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E. J. D. DE MUNCK f

Hedenochtend bereikte mij het treurige bericht, dat gisterenavond de
Heer E. ]. D. de Munck, Administrateur van de Contactdienst der Ned.
Geneal. Verg. van ons is heengegaan. Sinds 1947 beheerde hij de Con-
tactdienst met een ijver, toewijding en accuratesse, waarvoor vele onzer
leden hem dank weten. Ontelbaar zijn de contacten, die hij tussen de
leden tot stand bracht, en waarvan de meesten tot een vruchtbaar succes
leidden.

Op de vergaderingen kenmerkte hij zich, als een vlugge geest, die zich
op bijzondere wijze wist uit te drukken en daardoor steeds de volle aan-
dacht tot zich trok.

De N.G.V. mist in hem een harer beste medewerkers, die node gemist
kan worden in deze tijd van bijzondere opbloei, waarin hij zeker niet het
minste aandeel had.

Hij ruste in vrede.

Amsterdam, 24 Oct. 1954 W. D. H. ROSIER.



GENEALOGIE EN ERFELIJKHEID
door

Dr G. P. FRETS te Soesterberg

Enige tijd geleden toonde een jonge vriend mij de stamboom van de
familie die hij voor een broer in Indonesië gemaakt had. Het was een
fraaie, versierde stamboom. Het trof me, dat zoveel arbeid verricht was
en stellig ook met belangstelling ervoor.

Alle arbeid, die met belangstelling, met liefde, verricht wordt, heeft-
waarde. Zo ook de genealogie of geslachtkunde, waarvan de grondslag is
de kwartierstaat en de parenteel met zijn filiaties. De kwartierstaat is de
tabel van de voorvaders. En van elk der daarbij gevonden verst-verwij-
derde voorouderparen kan de uit hen gesproten parenteel worden nage-
gaan, d.i. de staat van hun gezamenlijke nakomelingen, waardoor een
overzicht wordt verkregen over ieders bloedverwanten in ruimere zin
(van Bemmelen, 1941).

De genealogie kan op breder basis geplaatst worden, n.l. op die van de
erfelijkheid. Heeft men belangstelling voor zijn familie, zijn geslacht, niet
alleen met het oog op de familienaam en het voorkomen van min of
meer uitblinkende vertegenwoordigers, maar met het oog op de erfelijk-
heid, dan moeten alle leden van de familie, mannelijke en vrouwelijke,
van de rechte lijn en zijliniën, er zoveel mogelijk bij betrokken worden.

Belangstelling voor zijn familie, zijn familiestamlijst, zijn geslacht kan
zich makkelijk verwijden tot belangstelling voor erfelijkheid. Er wordt
dan meer bereikt, want belangstelling voor erfelijkheid heeft een eigen
waarde, schenkt een eigen voldoening. Wie uit belangstelling voor ken-
nis, tot kennis nemen komt van zijn geslacht, is vatbaar om getroffen te
worden door de waarde van de erfelijkheid. Hij gaat dan ook op de
erfelijkheid zijn belangstelling richten en smaakt daarvan de voldoening,
een diepere, dan die de genealogie alleen schenkt. Hij begeeft zich op het
gebied van de lichamelijke en geestelijke erfelijkheid.

Ik wil hier de oogkleur, een voorbeeld van lichamelijke en het karakter
en de begaafdheid, voorbeeld van de geestelijke erfelijkheid, noemen.

1. De oogkleur vindt men maar zelden in de kwartierstaten van de
genealogie opgetekend. Toch is het een treffende eigenschap. In romans
vermeldt de schrijver ze soms nauwkeurig. De belangstelling er voor kan
makkelijk worden gewekt en men komt er toe, om zelf waarnemingen te
doen. Ook om er over te gaan lezen, want lectuur is op het gebied van de
genealogie en ook op dat van de erfelijkheid aantrekkelijk. Over erfelijk-
heid van de oogkleur zijn er uit de tijd vóór Mendel de onderzoekingen
van De Candolle en van Galton, beide geleerden van naam en goede
schrijvers. Het is een genot om deze boeken van omstreeks 1880 in
handen te hebben en er zich mee bezig te houden.

