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UIT HET OTTERNEST
A. HET SLEEUWIJKSE OTTER VANGER-GESLACHT

(slot)

Xa. Cornelis Marinus Ottevanger f R'dam 20-3-1949 huwde 9-9-1908 te Rotterdam
met Maartje Neeltje Sonneveld, geb. Delfshaven 14-8-1887.
Een zoon van hen :
Cornelis Marinus Ottevanger (geslacht XI ;=a D) werd 19-5-1913 te R'dam
geboren. Hij is dus een volle neef van Ds. Marinus Ottevanger (Xb). Cornelis
Marinus huwde te Rotterdam op 3-4-1940 met Maria Cornelia van Pelt.
Uit dit huwelijk :

O Schiedam, 17-8-1943 Cornelis Marinus (XII geslacht).
Xb. Marinus Ottevanger huwde 2 maal. Hij is (1951) predikant te Leiden (C). Hij

heeft diverse kinderen (XI geslacht).

Thans de tweede tak. (Zie IV eerste tak).
I. Cornelis (Aertsen ?) Ottervanger had twee zoons :

Jan ± 1642 volgt Ia
Jacob ± 1644 „ Ilb.

Ha. Jan Ottervanger huwde ± 1661 met Lijsbeth Jans.
Uit dit huwelijk :

SI. ^ 25-...-1662 Thomas (maand ontbreekt in doopboek)
SI. s» 7-12-1664 Willem
SI. ^ 6- 1-1667 Jan
SI. ÏÜ 2- 3-1670 Bastiaan

Ilb. Jacob Ottervanger huwde ± 1681 met Lijsbeth Willems.
Uit dit huwelijk :

SI. ^ 6- 9-1682 Cornelis volgt lila
SI. ^ 18-12-1689 Willem volgt Illb.

lila. Cornelis Jacobse Ottervanger huwde ± 1719 Geertje Schriek. Uit dit huwelijk :
SI. ~ 7-7-1720 Cornelis volgt IVa
SI. Ri 22-2-1722 Anna
SI. ?» 10-3-1726 Pietertje volgt IVb
SI. -~ 1-4-1731 Marigje.

Illb. Willem Jacobse Ottervanger huwde Marijke Jacobse van 't Zandt.
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Uit dit huwelijk :
SI. RS 11- 6-1723 Jacobus
SI. ^ 19- 4-1726 Marijke
SI. « i 17-10-1728 Lijsbeth
SI. ^ 16- 3-1732 Cornelia
SI. « ; 15-12-1737 /acofc

IVa. Cornelis Cornelisse Ottervanger huwde Gijsbertje Cornelissen van de Wijngaard.
Uit dit huwelijk :

SI. ~ 29- 9-1748 Anna
SI. ^ 26-12-1749 Corne/is
SI. « ; 5- 9-1751 A-ien
SI. ^ 26- 8-1753 /enneAren
SI. ^ 25- 1-1756 Corne/.a
SI. ^ 8-1-1758 Gerrif volgt V
SI. ^ 3- 3-1760 Geertje

IVb. Pietertje Cornelisse Ottervanger huwde, zoals reeds gezegd bij de eerste tak
IVb, 11-8-1743 met Pieter Wiltemse Ottevanger.

V. Gerrit Cornelisse Ottervanger huwde SI. 29-10-1780 met Ida Visser. Daarna
huwde hij ten 2e male te SI. 18-1-1784 met Trijntje Vankmeyer. die R.K. was.
Uit dit huwelijk :

Werkendam ^ 19-3-1785 Comelia,
daarna ging de familie naar Zevenhuizen.

Zevenhuizen Q 24-8-1786 Jan Gerritse volgt VI.

VI. Jan Gerritse Ottervanger Q 24-8-1786 «s 3-9-1786 huwde te Zevenhuizen
13-10-1814 Ingetje van der Graaf. Uit dit huwelijk een zoon :

Zevenhuizen Q 8-11-1817 Inge Ottevanger volgt VII.

VII. Inge Ottevanger huwde ± 1845.
Uit zijn huwelijk zijn bekend :

Klaas volgt VIII
Fietje

VIII. Klaas Ottevanger huwde Adriana de Koning. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen
bekend. Zij zijn allen in Burgerlijke Stand-tijd (± 1885) geboren, maar hun
achternaam is of Ottevanger, öf Ottervanger. Erg lastig in erfenis-kwesties !
Zij zijn :

Inge Ottevanger
Willem Ottervanger
Antje Ottevanger
Dirk Gijsbertus Ottevanger
Maarten Pieter Ottervanger volgt IX
Hendrika Ottervanger.

IX. Maarten Pieter Ottervanger Q Schiebroek 28-3-1885 huwde Maria Belder.
Uit dit huwelijk :

O Hillegersberg 15-1-1913 Adrianus volgt Xa
O .. 2-7-1915 Gijsbertus „ Xb
O .. 28-9-1917 Adriana „ Xc

Xa. Adrianus Ottervanger huwde Pietemella Maria van der Horst Q Overschie
9-6-1914.
Hun kinderen zijn :

O 'sGravenhage 11-8-1940 Adri
O .. 11-7-1943 Robert geslacht X
O .. 22-2-1948 AM/ie Anita

Xb. Gijsbertus Ottervanger huwde Johanna Romein. Toevalligheid : evenals bij de
eerste tak I huwt een ,,Ottervanger" met een „Romein".

Xc. Adriana Ottervanger geb. Hillegersberg huwde Jacobus Rietman.
Behalve deze nu behandelde takken 1 en 2 vonden wij in Sleeuwijk nog meer Otte-

uanger-takken, die wij 3, 4, 5. en 6 zullen noemen. Wij zullen ze kort behandelen.
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Derde tak.
I. Hermen Teunisse Ottervanger huwde 19-2-1713 met Cornelia Hendriks Laurense

Vermeulen.
Hun kinderen waren :

« ; SI. 19-11-1713 Grietje
m SI. 10- 3-1715 Grietje

hiaat in doopboek.
«s SI. 10-11-1720 Laurens
^ SI. 7- 3-1723 j
s s SI. 10- 6-1725 Jan
^ SI. 28- 7-1727 Jannigje
« s SI. 8-10-1730 Hendrikske

Wij vonden ook een Teunis Hermense Ottervanger (II), die geboren kan zijn
tussen 1715-1720. Hij huwde SI. 3-12-1744 met Catharina de Wilde uit Gorin-
chem. Uit dit huwelijk :

fü SI. 24-1-1745 Hermen
^ SI. 29-5-1746 Hendrifc
« SI. 21-1-1749 Cornelia
^ SI. 21-3-1751 Jannigje

In 1752 verhuisde de familie naar Gorinchem (niet in poorterboek te vinden!),
alwaar nog geboren werden :

Geertruy fa Gorinchem 18-11-1753 Getuige Geertruy Ottevanger
Hendriks ~ „ 14-11-1755
Maasje « s „ 16-10-1757
Teunis ~ „ 11-11-1761
Catrina « - „ 22- 7-1764

Nu wij toch in Gorinchem gekomen zijn, wij vonden hier nog :
Jacobus Ottevanger gehuwd met Adriana van der Wiel

Hun kinderen waren :
Geertruy s s 14-11-1753 getuige Ariaantje Boon
Willemijntje ^ 29-10-1755
Willem ^ 15- 5-1757 volgt direct
Adriana « 14- 9-1759
Jacoba ^ 31- 3-1762
Klara -~ 13- 1-1765

Willem « s 15-5-1757 ging 23 Oct. 1792 naar Barendrecht. Hij overleed daar
23-5-1841. Hij was kleermaker. Hij huwde 3 maal :

8- 6-1794 Willemina Roodenburg uit Leiden.
1- 2-1802 Jaantje Roos uit Charlois.

