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Kwartierstaat van HUIBREGT CORNELISZ. POOT

Wapen : In blauw een natuurlijk-gekleurde bebladerde jonge boom
(poot) op groene grond, vergezeld van drie vijfpuntige zilveren sterren.
(Aldus komt dit wapen voor op een bord in de Ned. Herv. Kerk te Maas-
land).

KWARTIERSTAAT.
1. Hu(i)bregt Poot, ged. Schipluiden 27 Januari 1689, bouwman onder Abtswoude,

gezegd Papsou, d.i. Paapswoude, buurt aan de weg van Delft naar Kethel, welge-
boren man van Delfland, tabakshandelaar te Delft, bekend dichter, •)• Delft 31 Dec.
1733, tr. 's-Gravenhage, 11 Mei 1732 N'eeltje 't Hart; zij hertr. 's-Gravenzande
19 Juli 1739 Jan van Hees, weduwnaar van Jansje Kleyweg.

Ouders :
2. Cornelis Huijbrechtsz. Poot, ged. Kethel 22 April 1657, huisman onder Papsou,

tr. Kethel 4 Februari 1685
3. Trijntje Walingsdr. Groenheyde.

Grootouders :
4. Huybrecht Pietersz. Poot, won. in de Noordkethel, tr. als weduwnaar van Neeltge

Pietersdc. (ondertr. Overschie 14 October 1645)
5. Neeltgen Harmansdr. Koeckoeck, f na 27 Januari 1689.
6. Waling Bastiaensz. Groenheyde, geb. omstr. 1604, bouwman aan de Oostzijde van

de Schie onder Abtsrecht, schepen dezer heerlijkheid, volger van de Zuidpolder on-
der Delfgauw (1657), f na 8 Augustus 1662, tr. Delft Nieuwe kerk 14 November
1640

7. Claesje Jacobsdr. Overgauw.

Overgrootouders :
8. Pieter Pietersz. Poot, bouwman onder Spaland, schepen aldaar, f vóór 7 Mei

1653, tr.
9. Martijnigen Cornelisdr. geb. omstr. 1580, f voor 7 Mei 1653 (1).

10. Harman Cornelisz. Koeckoeck, bouwman in de polder Schieveen, f na 17 Mei
1648, tr.

11. N.N.
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12. Bastiaen Ariensz. (Groenheyde), bouwman aan de Oostzijde van de Schie onder
Abstrecht, testeerde als Bastiaen Arijensz. van Hoogewegen op 6 October 1620
ten overstaan van notaris van Uytenbrouck te Delft met zijn huisvrouw

13. Neeltgen Arijendr. f na haar man, na 7 Februari 1637 (2).
14. ]acob Adriaensz. Overgauw, bouwman onder Hof van Delft, aan de Overgauw, tr.
15. Maritgen Pleunen van der Kooi], f vóór 9 April 1645 (3).

Betovergrootouders :
16. Pieter Poot, f vóór 22 Juni 1611, tr.
17. Lijsbeth Huybrechtsdr., waardinne in Blesgensgraaf te Kethel ; zij hertr. Cornelis

Harpertsz.
18. Cornelis Crijnen, bouwman in de Noordkethel, f voor 3 Mei 1603, tr.
19. Dieuwertgen Cornelisdr., f na haar man.
28. Adriaen Harmansz. (van Overgau), f vóór zijn vrouw, tr.
29. Geertgen Jacobsdr., f vóór 29 Februari 1620 (4).
30. Pleun Michielsz. geb. Overschie omstr. 1557, bouwman in de Zuidpolder van Delf-

gauw, gezworene en ambachtsbewaarder van Hof van Delft, f Delft 28 October
1644, tr. November 1584 (5).

31. Neeltgen Claesdr., f Delf gauw omstr. 1608.

Aantekeningen :

(1) Behalve Huybrecht hadden deze ouders de volgende kinderen : b : Dirck Pietersz-
Poot, ondertr. Kethel 14 Juli 1647 Maritge Jacobsdr., c : Symon Pietersz. Poot, d : Cor*
nelis Pietersz. Poot, f vóór 7 Mei 1653, met achterlating van weeskinderen, e : Neelt*
gen Pietersdr. Poot, begr. Vlaardingen Januari 1671, tr. 8 November 1642 Leendert
Jacobsz. Rodenburch, zoon van Jacob Leendertsz. (ex Lenaert Philipsz., gildemeester
van het St. Jorisgilde te De Lier (1572), baljuw en schout van De Lier en Zouteveen
en Belia Adriaensdr. Trapper) en Maritge Willemsdr. van Waermont, alias Kaescouper,
f: Annitgen Pietersdr. Poot, tr. Ie Jan Jansz. op de vaert, tr. 2e Jan Pietersz., zeeman,
g : Diewertgen Pietersdr. Poot, tr. Joris Cornelisz. Suyderent, h : Lysbeth Pietersdr.
Poot, tr. Willem Cornelisz.

(2) Behalve Waling had dit echtpaar de volgende kinderen : b : Aryen Bastiaensz.
Groenheyde, won. op Schie in Vrijenban, c : Jannitgen Bastiaensdr. tr. Cornelis Crijnen,
won. te Nootdorp, d : Marijtgen Bastiaensdr. tr. Jochum Segersz. won. te Delft, e :
Trijntgen Bastiaensdr. tr. Lenert Claesz. won. te Overschie, f: N.N. f tussen 6 October
1620 en 7 Februari 1637.

(3) Uit dit echtpaar Overgauw-van der Kooij bovendien nog : b : Michiel Jacobsz.
Overgauw. c : Jacob Jacobsz. Overgauw, d : Geertje Jacobsdr. Overgauw tr. Huych
Aryensz., e : Lijsbet Jacobsdr. Overgauw tr. Maerten Aryensz. f: Sijtgen Jacobsdr.
Overgauw, g : Cornelis Jacobsz. Overgauw, h : Jan Jacobsz. Overgauw, i : Maritgen
Jacobsdr. Overgauw en j : Neeltgen Jacobsdr. Overgauw, f vóór 9 April 1645.

(4) Uit dit echtpaar : a : Harmen Ariensz. van Overgau in Hof van Delft, b : Jacob
Ariensz. op ten Overgau, zie onder 14, c : Maritgen Ariensdr. tr. Cornelis Lenertsz. van
der Hoeff, secretaris van Dorpambacht, zoon van Lenert Gerritsz., geb. 1503, gezwo-
rene en ambachtsbewaarder van Hof van Delft, collecteur van de verpondingen en
Maritgen Jansdr. van Ruyven van Clapwijck, d : Aeltgen Ariendr. tr. Lenert Jansz. te
Delfgauw, e : Jaepgen Ariensdr. tr. Pouwels Jacobsz. de Lose te Delfgauw, f: Neelt-
gen Ariensdr. tr. Dirck Direxsz. van de Clau tot Pijnacker, g : Lysbeth Ariensdr. tr.
Cornelis Pieter Ariensz. in Vrouwenrecht.

(5) zoon van Michiel Hermansz., zie Gens Nostra 2e jaargang nr. 3, Mei/Juni 1947,
broeder van : a : Maritgen Chielendr. de oude, tr. Maerten Lourisz., won. in Vlaar-
dinger Ambacht, b : Maritgen Chielen de jonge tr. Crijn Cornelisz. (Marckenburch) won.
in De Lier, c : Arie Michielsz. en d : Herman Michielsz.

