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Het geslacht „Van Oudshoorn"
door

WIJLEN W. MACHEN TE WARMOND
(vervolg)

A. CORNELIS JACOBSZOON (VAN) OUTSHOORN derde
zoon van Jacob Willemsz, (van) Outshoorn en Baertje (van) Starrevelt,
werd te Warmond geboren en den lOden December 1752 in de Herv.
Kerk aldaar gedoopt. Doopgetuigen waren Willem Molenaar en Marijtje
Kruijk.

Hij huwde den 27sten Juni 1784 met Josina Marbus j.d. van Leider-
dorp. Dit huwelijk was kinderloos. Zij stierf in November 1786 en werd
den 29sten van dien maand te Warmond in de afgebrande kerk begraven.
. CORNELIS hertrouwde den 15en April 1787 met Elisabeth van

't Sant j.d. van Haarlem, dochter van Jacob van 't Sant en Engeltje
Wessel. Hij oefende evenals zijn vader het. broodbakkersbedrijf uit in
hetzelfde huis. Later verkreeg hij ook admissie en consent als rijtuig-
verhuurder. In de jaren 1788 en. 89 en in 1791 en 92 was hij schepen
der heerlijkheid Warmond. Vurig Oranjeman en heftig bestrijder der
Patriotten en-JFranschgezinden, stond hij in 1796 in verbinding met de
Prinsgezinden en werd daarom door den Baljuw Cornelis Leclercq voor
het Revolutionaire Comité van Justitie gedaagd en in zijn huis in arrest
gesteld, welk arrest bij handtasting aan den Gerechtsbode van Warmond
Willem Kramer in het bijzijn van Cornelis Cortenbosch en Cornelis
van Dam, Gecommiteerden uit het Comité van Justitie beloofde te zullen
eerbiedigen en zijn huis niet te zullen verlaten.

Ten slotte werd hij toch op verzoek van den Baljuw gevangen geno-
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men en in hechtenis gebracht, omdat hij wederom papieren uit Amster-
dam had ontvangen, die hem door Krijntje de Schipperin (n.l. Krijntje
van Nierop, weduwe van Gerrit van der Meij) door haar van het Post-
kantoor te Leiden afgehaald. Deze brieven had hij aan eenige geest-
verwanten laten lezen. Na voor het Comité van Justitie te zijn gebracht
en zich zoo goed mogelijk verdedigd te hebben, werd hij uit de gijzeling
ontslagen, mits belovende het ambacht niet te zullen verlaten, van welk
laatste impediment hij ten slotte ook werd ontslagen op belofte ter eerste
aanmaning ter vierschaar te zullen verschijnen.

Alles liep ten slotte met een sisser af, doch had aan Outshoorn groote
last veroorzaakt.

Uit zijn tweede huwelijk werden acht kinderen geboren :
Ie. ENGELTJE, gedoopt in de Herv. Kerk te Warmond 29 Febr. 1788,
overleden en begraven den 26en September van datzelfde jaar.
2e. ENGELTJE (ENGELINA), geb. te Warmond 21 Juli. 1789 en
gedoopt in de Herv. Kerk den 26en daaraanvolgende. Doopgetuigen :
Jacob van 't Sant en Herm. van 't Sant. Zij huwde 26 Maart 1809 met
Cornelis van der Wilk jm. geboren te Warmond 1778, zoon van Leen-
dert van der Wilk en Maartje van Leeuwen. Deze Corn. v. d. Wilk
overleed 7 Febr. 1840 des nam. 9 uur oud 62 jaar. ENGELTJE overleed
15 Maart 1864 des nam. te 5l/i uur in den ouderdom van 74 jaar.
3e. JACOB, geboren te Warmond 21 Nov. 1790, gedoopt den 28sten
d.a.v., overleden in 1798 en begraven op 26 Mei.
4e. WILLEM, geb. 20 Aug. 1792, gedoopt 2 Sept., overleden in 1793
en begraven 17 April van dat jaar.
5e. WILLEM, die volgt onder B.
6e. JOHANNES, geboren te Warmond 26 Sept. 1796 en gedoopt
2 October. Doopgetuige was Elizabeth Elder. Volgt onder F.
7e. BARTA, geboren 29 Mei en gedoopt in de Herv. Kerk te War-
mond 3 Juni 1798. Doopgetuigen waren Korstiaan Outshoorn en Neeltje
van der Bijl. Zij huwt 19 October 1823 met Jacob van 't Sant jm. 32
jaar, geboren te Haarlem, zoon van Willem van 't Sant en Anna Wijk-
huijsen, kantoorbediende.
8e. ELIZABETH, geb. te Warmond den 4den Februari en gedoopt den
Hen Februari 1802. Doopgetuigen waren de Vader en Moeder. Zij
huwde 22 April 1827 met Izaak Corts, zoon van ?? Corts, letterzetter
en Susanna Keijzer, winkelierster. Zij was tevoren verloofd geweest
met Diert Jansz. van der Wilk, doch deze in zijn jeugd een jaloersch
en niet al te ridderlijk man, gaf haar de bons, omdat toen zij eens met
haar zuster Barta het Warmonderhek passeerde, de beide meisjes die
van een opvallende schoonheid waren, door enige Leidsche studenten'
die zich daar vermaakten waren gekust geworden.

B. WILLEM Outshoorn, zoon van Cornelis Jacobsz. Outshoorn en Eli-
zabeth van 't Sant werd geboren te Warmond den 2en Juni 1794 en
gedoopt den 22sten in de Herv. Kerk aldaar door Ds. Hermanis Janzon,
doopgetuigen waren Willem van 't Sant en Anna Wijkhuijsen.

Behalve het broodbakkersbedrijf, waarin hij zijn vader opvolgde, was
hij koeienkooper en veehouder. Hij woonde in de oude bakkerij tegen-
over het Rechthuis, doch kocht tusschen de jaren 1850 en 1854 het

146



buitenplaatsje „Welgelegen" aan de Leede, alwaar hij woonde tot zijn
dood 6 Nov. 1874 des v.m. 3 ^ uur.

Hij huwde op 28 jarige leeftijd te Warmond met Maartje van der
Wilk jd. oud 28 jaar, dochter van Jan van der Wilk, slager en vleesch-
houwer te Warmond en Trijntje van de Waddingh op den 29en
Maart 1822.

Het huwelijk werd ingezegend door Ds. Willem Marius Kooij. Ge-
tuigen waren Johannes Oudshoorn, 26 jaar, broeder van den Bruidegom,
Diert Jansz. van der Wilk, 24 jaar, landbouwer, broeder van de bruid,
Eijmbert Schoneveld, 61 jaar, Oom van de Bruid en George Adam
Pabst, Chirurgijn, goede bekende van beiden.

Het burgelijk huwelijk werd voltrokken door den Schout Klaas
Koning.

