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ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN VAN DE
GENEALOGIE COOLMAN

door
G. A. BRONGERS, Middelstum

„...duizenden jaren is daar de mens,
slechts met de grootste moeite belichten
we de geschiedenis van een familie over
een tijdsbestek van amper 350 jaren."

(Uit een inleiding op de 3e familie-
dag der Coolmans in Groningerland.)

De juistheid der oudste generaties, zoals die genoemd worden in de
verhandeling ,,Geslachtsregister der nakomelingen van Fiepke Foppes (!)
en Diever Olferts (?) (!) gewoond hebbende te Meeden in het Oldampt,
Prov. Groningen" (in de wandeling genaamd de genealogie Coolman)
werd reeds lang door velen betwijfeld. Zelfs schijnt het, dat een enkeling
de fouten heeft ontdekt en de genealogie met enige generaties heeft opge-

.voerd. Deze enkeling evenwel heeft zijn trouvailles onbekend gelaten.
Ofschoon „goed recht", toch in de gemeenschap der genealogen niet
wenselijk daar hierdoor veel dubbel, dus onnodig, onderzoek (tijd en
geld) moet worden verricht. Moge zijn (of hun) papieren spoedig „Gens
Nostra" bereiken en eventueel' dienen tot aanvulling en correctie van
het hierna volgende.

In de kwartieren van mijn echtgenote komt enige malen een telg der
Coolmans voor. Hierdoor kwam ik in de verleiding door archiefonder-
zoek iets meer over de Coo/man-clan gewaar te worden. Immers het
stamboek bood weinig interessants en begon „slechts" in het midden der
17e eeuw. Bovendien werd een nader onderzoek naar de voorvaderen-
Coolman door familie en vrienden gestimuleerd. Gebrek aan tijd belet
mij voorshands nader onderzoek te doen, doch de reeds verkregen resul-
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taten zijn van dien aard, dat ik er gaarne bekendheid aan geef omdat
(waarschijnlijk vele) belanghebbenden dan het onderzoek detailsgewijs
kunnen voortzetten. Moge succes niet uitblijven !

Als uitgangspunt van deze verhandeling moge gekozen worden het
echtpaar Fiepke Jurjens Coolman (1791—1851) en Elijzabeth Harms
Eenkema (1796'—1883). Zij behoorden tot de vooraanstaande landbou-
wers in de Ommelanden en sproten beiden uit een landbouwersgeslacht.
Ze waren door Coolman's bloed aan elkander verwant. De oudst bekende
voorvader der Eenkema's Berend Kornelis geboren (vermoedelijk Zee-
rijp) in 1687 en overleden te Zeerijp 2.7.1751 ligt aldaar begraven en
draagt op zijn zerk het wapen van het aanzienlijke geslacht Van Bolhuis
alsmede een huismerk. Een nader onderzoek naar dit interessante ver-
schijnsel is zeer wenselijk !

Fiepke Jurjens was een zoon van Jurjen Fiepkes Coolman (1748—-
1805) en Abeltje Luurts Meinderts (1747—1830). Jurjen Fiepkes op
zijn beurt een zoon van Fiepke Harms (1690'-1759) en Eja Jurjens.
(16 . .—1759). Fiepke Harms was een zoon van Harm Fiepkes (1660—
1709) en Anje-Hindriks (1669—1715). En met Harm Fiepkes is men
gekomen bij één der vergissingen in het Stamboek. Nadrukkelijk moge
er hier op gewezen worden, dat het opsporen van deze foutieve weergave
geen enkele blaam werpt op de samensteller Ds. J. Huizinga.-Met eerbied
en groot respect zij een ere-saluut gebracht aan zijn machtige parenteel.
Alleen zijn grote liefde voor de genealogie heeft hem dit werk doen vol-
brengen. Want de moeilijkheden, waarmede hij te kampen heeft geha.d^
zijn enorm groot geweest. Geen Rijksarchieven stonden hem ten dienste',,
alle bronnen waren nog gedecentraliseerd. Slechte wegen, een spoorweg-
verkeer in ontwikkeling, een sobere PTT en weinig medewerking waren
zo enkele van de moeilijkheden. En tóch schiep deze pionier der Gronin-
ger genealogie 3 stamboeken van groot-formaat. Stamboeken ovear drie
Doopsgezinde families, de fam. Coolman, Huizinga en'Meihuizen. Moest
één man heden een dergelijk gigantisch werk volbrengen, het zou als
een zware last op zijn schouders gevoeld worden ! In dit licht bezien
kan- men niet anders zeggen, dan dat het verbeteren en uitbouwen van
zijn fundamenteel werk betrekkelijk eenvoudig is. Doch ook dit vraagt
nog veel werk.

Volgens het Stamboek zou Harm Fiepkes een zoon zijn van Fiepke
Fiepkes. Dit moet echter zijn blijkens enige ac'ten (o.a. RA V kk 3
19.1.1655 2 keer) Fe(e)pke Foppens en Lamme Harms. Deze laatste
naam ook in het Stamboek juist vermeld. Vervolgens is uiteraard het
Stamboek verder onjuist. Ds. Huizinga heeft zich enige fantasie veroor-
loofd wat bij genealogie meestal niet ongestraft blijft. Bovendien kunnen
wij thans constateren, dat hij de Rechterlijke Archieven van Meeden niet
heeft geraadpleegd.

Fiepke Foppens, die o.m. ook nog een zoon Fecke heeft gehad, niet
vermeld in het Stamboek, blijkt een zoon te zijn van Foppe Meertens en
Aagtje v (o.a. RA V kk 1 en 2 div. acten). Zij woonden te
Meeden in het Oldambt evenals hun ouders in manlijke linie te weten
Meerten Eebels en Sebe zijn tweede (?) echtgenote wier ach-
ternaam ons helaas niet wordt medegedeeld. Hij was landbouwer/ver-
vener en huwde zo goed als zeker drie maal. De naam van de echtgenote
uit het eerste huwelijk is (nog) niet bekend, die uit het derde huwelijk
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luidt Fenne Hij werd geboren omstreeks 1570, waar is onbe-
kend doch Meeden is waarschijnlijk. Blijkens acten leeft hij nog op
4 November 1634 doch is reeds overleden vóór Juni 1635 te Meeden.

Meerten Eebels verwekte bij zijn drie vrouwen vermoedelijk tien kin-
deren, zoals vermeld in de hiernavolgende fragment tabel. Nadere onder-
zoekers zullen zoveel mogelijk toetsing moeten toepassen b.v. op de juiste
volgorde der geboorten. Zoals men ziet heeft het Stamboek dus betrek-
king op de nazaten van slechts één kind namelijk Foppe Meertens. Uit-
gaande van zijn andere broeders en zusters krijgt hét Stamboek een wel
geheel ander aspect!