11-11-1804 Willemina v. Oudheusden uit Mijnsherenland.
Uit het eerste huwelijk was er een zoon : Jacobus, die eveneens kleermaker was,
geb. Barendrecht 20-6-1798. Hij huwde 12-11-1820 Maria Nijman, uit Rijsoord.
Uit dit huwelijk waren de volgende kinderen :

Anthonie Q Barendrecht 26-7-1823
+ Batavia 10-8-1848

als matroos op Z.M. fregat .,Ceres"
Willem O Barendrecht 26-11-1829

kleermaker en nachtwaker, huwde * 1-3-1850 Trijntje Lagendijk uit Ridderkerk.

Keren wij terug naar Sleeuwijk, na dit Barendrechtse intermezzo.
Als 4e tak vinden wij :
Beerend Jans Ottervanger, die in SI. huwde op 27-3-1695 met Gijsbertje Hen-
dricks van Tricht, dr. van Hendrik Floren en Anneke Pietersdr. Hij was 1-4-1711
schepen van Sleeuwijk. Zijn kinderen waren :

Hendrik O SI.
Ri Werkendam (door absentie predicant te SI.) 22-4-1703
~ SI. 7-10-1708 (men is vergeten de naam in te vullen!)

Als laatste te behandelen tak (No. 5)) volgt nu
I. Anthony Ottervanger ondertrouwde te Werkendam 6-4-1731 met Teuntje Bag-

german. Van 1744—1761 was hij schepen in Sleeuwijk, in 1761 was hij president-
schepen te Sleeuwijk. Hij had 8 kinderen, waarvan er slechts drie Ottevanger
geheten waren, de vijf anderen Swart. Een raadselachtig iets, mogelijk waren
de pillegiften groot! Wij vonden in de archief-stukken :
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( t na enige dagen)
Willem Swart ^ SI.

Aart Ottevanger ~ SI. 16-12-1731, get. Jannigje Ottevanger
Aart Ottevanger ~ SI. 11- 1-1733, get. Cornelis Ottevanger
Floris Ottevanger ~ SI. 23- 1-1735, get. Lijsbeth en Bastiaan

Baggerman (Ziellb)
Cornelis Swart «^ SI. 17- 2-1737, get. Jannigje Ottervanger en

Jan Swart
Elisabeth Swart ~ SI. 13- 3-1740, get. Lijsbeth en Bastiaan

Baggerman
Rokis Swart ~ SI. 21- 5-1742, get. Willem Swart en Cornelia

Francina v. Tilborgh
16- 2-1744, get. Jan Swart en Cornelia

Francina Tilborgh
Jan Swart ~ SI. 3- 4-1747, get. Willem Swart en

Cornelia Francina v, Tilborgh.
Het geslacht Swart wilde dus persé een stamhouder. Wij vonden ook nog :
„Aert Rokussen Ottevanger (schepen in 1705—1719 en 1720) woonende tot
Sleeuwijk is in de maand van Mey 1698 getrout met Dorothea Swart varende
op een plijtschip. Impost 3-0-0."
Is deze Dorothea Swart als Dorete Ottervanger de doopgetuige op 11-1-1733?
(Zie boven.) Het waren Aart en Floris, die het geslacht voortzetten.

Ha. Aart Ottevanger ~ SI. 11-1-1733 huwde aldaar op 23-5-1767 met Anneke
Spandonck uit Almkerk. Hun kinderen waren :

ïü SI. 10- 4-1768 Teuntje, get. Floris Baggerman en Lijsbeth de Vries
« i SI. 24- 9-1769 Antonie, get. Dorothea Vissers
« SI. 18-11-1770 Antonie, get. Dorothea Vissers volgt III
« SI. 29- 5-1774 Elisabeth.

Ilb. Floris Ottevanger ;=- SI. 23-1-1735 huwde aldaar op 24-11-1776 met Maria
Barm of Berm uit Almkerk. Hun kinderen waren :

^ SI. 9-11-1777 Antonie
ï~ SI. 2- 5-1779 Jannigje
^ SI. 30- 3-1782 Teuntje
« SI. 30-10-1785 Lijntje

III. Antonie Ottevanger huwde te Sleeuwijk 1795 met Cornelia Havermans.
Uit dit huwelijk zes kinderen, allen meisjes, zodat de naam verloren gaat.

O
ooooo

SI.
SI.
SI.
SI.
si.
si.

7-7.4796 s
23-5-1798 s
30-3-1800 =
25-4-1802 ~

5-8-1804
3-3-1805

s 10-7-1796
» 27-5-1798
a 6-4-1800
- 2-5-1802

Anneken
Kaatje
Elisabethjen
Cornelia
Maria
Teuntje.

Thans als 6e en laatste tak het geslacht van
JAN AARTS OTTEVANGER.

Hierbij komt tevens een interessante puzzle voor, die voorlopig, ondanks ijverig
ispeuren, niet op te lossen valt.
Stam 6. I. Jan Aarts Ottevanger huwde met Margje Rokes Campsteeg uit Hardings-

veld. Zij ondertrouwden op 21-5-1730 te Steenwijk.
Hun kinderen waren :

Gorinchem ;s~ 11-3-1731 Dora, get. Gerrit Swart en
Arjaantje de Pels

Gorinchem ?5^ 28-5-1732 Dora, get. Toon Ottevanger
en Teuntje Baggerman.

Allereerst zien wij als getuigen de reeds bekende namen Swart. Toon ^^ Anthony
Ottevanger ~ tak 5 en Baggerman en deze Jan Aarts was dus familie, althans een
goede bekende van de Sleeuwijkse Offeyanper-geslachten. In de Opijnense B-stam
vonden wij :

Aart Jansz. den Otter huwde eind Maart 1719 (ondertrouw 2-3-1719) te Opijnen
met Adriana Rokusse Kampsteeg uit Hardingsveld. Wij kunnen dus zeggen.hier huwen
twee zusters met resp. een ,,Ottevanger" uit Sleeuwijk en een „Otter" uit Opijnen.
Maar in Hardingsveld is geen geboorte van Margje Rokes Campsteeg te vinden,
wel die van Margje Theunisse Campsteeg, zodat hier geen sprake is van zusters, maar
van nichten, hetgeen ook bij nader onderzoek werd bevestigd.
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Maar voor ons is nog steeds deze vraag open : Kan de Opijnense naam „den Otter"
in het land van Altena overgaan in „den Ottervanger"', om via Ottervanger in „Otte-
vanger" te eindigen ? In later tijd hebben wij dit kunnen aantonen, maar dat is in ±
1750 in Hardingsveld. (Zie „Ons voorgeslacht" V, 1950, p. 100/101.) Dit behoort bij
de behandeling van de B-stam.

