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Het geslacht „Van Oudshoorn"
door

WIJLEN W. MACHEN TE WARMOND
(slot)

D. WILLEM JOHANNES OUDSHOORN, geb. te Warmond 31
Augustus 1849 des nam. te &l/z uur, zoon van Johannes Oudshoorn en
Catharina Hendrika van Starkenburg, volgde zijn vader op in het bouw-
mansbedrij f en woonde op de hoeve genaamd het Fort totdat hij zich
in 1910 te Leiden ging vestigen en het voorvaderlijk huis aan zijn enige
zoon overdroeg.

Na het overlijden van zijn echtgenote keerde hij naar Warmond
terug en kocht aldaar het huis van wijlen Mejuffrouw Maartje van
Duijker aan de Heerenweg tegenover de R.K. Kerk. Hij overleed aldaar
de l le Maart 1923 in de ouderdom van ruim 73y2 jaar.

Hij huwde de 2de Mei 1883 te Oegstgeest met Geertje van Egmond,
jd. oud 27 jaar, geboren te Rijnsburg 22 Mei 1856, dochter van Alber-
tus van Egmond en Anna Keijzer (overleden).

Zij overleed te Leiden 20 Augustus 1919.
Uit dit huwelijk werden geboren :

Ie. CATHARINA HENDRIKA, geb. te Warmond de 26ste Maart
1884 des nam. 11 uur. Zij trouwde te Warmond 24 Oct. 1907 met dokter
Hugo Bertel jm. oud 33 jaar, geneesheer, geboren en wonende te Hazers-
woude, zoon van Simon Johannes Bertel, arts te Hazerswoude en Hanna
Susanna Adriana van den Broeck.
2e. ALBERTUS, geboren te Warmond 26 Sept. 1886 des nam. 7i/2
uur, volgt onder letter E.

E. ALBERTUS OUDSHOORN, geboren te Warmond 26 September
1886 des nam. 7 ^ uur, zoon van Willem Johannes (van) Oudshoorn
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en van Geertje van Egmond, woont op huize 't Fort te Warmond.
Hij was meerdere jaren lid van de Raad der gemeente en werd

4 Sept. 1923 tot Wethouder gekozen.
Hij trad de 28ste April 1910 te Leiden in de echt met: MARIA

CORNELIA VOORSLUIJS jd. oud 26 jaar, geboren te Woerden de
6e Juni 1884, dochter van Jacob Voorsluijs en Geertje Heijkoop, echte-
lieden (gehuwd te Leiderdorp 12 April 1883).

Uit bovengenoemd huwelijk werden geboren :
Gerarda Catharina Hendrika, geboren te Warmond 5 October 1912

des nam. 9 uur.
Geertje Jacoba, geboren te Warmond 24 Juni 1916 des voorm. 11 uur.

JOHANNES (VAN) OUDSHOORN, geboren te Warmond 26
Sept. 1796, zoon van Comelis Jacobsz. (van) Oudshoorn en Elizabeth
van 't Sant, gedoopt in de Herv. Kerk te Warmond 2 Oct. 1796 ; doop-
getuige was Elizabeth Elder. Hij was van beroep Mr timmerman en
metselaar, woonde eerst te Santpoort en later te Warmond, waar hij de
11de November 1862 des nam. te 11 uur overleed.

Hij huwde te Sassenheim de 5 Mei 1822 met Margaretha de Graaf f
jd. oud 27 jaar, geb. 18 en gedoopt 21 Febr. 1796 te Sassenheim, dochter
van Arend de Graaff en Maria Guldemond. Zij overleed te Warmond
de 11de Jan. 1866 des voorm. 11 uur.

Uit hun huwelijk sproten :
CORNELIS JOHANNES, geb. te Santpoort en overleden te Warmond
18 Nov. 1825 des voorm. 3 uur.
AREND SIMON, geb. te Santpoort en overleden te Warmond 29 Maart
1828 des nam. ÏO1/̂  uur, oud 3 jaren en 5 maanden.
CORNELIS JOHANNES, geb. te Warmond 27 Dec. 1825 des voorm.
3V2 uur.
SIMON JACOBUS, geboren te Warmond (volgt onder G.)
ELIZABETH, geb. te Warmond 2 Nov. 1828 voorm. 2>l/2 uur, zij trouw-
de te Warmond 21 Sept. 1863 met Johannes van Bladel, Mr. timmerman.
Zij overleed kinderloos 26 Juli 1897 voorm. 9 uur.
AREND SIMON, geb. te Warmond 12 Dec. 1829 voorm. 4i/2 uur,
overleden te Warmond nam. 12 uur op 23 Dec. d.a.v.
MARIA, geb. te Warmond 13 Dec. 1830 voorm. 5 uur, trouwde te
Warmond 7 Januari 1857 met Hendrik Adriaan van Leeuwen, brood-
bakker te Noordwijk.
JOH ANNA ELIZABETH, geb. te Warmond 3 Aug. 1832 nam. 4 uur,
huwde 25 Mei 1854 met Kornelis Kroon.
AREND, geb. te Warmond 22 Jan. 1834 nam. 10 uur.
MARGARETHA, geb. te Warmond 20 Juni 1835 nam. 91/, uur. Zij
huwde 6 Dec. 1863 Bastiaan van der Tang.
JOHANNES, geb. te Warmond 15 Oct. 1836 nam. 10 uur.
CATHARINA, geb. te Warmond 28 Oct. 1839 nam. 7 uur. Zij huwde
te Warmond 6 April 1863 met Huig Los, bouwmanszoon geboren en
wonende te Alkemade.

G. SIMON JACOBUS, geboren te Warmond 24 April 1827, zoon van
Johannes (van) Oudshoorn, Mr. timmerman en Margaretha de Graaff.
Hij was winkelier in manufacturen en alle mogelijke huishoudelijke arti-
kelen, wonende aan de Dorpsstraat op de hoek van de scheepsmakers-
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dam, nabij het school- of raadhuisplein. Hij overleed te Warmond 18 Dec.
1879 des nam. 3V2 uur. Hij huwde de 5de Mei 1861 te Warmond
met Christina van Snippenburg jd. geb. te Wageningen 4 Maart 1827,
dochter van Johannes van Snippenburg en Hendrina Hendrikse. Zij
overleed te Warmond 27 Sept. 1900 des nam. 9 uur.

Uit dit huwelijk sproten :
Ie. JOHANNES HENDRIKUS, geb. te Warmond 26 Oct. 1862 nam.
10 uur.
2e. HENDRICA MARGARETHA CATHARINA, geb. te Warmond
28 November 1865 des nam. 4 uur. Zij huwde 26 Sept. 1895 te Warmond
met Gijsbert Heenk jm. 33 jaar, timmerman, zoon van Johannes Heenk
en Johanna de Geer, wonende te Leimuiden.

Hun enig kind is Johanna Christina geb. te Warmond 2 Febr. 1896.
3e. SIMON CORNELIS, geb. te Warmond 26 Nov. 1868 nam. 5 uur.

H. CORNELIS WILLEM (VAN) OUDSHOORN, geb. te Warmond
16 Febr. 1823 voorm. 9 uur, gedoopt aldaar in de Herv. Kerk, zoon van
Willem Corn.zn van Oudshoorn en Maartje van der Wilk. Hij huwde
21 Mei 1848 met MARIA SCHONEVELD jd. 20 jaar oud, geboren
en wonende te Warmond, dochter van JOHANNES SCHONEVELD
en JACOMINA DE GRAAFF. Getuigen bij hun huwelijk waren
Johannes Oudshoorn, Mr. timmerman en metselaar, oom van de bruid
en Diert Jansse van der Wilk, oom van de Bruidegom.