Hoe verrassend genealogisch onderzoek is (het behoeft in ons deskun-
dig gezelschap wel geen betoog ) moge blijken uit het volgende. Zoe-
kende aldus naar de voorzaten van mijn echtgenote blijkt thans, dat ik
zelf ook een afstammeling van één der voorvaderen Coolman ben. Stamt
zij namelijk uit het huwelijk met Sebe. ik blijk te stammen uit het huwelijk
met Fenne te weten uit Eenje Meertens op 9.3.1629 gehuwd met Moeder
Eggens, d.v. Eggo Hebelens en Tette

Twee acten gaan als interessante „momenten" uit het leven der voor-
vaderen Coolman hierbij. Moge weldra meer licht schijnen over de oud-
ste generaties van dit invloedrijke en belangwekkende Doopsgezinde
oer-Groninger geslacht•!

Ao 1655 den 19 Januarij zijn erschenen de E Feepke Fopkens ende
sijn huisfrou Lamme Harmens geadsisteert mit haers Vrinden beijderzijds
also Aeghte Foppes ende Eebel Foppes itim Harmen Jacobs Jacob Her-
mens ende Hindrick Meertens bekanden ende belijeden beijde gesont van
lichame haer verstant in wetenschap wel hebbende dat sij uijt betrachtinge
van huene sterflijcheijt ende seekerheijt des tijdlijcken doots maer onse-
kerheijpdes uijrs (ende tijde) van dien een dispositie van haere goederen
gemaeckt hadden (hebben) sonder eenige persuasie ofte sinistere judiecie
welcke sij in plaetze van hijlxvoerwaerden voor haer ende hare naeco-
melingen beloven t achtervolgen ende beijdd achtervolget te hebben. In
den eersten bevelen testatoren int afsterven haer ziele in de hand des
Heeren en haer lichaem de aerde daeraf t selve haar gesproten is.

Comende tot naerder dispositie is testatoren wille ende believent dat
alle angebrachte goederen van beijden zijden itim oock alle goederen so
haer van beijden zijdts weder angeerft zijn oft staendér echte anerven
ende ansterven moghen so immeuble als meuble met alle wi(n)st en
verlies sal wesen gemeen half f en half f in ofte bate. Wijders
indien 'sonen ende dochteren van dese echtelieden procreeert wierden sal
sal niet de sone met twee handen ende de dochter met een handt toetasten

. na Oldambster landtrecht maer tegens landtrecht gelijcke sibbe tot vader
en moederlijcke goederen zijn en deselve met alle erfnissen gelijcklijck
deelen. So eender van de echtelieden voor d'ander quam te sterven sal
de langstlevende uijt des verstorvenen goedt beholden en gebruijcken
twee hondert Car gulden dewelcke nae laster doot sullen devolveren
ende erwen an de zijdt ende geslacht daer se hergecomen'zijn. Slutende
hijrmede haer testament tot wiens corroboratie sij de armen bedencken en
vereeren vijfftijn Car gulden daervan de helfte an de kercken armen
d'ander helfte an de mennisten armen nae laester doot opgebracht en
betaelt sal worden sonder arglist belijet tot versegelinge in kennis van
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getugen also de E Albart Meertens ende Luppo Ellens Oorcunde onder-
teickinge Actum supra

Lamme Fepkens , , „
FepkeFopkens Achte Foppes
Harmen Jacobs Rebel Foppes
Jacob Harmens Hindrijck Meertens
Albert Meertens als getuige deses.
Luppe Ellens als getuige deses.

Ao 1655 den 19 January zijn erschenen de Eersame Aaeghte -Foppens
weduwe van Foppe Meertens ende haer sone Eebel Foppes vercoperen
ter eene Ende Feepke Foppens Lamme Harmens sijn huisfrou als koperen
ter ander zijde bekennende nabeschreeven handel afte coop tsamen ge-
maeckt te hebben als volget. Eerstlijck bestonden ende bekenden verco-
peren (an haer ) toegestaen verkoft en overgedragen te hebben
daermede sulx cracht desen an coperen voornoemt haer beijder recht-
metige anpart -van sodane acker landes gelegen op de Meeden in een
heerdt van seven ackeren an de ooszijdt van dese heerdt, nu Hillejen
van Heeck toebehoorende streckende uijt het noorden van de nije wate-
ringe suidwart int veen nabuir swetten gelijck, so kleen ofte. groot goedt
ofte quadt also Simen Simens op haer vererft heeft, wèlcke verkofte
parten Coperen van nu voort an eigendoomlijck ende erflijck sullen
antasten possideren en besitten itim alieneren gelijck waere eigenaers
haer eigen feestaet en gebouwt met allen de selven eigendoom vrij en
gerechticheden itim servituten lasten en swaricheden daertoe behorende
en daerop vallende waeronder mede gemeent en verstaen wordt de be-
husinge op dese acker staende dewelcke tot lust van coperen oock ...-.
comen. Voor een somma geldes dewelcke vercoperen van coperen be-
kanden vol en all ontvangen te hebben door goeden' reversael. Edoch
sullen coperen betalen an Sebo Luppens in de Beerta drie hondert en
twee en viertig Car gulden welcke 342 Car gulden van Sijmen Sijmens
heërgecomen zijn. Andersins nemen vercoperen an dese verkofte parten
van de acker an coperen te leveren op maniere als geseght is en t'allen
tijden te wachten en te waren voor alle actiën en schulden op en an-
spraeck so hijrop pretendeert souden mogen worden. Sonder argelist
belijdt tot versegelinge in kennis van getugen also Albart Meertens en
Luppe Ellens Oorkunde onderteickinge Actum ut supra

Fepke Foppens
Lamme Fepkens Achte Foppes

Eebel Foppes
Albert Meertens Als getuige deses.
Luppe Ellens als getuge deses.
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Eerste huwelijk
NN

Meerten Eebels
geb. Meeden omstr.
1570
overl. voor Juni
1635 te Meeden

tweede huwelijk
Sefce ...

-Hendrik Meertens
x i—

Anna Jans
(RA Vkk 16.5.1642)

-Albert Meertens
x

Jantien Harckens

— Remske Meertens

-Foppe Meertens
x :

Aaghtje (Feepkesl)

—Eetje Meertens
x —

Luppe Beenkens
(V kk 1 3.7.1633)

— Weje Meertens
x

Jelte N.N.

