zekerheid omtrent de f ami l i e r e l a t i e met zijn naam-
genoten, die in de oudst-bewaarde r e g i s t e r s (van de
nieuwe, Hervormde, Kerk aldaar) voorkomen za l derhalve
wel t o t de vrome wensen van de genealoog moeten worden
gerekend.
Het i s wel l ich t in te ressan t (ofschoon u i t e r aa rd weten-
schappelijk n i e t verantwoord) om weer t e g&ven.t hoe door
h e t sor teren van aantekeningen van p laa t s gehad hebbende
dopen (onder andere aan de hand der patronymica) hypothe-
t i sche stamreeksen konden worden opgebouwd, waarvan onder
zeker voorbehoud zou mogen worden aangenomen, dat zy de
nakomelingschap van meergenoemde Aert weergeven. Zoals
l a t e r z a l blijken, hebben enkele bekende omstandi^ieden
daarbü t o t steun gediend, t .w. t
I e . Se aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat in
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Hieuw Lekkerland, omstreeks 1600 een dorp met niet
meer dan 450 inwoners» niet meer dan 1 geslacht De Haan
vertegenwoordigd zal zijn. geweest, (de Gemeente telde
omstreeks 1850 nog niet meer dan een tweehonderd ge-
zinnen) .

2e» In verband ook met net eerste punt, dé omstandigheid
van overeenstemming van voornamen in de geconstrueer-
de stamreeksen;

3e. Het f e i t , dat sedert heugenis door meerdere nakomelin-
gen van de in de geconstrueerde stamreeksen voorkomen-
den, het wapen van de grafsteen als familiewapen wordt
gevoerd.

In de doopregisters van Meuw-Lekkerland komen omstreeks
het jaar 1725 een aantal kinderen voor van diverse vaders
"de Haen". Uiteraard geven de registers geen enkel fami-
lieverband tussen de in de reep. doopakten genoemden aan,
doch na groepering van de gegevens per ouderpaar consta-
teerden wy de volgende gezinnen, t.w. van;

Aert Gornelisse de Haen x Pietertje C ome l i s ;
Aert Janse de Haen x Teuntje Pieter* \
Leendert Janse de Haen x Marrlgje Ariens en , 1

de Haen x Lysbet Teunisse;
Aert Aertse de Haen x Lena Jacobs Versluys.

Tot welke conclusie leidde het vinden vandeze feiten?
Dat de vaders van die dorpelingen, made gezien de tamelijke
gelijktijdigheid der geboorten, neven zullen zijn geweest,
wier vaders - gezien de patronymica - achtereenvolgens
heetten: Comelis Jan (Johannes) en Aert. En daar deze
grootvaders allen een zoon "Aert" hebben gedoopt, l ig t het
o.i» voor de hand, dat zü broers waren en op hun beurt kin-
deren van een vader Aert.
WJj meenden op grond hiervan het onder dit artikel staande
stamlijst je te mogen construeren.

Een bewijs voor de rechte afstamming van de eerstgenoemde
Aert (die vermoedelijk niet veel vroeger dan omstreeks 1650
geboren zal zijn.) van de Aert, die in 1643 te Hieuw Lekker-
land werd begraven, zal - op de oorzaken werd reeds uitvoe-
rig gewezen - wel nooit geproduceerd kunnen worden. Doch
alle bovengenoemde omstandigheden en feiten tezamen zjja
ons aanleiding geweest, Aert van de grafsteen als de stam-
vader van de hierboven genoemde te "adopteren",
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Het verder onderzoek was voorts aanleiding tot het pone-
ren van de zgn. "driereeksentheorie", d»w.z« de stel l ing,
dat alle ledenvan dit geslacht "De Haan van de Alblasser-
waard" in. een van de drie reeksen Cornelis, Johannes of
Aert zouden thuis behoren» En inderdaad i s thans, nadat
de gegevens uit practisch alle registers van Meuw lekker-
land en omliggende plaatsen zyn gerangschikt, nog gsea en-
kele "Se Haan1' gevonden, die niet in een van de drie ge-
noemde takken was onder te brengen.
Slechts werd het onderzoek doorkruist door het aantreffen
van leden van het oude Dordse geslacht "De Haenn, waarvan
omstreeks 1600 een nazaat Fieter zich a l s chirurgijn te Al-
blasserdam vestigde» (huidige descendenten o.a»: Dr.A.de
Haan te Alblasserdam en diens' dochter, beiden eveneens
artsen).