Uit dit huwelijk sproten :
Ie. MARIA WILHELMINA, geb. te Warmond 2 April 1849, voorm.
10 uur. Zij huwde 29 Febr. 1872 te Warmond met Wouter v. d. Voet
jm. 26 jaar, timmerman, zoon van Johannes v. d. Voet en Adriana Wil-
heimina van Genderen. Zij overleed te Warmond 20 Oct. 1925.
2e. JACOMINA JOHANNA, geb. te Warmond 26 April 1850 voorm.
5 uur, overleden 10 Mei 1851 nam. 6 uur.
3e. WILLEM CORNELIS, geb. te Warmond 23 Dec. 1851 voorm.
\l/2 uur.
4e. JACOMINA JOHANNA, geb. te Warmond 11 Maart 1853 voorm.
8V2 uur. Zij huwde 2 Juni 1881 met Jan Barend Uit den Boogaard jm.
28 jaar, geb. te Warmond, zoon van Gerrit Abraham Uit den Boogaard
en Janneke Hommers. Zij overleed te Warmond 19 April 1887.
5e. CORNELIA JOHANNA, geb. 24 Juni 1855 nam. 9 uur, overleden
22 Febr. 1856 voorm. 10 uur.
6e. JOHANNES CORNELIS, geb. te Warmond 1 Maart 1857 nam.
91/2 uur. Hij huwde met Antje Voorbij, geboren en wonende te Oegst-
geest.
7e. CORNELIA JOHANNA, geb. te Warmond 9 Oct. 1858 nam. 3
uur. Zij trouwde te Warmond 10 Maart 1881 met Klaas de Graaf jm.
33 jaar. bouwman, geboren en wonende te Alkemade, zoon van Teunis
de Graaf en Maartje van Klaveren. Zij overleed als weduwe te Oegst-
geest 12 Mei 1917 en werd te Warmond in de afgebrande kerk bij haar
zuster Neeltje begraven.
8e. NEELTJE, geb. te Warmond 11 Januari 1860 nam. Wy2 uur. Over-
leden 22 October 1884 voorm. 5 uur, na een hevig lijden van slechts
48 uren.
9e. CORNELIS WILLEM, geb. te Warmond 1 Aug. 1863 en over-
leden 1 Sept. d.a.v. voorm. 8 uur.
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10. CORNELIS WILLEM, geb. te Warmond 21 Febr. 1866 nam. 5 uur
en overleden 20 Maart d.a.v. voorm. 5 uur.
lle. MARIA CORNELIA, geb. te Warmond 17 Febr. 1868 nam. 3 uur.
Zij huwde de 14 Sept. 1892 te Warmond met Pieter Reijneveld 33 jaar,
geb. te Koudekerk en als winkelier zich vestigende te Voorschoten, zoon
van Pieter Reijneveld Teunisz. en Machteltje Roest, bouwlieden, wonen-
de te Koudekerk aan de Lage Waard.
12e. CORNELIS WILLEM, geb. te Warmond 16 Mei 1869 des nam.
te 3 uur.

I. LEENDERT (VAN) OUDSHOORN, geboren te Warmond 28
October 1829 voorm. 9y^ uur, overleden aldaar 28 Nov. 1918 des nam.
51/2 uur.

Hij trad de 4de Februari 1854 te Woubrugge in het huwelijk met
Sara Gerarda Francina Heenk, geb. te Woubrugge 3 Aug. 1834 en
overleden te Warmond 29 Juli 1910 des middags 12 uur.

Zij was een dochter van Johannes Engelbertus Heenk en Heiltje
Verploeg.

Uit dit huwelijk zijn voortgekomen :
Ie. WILLEM ]OHANNES, geb. 4 Juli 1854 voorm. 8 uur; overleden
10 Juli 1862 voorm. 3 uur.
2e. HEILTJE GI]SBERTJE, geb. te Warmond 29 Juli 1855 voorm. 6
uur. Zij huwde te Warmond 19 April 1877 Gerrit Dorrepaal j.m. 24 jaar
oud, bouwman, geboren te Koudekerk, zoon van Willem Dorrepaal en
Grietje Treur.
3e. MARIA CORNELIA JACOBA, geb. te Warmond 3 Sept. 1856
des nam. l0y2 uur; zij huwde te Warmond 21 April 1887 Jan Hoog-
straten, j.m., 30 jaar, bouwman, geb. te Sassenheim, zoon van Johannes
Hoogstraten en Adriana Schravendijk.
4e. JOHANNIS ENGELBERTUS, geb. 2 Januari 1857 voorm. 8 uur;
overleden 1 Juni 1858 voorm. 8V2 uur.
5e. CATHARINA CORNELIA, geb. 14 Juni 1859 des nam. 8 uur ;
zij trouwde te Warmond 3 Aug. 1887 Arie van Egmond j.m. 28 jaar,
zoon van Jan van Egmond, bouwman, wonende te Rijnsburg en Pietertje
de Bruijn.
6e. LEENDERT, geb. 4 April 1862 nam. 10.15 uur. Hij huwde te Sas-
senheim met Guurtje Ciggaar.
7e. WILLEM JOHANNES, geb. te Warmond 2 Juli 1864 des nam.
2.45 uur, (volgt onder letter J.)
8e. SARA, geb. te Warmond 23 Nov. 1865 voorm. 12.30 uur. Overleden
te Warmond 26 April 1905 voorm. 7 uur.
9e. JOHANNES PIETER, geb. 8 Aug. 1868 voorm. 1 uur; huwde te
Warmond 25 October 1891 Catharina Maria van der Wilk jd. 27 jaar,
geboren te Warmond, dochter van Johannes van der Wilk en Elisabeth
Sopjes.
10e. JOHANNES, geb. te Warmond 2 Febr. 1870 nam. 6 uur ; huwde
te Sassenheim met Willemijntje Godefroij jd., geboren te Sassenheim,
dochter van Jacobus Godefroy en Grietje Le Clerq. Zij overleed te War-
mond 8 Febr. 1908 nam. 2 uur, oud 37 jaar. Weduwnaar zijnde huwde
hij ten tweede male 21 April 1921 te Warmond met Christina Geertruida
de Nie, jd. geb. te Warmond 28 Sept des nam. 4V̂  uur.
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Zij was een dochter van Leendert Hendrik de Nie, Mr. smid en
Catharina Elizabeth van der Voet.
lle. ELISABETH, geb. te Warmond 30 Juli 1871 des voorm. 4 uur;
zij huwde 7 April 1897 te Warmond met Dirk Hoogstraten jm. 25 jaar,
geb. te Sassenseim, winkelier, zoon van Johannes Hoogstraten en Adria-
na Schravendijk.
12e. GIJSBERTJE, geb. te Warmond 21 Dec. 1872 des voorm. 6 uur.
Zij huwde 22 Mei 1902 met Leendert de Vrijer jm. 29 jaar, Mr. Tim-
merman, geb. te 's-Gravenhage, zoon van Pieter de Vrijer en Wilhel-
mina Christina Tas.
13e. CORNELIS, geb. te Warmond 6 November 1877 nam. &y2 uur;
overleden te Warmond 20 November 1877.

J. WILLEM JOHANNES OUDSHOORN, geboren den 2den Juli
1864 des nam. 2 uur 45 min. te Warmond, zoon van Leendert Ouds-
hoorn en Sara Gerardina Francina Heenk, overleed te Warmond 17
Febr. 1913 des nam. 2 uur, oud 48 jaar. Hij oefende het broodbakkers-
bedrijf uit in de aloude familiezaak.