Van belangstellend waarnemer kunnen we tot deelnemer aan het erfe-
lijkheidsonderzoek worden. Er zijn hier nog moeilijkheden die om een
oplossing vragen. Bij de onderscheiding van de blauwe en de bruine
oogkleur treft het, dat er ook andere tinten zijn. De oogkleur is een voor-
beeld van discontinue variabiliteit. Als b.v. een van de ouders bruine
ogen heeft en de andere blauwe, kunnen er onder de kinderen zijn met
bruine en met blauwe ogen, ja als beide ouders bruine ogen hebben, kun-
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rien er ook kinderen met blauwe ogen zijn: er is dus discontinuïteit, het
een of het ander. Er is echter meer. Bij nauwkeurige waarneming blijkt,
dat blauwe ogen zelden zuiver blauw zijn, meestal is er ook enige gele
of geelbruine kleur, diffuus, of in streepjes en vlekjes, die om de pupil-
laire rand van de iris ligt. Er zijn irides met een volledige, min of meer
brede geelbruine ring om de pupillaire rand, het overige gedeelte is blauw,
Op enige afstand gezien is de oogkleur hier blauwgroen. Vooral Galton
is door deze verhoudingen geboeid. Hij noemt de bedoelde oogkleur
,,nazei" (geelbruin als van de hazelnoot) en spreekt over de kleine, maar
zorgelijke en moeilijke groep van deze ogen ("the small but troublesome
group of hazel eyes"). Het kan zijn dat deze oogkleur een variëteit is,
zoals blauw en bruin. Het aantrekkelijke van dit vraagpunt is, dat we al-
len er aan kunnen meewerken, om het op te lossen: het materiaal, d.z.,
de mensen, is om ons heen. De oogkleur is in de verschillende delen van
het land verschillend verspreid. Het gaat erom, om van de families de
oogkleur aan te tekenen en vast te stellen in welke mate er ook geel en
geelbruin aanwezig is.

Ik beschik in mijn materiaal over een familie, ouders en 14 kinderen
waar de moeder bruin-geel geringde (hazel) oogkleur heeft, de vader
een enkel geel puntje bij overigens blauwe oogkleur. Van de 14 kinderen
had er geen enkel zuiver blauwe ogen, ook geen enkel geheel bruine
(self colour) ogen.

2. Tot zover over stoffelijke, lichamelijke erfelijkheid. Nu over een
voorbeeld van geestelijke erfelijkheid en ook hier noemen we voor-mende-
listische onderzoekingen. De C&ndolle en Galton bestudeerden reeds de
erfelijkheid van intelligentie en begaafdheid (kunstzin) en meenden ze
uit hun waarnemingen te kunnen vaststellen. Ik noem hier nader Heij-
mans en Schopenhauer.

Heijmans is vooral bekend door de zogenaamde herediteitsenquete van
Heijmans en Wiersma. Als we dit onderzoek en de resultaten lezen,
waarbij ook uitvoerig de methode wordt vermeld, kan alweer de lust
bij hen, die zich met genealogie bezighouden, opkomen, om ook dergelijke
waarnemingen te doen. Dat kan ieder, die er wat tijd aan geven kan.
Men kan zich bepalen tot zo nauwkeurig en volledig mogelijke waar-
nemingen in eigen omgeving. Men kan ook om zich heen zien en andere
families in de kring van zijn belangstelling opnemen. Men blijft zo lief-
hebber, maar als de belangstelling ernstig is, gaat hier liefhebberij in
wetenschap over, krijgt ze wetenschappelijke waarde. De waarnemingen
kunnen door anderen voor verder gaande conclusies gebruikt worden.

Ook Heijmans is overtuigd van psychische erfelijkheid, d.i. van de
vele eigenschappen van de psyche, het bewustzijn, dus van verstand, ka-
rakter, temperament en wil.

Heijmans en Wiersma menen uit hun materiaal enigermate gelijkge-
slachtelijke overerving te kunnen afleiden. Zij vinden, dat de kans voor
de zoons om van de vaders over te erven, iets groter is dan van de
moeders en dat de kans voor de dochters om van de moeders over te
erven iets groter is dan vari de vaders.