Hier worde opgemerkt, dat op eerder genoemd wapenbord in de Ned. Herv. Kerk
te Maasland een ander wapen van der Kooij voorkomt dan werd afgebeeld met de
publicatie van de genealogie van dit geslacht in de hierboven vermelde aflevering van
ons maandblad.

's-Gravenhage, October 1951. D. VAN BAALEN.



Bij de titelplaat de oude nieuwjaarswens.

Het was vroeger gewoonte bovenstaande (A° 1788) soort „wensen" (er zijn er
vele) zijnde schrijfproeven van schoolkinderen uit te reiken op de scholen door de
schoolmeester, welke dan, wat de randversiering betreft, door de kinderen met de hand
werden gekleurd. Meester zette met sierlijke krullen het hoofd en de ondertekening,
terwijl de leerling (e) zijn of haar best deed op het „wensje" voor vader en moeder,
de grootouders of voor oom en tante bestemd. De kinderen kregen dan een „presentje",
veelal in geld „om te feesten" en kon men tevens de vorderingen zien, welke de klei-
nen maakten in de „edele sc(h)ryfconste" !

Bij het ordenen van een collectie oude familiepapieren, trof ik een 9-tal van deze
oude 18e eeuwse nieuwjaars-, paas-, pinkster- en kermiswensen aan en één uit het
jaar 1848, mij ter hand gesteld door een familielid, wijlen de heer W. O. J. Nieuwen-
kamp, kunstschilder en ethnograaf te Florence. Daarnaast werden o.a. de volgende
beide „wensen" door mij gevonden, welke ik noch in verband kon brengen met de fa-
milie Kits, waartoe de meesten van bedoelde oude stukken behoren, noch met het ge-
slacht Nieuwenkamp. Het zijn :
1. „Pinxter Brief aan mijn Eerwaarde Moey" ondertekend „Uw Dienstw. Dienares en

Nicht Elizabeth Du Pree".
Het geheel is keurig gecalligrapheerd en met de hand gekleurd. De rand vertoont de

verschillende symbolen van de Heilige Geest, terwijl links onder, een leeuw en rechts een
stier is afgebeeld, voorstellende naar alle waarschijnlijkheid de beide sterrebeelden van
die naam. Het stuk is ongedateerd, doch zoals op te maken is uit de stijl en andere ge-
gevens, dateert deze prent met pinksterwens uit de jaren 1780-—1795 en is vermoe-
delijk opgesteld te Amsterdam.

Wanneer men mij kan aantonen, van bedoelde Elizabeth du Pree af te stammen, of
anderszins aan haar verwant te zijn, ben ik bereid aan belangstellenden dit stuk af te
staan.
2. „Nieuw-jaarwensch aan mijne zeer geliefde Grootmoeder, bij den aanvang van het



jaar 1848" ondertekend: „UEDs. Ond. ge Dienaresse en Kleindochter: Anna
Maria Roelotfs. Oudewetering 1 Jan.y 1848".
Daar onder staat met andere hand geschreven : „Zij stierf den 9 Junij 1849 in de

ouderdom van 12 en een half jaar". De rand is met bloem- en vogelmotieven uit de
hand geleurd. Ook deze wensch ben ik bereid op dezelfde manier af te staan, wan-
neer men mij kan aantonen aan bedoelde familie Roetoffs te Oudewetering (Z.H.) ver-
want te zijn.

Doorn, „De Nyencamp" Dr. H .W. M. J. KITS NIEUWENKAMP.

Het Rode of Burgerweeshuis te Groningen.

In het Rode Weeshuis te Groningen trof ik een aardige tekening aan
van een zuil met onderschrift. De vele namen, die hierop vermeld zijn
zullen hopenlijk voor vele Noordelingen interessant zijn. Het betreft hier
een in ieder geval niet eerder gepubliceerd stuk.

Het Rode (naar het te dragen uniform) of Borgerweeshuis werd reeds
in 1599 gesticht in het klooster van de „Van Outs Geestelijke Maag-
den", het is een protestantse inrichting, waarin men voor z'n kinderen
rechten verkreeg als men „Stad-Groninger" was en bij het huwelijk een
zeker bedrag stortte.

„Gedenkschrift van het dankbare herinneringsfeest in de zaal van het
Burgerweeshuis, den 4-den Februari 1817. Geschonken door enige voor-
malige Burgerwezen van het Gezelschap onder de zinspreuk „Oude
Broederliefde" in Groningen.

Toen voogden waren :
H. Cremer, Pastor ; ]acobus Pothoff; Theodorus Uilkens; Jan,
IJsel (?), Hoeksema; Klaas, Volberts (of Volkerts), Scheltens;
Boekhouder-Voogd.
Toen voogdessen waren :
G. C. (?) Mennes, Wed. Brenniger;
A. Pettema, Wed. Sakens ;
We. Stratings, geb. Sinninghe.
Toen leden waren :
Albert Beekhuis en Geesje Ruineman (Echtel.)
Rudolf van Groenenbergh; Albert Hazeldoff; Hindrik Schaap-
schor (?); Duurt, Elama Holthuis; Hindrik Olthoff; Hindrik
Reisiger; Frans Holthuis ; Kornelis Runsink; MEISJES : Pieter-
tje Huisjemaker; Frouke, Johanna Kip ; Frouke Bakker; Harkje
Kip ; Hindrika, Geertruida Smit; Ida, Maria Paul; Elje (?),
Dilling; Pieter Hempenius en Hilligje, Jans Bos (vader &
moeder)".

De tekening werd gemaakt door Kornelis Runsink, terwijl Albert
Hazelhoff de voordrager was. In verband met het zeer zwierige schrift
moesten soms vraagtekens gezet worden. Een volgende keer hoop ik nog
een lijst van de weeskinderen en het personeel te publiceren. Op deze
lijst komen ook geboorte data en beroepen voor.

Groningen. E. W. VAN VLIET.



De Ned. Herv. Kerk te Waverveen.

In zijn „Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit
de Kerken der Provincie Utrecht" (Utrecht, 1919) besprak wijlen mijn
medewerker Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins op bl. 278 de Ned.
Herv. kerk van het eertijds tot Holland behoord hebbende Waverveen.
Het enige, dat hem daarbij vermeldenswaardig toeleek was een grote
gedenksteen, gelegen vóór de ingang dezer kerk, waarop hij slechts een
gedeelte der inscriptie vermocht te ontcijferen.

Belangstellenden naar het volledige opschrift moge ik voor zoveel
nodig verwijzen naar het bekende „Aardrijkskundig Woordenboek der
Nederlanden" van A. ]. van der Aa (Deel XII, Gorinchem 1849, bl. 169),
waar de volledige tekst van deze gedenk-r en stichtingssteen te vinden
is. De tekst bij van der Aa is tamelijk vrij naar het origineel opgenomen.

Bij een bezoek, onlangs aan deze kerk gebracht, bleek mij tevens, dat
zich ter plaatse nog een tweetal, uitnemend geconserveerde, oude graf-
zerken bevindt, die zeker waard zijn vermeld te worden en die aan Mr.
Prins vermoedelijk ontgaan zijn, omdat zij op een afstandje buiten de
kerk, ten Z.-O. van dat gebouw terzijde van het lijkenhuisje en op
elkaar gelegd, aangetroffen worden.