Maartje van der Wilk werd geboren te Warmond op
en overleed aldaar op Welgelegen 4 Maart 1868 's middags 12 uur.

Uit dit huwelijk werden te Warmond geboren :
Ie. CORNELIS WILLEM, geb. te Warmond 16 Febr. 1823. (volgt
onder H.)
2e. JOHANNES, geb. te Warmond 25 Maart 1824 des vm. 9 uur
(volgt onder C.)
3e. ELIZABETH, geb. te Warmond 13 Maart 1825 vm. 6 uur, over-
leden aldaar 28 Juni 1825 vm. 8 uur 30 min.
4e. JACOBUS, geb. te Warmond 15 Maart 1826 des vm. 7 uur, over-
leden aldaar 11 Mei 1826 v.m. 9 uur.
5e. JACOBUS, geb. te Warmond 30 Mei 1827 vm. 7 uur; overleden
11 Sept. 1827 nam. 1 uur.
6e. WILLEM, geb. te Warmond 29 Oct. 1828 nam. 11 uur; overleden
te
7e. LEENDERT, geb. te Warmond 28 Oct. 1829 nam. 9 uur en over-
leden 28 November 1918 (volgt onder I.)
8e. JACOBUS, geb. te Warmond 11 Dec. 1830 voorm. 11 uur en over-
leden 2 Jan. 1831 voorm. 6 uur.
9e. ELIZABETH, geb. te Warmond 20 Jan. 1832 nam. 9 uur. Zij huw-
de 28 October 1860 met Arie Spruitenburg, weduwnaar van Aalt je
Treur, 33 jaar oud, broodbakker geb. te Leimuiden wonende te Koude-
kerk, zoon van Huijg Spruitenburg en Johanna Bredijk aldaar.
10e. NICOLAAS, geb. te Warmond 2 April 1833 vm. 9 uur en over-
leden 12 Aug. 1833 nam. 7 uur.
lle. DAVID JACOB, geb. te Warmond 29 Mei 1834 nam. 3 uur en
overleden 17 Aug. 1834 nam. 8 uur.
12e. CORNELIA JACOBA, geb. te Warmond 31 Mei 1837 des voorm.
9 uur en overleden December 1842.
13e. CATHARINA MARIA, geb. te Warmond 5 Juni 1838 voorm.
10 uur en overleden 27 Juli 1902 des nam. 1 uur 45 min..

Zij trouwde 28 Mei 1860 met Dirk van der Schalk jm. 23 jaar,
scheepstimmerman, geboren en wonende te Noordwijk, zoon van Corne-
lis van der Schalk en Leuntje van Beelen. Zij zijn later gescheiden en
zij woonde tot haar dood op „Welgelegen".
14e. MARIA, geboren te Warmond 30 Aug. 1839 des nam. 9]/2 uur.
Zij huwde 5 Juni 1864 met Jan van den Akker jm. 26 jaar geboren te
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Aarlanderveen en wonende te. Hazerswoude, zoon van Dirk van den
Akker, bouwman, en Neeltje Verduin.

C. JOHANNES (van) Oudshoorn Wzn. geboren te Warmond 25
Maart 1824 des nam. 9. uur, gedoopt in de Herv. Kerk.

Overleden te Warmond 18 April 1883 des voorin. 4}/£ uur.
Hij oefende het bouwmansbedrij f uit en woonde op de hoeve van

ouds genaamd „het FORT"; vandaar dat hij eertijds in de wandeling Jan
van 't Fort werd genoemd ter onderscheiding van zijn oom Jan Ouds-
hoorn Mr. Timmerman, wonende aan de Leede in het Verlengde van
de Oostergeestlaan, welke naar de Oude Toren voert.

Op den 8sten Juli 1849 huwde deze Johannes, (van) Oudshoorn jm.
25 jaar, zoon van W îllem Corn.zn Oudshoorn, broodbakker, en Maartje
van der Wilk, met Catharina Hendrika van Starkenburg jd., oud 23 jaar.
geboren te Voorhout, wonende te Warmond, dochter van Hendrik van
Starkenburg, overleden, en van Marijtje Somer, wonende te Warmond.
. Zij was een mooie vrouw, haar oudste zoon en nog meer haar jongste
dochter Cornelia geleken sprekend op haar, trouwens haar dochter
Maria was eveneens een mooi meisje.

Zij overleed 24 Januari 1890 voorm. 9 uur.
Uit dit huwelijk werden geboren :

Ie. WILLEM JOHANNES, volgt onder D.
2e. MARIA JOHANNA, geboren te Warmond 14 Maart 1851 voorm.
%Y2 uur.
. Zij huwde 24 April 1873 te Warmond met Jan Dirk Oppelaar jm.,
24 jaar, bouwman,' geboren te Hazerswoude, zoon van Cornelis Oppe-
laar en Margje Langelaan, overleden te Koudekerk.
3e. MARIA CORNELIA, geboren te Warmond den 15en Augustus'
1852 des voorm. 8 ^ uur, ongehuwd overleden te Warmond 22 Decem-
ber 1876 vm. 3J/2 uur oud 24 jaar.
4e. JOHANNES HENDRIK, geboren te Warmond 26 Juni 1857
voorm. 7 uur en overleden 25 April 1858 des nam. 8 uur.
5e. CORNELIA JACOBA, geboren te Warmond 7 Maart 1861 voorm.
2 uur.

Dit lieve zachtzinnige mooie meisje is een school- en speelkameraadje
van den schrijver dezer genealogie geweest en huwde toen zij 22 jaar
was den 6den Maart 1884 met een andere schoolkameraad van schrij-
ver dezes n.l, JAN SCHONEVELD jm. oud 25 jaar, geboren en wo-
nende te Warmond, destijds bouwman, later Mr. Schilder en glazen-
maker, zoon van Arend Johannes Schoneveld en Mathilda van Ko-
nijnenburg.
• Zij overleed te Warmond 19 Augustus 1899 des nam. 9 uur in den
ouderdom van slechts 38 jaren.

(Wordt vervolgd).
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Een bezoek aan Texel.

Tijdens een vacantie op Texel in 1948 maakte ik van de gelegenheid
gebruik om enige oudheden te bezichtigen die mij om diverse redenen
interesseerden :

de Koog.

De Gedenkwaardigheden IV vermelden op blz. 38, sub 4, dat er zich
ten Z.O. van de N.H. Kerk in dit plaatsje een oud kerkhof bevindt.
Het is een heuveltje, afgezet met een planken hek. De juffrouw van
V.V.V. vertelde mij, dat haar vader dit terrein had bezeten. Er had in
oude tijden een kerk op gestaan en voorts kon zij zich nog wel herinne-
ren, dat het kerkhof werd opgeruimd. Of er nog oude zerken onder het
gras waren gevonden, wist zij niet. Zij kon slechts vertellen, dat het
kerkhof reeds lang niet meer door de Koog werd gebruikt; iedereen
wordt op het kerkhof in den Burg begraven. Alleen gebruikte men dit
oude plekje nog voor lijken die aanspoelden, maar ook dit is voorbij.