De verschillende waarde van de erfelijkheid voor het nieuwe individu
van de persoonlijkheid van de vader en van die van de moeder is vaak
opgemerkt. Ik wijs daarvoor op de opvattingen van Schopenhauer en zijn
waarnemingen. Op grond van zijn leer meent Schopenhauer, dat bij de
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voortplanting de vader als actief principe (zeugendes Prinzip) voor het
nieuwe leven de wil levert, de moeder als ontvangend principe het in-
tellect en voor deze vooropstelling vindt hij de bevestiging in de erva-
ring. Goethe van wie de regels: ,,Vom Vater habe ich die Statur, Des
Lebens ernstes Führen, Vom Mütterchen die Frohnatur und Lust zu
fabulieren", algemeen bekend zijn, kan als voorbeeld gelden van de regel
van Schopenhauer. De boeken van Schopenhauec zijn een aantrekkelijke
lectuur. Behalve door waarnemingen van onszelf en eigen familie en van
anderen kunnen we ook door lectuur getroffen worden, zoals Schopen-
hauer- een hele rij voorbeelden uit de litteratuur geeft.

Het vraagstuk van de geslachtsverschillen, d.i. van de lichamelijke en
geestelijke eigenschappen, waarin man en vrouw verschillen, is ook in
onze tijd belangrijk en is in zijn draagwijdte nog steeds in discussie.
Laten we daarom het bestaande ervaringsmateriaal met onze eigen waar-
nemingen vergroten.

Het voorbeeld van de regel van Schopenhauer, dat ik hier noemen
wil is Chateaubriand (Franc-Réné de, 1768—1848). Deze winter las ik
„Les Mémoires d'Outretombe"; ze zijn zijn „Mémoires de ma vie". Mij
boeide vooral de eerste band, waarin Chateaubriand uitvoerig over zijn
eerste levensjaren, zijn ouders en familie schrijft. Mijn opmerkingen over
oogkleur aanvullend vermeld ik wat Chateaubriand van de oogkleur van
zijn vader meedeelt: ,,M. de Chateaubriand (Pére) était grand et sec, il
avait Ie nez aquilin, les lèvres minces et pales, les yeux enfonces (diep-
liggend) petits et pers (blauwgroen) ou glanques (zeegroen) comme
ceux des lions ou des anciens barbares ". Een nauwkeurige beschrij-
ving, voor ons om een voorbeeld aan te nemen. We hebben hier bij de
vader van Chat., naar mijn mening, met het bruingeel geringde oog, d.i.
met de „hazel eyes" van Galton te doen. Van de persoonlijkheid van
zijn vader noemt Chateaubriand ,,la rigueur de caractère". Hij had een
enkele hartstocht, die voor zijn naam. Hij hield zich aldoor met zijn
familiestamboom bezig. Hij was altijd gedrukt en stil. Zijn moeder, zegt
de schrijver, was begaafd met een zeer goed verstand en ze las de klas-
sieke franse schrijvers. Zij had elegante manieren, was levendig en be-
langstellend, had een optreden, dat geheel in tegenstelling was met de
stijfheid en de stilzwijgendheid van mijn vader. Zij hield van omgang,
van gezelligheid, terwijl hij van de eenzaamheid hield; zij was geestig
en opgewekt, zoals hij ontoegankelijk en koud was. Zij had geen enkele
smaak die niet tegengesteld was aan die van haar echtgenoot. Zij was
innig godsdienstig, vroom als een engel. Ook uit een uitvoerige beschrij-
ving die Chateaubriand van het familieleven geeft, blijkt de druk, waar-
onder de familie door het eenzelvige karakter van de vader leefde. Op
tal van plaatsen in zijn „mémoires" spreekt Chateaubriand ook over
zijn eigen persoonlijkheid. We leren ze kennen uit zijn leven als reiziger,
als dichter en schrijver en als diplomaat en staatsman. Chateaubriand
maakte drie revoluties mee (1789, 1830, 1848). Wat zijn karakter be-
treft staat zijn onafhankelijkheidszin voorop. Deze bracht hem veel moei-
lijkheden. Hij kon zich niet schikken, kende niet het compromis. Interes-
sant is b.v. zijn verhouding tot Napoleon. Een hele band wijdt hij aan
Napoleon.

In Chateaubriand hebben we wel een duidelijk voorbeeld van de regel
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van Schopenhauer: van zijn vader had hij zijn karakter, van zijn moeder
zijn begaafdheden: intelligentie en kunstenaarschap.

