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HET GESLACHT DE WOLFF, DE FLAVARD DE WOLFF,
ARENDSEN DE WOLFF

door
Jhr. Mr. Dr. J. R. CLIFFORD KOCQ VAN BREUGEL

In Nederland bloeien of hebben gebloeid vele geslachten de Wolff,
doch onderlinge verwantschap tussen die geslachten bestaat niet, althans
is niet bewezen. Van het hier bedoelde geslacht de Wolff zijn nog slechts
weinige afstammelingen in de mannelijke lijn in leven, maar zeer talrijk
zijn de afstammelingen in vrouwelijke lijnen. Leden van de hieronder in
alphabetische volgorde gerangschikte 74 geslachten bezitten in hun voor-
geslacht een tot de hier behandelde familie behoren kwartier de Wolff.
Voor hen kunnen de in dit artikel verzamelde gegevens van belang zijn.
Het betreft de volgende families :

Allot, Baak, Baudisch, de Beaufort, Sloth Blaauboer, Blauw, Btey,
Boelen, Boisseau, Boudewijnse, Bouwmeester, Clifford Kocq van Breugel,
Brutel de la Rivière, Busé, Canters van Dodewaart, Cappadose, Cheval-
lereau, van Dorp, van Eenster, van Ellecom, Alewijn, Faure, Frangois,
Frankamp, de Gelder, Grevinck, van Hamel, van Harencarspel, van
Hasselt, Holsheimer, Houwing, Hoytsema, Huisman, de Jong, van Kaat-
hoven, von Koch, Koek, toe Laer, van Lier, van der Made, de Knokke
van der Meulen, Meijer, Molhuizen, Moquette, Niland, Oldenboom,
Oster, Oudemans, Perk, Pilgrim, van der Plas, Raedt, van Reede, de
Ridder, Röling van Romer, Romswinckel, Roos, Sannes, Schaffer, Schel-
tema de Heere, Spandaw, Soutendam, Steenstrand, Strumphler, Veeren,
van de Vlies, de Vogel, Voltelen Voüte, van der Weide en Wilkens.

Over deze de Wolff's is, naar ons weten, slechts eenmaal een genea-
logie gepubliceerd en wel in het Algemeen Familieblad van 1905, blz.
511. Doch deze publicatie is verre van volledig en op vele plaatsen on-
juist. Zij is, blijkens een noot, overgenomen uit (tussen 1821 en 1822
opgestelde) oude aantekeningen.
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De gegevens over het geslacht de Wolff beginnen in het bedoelde
artikel met het echtpaar Willem de Wolff, 1701—1766 en Anna Geer-
ttuid Muiderman, 1707—1783. Een onderzoek in de archieven van de
stad Lochem was dus aangewezen. Al dadelijk bleek, dat Willem was.
ged. te Lochem op 9-2-1701 als zoon van Frangois en Swaentjen (van)
Lobberich, ook de ondertr. dezer ouders vond te Lochem plaats en wel
op 14-4-1689. Deze Frangois werd blijkens het Lochemse lidmatenboek
aldaar aangenomen als lidmaat komende van Zutfen. Het onderzoek
moest dus naar Zutfen verplaatst worden. Het bleek, dat Frangois al-
daar gedoopt werd op 22-6-1660 als zoon van Willem de Wolff en
Hendecsken Jolinck. Er bleken nog twee kinderen van dit echtpaar te
Zutfen gedoopt te zijn, doch jong gestorven. Tot zover was het onder-
zoek in 1934 gekomen naar de oudere generaties. Wij wendden daarop
onze aandacht aan het opsporen van meer juistere gegevens omtrent de
afstammelingen ook in vrouwelijke lijnen van het echtpaar de Wolff-
Muiderman. In 1947 werd het onderzoek naar de oudere generaties
echter hervat en Jhr. H. H. Roëll te Eefde wist een schat van gegevens
te verzamelen omtrent deze familie uit de Lochemsche en Zutfensche
archieven. Hieruit bleek niet alleen dat Willem de Wolff na de dood
van Hendersken Jolinck nog tweemaal huwde en ook van zijn derde
vrouw nakomelingen had, maar de genealogie kon met twee generaties
worden opgevoerd tot Frans de Wolff. gehuwd met Catalina of Catha-
rina Udolphs (Oudolf). Bij dit onderzoek werd zeer waardevolle assis-
tentie verleend door Mevrouw Doorninck-Hoogenraad. Met Frans de
Wolff liep het onderzoek te Zutfen echter vast, hij was niet aldaar ge-
doopt en zijn huwelijk was evenmin daar te vinden. Wel werd gevonden
in de Kentenissen der stad Zutfen een acte van 9-2-1626 waarin hij
en zijn vrouw een zekere Christiaan Bunte machtigen om voor het ge-
recht te Haarlem een huis aldaar te verkopen, dat hun was aanbestorven
van haar overleden zuster Nieltien Udolphs. Bij het huwelijk van hun
zoon Peter in het Zutfensche trouwboek wordt vermeld als vader :
Franchoys de Wolff tot Haarlem. De gegevens waren dus mager genoeg,
maar toch scheen het niet onmogelijk, dat een onderzoek te Haarlem
nadere gegevens zou kunnen verschaffen omtrent Frangois en zijn voor-
geslacht. Dit onderzoek werd er niet gemakkelijker op toen bleek, dat
Frangois waarschijnlijk doopsgezind is geweest, waardoor de Ned. Herv.
Kerkelijke archieven in Haarlem geen gegevens vermochten te verschaf-
fen. Het onderzoek te Haarlem wees uit, dat in die stad in de halve
eeuw rondom 1600 zeer vele personen de naam de Wolff droegen en
zelfs werden enkelen gevonden, die de voornaam Frans of Frangois.
voerden, maar geen dezer personen kwam in aanmerking om als de
zochte Frans uit Zutfen te worden geïdentificeerd. Tenslotte gelukte
het aan het volhardend speuren van Mevrouw van den Bosch-Nord
Thomson, die o.m. 222 notariële registers raadpleegde, om licht in deze
duisternis te brengen. Teneinde niet een' prooi te worden van de over-
vloed van de Wolff'en, ging zij uit van de in de Zutfensche acte ge-
noemde schoonzoon Frans de Wolff, nl. Christia(a)n (Bunte (de Bonte).
Dat deze relatie tussen Frans en Christiaan bestond was gebleken, door-
dat de Heer Heerkens Thijssen het testament van Christiaan en zijn
vrouw Mayken de Wolff Franchoisdr. gevonden had, dat gepasseerd
werd op 16-9-1650 voor notaris ƒ. Schoudt (prot. 143, fol. 123). Een
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duplicaat van deze acte werd nog gevonden in prot. 121, fol. 668. Me-
vrouw van den Bosch vond verder nog een acte van 30-3-1650 (prot.
150, fol. 378) houdende een attestatie van Christiaan Bonte, die daar
„verwer" genoemd wordt en een acte van 16-12-1630 (prot. 133, fol.
32). Deze acte geven wij hier om haar belangrijkheid in extenso :

Attestatie van Christiaen Bonte de jonge, filius Christiaen, oudt om-
trent 41 jaeren, ende "Maeycke de Wulf f, f ilia Joos de Wulf f, weduwe
van Christiaen Bonte den ouden, omtrent 56 jaeren.

ten verzoeke van Willyntgen van Maladerye, filia Gilles, wonende te
Dixmuiden in Vlaanderen, in naeme van Maeycken fa. Cornelis Valck-
grave, weduwe van Jacques Cordier, haer moeder, mede wonende in
Dixmuiden verklaert dat:

op 6 Mei 1610 de voorsz. Christiaen Bonte den ouden voor hemselven
als getrout hebbende de voorsz. Maeycken de Wulff en als machtich
over Adrianeken Segers, weduwe van denselve Joos de Wulff, sijne
schoonmoeder, Franchoys de Wulff, ende Hans van der Hulst, getrout
gehadt hebbende Josyna de Wulff, van dewelcke hij een soontien int
leven behouden hadde, alle soonen en dochteren van de voorsz. Joos
de Wulff ende Adriaeneken Segers.

zy eene procuratie geteekend hebben voor Burgemr. Schepenen en
Raaden der stadt Haerlem, op 6 October 1618, waarbij zij ene behuysde
hoffstede met vyfthien gemeten vyer roede landts leggende en staende
inde ambagt ende parochie van Sessem (Sassenheim ?) suytwest van
de kerkcke aldaer mette huysen, schuyren ende stallen, opgaende ende
fruyt dragende boomen, soort die selve gestaen ende gelegen syn enz.

Onder de acte staat nog een getuigenverklaring van enige personen,
die verklaren goed gekend te hebben „de voorsz. Adriaeneken Segers,
dewelcke naer het overlijden van voorsz. Joos de Wulff, haeren eerste
man, in huwelijcke gehadt heeft een Mailliaert de Vos ende datte selve
Adriaeneke Segers inde veertigh jaeren langh alhier binnen Haerlem
continuelycke gewoont heeft, alwaer sy oock gestorven is."

Een andere getuige verklaarde dat ,,de voorsz. Adriaeneke Segers al
meer dan twintich jaer geleden met Mailliaert Vos getrout was".

Een voortgezet onderzoek bracht nog vele terzake dienende acten te
voorschijn. We vermelden de volgende :

Prot. 40 folio 189. Het testament van May ken de Wulf filia Joosten
en haar man Geryt Jansz. linnenwever van Goor, d.d. 8-9-1600. Hierin
worden haar moeder Adriaentgen, haar broer Frangois en hare beide
zusters Josyntgen en Adraentgen genoemd, de laatste heeft reeds een
kind.

Prot. 39 folio 121. Het testament van May ken Oudolff Pietersdr. van
Stuyvekenskercke bij Dixmuiden, dd. 5-11-1598. Zij was gehuwd met
Adriaen Boydens, linnenwever van Kouckelaere, wiens weduwe zij blij-
kens Prot. 82 fol. 133 was op 29-7-1611 ; zij had toen een dochter Jo~
syntgen Boydens gehad, wier weduwnaar was Dirck Wynants. Blijkens
haar testament, dat zij als weduwe van Adriaan Boydens maakte op
12-11-1610 (prot. 48 fol. 97) had zij zes kinderen nl. Mayken, Josyntgen,
Peryntge, Adriaen, Catelijne en Neeltken. Wynants blijkt daar uit Zwol-
le te komen en Peryntgen was gehuwd met Cornelis Gerritsz. terwijl
Mayken en Neelken „simpel ofte gebreckelijck" waren.

Prot. 48 fol. 155. Het testament van Mailliaert de Vos, van Reiningen
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en Adriaentgen Segers van Woemen in Vlaanderen. Er blijkt uit, dat
Mayken de dochter van Franchoys de Wolff bij hen woont, dat zijn
stiefdochter Maeyken de Wolff uit haar eerste huwelijk met Gerrit
Jansz. uit Goor twee kinderen had nl. Joosgen en Janneken. Zij wonen
dan op het Cleyne Heyligelandt te Haarlem. Op 11-6-1611 maakt hij
„sieckelijck naer den Lichame en sittende in de stoele" een aanvulling
op dit testament, waaruit men verschillende familieleden de Vos leert
kennen.

Prot. 50 fol. 194. Testament van Adrianeken Zegers, van Oemen,
weduwe van Joos de Wulf, haren eersten man en van Mailliaert ,,hae-
ren tweede ende leste man", dd. 5-5-1615. Evenals haar laatste man
legateert zij allereerst aan de armen „haars geloofs" en aan de gemeene
armen in Haarlem sommen van 100 car. gld.. Daarna een legaat van
12 ponden grooten vlaamsch aan elk der 6 kinderen van haren zoon
Franchoys, t.w. Joos, Pieter, Franchoys, Adrianeken, Cathelijntgen en
Maryntgen de Wolff gewonnen bij Catalijne Oudolff. De ouders kregen
van deze legaten het vruchtgebruik tot de meerderjarigheid hunner kin-
deren en totdat deze trouwden. Voorts legateert zij aan de beide kin-
deren van haar dochter Maeyken de Wolff gewonnen bij Geraert ]ans~
sen, van Goor, genaamd ]anneken'en Joos ook ieder 12 £ grooten vl. in
voorlopig beheer van Mayken en haren tweeden man uit te keren aan
deze kinderen bij hun meerderjarigheid of hun huwelijk vermeerderd met
8 car gld. 's jaars voor den tijd, dat hun moeder en stiefvader die pen-
ningen onder zich gehad zouden hebben. Als erfgenaam wijst zij dan
aan elk voor een derde part haar zoon Franchoys, haar dochter Mayken,
huisvrouw van Christiaen Bonte en haar kleinzoon Joos Verhulst, na-
gelaten zoon van haar dochter Josyna en derzelver man Jan Verhulst.
Aan haar zoon Frans, die blijkbaar tijdens haar leven al veel van haar
gekregen had, scheldt zij alles kwijt wat hij haar schuldig mocht zijn.

Prot. 50 folio 225. Op 16-10-1615 herhaalt Adriaeneken Zegers deze
kwijtschelding nogeens uitdrukkelijk ook voor wat betreft de vrouw van
haar zoon ,Frans en diens kinderen.

Op grond van deze acten en van hetgeen gevonden werd in de doop-,
trouw-, en lidmatenboeken van Zutfen en Lochem, Waarboeken, wees-
kamerprotocollen, rentmeestersrekeningen, burgerboeken, raadsbesluiten
en andere bescheiden uit de Zutfensche en Lochemse archieven kan nu
de volgende genealogie worden opgesteld :

I. Joos de Wulf f, geb. omstreeks 1550, vermoedelijk in Vlaanderen
(daar zijn oudste dochter circa 1574 is geboren), vluchtte waarschijnlijk
om der godsdienstwille (hij was doopsgezind) tegen 1590 naar Haar-
lem (waar zijn weduwe in 1630 ruim 40 jaren onafgebroken gewoond
had), st. vóór 1610, tr. 1574 Adraeneken Segers of Zegers, geb. circa
1550 te (W)oemen bij Dixmuiden, zij woonde op het Klein Heiligland
te Haarlem en st. na 5-5-1615 ; zij hertr. circa 1610 Mailliaert de Vos,
geb. Reiningen, st. vóór 5-5-1615 en na 3-3-1615.

Uit het eerste huwelijk:
1. Maeyken, geb. circa 1574, st. na 5-5-1615, tr. 1) Geraert Jansz.,

linnenwever uit Goor, uit welk huwelijk 2 kinderen, nl. Janneken en
Joos; zij tr. 2) Christiaen de Bonte, de oude, die uit een eerder hu-
welijk een zoon had Christiaen, zie onder II 1 hieronder. De moeder
van Geraert Jansz. was blijkens zijn in 1600 met zijn vrouw (waar-
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schijnlijk bij hun huwelijk) opgesteld testament Cheesken van Sna-
kenburg en toen in leven.

2. Franchoys volgt II.
3. Josenna, zij was in 1615 dood, tr. Hans of Jan (Johannes ?) Verhulst,

uit welk huwelijk een zoon Joos Verhulst.
4. Adriaentgen, deze was blijkens het testament van haar zuster Maey-

ken op 8-9-1600 al dood, doch had een kind, dat echter niet meer
wordt vermeld in het testament van zijn grootmoeder Adriaeneken
Segers in 1615.

II. Franchooys of Frans de Wolff, de „wortelman", burger van Zut-
fen, koopt met zijn vrouw in 1630 een Zutfensche „wahre", een recht
op een gedeelte der stadsweiden, welke wahre zij in 1635 overdragen
aan hun zoon Peter en diens hvr. Swaentgen Peters. Hij tr. Cathatina
of Catalina Udolphs of Oudolff, geb. Stuuvekenskerke bij Dixmuiden en
waarschijnlijk dr. van Pietec.