De enige staande steen die Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins be-
schrijft, stond er nog en deze interesseerde mij buitengewoon, aangezien
de daar begraven Hendcick Dircks en zijn huisvrouw Machtel van
Voorthuysen, beide begraven in 1681, de directe voorgangers waren
van de eerste Kikkert Casteleyn van het Eyerland.

Ongeveer 15 Meter verder bevinden zich nog twee vierkante, liggen-
de stenen; die niet in de Gedenkwaardigheden zijn genoemd :

A. — HIER LEYT BEGRAVEN/ NEELTJEN CORNELIS/ HUYS-
VROU VAN/ C. M. BUTTER IN/ DEN HEERE GERUST/
DEN 22 MEY 1739

B. — HIER LEYT BEGRAVEN/ CORNELIS MAARTSZ/
BUTTER — IN DEN HEE/RE GERUST DEN 24/ MEY 1724

In de N.H. kerk te de Koog is de gehele vloer van steen, de koster
kende geen andere zerken dan de drie onder de preekstoel als beschreven
in de Gedenkwaardigheden.

Van de zerk die volgens de N.H. Oudheden voor de kerk gelegen
zou hebben, weet men thans niets meer.

den Burg.

Hier nam ik foto's van ,,De Koning van Polen" in de Binnenburg,
het oude woonhuis van de tweede Kikkert Casteleyn, Lambert Albertsz.
Kikkert en later van zijn schoondochter Margaretha van der Merct en
van haar schoonzoon Ary Kikkert. Zoals bekend is er thans een filiaal
van Albert Heyn in gevestigd. Het hoofdkantoor van dit levensmidde-
lenbedrijf deelde mij later mede, dat het pand op 2.10.1927 was verwor-
ven, waarna de restauratie plaats vond. Oude overdrachtsacten waren
onbekend.

De ,.Vergulde Kikkert" gaat er steeds meer verwaarloosd uit zien ;
het wordt eigenlijk hoog tijd, dat Monumentenzorg iets aan het woon-
huis van de eerste Kikkert Casteleyn, later herberg en thans garage, doet.

: ; 149



Eierland.
Dit tamelijk vlakke terrein viel mij eerlijk gezegd wat tegen. Ik had

werkelijk meer verwacht van de omgeving waarin de oude Kikkert Cas-
teleyns hun beroep uitoefenden. De vuurtoren heeft na de zware be-
schadiging gedurende de opstand der Georgiërs in 1945, thans een
geheel nieuwe ommanteling ; de huisjes die op oude foto's eromheen
stonden, zijn geheel verdwenen.

Ook het nieuwe „Eyerlandse Huis" is bij de oorlogshandelingen op
Texel van de kaart geveegd. Volgens J. A. van der Vlis stond het oude,
o.a. beschreven en geschetst door Pieter van Cuyck, circa 40 Meter
verder in een duinpan. Naar mijn berekening moet dit in de richting
van de vuurtoren zijn geweest, want naar alle andere richtingen is het
terrein bijna geheel vlak. Op die plaats trof ik een vijvertje aan, maar
vlak erachter zijn een paar lage duinen. Ik neem aan, dat dit de plek
geweest moet zijn, afgaande op de schets van van Cuyck, waar men
op de achtergrond ook een paar lage duinen ziet en verderop wat in
de 18de eeuw voor vuurtoren doorging. Men mag wel aannemen, dat
de plaats van de vuurtoren niet of zeer weinig veranderd is.

Op de moderne kaarten van Texel viel mij op, dat men van de „Stuif-
dijk" en van de „Zanddijk" spreekt. Beide benamingen ben ik veelvul-
dig in notariële acten en elders tegengekomen en ik dacht dat het feite-
lijk één en dezelfde dijk was. De eerste ligt echter langs de zee en de
tweede evenwijdig ermede, met ertussen de „Slufter".

den Hoorn.
Het bezoek aan dit plaatsje was op genealogisch gebied werkelijk

zeer de moeite waard. Het meest verbazing wekkende is, dat Mr. Prins
geen enkele zerk noemt, terwijl ten tijde van zijn bezoek toch vele stenen
in het gras vóór de kerk te zien moeten zijn geweest! Deze graven
worden thans langzamerhand opgeruimd, maar de oude koster heeft
strenge instructies om de zerken goed te bewaren. Vóór de kerk liggen
de volgende kleine stenen :

1.— een fragment X F (een merk) I (?)/Anno . .16

2.— | 3 ? A (een merk) 297 B/1697

3.— J - D K H (een merk) L F S B

4.— T C/l X (een merk) X (?)/? V

•5.—
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6.— 1682/rest onleesbaar
7.— onleesbaar
8.— onleesbaar

Links van het kerkhof ligt achteraan :

9.— ~ P P (een merk) N

Voorts wist de koster te vertellen, dat er onder de vloer van zijn
woning die tegen de kerk aangebouwd is, een jaar of drie geleden di-
verse zerken werden aangetroffen, die merendeels in goede.staat waren.
Hierbij was er een van 1291 en een van 1393, een mededeling die mij
deed duizelen. Het bleek echter al spoedig dat ons kostertje zich althans
met de eerste steen deerlijk vergiste. Het was een rode zandsteen, die
ergens in een muur had gezeten en hoewel er duidelijk 1291 opstaat, is
het onmogelijk dat men in die tijd huidige lettertekens gebruikte. Het
kostertje heeft de stenen met een staalborstel bewerkt en stuitte in de
linkerbeneden hoek van deze steen op het cijfer 291. Misschien stond
er flauw een streepje voor de 2 en heeft hij door krassen met een scherp
voorwerp een 1 ervan gemaakt. Het is echter een gewone rechte streep,
terwijl de laatste 1 van 291 een Romeinse is. Ik houd het ervoor, dat het
niets meer betekent dan het nummer van het graf, gezien het nummer
297 B op een der zerken vóór de kerk.

