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Bijdrage tot de Genealogie van het Geld.-Achterhoekse
Geslacht Banning(h) (slot)

Uit dit huwelijk :
1. Marie Cathérine Marquérite Justine Banning, geb. Ixelles

10 Sept. 1873, f ald. 16 Febr. 1939. Met haar stierf de Zuid-
Nederlandse tak van het geslacht-Banning uit. (Zij legateer-
de aan het Koninklijk Leger Museum te Brussel een groot por-
tret in olieverf van haar beroemde vader, benevens al zijn de-
coratieën, zijn boeken en twee zilveren inktpotten, geschen-
ken van de Belgische Regering, van Victoria, koningin van
Groot-Brittanië en van Léopold II, koning der Belgen).

2. Dr. Eugène .Francois Joseph Michel Banning geb. Ixelles
29 Sept. 1875, doctor i. d. rechten en bibliothecaris v. d.
Kamer v. Volksvertegenwoordiging, f ald. 16 Mrt 1904.

Vb. Marie Alphonse Joseph Hubert Banning, geb. St. Truyen 23 Oct.
1844, directeur-honoraire v. h. Belgische Ministerie v. buitenlandse
zaken, kapitein der infanterie i. h. Belg. leger, officier i. d. Orde
v. Koning Léopold, begiftigd met de Noordster v. Zweden en het
Burg. Kruis Ie kl., f Ixelles 2 Dec. 1938, tr. Ie Ostende 26 Mei
1894 Thérèse Ferdinande Emma Lorent, geb. Brussel 20 Nov.
1856, f Ixelles 21 Jan. 1895, tr. 2e Gent 25 Febr. 1897 Marie Amé-
lie Léopoldine Ghislaine Thomas, geb. Gent 5 Febr. 1862, d. v.
Eduard en v. Marie Verstraete.

Uit dit huwelijk :
1. Jean Hubert Emile Marie Emmanuel Banning, geb. Ixelles

5 Jan. 1898, technicus, f Brussel (motorongeluk) 29 Juli 1930.
2. Marguerite Elise Hubertine Marie Ghislaine Banning, geb.

Ixelles 25 Nov. 1899, f Brugge 15 Aug. 1934, tr. Ixelles
29 Juni 1933 dr Henri Thomas, geb. Brugge 23 Apr. 1901,
doctor i. d. rechten en notaris, z. v. Gabriël en Isabelle Vincke
(Brugge).

Ilb. Gerhardüs Banningh, ged. Ulft 13 Oct. 1711, begr. Wehl 21 Sept.
1744, tr. ald. 17 Jan. 1739 Maria van Uhm, begr. Wehl 23 Nov.
1743.

III. Joannes Banningh, ged. Wehl 26 Dec. 1742, burger van Utrecht
(1776), f ald. 14 Jan. 1824, tr. Ie Utrecht 8 Febr. 1777 Theresia
Johanna van der Angenent,. f ald. 4 Apr. 1805, tr. 2e Utrecht
8 Febr. 1806 Joanna de Valk, f ald. 1 Mei 1811.

IV. Gerardus Banning, ged. Utrecht 17 Apr. 1779, boekverkoper, „Ach-
ter het Stadhuis" te Utrecht, stichter van de nu nog bestaande fir-
ma Boekh. Wed. J. R. van Rossum, buurtschout, f Utrecht
26 Aug. 1829, tr. ald. 23 Nov. 1805 Barbara van Rossum, geb.
Wijk bij Duurstede 8 Nov. 1771, f Utrecht 26 Nov. 1843, d. v.
Hendrikus en Cornelia van Hazendonk ; zij hertrouwt Utrecht 17
Aug. 1831 Jacobus van Rossum, logementhouder, z. v. Wilm. en
v. Hermina Middelweerd.

C
I. Wessel Banningh, tr. Ulft 10 Mei 1705 Joanna Tychelhoven.
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Uit dit huwelijk o.a. :
1. 'Theodorus Banningh, volgt II.
2. Jan Banningh, geb. Ulft, burger van Utrecht 18 Juni 1749,

eigenaar van huizen en gronden te Utrecht, o.a. v. h. veer-
huis „Het Wycksche Veerschuytje", f ald. 18 Juli 1793, tr. Ie
Utrecht 13 Jan. 1742 Petronella van der Angenent, wed. van
Hendrik Banningh, tr. 2e Utrecht 5 Mei 1753 Geertruida
Smit, f ald. 6 April 1788.

II. Theodorus Banningh, ged. Ulft 19 Aug. 1708, tr. Ie Utrecht
8 Mei 1734 Grietjen Joosten van den Hoven (van Alphen), f ald.
10 Febr. 1745, tr. 2e Utrecht 3 Juli 1745 Johanna van Selst, tr.
3e Utrecht Wilhelmina van Kempen.

III. Theodorus Banningh, ged. Utrecht 1 Febr. 1759, burger van
Utrecht 15 Juni 1796, eigenaar van het veerhuis „Het Wijcksche
Veerschuytje", boekverkoper „Achter-Twijnstraat" ald., f Utrecht
29 Jan. 1838, tr. Ie ald .19 Juni 1796 Huberta van den.Born, d. v.
Mattheus en v f ald. 8 Sept. 1799, tr. 2e Utrecht 8 Aug.
1801 Maria Euphemia Banningh, ged. ald. 9 Jan. 1778, f Utrecht
22 Juni 1866, d. v. Jan Banningh en v. Theresia Johanna van der
Angenent.

Uit het 2e huwelijk o.a. :
1. Johannes Theodorus Banning, ged. Utrecht 27 Mei 1802,

R.K. priester, trad als pater Alvarus i. d. Orde v. St. Domi-
nicus, kapelaan te Rotterdam (Kerk-Steiger).

IV. Hendricus Adrianus Banning, geb. Utrecht 25 Aug. 1818, schrij-
ver en literator, stichter en eerste leider v. h. dagblad „Het Huis-
gezin", hoofdredacteur van de „Katholieke Illustratie", stichter v.
h. tijdschr. „Het Dompertje van den Ouden Valentijn", redacteur
van de Leesbibliotheek voor Christelijke Huisgezinnen, ridder in de
Orde van Oranje Nassau, begiftigd door Paus Leo XIII met het
gouden ere-kruis „Pro Ecclesia et Pontifice", f Vught, h. „De
Braaken", 10 Jan. 1909, tr. Utrecht 31 Mrt. 1847 Christina Gerar-
dina Meulman, geb. Groningen, 26 Dec. 1819, f Vught 15 Mrt.
1895, d. v. Bernardus en v. Geertruida van Alphen.