Dat Franchoys de zoon is van echtpaar I blijkt uit de volgende om-
standigheden :
a. dat bij het huwelijk van zijn zoon Peter volgens het Zutfensche trouw-

boek Frans te Haarlem woonde.
b. dat in Haarlem in deze tijd geen andere Frans de Wolff voorkwam,

die, wat leeftijd betreft, in aanmerking kon komen;
de enige Frans de Wolff die in 1579 geboren werd, nl. de zwager
van Anthony Slicher, had kinderen met heel andere namen en was
met een andere vrouw gehuwd.

c. de namen der kinderen van Frans, zoals die in Zutfen werden ge-
vonden kloppen met de namen vermeld in het testament van Adriae-
neken Zegers, waarin bovendien als de hvr. van haar zoon Frans
met name Catharina Oudolff wordt genoemd.
Dat hij burger van Zutfen was, blijkt uit de huwelijksacten aldaar
van verschillende van zijn kinderen en uit het feit, dat hij een wahre
kon kopen, hetgeen alleen burgers konden.
De betekenis van het woord „wortelman" is niet duidelijk, misschien
mag men hieronder verstaan het beroep van kruidenlezer.
Het echtpaar machtigt zijn schoonzoon, Christaan Bunte, om voor
hen te verkopen een huis te Haarlem aan haar aanbestorven van za-
liger hare zuster Nieltien Udolps (Zutfensche kentenissen 1626
Febr. 9).
Frangois de Wolff mits syn volck 18 dagen gearbeidt aan de dyck
bij Gasthuizerkamp synde doorgebroken, geloent (verloond met VII
gl. XX st. Zondag 6 Junii 1630 (Rentmeestersrekeningen Zutfen

1630 fol. 34 vs.). (Wordt vervolgd).
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DE OUDE ALGEM. BEGRAAFPLAATS TE KROMMENIE
Ten Oosten van de Doopsgezinde kerk te Krommenie bevindt zich de

oude Algemene Begraafplaats van dat dorp. Daar de steeds uitgroeien-
de industrie ook te Krommenie bij voortduring behoefte blijft hebben aan
terrein voor fabrieken, zou het geenszins te verwonderen zijn, wanneer
dit kerkhof, hetwelk nu al voor een belangrijk deel ingebouwd ligt op
een zeer centraal punt in de kom der gemeente, in de naaste toekomst
zou moeten verdwijnen. Juist ook in verband met de aanslag, die enkele
jaren geleden op dit kerkhof is gedaan, lijkt zoiets voor de toekomende
tijd geenszins onmogelijk. Wordt tenslotte een oude begraafplaats van
het soort als deze eenmaal „opgeruimd", dan verdwijnen de oude graf-
stenen meestal met evenredige snelheid, vooral omdat men nu eenmaal
in het algemeen voor niet-geclasseerde monumenten (en dat zijn voor
het overgrote merendeel de XlXe eeuwse grafstenen) maar héél weinig
respect schijnt te willen hebben

Ik tekende ter plaatse de volgende exemplaren op :
1) JAN AVIS ~ (liggende zerk).
2) In een eenvoudige cartouche: TRIJNTJE VAN VLIET OOS-

TERHOORN / GEBOREN TE KROMMENIJ 20 MEI 1798 / OVER-
LEDEN ALDAAR 8 SEPTEMBER 1876 - (zerk a.v.)

3. A. C. AVIS / 1866—1893. ~ (zerk a.v.)
4) Een schild, beladen met het wapen der stad Leiden, voorgesteld als

beschreven in mijn Gedenkwaardigheden v. Noord-Holland, deel IV, bl.
43 sub 16 en 25 en bl. 53 sub 124. Lager : PIETER VAN LEIJDEN
GEBOREN 17 DECEMBER 1819 / OVERLEDEN 4 JULI 1867
CORNELIA BLOEMENDAAL / GEBOREN 3 SEPTEMBER 1829
OVERLEDEN 22 NOVEMBER. 1898. ~ (zerk a.v.).

5) JOHs KUIJPER Hz / GEBOREN 7 DECEMBER 1801 / OVER-
LEDEN 8 OCTOBER 1870 / LIJSBETH VAN VLIET / OOSTER-
HOORN / GEBOREN 18 JANUARI 1806 / OVERLEDEN
31 MA'ART 1871: - (zerk a.v.).

6) CORNELIS WALIG / GEB : 15 AUGUSTUS 1824 / OVERL :
30 JULI 1892. / CORNELIA CATHARINA / KUIJPER / GEB:
22 DECEMBER 1827 / OVERL : 6 JULI 1897 / R.I.P. — (zerk a.v.).
(Vergl. voor de afkomst van de familie Walig het tijdschrift De Speel-
wagen, VII, 1952, bl. 83, noot 4).

7) In een omlijsting een passer en een winkelhaak dooreen. Lager :
HIER RUSTEN / ONZE OUDERS / P. BON / GEB : 28 APRIL
1814 / OVERL: 27 APRIL 1884 / EN C. M. KNIPSCHEER / GEB :
24 MEI 1804 / OVERL : 13 DEC. 1880. — (zerk a.v.)

8) A. SCHUT. ~ (zerk a.v.).
9) JAN WALIG / GEB: 20 APRIL 1797 / OVEL. 25 Mei 1869

ANTJE WALIG / GEB. 16 DECEMBER 1834 / OVERL. 20 JUNI
1862.— (staande steen).

10) ANNA HONIG / GEB. 30 MAART 1803 / OVERL.
26 MAART 1873 / OVERL. 26 MAART 1873 / THEODORA PE-
TRONELLA / WALIG / GEB. 17 SEPTEMBER 1872 / OVERL.
2 MAART 1874 / KLAAS WALIG / GEB. 6 MEI 11901 / OVERL.
8 JUNI 1901 — (zerk a.v.).
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11) JOHANNES BEETS. ~ Lager het wapen Beets als beschreven
in mijn Gedenkwaardigheden, N.-Holland, IV, bl. 52 sub 121, doch hier
voorzien van een helm gedekt door een wrong, met als helmteken een
staande zandloper en voorzien van dekkleden, op fraaie wijze gebeeld-
houwd. Lager : }. ALBERTI. — (liggende zerk). (Deze fraaie zerk, die
nog uit de XVIIIe eeuw dagtekenen moet, is vrij zeker naar hier over-
gebracht uit de oude kerk van Krommenie!)

Alkmaar, Mei 1952. Mr. J. BELONJE.

EEN VONDST TE OUDE-NIEDORP
Enige jaren geleden heeft men graafwerk verricht binnen de fun-

deringen van de muren van de oude kerk ter plaatse, welke op het kerk-
hof, Zuid van de kerk op enkele plekken nog boven het maaiveld uit-
staken. Bij die gelegenheid kwam o.a. een XVIe eeuwse zerk voor de
dag. De zerk voerde als opschrift in fraaie laat-gotische letters :

Hier — leijt — begr. — ghertruijdt
claessens sterf a o xv c liij dê

xvjen dach October.
Lager een Renaissance-schild (taertse), bevestigd voorgesteld boven-

aan met een lus, die aan een haak opgehangen is, het schild beladen met
een merk tussen de Rom. letters : G en C. •— Onderaan is in latere tijd
nog toegevoegd in Rom. karakters de inscriptie: HIER IS BEGRAVEN
CORNELIS / IANS ZOON STERF DEN 23 FEBERVARI ~ (een
merk : spade) — Ao 16 4 6.

Bij dezelfde gelegenheid bleek nog, dat de in mijn Gedenkwaardig-
heden N.-Holland IV, bl. 219 sub 63 vermelde zerk gelezen moet wor-
den : en symes nijklant

(een merk)
HIER B.G.

terwijl een fragment te voorschijn kwam met het opschrift: IS BE-
GRAVEN / HVYBERTS ~ ZOON / DEN 11 APRILIS / ANNO
1635.

Alkmaar, Mei 1952. Mr. J. BELONJE.

DE OUDSTE GENERATIES MULERIUS
door

TIJMON BALK Mzn.

Het geslacht Muletius, dat van ouds-her in ons land een zeer belangrijke plaats heeft
ingenomen is oorspronkelijk afkomstig uit Frankrijk. Vandaar vertrok een tak naar
Zuid-België om tenslotte na het ondergaan van veel wreedheden en vervolgingen
terecht te komen in ons land. Vele geslachten zijn aan deze familie geparenteerd. Of
het geslacht Mulerius thans nog bestaat kon ik tot mijn spijt niet uitzoeken. Zeer
waarschijnlijk is het uitgestorven. Daar mijn geslacht toevallig aan deze vooraanstaande
familie geparenteerd is ben ik in 't bezit van diverse gegevens aangaande de oudste
generatie Mulerius, die hierbij volgen :

I. Mahieu des Muiters, leefde ± 1425 te Rijssel. Was landbouwer op de hoeve
„La Cense des Muliers" welke hoeve toebehoorde aan de Hertogen van Vendosme.
Hij huwde N.N. en verkreeg :

II. Jean des Muliers, leefde nog in 1462, is geboren en overleden te Rijssel en was
evenals zijn vader landbouwer op de hoeve „La Cense des Muliers". Kinderen van hem
zijn :
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1. Mahieu des Muliers (opvolger op „La Cens; des Muliers").
2. Jean des Muliers.
3. Martin des Muliers.
4. Nicolas des Muliers (zie III).
5. Pierre des Muliers.
6. Josse des Muiters.

III. Nicolas des Muliers, woonde eveneens te Rijssel. Hij is aldaar gehuwd met een
Casanne uit welk huwelijk geboren werden:

1. Jean des Muliers.
2. Josse des Muliers.
3. Pierre des Muliers (zie IV).

IV. Ds. Pierre des Muliers, geb. ± 1530 te Rijssel, j - 1591 te Leiden. Van hem
vinden we in diverse boeken veel geschreven.

Hij moet een buitengewoon bekend man geweest zijn en de Hervormde Godsdienst
toegedaan. Reeds verkondigde hij het Evangelie en moest daarom vaak van plaats
tot plaats vluchten om de Spaanse vervolgers te ontkomen. We vonden hem ± 1560
als predikant te Brugge waar hij zeer gezien was en vele vrienden bezat onder de
notabelen der stad. Doch ook hier wisten de Heren der Inquisitie hem te vinden, het-
geen hem noodzaakte te vluchten naar Meenen. Zijn bezittingen te Brugge werden alle
geconfiskeerd. Ook hier verkondigde hij het Evangelie en maakte zich vele vrienden
Een dezer waarschuwde hem, dat de Inquisitie hem weer op het spoor was en raadde
hem aan de stad te ontvluchten en een schuilplaats te zoeken in een nabijgelegen bos.
Hierheen vluchtte hij met 3 zijner kinderen. Zijn vrouw met het jongste kind zouden
even later nakomen, doch toen ze met haar zoontje op de arm het huis uitstapte om
zich bij haar man te voegen kwamen juist de dienaren der Inquisitie de stoep op, om
op last van de wrede Pieter Tilleman, Deken van Ronsen en Hoofd-Inquisiteur van
Vlaanderen, zich meester te maken van Ds. Pierre des Muliers. Ze kwamen echter te
laat. Doch thans moest zijn echtgenote, Claudina Ie Vettre, het ontgelden. Op aanwijzing
der buren werd ze op straat gegrépen en naar de kerker gebracht. Haar kind Jean werd
voor haar ogen ter plaatse onthoofd en het lijkje door de brute volksmassa onherken-
baar te pletter gelopen. Wat de moedige vrouw in de gevangenis heeft moeten verduren
valt met geen pen te beschrijven. Ze is vreselijk gemarteld, gepijnigd en onteerd. De
wreedste kerkerstraffen werden op haar toegepast om haar de plaats waar haar echt-
genoot zich bevond te doen verraden, maar de moedige vrouw zweeg in alle opzichten.
Ze werd toen veroordeeld om levend te worden begraven welk. vonnis in 1568 te
Yperen werd voltrokken. Tot de laatste zucht zong het slachtoffer de 17e Psalm.
Vele aanwezigen konden hun ontroering niet meer verbergen. In stilte trokken ze naar
de winkel van de aanbrenger wiens huis tot de laatste steen werd afgebroken. Hijzelf
kon ontsnappen door een achterdeurtje. Ds. Pierre der Muliers kon al die tijd niets
voor haar doen, maar bevond zich tijdens haar gevangenschap in 't geheim niet ver
van haar verwijderd. Door berichten en geheime briefwisseling bleef hij met Claudina
in contact. Op de dag der terechtstelling verzocht hij de molenaar van Meenen, die
naar Yperen ging (hoewel hij Rooms-Katholiek was, maar desondanks veel achting
voor Ds. Pierre had), om hem tijding te brengen, hoe het met zekere vrouw, die ter
dood veroordeeld was en terechtgesteld zou worden, zou aflopen, zonder echter te ver-
melden dat deze vrouw zijn echtgenote was. Wederkerende barstte de molenaar in
tranen uit, betuigende niets anders te kunnen geloven dan dat mensen, die zo god-
vruchtig en kloekmoedig voor hun geloof sterven konden de waarheid aan hun zijde
hebben. En van dit ogenblik af kwam de molenaar tot de gereformeerde leer over.

Na de terechtstelling van zijn vrouw trok hij naar Brugge en vandaar naar Calker.
Hier bleef hij niet lang, maar vertrok al gauw naar Hoorn. Hij overleed 1591 te
Leiden. Hij is 3 keer gehuwd geweest en wel :

a : met Péronne Hennibo ;
b : met Claudine Ie Vettre (vermoord 1568 te Yperen);
c : met Isabella la Motthe.

Van zijn kinderen zijn o.m. bekend :
1. Nicolaus Mulerius (zie V).
2. Jean des Muliers (onthoofd 1567 te Meenen).
3. Jean des Muliers (jong f) .
4. Maria des Muliers, geb. te Hoorn, f 2-8-1624 aldaar ongehuwd en begr. 27-8-

1624 in de kerk ald.
5. Martha des Muliers (ook wel: Mulerius), geb. — 1570 te Hoorn. Zij was

gehuwd met Dr. Theodorus Velius (eigenlijk Dirck Volekaerts Seylmaker), geb.
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10-1-1572 te Hoorn, f 23-4-1630 aldaar. Dr. in de medicijnen, geneesheer te
Hoorn, beroemd als geschiedkundige, vooral door zijn „Chronyk van Hoorn"
welke begint in 1316 en doorloopt tot 1630. Zij overleed in 't kraambed bij de
geboorte van haar zoon Pieter Velius.