Deze zerken, van het algemeen gebruikelijke type, dragen in Romeinse
kapitalen de navolgende opschriften :

1) PIETER GROENEWOUD / OBIIT 29 OCTOBER J7 8 0 /
OUD 47 IAAR/IOHANNA DE MUTSERT / OBIIT 7 SEP-
TEMBER J 7 8 4 /OUD 49 IAAR.

2) MARIA DE BRUYN / OBIIT 5 FEB: J 7 9 4/OUDT 29 IAA-
REN.

Op grond van de wijze van uitvoering van deze stenen, maar vooral
ook op grond van de wijze van redigeren der inscriptie (men denke aan
het gebruik van de term „obüt" !) moeten de hier vermelde personen tot
de eersten uit het dorp Waverveen gerekend worden. Dit vermoeden
wordt bevestigd ten opzichte van Maria de Bruyn, die tot het in Ned.
Patriciaat, Jaargang III, 1912, behandelde geslacht behoorde : zij was
de dochter van Martinus, schout, enz. te Kockengen, overl. aldaar 1808
en la. Stijntje Sas, geboren te Kockengen 28 October 1764, gehuwd al-
daar 12 Maart 1786 met Cornelis Abraham van Breemen, die na haar
overlijden naar Haarlem verhuisde, waar hij op de Nieuwe Gracht woon-
de (tot 1842 komt zijn naam in de 10-jarige tabellen van de Burg. Stand
van Haarlem niet voor). Van dit laatste echtpaar stamt een talrijk na-
geslacht af (de families Peeck, Planteydt, van den Bergh, Van Holk,
Schut, Jelgrersma, e.a.).

Alkmaar, November 1951. Mr. J. BELONJE.

Acte Merkesteijn
In deel No. 27 Gerechterlijk Archief van Meerkerk (FXXIX) 1630—

1790 trof ik een acte aan die een schat van gegevens bevat over vier ge-
neraties.

Compareerde voor Pieter Boelaard schout, Willem de Jong en Andries
de Bruyn scheepenen der Heerlijkhyt Meerkerk, Dirk Merkensteyn, oud



ruim een en zeventig jaaren, woonende te Meerkerksbroek, dewelke
attesteerde en verklaarde bij deesen ter Requisitie van de wed.e. van
wijlen Pieter Jacobsz Vuuren en Gerrit Claasz. Streefland, mitsgaders:
Martijntje, Selia, Hendrikje en Gerrit Jacobs Francen, waar ende waar-
agtig te weesen, dat hij attestant veele jaaren geleden, meermaals van
geloofwaardige lieden heeft hooren zeggen, dat wijlen Gijsbert, Cornelia,
Grietje en Seligje Batten, zijn geweest volle Broeder en Zusters, dat hij
attestant Gijsbert Batten gekent heeft en jongman overleeden is in
Noordpolsbroek, zonder descendenten naar te laten ; dat hij attestant
meede gekent heeft, de dogter van voorn. Cornelia Batten, genaamt
Leyntje en haar man Willem Blok, gewoont hebbende ende overleden
in Noordpolsbroek voorn. : zijnde geweest de vader en moeder van Teu-
nis Wiüemsz. Blok, onlangs meede in Noordpolsbroek overleden, dat hij
attestant insgelijks gekent heeft Jan Jacobsz. Vuuten, zijnde geweest de
man van voorn. Grief/e Batten grootmoeder van gem. Pietet Jacobs:.
Vuuren, en dat den zelven Jan Jacobsz Vuuten gewoont heeft en over-
leden is in Meerkerksbroek, dat hij attestant ook heeft gekent Gettit
Jansz Streefland, man van voorn. Seligje Barten, grootmoeder van de
verdere Requiranten in deesen en dat deselven Gerrit Jansz Streefland
gewoont heeft ende meede overleden is in Meerkerksbroek.

Gevende voor reedenen van wel wetenschap als in den text, zeggende
hij Comp. tot meerder bevestiging van 't zelve, met opsteeking zijner
twee voorste vingeren zoo waarlijk helpt mij God Almachtig.

Aldus gedaan en gepasseert in 't Regthuys te Meerkerk den 25e July
1763.

In schema-vorm verkrijgt men aldus :

[ Oijsbert Cornelia Griefje Seligje \
ongehuwd gehuwd met gehuwd met

overl: N. Polsbroek Jan Jacobs Vuuren Gerrit Jansz Streefkerk
overl: Meerkerksbroek overl: Meerkerksbroek

I Lijntje j | Jacob Janse Vuuren \ | d o c h t e r dochter |
gehuwd met gehuwd met gehuwd met gehuwd met

Willem Blok Jannigje Pieterse Bos Klaas Streefland Jacob France
overl:N. Polsbroek overl: Meerkerk I

I TeunisBlok | | Dirk van Pieter | | Gerrit j j g in 3 o l
overl: N. Polsbroek Merkesteyn Jacobsz. Klaas » = 2 C»

gedoopt: Vuuren Streefland — » 5. 2.
Meerkerk2-10-1692 gedoopt: 's' 3. ~

t Meerkerk 1767 Meerkerk28-l-1700 •? ~
obütMeerkerl763

Men vraagt zich even af hoe Dirk Merkensteyn (ook Markestein) van
ogenschijnlijk niet verwanten zo goed de familierelatie weet. Ter nader
verklaring dient het volgende. Dirk van Merkesteyn wordt 2 October 1692
te Meerkerk gedoopt als onecht kind van Jansje Pieterse de Bos, vader
werd opgegeven Ditck Aertse. In een wilsbeschikking van Jannigje Pie-
terse de Bos wordt in 8 Nov. 1748 gesproken van haar Compts zoon
Dirk Merkestijn, verwekt bij (door) Dirk Merkestijn en van haar zoon
Pieter Vuurens, (gedoopt te Meerkerk op 28 Januari 1700 en overleden
te Meerkerk 1763). Door ontbreken van het trouwboek van Meerkerk
zal vermoedelijk wel nooit opgelost worden of Jannigje Pieterse den Bos
na de geboorte van haar zoon Dirk van Merkesteyn nog gehuwd is ge-
weest met Dirk Aertse van Merkesteyn. Dit wetende heb ik Dirk van



Merkesteyn zijn plaats in het schema kunnen geven, en wordt duidelijker
waarom hij deze verklaring kan geven.

Daar deze verklaring nog al veel familienamen aangeeft, meende ik
dat publicatie ervan misschien met anderen verbinding zou kunnen
geven. Mocht iemand gegevens bezitten over Jannigje Pieterse de(n)
Bos en haar zuster Marrigje de Bos (einde 17e eeuw), gaarne houd ik
mij aanbevolen voor inlichtingen.

Rotterdam, 1 November 1951. J. D. MARKESTEIN.
Groeneveld 23, Rotterdam-Zuid.

Heeft de Helderziendheid waarde bij ons Genealogisch
onderzoek?