(wordt vervolgd)»
A, dè Haan»

1 Corna!

Aar'
x Piatartia

Cornaïia

hieruit:

1710 Eygja
1713 Piatar
1725 Adrianue

A»rt

JohJnn«8

Aalt Leajndert
x Tauntja x Marrigja .
Piatar

hiaruit:

1724 Johannaa
1727 Piatar

Ariana

hiaruit:

1724 Johannaa
1727 Aal tja

x Lysbet Teuniasa

hiaruit:

1726 Tona

Airt

Aart
x Lena Ja-
cobs Var-
aluya
hiaruit:

1723 Annigja
1724 Ingatja
1725 Baati-

aantja

door
L»J,Malherbe (vervolg)

BREVEE(R). (Prot*)

Jan Jansz» Brevaer (l), j.m. van Leiden, grynwerker,
tr. Ie ald. 15-9-1680 Angenis Lisman, gd. W^k b^
Duurstede 6-10-1661, dr. van Herman — (2) en Anglies
Jansdr.; tr. 2e Leiden 23-9-1685 Maria Boudewlins;
tr. 3e ald. 28-6-1693 Catalyn Leenderts.
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II Isaac Brevee (5) gd» Leiden 12-10-1683, kaardema-
keraknecht, tr. Ie ald. 4-3-I703 Pieternellet.ie de
Bevs. gb» Leiden 1683; tr. 2e ald. 4-II-I73I Pieter-
nella van Drizeke; tr. 3e ald. I4-IO-I736 Jósynt.ie
Moncóurt, weduwe van Fieter Keurlam.

III Jacob Brevee. gd. Leiden 26-6-1707, kaardemaker, ol.
ald. 1738, tr. ald. 3-H-I726 Sara van Diendering.
gd. ald» 2-8-1705;.

Uit dit huwelijk (behalve enkele jong o ver 1.kinderen):
1. Pieternelletje» gd. Leiden 25-6-1730
2. Isaak , " .". 12-8-1735
3» Josflntie , " " 3-3-1737-

(1) By zijp. eerste huwelyksintekening is hy vermeld als;
Jan Jansz. van 't Veer, vergezeld met zyn broeder
Isaack Jansz. Brever.

(2) Zie genealogie Lisman in Ned. Fatr. 1913 en ïïed.
Leeuw 1927, kolom 73 e.v.

(3) Over hem werden voogden gesteld op 17-6-1693» Voog-
denboek van Leiden. G.A. ald.

BBOCKHOFF (BBOEKHOFF) (.B..K.)

I Theodor Henricus Broekhof f, gb. 1726, ol. Emsteck
(D) 3-3-1774, tr. ald. 26-10-1751 Helena Eleonora
Küper, gb. 1727, ol. Emsteck 20-12-1805.

II Franciscus Henricus Joseph Broekhof f, gd» Emsteok
11-5-1765, winkelier en poorter te A'dam, ol, ald»
16-9-1839, tr. ald. 23-6-1793 Maria Kolk, gd. ald»
26^17671 ol. ald* 13-3-1828, dr. vanfillem - (l)
en Maria Eggerdes (2).

III Bernardus Franciscus Broekhof f, gd» AJdam 25-1-1803,
commies, ol» H'lem 10-4-1883, tr» Muiden 25-8-1826
Maria Stalenhoef gd» ald. 19-4-1805, ol. AJdam
17-7-1858, dr. van Jan - en Maria Harder.

ïïit dit huwelyk:
1. Franciscus Bernardus gb. Muiden 23-2-1828
2. Johannes Cornelis " Hulzen 25-8-1830
3* Willem « Naarden 11-1-1833
4» Maria n Enkhuizen 8—9-1835
5« Jacobus M « 25-12-1839
6. Louiza Maria Geertruida n •'dam 2-11-1842
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7» Johanna Josephina geb. A'dam 13-2-1845

(3.) -Willem. Kolk, geb, Haeelunne 1757, o t , A'dam 30-8-
-I7.6I, Maria .Eggerdes, gd. ald» .U-7-I73I, dr . yan
Steven - en Maria Boyse»

(2) Zie betreffende deze familie Eggerdes ook:
Testament van Jacob Eggerdes en Clara Elisabeth
(H)erbers echtelieden, wonende te H'lem (gehuwd
ald, IO-8-I698). Se testateur legateert aan: zijn
moeder Anna Willeke weduwe van Joost Eggerdes; zijn
broer Joost; zyn zuster Eva; ẑ jn neef Steven Egger-
des; zyn nicht Anna Eggerdes; zyn nicht Lena Egger-
des; zija. nicht Grietie Eggerdesj zyn neef Albert
Brenke en zyn nicht Catharina Brenke. 23-8-1719»
Hot» H.van .Eekhout te H-'lem. G.A. ald.