Sebe Meertens
x ——

Sijmen N.N.

derde huwelijk
Fenne ...

reeds gehuwd in
April 1617

-Eebet Meertens
x —

Elje Hindriks

-Eenje Meertens
Meeden x 9.3.1629
Moeder Eggens

-Cecske Meertens
x ——

Tebbe Hindriks

—Anje Hendriks
x

Ulphert Phebens
• (V kk5 1.4.1681)

—Meerten Hendriks
x

Lamme (V kk5 1681)

\—Eebel Foppes

-Feepke Foppe(n)s
x verm. Meeden

ca. 19.1.1655
Lamme Harms

In 1681 worden over de
jongste kinderen voogden
gesteld. Beide ouders zijn
dan overleden.

Syncko Luppens
Sebo Luppens
Eebel Luppens

C Tewes ]eltes
\•Weje Jeltes

-Sijmen Sijmens

-Geeske Eebels
x Meeden 23.10.1645

Hilbrand Roelfs
(Harmen Hiddes is haar
halfbroeder !)

-Grietjen Eebels
x Meeden 22.12.1649

Joan Ottens

-N. N. Eebels
x

Douwe Haijens
-Aijelko Eebels

-Etje Eenjes (1634—1698)

Edzo Eppens
(1628-1673)

koopman op de Meeden.

-verder onbekend.
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DE CHIRURGIJN MAURITIUS ORANGIENSTAM
AFSTAMMELING DER EERSTE STADHOUDERS???

door

TIJMON BALK Mzn.

Bladerend in de Doop- en Trouwboeken van enige Groninger Ge-
meenten treft men daar omstreeks 1700 aan de Chirurgijn Mauritius
Orangienstam. Op zichzelf is dit natuurlijk niets bijzonders, maar de ver-
melde persoon maakt in diverse bronnen zoveel ophef van zijn achter-
naam, dat het wel eens van belang is zijn persoon en zijn voorgeslacht
aan een nauwkeuriger onderzoek te onderwerpen.

Dank zij de Heer Pathuis te Groningen kwam ik aan gegevens, die
ik voor dit onderzoek uitermate goed kon gebruiken.

De persoon, waarom het zich hier handelt is een zekere Maurits Si-
monsz., afkomstig uit Enkhuizen, die zich later als Chirurgijn ('Platte-
landsheelmeester) in de Provincie Groningen vestigt. Zeer waarschijnlijk
was Maurits Simonsz. zo trots op zijn afstamming, dat hij zich Mauritus
Orangienstam noemde. Want door deze door hem gebruikte achternaam
is men wellicht geneigd te geloven, dat hij een afstammeling zal zijn van
één onzer eerste stadhouders, en dat dus Mauritius Orangienstam indirect
een afstammeling uit het Oranjehuis zou zijn. '*

Maurits Simonsz, zich later noemende Mauritius Orangienstam, werd
gedoopt 29 Januari 1665 te Enkhuizen (Nrd-Hld). <(i

Geloof : Neder l . He rv .
Beroep : Chirurgijn (Plattelandsheelmeester).
Hij komt omstreeks 1690 voor het eerst in de Provincie Groningen

voor: 28-6-1690 huwt hij te Groningen als Maurits Orangienstam van
Enckhuysen, en Margaretha Carstens, van Amsterdam (Pro qua ]annes
Carstens als broeder).

Reeds spoedig na dit huwelijk trekt het jonge paar van de stad Gro-
ningen naar het dorpje Visvliet (Gem. Grijpskerk-Gr.), alwaar ze 26-7-
1691 in de lidmatenregisters der Herv. Kerk worden ingeschreven als
,,Mr. Mauritius Orangienstam en sijn huysvrou Margaretha Carstens".
Deze vrouw is zeer jong overleden en begraven in Visvliet (Gem. Grijps-
kerk-Gr.), vermoedelijk gestorven in 't kraambed, want spoedig zien wij
de chirurgijn Mauritius Orangienstam opnieuw vermeld in de boeken
van Grijpskerk en Visvliet (Gem. Grijpskerk). 21-8-1692 gaan te Grijps-
kerk in Ondertrouw Mauritius Oranjenstam van Visvliet en Annigje
Vliege van Grijpskerk.

11-9-1692 trouwen dan in de kerk te Visvliet (Gem. Grijpskerk) Mees-
ter Mauritius Orangienstam, tot Visvliet en Annigje Vliegh van Grijps-
kerk. De ondertrouw eveneens afgekondigd 21-8-1692 te Visvliet. Ook
dit huwelijk is van zeer korte duur geweest, want in 1695 trouwt hij voor
de derde maal. Dit huwelijk werd gesloten te Obergum (Gem. Winsum-
Gron.), en staat als volgt ingedragen:

28-9-1695 Mr. Mauritius Orangienstam, Chirurgijn van Enkhuizen en
Anje Peters, jonge dochter van Uithuizen.

22-11-1696 wordt te Obergum (Gem. Winsum-Gron.) uit deze ver-
bintenis een zoon gedoopt genaamd Simon.
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Zoals reeds eerder werd opgemerkt is Mr. Mauritius Orangienstam
gedoopt te Enkhuizen in de Nederl. Herv. kerk aldaar op 29-1-1665.
Hij was een zoon van Simon Maürits (Maurisz) en Macitjen Simons.
Dit echtpaar huwde te Enkhuizen 30-3-1664.

Andere kinderen dan de genoemde Maurits werden uit dit huwelijk,
niet gevonden.

Simon Mauritsz. werd gedoopt in de Nederl. Herv. Kerk te Enkhuizen
op 5-4-1637, als zoon van Maurits Simonsz. en Anna Jansdochter. Ook
over dat echtpaar is nog iets te vertellen, nl.

Aangetekend 6-6-1636 en gehuwd 22-6-1636 te Enkhuizen :
Mouverens Sijmonsz, wonende in die Baensteyger ende Anne Jans,

wonende ini Trien Neel Doeststeyger, het 3e gebot.
Deze Maurits Simonsz moet ongeveer gedoopt zijn tussen 1605 en

1616, maar is in elk geval niet te Enkhuizen gevonden...
Het is echter bekend, dat Z.D.H. Prins Maurits zeer vaak te Enk-

huize;n en Omgeving vertoefde en hier ook zelfs enige jaren van zijn
jeugd heeft doorgebracht.

Misschien is er een verbintenis geweest tussen Z.D.H. Prins Maurits
een een Mej. Simonszlll?

Dat dan een kind hieruit de voornaam Maurits zal krijgen, behoeft in
't geheel geen verwondering te wekken, want ook het eerste kind uit de
verbintenis van Z.D.H. Prins Maurits met Mej. Margaretha Van Meche-
len is Maurits genaamd.

Bewezen is er natuurlijk nog niets, maar is de veronderstelling juist,
dan krijgen we dus rechtlijnig de volgende Bastaardtak :

I Z.D.H. Prins Maurits
uit verbintenis met Mej Simons.