Het opschrift van de rode steen is als volgt:

10.— ^V> (een merk) Cornelis Albersen/Smidt

11.— Vervolgens een fragment van een steen die volgens de koster
van 1393 zou zijn. Hij had de gothische 5 voor een 3 aangezien,
zodat ook dit raadsel spoedig was opgelost. Op het fragment
leest men :

A° 1595 de Martii/Claesien Pieters S /Coop-
ster va de h (zie afbeelding)

12.— Behalve deze twee stenen had de koster er nog vier voor zijn
bezoekers tegen een glooiing gelegd :

\ W (een merk) G B / I P

13.— een kennelijk zeer oude steen waarop niet veel te ontcijferen
viel behalve het huismerk

(een merk) S K H (?)/6 (?) K

14.— G W I K
17 ? 12 17 II II

19 ~3
HIER LEYT BEGRAVEN
C P B 1736 (kan ook zijn 173 a of b als

graf nummer)
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15.— wederom een rode steen, als nummer 10 :
HIER LEYT BEGRAVEN
REYNOU JACOBS

IS GERUST
DEN 24 MAART 1711
OUD SYND 30 JAAR
MET 2 VAN HAAR
6 KINDEREN DMB (gedeeltelijk in ge-

schreven- en in drukletters)
Rechts naast de kerk troffen wij nog een aantal zerken aan, die

tegen de muur waren opgestapeld in afwachting van een beter
plaatsje :

16.—

17.—

18.—

19.—

20.—

I A K (een merk) I K S/

17_9 04
22

17 9 04
2T

l
X

I L D/een merk/A I H

16 (een merk) 81

D (een merk) H I

\

\
C C K (een merk)

21.- S (een merk) H/P

22.— X
23.— (gebroken) s

R (een merk) I

V (een merk) P

Bussum. J. F. DAARNHOUWER.

(Wordt vervolgd).
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KWARTIERSTAAT (16 kwartieren) van Reinder Sierks Roorda.
1. Roorda, Reinder Sierks, geb. te Britsum 15 April 1894, Dir. Bijk.

Goudse Verz. Mij. N.V. en Goudse Levensverz. Mij. N.V. wonen-
de te Leeuwarden ; Huwt te Heerenveen 14 Juli 1926 :
Bosma, Jeltje Hermans,, geb. te Oranjewoud 18 Juli 1899 dgt. van
Herman Hendriks Bosma en Klaasje Koops Keizer.

O u d e r s :
2. Roorda, Sierk Reinders, geb. te Britsum 15 Dec. 1867 overl. aldaar

6 Oct. 1944, Gardenier; Huwt te Huizum 20 Mei 1893 :
3. Algra, Aafke Jelles, geb. te Britsum 7 Nov. 1868 overl. aldaar 1 Juni

1936.
G r o o t o u d e r s : .
4. Roorda, Reinder Jans, geb. te Britsum 20 Aug. 1819 overl. aldaar

7 Oct. 1898, visser, gardenier en jager; Huwt te Huizum 12 Mei
1853:

5. Bosma, Klaaske Arends, geb. te Britsum 4 Jan. 1826 overl. aldaar
12 April 1887.

6. Algra, Jelle Jochums, geb. te Britsum 18 Jan. 1835 overl. aldaar
28 Jan. 1879, arbeider; Huwt te Huizum 2 Mei 1861 :

7. Jongsma, Trijntje Sjoerds, geb. te Boksum 18 Sept. 1837 overl. te
Britsum 9 Nov. 1908.

O v e r g r o o t o u d e r s :
8. Roorda, Jan Reinders, geb. te Stiens 17 Febr. 1794 overl.

; Huwt te Huizum 15 April 1819:
9. de Vries, Foekje Annes, geb. te Britsum April 1797 overl. te Fin-

kum 11 Sept. 1826.
10. Bosma, Arend Hanses, geb. te Britsum 11 Nov. 1797 overl. aldaar

9 April 1851, arbeider; Huwt 22 April 1824 Huizum:
11. Hofman, Froukje Durks, geb./ged. te Stiens 2/24 Juni 1804, overl.

te Britsum 7 Maart 1841.
12. Algra, Jochum Halbes, geb. te Britsum 28 Mei 1810 overl. te Brit-

sum 2 Dec. 1880, gardenier; Huwt 18 Aug. 1830 Huizum:
13. de Vries, Beukje Jelles, geb./ged. te Kornium 13 Nov./16 Dec. 1811

overl. te Britsum 14 Juli 1849.
14. Jongsma, Sjoerd Jans, geb. te Boksum 1801 overl. ? Doopsgezind,

boer op 't Swynserhuis te Britsum; Huwt 9 Mei 1821 Menaduma-
deel :

15. Kuperus, Pietje Minnes, geb. te Deinum 30 Mei 1798 overl.
B e t o v e r g r o o t o u d e r s :
16. Roorda, Reinder Klazes, ged. 6 Jan. 1760 te Hijum overl. te Stiens

30 Jan. 1834, Dorpsrechter en schilder te Stiens; Huwt 10 Nov.
1782 te Stiens:

17. Wicheren, Pietje Gerrits van, geb. te Goutum 9 Jan. 1755 overleden
te Stiens 23 Jan. 1827.

18. De Vries, Anne Ysbrands, geb. te Britsum 1769 overl. te Stiens
5 Oct. 1825, gardenier te Stiens; Huwt 16 Maart 1794 te Britsum:

19.' Janke Sytses, geb. te St. Anna Parochie 1762 overl. te Stiens 29 Oct.
1821.

20. Bosma, Hans Sierks, geb. te Dokkum 4 Maart 1751 overl. te Britsum
24 Aug. 1832, gardenier; Huwt

21. Klaaske Arends, geb. te Roordahuizum 22 Nov. 1761 overl. te Brit-
sum 31 Maart 1814.
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22. Hofman, Durk Pieters, geb./ged. te Hardegaryp 13 April 1747/24
Sept. 1752, arbeider te Stiens ; overl. 15 Juni 1826 te Stiens ; Huwt
2e frou te Stiens 18 Sept. 1803 :

23. Bruinsma, Japke Coenraads, geb./ged. te Stiens 13 Juni/12 Juli 1772
overl. te Stiens 2 Maart 1844.

24. Algra, Halbe Jochums, geb./ged. te Britsum 17 Aug./17 Sept. 1786
overl. 9 Mei 1816, schipper en gardenier te Britsum; Huwt te
Britsum 14 Mei 1809:

25. Iedema, Grietje Johannes, geb. te Britsum 1787 overl. aldaer 17
Dec. 1855.

26. de Vries, Jelle Jantjes, geb./ged. te Kornium 9 Febr./l Aug. 1762
overl. 23 Juli 1845, schoenmaker te Kornium; Huwt

27..Aa[ke, Hendrika, geb. te
28. Jongsma, Jan Jacobs, geb. te Boksum 1759 aldaar overl. 30 Sept.

1826, boer te Boksum; Huwt 29 April 1798 in de Doopsgezinde
kerk te Blessum :

29. Roorda, Tjitske Sjoerds *, geb. te Boksum 1776 overl. aldaar 24
Juni 1848.

30. Kuperus, Minne Jans, geb. te Beetgum 1764 overl. 7 Dec. 1834 En-
gelum, boer te Deinum en Engelum ; Huwt te Deinum 15 Aug. 1790 :

31. Veeman, Tjitske Sybes, geb. April 1765 overl. 10 Dec. 1807 te
Engelum.

* Van dezelfde afstamming als Pieter Roorda, zie Gens Nostra Jaar-
gang 6, no. 7/8 bl. 108/109.