Wij hebben in dit artikel onze gegevens van de takken uit het land van Altena ge-
geven. Gaarne stellen wij uitgebreidere gegevens, ook uit rechterlijke archieven, ter
beschikking van in de Otter-sibbe geïnteresseerden.

Oss, Dr. Hermanslaan 5, Dec. 1953. A. OTTEVANGER.

NASCHRIFT.
In Dorst bij Breda woont (1953) een golf-professional Jan Ottevanger, Zonder iets

van deze man af te weten, bewaarden wij : hij is óf van de A-stam, öf van de B-stam,
alleen om onze theorie op de proef te stellen. Men informeerde eens voor ons en nu
bleek het volgende.

Grootvader : Arie Ottevanger, geb. te Zevenhuizen.
Vader : Gerard Ottevanger, geb. 1884 te Zevenhuizen,

gehuwd met Catharina Hoek.
fan, bovengenoemd, geb. 1933 te Noordwijk, gehuwd met Dirkje Plug.
Ook deze Ottevanger is dus „ingelijfd". Behoort tot de A of Sleeuwijkse tak 2, Va,

die 1786 naar Zevenhuizen ging.
Ook het bekende molenbouwersgeslacht Ottevanger uit Moercapelle zal wel tot de

A-tak behoren, hetgeen wij evenwel nog niet nader onderzochten. A. O.

DE UNIVERSITEITS-BIBLIOTHEEK TE AMSTERDAM EN
DE GENEALOGIE

In verschillende Nederlandse bibliotheken bevinden zich verzamelingen
van manuscripten, waarvan het bestaan en de inhoud veelal weinig of
niet bekend is buiten de betreffende bibliotheek, en die toch een bekend-
heid in ruimere kring zeer zeker verdienen. Zo bevindt zich in de Biblio-
theek der Universiteit te Amsterdam (Singel 421) een collectie hand-
schriften, betrekking hebbende op genealogie en heraldiek van zeer uit-
eenlopende aard en ouderdom. Door de welwillendheid van Mej. Dr.
Kluit, hoofd van de handschriftenkamer, was het mij mogelijk een af-
schrift te maken van de namen, welke in de geschreven inventaris voor-
komen, om deze in ons maandblad te publiceren. In het eerste deel ver-
meld ik enkele handschriften, welke of voor meerdere geslachten, van be-
lang zijn, of slechts op een enkel persoon betrekking hebben, terwijl in de
alphabetische lijst de jaartallen aangeven, uit welk jaar het handschrift
stamt. De afkorting k. betekent kwartierstaat, p. parenteel.

1. Quartiers généalogiques (meerdere geslachten, 85 pag.).
2. Genealogische aantekeningen, door }an Bernard van Yseldijk.
3. Stamlijsten van verschillende geslachten (idem). •
4. Aantekeningen betreffende het testament van Piet Jansz., overleden

rond 1504, priester in de St. Pancraskerk.
5. Testament van Francis Knightley (in het Engels, 1571).
6. Verklaringen van schepenen van Montfoort betreffende Marycken

Hendriks, weduwe van ]an Aerts (1592).
7. Memorie betreffende een majoraat Hellemans, van de hand van P.

C. Hooft.
8. 10 Wapentekeningen.
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9. Familiewapens op de portamenten der balustrade van de Nieuwe
kerk te Kampen.

10. 2 Wapenbrieven voor de familie Parker, door Engelse wapenkonin-
gen afgegeven in 1563 en 1589; (cf. Wapenheraut).

van den Akker; van Baelde; van Beaumont; Beets; Beuningen; Beyer;
Beynen; van Bleiswijk; Blom; Boel; Brederode; Broekhuizen; Buyck;
Buys (144 pag); Casteleyn; van der Chys; Cob(b)ault; Compostel; Cos-
son; van Dam (van Isselt); de Bary (Adam); Hesselt van Dinther;
Duivensz (en wapen, 1666); van Eys; Fabricius (1697?); Gaudio; Bal-
thasar Gérard; Geus Gillissen (1620); van der Goes; de Gijselaar; van
Haastrecht; Helsdingen (naamregister); van Hengst(k); huwelijks voor-
waarden van HoeA: en Comelia Loosveld, Amsterdam, 1624; Holstein
(1640); Hondius (1815); van Hoogstraten (1770); van der Hoop; Ho-
vius (1840); de Huybert (wapen); Jacob ]ansz; Pieter Jacobsz. etc. 17/
18de eeuw); Koenen; Lampsius (1544—1730) van Limborgh (1600, ju-
risten); Lynden van Sandenburg (16k.); Momma; Noodt (1860); Ock-
huizen; van Orten, alias de Paeer; Ortt; Perponcher; de Pesters (1866);
Ploos van Amstel; Potgieter; Raecx; Rosen(s), benoeming 1677; Schras-
sert; Stant (1700); Storm van 's Gravesande; Tulling en Fontijn, testa-
ment, 1808, Adam); Twickel; Verbolt, testament, Nijmegen; Vermeer;
van Vossen; Wassenaar; van de Water (1657—1765); Westrhenen van
Themaat; Dirk van Wisselt en Maria van Breugel, p.; Wittebol, 1621 —
1754; Wittenhorst; Wolters; Barchman Wuytiers.

Amsterdam. Mr. J. W. F. X. DE RIJK.

Voor belanghebbenden stel ik gratis beschikbaar: Een oude familiebijbel, gedrukt
te Amsterdam, 1761 bij Ph. Losel etc. In deze bijbel bevindt zich (ingeplakt) het „Ge-
slachtregister van fohannes Kreukniet, zoon van Pieter Kceukniet en Adriana Karremans,
geb. te Ouderkerk aan den IJssel op den Uden April 1788 en gehuwd op den Uden
November 1818 met Maria Margaretha Vermijne, dochter van Cornelis Vermijne en
detje Badijs, geboren te Rotterdam op den 5den February 1796".

Hieronder volgt dan een lijstje met de namen der kinderen in de periode 1819—1838.

P. A. HARTHOORN
van 't Hofflaan 16. Amsterdam-Oost.

Wij vernemen de geboorte, op 25 Februari 1954, te Breda van
Machteld Maria Willenden, dochter van de Heer en Mevrouw L. C. ƒ.
M. Knitel-Jansen.

Aan de gelukkige ouders onze hartelijke gelukwensen bij de geboorte
van hun eerste dochter.

Amsterdam, Maart 1954. 'W. R.
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HOE VINDT MEN ZIJN DUITSE VOOROUDERS?
door

KARL EGBERT SCHULTZE
Redacteur der Niederlëndische AhnengemeEnschaft, Hamburg

De lezingen, welke ik in September 1953 voor de meeste uwer afdelin-
gen heb gehouden en vooral ook de daarbij aansluitende levendige vra-
genuurtjes, hebben de noodzaak naar voren gebracht van een handleiding
voor hen, die heden ten dage in Duitsland onderzoekingen willen ver-
richten. Op de dikwijls uit de toehoorderskring vernomen wens heb ik
daarom gemeend, met gedeeltelijke herhaling van mijn betoog, een korte
handleiding hiervoor te moeten samenstellen.