6. Margaretha des Muliers, f te Gouda, huwde ald. met Josse Casier. (Huwelijk
is kinderloos gebleven).

V. Prof. Dr. Nicolaus Mulerius, geb. 25-12-1564 te Brugge, f 5-9-1630 te Gro-
ningen. Hij studeerde theologie te Leiden, doch zwaaide om op geneeskunde. Reeds
jong blonk hij uit door zijn enorme geleerdheid. Hij promoveerde achtereenvolgens te
Leiden 22-5-1589 tot Dr. in de wiskunde en 24-5-1589 tot Dr. med. Dadelijk na zijn
promoties werd hij in 1589 al Stadsgeneesmeester te Amsterdam, in 1590 te Harlingen.
In 1603 weer te Amsterdam, om in 1608 benoemd te worden als „Medicus Proumciales"
te Groningen. Hier behoorde hij reeds spoedig tot de eerste families der stad. In 1614
werd de Academie gesticht en bij de eerste Hoogleraren die aldaar benoemd werden
vinden we dan Prof. Dr. Nicolaas Mulerius, Professor in de Mathematica en Medi-
cijnen. In 1621 werd hij Bewindvoerder van de Groningse Kamer der "West-Indische
Compagnie. Was bovendien 2 x Rector-Magnificus der Universiteit en wel 1620—1621
en 1627—1628. In 1626 werd hij tevens aangesteld als Bibliothecaris der Universiteit,
f 5-9-1630 te Groningen, begr. 11-9-1630 in de toenmalige Broer- of Academiekerk te
Groningen. (In 1832 werd dit kerkgebouw afgebroken en is de zerk van Nicolaus
Mulerius overgebracht naar het Academiegebouw, alwaar hij thans staat opgesteld in
de kelderverdieping). Van zijn hand verschenen:

„Lof- en Lijkreden over Ubbo Emmiüs" (in 't Latijn). 1628 — Herdruk 1728.
„Tafelen over de loop der Zonne en der Maane".
„Starrekundige Stellingen".
„De Joodse Tijdrekening".
„Een Roomschen Almanack".
„De Turkse Tijdrekening".
„Effigius et Vitae Professorum Groningensium".
Hij was boezemvriend van de bekende Hoogleraar Prof. Dr. Ubbo Emmius.
Prof. Dr. Nicolaus Mulerius huwde 17-11-1589 te Amsterdam met Christina Six,

geb. 23-11-1566 te St. Omer, f 16-11-1645 te Amsterdam. Dochter van Charles Six,
groot-koopman, geb. te St. Omer, f Amsterdam, stamvader van alle in Nederland
wonende of gewoond hebbende leden van de geslachten Six. Six van Hillegom, Six
van Winnemum, Six van Vromade, Six van Oterleek. Hij was gehuwd met Alexa de
Lattre. Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
1°. Petrus Mulerius (zie VI).
2°. Prof. Dr. Carolus Mulerius, geb. 1601 te Harlingen, eerst leerling aan de Latijnse

School van Ubbo Emmius, later ingeschreven als student in de Theologie te Gro-
ningen. Hoogleraar aldaar, f 1638 te Groningen. Eveneens begraven in de Acade-
mie- of Broerkerk. Zijn grafsteen is in 1832 bij afbraak der kerk eveneens over-
gebracht naar het Academiegebouw en staat ook opgesteld in de kelder.

3°. Johanna Mulerius geb. 1603 te Harlingen. f 1631 ongehuwd te 's-Gravenhage.
4°. Nicolaas Mulerius geb. 1604 te Amsterdam, jong f.
5°. Christina Mulerius geb. ± 1606 te Amsterdam, f zeer waarschijnlijk te Franeker.

Zij was gehuwd met Prof. Dr. Menelaus Winsemius, geb. 1591 te Winsum
(Frlnd - Baarderadeel), f 15-5-1639 te Franeker en begr. 19.5-1639 in de Academie-
kerk aldaar. Was Hoogleraar in Geneeskunde, Ontleed- en Kruidkunde aan de
Hogeschool te Franeker. Tweemaal bekleedde hij de waardigheid van Rector-
magnificus n.l. in de jaren 1618 en 1631.

Op zijn grafsteen kan men het grafschrift bewonderen, samengesteld door zijn
broer Prof. Dr. Piërius Winsemius, Historieschrijver van Friesland en Hoogleraar
in de Welsprekendheid en Vaderlandse Historie, geb. 1586, t 1644. Het luidt:

VITA CIRCENSE CURRICULUM

D.S.
Aeternae Memoriae

Cl. V. Menelai WINSEMII
Meel. ANAT. BOTAN.

Per annos XXIII Profes. Celeb.
Fratris un. et desider. Moest. P.C.
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„Iaetet Apollineos Subtilis Graecia Mystas,
„Extollat Coos Pergameosque Fenes,

„Roma Fuum Grajis Componat Libera Celsum,
„Et Ribi bis natum vendieet Hippocratem,

„Hic tibi ergameum donavit Frisia Civem,
„Hic dedit et Cois te quoque posse loqui,
„Hic tibi Romani detexit dogmata Celsi,
„Nomen ut è Grajis duceret et Latio."

6°. Martha Mulerius, geb. 1608 te Groningen. Huwde te Groningen met Antonie Luts.
Advocaat-Fiscaal te Groningen.

7°. Alida Mulerius, geb. 1610 te Groningen. Zij huwde met Anthonie Berckhuys, uit
welk huwelijk Dr. Anthonie Berckhuys.

8°. Nicolaas Mulerius, geb. ± 1615 te Groningen.
Hierover kon ik geen nadere gegevens vinden. Of hij eventueel later gehuwd is

etc, er waren geen gegevens over te vinden.

VII. Prof. Dr. Petrus Mulerius, geb. 11-3-1599 te Harlingen, f 14-2-1647 te Gro-
ningen en begr. 20-2-1647 in de vroegere Broer- of Academiekerk te Groningen. Zijn
grafsteen is in 1832 bij afbraak der kerk eveneens overgebracht naar de kelder der
Universiteit

Hij werd in 1614 ingeschreven aan de Latijnse School van Dr. Ubbo Emmius. Reeds
spoedig volgde zijn inschrijving aan de Groninger Universiteit als student in de
Theologie, doch zwaaide in 1620 om op medicijnen. In 1621 werd hij als zodanig inge-
schreven te Leiden en in 1622 als student in de medicijnen aan de Universiteit van
Montpellier in Frankrijk. Hij promoveerde tot Doctor in de Botanie aan de Universiteit
van Valence aan de Rhöne (1624). In 1625 vestigde hij zich in Amsterdam, maar werd
in 1628 benoembd tot Hoogleaar in de Physica en Botanie aan de Universiteit te Gro-
ningen. Hij hield 22-8-1629 zijn inaugurele rede en verwierf 16-2-1631 het „Grote
Borgerschap der stad Groningen", f aldaar 14-2-1647 aan waterzucht.

Zijn wapenspreuk was : „Si Deus pronobis — quis contra nos". In 1645 werd hij
verkozen als Bewindsman der Groninger kamer der West-Indische Compagnie.

Hij huwde 15-6-1626 te Amsterdam met Magtilda Beth, geb. 8-10-1594 te Amsterdam,
t 1645 te Groningen, een telg uit het bekende Amsterdamse koopman- en vroed-
schapsgeslacht Beth, als dochter van Gielis Jansz. Beth.
. Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren n.l. :

1. Cornelia Mulerius, geb. en f 1627 Amsterdam.
2. Christina Mulerius, geb. 1629 te Groningen, f 15-4-1699 te Amsterdam en begr.

20-4-1699 in de Oude Kerk aldaar (Hamburger-koor).
Ze huwde 14-5-1671 te Amsterdam met Mr. Gerhardus Ruysch, Burgemeester

der stad Woerden, f 27-2-1704 te Woerden en begr. ald. 3-3-1704 in de kerk.
3. Nicolaus Mulerius (zie VIII).
4. Johanna Mulerius, geb. 1633 te Groningen, f jong.

VIII. Dr. Nicolaas Mulerius, geb. 14-2-1631 te Groningen, gedoopt. 23-2-1631 ald.
f 17-1-1692 te Harderwijk (Gld.), begr. 22-1-1692 in de kerk aldaar. Hij werd 4-5-1652
ingeschreven als student in de Theologie aan de Franeker Academie. Studeerde later
te Groningen. Vervolgens maakte hij een lange avontuurlijke reis van 3 jaren door
alle delen van Palestina. Van 1658—1674 was hij Predikant te Zuid-Zijpe daarna van
1674—1692 te Harderwijk (Gld.). Alhier kon hij zich, mede doordat zich hier de
Hogeschool bevond, weer toeleggen op verdere studiën. Zelfs verving hij tijdens ziekte
of afwezigheid der Theologische Hoogleraren deze voor het geven van colleges. In 1684
promoveerde hij te Harderwijk tot Doctor in de Theologie op een proefschrift getiteld :
„Exegesius in posteriora Apocalypseos capita". Hij schreef verder vele geschriftjes en
nog enige belangrijke werken, allen op Theologisch gebied, uitgegeven te Harderwijk,
o.a. :

„Viticinea Pathmi illustrata" 1686.
„Exercitationes Apocalypticae" 1691.
Hij huwde 1658 met Jonkvr. Maria van Exel, een dochter van Jhr. Mr. Salomon

van Exel, Burgemeester der Stad Antwerpen en van Judith Hendriksdr. Vriendt. Uit
dit huwelijk werden vele kinderen geboren, n.l.

1. Magtilda Mulerius, geb. 22-3-1659 te Zuid-Zijpe (Nrd-Hld). Ged. 4-4-1659
ald., + 9-2-1720 te Oosterblokker (Gem. Blokker Nrd-Hld), begr. 14-2-1720 in
de kerk aldaar.
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Zij huwde 2 x en wel: a. 19-10-1690 te Harderwijk (Gld) [Trouwboek 1650—
1736, no. 836 bladz 72] met Ds. Henricus Balck, geb. ± 1660 te Garderen
(Gld), f 20-3-1707 te Schellinkhout, begr. 25-3-1707 ald. in de kerk. Hij werd
30-8-1681 ingeschreven aan de Hogeschool te Harderwijk als student in de
Theologie en Physica. Beroepen 29-12-1685. Werd 9-6-1686 als candidaat te
Schellinkhout bevestigd en bleef hier predikant van 1686—1707. Hij was de
zoon—van Ds. Isaack Balck (f 1691 te Monnikendam). Uit dit huwelijk wer-
den geboren :
a. Isaack Balck, geb. 3-8-1691 te Schellinkhout, ged. 19-8-1691 ald., f (vóór

1695) ald.
b. Nicolaus Balck, geb. 17-3-1693 te Schellinkhout, ged. 29-3-1693 ald., jong t

ald.
c. Isaack Balck, geb. 30-11-1695 te Schellinkhout, ged. 11-12-1695 ald., even-

eens jong i" ald.
d. Nicolaas Balk, geb. 4-10-1697 te Schellinkhout, ged. 13-10-1697 ald.

Is de stamvader geworden van alle thans in het gebied tussen Enkhuizen—
Hoorn levende groenten- en bollenkwekers Balk.

e. Mr. Johannis Balk, geb. 16-10-1698 te Schellinkhout, ged. 2-11-1698 ald.
Eerst secretaris van Venhuizen, later Burgemeester van deze plaats. Is de
stamvader van Noord-Hollandse Landbouwers- en Burgemeestersgeslacht
Balk. (Ook schrijver van dit artikel stamt van Mr. Johannis Balk af).

f. Petrus Carolus Balk, geb. 2-9-1699 te Schellinkhout, ged. .13-9-1699 ald.,
•f zeer jong.

Zij huwde de 2e keer 17-11-1708 te Schellinkhout met Jan Jansz. Dekker, koster
en onderwijzer te Schellinkhout. f — '730 te Oosterblokker (gem. Blokker).
Uit dit huwelijk werden géén kinderen geboren.

2. Judith Muterius, geb. 21-6-1660 te Zuid-Zijpe (Nrd-Hld), ged. 27-6-1660 ald.,
t 31-10-1719 te Amsterdam, begr. 4-11-1719 in de Oude Kerk te Amsterdam
(Hamburger Koor). Niet gehuwd geweest.

3. Catharina Mulerius, geb. 23-7-1661. te Zuid-Zijpe (Nrd-Hld). f 16-2-1713 te
Koudekerke (Zeel.), begr. 20-2-1713 ald. Zij huwde 24-12-1690 te Harderwijk
(Gld) [Trouwboek 1650—1736, no. 836 bl. 73] met Ds. Gualtherus Holtius,
geb. 26-3-1650 te Arnhem als zoon van Willem Holtius, Rentmeester der Goe-
deren van het convent van Monninkhuizen te Arnhem en Elisabeth Hagen.
Hij studeerde Theologie aan de Utrechtse Universiteit, werd in 1681 Proponent.
1682—1686 predikant te Voorthuizen (Gld) en van 1686—1715 te Koudekerke
op het Eiland Schouwen (Zeeland), f 13-11-1715 ald. en 17-11-1715 begraven
in de Kerk aldaar.

Vele beroemde geschriften zagen van zijn hand het licht. Door erfenis kwam
hij in 't bezit van het goed „Overschinkel" te Amstelveen. Uit dit huwelijk 1
zoon en 3 dochter. Van deze zoon stamt het thans nog levende geslacht Hol-
tius af.

4. Dr. Petrus Mulerius (zie IXa).
5. Wijnanda Mulerius, geb. ged. en f 1663 te Zuid-Zijpe (Nrd-Hld).
6. Mr. Dr. Salomon Mulerius (zie IXb).
7. Nicolaas Mulerius (zie IXc).
8. Christina Mulerius, geb. 1667 te Zuid-Zijpe. Ze huwde ± 1695 te Amster-

dam met Mr. Leonard Goudappel, Advocaat en Procureur aldaar.
Christina overleed 1-8-1736 te Amsterdam en werd 4.-8-1736 begraven in de

Oude Kerk te Amsterdam (Hamburger Koor).
9. Johannis Mulerius (zie IXd).

10. Levenloos geboren dochtertje, f 29-11-1669 te Zuid-Zijpe (Nrd-Hld).

IXa. Dr. Petrus Mulerius, geb. 1663 te Zuid-Zijpe (Nrd-Hld), werd 18-3-1681 inge-
schreven als student in de medicijnen aan de Universiteit te Harderwijk, in 1686 als
zodanig te Utrecht, alwaar hij promoveerde tot Dr. in de medicijnen.

Hij huwde met Marie Kielt. Uit dit huwelijk werden geboren :
a. Maria Mulerius.
b. Christina Mulerius.

IXb. Dr. Salomon Mulerius, geb. 21-1-1664 te Zuid-Zijpe, f te Amsterdam ...-17...
Doctor in beide rechten. Hij werd 1-9-1685 ingeschreven als Juridisch student aan de
toenmalige Universiteit van Harderwijk (Gld) en in 1698 als zodanig te Utrecht. Ad-
vocaat en Procureur te Amsterdam, later Notaris te Amsterdam.
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Hij huwde 15.3-1700 te Amsterdam met Wijnanda Schrijver, dochter van de bekende
Amsterdamse Predikant Ds. Wijnand Jan Schrijver. Uit dit huwelijk geboren :

a. Nicolaas Mulerius.
b. Wijnand Jan Mulerius.
c. N.N. (dochter).
d. N.N. (dochter).

IXc. Nicolaas Mulerius, geb. 30-4-1665 te Zuid-Zijpe, ged. 12-5-1665 ald. werd
16-3-1685 ingeschreven als student in de Phylosophie aan de toenmalige universiteit te
Harderwijk. 16-3-1689 laat hij zich echter opnieuw inschrijven, maar dan als student
in de Theologie en de Juridische Wetenschappen.

De handel trok hem echter meer en zo zien we hem dan in 1689 naar Indië vertrek-
ken. In Batavia heeft hij nog enige maanden bij zijn broer Johannis Mulerius gewerkt,
doch hij kon niet tegen het klimaat, werd ernstig ziek en overleed op de terugweg naar
ons land 14-12-1690 in de Straat Soenda. Was niet gehuwd.