R. S. ROORDA,
M. Louisastrj. 19,
Ljouwert (Leeuwarden).

De memorie van Doen Beijersz. van Driel te Poortugaal.
In het protocol van de Alkmaarse notaris Mr. J. C. van Veen (inven-

taris no. 1013, sub 369) trof ik een acte aan, zijnde een speciale procu-
ratie „ad negotia", gedateerd 30 Bloeimaand 1810, verleden ten ver-
zoeke van mejuffrouw Jeanne Granpré, binnen de stad Alkmaar woon-
achtig, welke acte uitgebracht was op de Heren Louis Granpré Molière
en Henricus Remmers Assueruszoon, beiden te Amsterdam.

De constituante, die blijkbaar geen geboren Alkmaarse was, woonde
daar al minstens gedurende een jaar, want op de 20e van Bloeimaand
1809 werd er te haren behoeve insgelijks voor bovenbedoelde notaris een
acte gepasseerd (inventaris als voren no. 101-2, sub 339) waarin zij, bij
gelegenheid dat zij eveneens op Louis Granpré Molière volmacht ver-
strekte, in dit geval ter verdeling van de boedel van de te Amsterdam ge-
storven elflater Josias Bellesaigne, genoemd werd „bejaarde ongehuw-
de dochter".

Jeanne Granpré had blijkbaar korte tijd vóór het passeren van de
eerstgemelde acte een zuster verloren, die geen erfgenamen in de rechte
lijn had nagelaten, immers in die acte heet het, dat de procuratie werd
verleend in verband met de dood van haar (waarschijnlijk dus oudere)
zuster, Mejuffrouw Judith Maria Granpré.

Tengevolge van dit sterfgeval nu was het bezit opengevallen van een
stichting, genaamd de „Memorie-landen, gelegen onder Poortugaal en
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Rhoon, gefondeerd bij Doen Beijersz. van Driel". Van de lasthebbers
werd dientengevolge gevraagd te willen compareren voor schout en ge-
recht te Poortugaal teneinde daar ,,haar juffrouw comparantes pefsoone
„dien aangaande te representeeren en haar recht deswegens in alle op-
,,zichten waar te nemen en te bevorderen en mitsdien te effectueeren, dat
,,zij juffrouw comparante gesteld worde in de behoorlijke wettige posses-
„sie der voorschreeve door het overlijden van haare voormelde zuster
„vaceerende memorie landen; deswegens de nodige démarches te
„doen "

Klaarblijkelijk hebben wij hier dus te maken met een oude geestelijke
stichting, die waarschijnlijk tegenwoordig nog wel bestaan zal. In de
kerk van Poortugaal, Z.-Holl,, bevindt zich zelfs een „begraafplaats van
de afkomelinge van Doen Beiensz. van Driel 1947". (Vgl. „Gedenkwaar-
digheden", Zd.-Holland, II, A., Utrecht 1922, bl. 305, sub 14),

Is aan onze lezers over het een en ander misschien iets naders bekend ?
Alkmaar, April 1951. Mr. J. BELONJE.

De predikanten van Oudshoorn II
NICOLAAS SCHOTSMAN. (1788—1790).

Geboren te Purmerend 1 November 1754 uit burgerouders, werd hij
eerst opgeleid voor apotheker. Eerst op 25 jarige leeftijd ging hij (hoe-
wel gehuwd) naar Leiden om voor het predikambt te worden opgeleid.
Reeds 2 jaar had hij elders talen gestudeerd en nu ontving hij 4 jaar
lang onderwijs van Ruhnkenius, Valckenaar, Schultens en Van de
Wijnperse in de voorbereidende wetenschappen en van de toenmalige
hoogleraren in de theologie. Na door de hoogleraar Te Water voor de
classis Leiden te zijn onderzocht, werd hij in 1787 tot het predikambt
toegelaten. Nog hetzelfde jaar werd hij op 14 Oct. bevestigd in zijn
eerste gemeente Spanbroek en Opmeer. Reeds binnen het jaar werd
deze gemeente met die van Oudshoorn verwisseld, waar hij 3 Aug. 1788
door zijn voorganger, Ds. Wernink, werd bevestigd, waarbij deze tot
tekst had gekozen Joh. 1 : 6—8. Des namiddags deed Ds. Schotsman
zijn intrede met Exod. 33 : 12—16a.

In 1790 neemt hij echter een beroep aan naar Schoonhoven, zodat hij
hier 19 Oct. 1790 afscheid preekt met Psalm 48 : 15, om drie dagen
later in zijn nieuwe gemeente te worden bevestigd. Vandaar ging hij in
1793 naar. Leiden, waar hij in 1796 om politieke redenen werd afgezet.
Reeds het volgend jaar wordt hij echter weer te Molenaarsgraaf beves-
tigd en stond daarna te Sloten, Fr. 1797, Sneek' 1798 om in 1801 op-
nieuw te Leiden te- komen. Hij overleed daar in dienst van de gemeente
11 Jan. 1822 en werd de daaropvolgende dag te Oudshoorn begraven.

In al wat Ds. Schotsman sprak en schreef toonde hij zich een ijverig
voorstander van de rechtzinnigheid. Hij prees de werken van de oudere
godgeleerden zeer aan en zag een aanranding van het christendom in
alles wat van de oude kerkleer dreigde af te wijken. De meer vrijzinnige
denkbeelden, welke meer en meer veld wonnen, en de verdraagzaam-
heid jegens andersdenkenden, die men (vooral na de vereniging met
België) predikte, stuitten hem tegen de borst.

Hij was gehuwd met Jannetje Boll, dochter van Adriaan en van
Trijntje Nauta, welke in 1829 overleed. Hun enige zoon Adrianus
Schotsman was predikant te Noordwijkerhout.
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WILLEM FREDERIK HACHENBERG. (1790—1792).
Werd in 1754 te Wageningen geboren als zoon van Caspar Frederik

(rector aan de latijnse school aldaar) en van Wilhelmina van Zetten.
Candidaat geworden zijnde, werd hij 18 Juni 1755 bevestigd te Rhenen,
vanwaar hij 28 Nov. 1790 naar Oudshoorn kwam. Hij werd hier beves-
tigd door Ds. Schotsman met 1 Cor. 16 : 10—lla en deed zijn intrede
met Hebr. 2 : 3a.

Twee jaar later neemt hij een beroep aan naar Medemblik en preekt
24 Juni 1792 zijn afscheid met Gal. 6 : 16. Te Medemblik werd hem
1 Mei 1822 emeritaat verleend. Hij bleef daar echter wonen en overleed
er 12 Juli 1828, oud 74 jaar en 6 mnd.

Te Amsterdam ging hij 15 Mei 1788 in ondertrouw met Anna Elisa-
beth Lohuys. Hij was een broeder van Ds. Jan Anthonie H., predikant
te Amsterdam.