II Maurits Simonsz. geb. verm. tussen 1605-—1616
huwt 22-6-1636 te Enkhuizen met Anna Jansdr., waaruit :

III Simon Mauritsz., ged. 5-4-1637 te Enkhuizen.
Huwt 30-3-1664 te Enkhuizen met Maritjen Simons.

IV De Chirurgijn Mr. Mauritius Orangienstam, ged. 29-1-1665 te Enk-
huizen. Na 1690 resp. chirurgijn te Groningen, Visvliet, Obergum
en Winsum (Gron.).
Huwde driemaal, nl.
a. : 28-6-160 te Groningen met Margaretha Carstens v. Amsterdam.
b. : 11-9-1692 te Visvliet (Gr.) met Annigje Vliegh v. Grijpskerk.
c. : 28-9-1695 te Obergum (Gr.) met Anje Peters v. Uithuizen Gr.)
uit deze laatste verbintenis geboren :

Va Simon Mauritsz. Orangienstam, ged. 22-11-1696 te Obergum Gr.).
Slechts enkele maanden oud zijnde te Obergum overleden en be-
graven.

13-6-1697 kwam Mr. Mauritius Orangienstam over van Obergum naar
Winsum (Gr.).

12-6-1698 wordt de huisvrouw van Mr. Mauritius Orangienstam, Anje
Peters, lidmaat der Nederl. Herv. Kerk te Winsum.

Vb Simon Mauritsz Orangienstam, ged. 17-10-1697 te Winsum (Gr.).
Hierna wordt er van het echtpaar, alsmede van Simon, niets meer ver-

nomen. Of hij kort daarna is overleden, of vertrokken naar een andere
plaats, dit is niet zeker. Eind 1712-—• 1713 woont hij er zeer zeker niet
meer, want dan treffen wij als chirurgijn Mr. Gerhardus Averes en een
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plaatsje als Winsum toentertijde zal waarschijnlijk slechts één chirurgijn
gehad hebben.

De derde vrouw, Anje Peters, werd gedoopt te Uithuizen 4-10-1674
als dochter van Peter Backers en NN.

Dan zij verder nog vermeld, dat Z.D.H. Prins Maurits in een nagelaten
Testament spreekt van twee niet met name genoemde Bastaardzonen.
Het kan natuurlijk zijn, dat met één hiervan Maurits Simonsz bedoeld
wordt, doch dit is niet zeker.

(Vaderlandsche Historiën — deel X — Amsterdam 1744 pag. 501.)
Tenslotte een woord van hartelijke dank aan de Heer Ad. Pathuis te

Groningen, die zijn gevonden gegevens omtrent Orangienstam en diens
voorouders belangeloos ter beschikking stelde en' waarvan ik dan ook
een dankbaar gebruik kon maken.

Mochten er leden zijn, die aanvullingen op deze genealogie weten,
of de naam Orangienstam elders zijn tegengekomen, dan houd ik mij
gaarne aanbevolen voor deze gegevens.

NOGMAALS HET WAPEN MAC LEOD (Holland)
Mevr. de Wed. Mac Leod-Meyec te Heemstede was zo vriendelijk mij enige afdruk-

ken te doen toekomen van een lakstempel, in gebruik geweest bij haar echtgenoot,
wijlen de Heer R. Mac Leod. Hier moge een beschrijving volgen van het met dat

stempel afgedrukte wapen.
Schild naar beneden spits toelopend. Bovenrand gevormd

door twee aaneensluitende boogjes. '
In blauw een vierkant kasteel met geopende poort, en

daarboven twee ramen. Aan de bovenzijde drie, evengrote,
stompe gekantelde torens.

Boven het schild een wrong, met als helmteken een aan-
ziende ossenkop tussen twee schuinsgeplaatste vaantjes.
Wapenkreet: HOLD FAST. Devies op lint: MURUS

, AHENIUS.
j Het wapen op de zegelring, in bezit van Mevr. van

Mourik-Mec Leod, is naar dit wapen gemaakt, maar men
liet de linten weg. De daarop voorkomende woorden zijn
door de juwelier aan de binnenzijde van de ring gegraveerd.

Over het wapen der Nederlandse Mac Leod's is thans dus geen twijfel meer.
Mr. ]. G. HUIJSER.

CORRECTIE :
Blz. 105, lle regel van boven: staat: Schiedam, lees Amsterdam.

PERSONALIA
Ons lid, de heer F. Kragt Hz. en mevrouw C. Kragt^—Stassen te Nijkerk,

vierden 15 April j.l. onder grote belangstelling van autoriteiten en bevolking
hun 50-jarig huwelijksfeest.

Wij vermelden de geboorte:
op 3 Maart 1953 te Breda, van Anna Johanna Gesina Maria, dochter van de

de heer en mevrouw / . R. W. Sinninghe—ter Gast,
op 25 Maart 1953 te Amsterdam, van Gideon Johannes, zoon van de heer

en mevrouw F. de Zeeuw—Koster,
en op Koninginnedag 1953, te Haarlem, van Adelheid Gabrielle, dochter

van de heer en mevrouw Callenfels—Vi/oldendorp.
Aan het Gouden Echtpaar en de gelukkige ouders onze hartelijke geluk-

wensen. W. R.
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KWARTIERSTAAT VAN TIJMON BALK Mzn

I.
1. Tijmon Balk Mzn., geb. 3-10-1923 te Meppel (Dr.).

Ass.-Apotheker, wonende te Groningen.
Nederl. Herv. — ongehuwd.

II.
2. Marinus Balk, geb. 16-11-1895 te Gouda (Z.H.).

Nederl. Herv., wonende te Groningen.
Vertegenw. Pharmac. Fabr.
huwde 29-6-1921 te Gouda (Z.H.) met

3. Fokje Hoving, geb. 8-8-1897 te Marum (Gron.).

III.
4. Tijmon Balk, geb. 15-10-1858 te Venhuizen (N.H.), Overl. 29-11-

1928 te Gouda (Z.H.) en begr. 3-12-1928 ald.
Broodbaker — Nederl. Herv.
Huwde 24-5-1891 te Moordrecht (Z.H.) met

5. Anna Elisabeth Bekkec Houthoff, geb. 4-11-1859 te Moordrecht
(Z.H.), Overl. 10-5-1935 te Rotterdam en begr. 14-5-1935 ald.
Nederl. Herv.

(Hij was eerder gehuwd geweest 6-7-1882 te Moordrecht
(Z.H.) met Cornelia Klaasje Steenbeek).