-Jan Beumer, gehuwd met Anna Eggerdes, Steven Egger-
des voor zich en a l s voogd over de vijf minderjarige
kinderen yan -zyn nicht Eva Brant verwekt by Leendert
Claasz, al len wonente te A'dam, ontvangen legaten
u i t handen van Catharina van Deuninge, weduwe van
Jacob .Eggerdee. 11-1-1734» Not.W,Baart t e E'lem,
G.A. ald.

BHBET (ILE..)

I Gerrit Maartense Breet (l), bleker, tr. Ie Berkenro-
de 3O-7-I713 I^jebeth Simons Gevers, bg» Heemstede
15-1-1739; tr. 2e ald, U-1O-.1739 Helena Pieters.

Uit het eerste huwelijk o.a.:
1, Simon gd. Berkenrode 30-10-1714
2. Joannes ,« «• 1- 5-1716
3» Cornelis (volgt II)

II Cornelis Breet, gd. Berkenrode 27-6-1724» bg» Heem-
stede 12-9-1799, tr* ald» U-I-I75O Marytje Aris
van Tulden, gb. Kederweert ? 1724, gb. Heemstede
5^.1810.

Uit dit
1* Gerrit gd. Berkenrode 8-11-1756
2. Itfede " "•' 11- 7-1760
3* Helena " " 2- 8-1763

(l) Weduwnaar van Lyabeth Simons, waaraan hy' drie kin-
deren had verwekt nameiyk Simon, die reeds getrouwd
is, Jan Breet oud 25 jaar en Cornelis Breet, oud 15
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jaar, ffitf verz.oekt aanstelling van voogden» 11-10-
1739» Weèsboek van Heemstede. ,R.A» H'lem.

BEUY5SEN (BÏÏYS).

I Godefridus Beuyssen, t r . Horst 2-2r-l696 Petroaella
Andryssen op de Jïïurmickhof*

I I Petrus Bensen, gd. Horst 3-12-1698, t r . ald. 2-5-
1730 Agatha Willems,

I I I Godefridus (Beusen) Buys, gd, .Horst 29-I-I73I, bg.,
H'lem 24-2-1771, t r , ald, .19-11-1758 Johanna Franse,
gb» Nederweert ? 17.30, bg* H-'lem 21-4-1806 „

Uit dit huwelijk:.:
1. Agie gd, H'lem 27^2-1763
2» Franciscufl " n l-lOr.1765

(wordt vervolgdj

X X

X

DE PBEDIKAHTENLIJST IN DE KED. HEEV. KEEK EB .UI2?S7UK(jir»B.)

Oer gewoonte getrouw hangt in de Nederlands Hervormde Kerk te Uitwijk
een zogenaamd predikahtenbprd. In hoeverre het daarop vermelde op juistheid
aanspraak kan maken is zeer moeilijk vast te stellen. Toch leek het mij ge-
wenst de gegevens welke er op vermeld staan grotere bekendheid te geven.Een
vergelijking van sommige vermeldingen met het in 1946 uitgekomen werkje ge-
titeld: Sleeuwijk en omgeving van 1594 tot 1654, door 6. de L(eeuw), in dat
jaar Ned.Herv.predikant te Sleeuwijk deed mij zien dat in de vermeldingen in
de 17e en 18e eeuw verschillende fouten aan te wijzen zijn. Het was dan ook
haast wel vanzelfsprekend dat getracht is de opsomming te corrigeren. Oit
was echter niet zo eenvoudig. Van Uitwijk is weinig bewaard gebleven. Blijkens
een aantekening in het eerste Actaboek is, in het jaar 1700, de pastorie ter
plaatse in vlammen opgegaan waarbjj alle vroegere aantekeningen verbrand zjjn».
Voor het tydvak liggende voor deze jammerlijke gebeurtenis z\jn we derhalve
aangewezen op aantekeningen uit andere bronnen. Allereerst komt het reeds
eerder genoemde werkje van Os. de Leeuw in aanmerking, verder de door hem
genoemde bronnen onder de nrs. 3, 4, 5 op blz. 3 van dit werkje. Tijdgebrek
noopte mij tot beperking, zodat ik afzag van het raadplegen der drie laatst-
genoemde bronnen. Wel raadpleegde ik voor het tijdvak 1700 tot plm. 1780
enkele boeken thans te Uitwijk aanwezig, zoals het Actaboek nr. 1 en Diaco-
nierekeningen 1697 yoy 1765 resp. inv. nr. 9 en 10. Deze onderzoekingen heb-
ben tot resultaat dat in het eerste gedeelte van de lyst verschillende wijzi-
gingen dienen te worden aangebracht. Deze zijn met noten aangegeven. Voor het
tijdvak na plm. 1780 heeft my de tijd ontbroken onderzoekingen te doen in nog
aanwezige boeken. Waarschijnlijk is evenwel, dat ook de vermeldingen na dat
jaar de toets van een onderzoek niet zullen kunnen doorstaan. Het is te wen-
sen, dat deze bijdrage aanleiding zal zijn voor hen, die onderzoekingen in het
Lana van Altena hebben te verrichten ook eens hun aandacht op Uitwijk geves-
tigd te houden.