MATTHIJS VAN DER BURCH. (1792—1824).
Deze predikant was als zoon van Matthijs van der Burch en van

Catharina van Claverbelt op 29 Maart 1756 te 's-Gravenhage geboren
en 4 April d.a.v. in de Grote Kerk gedoopt.

Als candidaat bij de classis van Leiden en Nederrijnland werd hij
2 Sept. 1781 te Rockanje bevestigd, stond vervolgens sinds 1783 te
Maasland en kwam 21 Oct. 1792 naar Oudshoorn, waar hij door Ds. H.
Huyser van Langeraar werd bevestigd met Hebr. 13 : 1. Hij deed zijn
intrede met Jesaia 3 : 10—11.

Hij beleefde hier de moeilijke Franse tijd. Was in 1805 het tractement
van f750 met vrije pastorie, f 150 voor avondbeurten en nog f50 aan
andere inkomsten niet hoog te noemen, van 1 Dec. 1810 tot 31 Dec. 1811
werd in 't geheel geen predikants-tractement ontvangen, totdat daarin
eindelijk door de gemeente zelf werd voorzien.

In dienst dezer gemeente overleed Ds. v. d. Burch op 30 Juni 1824.
Te Sommelsdijk was hij 6 Nov. 1782 gehuwd met Lydia Jonker, welke

3 Juli 1816 in de leeftijd van .54 jaar overleed. Dit huwelijk bleef
kinderloos.

FRANK DE WILLIGEN. (1824—1825).
Was te Vlaardingen geboren 18 Nov. en aldaar gedoopt 25 Nov.

1798 als zoon van Jan en van Margaretha Maan. Als candidaat in Z.-
Holland werd hij 7 Sept. 1823 als predikant te Meern bevestigd en
kwam vandaar naar Oudshoorn. Hij werd hier 14 Nov. 1824 bevestigd
door Ds. Wess. Scholten, Gasthuispredikant te Delft met 1 Titus 1 : 9.
Zijn intreetekst was 2 Cor. 5 : 20a.

In 1825 nam hij een beroep aan naar Vlaardingen en nam hier af-
scheid van de gemeente 30 Oct. 1825 met Hebr. 13 : 7a. Vervolgens
stond hij nog sinds 1829 te 's-Gravenhage, waar hem 1 Febr. 1862
emeritaat werd verleend. Niet lang mocht hij van zijn rust genieten,
want reeds op 26 Nov. 1862 kwam hij te 's-Gravenhage te overlijden.

Ds. de Willigen was gehuwd met Petronella Wilhelmina Susanna
Hoekwater, geb. te Delft 28 Mei 1804.

(Wordt vervolgd). J. W. VAN ZWIETEN.
(Medegedeeld door tussenkomst van de Historische Vereniging voor

Alphen a. d. Rijn en Omstreken).
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MEDEDELINGEN VAN DE REDACTIE.

Het Register op de Jaargangen 3 en 4 is verzonden aan de Leden,
die de wens te kennen gegeven hebben, dit te ontvangen. Enige exem-
plaren zijn nog beschikbaar ; aanvragen te richten tot de Redacteur,
Postbus 976 te Amsterdam.

De Redactie stelt zich voor in December a.s. een extra nummer te
laten verschijnen ; leden, die hiervoor bijdragen beschikbaar hebben,
hoogstens 4 bladzijde druks, gelieve deze in te zenden vóór 1 Nov. a.s.

Nog 150 leden zijn in gebreke gebleven de contributie over 1951 te
betalen ; hun wordt gelegenheid gegeven deze alsnog vóór 1 Nov. a.s.
te voldoen ; bij wanbetaling zal hun de nummers van November en De-
cember niet meer worden toegezonden.

Met voldoening kunnen wij mededelen, dat de radiouitzendingen door
de Nederl. Christel. Radiovereniging zullen worden voortgezet. De
N.C.R.V. heeft zich bereid verklaard gedurende 26 weken, aanvangende
1 Oct., iedere Maandag te ± 10 uur 's avonds een uitzending van 10
minuten te geven, waarin gedurende vijf minuten een of ander genealo-
gisch of heraldisch onderwerp zal worden aangesneden, terwijl de andere
vijf minuten zullen worden besteed aan het beantwoorden van vragen
door luisteraars gesteld.

Naast de reeds bekende verenigingen hebben zich voor deze uitzen-
dingen bij ons aangesloten De Zuidhollandse Vereniging voor Genea-
logie en Het Friese genealogies werkverband.

De Afdeling Hilversum is voornemens op 19 Oct. a.s. een genealogi'
sche, heraldische tentoonstelling te openen in het Gooise Museum in
Hilversum.

De tentoonstelling is geopend op de werkuren van het Museum en
bovendien Dinsdags- en Vrijdagsavonds, en zal duren tot 19 Nov. a.s.

MEDEDELING DOCUMENTATIEAFDELING.

Bij de verwerking van ons materiaal hebben we steeds weer te kampen
met een gebrek aan opberg-enveloppen. Het is gezien de steeds stijgende
papierprijzen ondoenlijk om regelmatig de benodigde hoeveelheid aan te
schaffen, daar het budget voor onze afdeling dan spoedig overschreden
zou zijn.

De schenking van een 500-tal gebruikte enveloppen, door een onzer
leden, bracht ons op het idee om de moeilijkheid op deze wijze op te
lossen. Wie kan ons helpen aan gebruikte, dus voor anderen waardeloze,
enveloppen ? De breedte mag varieëreni van ca. 22—25 cm, de hoogte
van ca. 15—17 cm. Elke hoeveelheid, hoe klein ook, wordt met vreugde
in ontvangst genomen door :

P. A. HARTHOORN,
Van 't Hof f laan 16 - Amsterdam-Oost.
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Tijdschriftenrevue
De Knollentuin, uitgave van de' familievereniging Knol. Derde Jaargang No 8,

Aug. 1951, geeft na de bestuursmedelingen, verslagen van de streekvergaderingen te
Assen en Giethoorn, een artikel over de geboorte van een vondeling op 4 Maart
1813, genaamd Cornelis Knol ; het geslacht Knol te Haarlem en Amsterdam.

De Nijdamstra Tynge, maandblad voor de geslachten Nijdam, Nieuwdam en Vleer,
derde Jaargang No 6, Sept. 1951 : In Memoriam Tjitte Gerrits Nijdam, Verslag van de
Penningmeester over 1950, Lijst van nieuwe leden, vervolg van „Nijdamstra-State en
enige familie-aangelegenheden.

Te Velde, uitgave van de Vereniging van de(r) Velde(n), Jaargang 3 No 2, Sept.
1951 geeft: een verslag van de Secretaris over zijn reis naar Vlaanderen benevens
korte aantekeningen nopens* familieleden, gemaakt te Brugge in Juli 1951 ; uit zeer oude
boeken ; Bibliógraphie van Arthur van de Velde ; enige familie-mededelingen. De uit-
gave is verlucht met twee gekleurde wapentekeningen.