Het belangrijkste is om te beginnen met een juiste vaststelling van de
gezochte plaats van onderzoek. Men gebruike daarvoor een aardrijks-
kundig woordenboek en een atlas, beide het beste van wege de grotere
uitvoerigheid van duitse uitgevers. Daarbij moet men zich aan de hand
van het aantal inwoners, een beeld vormen van de grootte der betreffende
plaats. In gevallen van twijfel schrijft men: ,,An das Evang. (Kathol.)
Pfarrant in oder für Xdorf"; de post doet dan wel zijn plicht. Men ver-
zuime echter nooit de religie te vermelden, te meer daar tegenwoordig
vaak de oude lutherse en gereformerde kerkregistrs b.v. bij een sedert
enige tijd samengevoegde gemeente bewaard worden.

De kerkboeken berusten n.l. in Duitsland in beginsel in iedere pastorie,
slechts bij uitzondering in de archieven. Zo'n uitzondering vormt echter
de Rijnstreek: nagenoeg alle kerkregisters uit het Rijnland zijn tesamen-
gebracht in „Personenstandsarchiv I, Liblar/Bez. Köln, Schloss Gracht".
Is dit toevallig eens niet het geval, dan zal 'Liblar' of de aangeschreven
pastorie zeker bereidwillig mededelen tot wien men zich wenden moet.
Van de belangrijkste gebieden van oorsprong uwer duitse voorouders is:

Rheinland overwegend katholiek
Hessen en Waldeck overwegend gereformeerd
Ostfriesland overwegend gereformeerd
Oldenburg overwegend luthers
Niedersachsen (Hannover) overwegend luthers
Westfalen overwegend katholiek

Natuurlijk hebben ook in Duitsland niet slechts de grootste steden
veelal kerken van verscheidene geloofsgemeenschappen, zoals die zich
door de hier onmogelijk weertegeven geschiedenis van de plaats, de land-
streek of de dynastie vaak ontwikkeld hebben.

Bij alle gevallen van twijfel en natuurlijk speciaal voor alle burgerlijke
bronnen wende m enzich tot het desbetreffende staatsarchief, dat onge-
veer overeenkomt met een nederlands rijksarchief, slechts hiervan in
Duitsland afwijkend, dat elke provincie of elke bondsstaat vaak meer dan
een staatsarchief heeft. Deze situatie vloeit voort uit de vele veranderin-
gen binnen de staten, juist in de laatste 1 x/i eeuw. Voor een Nederlandse
onderzoeker zullen hoofdzakelijk de volgende staatsarchieven in aanmer-
king komen, waarvan hij bij de juiste kennis van zijn te onderzoeken
plaats (zie boven) snel het benodigde zal weten uit te zoeken.
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Niedersachsen: • Aurich
Bremen
Hannover

Oldenburg
Osnabrück

Wolfenbüttel

Düsseldorf
Munster i.W.
Koblenz
Speyer
Darmstadt
Marburg

Wiesbaden

voor Ostfriesland
stad en land Bremen
het grootste deel de pro-
vincie dus zonder de spe-
ciaal genoemde gebieden
van Niedersachsen
het oude land Oldenburg
het regeringsgebied Osna-
brück
het oude • land Braun-
schweig
Rheinland
Westfalen
Rheinland

„ Pfalz
Rheinhessen
Hessen-Kassei en Wal-
deck
Hessen-Nassau

Nordrhein- Westfalen:

Rheinland-Pfalz:

Hessen:

Daarnaast kunt U bijna in iedere stad een stadsarchief vinden, waar
o.a. de zo belangrijke Burgerboeken (voor zover voorhanden) en de veel
gevraagde lijsten van raadsleden en burgemeesters bewaard worden.
Voor zulke archieven, voor de oude graafschappen en dergelijke gebie-
den, voor vorstelijke families of landsheren, voor firma's of families moet
men zich tot het betreffende staatsarchief richten. Over al deze z.g. privé-
archieven bestaat geen overzicht van geheel Duitsland. Om hier op de
soms bij particulieren uitgegeven, of soms allang achterhaalde drukken
voor dit begrenste gebied in te gaan, zou nauwelijks enig nut kunnen heb-
ben. Voor zover verkrijgbaar gebruikt men hiervoor met veel profijt:
,,Minerva"-Handbücher, 2. Abteilung Die Archive, Berlin & Leipzig
(Walter de Gruyter & Co) 1932. Men moet echter nu natuurlijk, na twee
decenia van totale omwentelingen, ermee rekening houden, dat veel
ervan achterhaald en veranderd is. Op een voorbeeldige publicatie moet
in deze samenstelling nog gewezen worden, n.l. op het in 1952 te Düssel-
dorf verschenen: „Inventar der Quellen zur Westfalischen Geschichte im
Staatsarchiv Düsseldorff" door E. Dösseler. In werkelijkheid bevinden
zich grote gedeelten van de oude archievalien der tegenwoordige west-
faalse graafschappen Berg, Mark en Ravensberg niet in het westfaalse
staatsarchief, maar te Düsseldorf, daar deze gebieden vroeger geheel of
volgens regeringsindeling tot het Rijnland behoorden. Overigens bestaat
er nog geen overzicht van de inhoud der duitse staatsarchieven, zoals
die zojuist op zo'n voortreffelijke wijze voor Nederland is samengesteld.

Verder bestaat er vanaf op z'n laatst 1 Januari 1876 voor het gehele
vroegere rijksgebied in elke grotere plaats (minstens een) burgerlijke
stand (Standesamt).' De kleinste plaatsen vormen met de nabijgelegen
grotere één gemeente. Alle Burgerlijke Standsregisters van het Rijnland
zijn echter eveneens bijeengebracht en wel in het „Personenstandsarchiv
I" (sic!), Oberehrenbreitstein (Post Koblenz-Niederberg).

De tijdens de franse tijd, meestal van 1811—1814, aangelegde registers
van de Etat civil zijn over 't algemeen beduidend uitvoeriger en ook
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nauwkeurier dan de kerkregisters over die zelfde periode. Zij zijn gro-
tendeels behouden gebleven en berusten meestal in het Gemeentehuis,
soms echter ook bij de plaatselijke pastorie (katholiek of evangelisch).
Dit is overal daar zo, waar destijds bij gebrek aan een ander geschikt
persoon de geestelijke de functie van burgemeester moest vervullen. Voor
de Rijnstreek bevinden zich ook deze registers grotendeels in Oberehren-
breitstein. Vanzelfsprekend is het in vele gevallen dringend aan te raden,
de desbetreffende, in het land verkrijgbare literatuur erbij te halen. Daar-
voor een paar kleine aanwijzingen. Voor adelijk geslachten slaat men
in de eerste plaats de wereldberoemde „Gotha" en een Adelsboekje op,
zowat de modernste is van Kneschke. Alle naamsvermeldingen — zowel
van Adel als van Burgerij — in de duitse genealogische literatuur geven
de zeer aan te bevelen „Spohr'schen Quellen" (Verlag Degener & Co.)
zodanig weer, dat op de minstens 100 gedrukte stukken (en in de laat-
ste delen aangevuld tot 150 kerkboeken) een algemeen register gegeven
wordt. Er zijn tot op heden 12 delen op deze wijze verschenen, de 13-de
staat op punt te verschijnen. Voor de burgergeslachten moet verder nog
het „Deutsche Geschlechterbuch" vermeld worden, ook een standaard-
werk van wereldbetekenis, waarvan tot op heden 119 delen zijn ver-
schenen en dat vanaf 1954 met telkens verschillende delen per jaar weer
zal verschijnen. Bijna alle burgerlijke wapens heeft .Kenfenheuer' ed.