Bij het onderzoek naar mijn voorouders stuitte ik omstreeks 1761 op
een door de moeder te Utrecht achtergelaten kind, Claasie Caroo, dat
aldaar in het Stadskinderhuis werd opgenomen. Natuurlijk heb ik dit
niet alledaagse geval proberen op te lossen, doch ondanks alle naspo-
ringen mocht het mij niet gelukken, de vader van dit kind te vinden.
Wel vond ik gegevens omtrent de moeder, die ruim een half jaar vóór
het verlaten van het kind, te Amsterdam voor de 2e maal (zoals zij zeide)
in het huwelijk getreden is met Michiel Gosick (of Gosel) uit Nederburg.
Zij zelf kwam uit Kleef en heette Elisabeth Schane (of Scharp). Daar
zij opgaf Gereformeerd te zijn, heb ik alle niet-Katholieke doop- en
trouwboeken te Amsterdam doorgewerkt, of daar soms iets te vinden
was over haar of haar kind, doch tevergeefs. Ook bij haar huwelijks-
afkondiging staat niets vermeld omtrent haar eerste man of haar kind,
noch over haar (z.g.n.) weduwschap. Evenmin kon ik een attestatie
van haar vinden. Zoals tot oordelen bevoegde personen mij mededeelden,
zou het kind z.g. onecht zijn geweest, doch toch volgens het toen gel-
dende gebruik de naam van zijn vader hebben gekregen.

Mijn onderzoek liep zodoende vast, totdat ik een paar jaar geleden
op een séance van een helderziende op het idee kwam, een dergelijk
persoon in de arm te nemen om te trachten, iets over het voorgeslacht
van dit bewuste kind aan de weet te komen. Ik bezocht iemand in de
Zaanstreek, die volgens mededelingen van derden veel succes met zijn
voorspellingen e.d. had en legde hem mijn geval uit.

Hij opperde toen o.a. als bezwaar, dat het tijdstip, van waaruit het
onderzoek moest worden ingesteld, reeds zo lang geleden was, n.l. ca.
150 jaar en dat ik geen voorwerp of afbeelding bezat van het kind.
Zonder koffiedik of andere suggestieve attributen trachtte hij in contact
te komen met de door hem opgeroepen geest van de persoon. (N.B. hij
behoorde tot een spiritistische vereniging). Hij vertelde toen enkele
bijzonderheden over de vader van het kind, doch deze kon ik niet con-
troleren wegens gebrek aan gegevens. Over het kind zelve wist hij te
vertellen, dat dit op latere leeftijd met veel mensen had omgegaan. Vele
kwamen en vele gingen, aldus drukte hij zich uit. Dit kan kloppen, daar
Claasie, (later Nicolaas geheten), jarenlang opzichter en vader in het



Dolhuys te Utrecht is geweest, dus hij heeft met veel mensen te doen
gehad. Voorts deelde de helderziende mij mede, dat ik nog verre familie
in Den Haag had wonen; dit feit was mij toen nog niet bekend, doch
het klopte naderhand wel. Ook vertelde hij, dat in het geslacht Caro
vrij veel z.g. dubbele huwelijken voorkomen, d.w.z. huwelijken van broe-
ders Caro met zusters van een andere familie; dit feit was ook waar.
Tenslotte wist hij nog te vertellen, dat ik familie had op Oost-Java,
hetgeen ook op waarheid berustte. Hij beloofde toen, dat hij op een
séance met collega's zou trachten, meer over de vader van Claasie aan
de weet te komen.

Na een paar weken bezocht ik hem weer om de uitslag te vernemen,
doch de séance was niet doorgegaan. In de praat over het één en ander
kwamen dezelfde punten naar voren, zoals hij reeds gezegd had, terwijl
de man toch de gehele dag door steeds andere „patiënten" hielp. Het
kan dus geen kwestie zijn van louter onthouden van hetgeen, wat hij
mij eerst verteld had. Als aanvulling kreeg hij nog het bericht door, dat
dit kind geboren moest zijn te Gorinchem in 1758. Daar geïnformeerd
bleek het, dat de doopboeken aldaar aanvangen in 1765, dus controle
was onmogelijk.

Door verschillende omstandigheden is er van verder onderzoek tijdens
de oorlogstoestand niets gekomen, maar de feiten, welke de helderziende
mij heeft medegedeeld, o.a. ook nog over het karakter der Caro's, (het-
geen ook klopte), kunnen toch niet geheel en al veronachtzaamd worden.
Ik kan hieraan nog toevoegen, dat ik persoonlijk nooit iets van die voor-
spellingen had geloofd, doch bovenstaande feiten doen mij thans toch
anders over die dingen denken. Van enigerlei suggestie van de kant
van deze persoon is geen sprake geweest.

Misschien zijn er onder de lezers personen, die ook al eens de hulp
van een dergelijk persoon hebben ingeroepen; gaarne zal ik bijzonder-
heden van hen willen vernemen.

Krommenie. R. CARO.

Zijn dit huismerken ?
Bij onderzoek in de gerechterlijke archieven van Loosdrecht, kwam ik verschil-

lende testamenten tegen, die ondertekend waren, met onderstaande tekens of merken.
Mij is echter niet bekend of deze tekens iets uitstaande hebben met de z.g. huismerken.
Is een huismerk gebonden aan een bepaalde vorm of vallen alle tekens, in welke vorm
of voorstelling dan ook, onder de huismerken ? In het boekje van van Gent „Een
wereldreis van duizend huismerken", kom ik wel tekens tegen, die met onderstaande
overeenstemmen. Wat moet ik echter denken van het teken No. 12, is mij niet duide-
lijk. Het heeft veel weg van een spade en doet mij denken aan een werktuig, dat ge-
bruikt wordt bij het turfsteken. Hetgeen niet onmogelijk is, daar het turfsteken in de
Loosdrechten een bestaansmogelijkheid was. Sijbrand Jansz., tekent met het merk
No. 2, wat zal dit moeten voorstellen? Zou het soms mogelijk kunnen zijn, dat men
liever dan het bekende kruisje te zetten, maar ondertekende met een teken, dat in
de gedachten kwam ? Wel is mij opgevallen dat de desbetreffende secretaris soms de
aantekening maakte van ,,dit merk gesteld door", volgt naam of wel „dit teken ge-
steld'. Indien wordt vermeld, „dit merk", moet ik dan denken aan een huismerk ? Is
er mogelijk een deskundige onder de leden, die in deze materie wat meer licht kan
brengen ? Indien mogelijk gaarne op of aanmerkingen.

Hieronder volgen dus de door mij, tot nog toe gevonden tekens of merken. De da-
tum achter elk vermeld, verwijst naar de datering van het desbetreffende testament.
Rijksarchief Utrecht.
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16. "TT- Steven van Gelder. 24.9.1751.

17. / \ Jan Waterman. 23.12.1753

18. " p Marif/e Jans öo/c 3.10.1755.

19. A Hendrik je Jacobs Ploos. 22.10.1765.

20. P Gernï de Bock. 3.6.1782.

21. I Wilem J,

X

acobsz Bakker 9.12.1784.

22. > f Hendrik van Voorthuijzen. 25.7.1798.

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

De Predikanten van Oudshoorn.

III.

HENRICUS JOHANNES VAN Rl]NDORP. (1826—1831).

Geboren 4 en gedoopt 27 April 1800 te Dordrecht als zoon van Wou-
ter en van Catharina Hendrika Prinse. Candidaat geworden) in Zuid-
Holland in 1823, werd hij 5 Oct. van dat jaar predikant te Nieuwkoop.
Vervolgens werd hij 2 April 1826 te Oudshoorn bevestigd door Ds.
G. Lehman van Lensfelt, predikant te Westmaas met 1 Cor. 4 : 1 en 2,
terwijl hij intrede preekte met Rom. 1 : 16a. Te Oudshoorn heeft hij naast
zijn ambtsbezigheden ook de tijd en de lust zich een actief lid te betonen
van het plaatselijke departement van de Maatschappij tot Nut van het
Algemeen, waar hij in 5 jaar tijd 7 spreekbeurten vervuld over onder-
werpen meest van morele aard.