In Ons Amsterdam, geïllustreerd maandblad, gewijd aan de hoofdstad des lands. 3e
Jaargang No 9, Sept. 1951, schrijft: H. W. Alings over Een oud stadshoekje ; Jan
Vriese over Het nieuwe werkhuis ; T. den Herder over Het Hoofddorpkwartier en
omgeving ; C. Visser over Ons dagelijks brood ; Crataegus over De blauwe hoek, en
vertelt J. P. Rijnierse van Een oude begrafenis.

It Beaken, tijdschrift van de Friese Academie, Jaargang 13 No 4, Aug. 1951, geeft
een redactioneel overzicht over „In nije opset" besprekende de nieuwe vorm en in-
houd, waarin het tijdschrift zal verschijnen ; R. S. Roorda, Iets over de geschiedenis van
het St. Anna Leen te Hidaerd 1479, met genealogische aantekeningen ; Chr. Stapel-
kamp, Frisiaca VI en VII ; W. J. Buma, Nijfrijsk tsjelm ; P. B. Winsemius, Het Be-
gijneklooster te Tsjommearum ; Dr B. de Boer, Correcties op J. J. Hof : Friese dialect-
geographie ; Dr D. Kalma, Korreksjes.

De Navorschec, Nederlands Archief voor Genealogie en Heraldiek, Heemkunde en
Geschiedenis. Jaargang 93 Afl. 2. Sept. 1951 : Ir H. C. F. G. van Ditshuyzen. Proeve
van een genealogie Van Cruchten ; Mej. Dr I. H. van Eeghen. Pastoor Joannes Aker-
boom Doedensz. en zijn doopboek ; A. W. E. Dek, hist. drs. Een Sommelsdijkse sche-
penfamilie Backer-de Graaf ; Everard W. Gewin, De Génestet; Mr L. de Gou, De
Burgemeesters van Heeze (1726—1800); H. L. Kruimel. De inbrengregisters van de
Weeskamer te Amsterdam ; Mr J. Belonje, Het gedichten-album van Baron Van Spaen-
Lalecq ; W. Wijnaendts van Resandt, De eerste generaties van het geslacht Nahuys-
Van Nahuys hier te lande. Bij deze aflevering is verzonden de Inhoud en het Naam-
register op de 92e Jaargang.

De Nederlandsche Leeuw, maandblad van het Kon. Nederl. Genootschap voor Ge-
slacht- en Wapenkunde, 68e Jaargang No. 8, Aug. 1951 : Bestuursberichten ; Notulen
van de Algemene Vergadering d.d. 2 Juni 1951 te Rhenen ; Dr A. L. Heerma van
Voss f, Gelderse, Overijselse en Drentse studenten te Franeker ; Mr W. de Vries, Ge-
nealogiën van Byler vóór de tweede helft van de XVIIe eeuw ; R. T. Muschart,
Foutieve wapens en namen in diverse bronnen ; Vragen en Antwoorden. Bij dit num-
mer is gevoegd het bijblad inhoudende de genealogiën Banningh en Van der Lée.

De Speelwagen, geïllustreerd tijdschrift in het bijzonder gewijd aan de historische
schoonheid, folklore en geschiedenis in Noord-Holland boven het IJ, 4e Jaargang No 6,
Aug. 1951 : K. Oly 1626 Wijde Wormer 1951 ; Zw. Van aanpraten en opzitten in
Zaandam ; D. van Deelen. Castricum in het verleden ; Redactie. De laatste snik van
de kerk te Graft, Jan Visser. Naar de Noordkaap ; F. Besthuizen-Faust, Moeder's
Voorus ; Dr W. Lampen, Niets is nu] ; Huib Fenijn, Oosterend op Texel ; Th. P. H.
Wortel, In de spiegel van de speelwagen ; Nico Splinter, Zeumer.

Ons Voorgeslacht, orgaan van de Zuidhollandse Vereniging voor genealogie. 6e
Jaargang No. 30, Juli 1951, geeft een verslag van de vergadering te 's-Hage, op 11 Juli
1.1. en van de excursie te Schiedam op 14 Juli; D. J. Knoops, Kwartierstaat van het
gezin Knoop-Verzijl ; Mededelingen betreffende de geslachten De Bruynne en Meylink ;
B. D. Monshouwer, Poorterboek van Gorinchem 1670—1800; H. A. van Bemmel, De
dorpsschool van Kijfhoek ; A. Arkenhout, Naemlijst der leedën Kerck van Oostvoorn
van het jaar 1706 en vervolgens ; E. J. C. de Veer, Lijst van verkochte huizen te
Leerdam ; D. J. Knoops, Genealogie Verzijl ; Novo, Uithangtekens te Delft; J. H.
Brakke, Van komen en gaan te Almkerk ; Boekbespreking en Vragenrubriek.

Chronique Archéologique du Pays de Liège. 41e Jaargang, uitgegeven door l'Institut
archéologique liégois, Jan.-Dec. 1950, geeft de verslagen der negen vergaderingen in
1950 gehouden, benevens X. J. d'Othée, Un aniêtre de Charles du Vivier de streel;
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Jean Yermaux, Leo Barazet fabricants de cuirs dorés a Liège au XVIIe siècle ; Joseph
Stekke, Pierre-Antoine Audace, bourgmestre liégeois d'origine italienne ; Jacques Breuer,
Vauban et l'Architecture liégeoise ; C. O'Kelly f, Souvenirs de Naivagne ; Renée L.
Doize, Coup de poing pré-historique, figuré dans un tableau du XVe siècle ; Fl. A.
a Ans ; Maurice Yans, Une analyse négligée du liber primus chartarum de la cathédrale;
Charles, A propos de Berneau et ses „thours"; L. de Jaerf, Le chateau de Coqfontaine
met register.

L'Intermediaire, bulletin bimestriel du service de Centralisation des Etudes Généalogi-
ques et Démographiques de Belgique a Bruxelles, No 35, Sept. 1951 : H. C. van Parijs,
Zweder d'Abcoude, seigneur de Gaesbeek et sa descendance ; Genealogie du Rév.
Lambert Malloteau concernant une bourse fondée au College Sainte Anne a Louvain ;
Marcel Berge La fondation Pachéco, ses fondateurs et ses bénéficiaires ; L. Poplemont,
Variations patronymiques de Poplimont; Ph. Stenebruggen, Les Steenebruggen ; Vragen
en Antwoorden.

Der Schweizer Famitienforscher-Le Généalogiste suisse, XVIIIe Jaargang No 7/8,
Sept. 1951 : Martin B runner, Martin Schiner, ein Schuier des Conrad Fonteius zu Basel?
F. Raoul Campiche, Deux générations de musiciens Les Scherer ; verslagen over de
afgevaardigdenvergadering van 30 Juni 1951 te Zug en over de Jaarvergadering van
1 Juli 1951 aldaar; Varia en Verenigingsnieuws.