Men vindt in de literatuur vaker gewezen op de betekenis van de in-
telligentie en kunstzin van de moeder voor de begaafdheid van de zoon
dan van het karakter van.de vader voor het karakter van de zoon.

Proust kunnen we hier als voorbeeld noemen. Van Marcel Proust, de
franse schrijver uit het eind van de 19de en het begin van de 20ste eeuw
bespreekt André Maurois in zijn studie ,,A la recherche de Marcel
Proust", 1947, ook de erfelijkheid. De moeder van Proust, een joodse,
was zeer intelligent en had een zeer ontwikkelde literaire,smaak, de vader
was medicus en bereikte doelbewust een hoge positie. De kunstenaar
Proust had zijn begaafdheid van zijn moeder. Overigens was hij een zeer
bijzondere persoonlijkheid en leidde een zeer bijzonder leven. Maurois
beschrijft het uitvoerig: zijn karakter kan niet zonder meer met het ka-
rakter van de vader in verbinding gebracht worden.

Proust, evenals ook Maurois, hechtte grote betekenis aan vragen van
erfelijkheid. In zijn roman noemt hij zelfs een keer het mendelisme. Daar-
door zijn de mededelingen van Maurois en van Proust niet zo strikt ob-
jectieve waarnemingen.

Het is opmerkelijk zegt Schopenhauer, dat het tweede deel van mijn
stelling dus de erfelijkheid van het intellect van de moeder een veel al-
gemenere erkenning vindt dan het eerste deel, dus de erfelijkheid van het
karakter van de vader. Terwijl toch aan deze gescheiden opvatting de
enkelvoudigheid en ondeelbaarheid van de ziel in de weg staat. Een
andere beschouwing op dit punt is de volgende. We kennen het bewust-
zijn als bewustzijn met veel eigenschappen. De ziel is éénheid, één zijn.
Het bewustzijn reikt niet tot de ziel; de ziel, het één zijn kennen we niet
door het bewustzijn, door het denken. Van de ziel hebben we besef, als
ons ik, als één zijn, waarvan we als ons zelfgevoel zeker zijn. Zo is er
geen tegenstelling tussen de eigenschappen van het karakter en de wil
en die van intelligentie en begaafdheid.

Schopenhauer haalt de volgende regels van Shakespeare aan als voor-
beeld voor zijn stelling: „Cowards father cowards and base things sire
base" (Cymbeline IV : 2), karakter wordt door de vader overgeërfd. We
moeten bij dit citeren bedenken dat er bij Shakespeare veel uitingen over
erfelijkheid te vinden zijn en niet altijd in dezelfde zin. In Cymbeline
vind ik b.v. de volgende zin II : 1 That such a crafty devil as is his
mother Should yield the world this ass ? a woman that Bears all down
with her brain ; and this her son cannot take two from twenty ; for his
heart ; And leave eigtheen. Hier dus een zeer intelligente moeder, die haar
intelligentie niet op haar zoon overbrengt. Schopenhauer heeft voor der-
gelijke gevallen een hulphypothese.

Wie zijn genealogische bemoeiingen dienstbaar wil maken aan het
erfelijkheidsonderzoek, kan daarbij gebruik maken van de lijst eigen-
schapsparen die Heymans en Wiersma voor hun enquête hebben opge-
nteld en aan hun publicatie toegevoegd (ook in de speciale psychologie).
Van de probandus, d.i. de persoon, van wie de stamboom uitgaat, worden
volgens deze lijst de psychische eigenschappen vastgesteld, ook zoveel
mogelijk van andere personen van de stamboom die gekend worden.
Verder wordt uit aanwezige familiegegevens bij zoveel mogelijk personen
van de stamboom aantekeningen gemaakt. Zo gaat de stamboom een
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beeld vertonen van de verspreiding van geestelijke eigenschappen in de
familie, een zeer onvolledig beeld uiteraard, maar het kan toch een kijk
geven op de verspreiding van bepaalde karakter- en verstandseigen-
schappen in de familie en licht werpen op de opbouw van de persoonlijk-
heid van probandus. Deze manier van werken is vooral door Herm. Hoff-
mann toegepast; het is de methode der „biologische structuuranalyse".
Wie voor dit werk belangstelling heeft, kan deze methode op zichzelf en
op verschillende personen, die daarvoor geschikt lijken, toepassen en door
deze familiebeschrijvingen met het oog op de erfelijkheid van psychische
eigenschappen waardevol materiaal leveren voor de demografie van onze
bevolking, in de zin van haar erfelijke samenstelling. Dit kan meer of
minder volledig gebeuren; onvolledige familiebeschrijvingen, dus enkele
aantekeningen, hebben ook waarde. In onze tijd staan we bij erfelijk-
heidsonderzoekingen op mendelistisch standpunt. Hoever deze toepas-
sing voor de erfelijkheid van geestelijke eigenschappen geldt, weten we
niet. Een mendelistische interpretatie van de regel van Schopenhauer,
b.v. te geven, lijkt moeilijk.