Hij huwde te Woubrugge 20 Sept. 1894 met Adriana Maria Over-
vliet jd. oud 24 jaar geboren te Woubrugge 8 Febr. 1870, dochter van
Maarten Overvliet, Wethouder van Woubrugge en Jannetje Visser.

Het burgerlijk huwelijk werd voltrokken door de vader van de bruid
als ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Uit dit huwelijk sproot als eenig kind :
SARA GERARDINA FRANCINA OUDSHOORN geboren te War-
mond 2 April 1897 op een Vrijdag des nam. 9 uur en werd op de eerst-
volgende Zondag in Mei gedoopt in de Herv. Kerk te Warmond door
Ds. E. C. van Baerle.

Zij was gedurende meerdere jaren onderwijzeres der Christelijke Be-
waarschool en huwde de 10de October 1923 te Warmond met Cor-
nelis Rijnsburger geb. te Sassenheim 4 Juni 1886, zoon van Cornelis
Rijnsburger en Cornelia Wilhelmina Elizabeth Schippers, wonende te
Sassenheim. Het burgerlijk huwelijk werd gesloten voor de ambtenaar
van de Burgerlijke Stand H. L. van Delft. De kerkelijke inzegening
geschiedde door Dr. J. J. Woldendorp, predikant te Warmond.

Als getuigen van hun huwelijk traden op de heren Johannes Ouds-
hoorn Lzn, oom van de bruid en Albertus Oudshoorn, Neef van de bruid.

CATHARINA HENDRIKA OUDSHOORN, dochter van Willem
Johannes en Geertje van Egmond, geboren te Warmond 26 Maart 1884
nam. 11 uur. Zij trouwde 24 Oct. 1907 met:

Dr. Hugo Bertel, jm. geneesheer, geboren en wonende te Hazers-
woude, zoon van Simon Johannes Bertel, arts te Hazerswoude en Hanina
Susanna Adriana van den Broeck.

Uit dit huwelijk werd geboren :
SIMON JOHANNES BERTEL, geb. te Hazerswoude 3 Juli 1909 des
nam. 8 uur en gedoopt aldaar in de Herv. Kerk. Hij werd vernoemd
naar zijn grootvader van vaders zijde.
GEERTRUIDA WILHELMINA JOHANNA BERTEL, geb. te Kat-
wijk a. Zee 25 Dec. 1918 voorm. 7 uur : gedoopt in de Herv. Kerk aldaar
en vernoemd naar haar grootouders van moeders zijde.
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Een bezoek aan Texel (slot).
De koster, in goed humeur gebracht door een paar cigaren, leidde

ons toen naar het binnenste van het aardige kerkje met het scheve toren-
tje. Hij vertelde dat er vele goede zerken onder de houten vloer zitten
en dat men er drie kon zien als we zelf de moeite wilden nemen om
enige dingen te versjouwen. Achter in de kerk zijn een paar schotten
die een opslagkamertje afsluiten. Na enige lange tafels te hebben ver-
wijderd, zagen we de volgende zerken :
24.— (fragment) 7

A)NNO 1601
D)EN 2 IVLIVS

GHESTVRVEN
M)ARTIEN CLAES
T)OT HAERLEM
ZY)NE HVISVROV (rest ontbreekt)

25.— X
K M

DEN 12 IULY 1712 IS GERUST
IAN MIGHIELSEN ELIS
OUD 77 JAAR EN 5 MAANDEN'

EN HIER BEGRAVEN
26.— Deze steen is helaas vrijwel totaal uitgesleten, alleen leest men

1638 of 1658. Voorts een aantal losse letters.
De koster heeft instructie VVV te waarschuwen als er nieuwe

stenen zouden worden gevonden.
Alvorens wij dit kerkje bezochten, bracht de Heer G. W. Os-

kamp, Directeur van V.V.V., mij naar de melkhandel van D. Pool.
Op het erf achter het huis ligt een kleine steen die als drempel
dienst doet. Men leest erop :

2 7_ A p II/ (een )
I X (een merk) C ? (uitgesleten)

Er is hier ook een interessante waterput, die van binnen gedeeltelijk
bekleed is met fraaie tegels en voor de put ligt alweer een steen die
vroeger kennelijk een graf heeft bedekt. Er is niets anders op te lezen
dan :
28.— No. 56

Men wist niet waar die beide stenen vandaan kwamen — ze hadden
er altijd gelegen. Of er soortgelijke stenen in andere huizen in den Hoorn
te zien waren, wist men ook niet. Het lijkt mij niet geheel onmogelijk, dat
deze stenen bij vroegere opruimingen van het kerkhof zijn gehaald, of te
den Hoorn dan wel bij het z.g. Toorhuisje (zie Gedenkwaardigheden)
ten N.O. van den Hoorn, waar vroeger een oude begraafplaats lag. De
Heer Oskamp meende, dat dit het kerkhof van het verdwenen dorpje
de Westen geweest kan zijn.

De familie Pool toonde ons ook nog een oud familiestuk, n.l. de ,,Cro-
nyck van Hoorn" van Sebastian Centen.

Daarna waren wij bij de pensionhouder Rotgans aan de overkant,
waar men ons een oude eiken kist toonde in de vorm van een boek. Er
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was een soort raam in dat als vergrootglas werkte en binnenin bevonden
zich allerlei oude, gekleurde gravures. De Heer Oskamp en ik kregen
(als leken) de indruk, dat de kist oospronkelijk als omhulsel van een
Statenbijbel kan hebben gediend.

den Burg.
Een bezoek aan de zwaar gehavende N.H. kerk heeft helaas geen

nieuwe gezichtspunten opgeleverd. Het zag er zo mogelijk nog trooste-
lozer uit dan in 1945, kort na de beschieting, hoewel alle gaten waren
dichtgemaakt en het houtwerk van het dak gedeeltelijk was vernieuwd.
De kostersvrouw vertelde, dat men nog minstens f 200.000.— nodig
heeft om de kerk behoorlijk te restaureren, maar als men de ruïne bin-
nenin de kerk bekijkt, krijgt men de indruk dat dit cijfer nog veel te laag
geschat is. In 1950 was de restauratie in volle gang.

Het is zeer goed geweest dat de Heer Kaptein in 1946 meteen een
reis naar den Burg heeft gemaakt om de bloot gekomen zerken, die onder
de vloer lagen, op te nemen. Thans namelijk, lag er nog veel meer hout
dan toen hij er was, want ik kon hoogstens 70 % van de door hem ge-
noemde stenen terugvinden. Tijdens de voorlopige restauratie schijnt
veel kapot gegaan te zijn ; men krijgt de indruk dat zware binten een-
voudig van 20 Meter hoogte naar beneden zijn geworpen, want een
aantal door de Heer Kaptein beschreven stenen vertoont nu nog slechts
een gedeelte van de door hem genoemde tekst.

Tevens moet men aannemen, dat reeds een aantal zerken zijn verwij-
derd, want hier en daar treft men stukken vloer aan bestaande uit kleine
tegels van ca. 20 bij 20 cM. en dit alles is nog steeds bedekt door een
dikke laag puinstof. Ik heb zodoende niets nieuws kunnen vinden, maar
constateerde dat de Heer Kaptein de opname pijnlijk nauwkeurig heeft
verricht.