2 October 1831 nam hij hier afscheid met 1 Cor. 13 : 8 om deze
gemeente te verwisselen met die van Deventer. In zijn nieuwe gemeente
werd hij 16 Oct. 1831 bevestigd en bleef als predikant werkzaam tot
zijn plotselinge dood op 16 Febr. 1853.

WILLEM FREDERIK CHRISTIANUS VAN LAAK (1832—1840).

Ds. van Laak was 19 Dec. 1800 te Breda geboren als zoon van Willem
Frederik Christianus v. L. en van Adriana Coomans. Hij werd candi-
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daat in Utrecht in 1823 en reeds 7 Sept. 1823 als predikant bevestigd
in Vught, vanwaar hij 28 Maart 1830 naar Antwerpen vertrok. Slechts
enkele maanden later begon echter op 25 Aug. 1830 in Brussel de op-
stand tegen de Nederlandse regering, welke zich weldra over de gehele
Zuidelijke Nederlanden uitbreidde. Hierdoor zag Ds. v. Laak zich ge-
noodzaakt uit Antwerpen te vluchten en 1 Juli 1831 werd hij aangesteld
tot veldprediker bij de 2de Divisie.

Beroepen zijnde te Oudshoorn, werd hij hier 25 Maart 1832 door
Ds. B. Verweij, emeritus-predikant te 's-Gravenhage, bevestigd met
2 Tim. 2 : 9b. Evenals zijn voorganger was hij lid en verschillende malen
spreker van en voor het Nut in zijn woonplaats. (Ook was hij enkele
jaren voorzitter).

In de Oudshoornse pastorie overleed in Februari 1839 zijn moeder,
Adriana Coomans.

Van hier beroepen zijnde te Maastricht, preekte hij 1 Nov. 1840 te
Oudshoorn zijn afscheid over 2 Tim. 1 : 13. Te Maastricht verkreeg hij
1 Jan. 1861 zijn emeritaat en overleed er 17 Dec. 1888.

Te Vught was hij 2 Juli 1829 in het huwelijk getreden met Geertruida
Johanna van Galen, geb.te 's-Hertogenbosch 10 Jan. 1807 als dochter
van Aldert v. G. en van Anna Antonia Emilia van Hewin.

Hun zoon Willem Frederik Christianus werd predikant te N. Heivoet
en later leraar aan het Gymnasium te Arnhem. Een tweede zoon Allardus
Anne Antonius Aemilius werd 9 Juni 1836 te Oudshoorn geboren.

Mevr. v. Laak overleed 15 Sept. 1878 op huize „Meyvliet" bij Den
Haag.

Door zijn huwelijk was Ds. v. Laak een zwager van de wijnkoper Adri-
anus Marius Gewin (wonende in het huis naast de Postbrug te Alphen,
thans toonkamer van de firma Samson), welke gehuwd was met Jacoba
van Galen.

Diens broeder, Bernardus Gewin, was een vriend van Nicolaas Beets
en in hun studententijd vertoefden zij dan ook veel in het huis aan de
Postbrug en in de Oudshoornse pastorie. Volgens W. M. C. zou Beets
ook voor het Nut te Alphen verschillende zijner verhalen voor het eerst
hebben voorgedragen. Hoewel schrijver dezes enkele jaren geleden het
gehele Nutsarchief bestudeerd heeft, waarin in die tijd de sprekers steeds
in de notulen worden genoemd, kwam hij niets daaromtrent tegen.

HENDRIK PIETER SCHUWING. (1840—1841).

Na het vertrek van Ds. v. Laak zien wij deze predikant tijdelijk als
candidaat en hulpprediker te Oudshoorn werkzaam van Oct. 1840 tot
Juni 1841. Vervolgens werd hij predikant te Wijk aan Zee en te Ruurloo.

Onder zijn opvolger zien wij te Oudshoorn het vrijzinnig protestan-
tisme opkomen, zodat deze opvolger van Ds. Schuwing de laatste recht-
zinnige predikant ter plaatse was. In een volgend artikel hopen wij deze
laatste rechtzinnige en de eerste vrijzinnige predikant te bespreken.

(Wordt vervolgd). J. W. VAN ZWIETEN.

(Medegedeeld door tussenkomst van de Historische Vereniging voor
Alphen a. d. Rijn en Omstreken).
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Tijdschriftenrevue.

De Knollentuin. 3e jaargang No. 11, Nov. 1951. Uitgave van de Familievereniging
Knol. Redactie : Mevr. M. Knol-van der Sluys, Mare 78, Rotterdam. Inhoud : Agenda
van de Algem. Ledenvergadering, 1 Dec. 1951 ; Van Dokkumer Knollen, een Duitse
afstamming en een onvervalste Hollandse stamvader ; Het geslacht Knol te Groningen.

Ons Familieblad, onder redactie van Ds. Joh. P. van Mullem te Rotterdam ; 12e Jaar-
gang No. 4, Nov. 1951, geeft een verantwoording van de penningmeester; Uit het
heden . Uit het verleden.

Le Guide des Thiery, periodiek Maandblad van de Internationale Familiestichting
Thiery, le Jaargang No 11 en 12, Nov.-Dec. 1951.

Redactie : W. Tsj. Vleet, de Kaag, Nederland.
Inhoud : De aanvaarding van mijn taak, G. C. de Liser ; Algem. Ledenvergadering

te Maastricht, idem te Brussel ; Vergaderingen te Luik en te Lier 25 Nov. en 9 Dec. ;
oprichting afd. Venlo ; Bij de Familiestaat, door F. Thiré en W. Tsj. Vleer ; Wat is
de strekking van familieoverzichten, Muusse ; Nabetrachting, W. Muusse • Lijst van
Nieuwe Leden.

De Nijdamstra Fynge, maandblad voor de geslachten Nijdam, Nieuwdam en Vlccr ;
redactie : W. Tsj. Vleer. 3e Jaargang No. 8, Dec. 1951, heeft als inhoud : Bij de jaar-
wisseling ; Bij de verschijning van de Nijdamstamboom ; 101 jaar ; Mevr. A. Middel-
Nijdam overleden ; Algem. Ledenvergadering. familieberichten en advertenties. Bij
deze aflevering is gevoegd : Genealogie Nijdam door W. Tsj. Vleer.

Te Velde, uitgave van de Vereniging van de(r) Velde(n), Jaargang 3, No. 5, Dec.
1951. Secretariaat Nederland: M. A. F. van de Velde, Ruitersweg 5a te Hilversum,
geeft: De geboorte van Rogier Aernout van de Velde (de ouders worden niet genoemd,
doch wij vermoeden, dat het de gelukkige secretaris der Verg. betreft); Verslag van de
Gen. Herald. Tentoonstelling te Hilversum ; vervolg van de tweede collectie fiches
van Mevr. J. E. van de Velde-Meyer ; Doopboeken Nieuwe Kerk te Delft ; Aanteke-
ningen in oude schrijfboeken van Uw Secretaris ; Twee gedichten ; de afbeelding van
twee wapens Van de(r) Velde (n) vergezellen de tekst.