Uit dit huwelijk :
1. Maria Euphemia Banning, geb. Utrecht 22 Febr. 1848, f

Ammerzoden 3 Oct. 1908, tr. Ie Vught 26 Nov. 1879 dr
Joannes Gerardus Bruns, geb. Amsterdam 22 Apr. 1836,
officier v. gezondheid Ie kl., begiftigd met de Militaire Wil-
lemsorde, f Eersel 2 Juli 1897, z. v. Willem Joseph August
en v. Sabina Maria Heuveldop, tr. 2e Ammerzoden 1 Mei
1899 Martinus Karel Hoogen, geb. Oef feit 20 Nov. 1852,
burgemeester van Ammerzoden, f ald. 27 Mrt. 1926, z. v.
Bernardus en v. Maria Laarakkers ; hij hertr. Cecilia Gertru-
dis Eisen.

2. Thecla Maria Banning, geb. Utrecht 19 Mei 1850, f ?
3. Antonius Johannes Banning, volgt V. . .
4. Hendricus Adrianus Banning, volgt Vbis.
5. Christina Gerardina Banning, geb. Utrecht 17 Apr. 1856,
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f Haarlem 4 Aug. 1914, tr. Vught Petrus Wilhelmus van
den Berg, geb. Haarlem, f ald.

6. Theodorus Antonius Maria Banning, geb. 1858, f 's-Her-
togenbosch 13 Oct. 1873.

7. Bernardus Banning, f ?
8. Pius Maria Banning, volgt Vter.

V. Antonius Johannes Banning, geb. Utrecht 14 Jan. 1852, fabrikant
te Noordwijk, f Vught 5 Mei 1901, tr. Vught 22 Apr. 1884 Fran-
cisca Adriana Kuypers, geb. 's-Hertogenbosch 30 Nov. 1851, f
Bemmel 27 Dec. 1920, d. v. Johannes en v. Petronella Antonia van
Ravesteyn.

Uit dit huwelijk :
1. Christina Gerardina Maria Banning, geb. Noordwijk-binnen

12 Nov. 1888, onderwijzeres (Helmond).
2. Ludovicus Antonius Maria Banning, volgt VI.
3. Gerardus Joannes Maria Banning, geb. Vught 13 Febr. 1891,

f ald. 5 Juli 1891.
VI. Ludovicus Antonius Maria Banning, geb. Vught 27 Nov. 1889,

rustend boekdrukker, tot 1938 eigenaar van de boek- en kunst-
drukkerij ,,St. Jan" te 's-Hertogenbosch, tr. ald. 10 Nov. 1920 Em-
ma Theodora Struyck, geb. Breda 10 Nov. 1882, d. v. Henricus
Franciscus en Anna Maria Hubertina Berghof (Amsterdam).

Uit dit huwelijk :
1. Christina Theresia Maria Banning, geb. 's-Hertogenbosch

20 Mei 1925.
Vbis. Hendricus Adrianus Banning, geb. Utrecht 25 Aug. 1853, koop-

man, f Rotterdam 29 Mei 1901, tr. Anna Maria Josephina Spee,
geb. 's-Hertogenbosch 23 Nov. 1862, f Rotterdam 2 Mrt. 1928.

Uit dit huwelijk :
1. Henricus Adrianus Maria Banning, geb. Antwerpen 27 Juni

1887, f Vught 11 Aug. 1905.
2. Petronella Christina Leontina Helena Maria Banning, geb.

Antwerpen non i. d. Orde v. d. Arme Zusters v.
h. Goddelijk Kind (Edarn, Klooster „Koningshoeve").

3. Alice Elisabeth Lambertina Maria Banning, tr. A. Sprangers,
commies a. d. Rechtbank te Utrecht.

4. Arthur Antonius Ludovicus Josephus. Banning, waarschijnlijk
naar Brazilië vertrokken.

5. Herman Thecla Banning, geb. Antwerpen, broeder i. d. Orde
v. O.L.V. v. Lourdes (Heilo).

Vter. Pius Maria Banning, geb. Amsterdam 18 Febr. 1865, handelsagent,
tr. Rotterdam 31 Mei 1900 Catharina Gerardina Helena Wage-
naar, geb. Oud-Kralingen 19 Dec. 1874, d. v. Henricus Albertus
en v. Johanna van der Boom (Geertruidenberg).

Uit dit huwelijk :
1. Thecla Maria Josephina Banning, geb. Rotterdam 30 Mrt.

1901, f.ald. 26 Aug. 1901.
2. Henricus Adrianus Antonius Maria Banning, geb. Rotter-

dam 9 Mei 1903, student a. h. seminarie „Hageveld", f Geer-
truidenberg 22 Jan. 1922.
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3. Catharina Christina Antonia Maria Diederika Banning, geb.
Rotterdam 11 Oct. 19Ö4, werkzaam i. d. Derde Orde der
paters Franciscanen ('s-Gravenhage).

4. Maria Thecla Christina Willibrorda Banning, geb. Rotter-
dam 7 Nov. 1910, tr. Geertruidenberg 2 Aug. 1932 Antonius
Izaak Reijerse, geb. Hilversum 27 Nov. 1907, bouwkundige,
z. v. Gerrit en v. Aleida Petronella van Wijk (Driehuis gem.
Velsen).

5. Petronella Maria Antonia Banning, geb. Amsterdam 15 Nov.
1913.

6. Thecla Maria Antonia Christina Banning, gèb. Haarlem
30 Sept. 1915, non in de Orde der Zusters v. Liefde v. Ö.L.V.
Moeder v. Barmhartigheid (Tilburg).

7. Pius Maria Joseph Banning, geb. Rotterdam 28 Nov. 1917,
employé a. h. hoofdkantoor der Staatsmijnen (Heerlen).

Groenlo, „Banninghof", Maart 1951.

F. J. H. WEYN BANNINGH.

RECTIFICATIE.
Dr E. Th. J. H. Banning (Va) stierf Ixelles 13 Juli 1898 en niet 1878,

zoals absusievelijk in het vorig no. werd vermeld.