Hieronder moge nu de predikantenlijst volgen.
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P K t U i K A N I t N L J

Gekomen van:

Cornelis Polletz ) ter Aa

Jan Willems ) 3 Heukelom
Abrahamus Torrentinus.) oando
Edmundus Billiehius ) Pouderoyen
Abraham Messu j|) Poortugaal
Bernhard v. Cleeff ) cand.
Petrus Muylman 7) 8) "
Didericus Reijnen 9) "
Corn. Groen v„ in

Prinsterer ) Heeze
Gualtherus 1'Alle-

mand cand.
Johannes Philippo "
Jan Martinus Petit "
Bernardus Stevens "
Samuel Gerhard

Emilius Jorissen "
Jhr.Willem Frederik

Trip van Zoutlandt "
Frans Wouter Smits "
Willem Callenbaoh »
Willem Koelman «
Johannes Cathalinus

Montijn Loenen (Vel.)
Dr, Serrit Oldeman Hall (Vel»)
R.O.C,Aitton Oosterwijk
Johannes Gerrebertus

Harthoorn cand.
Guillaume Johannes
Brutel de la Rivière Ressen (em,pr.

Johannes Keiler cand.
Meindert Niemeijer "
Willam Laurentius

Hermanides "
Antonie Hendrik de Wit "
Frangois Jacobus Pop "
Cornelis Hooijkaas "
Friedrieh Robert August

Héh'kels "
Garrit Cornelis Molenaar "
Lambertus Aria Snijders "
Gosse van der Meulen "
Dr.Gerrjt Jan Woldinga n

.J S T

In:

1607

1610
1619
1639
1678
1717
1735
1744

1777

1779
1781
1784
1790

1849

1855
1859
1862
1866

1870
1873
1876

1884

)1894
1903
1907

1915
1919
1928
1931

1935
1938
1940
1944
1947

U I T W IJ K

Vertrokken naar :

Capelle„Raam&donk,
tfasöik

Giesen-Oudkerk
overleden

emeritus
n

Lexmond. Lakerveld
overleden

emeritus

Hasselt
Cap. a/d IJssel
Nieuwpoort

emeritus

Doorn

Hattem
Baarn
Gaastmeer
Nieuwerkerk a/d IJssel

Sprang
Zd„ Beijerland
Melissant

Steenwijkerwol d

's-Gravenmoer
Bleskensgraaf
't Woud

Kleverskerke
Zoelmond
Spijk enisse
Brielle

Winschoten
Wijk bij Duurstede
Boskoop
Raamsdonkveer

In:

1610
1619
1638

1717
1734
1744
1776

1779

1781
1783
1789
1843

1855

1859
1862
1865
1868

1872
1874
1882

1886

1896
1907
1914

1918
1925
1931
1934

1937
1940
1944
1947

) In: Sleeuwijk en omgeving van Ds.de Leeuw:
Cornelis Polletz, gekomen 1607 van het Stigt vertrok naar Capelle 1609

) In: Sleeuwijk en omgeving van Ds. de Leeuw:
Jan Willemze Loenen, gekomen 1610 van Heukelum, vertrok naar Giessen-
Oüdkerk 1619.