In „De Navorscher", Nederlands Archief voor Genealogie en Heraldiek Heemkunde
en Geschiedenis. Jaargang 93, afl. 3, Nov. 1951. Redactie: Mr J. Belonje en H. L.
Kruimel, vervolg W. Wynaendts van Resandt over De eerste generaties van het ge-
slacht Nahuys van Nahuys hier te lande ; J. Heeren schrijft over „De oudste Helmondse
Beax'en, en ƒ. F. en J. D. Carrière over „De oudste generaties van het geslacht
Carrière.

De Nederlandsche Leeuw, maandblad van het Kon. Nederl. Genootschap voor Ge-
slacht- en Wapenkunde, 68e Jaargang No. 12, Dec. 1951 geeft naast de gebruikelijke
Bestuursberichten, de Aanwinstenlijst der Bibliotheek; Jhr. Mr. Th. K. M. ]. van
Sasse van IJsselt, Een geval van gebruik van een familiewapen als handelsmerk door
onbevoegden ; Korte mededelingen : Van Altena ; De afstamming der familie Brant-
sen ; Het Koninklijk zegel der Nederlanden . Een weinig bekende tak van het geslacht
Van Hardenbroek. Boekbespreking. Vragen en antwoorden. Het Bijblad geeft de genea-
logie Daniel(s).

De Speelwagen, geïllustreerd tijdschrift in het bijzonder gewijd aan de Historische
schoonheid, Folklore en geschiedenis in Noord-Holland boven het IJ. 6e Jaargang No. 8,
Oct. 1951, houdt in: Mr. H. J. ]. Scholtens. De Zuidgrens van ons Noorderkwartier;
Zwaagdijk. Een reis door de streek ; De jeugd op 't Kret; T. den Herder. Over 't
trekpad en vaart en 't Schuytenveer; Maartje uit de Beemster. Wegloupen ; P. v.
Rooijen. Schoongewassen, net gevouwen is een sieraad voor de vrouwen ; Een mooi
geschenk voor weinig geld ; Jacq. R. W. Sinnighe. Noord-Hollands heilige putten ;
Allemanswerk; Th. P. H. Wortel. In de spiegel van de speelwagen ; De Boekenla.

Idem, 6e Jaargang, No. 9, Nov. 1951, geeft: Moeke D. Put, 't Kedoo ; M. Zwaag-
dijk, Sinterklaas vóór honderd jaar ; J. Caderius van Veen, Een historische Bakkerij ;
Mr. J. Betonje, Grenspalen in Hollands Noorderkwartier, J. Hooijberg, De liefde tot
zijn land is elkeen aangeboren ; J. H. Kruizinga, Koekplanken : voorbeelden van volks-
kunst ; Jacq. R. W. Sinnighe, Noord-Hollands heilige putten ; Allemanswerk.
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Ons Amsterdam, geïllustreerd maandblad, gewijd aan de hoofdstad des lands. 3e
Jaargang No. 12, Dec. 1951, heeft als inhoud: Bloempotten rond P. C. Hooft; J. H.
Kcuizinga, 50 jaar geleden : Barnum en Bailey in Amsterdam ; Piet de Vries Jr, Justus
van Maurik Jr ; Jan Vriese. „Bewaar je vuur en je kaarsje wel, de klok heit tien" ;
Pefer Ringoir, Henriette Woltevs-van Pee ; benevens een uitstekend Register op de jaar-
gangen 1949, 1950 en 1951, samengesteld door B. de Ridder.

Mededelingenblad van de Orde van Sint-]an, 3e Jaargang No. 10, Januari 1952,
onder redactie van Baron Calkoen, Jhr. Mr. C. C. van Lidth de Jeude, Jhr. Mr. G. M.
Verspyck. Inhoud : Voorbereiding tot Kerstmis ; Een woord van de Kerkmeester ; Me-
dedelingen van het Kapittel ; Mededelingen van de Redactie-commissie ; Ds. C. Aal-
ders : Welke mogelijkheden liggen er voor de Orde van Sint-Jan in de huidige maat-
schappij . Oud famlie-nieuws uit Zwitserland I Werdmüller von Egg ; Johanniter-
helpsters ; C. B. Rijnders, De veranderde situatie in de zending en onze huidige taak ;
Gedenk de Orde ; Nieuws van de Damesafdeling van de Orde van Sint-Jan ; Nieuws
van de Provinciale commissies . Ingezonden stukken ; Kleding ; Personalia.

It Beaken, meidielingen fan de Fryske Akademy, Jaargang 8, No. 5, Oct. 1951, houdt
in : Prof. dr. H. J. Keuning. Het Friese karakter van Groningerland ; Prof. dr. Jac.
Jansen, Gijsbert Japicx en (stem : Rosemontje lagh gedooken, Ec); Dr. O. Postma, Nei
oanlieding fan „De rechtsomgang van Frjanekeradeel" ; Mr. P, Gerbenzon, In ald ex-
libris ; C/ir. Stapelkamp, Frisiaca VIII. Oankundiging en bisprek.

Oostvlaamse Zanten, algemeen tweemaandelijks tijdschrift voor Folklore, 26e Jaar-
gang No. 5, 1951, Sept.-Oct. geeft: Hulde aan Prof. Dr. P. de Keyser, de zestigjarige ;
ƒ. H. Kcuizinga, De Broodfolklore in November. De Bond der Oostvlaamse Folk-
loristen viert zijn zilveren jubileum : de Tentoonstelling van het vervoer ; de Academi-
sche zitting, 21 Juni 1951 . opening van een Museum voor Folklore en geschiedenis te
Zottegem, 22 April 1951 ; Zanten ; etc.

Der Schweizer Familienforscher, Le Généalogiste suisse ; 18, Jaargang No. 9/10,
Nov. 1951, heeft als inhoud : Hubert de Vevey. Les chevaliers de Vuissens ; Dr. Lu-
cienne Meyer. Bibliographie der schweizerischen Famiiliengeschichten 1950, W. R.
Itaehelin. Ein Fall von Einkindschaft; Varia ; Boekbesprekingen ; Tijdschriftenrevue ;
Mededelingen ; Ledenlijst, terwijl is bijgevoegd het register op het tijdschrift, lopende
van „Edouart" tot „Wallinger".

Bij onze tijdschriftenlijst is thans ook gevoegd :
Ostfriesland, Mitteilungsblatt der Ostfriesischen Landschaft und der Ostfriesischen

Heimatvereine. De inhoud van 2. Heft, Juli 1951 is, naast enige artikelen over folk-
lore, enz., onder de titel Ostfriesische 'Familienforschung : Karl Ecke, Die Borkumer
Vögte und ihr Beitrag zur Familienkunde ; Dr. Johannes Stracke, Die alteren Grab-
maler Ostfrieslands als genealogische Quelle; Mitteilungen und Hinweise; Suchan-
zeigen.

3. Heft, Oktober 1951, geeft op gebied van genealogie : Gerhard de Buhr. Bremer
Patrizier als Ahnen ostfriesische Bauerngeschlechter : Dr. Heiko Heikes, Der Grabstein
des Nomna Beninga in Groothusen als Erkenntnisquelle bisher unbekannt gebliebener
Zusammenhange der angesehensten Hauptlingsgeschlachter Ostfrieslands ; Mitteilungen
und Hinweise, Bücher und Zeitschriften ; Suchanzeigen.

Amsterdam, Jan. 1952. W. R.