Het geslacht „Van Oudshoorn" (vervolg)
Tusschen 1338 en 1339 regelt hij met nog een paar Edelen, als ge-

volmachtigde van de Graaf, het onderhoud van de dijken in West-
Friesland, (zie van Mieris II pag. 614).

Den 5en Februari 1339 treedt hij op als getuige van de Graaf en
op 6 Jan. 1340 als diens Raad. (zie van Mieris II pag. 630).

21 Aug. 1341 sluit hij namens de Graaf een overeenkomst met
Hasine Coenekoop in Waddinxveen. (zie van Mieris II 654).

Op 28 Mei 1342 vinden wij hem weder onder 's-Graven raden (van
Mieris II pag. 656). 7 December van dat jaar heeft hij buiten Am-
sterdam voor de Graaf een windmolen doen maken, (zie S. van Leeu-
wen Dl. II pag. 1045),

21 Jan. 1345 zegelt hij met de Graaf als lid der Ridderschap van
Noord-Holland. Rijnland, hoewel een afzonderlijk Baljuwschap lag in
Noord-Holland. (Mieris II 691).

Heer Willem was nu op het toppunt van zijn grootheid en aanzien
gekomen. In 1345 sneuvelde Graaf Willem IV in Friesland en daar
hij geen kinderen naliet kwam Holland aan zijn zuster Margriet, echt-
genoote- van Lodewijk van Beijeren, Keizer van Duitschland.

Met haar komst in Holland ontstonden de Hoekse en Kabeljauwse
partijen.
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Heer Willem van Outshoorn behoorde tot de partij der Hoekschen,
dat was de partij van Keizerin Margriet en dit pleit voor zijn eerlijk-
en rechtvaardigheid, want ongetwijfeld was het recht aan haar zijde.
Toen echter de Keizerin in 1350 bij Zwartewaal op de Maas, de strijd
verloren had en de vrede werd gesloten, kwamen de Hoeksche edelen
in het gedrang, zoo ook Heer Willem van Outshoorn. Zijn leengoede-
ren werden in 1351 door Hertog Willem van Beijeren verbeurd ver-
klaard en in 1354 verkocht.

Oudshoorn en Aarlanderveen kwamen in het bezit van Arnold of
Arent van Amstel en Isselsteijn een trouw aanhanger der Kabeljauw-
sche partij, die er door graaf Willem V (Hertog Willem van Beijeren)
mede beleend werd. Deze Arent was gehuwd met Maria, bastaard-
dochter van Gery van Henegouwen, bisschop van Utrecht.

Hij overleed in 1363 en werd opgevolgd door zijn dochter Guijotte,
getrouwd met Johan heer van Egmond, overleden in 1369. Uit deze
echt werden o.a. geboren Catharina en Bertha van Egmond, van wie'
de eerste met Bartholomeus van Raephorst, ridder en de tweede met
Gerrit, heer van Culemborch gehuwd was.

Het schijnt uit een akte van 16 Aug. 1393, dat Bertha de Ambachten
Oudshoorn en Aarlanderveen aan haren man had ten huwelijk gebracht.
Door de heeren van Culemborch werden de Raephorsten ermede be-
leend. De beide ambachten bleven meer dan 100 jaar in het bezit der
Raaphorsten, totdat ze door hen werden verkocht aan Roeland Lefevre,
Heer van Heemstede en van hein kwamen op zijn nicht Anne de Ba-
bincourt, vertoevende aan het Hof te Madrid.

Toen werden deze heerlijkheden door de Staten geconfisceerd en delg-
den deze daarmede de schuld die zij in 1584 aan Ernst van Mandersloo,
Veldmaarschalk, moesten voldoen d.w.z. slechts gedeeltelijk. Van Man-
dersloo werd in dat jaar met de Ambachten Oudshoorn, Gnephoek,
Aarlanderveen benevens het huis te Rinenburgh onder Hazerswoude be-
leend. Zijn erfgenamen verkochten die goederen aan Vrouwe Marga-
retha van Mech'elen. Daarna kwamen zij in 1621 aan Hugo Spiering en
in 1627 kocht de Amsterdamsche Burgermeester Cornelis de Vlaming
van Oudshoorn de Ambachtsheerlijkheid Outshoorn en Gnephoek. (Men
kan hierover nalezen : ,,De tegenwoordige staat van Holland" Dl 6 pag.
260 en volgende, alsook het Leidsche Jaarboekje 190 en van der Aa
Aardrijkskundig Woordenboek.).

Wouter van Gouthoeven verhaalt in zijn kroniek dat hij na zijn val
leekebroeder in de abdij van Egmond werd en uit het Necrologum Eg-
mondanum blijkt dat hij bij testament 5 pond 's-jaars voor het heil
zijner ziel aan het klooster besprak. Hij stierf 6 Januari 1352 en werd
te Haarlem bij de predikheeren begraven.

Hij had zooals wij reeds zagen uit zijn eigen goederen te Aarlander-
veen een Capel gesticht en met inkomen begiftigd.

Den 31 sten December 1329 bevestigde Graaf Willem III de Lij f-
tocht door Willem van Outshoorn aan zijn vrouw Jonkvr. Dierck Claesse
gemaakt, (haar familienaam wordt in de oirconde niet genoemd.). (Reg.
EL 1 fol. 27, fol. 96, 97, EL 2 fol. 97).

Heda en ook Arent van Bugel geven hem tot zoon ' •
]ACOBUS, die een zoon naliet genaamd
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GI]SBERT, welke op zijn beurt wederom een zoon had genaamd
OTTO van Outshoorn, die de stamvader werd van de Amsterdamsche
familie D E V L A M I N G V A N O U T S H O O R N ; (? zie blz.
54, 19e regel van onderen. Red.), maar behalve voornoemde Jacobus zal
Heer Willem wel een zoon gehad hebben die naar zijn vader Dirck ge-
heeten zal zijn geweest.

In geen geval kan dit Dirck van Outshoorn zijn die in 1407 werd
beschreven om met twee mannen den Graaf van Woudrichem te komen
helpen. Hij kan hoogstens heer Willems kleinzoon of diens achterneef
zijn geweest, in dat geval een kleinzoon van Heer Willem 's broeder
Dirck.

Van Gijsbert worden nog vermeld twee andere zonen n.l. heer
EVERARD, ook genaamd van Diemen, die volgens sommigen op 8
April 1390 kinderloos overleed en
]ACOBUS, van wien verder niets wordt medegedeeld.