Onze familiebeschrijving geeft niet meer dan het beeld van de per-
soonlijkheid met zijn vele geestelijke eigenschappen. Maar we worden
er wel in getroffen door de zelfstandigheid van de eigenschappen en
deze zelfstandigheid van erffactoren is uitdrukking van splitsende erfe-
lijkheid, die de belangrijkste eigenschap is van het mendelisme: Splitsende
erfelijkheid, particular inheritance (Galton).
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38. Wouter Val, gistkoper, geb. Nootdorp 27-8-1807, gest. Rotterdam
6-3-1869, geh. Rotterdam 19-2-1834

39. Cornelia de Bruin, geb. Capelle aan den IJssel 4-9-1811, gest. Rot-
terdam 21-9-1899.

40. Dirk van de Rotte, grutter, geb. Capelle aan den IJssel 23-2-1776,
gest. Rotterdam 21-12-1852, geh. Berkel 5-7-1804

41. Adriana Figée, geb. Berkel 6-3-1782 gest. Rotterdam 10-10-1852.
42. Johannes Pannevis, geb. Ouderkerk aan den IJssel 23-4-1794, gest.

Ouderkerk aan den IJssel 6-11-1878, geh. Ouderkerk aan den IJssel
8-9-1816
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43. Apolonia van der Giessen, geb. Stormpolder 1-12-1793, gest. Ouder-
kerk aan den IJssel 2-1-1885. Zij was een zuster van Arie van der
Giessen, scheepbouwer, die gehuwd was met Neeltje Pannevis, zus-
ter van 42.

44. Martinus Zonneveld, goudsmid, geb. Rotterdam 5-7-1801, gest. 19-
8-1871, geh. Rotterdam 29-5-1822

45. ]ohanna van Dorsten, geb. Rotterdam 28-8-1797, gest. Rotterdam
3-3-1844.
Martinus Zonneveld hertrouwde met Barcndina van Wely, geb. Do-
dewaard 11-12-1802, gest. Rotterdam 20-5-1876.

46. Johannes Franciscus van der Venne, ged. Rotterdam (R.K.) 10-4-
1800, gest. Rotterdam 22-4-1853, geh. Rotterdam 28-9-1825

47. Maria Johanna van Wallené, ged. Rotterdam (R.K.) 10-3-1806,
gest. Rotterdam 2-5-1894.

48. Eitje Bakker, landbouwersknecht, ged. Winsum 22-12-1778, gest.
Den Andel (ca 1834), geh. Baflo 6-5-1813 (volgens de
bij het huwelijk overlegde doopcedul z.v. Jan Roelofs, (hetgeen ver-
moedelijk onjuist is) en Itje Eltes)

49. Anje Jacobs Aakster, later geschreven Exster, ged. Rasquert 26-9-
1791, gest. Warffum 17-3-1852.

50. Omke Vos, ged. Westernieland 25-12-1790, gest. Westernieland 10-
4-1858, geh. Eenrum 24-3-1825

51. Lubge Tuinman, ged. Warffum 24-12-1792, gest. Westernieland 3-
9-1851.

52. Harm Bulthuis, ged. Westernieland 11-12-1796, gest. Westernieland
3-9-1861, geh. Eenrum 28-4-1821

53. Grietje Bakker, ged. Leens 24-2-1793, gest. Wierhuizen 25-7-1837.
Harm Bulthuis hertrouwde met Trijntje Fielstra.

54. Is onbekend. No 27 was extramatrimonieel.
55. Jantje Mennes Boikema, blijkens huwelijksacte van haar dochter in

1842 te Warffum woonachtig.
56. Epko Pelker, ged. Midwolde 20-10-1783, gest. Groningen 24-3-1825,