6. Albert Hoving, geb. 21-2-1872 te Siegerswoude (Gem. Opsterland),
thans wonende te Marum (Gron.).
Kleermaker — Nederl. Herv.
Huwde 23-5-1896 te Marum (Gron.) met

7. Alberdina Noord, geb. 16-3-1873 te Marum (Gron.), nog wonende
aldaar, gel. Nederl. Herv.

IV.
8. Jan Balk, geb. 4-11-1815 te Venhuizen (N.H.), Overl. 14-2-1903 te

Rotterdam-Kralingen, begr. 18-2-1903 te Kralingen.
Eerst Landbouwer, later Bakker.
Gel. Nederl. Herv.

Huwde 23-2-1845 te Oosterblokker
9. Geertje Koster, geb. 17-8-1822 te Nibbinxwoud (N.H.).

Overl. 1873 te Venhuizen. — Gel. Nederl. Herv.
10. Frans Bekker Houthoff, geb. 6-5-1819 te Delfshaven (Rotterdam),

Overl. 12-7-1900 te Gouda en begr. 16-7-1900 ald.
Nederl. Herv.
Beroep Korenmolenaar. Was ook burgemeester van Charlois. (Thans
Rotterdam).
Huwde 8-9-1841 te Gouda (Z.H.) met

11. Maria Slappendal, geb. 14-1-1819 te Den Bree (Gem. Barwouts-
waarder-Rietveld & Waarder), Overl. 25-12-1891 te Moordrecht
(Z.H.), begr. 29-12-1891 ald. Nederl. Herv.

12. Jan Pieterse Hoving, geb. 31-1-1845 te Siegerswoude (Gem. Opster-
land (FrI.). Overl. 3-4-1918 ald., begr. 7-4-1918 ald.
Gel. Gereformeerd. Turfschipper.
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Huwde 1867 te Marum (Gron.) met
13. Anna Wytzes Coenrady, geb. 2-10-1843 te Bakkeveen (Gem. Op-

sterland). Overl. 30-11-1926 ald. Begr. 4-12-1926 ald.
Gel. Gereformeerd.

14. Klaas Noord, geb. 19-3-1832 te Niehove (Gem. Oldehove). Overl.
1918 te Marum. Gel. Nederl. Herv.
Kuiper en Wagenmaker.
Huwde omstr. 1865 te Marum (Gron.), met

15. Foktje Nanninga, geb. 21-12-1837 te Aduard (Gron.). Overl. omstr.
1910 te Marum (Gr.). Nederl. Herv.

V.
16. Hendrykus Balk, geb. 12-4-1789 en ged. 4-4-1790 te Venhuizen.

Overl.. 1845 aldaar.
Beroep Landbouwer.
Gel. Nederl. Herv.
Huwde 16-1-1814 te Venhuizen (N.H.) met

17. Elisabeth Agnes van Beusekom, geb. 12-2-1791 te Operdoes (N.H.)
en ged. 20-2-1791 ald. Overl. 10-9-1821 te Venhuizen (N.H.)
kraambed. Begr. 14-9-1821 ald.
(Hij hertr. 21-4-1842 te Venhuizen met Feetje Dekker).

18. Tijmen Koster, geb. 3-12-1784 te. Oosterblokker. Overl. 16-1-1843
ald. Begr. 20-1-1843 ald. Landb. Nederl. Herv.
Huwt 31-3-1812 te Westwoud (N.H.)

19. Vokeltje Knibbe, geb. omstr. 1785 te Hoogkarsel (N.H.). Overl. 30-
10-1830 te Oosterblokker, begr. 4-11-1830 ald.
Neder. Herv.

20. Bernardus Houthoff, geb. 29-5-1783 te Delfshaven, ged. 1-6-1783
ald. Overl. 5-7-1852 te Rotterdam en begr. 10-7-1852 te Delfshaven.
Schildersbaas. Gereformeerd.
Huwt 12-1-1804 te Delfshaven met

21. Cornelia Bekker, geb. 13-12-1783 te Delfshaven. Overl. 14-2-1841
ald. Begr. 18-2-1841 ald. Gereformeerd.

22. Gerrit Slappendel, geb. 3-6-1790 te Zuid-Polsbroek (Gem. Bens-
schop (U.). Overl. 3-12-1845 te Gouda (Z.H.), begr. 7-12-1845 ald.
Landbouwer te Rietveld-Den Bree. Ned. Herv.
Huwde te Zegveld (Utr.) met

23. Aagje Roseboom, geb. 11-3-1797 te Zegveld (Utr.), ged. 14-3-1797
ald. Overl. 28-7-1857 te Gouda (Z.H.) en begr. 1-8-1857 ald. .
Nederl. Herv.
(Zij hertr. 1847 te Gouda met Arie De Kraay).

24. Pieter Jans Hoving, geb. 13-3-1816 te Siegerswoude (Gem. Opster-
land-Frl.). Overl. en begr. 1908 ald.
Nederl. Herv. — Turfschipper.
Huwde 5-3-1842 te Beetsterzwaag (Gem. Opsterland-Frld.) met

25. Geeske Alberts Van der Jacht, geb. 23-7-1819 te Siegerswoude.
Overl. en begr. 1877 ald. — Nederl. Herv.

26. Wytze Nicolaas Coenrady, geb. 16-9-1803 te Bakkeveen (Gem. Op-
sterl.), ged. 29-1-1804 ald. Overl. en begr. 1868 aldaar.
Beroep : Mandenmaker en Bezembinder. Nederl. Herv.
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Huwde 14-4-1837 te Beesterzwaag (Gem. Opsterl. Frl.) met
27. Maria Wolters van der Veen, geb. 1808 te Groningen. Overl. en

begr. 1878 te Bakkeveen (Gem. Opsterl.).
Gel. Nederl. Herv.

28. Albert Duurts Noord, geb. 1-8-1805 te Ezinge. Overl. en begr. om-
str. 1880 te Niehove (Gem. Oldehove-Gron.).
Landbouwer. Nederl. Herv.
Huwde 17-1-1829 te Aduard met

29. Hiltje Klaassens van Houten, geb. 14-6-1795 te Oldehove en ged.
19-6-1795 ald. Overl. en begr. omstr. 1860 te Niehove.
Nederl. Herv.

30. Pieter Jacobs Nanniga, geb. 3-5-1795 te Oostum (Gem. Ezinge-
Gron.). Ged. 10-5-1795 ald. Overl. omstr. 1870 te Aduard (Gr.).
Kuiper en Wagenmaker.
Huwde 27-5-1826 te Aduard (Gr.) met

31. Aaltje Fokkes De Vries, geb. 4-11-1798 te Noorderdrachten, ged.
9-12 1798 te Drachten (Gem. Smallingerland-Frlnd.).
Overl. omstr. 1880 te Aduard.