Nu bleek mij uit een Charter of oirconde, behoorende tot het archief
van het in 1573 verwoeste klooster der Regulieren te Leiderdorp be-
rustende in het stadsarchief te Leiden, dat in 1428 een JAN Jacobsz.
van Outshoorn, kloosterbroeder der Regulieren te Leiderdorp was en
dat toen bovenbedoeld charter bezegeld werd door Jan Jacobsoens/
Oom en Voogd :
DIRCK van Outshoorn. Deze was dus een man van aanzien in die
omgeving en denkelijk in Leiderdorp en nabuurschap in Rijnland.gegoed,
wat te meer waarschijnlijk wordt, omdat dit stuk mede wordt bezegeld
door Dirck van Alcmade, die beslist in Leiderdorp goederen bezat.

Deze Dirck nu kan dezelfde zijn die in 1407 voor Woudrichem moest
komen. Daar er echter tusschen Heer Willem 's lijftochtmaking en het
bezegelen van dit charter honderd jaren liggen, moeten wij wel aanne-
men dat deze een zoon van Gijsbert of van Jan Dircksz. den schout
van Nieuwcoop is geweest.

Van hem dus zullen de van Outshoorns die Rijnland hebben helpen
bevolken afstammen, hoewel het niet uitgesloten is, dat Jan van Outs-
hoorn de kloosterling, broeders en zusters heeft gehad, met andere woor-
den, dat Jacob Gijsbertszoon nog andere wettige nakomelingen heeft
nagelaten. Deze Dirck van Outshoorn zegelde met de drie posthoorns,
een in;die dagen onbetwistbaar bewijs van zijn afstamming uit het oude
ridderlijk geslacht.

Met hem sluiten wij dit eerste fragment af.
N.B. De onder de bijlagen opgenomen copie van de leenakte van het
huis Rinenburch, is voor ons van het grootste belang, omdat uit die
akte blijkt, dat dit goed erfelijk en onversterfelijk was zoolang er af-
stammelingen van Heer Dirck van Outshoorn waren, eerst daarna zou
het weder een kwaad leen worden. Uit die erfelijkheid in alle liniën
volgt, dat al werden Heer Willems Ambachten verbeurd verklaard,
Rinenburch toch in dit geslacht is gebleven zoolang er van Outshoorns
waren, die zich niet verdieden of om andere redenen dit goed niet kon-
den bewonen of behouden.

Zeker is het ongetwijfeld dat er velen in de dorpen Outshoorn, Al-
phen a. d. Rijn, Koudekerke en Hazerswoude min of meer gegoed zijn
gebleven, zij het dan ook met weinige morgens lands.
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Ik wil hierbij nog opmerkzaam maken op het feit, dat de Raephorsten,
die met Outshoorn en Aarlanderveen beleend zijn geweest, afstamden
van Machtelt Dirksdochter van Outshoorn, hierboven vermeld en dat
de naam „Adriaan" een in de familie van Raephorst veel malen voor-
komende was, vandaar dat het ons niet verwondert in het begin en eind
der 16e eeuw een Leendert Adriaensz en een Gerrit Adriaensz van
Outshoorn tegen te komen.

Wat betreft het huis Rinenburch, dit werd in 1420 in den oorlog tus-
schen Gravin Jacoba en haar oom Jan van Beijeren, verwoest ; later
herbouwd, doch in of omtrent 1700 vervallen en gesloopt.

Sindsdien boerderij.
(Wordt vervolgd.).

GENEALOGISCHE FRAGMENTEN
door L. J. Malherbe (vervolg)

DE JAGER (R.K.)

I. Simon de Jager, tr. N.N.
Uit dit huwelijk :
1. Bartel, volgt Ha
2. Pieter, volgt Ilb.

Ha. Bartel Simons de Jager (1), gb. 1704, bleker, ol. 1761, tr. Ie 1736
Jannetje Lammers ; tr. 2e Óverveen 26-6-1739 Helena Leenders (2)
gb. 1717, bg. Óverveen 22-7-1781.
Uit dit huwelijk :
1. Engeltje, tr. Jacob van Rossum.
2. Simon (3) gd. Óverveen 4-2-1753, bg. Bloemendaal 18-6-1805.

Ilb. Pieter de Jager, gb 1711, bg. H'lem 26-7-1779, tr. Berkenrode 27-
10-1743 Martijntje Borgs (4), gb. 1711, bg H'lem 15-8-1781.

(1) testament van B. S. de Jager en H. Leenders. 17-8-1738, Not.
W. Baart te H'lem. G. A. ald.

— testament van B. S. de Jager en H. Leenders. 15-12-1743, als
boven.

— verklaring van B. S. de Jager, oud 46 a 47 jaar en Helena Leen-
ders, oud 34 jaar, echtelieden. 1-11-1751. Not. N. Gallé te
H'lem. G. A. ald.

(2) Teunis Janse toont het testament, door Helena Leenders met
haar overleden man B. S. de Jager op 15-12-1743 gepasseerd
voor Not. W. Baart te H'lem. 10-12-1761. Weesboek van Tet-
terode. R. A. H'lem.

— testament van H. Leenders, weduwe van B. S. de Jager. 24-2-
1770. Not. J. Elout te H'lem. G. A. ald.

— Ary van der Pond verkoopt een obligatie van f 700.— aan H.
Leenders weduwe B. S. de Jager. 5-9-1772. Not. N. Gallé te
H'lem. G. A. ald.
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— Inventaris en verdeling van de boedel van H. Leenders weduwe
B. S. de Jager. 3-12-1781. Not. A. de Genestet te Tetterode.
R.A. H'lem.

(3) Simon de Jager verkoopt twee obligaties elk van f200.— uit
de boedel van zijn moeder. 6-1-1784. Idem een obligatie van
f 700.—. 27-12-1784. Not. J. Schouten te H'lem. G. A. ald.

(4) Testament van Martijntje Borgs, wonende aan het Spaarne
bij het Amsterdamse buitenveer te H'lem, wed. van Pieter de
Jager. Zij vermaakt de helft van haar goederen aan haar over-
leden mans nichten en neef Engel (tje) de Jager, vrouw van
Jacob van Rossum en Simon de Jager, enige kinderen van Bar-
tholomeus de Jager, alsmede aan Maria van der Pol, enige na-
gelaten dochter van Maria de Jager, in huwelijk verwekt bij
Jacobus van der Pol, allen wonende te Tetterode. 7-8-1779.
Not. J. Schouten te H'lem. G.A. ald.