) In: Sleeuwijk en omgeving van Os. de Leeuw:
Abraham Torrentinus (van de Beek of van der Beke), overleden 1637

) In: Sleeuwijk en omgeving van Ds. de Leeuw:
Edmundus Billiehius Henr.fil. gekomen van Aalt en Poederoyen (beroepen)
in 1640, overleden 1675,

) In: Sleeuwijk en omgeving van Ds.de Leeuw:
Abraham Messu Johann fil,gekomen 1680, beroepen uit de ambassade van
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Haer Ed.Gr.Mog. in Portugael den 10 July 1678 an negens hogen ouderdom
en belemmeringe in de tong emeritus verklaard den 1715. Overleden den
6 Augusti 1724.

6 ) Diaconierekening Uitwijk 1697-1738, Inv.nr, 9:
Bernhard van Cleaff V.D.M, teekent 4 Sept. 1717 aan dat hij bij zijn komst,
behalve gld. 1.16.8 nog enkele andere voorwerpen in de armenkist heeft
aangetroffen,

') Diaconierekening als voren:
Voor approbatie van het beroep van Ds. Muilman 5 September 1735 aan
Ds.Fok 40,-,- gld. betaald-.
Os. Muilman ondertekent 14 Januari 1744 de rekening van de diaconie nog.

8) Actenboek Nr, 1 Uitwijk, Inv.nr.l;
Petrus Muilman beroepen 18 November 1734, candidaat in de classis van
Oen Haag. Bevestigd 30 Augustus 1735 door zijn broeder Wigbold Muilman,
predikant te Brielle. Handoplegging door zijn vader Wigbold Muilman;
predikant te Oen Haag.

°) Actenboek als voren:
Didericus Reijnen, beroepen 10 Januari 1747, bevestigd 11 Juni 1747,
H\j overlijdt vóór 2 April 1777, op welke datum Cornelis Groen van Prin-
sterer predikant te Heeze bij Lienden beroepen wordt.

) Actenboek als voren;
C. Groen van Prinsterer verkrijgt emeritaat vóór 30 Juni 1779 op welken
datum collatie gedaan wordt voor Gualtherus 1'Allemand, proponent te
Rotterdam. Deze wordt 7 November 1779 bevestigd door Isaak Nederhouw
predikant te Sleeuwijk: handoplegging door de emerituspredikant van
Uitwijk C. Groen van Prinsterer, D3. Leemnans te Rijswijk en Os, Petrus
Fock te Loevestein,

x x x x x x x

VADERSNAAM MET E M S WEER TOEGESTAAN

Belangrijke beslissing van het Gerechtshof te Leeuwarden.
In "De Gemeentestem11 van 27 Mei j.l. lezen wij het volgende:
5o Toevoeging voornfcam Siebrens.
Het Gerechtshof enz.

Gezien het op 2 Sept. 1949 ingediend verzoekschrift en het afschrift
van een beschikking van de Arrondissements-Rèchtbank te Groningen d.d. 22
Juli 1949, waarbij het verzoek van requestrant (Siebren Ritserd van den B.)
hem toestemming te verlenen om aan de naam van zijn dochter "Eke" als tweede
voornaam toe te voegen "Siebrens", is gewezen van de hand, zulks op grond,
dat de naam Siebrens niet voorkomt in de kalender of in de oude geschiede-
nis, noch als voornaam van overoude tijden af gebruikelijk en algemeen erkend
is geweest;

Overwegende, dat requestrant deze beschikking terecht in appèl be-
strijdt;

Overwegende toch dat het Hof uit eigen wetenschap bekend is, dat in
de provincie Friesland en Groningen in overoude tijden, althans sedert de
15e eeuw, algemeen gebruikelijk is geweest om aan de kinderen de voornaam
van de vader met een s te geven, soms ook met daarop gevolgde geslachtsnaam
(bijv* Peter Sijbrens Auckema);
dat in de 15e eeuw dit gebruik bestond zowel bij dochters als bij zoons, al
werd in sommige gevallen behalve een s nog dr. (dochter) daarachter ge-
plaatst;
dat bij deze gewoonte niet is te duchten, dat een voornaam als geslachtsnaam
wordt binnengesmokkeld, aangezien dit patronymicum in elk geval in de daar-
op volgende generatie niet voorkomt;