VI.
32. Herke Balk, ged. 29-7-1753 te Oosterblokker (N.H.). Overl. 25-6-

1816 te Venhuizen en begr. 29-6-1816 ald.
Burgemeester van Venhuizen.
Huwde met

33. Lijsbeth Kempes Groot. Overl. 22-4-1811 te Venhuizen en begr. 27-
4-1811 ald.

34. Jan Willem van Beusekom, Chirurgijn te Opperdoes en Omg.
35. Agnes Elisabeth Weijdom. Overl. 12-11-1793 te Opperdoes en begr.

16-11-1793 ald.
36. Teunis Jans. Cosfer, ged. 13-8-1758 te Oosterblokker. Overl. 21-1-

1845 ald.
Huwde 16-2-1783 aldaar met

37. Dieuwertje Tijmonsdr. Houter, geb. omstr. 1760. Overl. 1-11-1812
te Oosterblokker.

38. Pieter Knibbe, ged. 20-2-1746 te Hoogkarspel. Overl. 27-11-1809
ald. en begr. 1-12-1809 ald. Veehouder. Nederl. Herv.
Huwde 24-3-1781 te Hoogkarspel met

39. Meynouwtje Timmerman, geb. 22-2-1754 te Hoogkarspel en ged.
2-3-1754 ald. Overl. 23-10-1819 en begr. 27-10-1819 ald.

40. Theodorus Houthoff, geb. 1749 te Wezel (Dld.). Overl. 14-2-1820
te Delfshaven. Rijnschipper.
Huwde 8-5-1774 te Delfshaven met

41. Maria de Keyzer, geb. 27-4-1751 te Giessendam-Nederhardinxveld.
Overl. 5-11-1819 te Delfshaven.

42. Pieter Bekker, geb. 21-4-1764 te Delfshaven. Overl. 1-5-1804 ald.
Huwde 26-10-1783 te Delfshaven met

43. Immetje Westerbeek, geb. 11-8-1763 ald. Overl. 16-10-1818 ald.
44. Lourens Stappendel, geb. 28-1-1748 te Zuid-Polsbroek (Utr.).

Huwde 12-2-1779 te Polsbroek met
45. Maria Koedam.
46. Martinus Rosenboom, geb. 1-12-1766 te Zegveld (Utr.), ged. 6-12-
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1766 ald. Huwde 20-12-1794 te Noorden (Z.H.) met
47. Annigje Pellecoorne, afkomstig van Achttienhoven (Utr.).
48. Jan Pieters Hoving, geb. 14-9-1794 te Ureterp (Opsterl.-Frld.),

marskramer. Nederl. Herv.
Huwde 6-2-1816 te Beetsterzwaag (Gem. Opsterland- Frlnd.) met

49. Baukjen Folkerts Veenstra, geb. 29-3-1797 te Siegerswoude (Gem.
Opsterland-Frlnd.).

50. Albert Hendriks Van der Jacht, ged. 21-1-1787 te Ureterp.
Veenarbeider.
Huwde 10-3-1811 te Ureterp met

51. Jitske Jans Van Veen, ged. 6-3-1791 ald. Overl. 21-4-1821 te Sie-
gerswoude en begr. 25-4-1821 te Bakkeveen.
Hij hertr. 29-8-1822 te Beetsterzwaag met Aukje Bastiaans De Jong).

52. Nicolaas Jacob Coenrady.
Veenarbeider.
Huwde 16-11-1800 te Duurswoude (Gem. Opsterland-Frlnd.) met

53. Janke Luitzens, ged. 13-4-1766 te Bakkeveen. Overl. 27-5-1828 ald.
Begr. 31-5-1828 akL

54. Wolter Eelkes Van der Veen. Overl. 26-10-1823 te Groningen,
begr. 30-10-1823. Sjouwersknecht.
Huwde 17-5-1807 te Groningen (Martini-Kerk) met

55. Anna Willems Kerkhoven, geb. 25-5-1777 te Midwolderhamrik
(Gem. Scheemda), ged. 24-8-1777 te Scheemda. Overl. 23-2-1813
te Groningen en begr. 27-2-1813 ald.

56. Duurt Alberts Noord, ged. 20-12-1761 te Noordhorn. Overl. 16-10-
1826 te Ezinge en begr. 21-10-1826 ald.
Landbouwer. Nederl. Herv.
Huwde 2-12-1804 te Ezinge. (Ondertr. 11-11-1804 te Noordhorn-
Gem. Zuidhorn (Gr.) met

57. Geeske Jacobs Doornbosch, ged. 1-4-1770 te Oldehove (Gron.).
Overl. 5-5-1828 te Ezinge (Gr.).
Zij was reeds tweemaal eerder gehuwd geweest en wel :
a. : - -1790 te Ezinge met Anne Freeriks Suttema.
b. : 22-1-1797 te Ezinge met Geert Hendriks Trip. •

58. Klaas Menses Van Houten, ged. 25-10-1771 te Oldehove.
Overl. 26-8-1840 ald. en begr. 30-8-1840 ald. Rijksveldwachter.
Huwde 16-11-1794 te Oldehove met

59. Sara Thomas De Vries, ged. 8-7-1770 aldaar.
60. Jacob Piers, ged. 3-6-1768 te Oostum (gem. Ezinge).

Overl. 21-1-1804 ald. en begr. 24-1-1804 ald. Landbouwer.
61. Grietje Hessels, geb. 23-8-1770 te Leegkerk (Gem. Hoogkerk-Gr.).

Ged. 3-9-1770 ald. Overl. 23-8-1799 te Oostum (Gem. Ezinge).
(Hij hertrouwde 29-4-1803 te Oostum met Aaltje Jans Huizinga).

62. Fokke Wytzes De Vries,
huwde 15-5-1796 te Drachten (Gem. Smallingerland-Frlnd.) met

63. Antje Wytzes. Overl. 3-4-1806 te Zevenhuizen (Gem. Leek-Gr.).
Begr. 7-4-1806 te Midwolde (Gem. Leek-Wkw.).

(Hij hertr. 16-11-1806 te Leek (Gr.) met
Gelske Eylkes, ged. 11-11-1768 te Leek in de Herv. Kapel, doch
geboren 29-10-1768 te Zevenhuizen (Gem. Leek-Gr.). .
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BOEKBESPREKING
Armorial Universel, Tome I, par F. Koller et A. Schillings et Un Comité Inter-
national, Bruxelles 1951.

Dit werk is het resultaat van de samenwerking van heraldici uit 29 landen, verspreid
over de gehele wereld, en ik moet eerlijk bekennen, dat het mij zeer teleurgesteld heeft.
Te beantwoorden valt, welk systeem van samenstelling hier gevolgd is. Heeft het comité
voetstoots opgenomen de wapens, die men hem uit de verschillende landen heeft gezon-
den, of geeft het de voorkeur wapens te publiceren, die nog vrijwel onbekend zijn. Zijn
aan de opname dezer wapens voor de drager kosten verbonden? Op al deze vragen
geeft de Voorrede geen antwoord; deze geeft slechts een bespiegeling over de oorsprong
der uitgave.
Het enige goede, dat wij van dit boek kunnen zeggen is, dat het in een mooie letter
op fraai papier gedrukt is; de volgende delen zullen, naar wij hopen, licht brengen in de
wijze van uitgaaf en het gevolgde systeem. W. R.