. 1937 uit ongeveer 170 wapenboeken en dergelijke werken alphabetisch
samengesteld. Men kan over 't algemeen zeggen, dat voor een in dit werk
niet voorkomende familie nauwelijks ergens anders een wapen te vinden
is, mits het niet eerst kort geleden werd aangenomen.

Het grote aantal genealogische handboeken en speciaal ook tijdschrif-
ten op te noemen, is welhaast onmogelijk. De laatsten zijn bijna zonder
uitzondering aanwezig in de bibliotheek der vereniging, waar ieder lid
inlichtingen uit kan krijgen en ook kan lenen. De belangrijkste genealogi-
sche wil ik hier nog met hun adressen en arbeidsterreinen noemen. Hier
moet echter voor belangstellenden direct worden medegedeeld, dat bij
lange na niet allen aan leden van andere verenigingen een onbeperkt
recht tot stellen van vragen verlenen. Men moet er zich zo nodig eerst
van vergewissen, of er in het bestaande ruilverkeer ook een wederzijds
recht tot stellen van vragen begrepen is, of slechts een tijdschriftenruil
(inlichtingen hierover verstrekt het secretariaat. Red.). Daarnaast zal
natuurlijk een bescheiden vraag van niet te grote omvang zeker niet zon-
der vriendelijk en vaak ook nuttig antwoord blijven. Op deze wijze staan
ter beschikking :
Hessen-Darmstadt — Hessische Familiengeschichtliche Vereinigung,

Darmstadt, Schlqss, Staatsarchiv.
Hessen-Kassei und Waldeck — Gesellschaft für Familienkunde in Kur-

hessen und Waldeck. Geschaftsführer: Karl Willi Damm,
Kassei, Kattenstrasze 12.

Hessen-Nassau — Familienkundliche Gesellschaft für Nassau und
Frankfurt. Geschaftsführer: Dr Ulrich Lampert, Frank-
furt/M — Höchst, Loreleystrasze 3.

Nederlanders naar Duitsland getrokken — Niederlandische Ahnenge-
meinschaft e.V. Hamburg 1, Lange Mühren 9.

Oldenburg — Oldenburger Gesellschaft. für Familienkunde. Leiter: Dr
Walter Schaub, Oldenburg i.O., Damm 43.
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Ostfriesland — Ostfriesische Landschaft, Abt. Familienforschurig,
Aurich/Ostfriesland.

Rheinland — Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde e.V., Ge-
iSchaftsführer: Dipl. Bibl. Hugo Schiinemann, Bonn/Rhein,
Kaiser Friedrichtstrasze 3.

Westfalen — Westfalischer Bund für Familienforschung, Munster i.W.
Fürstenbergstrasze 1—2, Staatsarchiv.

Tot slot uit jarenlange beroepservaring nog een paar kleine tips voor
Uw onderzoek.
1. Gebruik zoveel mogelijk een schrijfmachine.
1. Stel elke aanvraag zo kort — en zo duidelijk en overzichtelijk moge-

lijk op. Aan de andere kant mogen natuurlijk bronvermeldingen niet
weggelaten worden.

3. Gebruik zoveel mogelijk de genealogische tekens, zoals ze in Duits-
land zijn ingeburgerd: * geboren), «=; (gedoopt), oo (gehuwd),
f (gestorven), LJ (begraven).

4. Vermijd jaarvermeldingen als ± 1798; dat begrijpen de meeste duit-
sers niet (vergelijk het f teken voor gestorven). Schrijf in plaats
daarvan „urn 1798".

5. Rekent U erop dat U bijna altijd een acte krijgt, die meestal DM.
1.— per stuk kost, en dat veelal ook kosten voor onderzoek gevraagd
worden, die DM 3.— per uur van onderzoek bedragen.

6. Verklaar U tot betaling der geheven kosten van te voren bereid,
(eventueel tot een bedrag van DM).

7. Sluit bij iedere aanvrage een internationale antwoordcoupon in. Ver-
enigingen en privé personen moet men er eigenlijk twee zenden, om-
dat deze vaak in Uw eigen belang Uw schrijven naar iemand toe-
zenden die beter op de hoogte is, of van deze zelf de inlichting voor
U aanvragen.

8. Betaal bij overmakingen langs wettelijke weg over de bank DM 1.—
tot DM 2.— meer dan wordt gevraagd. De duitse banken zijn n.l.
gedwongen de ontvanger hun eigen kosten en leges af te trekken,
wat bij kleine bedragen voor de ontvanger zeer pijnlijk is en hem
zeer boos kan maken (van de betaalde DM 3.— krijgt hij gewoonlijk
ongeveer DM 1.50 uitbetaald).

9. Denkt U er echter ook aan, dat beroepsgenealogen van hun werk
leven moeten en daarom nauwelijks in staat zijn, U kosteloos met

• raad en daad terzijde te staan.
10. Vergeet U ook niet iedere behulpzame een bedankje te sturen. Hij

verheugt zich dubbel, als hij weet dat U ingenomen was met zijn be-
richten en dat ze U werkelijk van nut waren.

Als U deze „tien geboden" opvolgt, zal het Uw onderzoek ten goede
komen. Aan veler mislukking ligt een of andere kleine nalatigheid ten
grondslag.

(Vertaling: F. Renssen)
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BOEKBESPREKING

Van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen mochten wij de vol-
gende publicaties ontvangen.

F. M. Hendriks, Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken,
de registers van aangegeven lijken enz. in Overijsel, dagtekenende van
vóór de invoering van de Burgerlijke Stand. 1952, 133 blz.

De Heer Hendriks schreef een inleiding waarin hij meedeelt op welke wijze de ge-
noemde boeken in bezit van het Rijksarchief te Zwolle zijn gekomen. Voorts behandelt
hij ontstaan en aard van de registers in Overijsel. Het oudste trouwboek van ons land
bevindt zich in het Gemeente Archief van Deventer en dateert van 1542. Een uitvoerige
beschrijving met toelichtingen wordt gegeven van de thans in het Rijksarchief aanwezige
doop-, trouw- en begraafboeken. In toegevoegde bijlagen zijn de nog bij de verschil-
lende kerken berustende registers vermeld. De nieuwste aanwinsten zijn opgenomen,
zodat men een duidelijk overzicht krijgt van hetgeen in Overijsel voorhanden is.

A. Pathuis en E. ]. Werkman, Beschrijving van de doop-, trouw- en
begraafboeken, enz. in de provincies Groningen en Drente, dagtekenen-
de van vóór de invoering van de Burgerlijke Stand. 1953. 124 blz.