Dat derhalve het verzoek van requestrant - als op wettige bepalingen
gegrond - alsnog zal moeten worden ingewilligd; enz.
Gerechtshof,Leeuwarden 12 October 1949. -
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De beslissing door het Gerechtshof te Leeuwarden genomen is zeer belangrijk,
want hierdoor kan een eeuwenoude traditie, na een onderbreking van ong. 60
jaren, weer worden voortgezet.
Sedert de 12e en 13e eeuw was het in de lage landen aan de zee gewoonte om
het kind naast de voornaam ook de vadersnaam mee te geven. Dit gebruik hand-
haafde zich ook toen allerwege in Holland geslachtsnamen werden ingevoerd en
ook na 1811 toen de geslachtsnamen verplicht werden. In het laatst van de
vorige eeuw werd de vadersnaam - als zijnde overbodig - bij de Burgerlijke
Stand niet meer ingeschreven. Het gerechtshof ,yan. 1950 blijkt echter andere
opvattingen te hebben en stelt de traditie boven administratieve bezwaren,
waardoor het weer mogelijk is om de vadersnaam te voeren, waarmede de band
tussen de vader en de kinderen duidelijker tot uitdrukking komt.
Wij als genealogen, gewend aan de vadersnaam van onze voorouders, kunnen dit
besluit van harte toejuichenf daar hier terug gewonnen is. dat reeds verlo-
ren was gegaan. Hulde aan Siebren Ritserd en het Gerechtshof te Leeuwarden!

W. Tsj. Vleer.

B E S T U U R S M E D E D E L I N G E N

G IET '"OÏÏS VOORGESLACHT'1

Het verheugt ons aaa onze leden in de provincie Zuid-
Holland t e kunnen mededelen> dat wy met h e t dagelijks be -
s tuur van de vereniging "Ons Voorgeslacht" t e Rotterdam
een overeenkomst getroffen hebben, waardoor wederkerig de
leden van beide verenigingen zul len worden uitgenodigd
t o t bywoning van de door een der beide verenigingen ge -
organiseerde contactbyeenkomsten, lezingen, enz.

Voorts kunnen voortaan a l onze leden, d ie belang
hebben by onderzoek in de provincie Zuid-Ho Hand gebruik
maken van de verzamelingen van "Ons Voorgeslacht", doch
zy zul len z ich daartoe hebben t e wenden t o t de Sec re t a r i s
der F.G.y», de Heer A-Jlf.Brave, onder byvoeging van 20 e t .
aan pos tzege ls . Onze s e c r e t a r i s zendt het verzoek of de
vraag door aan "Ons Voorgeslacht", Rechtstreeks door l e -
den der H.G.V» aan "Ons Voorgeslacht" ger ichte verzoeken
zul len onbeantwoord blüven»

Een en ander geschiedt op r e c i p r o c i t e i t s b a s i s , zodat
de leden van "Ons Voorgeslacht" ook gebruik kunnen maken
van onze verzamelingen, resp» van onze Contactdienst en
dan v i a de s e c r e t a r i s van hun vereniging»

Bovenstaande regel ingen zijn voorlopig a l s proef i n -
gevoerd en zul len bij slagen van de proef worden bes ten-
digd, resp* za l beiderzyds ge t rach t worden dè samenwer-
king nog nauwer t e maken»

Het Bestuur.
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WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN OP DE NUUWERLIJST OER LEOEN VAN OE CONTACTDIENST
" d.d. Januari '1950. ;

Adreswijzigingen:
625 Mw. C.A.Smeets-Verkerk,
Aanvullingen;
355 F. Renou
356 A.Mendes da Costa

thans: Berkendaal 197, Rotterdam-Z.

Vaartweg 1
Van Marumstraat 12

Hilversum
Utrecht

Nieuwe leden:
267 J.van Dort
651 G. Veth
652 J. Mac Lean
653 FoJ,J.M,Haakman van

dèn Bergh
654 C.J.Pietersen

Achillesstraat 112
Oude IJselstr. 1 1 "
Ie Midd»Uandstr.58b

Westerhoutstraat 6
Kerkstraat 232

Breda
Amsterdam-Z.
Rotterdam
Haar leut-Z.
Amsterdam-C.

B e r i c h t v a n d e C o n t a c t - D i e n s t .