Goed zichtbaar was de grafkelder van der Graeff (Gedenkwaardig-
heden, blz. 226), die mij speciaal interesseerde. De steen vermeldt dui-
delijk „Van der Mijll", niet „Mijle". Voorts' is het alliantiewapen niet
in een ovaal, maar in een cirkel.

De grafstenen in deze kerk zijn inmiddels door mij beschreven in :
Nederlands Archief voor Genealogie en Heraldiek, afl. 10, 11 en 12,
1949.

Met de Heer Oskamp maakte ik een andere keer een bezoek aan de
boerderij van Roeper-Eelman in de polder Waal en Burg, waar een
fragment van een oude zerk dienst doet als gedeelte van een drempel
Men leest erop :
29.— IET. BEGRA

AEN IANS
E IS GERVST
20 IVLIVS

O ^ (een merk) 1651 (een merk)

Vervolgens bezochten wij het dorpje de Waal, waar wij zeer vriende-
lijk te woord werden gestaan door dominee Janssen en de kerkvoogden
Yksa en Eelman. Helaas is de N.H. kerk bij de gevechten op Texel
tussen de Georgiërs en Duitsers verbrand. Zoals de Gedenkwaardig-
heden zeggen, was de kerk betrekkelijk nieuw, maar men had uit de oude
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kerk enkele grafstenen binnen het hek om de preekstoel gelegd. De brand
is zo fel geweest, dat niet alleen de inhoud van de brandkast verkoolde
(inhoudende o.a. het grootste gedeelte van het archief), maar de graf-
stenen zijn zo bros geworden, dat ze bij de verwijdering in kleine stuk-
ken uiteen vielen. De architect Pot uit Amsterdam en de Heer Yska
hebben de grootste moeite gedaan om ze te redden, maar alles was tever-
geefs. Onder de plankenvloer bevonden zich geen stenen, hetgeen bleek
toen de fundamenten werden verwijderd. Men was verbaasd te horen,
dat de oude stenen in een boek vermeld stonden en ik heb sindsdien
een afschrift van de mededelingen in de Gedenkwaardigheden aan het
kerkbestuur gezonden.

De buiten de kerk liggende steen No. 13, was niet meer te vinden,
maar ligt vermoedelijk onder een hoop stenen van de afbraak.

Dominee Janssen liet ons de kerkboeken zien die zich tijdens de brand
gelukkig in zijn woning bevonden. Het oudste boek begon in 1704, maar
daar het een opschrift draagt „Archief II", zal er nog wel een ouder
boek zijn. De dominee, die pas sedert een paar maanden op Texel woon-
de, had dit nog niet gevonden.

Gezamenlijk brachten wij een bezoek aan de Doopsgezinde Kerk. Hier
liggen geen graven, daar iedereen van de Waal op het kerkhof van de

"N.H. kerk wordt begraven. Interessant was een overigens weinig kunst-
zinnig schilderij in de Doopsgezinde Kerk, waar men de Waal in oude
tijden ziet, omringd door water (thans ligt het midden in het land) en
met een zeer duidelijke uitbeelding van de kerk die er stond voor de nu
afgebrande werd gebouwd. Een tweede schilderij geeft vermoedelijk een
gezicht op de Waal, vanuit een andere richting.

Oosterend.
In dit vriendelijk plaatsje is de mooie oude N.H. kerk geheel intact.

Op de beschrijving van Mr. Prins heb ik een paar kleine aanmerkingen :
Onder de zerken beschreven als liggend onder de toren, moet No. 5

1785 worden i.p.v. 1783.
Bij No. 26 (een merk: een voetboog) Y, toevoegen nog eens een Y

en een O.
No. 27 moet zijn Y.W.B, i.p.v. Y.B.W.
No. 28 moet zijn R.M.V. i.p.v. R.N.V.; voorts eronder

nog BM.
No. 29 toevoegen PM I K 1775.
No. 30 is thans geheel uitgesleten.

30.— Toevoegen een niet opgenomen steen : •
T.C.M. 1789

Mr. Prins vermeldt vervolgens 5 stenen in een berghok achter de
preekstoel. Dit is niet juist. Er is weliswaar een berghok, maar daar
liggen geen stenen. De opgenomen zerken liggen in een andere ruimte
rechts achter de preekstoel, alsmede nog een opgenomen fragment met
alléén een C.

Vervolgens is er sprake van het achterportaal bij de achteringang.
Dit moet zijn het voorportaal van de vooringang.

No. 39 is waarschijnlijk A.S.Q. i.p.v. A.S.G.
No. 42 toevoegen III MTC.
No. 46 tussen „legt" en „begraven" staat een grote W.
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No. 53 moet zijn C I C D.G. i.p.v. DG. C I C.
31.— Onder de deur een steen met D B C (niet opgenomen).
32.— Aan de achteringang ligt een fragment als gedeelte van de

drempel, waarop te lezen : DIRCSE/I.
Op het kerkhof vermeldt Mr. Prins drie stenen ; ik vond er nog 5 bij,

gedeeltelijk in het gras, gedeeltelijk hier en daar los tegen de muren :

33.— I D (een merk) O jaartal (onleesbaar)

4-
34.— A. een kruis/ HH /1701/ een merk

35.— een grote onleesbare steen met het jaartal 1720.

36— ft M (een merk) Y /1606

37.— X I P / A P (ertussen een merk)

Tenslotte ben ik van mening, dat Mr. Prins zeer zeker het oude be-
schot onder de toren had moeten vermelden, bezaaid met honderden
oude huismerken, die men veelvuldig op de grafstenen terugvindt.

Er zijn verder geen plankenvloeren in deze kerk, waaronder zich
zerken zouden kunnen bevinden.

Oude Schild.
Ik liep de dijk op ten Noorden van Oude Schild, waar ik op 400 a

500 meter van de haven aan de voet een vreemde steen aantrof, naar
schatting 100 X 150 cm. Het is een zwaar stuk graniet van wel 15 cm.
dikte. Het water spoelt over een leeuwenkop (?) met een kroon en-er-
onder tussen 2 balken zijn een letter en cijfer aangebracht van wel
20 cm. :

P 1565
Men vraagt zich af wat dit voor een overblijfsel kan zijn. Het stuk

graniet is m.i. veel te zwaar om ooit een grafsteen geweest te kunnen
zijn. Het vreemde is, dat vlak ernaast nog grotere stukken liggen van
precies dezelfde soort graniet, doch geheel zonder opschrift. Voorts be-
vinden zich in dit gedeelte van de dijk nog vele overblijfselen van een-
voudig gebeeldhouwde stukken steen die aan pilaren doen denken, zoals
men ze nog wel aan de Vecht ziet bij de ingang van oude buitens. Sinds-
dien werd deze steen vermeld in „de Speelwagen", 5de jaargang No. 10,
1950, door F. Nijland te Oude Schild.

In de N.H. kerk te Oude Schild kunnen enige stenen worden toe-
gevoegd, die onder de kerkstoelen liggen :
38.— I. C. BAAS
39.— K M B K

Y Y
40.— LW en een cijfer (rest onder een kerkbank).

No, 6 (zie Gedenkwaardigheden) — het opschrift C. C. BOOS
staat in een versierde cirkel.