De twee inleidingen behandelen de genoemde boeken met alle bijzonderheden daar-
over en op welke wijze zij in de beide Rijksarchieven kwamen. Tevens wordt een en
ander vermeld over de invoering van de Burgerlijke Stand. Een overzichtelijke be-
schrijving geeft aan welke registers thans in beide archieven te raadplegen zijn. Op
het Rijksarchief te Groningen wordt hard gewerkt aan de indicering van alle trouw-
boeken, waarmee men reeds voor de Hervormde gemeenten ver gevorderd is. Een index
op alle huwelijksakten, voorkomende in de registers van de Burgerlijke Stand van alle
gemeenten in de provincie Groningen, 1811 —1842, is gereed.

]. M. van de Venne, Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboe-
ken (overlijdensregisters) in de provincie Limburg, dagtekenende van
vóór de invoering van de Burgerlijke Stand. 1953. 150 blz.

Een inleiding geeft behalve een historisch overzicht van bovenstaande boeken, even-
eens een beeld van de bijzondere en vaak verwikkelde staatskundige toestanden in de
vroegere Limburg en de invloed daarvan op de kerkelijke gemeenten. Daarna wordt
een uitvoerige beschrijving van de registers van de Limburgse gemeenten gegeven. In
een bijlage zijn de registers vermeld, die nog in de kerkarchieven van de Ned. Herv.
Gem. in Limburg zijn achtergebleven.

De drie genoemde uitgaven voorzien in een behoefte aan goed verzorgde archief
inventarissen en zijn een belangrijke aanwinst voor elke genealogische bibliotheek. De
publicaties zijn verkrijgbaar bij het Ministerie van O.K.W. in Den Haag voor f4.50
per exemplaar.

C. Roodenburg.

} . de Brouwer, Buitenpoortersboek van Geraardsbergen van 1396 met
Bewerking. Gent 1954. Uitgave van het Oostvlaams Verbond van de
Kringen voor Geschiedenis. Documenten: No. 2.

De schrijver, wonende in „Het Land van Aalst" heeft zich deze voorzeker moeilijke
taak gesteld dit Poortersboek onder het bereik van de zoekers te brengen. Hij heeft
zich niet beperkt tot een eenvoudige copie, die alreeds zwaar genoeg zou zijn, doch
voegt eraan toe een bewerking op de voor- en familienamen en daar hij de niet-
alfabetische volgorde van het register heeft behouden, eveneens een register op de
plaatsnamen, teneinde het raadplegen te vergemakkelijken.

Voor de afstammelingen der Vlamingen en Walen in Nederland een boek, dat zij
niet moeten verwaarlozen, en waarmede de geachte schrijver ook Nederland aan zich
verplicht heeft.

67



Ons geacht medelid, de Heer D. G. E. Middelburg, Consul Generaal
der Nederlanden te Antwerpen stelt de resultaten van zijn onderzoekin-
gen in de archieven van Monster ter beschikking van onze leden door de
publicatie van Monster. Klapper op de Transporten van onroerende Goe-
deren, 1705—1722.

Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage.
Rechterlijk Archief, Ino. No. C-XV-30.
De klapper is volmaakt samengesteld : aan de familienamen zijn de voornamen toe-

gevoegd, met verwijzing naar de folio's van het Register.

De Heer Wojg Acnold J. Madiol, Box 309, Rural Route One, Grand Haven, Michi-
gan, USA, zond ons de door hem samengestelde :

Genealogy of the Madiol Family, 42 pag. fol. gestencild.
Deze genealogie zal voor vele Nederlanders belangrijk zijn, daar de familie Madiol

zeer verspreid over Nederland voorkomt.
Onder de leden komt o.a. voor de Moeder van de beroemde Leidse Hoogleraar in

de wijsbegeerte Bolland.
D'e familie stamt uit Doornik, waar de stamvader Pierre Nicolas, soldaat is in Staat-

sen dienst, gelegerd in deze Barrière-vesting.

Friedrich Gorissen. Kranenburg, Ein Heiligtum des Niederreins. 1953.
Dit fraai uitgevoerde boekje over Kranenburg en zijn Heiligdom, dat zo dicht aan

de Nederlandse grens ligt, heeft mij een gehele avond kunnen boeien. De schrijver
vertelt van de stichting van de burcht Kranenburg, de bouw van het eerste Heiligdom,
en van de latere kerk door Meester Gisbert van Xanten in het begin der 15e eeuw ;
over de Legende en het Heilig Mirakel ; alles verlucht met fraaie gravures, repro-
ducties van oude kaarten en oude schilderijen.

Men kan de Afdeling Gelderland te Arnhem benijden, dat zij zo dicht bij deze in-
teressante streek gelegen is om haar veel te kunnen bezoeken.

A'dam, Mrt. '54. W. R.

VAN DE PENNINGMEESTER
Voor een goede gang van zaken verzoeken wij U beleefd Uw contributie voor het

jaar 1954, groot minimum fl 7.50, zo spoedig mogelijk te willen overmaken op giro-
rekening 547064 t.n.v. de penningmeester der Ned. Gen. Ver. te Haarlem. U kunt dit
nog doen tot 1 April a.s., na die datum wordt over de verschuldigde contributie per
kwitantie beschikt, waarbij 50 cent inningskosten moeten worden berekend. Bespaart
U dus kosten en moeite door spoedige girering.

Vanwege de uitbreiding van al onze diensten zijn ook de verenigingskosten aanmer-
kelijk toegenomen waarvoor wij gaarne extra bijdragen zullen ontvangen ter bestrijding
van onze noodzakelijke uitgaven. Met aller steun zal de vereniging U steeds meer van
dienst kunnen zijn. Dit jaar zijn eveneens de drukkosten van ons maandblad „Gens
Nostra" weer verhoogd, zodat ook hiervoor gaarne extra bijdragen tegemoet worden
gezien. De redactie wil gaarne ons tijdschrift uitbreiden en elk wat wils bieden. Helpt
Ü hieraan mede door een extra financiële gift voor dat doel te storten. Vermeldt U er
dan bij, dat de bijdrage voor „Gens Nostra ' is bestemd, daar alle hiervoor binnen-
gekomen giften uitsluitend voor „Gens Nostra" zullen worden besteed.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor Uw medewerking.
C. ROODENBURG

Penningmeester N.G.V.
Van Eedenstraat 9, Haarlem
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TIJDSCHRIFTENREVUE
..Dofanahe"', documentatie familienaam Hessing, Jrg. II No. 1, Maart 1954, Secre-

tariaat : Hilversum. Hoge Naarderweg 17, inhoudende : Aankondiging van de Eerste
Jaarvergadering, te houden te Utrecht, 2 Mei 1954 ; Stamreeks II en III.

De Brabantse Leeuw, Maandblad voor de Gen.-Her. Sectie van het Prov. Gen. v.
Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Jrg. 3. No. 3, Maart 1954 : Het geslacht
van Broeckhuysen in Baronie en Markiezaat; Een grafzerk te Vierlingsbeek ; Het ruit-
vormig gearceerd ; Geneal, Wagemakers ; De naam Bollaert.

De Limburgse Leeuw. Orgaan tot bevordering van de studie der genealogie en heral-
diek in Limburg, onder redactie van ƒ. /. M. H. Verzijl.