KAASKAMER (Prot.)

I. Jan Jansz., kistemaker en poorter te A'dam.
II. Pieter Janse Kaaskamer (1) gb. A'dam 1656, vlotschuitvoerder, bg.

ald. 19-9-1727 (Oude Kerk), tr. Ie ald. 13-12-1678 Jannetie Coy-
mans (2), gb. ald. 1661, bg. ald. 14-1-1699; tr. 2e ald. 14-5-1702
Jannetie Martens van Swieten (3) gb A'dam 1664.
Uit het eerste huwelijk :

1. Helena, gb. 1681, tr. A'dam 1701 Gerbrand Mol.
2. Abraham, bg. 1683, tr. A'dam 1709 Geertuy Lucas.
3. Anna, gb. 1685, tr. A'dam 1709 Meynders Lucas.
4. Jan, gb. 1687, ol. Texel 1703.
5. Janneke, gb. 1691, tr. A'dam 1717 Jacob van Swieten.
6. Grietje, gb. 1693, tr. A'dam 1722 Jacob van Laar.
7. Pieter gd. A'dam 15-11-1696.

Uit het tweede huwelijk :
8. Aeltie gd. A'dam 1-2-1705.
9. Cornelia, gd. A'dam 20-6-1706.

10. Jannetie, gd. A'dam 2-1-1708.
11. Jan.gd. A'dam 3-8-1710.

(1) Koopt een huis in de Schipperstr. te A'dam. 19-11-1711. Kwijt-
scheldingen. G. A. A'dam.

— Testament van P. J. Kaaskamer en J. M. van Swieten. 7-11-
1724. Not. P. Schabaalje te A'dam. G. A. ald.

(2) zie: Vorstelman van Oyen, Stam- en Wapenboek, dl. 1, blz.
167.

(3) zie : Oldewelt. Kohier Personele Quotisatie, wijk 10, no. 2548.

(wordt vervolgd).
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Het Archief van de Ned. Herv. Kerk te Ooster Blokker

In vele kerkelijke archieven komea tal van aantekeningen over doop en
huwelijken voor. Zo was het mij ook bekend, dat dergelijke gegevens in
het vrij uitgebreide archief van de Ned. Herv. Kerk ce Ooster Blokker
aanwezig waren. Door de welwillende medewerking van de Predikant
ter plaatse, kreeg ik de gelegenheid het gehele archief, stevig opgestouwd
in een ouderwetse brandkast, uit te zoeken en daarbij kwam ik tot de
verrassende ontdekking, dat er een vrijwel doorlopende reeks registers
bestond onder te titel ,,Kercke Boeck van Oosterblocker van den Jare
1621 tot 1780".

Deze registers, geschreven door de predikant (Ooster- en Wester-
blokker vormen elk een protestantse gemeente, maar hebben samen één
predikant), bevatten een kort verslag van de jaarlijkse verkiezing van
ouderlingen en diakenen, van de jaarrekening van de diakenen en van
allerlei reglementen en voorschriften, zoals de instructie voor de school-
meester-voorzanger, regeling voor de predikbeurten en dergelijke zaken.

Veel plaats nemen de bestraffingen in van lidmaten, die de zedelijke
normen van hun tijd overtraden en daarom onder „Censure" stonden ; ze
werden niet bezocht door de kerkeraad bij de jaarlijkse huisbezoeking en
konden het avondmaal niet bijwonen. Belangwekkend zijn veelal de
redenen welke tot deze straffen leidden. Een en ander geeft een ge-
trouw beeld van de kleine dorpsgemeenschap gedurende deze periode.
Deze registers hebben tevens veel betekenis voor de genealogie, daar zij
vele aantekeningen over de leden van de kerkgemeenschap bevatten. Al-
lereerst betreffende de leden van de kerkeraad : ouderlingen en diakenen.
Jaarlijks trad er van elk één af; een voordracht in tweevoud werd dan
opgemaakt en hieruit werd door ,,de gemijnte" een keuze gedaan. Hoe
de verkiezing werd uitgevoerd, blijkt uit de aantekeningen van de predi-
kant. De twee candidaten kregen achter hun naam een horizontale streep,
bij de verkiezing plaatste de predikant een dwarsstreepje op de lijn van
een der personen, die dan gekozen werd. Zo leggen deze registers ge-
tuigenis af van de eenvoudige, maar afdoende verkiezing van ambts-
dragers. Alle verslagen werden door de predikant en twee ouderlingen
en diakenen getekend.

Veel meer gegevens bevatten de lijsten van de nieuw toegelatenen tot
het avondmaal en de aantekeningen over de ingekomen en afgegeven
attestaties met vermelding van de plaats waarvandaan of waarheen de
betrokkenen kwamen of gingen. Dan zijn er nog de lidmatenlijsten, op
ongeregelde tijdstippen opgenomen, meestal bij de komst van een nieuwe
predikant. Veelal zijn overlijdensdata er bij geplaatst.

Van het meeste belang echter zijn de vele aantekeningen over dope-
lingen en huwelijken. Deze werden door de predikant bijgehouden en
hierdoor is het te verklaren, dat ook veel gegevens uit Wester Blokker
zijn vermeld. Vooral de dopen zijn vrij regelmatig opgenomen, de huwe-
lijksaantekeningen veel minder regelmatig.

Alles bij elkaar geeft het toch een vrij volledig beeld van de Hervorm-
den tussen de jaren 1621 en 1780. De in het Rijksarchief te Haarlem zich
bevindende gegevens beginnen met de dopelingen te Ooster Blokker
vanaf 1738 en te Wester Blokker vanaf 1792. De trouwregisters van
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Ooster Blokker vangen aan in 1781 en te Wester Blokker in 1794. De in
het kerkarchief voorkomende gegevens zijn dus een welkome aanvulling
voor de genealogie.