Bij de heer Gerard Halwasse, Stationsplein 34 te 's-Gravenhage is een herdruk ver-
schenen van zijn:
Kwartierstaat-formulieren in boekvorm, folio-formaat (34 X 22 cm),
in stevig cartonomslag, recapitulatietabel en 16 dubbele tabellen, elk voor 16 kwartieren,
totaal dus voor 256 kwartieren (9 generaties)a

Deze formulieren bieden het voordeel van goed papier en de liniëring in de kwartieren,
waardoor het mogelijk is ook andere bijzonderheden dan alleen geboorte (doop), huwe-
lijk en overlijden te vermelden.

Prijs / 3.90, porto + emballage / 0.25.

F. Koller. Genealogische Geschiedenis van St. Niklaas (Waas) en van Nieuw-
kerken, volgens de Stadsarchieven, uitgegeven bij International Office of
Publicity Brussel 3, afl. 1—6, Letter A tot Cal.

De schrijver heeft deze belangrijke onderzoekingen in de archieven van St. Niklaas en
Nieuwerken verricht en te boek gesteld in de jaren 1945—1949, toen hij ten gevolge
van een ziekte opgedaan in Duitsland, maandenlang het bed moest houden.

Dank zij de welwillendheid van de Burgemeester en het Schepencollege was hem de
gelegenheid gegeven de stadsarchieveh te raadplegen. Het resultaat is verbluffend. Van
elke familie, die in de registers voorkomt, geeft hij de genealogie, zover hem dit mogelijk
was, vanaf de XVIe eeuw tot aan de Franse revolutie, met bronvermelding.

Hoeveel families heeft hij hiermede aan zich verplicht.
Onder de vluchtelingen, die bij de komst van Alva naar de Noordelijke Nederlanden

trokken, waren er velen uit Nieuwkerken, zie bijv. de ondertrouw-registers te Leiden.
De uitgave is in stencil, 4° formaat, en wacht op voltooiing, om in een stevige band

gezet te worden, alvorens te kunnen worden uitgeleend. W. R.

„De Navorscher", Nederlands Archief voor Genealogie en Heraldiek, Heem-
kunde en Geschiedenis, Jaargang 94, Afl. 1 - 1953,
maakt zijn herverschijning met een artikel van ]. Steur over Het wapen van het Groot-
hertogdom Luxemburg; ]. Belonje. De grafsteen der echtelieden Henricus van Pelt en
Isabella van Brienen; benevens enige artikelen en de kwartierstaat van wijlen W. ]. }•
C. Bijleveld. Beide waren mij bekend; over Zomerzorg en Van Panhuys publiceerde hij
reeds in Gens Nostra; de kwartierstaat wilde hij vroeger nooit laten publiceren en het
doet ons genoegen hem thans gedrukt te zien. In zijn artikel „Een in 1919 verschenen
belangrijk genealogisch werk onbereikbaar geworden", wordt de geschiedenis van de
herdruk van het boekje van Ds. Macalcster Loup aangehaald; ware het niet beter ge-
weest, dit verhaal uit dit artikel te lichten; de bibliotheken en zijn particuliere vrienden
hebben een exemplaar en daarmede had de kous af moeten zijn; als genealogische vriend
van de schrijver gedurende 50 jaar doet mij deze publicatie veel leed.

Ten slotte geeft Jaak Nijssen een verhandeling over „Een ontwikkelingsverschijnsel op
de oude stenen grafkruisen in Overmaas en omgeving".

Al met al een goed nummer. W. R.

Door plaatsgebrek moesten enige boeken voor dit nummer onbesproken blijven.
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VRAGENRUBRIEK
BREURKENS.

Wie kan mij inlichtingen of nadere aanvullingen verschaffen over de familie Breurken,
Breurkens, Broerken of Brörken. De door mij verzamelde gegevens zijn vanaf 1737 en
komen hoofdzakelijk in de provincie Groningen voor. Waarschijnlijk zijn omstreeks 1780
enkele families verhuisd.

R. BREURKEN, Const. Huyghenslaan 12, Zeist.
MACKENZIE.

Wie kan mij gegevens verstrekken aangaande Alexander Mackenzie,
a. wiens dochter Catharina (moeder Margriet Schae) te Nijmegen werd gedoopt op

18-7-1756.
Andere kinderen waren (moeder Pieternella van Soolingen):

b. zoon Willem, te Delft gedoopt 13-7-1758;
c. zoon Cornelis, te Naarden? geboren ong. 1760;
d. dochter Adriana, te Nijmegen? geboren ong. 1764.

C. DIEKER, Groesbeekscweg 13, Nijmegen.
HEUNKS.

Ik ben in het bezit van gegevens betreffende het Amersfoortse geslacht Heunks vanaf
1761, aanvangende met Dirk Hendrik Höing of Höings, geboren omstreeks 1735 te
Südlohn in Westfalen, zoon van Jan Hendrik Höings en Trinsien Dodes.

Deze bied ik ter uitwisseling aan tegen verder bekende gegevens over levende en over-
leden personen van dit geslacht. Tevens contact gezocht met personen die deze naam
dragen. Wie kan mij nadere inlichtingen verschaffen over de ouders van bovengenoemde
Dirk? Is er verband mogelijk met de achtcrhoekse geslachten Hoitink, Hoikink, Höickink,
Höikingh enz. (Zie Nederl. Leeuw 1941, blz. 338 en 1945-46, blz. 114 Geneal. Hoitink
van de heer A. W. Hoitink).

VAN MANEN.
1. Op 8 November 1774 werd te Amersfoort in de Gereformeerde Gemeente gedoopt

Evert, onechte zoon van Arrisje van Manen. Blijkens de registers van de Nat. Militie te
Amersfoort uit 1815—1816 was hij geboren te Amersfoort 6 Juni 1774, woonde buiten
de Kleine Koppel in de Hand, was gehuwd en tuinman van beroep.