Amsterdam, Oct. 1951. W. R.

Vragehrubriek
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 heral-
disch gebied.

De vragen zijn uitsluitend in te zenden aan de Redacteur van Gens Nostra, Post-
bus 976, Amsterdam-C.

Deze rubriek is uitsluitend voor leden der N.G.V., die zich reeds
desbetreffend met de Contact-dienst in verbinding stelden.

In de huwelijksacte van Jan Martens, „Jonkman, oud een en dertig jaren, geboren te
Lisse en wonende mede alhier in No. 52", en Theodora van der Geer, huwelijk ge-
sloten op 1.6.1817 voor Schout J. A. Pagensteeher van Lisse (R.A. 's Hage, Inv. nr. 38
arch. B. S. Lisse 5) is een merkwaardige fout geslopen.

Als een der getuigen wordt n.l. aangegeven : Jan Martens, oud een en dertig jaren
en wonende te Lisse in No. 52, Broeder van de Bruidegom.

Waar de personalia van de bruidegom juist zijn, zijn dus öf naam en leeftijd, öf de
familiebetrekking van de getuige onjuist.

Zoals de acte nu luidt fungeerde de bruidegom tevens als getuige bij zijn eigen hu-
welijk.

W. PRINS (Nr. 669), Zilkerduinweg 114, Zilk post Hillegom.

Wie kan mij inlichtingen verstrekken betreffende de herkomst van de volgende per-
sonen, die zich ongeveer 1755 in Eemnes Binnen hebben gevestigd.

Jacob Cornelisse Suyk X te Eemnes Binnen 11 Mei 1755 met Geertje Korsse Hartog.
Aart Cornelisse Suyk X Teuntje Dirks Bos.
Jan Cornelisse Suyk X Harmijntje Jansse.
Dit zijn de enige gegevens. Verder zijn alle andere inlichtingen omtrent het geslacht

Suyk of Succk van harte welkom.
K. SUYK Jr., Herenweg lle, Heemstede.

Gegevens gevraagd omtrent het echtpaar Harmen Gerding en Catharina Wijnstok.
Op 3.3.1731 lieten zij hun zoon Roelf dopen in Groningen.

H. RUITENBERG, Utrechtsestraat 26, Amersfoort.

Contact gezocht met hen die bij hun onderzoekingen gegevens hebben verzameld
over de geslachten :

Geefkes, uit Leeuwarden, Venlo of Den Haag. Van Meeuwen, Rotterdam.
Van 't Holf, Amsterdam, Rotterdam. Deurloo, Zierikzee.
Friederich, Den Haag. Eggers, Den Haag.

L. L. MULDER, Prinses Mariannelaan 123, Voorburg.

In de vraag van Drs L. van Hommerich, gem.-arch. van Heerlen, geplaatst in het
Sept. nummer, gelieve men te lezen iVanning inplaats van Vanning.
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DE LOPENDE JAARGANG VAN „GENS NOSTRA".
Doordat het aantal nieuwe leden in de loop van dit jaar toegetreden, groter was, dan

aanvankelijk door ons werd verwacht, zijn de nummers 1 t/m 6 van ons orgaan bij
de administratie geheel „uitverkocht", terwijl van nr. 7/8 nog slechts een zeer beperkte
hoeveelheid aanwezig is. Wij doen een beroep op alle leden, die van een dezer num-
mers eeri dubbel exemplaar hebben, om dit doublet aan de administrateur op te zenden,
opdat wij nog zoveel mogelijk nieuwe leden kunnen helpen.

BEDANKEN ALS LID.

Voor de goede orde wordt hierdoor medegedeeld, dat zij, die eventueel het plan
hebben om als lid te bedanken, hiervan vóór 1 December a.s. aangetekend bericht aan
de secretaris behoren te zenden. Na die datum kan het bedanken niet meer worden
aanvaard en is de contributie voor het jaar 1952 verschuldigd.

FAMILIEVERENIGINGEN.

Wie onzer leden kan ons nadere inlichtingen verstrekken omtrent de correspondentie-
adressen van een of meer der navolgende familieverenigingen : Bakker, Boelen, Bouw-
meester, Coebergh, Van Eek, Halbertsma, Heringa, Holtrop, De Jonge, Kolff, Van
Loo, Mees, Modderman, Van Oordt, Prakke, Salm en Voüte ? Gaarne opgave hiervan
aan de secretaris.

CURSUS GENEALOGIE.

Zij, die alsnog in principe wensen deel te nemen aan de schriftelijke cursus genealogie,
waarvan in het vorige nummer een uiteenzetting is gegeven, kunnen hiervan nog mede-
deling zenden aan de secretaris en wel per briefkaart, waaróp geen andere mededelingen
mogen voorkomen.

AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN LEDENLIJST.
Nieuwe leden :
560 Genealogical Society, 80 No Main, Salt Lake City (Utah), U.S.A.
788 Joh. Harmsen, Malvastraat 12 C, Rotterdam N.
790 J. K. Roghair, Havendijk 78, Gorinchem.
789 Ed. Mulder, Poelestraat 38 I, Groningen.
791 Frl. Adr. Lüttger, Sallierallee 19, Aken (Duitsl.).
792 J. Schoonaard, Grintweg 100 V, Winschoten.
793 H. G. M. Rijssenbeek, Sterreschansweg 37, Nijmegen.
794 W. P. van der Bent, Paulus Buysstraat 64, 's-Gravenhage.
795 J. Over Sr., Stationsstraat 46, Borne.
796 Joh. Unkel, Solebaystraat 33, Amsterdam W. 2.
797 Mej. L. Nieuwstraten, Bergpolderstraat 65, Rotterdam.
798 Ed. van Reeth, Provinciale Baan 152, Boechout bij Antwerpen.
799 G. Schuringa, De Waarden, Grijpskerk (Gr.).
800 W. Hogervorst, arts, Schiedamsesingel 165 B, Rotterdam.
801 W. Krijn, Golfstraat 13, Breda.
802 J. Muys Jr., Zuid-Willemsvaart 4, 's-Hertogenbosch.

Adreswijzigingen :
296 Klippel, W. H., Comanstraat 3, Alkmaar. .
400 Otto Rompelman Sr., Moddermanlaan 13,' Groningen.
394 H. C. Lodder, Westerdokstraat 22 belet., Amsterdam C.
385 W. Ie Fevre, Rijnstraat 92III, Amsterdam Z.
62 J. F. M. Schreiner, Postbus 1015, 's-Gravenhage.
14 F. W. van der Wart, Dongestraat 23 hs., Amsterdam Z.

532 M. van der Kooij, Schielaan 52a, Overschie.
317 Tom Kwakman, Prof. Dieperinklaan 19, Utrecht (rectificatie).

(Afgesloten per 17 Sept. 1951)
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