Dank zij de medewerking van de Predikant en de Kerkeraad van
Ooster Blokker, zijn genoemde registers onlangs tijdelijk ter beschikking
van het Rijksarchief te Haarlem gesteld, waar alle gegevens, die voor
genealogisch onderzoek van belang zijn, door het archiefpersoneel zijn
overgenomen en. geordend in drie handschriften en nu voor iedereen
te raadplegen zijn. Alle dopen zijn in één register verzameld, evenals alle
huwelijken en het derde deel bevat allerlei aantekeningen over lidmaten,
ambtsdragers, avondmaal, inkomende en uitgaande attestaties en ten
slotte de meest belangrijke aantekeningen uit de verslagen van de kerke-
raadsvergaderingen. De Rijksarchivaris van Noordholland, Mr. }. W.
Groesbeek heeft hiermede ongetwijfeld aan de genealogie voor deze
streek een grote dienst bewezen.
Enkele merkwaardige gegevens volgen hier tenslotte. Zo tekende Ds.
Wibrandus Everhardi in 1632 aan „Die van dese tijt tot op het laest
van 1632 gedoopt sijn, sijn bij de schoolmeester aengeteckent en het re-
gister daer van is bij hem verloren, soo dat hier eenige namen missen.
Onder anderen moet hier incomen te staen van mijn jongste soon Lee-
nart Wybrantssen die gedoopt is den Hden Sept. 1630". Zo zorgde dus
de predikant, dat de doop van zijn zoon vereeuwigd werd. Er zijn heel
wat dergelijke hiaten in de registers.

Vele aantekeningen zijn zeer simpel, zoals de volgende van 23 Sept.
1635 : „Den selven dato is oock in Westerblocker gedoopt een kijnt van
de nieuwe schoenmaecker op de Westerblocker dijck" of : „Den 5e April
1643 gedoopt een soon van een arme vreemde vrouw, die bij de huijsen
aelmoessen vergaerderde ende hier in de buyrte is in de craem bevallen
ende haer kijnt laeten noemen Jacob".

Hoe een geslachtsnaam verandert, blijkt uit de aantekeningen van Ds.
Duysentpondt in de jaren 1695 tot 1709. In 1695 kwam met attestatie
uit Schellinkhout het echtpaar Jan Claasz. Langeberk en Aaltje Pieters,
ze betrokken de Bangertermolen onder Ooster Blokker. In hetzelfde jaar
werd geboren Geertje Jans, waar van de vader was Jans Klaasz. Mo-
lenaar en de moeder Aald Pieters, wonende in de Molen bij de Ban-
gert. In de daarop volgende jaren werd nu eens van Langeberk, dan
weer van Molenaar gesproken en ook nog een keer van Jan Klaasz. Berk.
Ongetwijfeld stond de man ter plaatse als Jan Klaasz. Molenaar bekend
in verband met het werk, dat hij verrichtte. Overigens was deze Ds.
Duysenpondt een vreemd heerschap. Hij lag blijkbaar spoedig overhoop
met de Kerkeraad, maar toch bleef men tot 1715 met hem opgescheept.
Zijn opvolger schreef toen in het Kerckeboek, dat Ds. Henricus Duijsend-
pond afstand had gedaan van de Bedieninge des H. Evangeliums. De
nieuwe Ds. had veel op te knappen. Immers sedert 1702 had zijn voor-
ganger het overbodig gevonden de gegevens van de lidmaten, gedoopten
en getrouwden aan te tekenen. Heel doelbewust eindigde hij in 1702 met
het rijmpje :

Veel te schrijven, is een Last
Somwijl, is daar niet aan vast.
Daarom seg ik, tot besluijt,
Ik scheijd, van dit schrijven, uijt.
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Het was maar gelukkig, dat de schoolmeester-voorzanger zijn aan-
tekeningen bewaard had en dus was de eerste daad van de nieuw be-
roepen predikant Andreas Hovius om het boek bij te werken met de op-
merking ..N.B. Lijste van kinderen uijt de aantekeninge van Jacob de
Geus, Schoolmeester tot Ooster-Blokker, alhier overgebracht, welker
aantekeninge door R. D. Duijsentpond nagelaten is". Het was een echt
gevoelsmens, deze vreemde predikant. Thans zouden wij zeggen, dat hij
een sterk ontwikkeld sentiment had. Zo tekent hij, midden tussen de
doopaantekeningen, op 11 April 1696 aan, „Sijnde dank over de ontdek-
kinge van het verraad in Engeland tegen het leven van Koning William
de derde".

Op 26 Oct. 1698 werd een zoon van hem gedoopt en daarover staat
een heel verhaal te lezen. Het is te aardig om niet in zijn geheel over te
nemen. Abraham. Vader en getuijge was Henricus Abrahami Duijsend-
pond, predicant tot Ooster- en Westerblocker ; Moeder Teetje Offringa ;
des Kinds dooppeet Jannetje Belt, huijsfrou van Godefridus Duijsend-
pond, wonende tot Lutjebroek.

Als Ds. van der Meer het formulier had gereciteert
Heeft hem Duijsenpond gebaptiseert.
God maak hem tot een stut, een steunsel van zijn Kerk,

• Een regten Abraham, in naam, in hart, in werk.
De registers bevatten nog vele belangrijke en aardige gegevens. De

Rijksarchivaris heeft een aantal hiervan in de drie handschriften opge-
nomen, zodat ook deze thans voor een ieder beschikbaar zijn. Het is te
hopen, dat op deze wijze, meer van dergelijke gegevens toegankelijk ge-
maakt worden. De kans, dat ze op een of andere manier voor goed ver-
loren zouden gaan, wordt op deze wijze ook sterk verminderd en is vrij-
wel uitgesloten als dergelijke belangrijke boeken op microfoto's worden
vastgelegd en veilig opgeborgen. ,

Wester Blokker. Ir. C. KOEMAN.

Bestuursmededelingen:

De Redactie vestigt er de aandacht op, dat zij geen verantwoordelijk-
heid draagt voor de publicaties in Gens Nostra ; deze komt geheel ten
laste van de auteurs.

De Penningmeester maakt bekend, dat hij de Leden, die hun contributie
nog niet betaald hebben, de gelegenheid geeft dit als nog gedurende de
maand April te doen, daar het Mei-nummer aan nalatigen niet meer zal
worden gezonden.
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Een en ander omtrent familiewapens
door

R. T. MUSCHART

(vervolg)

Tegen het einde der 15e eeuw kwam aan dezen toestand gaande weg
een einde, doordat de staatshoofden, beducht voor da steeds groeiende
macht hunner leenmannen, er toe overgingen, vaste of staande legers in
te stellen.