No. 7 moet zijn G.I. i.p.v. G. J.
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Op het kleine kerkhof rond de kerk ligt geen enkele steen en er is
sedert misschien 150 jaar niemand meer begraven, daar men een kerkhof
heeft aangelegd dat op grote afstand van het dorp ligt, halverwege den
Burg. Ik ben nooit tevreden geweest met de zeer weinige zerken die men.
in de kerk te Oude Schild aantreft en ik heb er dikwijls over nagedacht
of al die notabelen, die ik alleen al onder de Oude Schilders, die mij
speciaal interesseerden, aantrof, geen grafzerken hadden. Nu ik het kerkje
ten tweede maal inspecteerde, viel het mij op dat een zeer groot aantal
stenen flauwe lettertekens vertoonden. Waar in andere kerken veelal
zerken onzichtbaar zijn wegens een plankenvloer, zijn ze hier in de loop
der jaren kennelijk geheel uitgesleten wegens gebrek aan een planken-
vloer.

In de tweede plaats is het oude kerkhof zo klein, dat men het ver-
moedelijk in oude tijden al één of meer keren heeft moeten opruimen
om plaats te maken, terwijl mij nadien uit het archief der kerkvóogdij is
gebleken, dat vele graven in de kerk reeds na betrekkelijk korte tijd weer
werden „schoongemaakt", ook die van de door mij gezochte notabelen.
Onder de vaststaande kerkbanken en onder de preekstoel zullen zich
hoogstwaarschijnlijk ook nog stenen bevinden, die wel tevoorschijn zullen
komen, wanneer men de kerk van binnen geheel gaat veranderen.

Het nieuwe kerkhof vertoont op een hek de vriendelijke oproep :
OOK U WACHT IK. Het is eveneens een klein kerkhof, zodat ook
hier de opruimingswoede hoogtij viert. In 1945 vond ik nog enige in-
teressante zerken, maar nu vindt men geen enkele steen meer ouder dan
1800. Ik denk dat de oude stenen eenvoudig verkocht worden, want de
Heer Oskamp maakte mij opmerkzaam op een plek in de Weststraat te
den Burg, waar oude stenen als plaveisel dienen. Inderdaad trof ik hier
een 50-tal fragmenten van laat 18de eeuwse en jongere zerken aan,
liggende voor een garage.

Wat men nog vindt op het kerkhof is een zeer groot aantal oude
vierkante grafsteentjes met alleen een nummer en een kruis, soms een
gewoon kruisje en anders in de vorm van een Duits oorlogskruis. Alleen
de nummers 84 en 85 weken af. Deze hadden i.p.v. een kruis een
cirkel met versiering.

Ik zag op de kaart dat ten Noorden van de Cocksdorp een kerkhof
is aangegeven. Ik had geen tijd meer om erheen te gaan, maar verwacht
er niets van, daar dit plaatsje immers betrekkelijk nieuw is.

In een notariële acte van ± 1750 las ik dat een den Berger in de
Schans werd begraven. Ik ben daar evenmin geweest, doch geloof niet
dat dit graf nog te zien zal zijn.

Bussum, 15 Juli 1951. J. F. DAARNHOUWER.

SCHRIFTELIJKE CURSUS GENEALOGIE.
Het verheugt ons te kunnen berichten, dat deze cursus, als gevolg van de grote

belangstelling, die hiervoor blijkt te bestaan, zal kunnen doorgaan en naar alle waar-
schijnlijkheid met Januari 1952 zal kunnen aanvangen. Aan degenen, die ons reeds
bericht stuurden, aan hen, van wie wij alsnog een vraag mochten ontvangen en aan de
afdelingsbesturen zullen binnenkort folders worden verzonden, waarin alle bijzonder-
heden omtrent deze cursus en de onderdelen daarvan, zijn opgenomen. Tevens zal daar-
bij een inschrijvingsbiljet worden gevoegd, waarbij ook de betalingsvoorwaarden zijn
vermeld.

De leden, die nog niet aan ons schreven, doch toch nog belangstelling hebben en
nadere bijzonderheden mochten willen vernemen, kunnen zich voor de folder wenden
tot de secretaris der vereniging.
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GENEALOGISCHE FRAGMENTEN
door L. J. Malherbe /(vervolg)

SEBILIE (R:K.)

I. Jehan Ursinuszn. Sebille, gb. Binche (Henegouwen), wascoper,
poorter van Antwerpen, tr. Eelke.

II. Joannes Joanneszn. Sebille, gd. Antwerpen 18-5-1575, ol. ald. 23-
12-1629, tr. ald. 27-7-1603 Catharina Ie Crois, gb. 1583, ol. ald.
5-7-1653. (1)

III. Ambrosius Sebille (2), gd. Antwerpen 19-12-1613, notaris, ol. ald.
. 1683, tr. ald. 4-6-1642 Anna Borrekens, gd. ald. 26-7-1630, ol. ald.

29-11-1673, dr. van Laureys — en Barbara Colijns.
IV. Alexander Sebille, gd. Antwerpen 10-10-1659, tr. ald. 12-3-1689

Isabella Adriaansens.
V. Alexander Josephus Sebille (3), gd. Antwerpen 26-2-1691, tr. ald.

10-2-1722 Maria Elisabeth Mo(e)saert (Musaert).
VI. Joannes Josephus Sebille (4), gd. Antwerpen 15-11-1722, bg. H'lem

9-4-1805, tr. Ie ald. 9-4-1747 Johanna Kuipers, gb. ald. 1719, bg.
ald. 1-6-1772 ; tr. 2e ald. 8-5-1774 Bartha Vonk, gb. ald. 1734, ol.
ald. 1-4-1818.

Uit het eerste huwelijk :
1. Maria gd. H'lem 28-1-1748
2. Rochus „ „ 8-4-1751
3. Albertus „ „ 5-10-1753
4. Anna „ „ 19-11-1756
5. Anna „ „ 18-2-1760

Uit het tweede huwelijk :
6. Willemijntje gd. H'lem 22-2-1775
(1) overl. geg. betr. deze beide personen, zie : Verz. van Graf- en

Gedenkschriften van de prov. Antwerpen, dl. II.
(2) Afschr. v. h. besloten testament dd. 15-7-1656 van A. Sebille

en zijn vrouw A. Borrekens. 12-10-1683. Not. P. M. Francot
te Antwerpen. Stadsarch. ald.

—Vermaakt aan Isabella Catharina Sebille, bagijn, zijn dochter,
een rente van f 40.— per jaar op het huis „De Granaatboom",
staande in het Kipdorp te Antwerpen, zoals zijn overl. huis-
vrouw dit huis verkregen heeft bij de goederen van wijlen Bar-
bara Colijns, haar moeder, wed. van wijlen Laureys Borrekens.
24-6-1674. Schepenbrieven van Antwerpen. Stadsarch. ald.

(3) c.s. fideicommissaire erfgenamen van hun oud-tante Susanna
Borrekens — een deel van de nalatenschap verkocht hebben-
de — verzoeken deze verkoopsommen te mogen ontvangen,
zonder acht te slaan op resterende fideicommis, doch onder hy-
pothecair verband op het huis „De Stad Grave" staande in het
Kipdorp te Antwerpen. Conseil de Brabant, no. 2723. jaar 1725.
A. R. A. Brussel.

(4) en zijn vrouw J. Kuipers machtigen hun „cousijn" Mr. La Page
om het, de Ie comparant toekomende, deel van het huis „De
Stad Grave" te Antwerpen te verkopen.
6-4-1754. Not. W. Köhne te H'lem. G. A. ald.
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SOMERS (R.K.)
I. Wilhelmus Jansc Somers (1), tr. Gertrudis Hendriksdr. van Luyte-

laer, gd. Helmond 7-11 -t 692, dr. van Henricus — en Johanna
Peeters.