Van dit tijdschrift ontvingen wij drie nummers tegelijk, n.l. 2 Jrg. No. 3, Roermonds
Nummer : Genealogie Van Dulcken ; Gedenkwaardige Limburgers : Guil. Ant. van
Pallandt; Korte beschrijving van wapens, bijna overbodig door de bijgevoegde fraaie
wapenkaart in kleuren.

2e Jrg. No. 4, Jan./Febr. 1954 : Geneal. Boermans ; Crets ; Kwartierstaat C/ara de
Vreede; fan Jacob Cyrus ; „Wie was „de Waelsche Juffer ?"

2e Jrg. No. 5 : Geneal. „De Bretonné" ; Familie- en huisnamen te. Maastricht: Wy-
nants ; Van den Hove totten Overhuysen ; De Spaanse beeldhouwer Pedro Relino.

De Stichtsche Heraut, 3e Afl. Febr. 1954 : Verslag van de bijeenkomst der Utr. afd.
v. d. N.G.V. op Donderdag, 21 Jan. 1954 ; Mr. W. Eldering-Niemeyer. Een greep uit
het verleden van een drietal huizen aan de Oude Gracht te Utrecht; Dr.H. Kits Nieu-
wenkamp. De Wijkse Levensboom ; Grafzerkregistratie.

Ons Amsterdam, maandblad gewijd aan de Hoofdstad des lands. 6e Jrg. No. 2, Febr.
1954 : H. W. Alings. De onvolmaakte toren ; Daniël Willink. De Amstel ; B. de Ridder.
Iets over de wijken en buurten, enz. van Amsterdam ; A. M. van de Waal. Arti et
Amicitiae ; /. H. Kruizinga. Een begrafenis met hindernissen (1754).

It Beaken. tijdschrift fan de Fryske Akademy, Jiergong XVI No. 1, Febr. 1954 ;
F. Tollenaere. Rasmus Rask en de studie van het Oudfries in Nederland ; Prof. Dr.
W. f. Buma. Forfyske ; Dr. G. A. Wumkes. Geheimsin yn 'e Jesaja-utliz fan C. Vitrin-
ga ; Dr. U. Tuinstra. Enige opmerkingen over het symbolum van Gysbert Japiex;
Chc. Stapelkant. Ynvaezje fan. „Gietersk" turfmakkersfolk.

De Speelwagen, geïll. tijdschrift in het bijz. gewijd aan de Hist. schoonheid, enz. in
Noord-Holland boven het IJ, 9e Jrg. 1954 No. 1 : o.a. A. Merens. De geloofsvervol-
ging te Hoorn ; A. Roozendaal. Een uitgebreide Westfriese familie „Ott".

Mitteilungen der Gesellschaft [ür Schleswig-Holsteinische Familienforschung und
Wappenkunde e. D. Kiel, Dez. 1953, Heft 6 : Georg Reimer. Verbreitung der Familien-
namen in Amte Rendsburg nach der Rendsburger Amtsrechnung von 1540; Dr. D.
Wichmann. Schleswiger Geburts- und Verwandschaftsbriefe des 18. Jahrhunderts.

Der Schweizer Familienforscher, Le Généalogiste Suisse, Jrg. 1953 : XX, Okt. No.
7/8 : C.Burckhardt-Sarasin. Die Patenkinder und Mitpaten des Johan Rudolf Forcart-
Weis ; La familie de Meuron.

1953; Dez. No. 9/10 : Idem; Dr. Lucienne Meyer. Bibliographie der schweizerischen
Familiengeschichte 1952;

1953, 31 Dez. No. 11/12 : Jakob Wickli-Steinegger. Vereinheitliche Schreibweise eines
toggenburgischen Familiennamens; Alfred von Speyr. Gefahrenquellen für Genealogen.

Amsterdam. Maart 1954. W. R.

DE BIBLIOTHEEK
Verschenen is de gestencilde catalogus van de bibliotheek der N.G.V. De catalogus

wordt van tijd tot tijd door supplementen aangevuld, die de bestellers van een exemplaar
zullen worden toegezonden. Bestellingen kunnen gedaan worden op girorekening No.
54 7 0 6 4 t.n.v. de penningmeester der N.G.V. te Haarlem, door storting van f0.75.

De Bibliothecaris, N. VERMAAK.
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JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
der Nederlandsche Genealogische Vereeniging

te houden op Zaterdag, 24 April 1954 te 15 uur in een der zalen
van Hotel de Bijenkorf, Prins Hendrikkade 37 (tegenover het

Centraal Station) te Amsterdam.

A g e n d a :
1. Opening door de Voorzitter.
2. Notulen der vorige Algemene Vergadering.
3. Ingekomen stukken.
4. Jaarverslag van de Secretaris.
5. Jaarverslag van de Penningmeester.
6. Verslag van de Kascontrole-commissie.
7. Begroting voor 1954.
8. Benoeming nieuwe Kascontrole-commissie.
9. Voorstel van het Hoofdbestuur tot uitbreiding van het Hoofd-

bestuur met twee leden, waarbij als candidaat voor de functie
van Penningmeester wordt gesteld de Heer W. A. Slingerland
in de plaats van de Heer C. Roodenburg, die deze functie wenst
neer te leggen, doch niet als hoofdbestuurslid aftreedt.
Voor de tweede plaats zal nog een candidaat worden gesteld,
respectievelijk kunnen candidaatstellingen voor beide plaatsen
bij de Secretaris worden ingediend tot voor het begin van de
vergadering.

10. Rondvraag.
11: Sluiting.

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.

In de Vergadering van het Hoofdbestuur der N.G.V. van 27 Februari
1.1. is besloten, dat onder deze rubriek zullen worden opgenomen de ant-
woorden der leden op de gestelde vragen, indien deze inzendingen leiden
tot definitieve resultaten, ter beoordeling van de Redactie.,

Naar aanleiding van bovenstaande wordt derhalve verzocht, de ant-
woorden op de vragen, met vermelding van het nummer, rechtsstreeks
aan de Redactie, Postbus 976, Amsterdam, te zenden.

I. LÖFSTEDT.
Wie kan mij gegevens verstrekken over Hans Löfstedt, die omstreeks 1782 te
Amsterdam woonde en aldaar is gehuwd ? Nadere gegevens in Holland niet
bekend, echter wel in Zweden.

Genealogiska Föreningen

70



Ha. DE GRIES.
Wie kan mij gegevens verstreken over Lucas de Gries, koopman te Amsterdam,
die op 29 Jan. 1692, na zijn definitieve vestiging te Hamburg, aldaar burgerrecht
verkreeg ? In aanmerking komen dus de data van burgerrecht in Amsterdam, zo
mogelijk zijn huwelijk aldaar, zijn geboorte, ouders, etc.

Ilb. Dr Braun te Kaiserlautern zoekt contact met personen of instellingen die zich
interesseren voor gezamenlijk onderzoek naar personen welke :
1. geëmigreerd zijn van de Pfalz over Nederland naar overzeese gebieden.
2. geëmigreerd zijn van Nederland naar de Pfalz.

KARL EGBERT SCHULTZE

III. KERSTENS.
Aangeboden aan hem of haar, die kan aantonen familie te zijn een pakje familie
paparassen en foto's van de familie Kerstens.