2. Evert van Manen of van Maanen, geboren te Amersfoort 1774—1775, stierf op
10 Nov. 1827 in het huis buiten de Bloemendaalse Poort te Amersfoort, oud 52 jaar,
groenmoezenier, echtgenoot van Johanna van den Bijtel, namen ouders onbekend. Op
12 April 1809 ging hij met Jannetje van den Beitel te Amersfoort in ondertrouw als
weduwnaar van Elisabeth van Dorssen. Bij zijn ondertrouw met Elisabeth van Dorsten,
op 3 November 1797, eveneens te Amersfoort werd hij geassisteerd door zijn moeder.
Haar naam werd niet genoemd. Zijn bruid werd geassisteerd door haar vader, Gerrit van
Dorsten. Zij was in Amersfoort geboren.

Kan met voldoende zekerheid worden aangenomen dat de personen onder 1 en 2 de-
zelfde zijn? Wie kan mij nadere inlichtingen verschaffen omtrent bovengenoemde Arrisje
van Manen? Welke godsdienst beleed Elisabeth van Dorssen? Zij komt niet voor in de
doopboeken van de Geref. Gemeente te Amersfoort.

A. M. A. HEUNKS, Burg. Lemmensstraat 220, Geleen (L.)

BERGH-CQRNWALL.
Nevenstaand wapenschild, in al zijn (ook geringe) onderdelen nauwkeurig
hetzelfde, wordt vanouds gevoerd door de oorspronkelijke Heren van het
Gelderse Bergh en door het Britse geslacht Cornwall, dat uit Poitou af-
komstig zou zijn. Ondanks ijverige naspeuringen kon niet de minste onder-
linge relatie worden vastgesteld. Toch is de overeenkomst van wapen te
frappant om deze aan het toeval toe te schrijven. Wie helpt ons uit deze
interessante impasse.? A. R. KLEYN, Parklaan 2, Zeist.

VINK
Wie van de lezers kan mij inlichten of er hetzij in Nederland, hetzij in Engeland

nazaten bestaan hebben of bestaan van de volgende personen ?
Uit het 22 April 1674 (ondertr.) te 's-Gravenhage gesloten huwelijk van Mr. Cornelis

Vinck en Hadewy Verhaven sproten :
1. Mr. Cornelis Vinck ged. 's-Gravenhage Remonstr. Kerk 15 Febr. 1675.
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x 1° (ondertr.) 's-Gravenhage 26 Febr. 1708 Marya Statfert van der Wiele.
x 2° (ondertr.) 's-Gravenhage 20 Juni 1739 Maria Sophie Gravin van Bijlandt-
Halt.
Ex 11°:
A. Comelis Vinck, gehuwd ?
B. Agneta Vinck x (ondetr.) 's-Gravenhage 23 Sept. 1736 Mr. Arent Vinck.

Hieruit:
a. Anna Odilia Macia Vinck, 21 Aug. 1737—30 Det. 1737.
b. Anna Marya Odilia Vinck, ged. s-Gravenhage Rem. Kerk 12 Sept. 1738.
Gehuwd ?

C. Johanna Maria Vinck, gehuwd ?
2. Gerrit Vinck, werd koopman te Londen, x Geertruy Paets.

Hieruit: A. Cornelis Vinck, gehuwd ? B. Anna Vinck te Londen. C. Willem Vinck.
WITTERT v. HOOGLAND, Havegathe Herinckhave, Albergen (O.).

BEKNOPT VERSLAG VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE
LEDENVERGADERING,

gehouden te Amsterdam op 16 Mei 1953

Na opening door de voorzitter zegt deze niet ontevreden te zijn over 't afgelopen
jaar. Het ledental is flink gestegen, hiervan is 77 % verenigd in afdelingen ; deze zijn
van zes in begin 1952 tot acht afdelingen thans vermeerderd. Hij memoreert vervol-
gens de activiteiten der Vereniging, in casu de Limburgse tentoonstelling in- Hoens-
broek en het helaas mislukken van het stichten van een afdeling aldaar, de uitbreiding
van de relaties, speciaal de buitenlandse, met zusterverenigingen, waar hierbij speciaal
genoemd wordt het zeer geslaagde contact met de „Ostfriesische Landschaft" in Gro-
ningen. Tenslotte stelt de voorzitter met genoegen vast dat na vele moeilijkheden thans
de nieuwe statuten, het nieuwe huishoudelijke reglement en het afdelingsreglement
gereed gekomen zijn.

De notulen der vorige jaarvergadering worden goedgekeurd.
Bij de ingekomen stukken is e'èn brief van H.M. Koningin Juliana, waarin zij haar

dank uitspreekt voor het ontvangen Aprilnummer. Vervolgens een brief van drs.
W. Roodenburg, de penningmeester, waarin deze meedeelt zich terug te willen trek-
ken als penningmeester en bestuurslid. Deze laatste brief is eerst 12 Mei j.l. ontvangen,
zodat verandering in de agenda niet meer p laats heeft kunnen vinden.

Het Jaarverslag van de Penningmeester, voorgelezen door de consul de Heer
C. Roodenburg, wordt in dank aanvaard, alsmede ook het verslag van de kascontrole
commissie. Als zodanig worden voor het volgend jaar benoemd de Heren W. Niekerk.
]. van Oosterhout en W. Slob.

Als candidaat voor de 9de plaats in het Hoofdbestuur is voorgesteld de Heer
W. van Groenenbergh uit Groningen. Een voorstel tot benoeming van de Heer
C Roodenburg als penningmeester inplaats vanl drs. W. Roodenburg wordt met al-
gemene stemmen aanvaard. De hoofdbestuursleden worden allen herkozen, zodat het
hoofdbestuur thans de volgende samenstelling heeft: Voorzitter: T. den Herder ;
Secretaris: A. W. Brave; Penningmeester: C. Roodenburg; leden (alphabetisch):
W. van Groenenbergh ; A. de Haan ; Mr E. H. Y. van Hees ; E. J. D. de Munck ;
F. Renssen, en W. D. H„ Rosier.

Met luid applaus wordt vervolgens het voorstel tot benoeming van de Heer R. T.
Muschart te Arnhem tot erelid der N.G.V. goedgekeurd als blijk van waardering van
dienst bijzondere diensten bewezen aan de Nederlandse heraldiek.

Na enige discussie worden achtereenvolgens de nieuwe Statuten, Huishoudelijk regle-
ment en Afdelingsreglement goedgekeurd onder afkeuring van de Heer T. Kwakman
namens de afdeling Utrecht. Door de Vice-voorzitter worden de samensteller de Heer
W, A. Slingerland, de Voorzitter en de Secretaris dank gebracht voor het vele werk
hieraan besteed.

De redacteur vraagt bij de rondvraag nog eens extra aan alle leden om toch vooral
correspondentie te richten aan de functionaris in kwestie. Spreker zegt toe nog eens
een lijstje op te nemen in GENS NOSTRA van alle bestuurderen, hoofden van
dienst e.d.

Te 18 uur sluit de voorzitter de vergadering.
De 2de Secretaris,
F. RENSSEN.
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