Omtrent het ontstaan hiervan lezen wij in de Wetenschappelijke Bla-
den van Juni 1927 pag. 352 in eene vertaalde studie van Jules Szekfii in
de Revue Mondiale van 15 December 1926, dat zich tegen het einde der
15e eeuw in al de groote staten van Europa eene evolutie vertoonde, die
er naar streefde, om ten voordeele van het centrale gezag de feodale
macht te doen verdwijnen. En dat ten gevolge van deze evolutie de Sta-
ten zijn overgegaan tot het oprichten van huurlegers, ten einde het leger
van de groote leenmannen onnoodig te maken.

Deze leenmannen contingenten nu trokken op onder hun' eigen ban-
nerheer, den leenman, terwijl de eenheden van ieder contingent allen een
zelfde distinctief hetzij op den. helm, hetzij op hun schild hadden aange-
bracht. Dit laatste blijkt duidelijk uit eene studie van Dr Wilhelm Ewald
Direktor des Rheinischen Museum zu Köln, voorkomende in het Zeit-
schrift des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Heimatschutz 27e
Jahrgang 1934 Heft 2, getiteld „Die Entwicklung des Rheinischen
Wappenwesens". Op pag. 11, 12 en 13 haalt hij aan een handschrift,
getiteld : „Liber ad honorem Augusti" van den geestelijke Petrus uit
Ebulo bij Salerno van het jaar 1196, dat zich bevindt in de stadbiblio-
théek van Bern (cod. 120), waarin deze Petrus den strijd van Keizer
Hendrik VI tegen Tancredo beschrijft en dat van afbeeldingen (minia-
turen) voorzien is. Op pag. 15 van dit handschrift wordt in afbeeldingen
de belegering van Napels door den keizer weergegeven.

Een dezer afbeeldingen vertoont ons den keizer, die zich aan het
hoofd van eene afdeeling Boheemsche ridders in den strijd werpt; een
tweede afbeelding vertoont ons eene afdeeling Keulsche ridders en een
derde een troep ridders, waarvan de herkomst niet is aangegeven en
waarbij de Keizer is afgebeeld met de rechterhand hen de richting aan-
gevende, waarheen zij zich te begeven hebben.

De Bohemers hebben allen een' met een' witten schuinbalk beladen
groen geschilderden helm op het hoofd en dito geschilderde schildenaan
den linkerarm, de Keulenaars hebben allen geheel groen geschilderde hel-
men en dito geschilderde schilden, en de niet nader aangegeven ridders
allen een met een zwart kruisje beladen ongeschilderden helm op het
hoofd. Dit waren dus de onderscheidingsteekens, de distinctieven dezer
ridders, maar uit de uniformiteit daarvan voor elk der eenheden van een
zelfde groep blijkt duidelijk, dat zulk een teeken geen persoonlijk distinc-
tief van elk lid van zulk een groep was doch dat het het ondecscheidings-
teeken van de groep in zijn geheel was, m.a.w. het onderscheidingsteeken
verbonden aan de landstreek, waaruit het contingent strijdbare mannen,
dat een leenman aan het leger van den oppersten leenheer — in casu
Keizer -Hendrik VI •— overeenkomstig zijn leenplicht moest leveren.
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Zij zijn dus te beschouwen als landelijke onderscheidingsteekens, van-
daar dat een nieuwe leenman van het zelfde leengoed, onverschillig of
hij tot dezelfde familie als zijn voorganger behoorde of niet, eveneens met
het op dezelfde wijze onderscheiden contingent zich bij het leger van den
oppersten leenheer aansloot. Dat was in den tijd, dat de leengoederen
nog niet erfelijk waren, in den tijd, dat een leengoed bij het overlijden
van eenig leenman of wegens eenige daad van hem of om welke andere
reden ook weder aan-den leenheer verviel, die het leen daarna weder
uitgaf aan iemand, die volstrekt niet in eenig familieverband met den
vorigen leenman behoefde te staan.

Uit deze van zuiver militairischen oorsprong zijnde onderscheidings-
teekens nu zijn de familiewapens ontstaan, die, oorspronkelijk gevoerd
door de leenmannen, van een leengoed zonder familieverband, in den
loop der tijden bij het gaandeweg ontstaan van het erfelijk leenstelsel,
erfelijke familiewapens werden.

En nu spreekt het vanzelf, dat deze onderscheidingstekens duidelijk
moesten zijn, zoowel wat gedaante als kleur betreft, waarom men daar-
toe eenvoudige teekens als verticale, horizontale en schuine balken, krui-
zen en dergelijke koos of wel dieren met duidelijk weergave van hunne
bijzondere kenmerken." Vandaar dat de oudste familiewapens de eenvou-
digste zijn en deze eerst later, nadat het leenstelsel reeds tot het ver-
ledene behoorde en dus het militaire karakter van een familiewapen op-
gehouden had te bestaan en deze niet anders dan een familie-distinctief
waren geworden, allerlei voorwerpen en voorstellingen gingen vertoonen
en gecompliceerder werden. En vandaar ook, dat de kleuren in de wa-
pens helder en duidelijk moeten zijn en geen zoogenaamde half kleuren
als bijv. oranje en purper mogen zijn, zoodat de strijders niet behoefden
te twijfelen of de kleur, die zij zagen, wit, zwart, geel, groen, rood of
blauw was.

(Wordt vervolgd.).

RECTIFICATIE.
.Óp pag 41 : 16e regel staat: onze groote hoeveelheid, lees: eene

groote hoeveelheid. •
-Op pag. 42 : regel 8, 9 en 10 na het getal 652 vervalt ; lees hiervoor :

,,en eveneens met No. 533 het ruiterzegel van graaf Floris V van Hol-
land van het jaar 1285, dat ik in ruwe schets zonder den rand dus al-
leen met den man te paard hierboven heb weergegeven".
• Op pag. 42, 5e regel van onder staat : buiten die lijnen, lees : buiten

die lijn.
Op pag. 43, 2e regel van boven staat : „als dit der schilden", lees :

als die der schilden.
Op pag. 43, 13e regel van boven staat: „postzegels", lees: „portret-

zegels".
Op pag- 39, Ie regel van boven staat : „geel", lees : „keel"
Op pag. 40, 6e regel van boven staat :' „Vaals", lees : „Waals".
Op pag. 40, 24e regel van boven staat : ,,'s-Garveland", lees : ,,'s-Gra-

veland".
Op pag.-40, 16e regel van onder staat: „Bierran", lees: „Bierman",
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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.