Uit dit huwelijk :
1. Henrica gd. Helmond 8-1-1728
2. Hendricus (volgt II)
3. Joanna Maria gd. Helmond 24-4-1730
4. Joannes „ „ 9-2-1736

II. Hendricus Somers (2), gd. Helmond 25-1-1729, wever, ol. H'lem
16-8-1818, tr. Ie Helmond 13-11-1757 Helena Roefen, gd. ald.
9-2-1735, bg. H'lem 22-11-1795, dr. van Hendrik Peters — en
Maria Strijbosch ; tr. 2e H'lem 20-1-1799 Maria van Dort, gb. ald.
1753, bg. ald. 26-3-1809.

III. Joannes Somers, gd. Helmond 8-2-1763, wever, ol. H'lem 19-2-1839.
(1) mogelijk is aan hem verwant: Gijsbert Jansz. van Soomers,

j.m. van Helmond, tr. Ie H'lem 29-4-1731 Neeltje Cornelis-
dr. van Assendorp ; tr. 2e ald. 3-12-1732 Geertruyd Koster.

(2) met vrouw en 3 kinderen, komende van Helmond te H'lem in-
geschreven 12-10-1763. (Wordt vervolgd.)

Boekbespreking.
Bulletin de ïlnstitut Archéologique Liégeois. Tome LXVII, 1949—1950. Liége, Mai-

son Curtius.
Het Bestuur van het Archeologisch Instituut van Luik heeft ter gelegenheid van

haar honderdjarig bestaan een Bulletin, het 67ste, uitgegeven, dat zo omvangrijk is,
dat het waard is onder onze boekbespreking te worden opgenomen. Genoemd bestuur
heeft gemeend zijn leden te vragen hem ieder enige bladzijden te zenden op het ge-
bied van hun wetenschappelijke activiteit. Het is daarin buitengewoon goed geslaagd en
het resultaat bevattende 472 bladzijden, een ledenlijst, een register en een inhouds-
opgave ligt voor mij. Ik vind daarin allereerst vermelding, zowel in woord als in
beeld, van voorwerpen uit het bronzen tijdperk in de provincie Luik, door André
Marchal. Een beschrijving van het Belgo-romaanse graf van Riempst door Ridder
Philippe de Schaetzen ; een verhandeling over middeleeuwse kunst door Graaf J. de
Borchgrave d'Altena. De Vasten en de hygiëne ten tijde van Erasmus, door Jean
Hoyoux.

Hoe de Luikse overheid stond tegenover de hongersnood van 1565—1566, door
Mevr. L. Rouhart-Chabot. Over de Hervorming in een Luikse Parochie aan het einde
der XVI' eeuw, met vele archivalia, door Leon E. Halkin ; Over de Grafstenen in de
Abdy van Fione., met vele fraaie reproducties, door Mlle Suzanne-Gevaert ; H. van
Heule vertelt ons van een wapensteen, vroeger liggende in de hof van het Paleis van
Justitie, thans bewaard in het Museum Curtius, waarbij uitgebreide aantekeningen be-
treffende de families Sélys en Boermans.

We vinden historische gegevens over het Hotel van de Graven de la Marck, biogra-
phiën van de componist Dumont, de schilder Hennequin ; belangrijke notities over de
Steengroeven te Flemalle-Grande.kortom een schat van wijsheid, die alle genealogi-
sche, en historische snuffelaars zullen interesseren. Wij kunnen het Genootschap ge-
lukwensen met deze fraaie uitgave en hem een lang leven toe wensen.

Scheveningen, Aug. 1951. W. R.

De N.V. Uitgeverij W. P. van Stockum & Zn te 's-Gravenhage, heeft het licht doen
zien Hei Lexicografisch Register 1928—1939 van Nederland's Adelsboek, bewerkt
door Mevrouw P. J. Whitlau-van Buttingha Wichers. Het nut van deze uitgave is
evident, terwijl de wijze van samenstelling het raadplegen van dit boek tot een ge-
noegen maakt. Daar alle, ook niet-adelijke, namen zijn opgenomen, kunnen de samen-
stellers van genealogie, stamreeks of kwartierstaten van burgerlijke families dit register
met vrucht raadplegen. Een aanwinst voor de genealogische litteratuur.

Amsterdam, Oct. 1951. W. R.

172



Tijdschriftenrevue
De Knollentuin, uitgave van de Familievereniging Knol. Redactie : Mevr. M. Knol-

van der Sluys, Mare 78, Rotterdam. Derde Jaargang No. 9, Sept. 1951 : Knol-Ben-
ningbroek ; De Kunstschilder Francois Cornelis Knol; Boeken geschreven door een

•lid van de Knollenfamilie.
Ons Familieblad, onder redactie van Ds. Joh. P. van Mullem te Rotterdam, 12e Jaar-

gang No. 3, Sept. 1951 : Bestuursmededelingen ; Uit het verre verleden ; Mülheim ; enz.
Te Velde, uitgave van de Vereniging Van d(r) Velde(n), secretariaat: Ruiters-

weg 5a te Hilversum, Jaargang 3, No. 3, Oct. 1951, bevat: Mededelingen van het
Secretariaat; Een wijdlopig doodsbericht uit 1800 ; Genealogische gegevens verstrekt
door C. Roorenburg ; Uit oude genealogische schriften ; Kerstlied door Eugen van de
Velde ; bijgevoegd is een vers van August Nooteboom over Marcel van de Velde en
Herinneringen aan Henk Henriet.

Ons Amsterdam, geïllustreerd maandblad, gewijd aan de Hoofdstad des lands, 3e
Jaargang No. 10. Oct. 1951, geeft Van loos- en eigenpand door onze Voorzitter, de Heer
T. den Herder ; het ^Verk- of Armenhuis, door Jan Vriese ; Buiksloot, sinds 1921 ; Am-
sterdam, door W. Pot ; Een der merkwaardige huizen van Amsterdam (Heren-
gracht 579) door W. Berkhof f ; Ons dagelijks Brood II, door C. Visser ; Een merk-
waardige Amsterdammer, door Peter Ringoir; Van de Botermarkt en een Amster-
damse straatzanger, door Dr. C. Cath. van der Graft.

De Nederlandsche Leeuw, maandblad van het Kon. Ned. Genootschap voor Ge-
slacht- en Wapenkunde, 68e Jaargang No. 9/10, Sept.-Oct. 1951, heeft als inhoud:
Bestuursberichten ; Een weinig bekende tak van het geslacht van Hardenbroek, door
A. H. Drijfhout van Hooff ; Von Zedlnitsky, door W. Wijnaendts van Resandt; Vra-
gen en antwoorden.

Orde van Sintjan, Nederlandse tak van de aloude Ridderlijke Orde van het Hospi-
taal van Sint-Jan te Jerusalem, 2e Jaargang No. 9, Oct. 1951, bevat: Mededelingen
van het Kapittel ; Kasteel „De Doorwerth" door J. B. v. B. ; Noviciaat en kleding van
Johanniters in het Zwitserland van voorheen, door F. A. ; De orde van Sint-Jan binnen
het kader van de burgerlijke verdediging, door V. ; Personalia.

De Speelwagen, geïllustreerd tijdschrift in het bijzonder gewijd aan de historische
schoonheid, folklore en geschiedenis in Noord-Holland boven het IJ, 6e Jaargang No. 7,
Sept. 1951, houdt in: J. L. Lutjeharms, Rond Schagen; Hans Plaat, Veranderingen aan
de top van Noord-Holland ; Aftellen, aftakelen, optellen ; Pieter Boorsma f ; P. Boen
Een bezoek aan de molens „Het rode Hert" en „De Groot" te Alkmaar ; R. C. Hekker,
Nieuwe bouwstoffen voor de geschiedenis van de Noordhollandse boerderij ; J. Silver,
Enkhuizen voor 60 jaar ; Chr. C. Vlam, Mijnheer van Stralen, die brave kapitein;
Baken, Het begraven der doden in het verleden en heden te Nieuwe Niedorp ; Alle-
manswerk.