ANTH. P. VOGELPOEL

IVa. BERCKHOUT.
Gaarne inlichtingen over Maritgen Berckhout, geh. 5-12-1733 te Monnikendam
met Wybrand Jansz. Schaap (waarschijnlijk 2e huwelijk).

IVb. MARS.
Dirk Jansz. Mars (heeft kerkgraf), geh. Ie 12-1-1700 te Monnikendam met Neeltje
Cornelis (Kes?) 2. 3-4-1704 met Maritje Gerrits v.d. Velde.

IVc. VISSER.
Claas Huyberts (de) Visser (de Oude) geb. Monnikendam 16-1-1670, geh. 30-4-
1693 met Grietje Seymons van Yedam (Edam).

IVd. VOS.
Mens Gerrits Vos, geh. Monnikendam 3-12-1712, met Geertje Cornelis van Santen,
waarschijnlijk dochter van Cornelis Jans van Santen en Maretie Cornelis Olij
(Kerkgraf).

IVe. BOOT.
Neeltje Jacobs Boot, geb. ± 1660—1670 geh. ^ 1690 met Gerrit Mens Vos.

Mej. C. J. KUYPER.

Va. WAALKENS.
Waar en wanneer werd de Schipper Marten Waalkens gedoopt, die op 14 Juni
1633 Burger van Emden werd en Participant was van de Oude Groenlandsche
Compagnie te Emden, opgericht in 1643.

Vb. KOK.
Waar en wanneer werd Christiaan Kok, zoon van Jan Hendrik Kok en Johanna
van Meurs gedoopt. Van Christiaan Kok is bekend dat hij in 1792 als jonge man
en ongetrouwd naar Oost Indië is vertrokken. Hij overleed op 13 Augustus 1793
in dienst van de Oost Indische Compagnie op zijn terugreis naar Zeeland aan
boord van het schip V o o r l a n d .
Op 19 Februari 1749 werden een Jan Kok en zijn Dochter Elisabeth vereerd
met het Burgerschapsrecht van Nijmegen blijkens extract-Raadsignaet berustende
onder mijn familiepapieren.
Omtrent deze Jan Kok en zijn Dochter Elisabeth is mij verder niet bekend.
Hoe is de familieverhouding tot de bovengenoemde Jan Hendrik Kok en Johanna
van Meurs, waarvan mij bekend is dat h u n huwelijk op 25 Februari 1748 te
Maastricht plaats vond.

J. H. E. COCK J.J.zn.

BEETS.
In mijn bezit bevindt zich een z.g. „Pinksterbrief", gedateerd 1792. geschreven
door Neeltje Pieter Beets, gericht aan haar eerwaarde Oom en Peet. Zij die
kunnen aantonen door afstamming bij deze brief geïnteresseerd te zijn gelieve
zich met mij in verbinding te stellen.

C. W. TIMMER, Stolwijkstraat 42, Amsterdam-W.
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BENOEMING VICE-VOORZITTER.

Het Hoofdbestuur heeft op 27 Februari j.l. in vergadering bijeen naast de Heer
A. de Haan mede tot Vice-Voorzitter benoemd het Hoofdbestuurslid, de Heer Mr.
E. H. Y. van Hees.

AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST.

Nieuwe leden :
1 W. van der Rest, Prinsenbolwerk 11. Haarlem.

358 N. Jonk, Deurloostraat 3 hs., Amsterdam Z.
1258 J. P. W. Bongaardt, Burgem. van Tuyllkade 122, Utrecht.
1259 Th. W. Kobes, Gen. Berenschotweg 66, Winterswijk.
1260 Ir. A. F. H. Blaauw, „De Wissel". Rijsbergen N.B.
1261 Ir. H. Ehrhardt, Transvaalstraat 3, Leeuwarden.
1262 D. H. G. van Bergen van der Grijp, Veenendaalkade 314, 's-Gravenhage.
1263 Mr. J. M. F. Eskens, Van Kretschmar v. Veenlaan 42, Hilversum.
1264 H. Loubert. Kummeriaedestraat 106. Geleen Lb.
1265 Raymond F. Dey, Harrison House, 153 Orton Road, West Caldwell, N.J., U.S.A.
1266 Feith, W.. Enkweg 29, Velp Gld.
1267 Mevr. A. J. van Steenbergen, Enkweg 29, Velp Gld.
1268 L. Hartman, Molenstraat, Zevenbergen.
1269 T. Mastenbroek, Kon. Wilhelminalaan 23, Maassluis.
1270 drs H. J. Bonda, Bergsingel 91. Rotterdam.
1271 D. Jordaan J.G.H.zn., Huize „De Bleeck", Haaksbergen.
1272 J. Booms, Oranjekade 1, Haarlem.
1273. W. H. Koomans, Huize „Wildhoef", Bloemendaal.
1274 Maurice Lang, 40 Chemin-Rue, Malmedy, België.
1275 Ned. Instituut voor Praeventieve Geneeskunde, Wassenaarseweg 56, Leiden.
1276 Justin. E. J. Hemmes, Carel Vosmaerstraat 26, Voorburg.
1277 W. M. de Ruiter. Rijnsburgerweg 151, Leiden.
1278 J. Kruizinga, Rijksstraatweg 130, Haren Gron.
1279 Mr. H. J. Steenbergen, Mattelierstraat A.O. 1, Groenlo.
1280 J. S. M. Tornga, B. 125a, Hien Gld.
1281 N. Th. Drent, Soendastraat l1, Amsterdam O.
1282 C. den Engelse, Ceintuurbaan 91, Bussum.
1283 W. A. Jansen, „De Ridderhof", C. 76, Wehl Gld.
1284 H. Hoogland, Wittevrouwensingel 40, Utrecht.
1285 M. J. van Haren, Chasséstraat 451. Amsterdam W.I.
1286 J. Roelfsema J., Moesstraat 45, Groningen.
1287 W. van der Waard, Leidseweg 130, Voorschoten.
1288 D'. F. Metz, Spoorstraat 13bis, Utrecht.
1289 J. Th. A. M. Strenge, Beneden Kerkstraat 99, Wespik N.B.
1290 H. J. A. van Duynen, Wassenaarseweg 159, 's-Gravenhage.
1291 J. N. Peters, Jan van Galenstraat 200hs„ Amsterdam W.
1292 E. Roskam, Peperstraat 1, Purmerend.
1293 Prof. Willebrord Lampen O.F.M., Wittevrouwensingel 26, Utrecht.
1294 K. J. Elderink, Kortenaerstraat 19. Enschede.
1295 J. Nierop Jr., No. 16, Schellinkhout N.H.

Adreswijzigingen :
205 L. C. J. M. Knitel, arts, Laan van Rasseghem 31, Breda.
457 C. de Bruin, Arnhemse Bovenweg 163, Driebergen.
756 B. C. Florusse, Laanweg 8, Amsterdam N.
787 P. Rotsteeg Jr., Villapark 6, Rotterdam N.
861P. E. van Welij, 2de Swëelinckstraat 141, 's-Gravenhage.
889 Mej. J. G. Sluyp, Kamerlingh Onnesstraat 10, Amersfoort.
982 D. van Tol, Amstelstraat 172, Amsterdam C.

1129 P. Doedens. Willemstraat 19, Oude Tonge.
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