Boekbespreking.
„Het Geslacht Bodt~Zierikzee", een overdruk uit „De Vroedschap van Zierikzee"

samengesteld door P. D. de Vos (uitgegeven te Middelburg 1931 bij de firma G. W.
den Boer) en uit „Oude Patristische Woonhuizen en Geslachten te Zierikzee" samen-
gesteld door P. D. de Vos (uitgegeven te Zierikzee 1915 bij de firma de Mooij 6
Mommaas). Dit is het derde boekje, dat na de oorlogsjaren werd uitgegeven door
de heer H. de Bot, Kon. Emmaplein 4a te Rotterdam. Het boekje is gesplitst in een
„Genealogisch gedeelte" en een „Biografisch gedeelte". Het eerste deel omvat een
stamreeks „Bodt" lopende van 1579—1816. Het tweede deel geeft aardige biogra-
fische bijzonderheden betreffende de personen, die in genoemde stamreeks voorkomen
en is verlucht met geestige illustraties van J. Buurman. Voorin komt voor het wa-
pen van dit geslacht Bodt, vervaardigd door A. Bijl Mzn. Zoals de vorige boekjes, is
ook dit uitstekend verzorgd !

„Heksenproces"', een overdruk uit „Batavia Illustrata" door S. van Leeuwen ('s-Gra-
venhage 1685). Zoals de uitgever, de heer de Bot, in lijn voorwoord zegt, werpt dit
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authentieke proces een typisch licht op de geestesinstelling en gedachtenwereld in de
16e eeuw. Het proces is gevoerd voor het Hof van Utrecht van 29 April tot 1 Au-
gustus 1595 en eindigde met de dood door verbranding van de „hoofdschuldigen". Voor
hen, die belang stellen in deze materie, ligt hier een pracht bron open ! Ook voor hen,
die belang stellen in Amersfoortse geslachten, is uit dit proces zeker wel wat te putten.
Wederom een keurig verzorgde uitgave van de heer de Bot,

„Stamceeks Zijp" bewerkt door Ir. C. Koeman, Westerblokker 9 te Blokker en uit-
gegeven door H, de Bot, Kon. Emmaplein 4a te Rotterdam. Deze stamreeks vangt aan
met Jan Cornelisz, Zijp, burgemeester van Abbekerk en notaris aldaar, geboren te
Twisk 3.4.1730. Hij is de stamvader geworden van een zeer groot nageslacht, waar-
van vele leden nog steeds wonen in Westfriesland. De overzichtelijke rangschikking en
het naamregister met ± 200 (!) aanverwante geslachten maken, dat velen hierin een
aansluiting zullen vinden met geslachten, voorkomend in hun eigen kwartierstaat. Het
wapen van de familie Zijp opent de stamreeks.

„Genealogie (van den) Sigtenhorst (-Meyer)" bewerkt door K. van den Sigtenhorst
en uitgegeven door H. de Bot.

Uit dit van oorsprong Deventerse geslacht, aanvangend met Batent van den Sich-
tenhorst ± 1670, ontstond een uitgebreide en momenteel zelfs in Amerika levende fa-
milie, waarvan de huidige levende leden practisch allen zijn opgenomen in deze fraai
uitgevoerde geïllustreerde stamreeks. De laatste helft van het boekje bevat bijlagen,
die biografische bijzonderheden geven over vele leden van dit geslacht. Aardig is ook
de „afstamming" van één der leden van het geslacht Sichtenhorst van Kavel de
Grote ! Een compleet naamregister van alle aanverwante geslachten (± 400) bene-
vens een register op de voornamen van alle Sichtenhorst-en verhoogt de waarde van
deze uitgave en maakt dit werk tot een belangrijke bron voor allen, die de genealogie
beoefenen.
's-Hage, 1952. M. VAN KOERT.

Dr R. van Luttervelt. De Buitenplaatsen aan de Vecht. Uitgave ,,De
Tijdstroom". Locheml948. Gebonden fl. 22.—•.

Dé geleerde schrijver laat ons in 263 bladzijden de voornaamste buitenplaatsen de
revue passeren, en geeft ons, zoveel in zijn vermogen is, zowel geschiedkundige als
architektonische bizonderheden, hen plaatsende in de tijd van hun stichting en ver-
halende van hun verdere levensloop.

Hij fascineert ons met de verschillende petites histoires der families, hoofdzakelijk
uit Amsterdamse regeringskringen; bespreekt de verbouwingen, die in de loop der
tijden waren ondergaan, de aanleg der schone tuinen en geeft uittreksels uit reisver-
halen van vreemdelingen, die de Vechtstreek bezochten. „De Zegepralende Vecht"
wordt op de voet gevolgd, aangevuld door talloze bizonderheden uit andere werken.

Het boek is verdeeld in 16 hoofdstukken, o.a. De bewoners van de buitenplaatsen aan
de Vecht; de Huizen ; Tuinen en Parken ; Waardering van de Vechtstreek in de
17e, 18e en 19e eeuw; het leven van de bewoners der buitenplaatsen; waaraan is
toegevoegd: Een lijst van afbeeldingen (103); een uitstekend naamregister, terwijl aan
het eind de afbeeldingen volgen. Het boek is onderhoudend geschreven en zal door
historici en genealogen gewaardeerd worden.

Amsterdam, Dec. 1951. W. R.

AFDELING HAARLEM OPMERKINGEN OVER VOORNAMEN.
Over dit onderwerp sprak de Heer W. ]. J. C. Bijleveld uit Leiden voor de Afd.

Haarlem in St. Bavo aldaar op een vergadering van 20 Nov. j.l. Daar de voorzitter
der Afd., de Heer Barnhoorn, door een zakelijke conferentie verhinderd was aanwezig
te zijn, werd de vergadering geopend en geleid door de Secretaris, de Heer de Munck,
die na een korte verwelkoming eerst het woord gaf aan de 2de Secretaris, Mr. de Rijk.
tot voorlezing der Notulen van de vorige vergadering. Hierna ving de Heer Bijleveld,
oud-Hoofdredacteur van Nederland's Adelsboek, al spoedig aan met zijn lezing ovei
bovenstaand onderwerp, nog voorafgegaan door zijn mededelingen over enige interes-
sante genealogische vondsten, zoals die over een valse overlijdens-acte in de Burger-
lijke Stand van een stad in Zuid-Frankrijk van zekere Baron van Palland. Wat de
spreker verder over de voornamen allemaal te vertellen had, juist ook in verband met
genealogische aangelegenheden, was verbazingwekkend en buitengewoon leerzaam, zo-
dat de niet opgekomen leden hun afwezigheid dubbel en dwars kunnen betreuren. Na de
lezing werden door de toehoorders nog enige opmerkingen gemaakt, o.a. door Mevr. de
Flines-Hijmans over Hijmans, en door de Heer Heerkens-Thijssen over het ontstaan van
zijn stamnaam Thijssen,
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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 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.

Contact gezocht met personen, die de naam Sinninghe, Sinninghe-Damsté, Sinnige,
Sinninge, Sinnigen dragen, voor het uitwisselen van gegevens en zo mogelijk, voor het
oprichten van een familievereniging.

JAC. R. W. SINNINGHE, "D. H. Keermanslaan 32, Breda.

Wie weet waar zich bevindt het „wapenbord van Hans Hartsius van Braaksma
1710", dat in 1877 op de Historische Tentoonstelling van Friesland te Leeuwarden
hing, ingezonden door S. Kuperus te Ijlst ? Of een ander wapenbord van Braaksma
af van Braexma ? Dat van Hans Jochumsz. Braaksma in het Nieuwe Stadsweeshuis te
Leeuwarden is mij bekend.