IXd. Johannis Mulerius, geb. 6-6-1668 te Zuid-Zijpe, ged. 11-6-1668 ald., werd
1-9-1685 ingeschreven als student in de phylosophie aan de toenmalige Universiteit te
Harderwijk. Hoe voelde echter veel meer voor de handel en vertrok al spoedig naar de
Oost, waar hij Opperkoopman van het kasteel te Batavia werd. Hij overleed 29-4-1728
te Amsterdam en werd begr. 29-4-1728 in de Oude Kerk aldaar (Hamburger Koor).
Hij was gehuwd met Johanna de Loot, f 21-11-1727 te Amsterdam, begr. 27-11-1727
in de Oude Kerk aldaar (Hamburger Koor). Dit huwelijk bleef kinderloos.

Bronnen : „Biografisch Woordenboek der Nederlanden".
„Groninger Volksalmanak" 1921.
„Groningse Studenten aan de Franeker Hogeschool" Dr. G. A. Wimker.
„Vaderlands Woordenboek" door Jacobus Kok.
„De navorscher, Jaargang 1905".
Gemeente Archief Amsterdam — Rijksarchief Haarlem-Groningen-Arnhem.
Familiepapieren en Afschriften notariële acten in bezit van ondergetekende.

BIBLIOTHÈQUE WALLONNE
Op Zondag, 29 Juni 1952, herdacht de Bibliothèque Wallonne te Leiden haar Eeuw-

feest met een kerkdienst in de Waalse Kerk te Leiden, waarbij Ds. Forget uit Den
Haag voorging. Aan het einde van de dienst bood Ds. Fouquet uit Berlijn de geluk-
wensen aan namens de Hugenottenverein en de heer Pierson uit New York namens
10 Huguenot-Societies of America ; in de middagdienst werd hiervoor gelegenheid ge-
geven aan de Afgevaardigden van de Franse, Belgische en Zwitserse Sociétés d'Histoi-
re du Protestantisme.

's Morgens na de kerkdienst werd aan de buitenzijde van het gebouw Pieterskerk-
hof 40 een gedenksteen onthuld, gevolgd door het openen van een tentoonstelling der
meest waardevolle handschriften en boeken uit het' bezit der Bibliotheek, waarbij het
gezelschap zich lange tijd onderhield over het tentoongestelde.

Op Maandag, 30 Juni, werd in een algemene vergadering de Société des Amis de
l'Histoire huguenote gesticht.

De Bibliothèque Wallonne bezit de oudste collectie fiches, welke vervaardigd is
in de eerste helft van haar bestaan, dus sedert 1852, en sindsdien navolging heeft ge-
vonden op de meeste Gemeente-Archieven hier te lande.

Zij is geopend op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag van 1.30 tot 4 uur,
en verdient alleszins bezocht te worden door hen, die in hun genealogie of kwartier-
staat Franse namen hebben ; men vindt ook vele Hollandse namen in de collectie.

Schriftelijke inlichtingen worden verstrekt tegen betaling van f 0.35 per fiche.
Wij wensen de Bibliothèque Wallonne, met haar eervolle staat van dienst, nog een

lang bestaan toe.

Amsterdam, 30 Juni 1952. W. D. H. ROSIER.
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DE AMSTERDAMSCHE TAK VAN HET GESLACHT VAN LENNEP III
door

T. DEN HERDER

Het perceel Herengracht 476 kocht hij in 1757 voor f 76.000,— van
Jean de Wolf f, die het 6 Januari 1734 voor f 70.000.— had gekocht van
Dirk van Lennep (1693—1755), wed. v. Cathacina de Neufville. 31)
David de Neufville had het op 15 Mei 1708 gekocht van leden der Fa-
milie de Vicq voor f 36.000,—. De erfgenamen van Aarnout van Len-
nep deden het (na 1792) voor f65.900,— over aan Henrick Muilman.
Thans is dit huis in het bezit van Mej. Mirandolle. In 1942 werd de
dubbele stoep, die in de negentiende eeuw was afgebroken en vervan-
gen door een gewone ingang, waarboven een venster, weer opgebouwd.

Uit het eerste huwelijk van Aarnout van Lennep vinden wij als zoon
Mr. ]acob Abraham van Lennep, geb. 1752, overl. 1828, die van 17 Juni
1812 tot 16 November 1813 lid van de Raad van Amsterdam was.

Bij Keizerlijk Decreet van 30 April 1812 werd hij benoemd tot Ont-
vanger te Amsterdam. Hij woonde sedert 1811 op de hofstede „Meer
en Berg" te Heemstede, naar aanleiding waarvan hij toen de vraag stelde
of hij dan wel benoembaar was, temeer daar zijn zoon Pieter ook reeds
lid van de Raad was. Tevens verklaarde hij, dat hij zich niet tegen het
Decreet van de Keizer zou verzetten. Echter zijn bedenkingen werden
door de Perfect van geen belang geacht en de 17e Juni 1812 legde hij
de vereiste belofte af. 31a)

Van de twee zoons uit het tweede huwelijk van Aarnout v. L. was
Jan David van Lennep, geboren Amsterdam 16 Maart 1757, overleden
aldaar 10 September 1786, 32) Commissaris van de Grote Excijns,
1784—1785 en Kerkmeester van de Oude Zijds Kapel — 1777—1784,
en Jhr. Mr. David Cprnelis van Lennep, geboren Amsterdam 13 Augus-
tus 1766, overleden aldaar 10 Februari 1838, in de adelstand verheven
bij Koninklijk Besluit van 18 October 1822, met het praedikaat: „Jonk-
heer", Commissaris van de Wisselbank 1787/88, Commissaris voor
Kleine Zaken 1789—1793, Commissaris voor Zeezaken 1790/91 en
Schepen 1792. In 1803 vinden wij hem genoemd als Raad en President
van de Rechtbank voor Kleine Zaken, en van 1803 tot 1811 als lid van
de Raad van Amsterdam.

Als zesde kind uit het huwelijk van Jacob van Lennep Aernouts en
Petronella de Neufville volgt nu Mr. David van Lennep. Deze werd ge-
boren te Amsterdam 3 October 1721 en overleed te Heemstede op het
Huis te Manpad 20 Mei 1771. Hij trouwde te Haarlem 18 Mei 1745
Margaretha Sylvius, geboren Haarlem 9 April 1722, overleden Heem-
stede 6 September 1757 ; ten tweede male te Amsterdam 4 Maart 1764
Magtelina van Teijlingen, geboren Alkmaar 17 Februari 1732, overleden
Heemstede 16 September 1764 ; en voor de derde maal te Renesse
25 Augustus 1767 Maria Machteld van Sypesteyn, geboren 28 Maart
1724, overleden 26 April 1774. Hij vestigde zich te Haarlem en ging bij
zijn eerste huwelijk tot de Staatskerk over. Door zijn huwelijken met

31) Zoon van Dirk v. L. 1665/1720, kleinzoon van Jacob v. L. 1631/1704.
31a) 12e Jaarboek „Amstelodamum", blz. 111.
32) Dr. Elias (Vroedsch. II : 968) schrijft: overleden 10/9-1787.
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dochters van adellijke en patricische huizen vermaagschapte hij zich aan
de aanzienlijkste uit de lande en door zijn overgang naar de heersende
kerk verkreeg hij tevens aanspraak om lid van de Regering te worden
in de stad zijner inwoning, alwaar zijn schoonvader Burgemeester was.
Dit gebeurde dan ook spoedig, en hij werd zelfs reeds in 1758 door de,
Haarlemse vroedschap op de voordracht voor het burgemeesterschap
geplaatst. Bovendien zij hier nog vermeld dat hij de Staatsgezinde partij
was toegedaan. Door de Gouvernante Anna werd hij echter van de lijst
geschrapt, waarvan hevige protesten het gevolg waren.

Mr. David v. L. bewoonde te Haarlem het thans nog bestaande be-
kende „Huis met de Meerminnen" in de Kruisstraat. Hij kocht 21 Mei
1767 van Debora Elias, wed. Dirk van der Meer voor f 58.000,— de
hofstede genaamd „Het Huis te Mannepadt" voor Schout en Schepenen
te Heemstede en verkocht toen zijn buitenverblijf Groenendaal 33) voor
f 27.000,— aan de Schepen en bankier John Hope. D. v. L. had hier
11 September 1752 f 22.000,— voor betaald. Dirk van der Meer, de voor-
malige eigenaar van het Huis te Manpad, woonde op de Keizersgracht
schuin over het Molenpad in het huis „Marseille", thans No: 401.

Wanneer het „Huis te Manpadt", gelegen aan de Hereweg en de
Manpadslaan onder Heemstede, werd gesticht is niet bekend. Echter
werd reeds op 22 Februari 1634 door Pieter Wouterszoon Vogelesang
en jan Pieterszoon aan Cornelis Mattheus Heutz (of Hentz) verkocht
een hofstede groot zes morgen, gelegen aan de Manpadslaan. Deze hof-
stede kwam na de dood van Heutz en van diens vrouw Hester du Pire,
uit de boedel van de laatstgenoemde aan haar zusters kinderen Katharina
en Maria de Wilde. 33a)

Op de kaart van Rijnland van 1672 door Visscher komt het Huis te
Manpadt voor als een kasteel. Omstreeks het midden der 17e eeuw werd
dit huis bewoond door Hendrik van de Kam, een aanzienlijk Amster-
dammer, wiens schoonzoon ]acob Heiblok, rector der Latijnse School te
Amsterdam de „Lof van het Huis- te Manpadt" bezong. 33b)

33) Hij had dit 23/9-1753 van de kinderen van Prof. J. P. d'Orville gekocht. Dr.
Elias noemt als datum 11/9-1752. Zie Oork. Bk. I : 158 en El. Vroedsch. II : 968.

33a) Allan, Gesch. v. Haarlem, 2e Dl. : 188/93.
33b) Jac. Heiblocq, Fairago Latino Belgica, bl. 258 met afb.
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„O Manspad ! uiterlyk in 't oogh, •
Meer waardigh innerlijk gepreesen,
De naam klinkt verr' en wyd en hoogh
van 't Huis, in schoonheid uitgeleesen."

In 1666 verkochten de erfgenamen van Maria du Pire (zuster van
Hestec du Pire) het Huis aan Mr. Daniël Lestavenon. Hij breidde het
grondgebied van zijn bezitting nog meer uit door er een strook gronds
aan de Hereweg bij te trekken. Na zijn dood verkocht zijn Weduwe
Elizabeth Legillon in 1675 het Huis aan een vermogend Amsterdammer,
Cornelis van Goor. Deze vergrootte het landgoed opnieuw door aankoop
van de boerderij „de Leye", die later tot orangerie werd verbouwd, als-
mede door aankoop van twee woningen aan het einde der Manpadslaan
gelegen, die vroeger aan het Grote of Sint Elisabeths-Gasthuis te
Haarlem behoorden.

Na het overlijden van Van Goor ging het in 1720, wederom door
verkoop, over aan Mr. Wigbold Slicher Junior, Schepen van Amsterdam.
Deze liet het huis vertimmeren, zodat reeds toen het monumentale aspect
verkregen werd, dat het huis met zijn ruime voorplein en bijgebouwen
en het schone smeedijzeren inrijhek ook thans nog bieden. De kasteel-
achtige indruk, die het huis voorheen bood, zal vermoedelijk wel geheel
verdwenen zijn. Het huis was in die dagen, evenals dit nu nog het geval
is, door een gracht omringd en slechts over een ophaalbrug te bereiken.

De weduwe van Mr. Wigbold Slicher Junior, Brigitta Johanna Ren-
dorp, die later met Mr. Jan Reael huwde, verkocht het Huis op 28 Octo-
ber 1730 voor f28.000,— aan Mr. Dirk vander Meer, die.evenals de
vorige eigenaars, Schepen van Amsterdam was. Ook hij liet de plaats
nog aanzienlijk verfraaien. Na zijn overlijden verkocht zijn Weduwe
Debora Elias, zoals wij hiervoor reeds zagen, het Huis aan Mr. David
van Lennep, die het aan de achterkant aanmerkelijk liet vergroten. Hij
liet er o.m. een nieuw gedeelte met nog 13 vertrekken aan bouwen, waar-
boven een grote zolder. In dit nieuwe gedeelte bevindt zich de grote
eetzaal in stijl Louis XV met haar wandschilderingen en monumentale
schoorsteen. Hij besteedde f 20.000,— aan deze verbouwing en betrok
in November 1767 met zijn vrouw zijn nieuwe woning, welke nadien
onafgebroken in het bezit der familie is gebleven.
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De Manspadlaan lopende van de Hereweg naar de Leidse vaart, ont-
leent haar naam aan de grote slag, die daar door de Hollanders onder
leiding van Witte van Haemstede, bastaardzoon van Floris V, in 1304
tegen de Vlamingen werd gestreden, waarbij de Vlamingen het onder-
spit moesten delven. De plaats werd „naar de groote manslacht, nu het
Mannepad geheeten". 33c)

„Hier tussen komt ons volk in grooter ylen rekken,
Met Witt, hun opperhoofd, den vyand tegentrekken :
Soo doet ons burger mêe, van hunne komst bericht,
En treên, de duinkant heen, den vyand in 't gesicht,
En komen aan de man. Daar werde soo gestreden.
Dat al des vyands doen word in den drek vertreden.
Soo houd ook noch die plaats de naam van 't MANNEPADT.
Van deese groote slagh en gruwsaam bloedig badt."

Aldus Ampzing. (Beschr. Haarlem, bl. 312).
Ter herinnering aan deze gebeurtenis werd in 1817 door Prof. Mr.

David ]acob van Lennep op de hoek van de Manpadslaan en de Heere-
weg een van blauw arduinsteen vervaardigd gedenkteken, bestaande uit
een naald van 14 voet hoogte, opgericht.

David v. L. bekleedde in de regering der stad Haarlem belangrijke
functies. Hij was o.a. Commissaris van de Kleine Bank van Justitie
1749/50, 1753/6, 1759/65, 1767/8 en 1770, Raad 1750/51, Schepen 1766
en Weesmeester 1769.

Mr. Cornelis van Lennep, vierde kind uit het eerste huwelijk van Mr.
David van Lennep, was de eerste uit zijn geslacht, die de stad Amsterdam
in talrijke bestuursfuncties heeft gediend. Dat de Van Lennep's eerst
vrij laat in de stedelijke regering kwamen vond zijn oorzaak in hun
doopsgezinde overtuiging. Zijn vader toch was zoals wij zagen pas in
1745 naar de Staatskerk overgegaan. Mr. Cornelis van Lennep werd te
Haarlem 22 Februari 1751 geboren. Zijn jeugd bracht hij grotendeels
op het Huis te Manpad door. Na zijn promotie en huwelijk 24 October
1773 te Amsterdam met Cornelia Henrietta van de Poll, geboren Am-
sterdam 27 Maart 1753, overleden aldaar 4 Mei 1827, vestigde hij zich
hier ter stede en werd als poorter ingeschreven.34) Hij woonde op de
Herengracht, in die dagen aangeduid als „het huis naast de moriaantjes",
thans No : 512, met stal en koetshuis op de Keizersgracht,35) welk per-
ceel hij in 1778 voor f 104.500,— kocht en was eigenaar van het „Huis
te Manpad" aan de Herenweg en Manpadslaan onder Heemstede, welk

buitenverblijf aan hem op 5 Augustus 1771 bij notariële
acte uit de boedel zijns vaders werd overgedragen. Zijn
wapen en dat van zijn vrouw staan nu nog in de voor-
gevel van het huis35a). In de achttiende eeuw behoorde
een ieder, die met zijn tijd meeging, de regenten en burgerij
volgden hierin het voorbeeld hen door de kooplieden ge-
geven, naast zijn huis op de Herengracht een hofstede of

33c) Lud. Smids, Schatkamer der Nederl. Oudheden, blz. 215.
34) Zie mijn artikel in het Maandblad „Amstelodamum" Mei 1942, blz. 72.
35) Herengracht 512, waarin thans gevestigd is de Kunsthandel P. de Boer.
35a) Wapen Van Lennep : Doorsneden : 1 in rood, een gaande en aanziende gouden

leeuw, 2. effen zilver. Helmteken : klimmende gouden leeuw, tussen een zwarte vlucht
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buitenplaats in duin of polder te bezitten. De kastelen en vorstelijke
buitenplaatsen langs de duinrand en langs Amstel en Vecht waren bijna
alle in het bezit van Amsterdamse „grooten" en verslonden schatten aan
onderhoud en aanleg. Zo ging het ook op het Huis te Manpad. Mr.
Cornelis v. L. was een verwoed vinker en een grote liefhebber van vogels,
doch toen in de Franse tijd, in één jaar de post „vogeltjeszaad" tot
f 1.200,— was gestegen, besloten hij en zijn vrouw het houden van een
volière als al te kostbaar maar op te geven.