Wie kan mij inlichtingen verstrekken over de in 1912 nog bestaande
vereniging „Recht zij ons doel", destijds opgericht in verband met het
onderzoek naar de nalatenschap van Pieter Teyler van der Hulst.

W. TERWEL Bzn, Torenstraat G 111, Vaassen.

Wie kan mij gegevens verschaffen omtrent de genealogie van de ge-
slachten Geurkink uit Winterswijk, Hillen uit Zelhem en Brunsveld uit
Doetichem.

D. J. HILLEN, Maanderweg 15, Ede.

I Waar en wanneer is overleden : Coencadina Jacoba de Jong, 2e
dochter uit het huwelijk van Coenraad, Jacobus de Jong en Wilhel-
mina, Anthonia Hoedt, gewoond hebbende te Arnhem, Dieren en
Doesburg tussen ± 1830 en 1910.

II Waar en wanneer is overleden en begraven : Willem Aasman, ge-
doopt Amsterdam 19-8-1770 (Evang. Luthersch), weduwnaar van
Johanna Banne, (overleden 19 Oct. 1799, Amsterdam), hertrouwd
met Elizabeth Theusse (Theysse), geboren Middelburg 1773 (kin-
derloos huwelijk). Hij woonde in 1824 te Den Haag en was commies
bij het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, Onderwijs en Water-

• staat. Hij was bij de volkstelling van 1829 nog in Den Haag woon-
achtig op Noordeinde 38.

III Waar en wanneer is geboren en gedoopt (ouders) Wilhelmina Su~
zanna Muler, j.d., geboren ± December 1764, huwt 19 Juni 1792 te
Oostzaandam met Jan van Ouwerkerk de Vries van Amsterdam. Zij
werd als lidmaat der N. H. Kerk op 28 Maart 1784 aangenomen en
is overleden te Amsterdam, 12 Februari. 1805.

IV Waar én wanneer gedoopt en wie zijn de ouders van Anna Maria
de Bleyn (de Blyn, de Blinde), gehuwd te Arnhem, 29 Juli 1764 met
Rutger Reynders en is begraven te Arnhem, 1 Februari 1770. Zij
was afkomstig uit Warnsveld.

V Waar en wanneer is overleden : Johanna Hendrika van Meurs, ge-
boren te Nijmegen, 21 Juni 1762, gehuwd te Zierikzee 17 September
1784 met Ds. Nicolaas Albertus Blaauw. Hij overleed 8 September
1804 te Zierikzee. Zij leefde nog in 1807.

VI Waar is geboren : Bernardus Setlegec, in leven raadslid te Purmer-
end en ± 1753 geboren.

VII Gegevens gevraagd over de geslachten Tollenaar en Oldenboom.

F. RENSSEN, Watteaustraat 6*, Amsterdam (Z.).
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Gemeentearchief te Delft
Aan het door ons ontvangen verslag van de Gemeente-Archivaris, de

Heer D. P. Oosterbaan, over het jaar 1950, ontlenen wij, dat thans fiches
gemaakt zijn op het graf boek van de Oude Kerk van 1367-1420, en het
daaropvolgende boek, alsmede op het Grafboek kerkhof Oude Kerk na
1417, het Rentenboek Kerkvoogdij 1474, het Grafboek Nieuwe Kerk na
1500, de Overluidingsregisters Oude Kerk 1508-1515 en het Hervormd
Wijkboekje 1602. Tevens werden de fiches op de Dopen voor 1578 thans
gealphabetiseerd.

Voorts is men doende met het klapperen van de ondertrouw-registers,
te beginnen met het jaar 1779 en hiervan werden reeds 40.000 fiches ge-
maakt op de schrijfmachine.

Een en ander zal het voor onze leden, die ter plaatse onderzoekingen
verrichten, veel gemakkelijker maken, temeer daar het doorzoeken van de
registers uit de jaren voor 1600 veelal zeer veel tijd vergt en daarbij
uiterst vermoeiend is, zodat de belangeloos door Mevr. A. C. Boogaard-
Bosch, archivaris der Ned. Herv. Kerk te Delft verrichte arbeid, die
zeer omvangrijk was, des te meer gewaardeerd moge worden.

Het klapperen van de ondertrouw-registers geschiedt door drie, voor-
dien werkloze, hoofdarbeiders, die hiermede eveneens een zeer nuttig
werk verrichten. Het ware te wensen, dat meer gemeenten op deze
wijze de waarde hunner archieven zouden gaan verhogen.

Helaas is de behuizing en de bergplaats van het archief nog immer
zeer bedroevend, waarvan de stukken ook zeer te lijden hebben. Ge-
lukkig kan de archivaris thans, na 30 jaren, mededelen, dat B & W.
aan Prof. N. Lansdorp opgedragen hebben plannen te ontwerpen voor
een nieuw archiefgebouw. Naar wij uit doorgaans zeer betrouwbare bron
vernemen, zal dit archief gebouwd worden ter plaatse van het perceel
,,Het Wapen van Savoye" aan de Oude Delft 169 en zal men -ver-
moedelijk tegen het najaar 1951 met de bouw beginnen, zodat de misère
met de behuizing van dit kostbare archief van een onzer oudste en be-
langrijkste steden onzer historie, binnen afzienbare tijd tot het verleden
zal gaan behoren. A. W. B.

Wijzigingen en aanvullingen op de ledenlijst van de Contactdienst,
uitgave Januari 1950.

Adreswijzigingen :
172 A. J. Bakker, thans: Dordtsestraatweg 530, Rotterdam.
356 A. Mendes da Costa, thans: L. v. Meerdervoort 433, 's-Gravenhage.
310 P. J. Th. van Dijck, thans : Moerweg 279, 's-Gravenhage.
323 F. E. Farwerck, thans : Beethovenlaan 11, Hilversum.

Nieuwe leden :
738 A. C. v. d. Lende, Van der Veerelaan 16, Amstelveen.
739 F. L. Pannekoek, Soestdijkseweg Zuid 181, Bilthoven.
740 M. van der Velden, Vlietstraat 41, 's-Gravenhage.
741 C. M. van Dam, Hogesteeg 1, Driebergen.
742 Drs. W. Roodenburg, Van Eedenstraat 9, Haarlem.
743 W. de Bruyn, Essenlaan 24h, Haarlem.
744 D. J. Ykema, Schimmelstraat 9*, Amsterdam W. 1.
745 J. C. Ronde, Keizersgracht, 292, Amsterdam C.
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