H. M. BRAAKSMA, Amstelveenseweg 1006, Amsterdam Z II.

Gegevens gevraagd over onderst, personen en hun voorouders :
Isaac Cornelis Pos, huickmaker, overl. te Delft 6.11.1604 en werd begraven in de'

Oude Kerk aldaar.
Herimannus Posch, op 15.11.1227, genoemd als schepen van Utrecht.
Rodolf Posch, op 27.9.1292, genoemd als burger van Utrecht.
Hendrik Posch, deken van Oud Munster, overl. te Utrecht 10.11.1305.
Theodericus Poss, op 21.2.1496, verkozen tot proost van het klooster Bethlehem te

Doetinchem. Bestaat dit klooster nog ? Waar heeft het eventueel ge-
staan ?

Op 14.8.1807, werd in de R.K. Kerk in de Walsteeg te Utrecht, gedoopt Joannes de
Wildt, zn van Maria de Wildt. Gevr. geb. en overl., te Utrecht niet gevonden.

Ter uitwisseling aangeboden gegevens over het geslacht Bottelier, aanvangende mei
Mallaert Bottelier en Josina Faes, beide uit Haarlem.

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

Met genoegen namen wij kennis van de in de advertentiekolommen
van de pers verschenen aankondiging dat de N.V. Metaalgieterij
Bosma É Florack te Amsterdam voor automobilisten in de handel
bracht gekleurde wapenplaatjes der elf provincies ter bevestiging op
hun wagens. Nu door de nieuwe nummerwijze het niet meer mogelijk
is de provincie van herkomst der auto's uit het nummerbord af te lei-
den, achten wij dit een nuttige tevens smaakvolle wijze van onder-
scheid. Onze vreugde werd echter overschaduwd toen wij het afge-
beelde wapenplaatje Limburg (hierbij gereproduceerd) nauwkeurig
bekeken en er niet minder dan 3 fouten in de tekening ontdekten.
Immers de leeuwen van Valkenburg (kwart.l), Limburg (hartschild)

en Gelre (kwart. 4) behoren dubbel staartig te zijn en niet, zoals de plaatjes het aan-
geven, voorzien van een gewone staart.

Hoewel wij de fabrikanten op de hoogte stelden van de fouten, ervoeren wij geen
enkele reactie. De advertenties blijven verschijnen en de vrees is o.i niet ongemotiveerd,
dat weldra in Nederland de auto's zullen gaan rijden met hun verkeerd afgebeelde
provinciewapen. Of ook in de andere tien wapenschilden fouten voorkomen is ons niet
bekend, maar gezien het bovenstaande is de mogelijkheid geenszins uitgesloten.

Kopers adviseren wij dan ook dringend goed te letten of het „sieraad" wellicht fouten
bevat, die zondigen tegen de regelen der heraldiek. A.R.K.
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BELANGRIJK VOOR ONZE LEDEN, DIE ONDERZOEKINGEN IN HET
BUITENLAND HEBBEN TE DOEN.

Door de Nederlandsche Bank N.V. is een Algemene Vergunning verleend tot het
betalen, door bemiddeling van een deviezenbank, van schulden aan niet-ingezetenen
van Nederland, mits de schuld een bedrag van f 50,— niet te boven gaat.

Onder deze schulden komen o.a. voor „leges'-kosten voor uittreksels uit registers
van de Burgerlijke Stand e.d. De landen waarheen deze betalingen kunnen worden ge-
daan zijn o.m. : het Belgisch-Luxemburgse monetaire gebied, Denemarken, Duitsland
(Oostel. en Westel. zone), Engeland en het overige Sterling-gebied, het Franse mone-
taire gebied, Indonesië, Nederl. Antillen, Nieuw Guinea, Oostenrijk, Suriname, Zwit-
serland, enz. T. den H.

AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST.

Nieuwe leden :

834 R. Breurken, Ernst Casimirlaan 39, Zeist.
835 G. J. Ranneft, Naarderstraat 286, Huizen N.H.
836 J. C. B. Thus, Graaf Florislaan 1, Hilversum.
837 P. Hengstmengel, Bataviastraat 64 B, Groningen.
838 J. van der Meer Jr., Potgieterlaan 2, Bussum.
839 C. L. Th. Veenhuyzen, Diamantstraat 39 hs., Amsterdam Z.
840 Ir. A. Langejan, Frankenslag 406, 's-Gravenhage.
841 A. van Wely, Badhuiskade 14-A, Scheveningen.
842 F. Moerbeek, Molijnstraat 6, Haarlem.
843 Ir. F. Nawijn, Vreeswijkstraat 176, 's-Gravenhage.
844 Mej. J. M. A. van Wely, Zocherstraat 62 II, Amsterdam W. 1.
845 J. Zandleven, Oudegracht 305, Utrecht.
846 A. Zuiderweg, arts, H-78, Stadskanaal.
847 C. A. Keijzer, Hoofdstraat 17, De Lier Z.H.
848 G. J. J. Winter, Kloosterstraat 11, Venlo.
849 C. J. Dols, Ophoven Dorpsstraat 149, Sittard.
850 H. Noltes, Emmaweg 51, Maarssen.
851 C. Ph. Scheltens, Oude Straat 74, Kampen.
852 J. J. Benard, Marsstraat 111, Haarlem N.
853 J. F. Otto, Nieuwe Prinsengracht 51, Amsterdam C.
854 K. A. Citroen, Kalverstraat 1, Amsterdam C.
855 Mevr. H. 'A. Boerma-Uilkens, Westersingel 45, Groningen.
856 J. J. Lamme Jr., Marsstraat 14, Haarlem N.
857 G. J. Prins, Schaapsweg 43, Ede Gld.
858 W. Boxma, Hortensiastraat 56, Zwolle.
859 H. F. Suasso de Lima de Prado, Nic. Beetsstraat 122 hs., Amsterdam W. 1.
860 R. Y. Bosma, Woestijgerweg 92, Amersfoort.
Overleden :
485 J. Hoekstra, arts te Ede Gld.
Adreswijzigingen :
292 A. P. Vogelpoel, p/a Storm, Lomanstraat 65 bov., Amsterdam Z.
309 Mevr. J. H. J. Birza-Trimpe, Museum Pension, P. C. Hooftstraat 2—4, Am-

sterdam Z.
343 Mr. W. M. M. Hekking, Nieuwersluisstraat 97, 's-Gravenhage.
387 Adr. P. H. A. van Hees,1 Linnaeushof 36 I, Amsterdam O.
435 M. G. Broekhuisen, Ger. Majellastichting, Bussum.
547 Mej. G. Laan, Steynstraat 41, Alkmaar.
553 Ir. H. I. da Costa, Coendersstraat 6, Bedum.
714 C. J. Hogervorst, c/o Mr. A. Ludeke, Castle Wayne N.C., (U.S.A.).
Rectificatie :
Van enkele der nieuwe leden, afgedrukt in het vorige nummer, werden de adressen
helaas verminkt weergegeven. Men leze :
820 W. Horinga Jr., G. P. Beukemalaan 1, Grootegast.
830 G. Oversteegen, Mariastraat 30, Utrecht.

(Afgesloten per 21.12.1951)
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