Het „vinken" was in die dagen een zeer geliefkoosd tijdverdrijf, waar-
aan de naam van de buitenplaats „Vinkenduin" (Vogelenzangseweg 10)
ons nu nog herinnert en waarvoor professoren en studenten van het Am-
sterdamse Atheneum nog in de 19e eeuw een extra najaarsvacantie namen.

(Hieraan werd voor goed een einde gemaakt door de vogelwetten van
1912 & 1913.)

Dat Cornelis v. L. zich te Amsterdam vestigde was vermoedelijk een
gevolg van de zogenaamde „korrespondentie". Als b.v. Regent A. te
Amsterdam wonend drie zoons had, dan kon hij niet verwachten, dat
deze alle drie in de regering van deze stad zouden worden opgenomen.
Het was dan niets ongewoons, dat hij er dan één naar een andere plaats
zond, deze daar als poorter liet inschrijven en die, als gevolg der kon-
ventie met de vrienden aldaar, dan in de regering werd opgenomen. Nu
had David v. L. twee zoons en had hij het waarschijnlijk nuttig gevonden
zijn zoon Cornelis naar Amsterdam te zenden en aldaar als poorter te
laten inschrijven. En het is hoofdzakelijk om die reden, dat Cornelis v.
L. zich bij zijn huwelijk voor goed hier ter stede vestigde.

Mr. Cornelis v. L. was o.a. Commissaris van
de Desolate Boedelkamer 1776/81, Raad 1782,
Schepen 1782, 1785, Commissaris van de Wis-
selbank 1783/84 en Commissaris van Kleine
Zaken 1786. Hij was Baljuw en Schout van de
Diemer- of Watergraafsmeer 1785 en Kapitein
der Burgerij 1784.

In September 1787 toen de Pruisen het be-
wind der Patriotten in Holland ten val brach-
ten was het geen sinecure voor de Baljuw van
de Watergraafsmeer om zowel burgers als sol-
daten tot vriend te houden, daar bijna dagelijks
kleine botsingen tussen de Pruissische soldaten
en de Meerbewoners voorkwamen. 35b)

In November 1787 werd hij door de Prins-Erf stadhouder Willem V
als Schepen van Amsterdam geremoveerd. Op de lijst der ontslagen
Burgemeesteren waren de oude Hooft („Vader Hooft") benevens W.
Backer en Geelvinck gebracht; C. van Lennep prijkte bovenaan op die
der ontslagen Schepenen en Raden.

Acht jaren later echter werd hij tot lid van het „Comitté van Alge-
meene Veiligheid" benoemd. De uitnodiging luidde : 36)

35b) Kruisinga, Watergraafsmeer, blz. 187.
30) Zie : Het Leven van C. & D. J. v. Lennep, Deel II : 229.
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„Aan den Burger
B u r g e r ! C. van Lennep.
Vermits wy van weegens de Volksrepresentanten geinformeert zijn,

dat gy in repuisitie zijt gesteld om in het Committé van algemeene veilig-
heid sessie te nemen, verzoeken wy dat gy om pressante zaaken morgen
ochtend ten Elf uuren onze Vergader ing in de Kamer van Schepenen
extra bywoont.

Uy t naam onzer medeburgers,
24 January 1795.

P. } . Menjolet"
Een weigering om aan de uitnodiging te voldoen zou onder de be-

staande omstandigheden niet raadzaam zijn geweest en C. van L. begaf
zich dus naar de Vergader ing. Zeker moet het met een zonderling ge-
voel zijn geweest, dat hij zich weer voor het eerst na acht jaren in de
Schepenskamer terug bevond, waar hij vroeger zo herhaaldelijk en onder
geheel andere omstandigheden gezeten had. Kort daarop werd hij ver-
kozen tot Provisioneel Representant van het volk van Holland, waarvan
hier de benoeming : 3 7 )

,,De Kiezers uit vijftienduizend Inwoonders van Nederland, behoorende
tot de Vergader ing van het District N o : 1, der veertien Districten van
het IJe, hebben benoemt tot tweede Plaatsvervanger van den Represen-
tant van het volk van Nederland in de Nationale Vergader ing den Burger

Cornelis van Lennep,
Amsterdam, 11 Februar i 1796.
het 2e jaar der B. Vrijheid."
volgen 30 handtekeningen.

Nog werd hij lid en voorzitter van het Vertegenwoordigend Lichaam
1798—1801, Lid van het Staatsbewind 1801, Voorzit ter van het W e t -
gevend Lichaam 1802, Lid van de Raad 1803, en daarna W e t h o u d e r in
1804 en in dat zelfde jaar Curator van het Athenaeum en van de La-
tijnse Scholen. In 1808 werd hij door Lodewijk Napoleon wederom in de
Vroedschap benoemd. Zeer tegen zijn zin moest hij drie jaren later na
de inlijving van Holland als lid der Jury de zittingen van het Hof van
Assises in het Departement der Zuiderzee bijwonen en in dat zelfde jaar
werd hij bij Keizerlijk Besluit tot lid van de Arrondissementsraad van
Amsterdam benoemd. Toen hij beleefd voor deze eer bedankte, werd
hem bevolen om de functie te aanvaarden. In die dagen toch was niemand
meester over zich zelf te beschikken. Z ie hier het in de beleefde vorm
van die dagen gestelde beve l : 3 8 )
„Le Prince Archi-Trésorier de l 'Empire, Duc de Plaisance, Gouverneur-
Général du Dépar tement de la Hollande.

Ordonne a Mr . Corneille van Lennep,
d'entrer immédiatement en fonction de la place de Membre du conseil
de l 'arrondissement d 'Amsterdam, a laquelle il a été nommé par S. M .
l 'Empereur et Roi.

Fai t au Palais du Bois le 31 Aout 1811
Le Prince Archi-Trésorier de l 'Empire Gou-
verneur-Général du Département de la Hol-
lande (signé) Le Duc de Plaisance."

37) Zie : Het Leven van C. & D. J. v. Lennep, Deel II, Bijlage C.
38) Zie : Het Leven van Mr. C. 6 D. J. van Lennep, Deel II : 293.
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Mr.Cornelis van Lennep overleed te Amsterdam 1 Februari 1813, werd
te Diemerbrug begraven en 22 December d.a.v. overgebracht naar Haar-
lem en in het familiegraf in de Grote Kerk aldaar bijgezet.

Niet minder bekend was zijn oudste zoon Prof. Mr. David Jacob van
Lennep, geboren te Amsterdam 15 Juli 1774, overleden aldaar 10 Fe-
bruari 1853. Hij trouwde te Amsterdam 30 September 1800 Cornelia
Christina van Orsoy, geboren Amsterdam 29 Maart 1778, overleden
Heemstede 22 October 1816, en ten tweede male 28 April 1819 Jkvr.
Anna Catharina van de Poll, geboren Amsterdam 7 Maart 1791, over-
leden aldaar 14 December 1860.

Na de Latijnse School en Athenaeum te Am-
sterdam te hebben doorlopen werd hij inge-
schreven als student te Leiden. 3 December
1796 promoveerde hij tot Doctor in de beide
rechten en legde 2 dagen later te 's-Graven-
hage de eed als advocaat voor het Hof van
Holland af. Hij vestigde zich daarna als ad-
vocaat in zijn geboortestad. Zijn eerste open-
bare betrekking had hij reeds verkregen op 19-
jarigen leeftijd nl. als Kerkmeester van de
Eilandskerk: 39)

„Op den lOden Mei 1793
Hebben Heeren Burgemeesteren David ja-

cob van Lennep voor Reekening van den Heer
Burgemeester Elias Arnoudsz. aangesteld tot Kerkmeester van de
Eilands Kerk.
Praesentibus ut in Registro.
Accordeert met de Dagelijkse Notulen van den WelEdelGrootAchtb.
Heeren Burgemeesteren en Regeerders der Stadt Amsterdam.

(w.g.) P. } . Elzevier
Hij hield deze functie tot 1809. Boekhouder dr Officiën."

Reeds op 25-jarige leeftijd, nl. op 12 April 1799, werd hij tot hoog-
leraar aan het Athenaeum benoemd, en doceerde Latijn, Grieks en ge-
schiedenis, welk ambt hij 50 jaar lang waarnam. Hij gaf o.m. tot ± 1797
college in een kamer ten huize van een grutter in de Staalstraat.

Na zijn huwelijk in 1800 met Corn. Christina van Orsoy kwamen zij
dikwijls met de familie de Winter tezamen op de aan deze familie be-
horende hofstede „Voorland" in de Watergraafsmeer. 39a)

D. ]. van Lennep verzamelde hier nu eens de „meest beschaafde en
bekwame studenten", dan weer de „innig vertrouwde vrienden".

Ook zijn in 1802 geboren zoon, de latere beroemde schrijver, Jacob
van Lennep bracht in zijn jeugd de zomermaanden meestal op „Voorland"
door. Zijn trouwe begeleider tijdens deze vacanties was Monsieur Guii-
mard, een oude Franse émigré, die Lodewijk XV nog gekend had en
die Gouverneur was van Jacob's oom Josua van Winter.

Bij het feest ter ere van het 50-jarig Hoogleraarsambt van Prof.
D. } . van Lennep, gevierd op 19 November 1849, hield hij een rede in
het Latijn en werd hem een feestmaal aangeboden alsmede een zilveren
vaas vertonende in drijfwerk tafrelen uit de Romeinse, Griekse en Egyp-

39) Het Leven van Mr. C. & D. J. v. L., blz. 21 Deel III.
38a) Deze hofstede bevond zich ter plaatse, waar nu het Ajax-stadion is.
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tische geschiedenis en die op haar deksel het borstbeeld droeg van
Hesiodus. Door de Gouverneur der provincie Noord-Holland, van Ewijck,
werden hem bij die gelegenheid de versierselen van het Commandeurs-
Kruis der Orde van de Nederlandse Leeuw, hem door de Koning ge-
schonken, aangeboden.

Mr. David ]acob v. L. was lid van het Provisioneel Bestuur — 16 No-
vember 1813 en Luitenant-Kolonel van de Landstorm — 20 December
1813. Bij besluit, Letter A, F. 99 van 1 September 1814 werd hij door
de Burgemeester benoemd tot Commissaris van de Stadsschouwburg.
2 December 1815 werd hij lid van de Provinciale Staten, waarin hij
zitting had tot aan zijn overlijden, Lid van Gedeputeerde Staten 1838
en in 1849 Buitengewoon Lid van Gedeputeerde Staten.

Behalve door zijn klassieke arbeid, vooral over de Griekse dichter
Hesiodus, was hij ook als smaakvol Nederlands dichter bekend, o.a. door
zijn beroemde „Hollandsche Duinzang".

Op 10 Januari 1832 werd door hem het feest ter gelegenheid van het
200-jarig bestaan der Doorluchtige School in de Lutherse Oude Kerk
geopend met een redevoering in de Latijnse Taal, waarin hij de lotge-
vallen der Doorluchtige School in de laatste eeuw behandelde. Des
avonds werd in de Stadsschouwburg voor genodigden een voorstelling
gegeven, bestaande uit een geschiedkundig tafreel ter gelegenheid van
het tweede eeuwfeest, vervaardigd door Mr. Jacob van Lennep (zoon
van D. ]. v. L.), Secretaris van Curatoren, getiteld „Een Amsterdam-
sche Winteravond in 1632". Het gedenkboek bij deze gelegenheid uit-
gegeven werd eveneens geschreven door Mr. jacob van Lennep.

In December 1841 werd hem namens Koning Willem II het burge-
meesterschap van Amsterdam, dat vacant kwam, aangeboden 4o) In zijn
antwoord liet hij echter uitkomen, dat, hoewel ten zeerste met dit aan-
zoek vereerd, hij, wegens vergevorderde leeftijd en de zware eisen, die
aan dit ambt gesteld werden, deze vacature liever aan een jongere kracht
overliet. Op 3 Januari 1842 werd hij in audiëntie door de Koning ont-
vangen, die hem welwillend aanhoorde, en waarbij hij het genoegen
smaakte de Vorst van de gegrondheid zijner bezwaren te overtuigen.

D. ]. v. L. vestigde zich bij zijn eerste huwelijk op de Keizersgracht
bij de Huidenstraat, gemerkt H.H. 478 (nu Nr: 369), in 1805 verhuisde
hij naar de Keizersgracht bij de Leidsestraat, gemerkt X 715 (nu No:
473). Beide huizen zijn thans verdwenen en door nieuwe vervangen.
Bij zijn tweede huwelijk behoorde bij een nieuwe echtgenote ook een
nieuwe woning en in November 1819 werd zijn verblijf gevestigd in
het fraaie perceel op de Herengracht bij de Vijzelstraat, gemerkt X. 389,
tegenwoordig bekend als het huis van Labouchere op No: 527, 't welk
aan hem verhuurd was voor f 2000,— per jaar. In 1808 heeft Koning
Lodewijk Napoleon voor korte tijd in dit deftige perceel geresideerd.
Ook vond ik nog dat in' 1717, tijdens zijn bezoek aan Amsterdam, Czaar
Peter en zijn gemalin dit huis tijdelijk bewoonden, waardoor dit ,,soo
seer beschadigt en ontramponeert was geworden", dat Jacob Jacobsz.
Hinlopen verscheidene duizenden guldens voor reparatie en herstellingen
had moeten betalen, hetgeen blijkt uit zijn request in 1724 gericht aan
de Staten van Holland.41) (Wordt vervolgd).

40) Zie briefwisseling hierover in „Het Leven van C. 6 D. J. v. L.", Deel IV,
blz. 315 e.v.

41) Zie 17e Jaarboek ,,Amstelodamum" 1919 : 70/71.
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EEN OUDE VRAAG BEANTWOORD
In, „De Navorscher" van 1857 (1) stelde iemand, die ondertekende

met de initialen J. C. K., de volgende vraag :
J. Fz. Verzijl.. Wie weet meer van den schilder Jan Fransz. Ver-

zijl, dan /. Walvis in zijn „Beschrijving der Stad Gouda", dl. I,
blz. 335, van hem mededeelt ? Hij bezocht Frankrijk en Italië en
stierf te Gouda ten jare 1647, terwijl er in 't Aelmoesseniershuis al-
daar een groot regentenstuk van zijn hand moet hangen.

Deze vraag werd in „De Navorscher" nooit beantwoord en alhoewel
J. C. K. er nu geen nut meer van zal hebben, moge ik deze vraag des-
niettemin alsnog beantwoorden.

Op 6 December 1592 huwde te Gouda Frans Leendertsz. Verzijl met
Grietje Jansdr. (2). Uit dit huwelijk werden geboren: 1. Leendert
Fransz. 2. Jan Fransz. 3. Jacob Fransz. 4. Maarten Fransz. (3). Ge-
noemde Jan Fransz. werd onze kunstschilder. Hij overleed te Gouda
op 24 September 1647 in de ouderdom van 44 jaar (4) en moet dus in of
omstreeks 1603 geboren zijn.