Amsterdam, Oct. 1951. W. R.

Men meldt ons, dat in het Stedelijk Museum „Het Prinsenhof" te Delft thans weer
zijn tentoongesteld 22 portretten van de bekende Delftse familie Van der Goes van
Naters, 1475—1772.

GENEALOGISCH-HERALDISCHE TENTOONSTELLING HILVERSUM.

Hilversum is een plaats met een tweeslachtig karakter. Enerzijds een Goois dorp
met alle kenmerken daarvan, anderzijds een voorstad van Amsterdam. Het nog in het
begin dezer eeuw zo rustige dorp is uitgegroeid tot een drukke bedrijvige plaats, die
de inwoners ongaarne als stad horen betitelen, doch die vanwege zijn inwonertal deze
naam feitelijk wel verdient, al ontbreekt het waarlijk steedse in de bouw van de
plaats. Sedert de dertiger jaren resideert het gemeentebestuur in de alom bekende schep-
ping van Dudok, een groots, maar toch landelijk raadhuis, waarvoor het ouderwetse,
stijlloze en echt dorpse raadhuis plaats moest maken. Sindsdien kreeg dit oude gebouw
een nieuwe bestemming als Goois Museum. Midden in het dorp gelegen, tegenover
een der bekendste restaurants, valt het gebouw, ondanks zijn gemis aan architectoni-
sche schoonheid, toch ieder op, al zou het alleen maar zijn vanwege de hoge stoep,
die het zijn raadhuisachtige aanzien doet behouden.

In de zo gemengde gemeenschap van Gooiers en forensen zijn alle culturele rich-
tingen vertegenwoordigd en onder de afdelingen onzer vereniging, die overigens hun

173



zetel hebben in grote steden, neemt het Gooi met op de eerste plaats Hilversum een
zeer belangrijke en ook zeer actieve plaats in. Deze activiteit is weer gebleken in het
initiatief van deze afdeling om in samenwerking met het Goois Museum een genealo-
gisch-heraldische tentoonstelling te houden van 19 October tot en met 16 November
1951.

Wie de reeds genoemde hoge stoep is opgeklauterd, vindt in de hal enkele jacht-
trofeeën hangen, die nog herinneren aan de tijd, dat Hilversum nog, meer dan thans,
omringd was door bossen en heide, doch is direct bij het binnentreden van de eerste
der drie zalen reeds geheel binnen de sfeer van de wapenkunde en de familiegeschiede-
nis beland. De inrichters hebben uit de grote hoeveelheid materiaal, die zij van vele
inzenders hebben weten te krijgen, datgene kunnen tentoonstellen, dat een goed beeld
geeft betreffende de veelzijdigheid van beide hulpwetenschappen. Enerzijds zijn het de
wapens, die de aandacht trekken door hun kleuren, anderzijds liggen in vitrines ver-
geelde documenten met en zonder lakzegels ten toon als voorbeeld van bronnen der
genealogie. Een portret-kwartierstaat geeft de bezoeker enig begrip omtrent erfelijk-
heid, doch meer nog wordt dit geaccentueerd door een speciaal voor deze tentoon-
stelling vervaardigde voorstelling, die in de voormalige raadzaal is opgehangen en
waarbij op overzichtelijke wijze een kwartierstaat met portretten en toelichting de ge-
interesseerde een beeld geeft van hetgeen te bereiken is. Daarnaast is in deze tweede
zaal de wapenkunde niet vergeten. Een groot aantal sprekende wapens is met de naam
der geslachten, die ze voeren, aan een der wanden opgehangen en daarnevens worden
ook de oudste en edelste wapens afgebeeld, die ons uit overoude tijden resten. Vele
familiestukken, ridderorden, gedrukte en getekende stambomen, stamreeksen, kwartier-
staten completeren het geheel, waarbij bovendien nog aandacht is geschonken aan post-
zegels met wapenafbeeldingen, munten, een volledige fotografische reproductie van het
zo omstreden „Oero Lindaboek" en aan de huismerken en hun oorsprong.

De derde zaal bevat in hoofdzaak voorbeelden van genealogische en heraldische lit-
teratuur.

Op deze tentoonstelling mag de afdeling Hilversum van de N.G.V. trots zijn en
het is alleen maar jammer, dat het begin ervan juist samenviel met het verschijnen
van ons Octobernummer, terwijl bij verschijning van dit Novembernummer de ten-
toonstelling juist haar einde heeft gevonden. Zo gaarne zouden wij al onze leden, die
daartoe in staat waren, opgewekt hebben tot een bezoek. Niettemin hopen wij, dat an-
dere afdelingen dit voorbeeld zullen willen volgen. Veel materiaal zal nog beschik-
baar zijn voor andere plaatsen en de belangstelling voor voorouderonderzoek is in
het algemeen groter, dan men zo over het geheel wel wil aannemen. Een tentoonstel-
ling als deze kan slechts stimulerend werken en op deze wijze bijdragen tot bloei van
het onderzoek naar de geslachten en hun wapens. A. W. B.

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 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.

Gevraagd de voorouders van Hendrik Aartsz. van Esveldt, gedoopt 9 Juli 1694 te
Barneveld.

D. VAN ESVELDT Azn. te Ter Aar.

Wie kan mij gegevens verschaffen over de geslachten : LUPKER en OOSTERLOO,
in de vorige eeuw voorkomende in Delft ? Verder gaarne contact met degenen, die
gegevens bezitten over de familie Slingerland (op verschillende wijzen geschreven) ter
uitwisseling van gegevens.

W. A. SLINGERLAND Sr., Weissenbruchstraat 27, Amsterdam W.

Gegevens gevraagd over de geslachten WILLE, WALLESKUER, DRULLMAN
of DRULLEMANS, WANDERS, BARON.
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Tevens voorgeslacht gevraagd van Marie Josephe MILPORT (geboren te Nijme-
gen) en gehuwd met Jean Baptiste MO(U)RREAU(X), uit welk huwelijk ± 1750/60
te Maastricht verschillende kinderen geboren zijn. Postzegel wordt gaarne vergoed.

J. G. MORREAU, Ceintuurbaan 222, Amsterdam Z. I.

Gevraagd de ouders van Pieter Teeuwsz de Liefde ]. M. uit Nieuwkoop, huwt te
Oud-Loosdrecht 20.12.1676.

Wie waren de ouders van Johan George Andrea Stauffenbeil, ook genaamd Stoffen-
buijtel, geb. te Coevorden omstreeks 1765.

Gegevens gevraagd over de geslachten, Kooper, Hees en Timmer uit Vreeland, Men-
sing uit Maarsen en van As en van Hattem uit Geldermalsen.

S. POS, C. Mertensstraat 8 bis, Zuilen.

Overlijdensdata, beroepen en andere biografische gegevens gevr. omtr. :
1. Henticus Joannes Franciscus van Opzeeland, geb. te Amsterdam (ged. ald. R.C.

Statie „De Boom") 2 Aug. 1788 ; trouwt te Nieuwkuyk 29/2 1824 met ]ohanna
van Halder, geb. ald. 12/10-1802, overl. ?