weduwnaar van Stijntje Jans, geh. (2) Delfzijl 20-5-1815
57. Frouke Dorenbos, ged. Heveskes 26-12-1793, gest
58. Christiaan Hindrik Wisseman, geb. Limge in Lipsland 1783 (waar

is dat?) gest. Borgsweer 3-2-1863, geh. Termunten 20-4-1816
59. Anna de Roos, geb. Borgsweer 1789, gest. Borgsweer 30-9-

1876.
60. Ame Munting, smid, ged. Middelstum 11-10-1795, gest. Usquert 27-

4-1840, geh. Middelstum 20-5-1820
61. Cornelie Dijkema, geb. Lellens 30-9-1797, gest. Usquert 21-4-1892.

Zij hertrouwde Hajo W. van Koldam, smid te Usquert, geb. Wes-
terlee 6-4-1816, gest. Usquert 1-7-1901.

62. Jacob Meter, korenschipper ged. Usquert 29-3-1784, gest. Usquert
6-2-1850, geh. Usquert 12-2-1824

63. Anzje Bolhuis, ged. Loppersum 26-3-1799, gest. Usquert 15-3-1894.

Mocht U aanvullingen weten, dan houd ik mij daarvoor aanbevolen.
Het is mijn bedoeling over enige tijd de 7e—16e generatie te publiceren,
voor zover mij bekend is.

Amsterdam. G. BORDEWIJK.
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EEN ÉN ANDER OMTRENT FAMILIEWAPENS
door

R. T. MUSCHART
vervolg van G. N. jrg. 9, No. 8

Mijne mededeelingen omtrent sprekende wapens vervolgende, wil ik
thans een en ander mededeelen omtrent eenige wapens, waarin een beer
voorkomt. Deze zijn de navolgende:
1. Mr. Johan Bors in 1657, 1666 en 1676 te Nijmegen voerde als wapen:

„een stappende beer" volgens zijne lakafdrukken in de volmachten
van de Geldersche Leenkamer en in de Brieven in het heerlijkheids-
archief Blitterswijk.

Evenzoo doch met den beer staande en met den kop aanziend ge-
steld voerde Lijsbeth Bors Jacobsdochter in 1578 de vrouw van Jacob
van Waveren excijsmeester te Amsterdam volgens eene M.S. Genea-
logie Oetgens van Waveren.

2. Johan de Bors 8/1 1757 te Maseik, directeur van het postcomptoir van
den prins van Turn en Taxis aldaar, voerde als wapen: ,,een klimmen-
de beer met een' halsband, waaraan verbonden een ketting, die vóór
zijn lichaam naar beneden hangt en in een' ring eindigt", volgens zijn'
lakafdruk in stukken betreffende de posterijen in het Rijksarchief te
's-Gravenhage.

3. Eugenius Joseph van Bors van Overen heer van Lakmar, hofraad van
de keurvorstelijke Hoogheid van Maintz, geheimraad van den prins
van La Tour en Tassis (Sic) en directeur van het Keizerlijk Hoofd
postcomptoir te Maseik, en 19/6 1763 aldaar in den ouderdom van
72 jaar overleden, voerde geheel als voornoemde Johan de Bors vol-
gens zijn lakafdruk in de zelfde bron als bij no 2 aangehaald.

Evenzoo, doch met een touw inplaats van eene ketting, voerde Anna
Meghtildis van BOTS te Roermond zuster van voornoemden Eugenius
Joseph van Bors van O. volgens haren lakafdruk van 29/1 1716 in de
volmachten van de Geldersche Leenkamer.

4. Broer Janszoon van Borsele in 1615 te Leiden voerde als wapen: ,,een'
klimmenden beer" volgens M.S. Wapenboek van G. van Rijckhuijsen
deel 1 folio 84 verso.