Ignatius Walvis vermeldt in zijn hierboven reeds aangehaald werk
het volgende over hem :

Jan Fransz. Verzijl, tijd- en leergenoot van Aert van Waes,
sleet, nadat hij Italien en Romen bezocht hadde. Ter Goude zijn
leven. In 't Aelmoesseniershuis hangd van hem een groot stuk, ver-
toonende de Regenten aan eene tafel, beziende het model van de
nieuwe timmeraadje van 't doen gemaakte huis. Hij overleed in 't
jaar 1647.

Bedoeld regentenstuk, inderdaad een zeer groot schilderij, hangt nog
steeds in de regentenkamer van het Weeshuis aan de Spieringstraat te
Gouda en werd destijds gerestaureerd door de Rotterdamse kunsthande-
laar D. Vaarties, die foto's van het schilderij bezit van vóór en na de
restauratie.

Op dit schilderij, dat in 1644 geschilderd werd, staan afgebeeld, ge-
zien van rechts naar links : Claes, de weesvader, Cornelis Pietersz. de
Lange, Alewijn Jansz. van Hove, Jan Jacobsz. Herman, Dirk Frederiksz.
de Beukei, Cornelis Jacobsz. van Steijn, Gerrit Jansz. 't Hart, de voor-
zitter van het regentencollege, terwijl achter deze laatste Jan Fransz.
Verzijl, de schilder van het stuk, staat.

Jan Fransz. Verzijl verwerkte dus in dit stuk tevens zijn zelfportret.
Dat de schilder, die vermoedelijk zelf geen regent was, ook zichzelf op
dit schilderij kón afbeelden, lijkt vreemd, doch het wordt begrijpelijker
als men weet, dat hij een zwager was van de voorzitter, Gerrit Jansz. 't
Hart, met wiens zuster hij gehuwd was.

In het derde deel van „Geschiedenis en Beschrijving van de Stad van
der Goude" door C. J. de Lange van Wijngaarden (bewerkt en ver-
meerderd door ƒ. N. Scheltema) staat vermeld, dat in het Stedelijk Mu-
seum te Gouda een geschilderd portret hangt van Jacob Cornelisz. Bosch,
regent van het Aalmoezeniersweeshuis aldaar, vermoedelijk geschilderd
door Jan Fransz. Verzijl. De tegenwoordige conservator van het Mu-
seum, de heer G. C. Helbers, beweert echter, dat bedoeld schilderij niet
van de hand van Jan Fransz. Verzijl kan zijn.

Jan Fransz. Verzijl wordt verder nog vermeld in verschillende werken
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over schilders en schilderkunst, biografische woordenboeken, kunst-
encyclopedieën e.d., doch de betreffende auteurs ontleenden kennelijk
allen hun wijsheid aan meergenoemd werk van Ignatius Walvis.

Zoals in het werk van Walvis vermeld wordt, bezocht Jan Fransz.
Verzijl Rome. Uit het testament van Grietje Jansdr., zijn moeder, blijkt,
dat hij inderdaad in Rome geweest is en wel in de jaren omstreeks
1625 (5).

In de jaren 1632—1634 voerde een zekere Jannetje Pouwelsdr., wol-
lenayster te Gouda, voor de schepenrechtbank aldaar een proces tegen
Jan Fransz. Verzijl. De betreffende stukken (6) laten aan duidelijkheid
niets te wensen over, doch ik moge volstaan met een aanhaling uit de
sententie d.d. 6 Maart 1934 (7), waarbij Jan Fransz. Verzijl vrijge-
sproken werd, mits hij onder ede verklaarde onschuldig te zijn. Bedoelde
passage luidt als volgt:

Bij refuijs ofte weij geringe van den selven eedt, condemneren den
gedaechden aen d'eijsscherse te betalen voor haere defloratie een
somme van drie hondert gulden en voor haer craemcosten een som-
me van vijftich gulden.

Jan Fransz. Verzijl legde blijkbaar de eed af, want Jannetje Pouwelsdr.
tekende hoger beroep aan bij het Hof van Holland (8), waar het proces
in November 1639 nog hangende was (9). De uiteindelijke uitspraak is
mij niet bekend.

Op 23 Oct. 1639 huwde Jan Fransz. Verzijl te Gouda (10) met Helena
Jansdr. 't Hart, dochter van Jan Hendriksz. 't Hart en Maria Gijsbertsdr.
van Vlooswijck. Laatstgenoemd echtpaar werd in 1622 vermeld als wo-
nende te Gouda op de Haven met hun kinderen : Heijltgen (d.i. Helena),
Gerrit, Niesgen en Hendrik (11). De familie 't Hart was een bekende
Goudse regentenfamilie.

Op 6 Juni 1640 maakten Jan Fransz. Verzijl en Heijltgen Jansdr. 't
Hart hun testament (12). Het was een gewoon mutueel testament, waar
niets bijzonders in staat.

Zo als reeds vermeld, overleed Jan Fransz. Verzijl te Gouda op 24 Sep-
tember 1647. Zijn huwelijk was kinderloos gebleven. Zijn weduwe her-
trouwde te Rotterdam op 13 December 1649 met Hendrik Lintlage, we-
duwnaar, wonende op het West-Nieuwland te Rotterdam.

Vermeldenswaard is nog, dat op 9 November 1649 een acte werd op-
gemaakt, waarbij Heijltgen Jans 't Hart, weduwe van Jan Fransz. Verzijl,
bepaalt, dat er na haar overlijden een bedrag van 6000 gulden uit haar
nalatenschap vrijgemaakt moet worden en dat daarvoor een hofje ge-
sticht moet worden („sesjbequame Huisjes of te Woningen, die bij Arme
ende behouftighe persoonen, om Gods wille, sullen worden bewoont").
Een en ander volgens een afspraak, die zij gemaakt had met haar nu
overleden broer, Hendrik Jansz. 't Hart, wiens erfgename ex testamento
zij is (13).

Bedoeld hofje is inderdaad gebouwd en bestaat heden ten dage nog,
zij het, dat het in zeer desolate toestand verkeert. Het is gelegen aan de
Nieuwe Haven te Gouda, het zogenaamde Hart-hofje of Harten-erf. Het
zeer gaaf bewaard gebleven poortje draagt het familiewapen van het ge-
slacht 't Hart tussen het jaartal 16—57 ; er onder staat: „Fondatie van
Hendrik en Helena Jansz. 't Hert". ( 14 ) .

Na de vraag van J. C. K. in „De Navorscher" van 1857, nu alsnog

126



zo goed mogelijk beantwoord te hebben, moge ik deze vraag, in ongeveer
dezelfde geest, hierbij opnieuw stellen :

Wie weet meer bijzonderheden over de kunstschilder Jan Fansz.
Verzijl, dan hierboven gegeven ? Voornamelijk ontving ik gaarne
gegevens over zijn verblijf te Rome. Zijn er meer schilderijen van
zijn hand bekend, dan zijn regentenstuk in het Weeshuis te Gouda ?

D. J. KNOOPS, Rotterdam-Oost, Jericholaan 99a.

(1) „De Navorscher" 1857, 7e jaargang, blz. 63, vraag 85.
(2) G. A. Gouda: Trouwboek der Ned. Herv. Gem. 1574—1617,

Retroact no. 15, fol. 105 verso.
(3) G. A. Gouda: Weesk. arch. no. 5, fol. 182 verso, d.d. 28 Maart

1616.
(4) Arch. St. Janskerk Gouda : Sterf lijsten van den koster, no. 25.
(5) G. A. Gouda: Not. G. Q. Hola, no. 127, fol. 112 verso, d.d.

7 April 1625.
(6) G. A. Gouda : Not. C. E. Puttershouck, no. 146, d.d. 8 Maart 1632.

Not. C. E. Puttershouck, no. 146, d.d. 16 April 1632.
Not. J. Boslandt, no. 179, d.d. 6 Juni 1632.
Not. D. Douw, no. 110, stuk 175, d.d. 24 November 1632.
Vierschaarboek 20 Jan. 1634-29 Dec. 1634, R A. 55,
fol. 10 v. en fol. 13 v.

(7) G. A. Gouda : Vierschaarboek 20 Jan. 1634—29 Dec. 1634 R.
A. 55, fol. 28 verso.

(8) G. A. Gouda : Not. C. Puttershouck, no. 146, d.d. 15 Maart 1634.
(9) G. A. Gouda : Not. N. Straff int Veldt, no. 219, fol. 210, d.d.

23 November 1639.
(10) G. A. Gouda: Huwelijks Proclamatieboek 1621 — 1690, Retro-

acta no. 54, fol. 107 verso.
(11) G. A. Gouda: Hoofdgeldregister 1622, III F, 65a, fol. 10.
(12) G. A. Gouda : Not. N. Straff int Veldt, no. 220, fol. 164.
(13( G. A. Gouda : Not. N. Straff int Veldt, no. 229, fol. 456.
(14) P. Dalm. van Heel O.F.M.: „De Stichtingsoorkonde van 't Hart-

hofje of 't Herten-erf op de Nieuwe Haven". Gepbliceerd
in de Vijfde Verzameling Bijdragen van de Oudheidkun-
dige Kring „die Goude" (Gouda 1947).

KWARTIERSTAAT

16 kwartieren van Johannes Petrus Antonius Maria BAKKER

1. Bakker, Joannes Petrus Antonius Maria, geb. te Ooster-Blokker. (N.H.) 18 Febr.
1919. Beeldhouwer en Kunstschilder. Huwt te Rotterdam 10 Mei 1950 :
Elias, Maria Norberta, geb. Defltshaven (gem. Rotterdam) 17 Nov. 1919. Beeld-
houwster, dr. van Cornelius Josephus Elias en Maria Cornelia Diepens.

Ouders :
2. Bakker, Pieter, geb. Ooster-Blokker (N.H.), 7 Jan. 1880. Controleur in Granen,

Zaden en Peulvruchten ; beëdigd weger en meter. R.K. Huwt te Oost-Blokker
19 Juni 1913:

3. Ceulen, Henriëtta Maria, geb. 29 Juni 1878. Vlissingen, R.K.
Grootouders :

4. Bakker, Pieter, geb. Ooster-Blokker, 11 Oct. 1847. Overl. Ooster-Blokker 2 April
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1920. Fouragehandelaar, Koopman. R.K. Huwt te Ooster-Blokker 15 Mei 1878 :
5. Wijnker, Maartje, geb. Benningbroek (N.H.) Gem. Sijbecarspel, 31 Juli 1850.

Overl. Ooster-Blokker 13 Maart 1903,, R.K.
6. Ceulen, Johannes, geb. Middelburg 27 April 1844. Overl. Vlissingen 10 Maart

1911. Dinkelier, R.K. Huwt te Middelburg 17 Juni 1868:
7. Le Matchand, Catharina Johanna, geb. Middelburg, 23 Juli 1840. Overl. Vlis-

singen 26 Febr. 1880. R.K.
Overgrootouders :

8. Bakker, Pieter Klaaszoon, geb. Westwoud (N.H.) 18 Aug. 1821. Overl. Ooster-
Blokker 25 Aug. 1870. Fouragehandelaar en Winkelier. R.K. Huwt te West-
woud 16 Mei 1844 :

9. Paaij, Marijtje, geb. Andijk 21 April 1824. Overl. Ooster-Blokker 23 Oct. 1894.
Winkelierster. R.K.

10. Wijnker, Frederik, geb. Sijbecarspel 9 Sept. 1819. Overl. Ooster-Blokker 24 Maart
1894. Landbouwer. R.K. Huwt te Westwoud 2 Mei 1841 :

11. Koeleman, Marijtje, geb. Westwoud 29 Aug. 1822. Overl. Sijbecarspel 27 Sept.
1861. R.K.

12. Ceulen Wilhelmus Remigius, geb. Amsterdam, 11 Mei 1806. Overl. Middelburg,
11 Maart 1868. Toonkunstenaar en Muziek-Directeur der stad Middelburg. R.K.
Huwt te Delft 8 Mei 1830 :

13. Hermans, Machtildus Louisa, geb. Rotterdam 24 Maart 1806. Overl. Middelburg
14 April 1887. R.K.

14. Le Marchand, Johannes Wilhelmus, geb. Vlissingen 21 Sept. 1806. Overl. Vlis-'
singen 14 Maart 1881. Schoenmaker. R.K. Huwt te Middelburg 4 Maart 1831 :

15. Meurs, Wilhelmina Antoinetta, geb. Middelburg 8 Juni 1805. Overl. Middelburg
20 Febr. 1860. R.K.

Betovergrootouders :
16. Bakker, Klaas, geb. Westwoud 27 April 1794. Overl. Gemert (N.Br.) 9 Dec.

1825. Bouwman en Onderwijzer. R.K. zn. van Petrus Klaasz. Bakker en Anna
Teunisse Hofland. Huwt te Westwoud 6 Aug. 1820 :

17. Smit, Hiltje Cornelis, geb. Schermeer. R.K. dr. van Cornelis Smit en Aagt je Jans
Keet.

18. Paaij, Pieter, geb. Andijk. Overl. Andijk 20 Dec. 1847. Landbouwer en Veehou-
der. R.K. zn. van Dirk Paaij en Geertje Sijm (Sijmons). Huwt te Andijk 9 Febr.
1817.

19. Bot, Marijtje, geb. Wervershoof. Overl. Andijk 21 Aug. 1834. Winkelierster. R.K.
dr. van Pieter Bot en Lijsebet Bleeker.

20. Wijnker, Dirk, Venter en Landman. R.K. Huwt
21. Kooij, (Koog,) Aalt je, R.K.
22. Kouleman Johan Bernardus, geb. Festrop. Hertogdom (Oldenburg (Dld.) Overl.

Westwoud 19 Maart 1854. Koopman en Landman. R.K. zn. van Joan Otto Kuhl-
man en Maria Timerding. Huwt te W^estwoud 12 Juli 1818 :

23. Brander, Vrouwtje, geb. Westwoud 27 Juni 1799. Overl. Westwoud-4 Jan. 1860.
R.K. dr. van ]an Brander en Grietje Jans Heering.

24. Ceulen, Wilhelmus, geb. te Rotterdam 15 Maart 1775. Overl. Amsterdam 17 Dec.
1823. Muziekmeester R.K., zn. van Jan Steeven Ceulen en Josina Johanna Venroy.
Huwt

25. Mignot, Maria Félicité, geb. Parijs 27 Dec. 1777. Danseres. R.K. dr. van Claude
Mignot.

26. Hermans, Joannes Josephus, geb. Wobach (Ned.) 2 Febr. 1779. Kantoorbediende.
R.K zn. van Matthijs Hermans en Maria Theresia Jongen (Jungen) Huwt te Rot-
terdam 1 Mei 1803 :

27. Venrooij, Agnetis Alegonda, geb. Rotterdam 13 Nov. 1783. Modemaakster. R.K.
dr. van Gerardus Venrooy en Magtildis van Gurp.