2. id. van diens neef Walterus van Opzeeland, geb. te Nieuwkuyk 1/4-1790, brander
te 's-Hertogenbosch, geh. met Maria Johanna Potters, geb. te 's Hertogenbosch
14/1 1796, overl. ?; uit dit huw. kinderen, waaromtrent eveneens gegevens wor-
den gevr.

3. id. van Johannes Dénis, oud-Pensionaris van Vlissingen, geh. met Cathérine van
Opzeeland, volgens een advertentie in de „Opregte Haarlemsche Courant", overl.
te Zutphen 8/10 1846; volgens dezelfde bron beviel zij te Zutphen 8/11-1818 van
een dochter. Gevr. vooral huw—dat, overl. en ouders van J. Dénis ; bezit geg. over
diens afstammelingen.

4. VAN SCHIJNDEL (Van SCHENDEL).
Gevr. event. huw., nagesl. etc. van Dirck Jan Roe[[en (van Schijndel alias van
Cuyck), geb. te Nieuwkuyk 1638, overl. in 1689 te Abcoude.

5. Wie bezit gegevens omtrent de familie VAN ZEELAND alias VAN OPZEE-
LAND te Schijndel ? Mijn oudst-bekende stamvader is CORNELIS WILLEMSZ.
VAN ZEELAND, eigenaar van goederen en het huis „de Wildeman bij de
Kerk" te Schijndel, geb. omstr. 1570. Diens zoon JACOB VAN ZEELAND, geb.
1625 vertrekt in 1647 naar de Oost en vermaakt zijn goederen aan zijn oom Claes
Peterszn. van Grinsven, secretaris van Schijndel. Welk verband bestaat er tussen
JAN WILLEMSZN. VAN ZEELAND, die in 1382 vele goederen bezat te
Schijndel en Corn. W. van Zeeland ? Welk wapen voerden deze van Zeeland's ?
Gegevens gevr. voor samenstellen kwartierstaat over :

6. JANSSEN-KNAPEN
Cornelius Janssen, in 1818 geh. met Maria Knapen, wanneer te Nederweert hun
zoon Jean-Michel geb. wordt.

7. VAN HOOFF-ROOSVELT.
Wilhelmus van Hoo{[, geb. te Leender-Strijp omstr. 1750, overl. te Soerendonk
23/1-1812, trouwt te Budel 22/1-1775 met Joanna Maria Roosvelt, geb. ald.

8. JUTTEN-NEYENS.
Petronella Jutten, geb. te Weert 1/1-1794, als dr. van Martinus Jutten (overl. te
Weert 3/8-1794) en Elisabeth-Isabelle Neyens, overl. te Maastricht 18/1-1814 (dr.
v. Henry N. en v. Jeanne Cuypers).

9. KEES-CRAUS
Hencicus Cornelius Kees, trouwt te Budel 2/9-1787 Catherina Craus, geb. ald.

10. VONCKEN-KöNIGSTEIN.
Marie-Cathérine Voncken, geb. te Amstenrade 5 Frémaire jaar V, als dr. v.
Christianus V. en Anna-Catherina Königstein, die in 1824 te Heerlen wonen.

11. SMEETS (SMITS)-BOERS.
Amoldus Smeets, bloembollenkweker te Overveen, geb. te Maastricht 12/8-1764,
geh. met Catharina Boers, geb. te Montfoort 12/8-1761.

12. NE(E)LISSEN.
Marien Neelissen, geb. in 1756 te Heel, geh. met Elisabeth Tielemans Jansen, uit
hem en zijn broeder Hermanus Nelissen de Haarlemse families Neelissen en Nelissen !

E. W. M. J. VAN OPZEELAND, Zylstraat 24, Haarlem.
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BIBLIOTHEEK.

Gebleken is, dat de reorganisatie onzer kleine bibliotheek meer werk met zich
brengt, dan gedacht werd. Daarom moeten wij tot ons leedwezen berichten dat tot
1 Januari 1952 geen boeken kunnen worden uitgeleend of inlichtingen worden gegeven.

INLICHTINGEN UIT HET V.M. LANDSARCHIEF DJAKARTA.

Voor zover leden onzer vereniging geïnteresseerd mochten zijn in het verkrijgen
van inlichtingen uit bovengenoemd archief van vóór het jaar 1828 en deze inlichtingen,
o.m. als gevolg van deviezenmoeilijkheden, niet kunnen krijgen, kunnen zij zich wenden
tot de secretaris der N.G.V. Het Bestuur heeft n.l. een zijner relaties bereid gevonden
te trachten deze inlichtingen te verkrijgen, doch enige zekerheid kan desniettemin niet
worden gegeven.

Uit de registers van de Burgerlijke Stand van het voormalige Nederlands-Indië
kunnen geen inlichtingen gegeven worden. Verschillende registers zijn bovendien
in de afgelopen jaren helaas vernietigd of verloren gegaan.

INLICHTINGEN UIT ZWITSERSE ARCHIEVEN.

De secretaris verschaft eveneens inlichtingen omtrent het verkrijgen van gegevens
uit Zwitserse archieven. Bij aanvragen 10 cent antwoordporto bijvoegen a.u.b.

INLICHTINGEN EN GEGEVENS BETREFFENDE ZEELAND.

Een onzer nieuwe leden, de Heer J. W. L. van Doorn (zie ledenlijst in dit num-
mer) heeft zich bereid verklaard zijn bemiddeling te verlenen bij het verkrijgen van
inlichtingen uit de archieven van Terneuzen, Axel en Hulst. Hij is voorts in het be-
zit van diverse gegevens over de grafschriften uit alle kerken van Zeeland. Aan-
vragen kunnen aan hem gericht worden, doch antwoordporto mag niet vergeten
worden !

AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN LEDENLIJST

Nieuwe leden :
803 J. J. Uilenberg, Hoofdweg 247, Paterswolde (Dr.).
804 C. J. van Harskamp, Middelburg B 38, Reeuwijk (Z.H.).
805 Mevr. H. G. Verweij-Koppies, Copernicuslaan 182, 's-Gravenhage.
806 H. J. Rijksen, Slaperskil bij Dorkwerd (Gem. Hoogkerk Gron.).
807 E. W. van Vliet, W. v. Doeverenplein 3a, Groningen.
808 A. Hoft, H. Kuperstraat 23, Appingedam.
809 J. W. L. van Doorn, Bernhardstraat 13, Terneuzen.
810 A. W. Vlezenbeek, Toorenveltstraat 19, Oegstgeest.
811 Jacques Schulman, Keizersgracht 448, Amsterdam C.

Adreswijzigingen :
50 J. F. H. Nijskens, Sacrementsweg 10, Uden (N.B.).
45 Mr. J. J. C. R. v. d. Bilt, Honthorststraat 9, Amsterdam Z.

442 J. M. Reinboud, Burgem. Gülcherlaan 30, Hilversum.
515 C. Smallegange, Anna Paulownastraat 31a, 's-Gravenhage.
601 Joh. Wayboer, Ballenhofsestraat 124, Utrecht.
747 Mevr. de Wed. Ds. A, Klaver-van Oudshoorn, Sophialaan 8, Hilversum.

Rectificaties op de lijst in het vorige nummer:
Gelieve te lezen :
792 J. Schoonoord, Grintweg 100 V, Winschoten.
799 G. Schuringa, De Waarden, Grijpskerk (Gr.).
800 W. W. Hogervorst, arts, Schiedamsesingel 165B, Rotterdam.

(Afgesloten per 20 Oct. 1951)

176