Als een voor de leden verheugend bericht kan ik hierbij bekend maken, dat
het tijdperk van achterstand in de Contact-berichtgeving, nu geheel achter
de rug i s . Dit betekent, dat voortaan de inkomende R-kaarten dadelijk in be-
handeling kunnen worden genomen, en de inzenders hiervan, voor zover in Ne-
derland woonachtig, het resultaat van de opsporing der voor hen belangrijke
contacten, meestal reeds na weinige dagen kunnen tegemoet z ien. Voorbij, en
hopenlijk voor altijd voorbij, deze noodwendige periode van het maandenlange
wachten op de zozeer begeerde Contactkaarten I

Er zijn nog enige leden, aan wie ik ter invull ing een of twee R-kaarten toe-
zond, en welke ik nog n ie t terug ontving; deze leden worden hierbij vriende-
lijk uitgenodigd, d i t alsnog wel te wi l len doen.

Naar aanleiding van bij mij ingekomen aanvragen, merk ik ten s lot te nog op,
dat de latere Contact-nummers, volgende op onze l i jst van Jan. 1950, gere-
geld gepubliceerd zijn in ons Maandblad, en wel vanaf April 1950.

Op ién Contact-nummer w i l ik nogmaals de aandacht vestigen, n l . No. 295,
want d i t is n i e t de Heer Renssen, maar: K.van der Tak, Alb.Cuypstr.
35, Amersfoort, zoals destijds reeds in een speciaal-bericht op de omslag
van Het Februari-nummer werd bekend gemaakt.

0e Administrateur der Contact-Dienst,
E.J.D. de Munck :

Kenaupark 35, Haarlem.

In de Genealogisch-Historische Reeks van "Onze Geslach-
ten" Is als afl.II een "Apothekersrnunmer" verschenen,
yerzorgd. door de heer W.F.Daems. Hy behandelt daarin
•«De archieven van het Geneeskundig Staatstoezicht in
Noord-Holland en hun waarde voor de genealogie"» Toorts
verscheen eveneens af 1» III, getiteld: "Genealogische
Bronnen11. .Verschillende medewerkers schreven hierin over:
Wandelingen door de genealogieën Hagoort en van Aken; .
Dé eerste generaties van het gesliacht Houwer (jffialöek
Houwer en de jonge töulock Houwer); D e afstamming van het
geslacht Rienstra én waaraan zy haar naam ontleent; Het
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wapen ran het Westfriese geslacht Stolpj Overzicht van de
genealogieën voorkomend in van Hoogstraten1 s Algemeen
Woordenboek; Ie ts over muurankers. Genoemde afleveringen
zyn te verkrygen by het Secretariaat! H» JSJachielsen, "loos-
drechtseweg I64, Hilversum»
Prys voor leden N....GU7. 50 cent, voor niet-leden 75 cent.

YRkQMBSJSBJM

Deze rubriek staat ten dienste van een ieder, di« nret zijn onderzoek
is vastgelopen, dan wel diegenen, die met andere personen verbinding zoe-
ken op genealogisch en heraldisch gebied.

De vragen zijn ui ts lui tend in te zenden aan de Redacteur van Gens
Nostra, Postbus 9763 Amsterdam-C.

Deze rubriek is ui ts lui tend bestemd voor de leden der N.6.V.

Ik treed gaarne in correspondentie met afstammelingen van:
Leenhart Michiel Schultinck,

die in 1500 in Steenwijk leefde.
Zijn er ook Schult in(c)k's in het Noorden of Oosten des lands die in hun
voorgeslacht belang stel len en daartoe reeds stappen hebben verricht?
Gegevens omtrent deze families zijn bij mij, van wie ook. van harte welkom,

Felix H= de Jong=
Oudshoornsrweg 3
Alphen a.d„ Rijn o

Gegevens gevraagd betreffende

Willem Oskam

geboren ongeveer 1702, gehuwd te Lekkerkerk 18-2-1724 met Gerrigie Bal te.

J.C.Oskam
Prins Hendrikstraat 3 B
Alphen a.d. Rijn.

De Vreemt / Devreem
Zijn er gegevens over deze familie bekend? Betekent de naam "de vreemde",
"de vreemdeling", of is er 'n andere verklaring mogelijk ?

Mijn betovergrootmoeder Helena de Vreemt (Devreem) werd geboren te Ochten,
gedoopt aldaar 24 Mei 1761; plaats en datum van overlijden onbekend.
Haar ouders reunis de Vreemt en Steventje Budding waren te Ochten gehuwd
18 Dec. 1746.

J.L.van E£,
Utrechtseweg 165,
Oosterbeek
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