28. Le Marchand, Joseph, geb. Caen (Normandië). Overl. Middelburg 4 Sept. 1834
Schoenmaker. R.K. Huwt

29. Hennning, Anna Maria Christina, geb. Vlissingen. Overl. Middelburg 25 Maart
1830. R.K.

30. Meurs, Jacobus, geb. Middelburg. Overl. Middelburg 8 Jan. 1870. Schoenmaker.
R.K. zn. van Johannes Meurs en Wilhelmina van Dijk. Huwt

31. Woberziel. Johanna Elizabeth, geb. Middelburg. Overl. Middelburg 3 Mei 1957.
R.K.

Rotterdam, 1 November 1951. JOAN BAKKER, Dordtsestraatweg 530.
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EEN EN ANDER OMTRENT FAMILIEWAPENS
door

R. T. MUSCHART
(vervolg van jaargang 1952,"pag. 65.)

De rubriek sprekende wapens vervolgende, kies ik daartoe het wapen du Breuilh.
Langen tijd heeft men gemeend, dat de Stad den Briel haren naam ontleend heeft aan
de wijde uitmonding der vereenigde rivieren Maas en Rijn, die Helius of Hiel genoemd
werd, en wegens hare breedte de Breede HU, Bree HU of Bre HU genoemd, waarvan
dan naderhand bij Samentrekking Brielle ook den Briel zou gekomen zijn. Zelfs nog in
het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa druk van het jaar 1840 komt deze
afleiding voor.

Latere onderzoekingen evenwel hebben aangetoond, dat deze opvatting onjuist is en
hieromtrent vindt men uitvoerige mededeelingen in het bekende werk „Nomina geopra-
phica Neerlandica" op het artikel den Briel. Hierin wordt gezegd, dat het woord breul
met zijne vele varianten niet anders is dan de benaming van een stuk laag land, dus
eene aardrijkskundige benaming, en dat daaraan vele plaatsen hunnen naam ontleenen.
Zoo is:
de Bceuil, ook den Bruil geheeten, een buurschap even bezuiden Ruurlo.
de Breul, ook de Btuil geheeten, eene oude ambachtsheerlijkheid onder Driebergen,

waaraan thans nog het buitengoed de Breul dicht bij het station Driebergen aan
den Straatweg naar Zeist herinnert.

het Brildiep in de provincie Groningen.
En zoo lezen wij in de Sceaux Armoriés par J. de Raadt deel 1 pag. 501, dat Ber-

nardina Goetghebuur in 1503 abdisse was van het Klooster Sainte Marguerite an den
Groenen Briel te Gent, in welk klooster volgens de Brieven aan het gericht van
Zevenaar in het archief der Kleefsche Enclaves Inv. no. 2973, waar het de abdij van.
Groenen briele tot Gend genoemd wordt, in 1783 de familiepapieren van de familie de
Kuttschreutter berustten.

En in een charter van 29-4-1626 in omslag 148 met Miscellanea in het Landdrosten
ampt Zutphen vond ik vermeld „een Stuk weijdelant genandt Cranenborchsslach in
Kerspell van Hengeloe achter den Broijü",, en in een stuk van 1-12-1687 in omslag 124
met geexhibeerde volmagten in het zelfde Landdrostenampt wordt vermeld : „het goed
en erve Wolsenhuijs in Kerspel Ruurlo 'boerschap op den Broil", terwijl in een charter
No. 980 in de Chasters van Luxemburg in het archief der Heeren en graven van Cu-
lemborg sprake is van „ung preij, qui Siet prez de Rebbeete (dat is een plaats in Luxem-
burg) que on dit Ie breul", dus, een bij Rebbeete geleden weide, die men Ie breul tooemt.
En thans nog heet een weg te Velp in Gelderland bij den ingang naar Beekhuizen den
Bruil.

En vandaar de hedendaagsche familienamen van den Brul en van den Brule en de
navolgende namen, die ik in diverse archiefbronnen vond : Griet van Breule, die
in het jaar 1380 het goed ten Broil in Kerspel van Hengelo (in Gelderland) ontving ;
de gebroeders Derick, Arnt en Johan Inden Broijle in 1411 te Doesburg ; Pieter Du
Breuil in 1745 te W^ageningen ; en Johannes Dubreuit in 1630 Fransch dansmeeser.

De lezer merke op, dat in al deze familienamen het woord breul met zijne varianten
mannelijk is, hetgeen eveneens het geval is in den Stadsnaam den Briel.

En slaan wij nu weer het werk Nomina geographica Neerlandica op, dan vinden
wij daar vermeld, dat Roquefort in zijn Glossaire de la langue romane" de woorden
breu, breul, breuil, breul, broil, brol, brou, bru, bruel en bruil verklaart als volgt: lieu
planté d"arbres dans lequel les animaux ont Coutume de Se retirer ; en datl de bekende
Duitsche taalgeleerde Grimm in zijn Duitsch woorden boek het woord briel ver-
klaart met het Latijnsche woord patus en met het Duitsche woord Sumpf, enl het woord

brul met de Latijnsche woorden pratum palustre en melt Duitsche
woorden buschigte Wiese.

Dit alles bedenkende, zal ons nu het wapen van de ongetrouwde
zuster Catharina en Elisabeth du Breuilh, dat volgens haren lak-
afdruk in protocol No. 30 van notaris Isaac Valeton in het Ge-
meente Archief te Rotterdam een Stilleven als onderstaande afbeel-
ding vertoont, volkomen duidelijk zijn en zal de lezer het met mij
eens zijn, dat, hoe vreemd het ook mag lijken, dit wapen du Breuilh
een sprekend wapen is.

Arnhem. R. T. MUSCHART.
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DE PREDIKANTEN VAN OUDSHOORN. V.

HERMAN JACOB VAN NOUHUYS (1883-1895)
Werd 6 Aug. 1840 te Bladel geboren, waar zijn vader, Ds. Herman

Gosuinus van Nouhuys. predikant was, uit diens huwelijk met Johanna
Catharina Veefkind. In 1866 werd hij candidaat bij het Prov. Kerkbe-
stuur van N.-H. en 6 Jan '67 predikant te Nieuw Vosmeer, 27 Oct. '72
te Oirschot en werd 12 Jan. 1883 te Oudshoorn beroepen.

Ds. G. ƒ. van Lakerveldt te Helmond bevestigde hem hier 15 April van
dat jaar met Hand. 23 : 11. Intrede met Filipp. 2 : 5 .

Hij zette zich geheel in om de jonge vrijzinnige gemeenschap in zijn
gemeente tot ontplooiing te brengen en was in 1886 een der oprichters
van de afdeling Alphen ca. van de Nederlandse Protestantenbond, het-
welk in 1887 werd gevolgd door de oprichting van een koor, het Zang-
koor van de N.P.B. De eerste vereniging bestaat in naam nog, maar heeft
alle verenigingsleven sedert de oorlog gestaakt. De laatste vereniging
verkeert nog in bloeiende welstand en is een der oudste verenigingen ter
plaatse.

Na zich aldus 12 jaren voor zijn Oudshoornse gemeente verdienste-
lijk te hebben gemaakt nam hij in 1895 een beroep aan naar Hoogkarspel
en preekte 28 April 1895 zijn afscheid naar Rom. 10: 1. Hoogkarspel
verwisselde hij in Juni 1898 met Zierikzee en verkreeg daar 6 Jan. 1907
zijn eervol emeritaat. Hij vestigde zich te 's-Gravenhage, waar hij 9 Nov.
1915 overleed.

Na zijn vertrek uit Oudshoorn kon hij zijn oude gemeente nog niet
geheel loslaten en evenals zijn voorganger had ook Dr. v. Nouhuys in
1903 zitting in het comité voor restauratie der kerkramen.

Te Leiden was hij 19 Dec. 1866 gehuwd met zijn nicht, Johanna Maria
Veefkind, geb. aldaar 24 Febr. 1838, overleden te 's-Gravenhage 10 Oct.
1923. Uit dit huwelijk werden geboren :
1. Herman Gosuinus, geb. Nieuw Vosmeer 10 Aug. 1868, sinds 1912 no-

taris te 's-Gravenhage.
2. Christina Wilhelmina, geb. Nieuw Vosmeer 7 Nov. 1869, gehuwd met

P. A. V/ernink, beton fabrikant te Leiden, achterkleinzoon van Ds.
Willem W., van 1784 tot 1788 predikant te Oudsoorn.

3. Hendrik, geb. Oirschot 11 Sept. 1875, sinds 1916 leraar aan de Kolo-
niale Landbouwschool te Deventer.

JOHAN FLORENS LEONARD BOONACKER (1895-1911).

Werd te Kampen 20 Nov. 1849 geboren als zoon van Leonardus Johan-
nes B. en van Augusta Catharina Grevelink. (Zijn moeder was een doch-
ter van de bekende toneelspeelster Geertruida Jacoba Hilverdink).

In 1874 werd hij candidaat in Noord-Brabant en 31 Jan. '75 predikant
te Waal en Koog. Vandaar ging hij achtereenvolgens naar Hem 13 Oct.
'78, Kwadijk 7 Aug. '81, Oterleek 10 Dec. 1882 en ontving 14 Maart
1895 een beroep naar de Oudshoornse gemeente. Dit beroep nam hij aan
en 4 Aug. '95 werd hij hier door Ds. G. A. Lolcama, pred. te Boskoop,
bevestigd, terwijl hij des avonds intrede deed met een predikatie naar
Rom. 10: 8
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Zo was hij dus zijn arbeid te Oudshoorn begonnen en in de 16 jaar,
welke hij hier dienst deed, werd zeer veel door hem bereikt. Zijn succes
dankte hij vermoedelijk niet aan zijn gaven als redenaar, want die waren
niet zo buitengewoon groot. Veeleer dankte hij dit aan zijn veelvuldig
huisbezoek. Hiervoor offerde hij ook steeds zijn Zondagen op om de
arbeidende klasse, welke toen nog niet aan een 8-urige werkdag gebon-
den was, op haar vrije dag thuis te treffen en zijn contact met de ge-
meente op die manier ook tot hen uit te strekken.

April 1902 richtte hij, als onderdeel van het
werk van de Ned. Protestantenbond, een Zon-
dagschool op met aanvankelijk een 80-tal leer-
lingen en een 6-tal jongedames als leidsters. In
later jaren werd deze zondagschool door de ker-
kelijke gemeente aan zich getrokken, als zodanig
bestaat hij nog.

Omstreeks dezelfde tijd richtte hij als kleine
uitleenbibliotheek op de Ned. Prot. Bond", welke
door zijn opvolger werd uitgebreid met rondgaan-
de portefeuilles. Sinds de oorlog is ook deze biblio-
theek sluimerende evenals de Protestantenbond
zelf.

In zijn tijd werd hier ook de eerste 1 O-jaarlijkse
stemming voor de kerkeraad gehouden, waarvoor
een enorme hoeveelheid werk te verzetten was om
een deugdelijke lijst van stemgerechtigden te krij-
gen. (1911).

Hij ontving echter 24 Maart 1911 een beroep naar Oss, hetwelk hij
aannam, zodat hij 13 Aug. van dat jaar hier afscheid preekte over 1
Petrus 1 : 24 en 25. Te Öss werd < hem 15 Mei 1915 eervol emeritaat
verleend, waarna hij zich te 's-Gravenhage vestigde. Ook toen bleef hij
nog op godsdienstig terrein werkzaam en was jarenlang voorganger der
Ver. v. Vrijzinnig Hervormden te Voorburg.

De restauratie der gebrandschilderde kerkramen in 1903 kwam ook
tijdens zijn verblijf te Oudshoorn tot stand.

Te Burg op Texel was Ds. Boonacker 10 Nov. 1875 gehuwd met Elisa
Anne Huygens, geb. te Rhenen bij Eist 14 Jan. 1851, dochter van Jan
Adriaan H. en van Nicoletta Helena Peronneau. Zij overleed te Leiden
1 Febr. 1924, hij zelf overleed eveneens te Leiden 12 Jan. 1934.

Uit dit huwelijk werden geboren :
1. Een dochtertje, dat op jeugdige leeftijd door ,een ongeval te Oter-

leek overleed.
2. August Adriaan, geb. Hem (gemeente Venhuizen) 3 Nov. 1879. Oor-,

neus- en keelarts te Groningen, later rustend te Oldeterp.

Ds. Johan Florens Leo-
nard Boonacker, geb.
1849,overl. 1934. Predi-

kant te Oudshoorn
1895—1911.

JAN HENDRIK CORNELIS KATER. (1911-1914).

Werd 29 Juni 1882 te Purmerend geboren als zoon van Hendrik Josi-
nus K. en van Cornelia Hendrika ten Raa. Hij werd candidaat in Drente
27 April 1907 en predikant te Midwoud 30 Juni van dat jaar, de Rijp
20 Febr. 1910 en ontving 21 Aug. 1911 een beroep naar Oudshoorn.
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Hij werd hier 1 Oct. 1911 bevestigd door Ds. Tuinstra van Boskoop en
had als intredetekst 2 Cor. 5 :9 en 10. Beroepen zijnde te Sliedrecht,
nam hij 14 Juni 1914 afscheid van Oudshoorn met 2 Cor. 4 :18. Van
Sliedrecht vertrok hij 20 Oct. 1918 naar Wirdum (Fr.), doch werd daar
in December 1932 geschorst.

In 1940 stelde hij zich weer beroepbaar en ontving Sept. 1940 een
beroep naar Nieuwveen, waar hij 20 Sept. van dat jaar werd bevestigd
door Ds. P. Cannegieter van Krommenie. In laatstgenoemde gemeente
doet hij nu nog dienst.

Te Hoorn trad Dr. Kater 12 Juni 1907 in het huwelijk met Antje Jacoba
Kroon, geb. Hoorn 2 Nov. 1885, dochter van Hendrik K. en van Aafje
Zeytemaker.

Uit dit huwelijk werd een zoon geboren, Hendrik ]osinus Kater, geb.
te De Rijp 1911. Candidaat 1935. Predikant te Drimmelen 1935, Ned.
Oost-Indië 1939 en thans te Amserdam.
(Word vervolgd). J. W. VAN ZWIETEN.

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

Met veel belangstelling hebben wij Vernomen dat de Historische Verenig
ging voor Alphen a/d Rijn en omstreken in het bezit is gekomen van het
fraaie 17e eeuwse huis met 18e eeuwse gevel genaamd Huize Rijn en
Pruisoord gelegen aan de Rijnkade 11 te Alphen a/d Rijn. Het zeer dil-
ligente Bestuur der Vereniging heeft met dit huis grote plannen, die na-
der zullen worden gepubliceerd. Voorlopig bieden wij de Vereniging
onze hartelijke gelukwensen aan met deze aanwinst, in afwachting van
de bekendmaking van de bestemming van het huis.

W. R.

Op de 14e Juni 1952 is in de Willem de Zwijgerkerk te Oegstgeest in
het huwelijk getreden de heer Drs W. Roodenburg, penningmeester der
Ned. Gen. Ver., met Mejuffrouw A. B. van Looij.

Onze beste wensen vergezellen de Heer en Mevrouw Roodenburg-van
Looij op hun verder levenspad.

Wij vernemen de geboorte, op 22 Mei 1952, van
Danietle Leonie, dochter van de heer Wubbe, secretaris van de Afd. Gooi- en Eemland
der N.G.V. en van Mevrouw Wubbe-Bonnike en op-27 Mei 1952 van
Helena Bouvina, dochter van ons medelid de heer M. B. Braber te Rotterdam en Me-
vrouw H. Braber-Poolen.

Aan de gelukkige ouders onze hartelijke gelukwensen.
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TIJDSCHRIFTENREVUE
Van de familieuitgaven verschenen sedert Juni .• De Nijdamstra Tynge, 4e Jaargang

No. 5 en Te Velde, 3e Jaargang No. 11.

It Beaken, Tydskrift fan de Fryske Akademy, 14ê Jaargang No. 3, publiceert enige
artikelen betreffende wijlen Dr P. Sipma, waaronder zijn kwartierstaat door R. S.
Roarda.

De Brabantse Leeuw, Jaargang 1 No. 6 houdt in: ]ac. ]. M. Heeren. De Rent-
meestersfamilie van Cranenbroeck; F. W. Smulders. De familienamen eindigend op
-mans ; ]. B. van Loon. Wouwse families ; Baten ; J. P. H. Goossens. Enkele Schijn-
delse schepenen.

De Nederlandsche Leeuw, 69e Jaargang No. 5/6 geeft: Bestuursberichten ; De Van
Riebeeckherdenking ; Staat van Aanwinsten ; De erfenis Thiery, door W. Ph. Veeren ;
De middeleeuwsche Heeren van Asperen, door Mr. K. V. Korteweg ; Korte mededelin-
gen : van Altena, Bort, Lewe, Oester ; Vragen en Antwoorden.

Ons Voorgeslacht, 7e Jaargang No. 35 geeft o.a, KwartieHtaat van Lina Maartje
Rook; A. Ottevanger, Voorouderonderzoek ; D. ƒ. Knoops, Genealogie Verzijl (slot).

Ons Amsterdam, 4e Jaargang No. 5 staat geheel in het teken van de opening van
het Amsterdam—Rijnkanaal: No. 6 schrijft o.a. over de Zingende Torens van Am-
sterdam, Amsterdam en de ontwikkeling van de Post; het Rokin enz.

L'Intermediaire, Mei 1952, No. 39 geeft een weergave van een radiogesprek over
genealogie in Juni 1951 ; l'Ordre des quatre Empereurs ; La fondation Pacheco ; Sweden
d'Abcoude ; A propos de l'ordre constantinien ; Questions et Réponses.

Mitteilungen der Niederlëndischen Ahnengemeinschaft, sitz Hamburg, Band 2 : Heft
1 en 2 : Dr Horst Pemmer.. Auswanderung hochgestellter Niederlander nach dem
Weichselmündungsgebiet als Folge der tauferischen Bewegung urn 1530; Stammliste
des Ahnentragers Hermann Ritter von Guittenberg ; Dr. Erik Limburger. Die Geschech-
ter Byls und Roszwurm in Ruszland ; K. E. Schutze. Katholische Niederlander in Har-
sum bei Hildesheim.

Ost[riesland 2. Heft 2. Vierteljahr 1952 : o.a. Dr jur. Benno Eide Siebs, Die wfttmunder
„Peitschen"; Mathilde Siewerts, Familiengeschichtliche Wechselbezeihungen zwischen
dem Osnabrücker Raum und Ostfriesland ; Gerhard de Buhr, Das neue Wappen des
Fleckens Pewsum.

Der Schweizer Familienforscher (Le Généalogiste suisse), Jahrgang 19: No. 1/2:
Fritz Joos, Zur Geschichte der Namen Joos, Joss und, Jost; H. de Vevey-L'Hardy :\
Les Chevaliers de Bulle ; Dr Paul Starckle, Familiengeschichtliche Quellen aus dem
Nachlass von Paul Zuber im Stiftsarchiv St. Gallen.

The New York Genealogical and Biographical Record, Vol. 83 No. 2, April 1952,
geeft : R. Hyer, Gerrit Schipper, miniaturist and crayon portraitist; Baptisms of the
Dutch reformed church of Claverack ; L. C. Cochen, The Van Kouwenhoven-Conover
family ; Mrs. Abbot Geer, Allen-Schuyler Bible record ; Marriages of the Dutch refor-
med church of Fischkill; Baptismal records of Zion Lutheran Curch of Loonenburg,
now Athens, Green County, New York.

Wij hebben bovendien het genoegen weder aan deze lijst te kunnen toevoegen :
Mitteilungen der Hessischen Familiengeschichtlichen Vereinigung, waarvan is ont-

vangen Band 8, Heft 11, April 1952.

Norddeutsche Familienkunde, Zeitschrift der Arbeidsgemeinschaft Genealogischer
Verbande in Niedersachsen, waarvan is ontvangen: 1. Jaargang, Heft 1, 2.

Senftenegger Monatsblatt [ür Genealogie und Heraldik, waarvan is ontvangen:
1. Band 1951, Heft 1, 2, 3, 4, 5 ; 1952 : 6, 7.

De Hoekema-Stifting te Sneek heeft in stencil uitgegeven : Johannes Ennes Hoeckema
1604—1667, De Snitser Keapman en syn femylje, verlucht met fraaie foto's.

Van de Genealogie Vermaak is de tweede aflevering verschenen, bevattende Hoofd-
stuk III, eerste tot vijfde generatie.

W. R.
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EEN NOG ONONTGONNEN GEBIED OP GENEALOGISCH
EN HERALDISCH TERREIN

Een ieder, die op genealogisch of heraldisch gebied werkzaam is, zal
vroeg of laat terecht komen bij een der onvolprezen werken van Mr P.
C. Bloys van Treslong Prins uit de serie : Genealogische en Heraldische
Gedenkwaardigheden uit de kerken der Provincies.

Sedert het verbod tot het begraven in de kerk is reeds ruim een eeuw
voorbij gegaan, waarin eerst graven om de kerken en vervolgens be-
graafplaatsen ontstaan zijn, welke menigmaal ook weer door nieuwere
vervangen zijn. Vele plaatsen in Nederland bezitten dan ook een of
meerdere begraafplaatsen waar niet meer begraven mag worden en die
vaak door slechte of geen verzorging der graven dermate in verval ver-
keren, dat, indien hier niet spoedig ingegrepen wordt, binnen enkele
jaren een schat van gegevens voorgoed verloren zal zijn gegaan. Want,
hoewel de meeste van deze namen en data bij de tegenwoordige Burger-
lijke Stand te verkrijgen zijn, zullen velen, om enkele der meest voor-
komende gevallen te noemen, weieens een of andere tak van een na te
zoeken stamreeks kwijtraken zonder te weten waarheen deze is getrok-
ken, of van het bestaan ener grafzerk niet afweten, als soms het over-
lijden der betrokkene nog wel bekend is.

Ondergetekende heeft daarom het plan opgevat om, op dezelfde wijze
als de documentatie dienst der N.G.V. werkt, regionaal deze begraaf-
plaatsen op te sporen en de grafstenen te noteren op dezelfde wijze als
Bloys van Treslong Prins dit in de kerken gedaan heeft. De publicatie
hiervan kan dan later in druk of in afleveringen van Gens Nostra ge-
schieden.

Ieder lid, vooral zij die buiten wonen, wordt hierbij opgewekt
eens een vrije Zaterdagmiddag of vrije dag te besteden aan het
noteren van deze zo belangrijke gegevens. Uit ervaring weet onderge-
tekende dat dit werk vrij snel vordert en kleine kerkhoven gemakkelijk in
één middag beschreven kunnen worden. Nauwkeurigheid en volledigheid
is echter een eerste vereiste, terwijl men er voor moet waken geen gra-
ven over te slaan welke soms onder het groen verborgen zijn.

Gegevens en vragen wordt men verzocht te zenden aan F. Renssen,
Watteaustraat 61, Amsterdam (Z.).

De Heer S. Pos te Zuilen heeft bedankt als Administrateur van
het Maandblad. Het bestuur der N.G.V. heeft bereid gevonden zijn
taak over te nemen de Heer

ƒ. DRAAK, Nieuwendatnmerdijk 401, te Nieuwendam,
tot wie thans alle aanvragen voor oude nummers van Gens Nostra
en voor alle Registers moeten gericht worden.
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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.

Herhaalde malen komt het voor, dat leden, die inlichtingen verstrekken
naar aanleiding van gestelde vragen, geen antwoord of dank ontvangen.
Het is een plicht der wellevendheid op deze brieven een bericht van
ontvangst te zenden en zo mogelijk porto bij te voegen.

Gegevens gevraagd betreffende de voorouders van: Aert Croll, schout van Doeveren
en Genderen (1640—1660), gedoopt (RK..) Drunen in Juni 1609, zoon van Jan Croll,
vermeld te Doeveren in 1597 en Ida N. En van zijne echtgenote, waarmede hij in 1638
te Heusden gehuwd was, Geertruy Anthonis, geboren te Aalburg gedoopt (R.K.) in de
St. Jan. te 's-Bosch, den 14 Mei 1613, dochter van Anton Aerts. Zijn zoonj: Jan Croll,
schout van Doeveren, aldaar gedoopt (Herv.), den 19 Februari 1640, overleden te
Doeveren, den 11 Februari 1683, werd Katholiek begraven te Waalwijk. Hij was ge-
huwd met Cornelia van Pelt, dochter van Leendert van Pelt uit Capelle en Maria van
Mille en kleindochter van vaders zijde van Adciaen Lenaertszn. van Pelt en Anna
Jansdr. N., weduwe in 1640 en van moederszijde van Roelof Dirckszn., van Mille en
Maria Matheus Martens N. Haar neef (tantezegger) was Jan van Pelt, secretaris van
de Baronie van Cranendonck (1721). Welk wapen voerden deze Pelt'si

B. W. VAN SCHIJNDEL, 126, Chaussée d'Ixelles, Brussel.

Munnik, Munnick, de Munnick, Munck, de Munck, Muynck, Monnick, Monck,
Munniks, Meunicks, Monix enz. Gaarne gegevens en opgave van bronnen van ge-
gevens betreffende bovenstaande geslachtsnamen en alle varianten daarop in Neder-
land en Vlaanderen. Gen. repertorium en algemeen bekende werken en periodieken
reeds geraadpleegd.

D. A. MUNNIK, Lijmb'eekstraat 316, Eindhoven.

1. Gevraagd de overlijdensdatum en plaats van Jan Jacobsz. Schuit (Schuyt), ge-
doopt 15-6-1755 te Nieuwendam, gehuwd 10-1-1799 te Nieuwendam met Eefje Simons
Wals, wed. van Landsmeer,

2. Eveneens geboorte-, overlijdensdatum en plaats van Eefje Simons Wals.
3. Ouders, geboortedatum en plaats van Gerritje Franken (Francke, Franke) die

April 1769 te Monnikendam met Johann Wilhelm Schulz(e) huwde. Kinderen van dit
echtpaar werden in de Geref. Kerk te Landsmeer gedoopt.

D. VERMEULEN, Catsstraat 10, Franeker.
De Kemp. Wie kan mij helpen aan de naam en woonplaats van Aletta de Kemp j.d.

te Wageningen. Ze huwden te Ede (Gld.) 23 Juli 1761 met Jacobus Kerkhoff. (Later
wonende te Arnhem).

Rünckel. Gaarne gegevens, waarschijnlijk verbonden met Houbolt en van der Zouw.
De Zeeuw. Gaarne datum huwelijk van Jannitje de Zeeuw, gehuwd met Wouter

Guldemont. Zij laten een kind dopen te Leimuiden 19 Oct. 1766.
Houbolt, Jan Hendrik, geb. te Amsterdam Febr. 1773, gehuwd te Ede 8 Juli 1797.
Gaarne overlijdingsdata en eventuele kinderen uit zijn huwelijk en verdere gegevens zul-
len dankbaar ontvangen worden.

J. VAN DER VEUR, Esdoornlaan 2, Doetinchem.

Wie kan mij inlichten omtrent het huwelijk van : Franz Winter, zoon van Franz
Winter en Klara Eva Merkmeijer, geboren te Delbrück (bij Paderborn) omstr. 1779,
overleden te Uithoorn op 23-4-1833. met Anna'van 't Klooster, dochter van Rut Ger-
ritsen (noemt zich naderhand van 't Klooster) en Hendrica Janse Langerhorst, gedoopt
Zandvoort (gemeente Baarn) op 17-4-1778 R.K., overleden te Vinkeveen-Waverveen
op 7-11-1846. Zij hertrouwt op 2-6-1836 te Vinkeveen-Waverveen Jacob Smit. Zijn
er uit het Ie huwelijk kinderen geboren?

H. M. WINTER, Boterdijk 125, Uithoorn.
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AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST.

Nieuwe leden :

947 G. Jens, Herman Heyermansstraat 17, Arnhem.
948 Dr. L. G. Kortenhorst, Nassau Zuilensteinstraat 9, 's-Gravenhage.
949 L. Kortekaas, AJb. Thijmstraat 178, 's-Gravenhage.
950 L. van der Werf, Zwaluwstraat 39, Badhoevedorp.
951 Mej. E. M. Th. Klyn, Parklaan 84, Haarlem.
952 Mr. R. N. de Ruyter van Steveninck, Riouwstraat 19, 's-Gravenhage.
953 Mej. J. J. A. H. van Krimpen, Vijverlaan 21, Velp (Gld.).
954 Mr. Dr. H. J. von Brucken-Fock, Conradkade 55, 's-Gravenhage.
955 B. W. van Schijndel, 126 Chaussée d'Ixelles, Brussel.
956 Hoekema-Stifting ; secr. Ds. C. P. Hoekema, Franz Schubertlaan 57, Heemstede.
957 Tj. H. de Boer, Gr. Rozenstraat 92b, Groningen.
958 A. J. M. Verschure, Baselaarsstraat 21, 's-Hertogenbosch.
959 H. M. H. van der Schroeff, arts, Bleijerheidestraat 93, Bleijerheide-Kerkrade.
960 Louis Vrijdag, Valkenswaadseweg 33, Waalre, Post Aalst N.B.
961 J. H. H. M. Maessen, Esschenweg 14, Post Voerendaal.
962 H. Hilberts, Ulenpasstraat 92, 's-Gravenhage.
963 J. M. L. H. Hoppers, Aldenhofstraat 34, Beek (Lb.).
964 A. M. A. Heunks, Burgem. Lemmensstraat 220, Geleen.
965 W. van der Werff, Geerstraat 79, Heerlen.
966 Mej. M. C. Verhoorn, p/a Zuid 580, 's-Graveland.
967 A. Bruinsel, Eemnesserweg 8a, Baarn.
968 J. C. B. Huijzer, Bloemveldlaan 57, Overveen.
969 M. H. Haentjens, J. M. Coenenstraat 35 III, Amsterdam Z.

Adreswijzigingen:

23 Ir. W. C. Engelen, Bonendaalseweg 21, Warnsveld.
39 J. Veldman, Spoorlaan 64, Oss N.B.
69 A. Verduyn, c/o Mr. H. Verduyn, Sarnia (Ontario), Canada.

261 Jan W. Holm Talmastraat 13 III,, Amsterdam Z.
295 K. van der Tak, St. Gerlachstraat 27, Eindhoven.
410 J. van der Zande, Jul. van Stolberglaan 114, Naarden.
435 M. G. Broekhuisen, Ziekenh. De Lichtenberg, (Afd. Barak), Amersfoort.
444 Fr. Schipper, Huize „De Horn", Oud-Loosdrecht.
656 M. B. Braber, Groene Hilledijk 468a, Rotterdam Z.
833 C. Bakker, p/a Mevr. A. v. Sante-de Graaf, Kerkbuurt 18, Westzaan.
839 C. L. Th. Veenhuyzen, Smaragdstraat 33 III, Amsterdam Z.
911. F. H. Burghgraëf, Tongerseweg 22, Epe (Gld.).

(Afgesloten 19.6.52)

N.B. Het secretariaat is van 19 Juli.—4 Augustus a.s. wegens va-
cantie gesloten. .— De cursus genealogie zal om dezelfde reden
tussen eind Juli en eind Augustus NIET verschijnen.

De Redacteur zal afwezig
verzoekt de Leden hem in dit
vallen
dam.

zijn van
tijdvak

correspondentie te zenden aan

15 Juli tot
slechts voor
zijn postbus

15 Aug. a.s. Hij
zeer urgente ge~
976 C Amster-
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