5. Dirck Matheuszoon van Borselen in 1616 voerde als wapen , een dorre
boom op grond, vergezeld van een' op den grond liggenden beer, die
over den stam van den boom heengaat, terwijl aan de takken van den
boom 2 schildjes hangen, waarvan het rechtsche met geschakeerd veld
en het linksche beladen met een' beurtelings gekanteelden dwarsbalk",
volgens zijn wapenbord in het Rijksmuseum te Amsterdam, medege-
deeld in de Wapenheraut 1919 pag. 186. Volgens deel 1 folio 84 verso
van de M.S. Wapenboeken van G. van Rijckhuijsen in het Gemeente
archief te Leiden evenwel heette deze Dirck niet van Borselen doch
van Borsre/e, was hij in 1616 te Leiden gevestigd en voerde hij dit
wapen met den beer niet liggend, doch staande en met een' halsband,
waaraan een ketting hangt, en het rechtsche schildje niet geschakeerd
doch beladen met 7 sterren, 2.3.2 gerangschikt, en het linksche schildje
beladen met 3 kruisjes.

6. Harman Borsman in 1619 Schepen van 's-Gravenhage voerde als wa-
pen: ,,gedeeld, I een omgewende staande beer op grond, waarop links
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naast den beer een van de deellijn uitgaande boom; II 3 Stoopkannen
met het oor naar links", volgens zijn zegel aan charter in de Collectie
Pots doos 106 in het Rijksarchief te 's-Gravenhage Aanwinst 1908
LH.

Evenzoo voerden Laurens Borsman in 1644 Chirurgijn te 's-Graven-
hage getrouwd met Maria Clants en Hermannus Borsman van 1666
tot 1710 notaris te 's-Gravenhage volgens hunne lakafdrukken in de
protocollen 778 en 776 van dezen notaris.

7. Jan Franszoon van Borselen in 1622 te Leijderdorp voerde als wapen:
,,een dorre boom vergezeld van een' beer met halsband, waaraan een
ketting, waarmede hij aan den stam van den boom gebonden is", vol-
gens deel 2 folio 10 van de Wapenboeken van G. van Rijckhuijsen
in het Gemeente Archief te Leiden.

Van Rijckhuijsen zegt niet waar de beer ten opzichte van den boom
geplaatst is, rechts, links of over den stam heengaande.

8. Een familie van Borssen te Leiden voerde volgens het Armorial Géné-
ral als wapen: ,,een boom op grond vergezeld van een' op den grond
staanden beer, die over den stam van den boom heengaat."

9. Herbert van Becsingen in 1715 med. doctor en librijmeester te Gouda
voerde als wapen: „een klimmende beer op een' los in het veld ge-
plaatsten grond", volgens het M.S. Wapenboek en het wapenbord der
librijmeesters in het Gemeente Museum te Gouda.

Al deze wapens nu zijn — voor zoover de beren betreft — sprekende
wapens, want volgens het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Let-
terkunde 1885 pag. 49 beteekent het woord bors, in het Oud Neder-
landsch bersi luidende, een' beer. Ook in Meijers Woordenschat van het
jaar 1731 is het woord bors voor beer vermeld, en wordt aldaar gezegd,
dat dit woord bors in die beteekenis toen reeds verouderd was. En A. C.
Oudemans Sr vermeldt op pag. 543 in deel 1 van zijne „Bijdrage tot een
Middel- en Oudnederlandsch woordenboek het woord bers met de be-
teekenis van beer en op pag 786 vermeldt hij bors en borse met de be-
teekenis van beer en haalt daarbij uit „Het daghet van Bredero" het na-
volgende aan: „Het Stoute Swijn en d'overbarsche bors" en uit Vondel
het navolgende: „Verbolgen borstense uyt als borssen aen hun keten".

Ik wil hierbij nog opmerken, dat wij bij No. 5 hiervoor zien, dat 2 ver-
schillende niet origineele bronnen het wapen van de zelfden Dirck Ma~
theuszoon van Borselen op 2 zeer vari elkaar verschillende wijzen be-
schrijven. Dit is één van de talloos vele voorbeelden, dat niet origineele
bronnen als wapenboeken, tijdschriften, genealogiën etc. wapens van een
zelfde persoon of familie verschillend weergeven, waaruit blijkt, dat men
dus bij het overnemen van dergelijke mededeelingen zeer voorzichtig moet
zijn. Ook losse lakafdrukken zijn zeer onbetrouwbare bronnen. Zelfs het
Armorial Général bevat veel fouten.

Arnhem, 8 October 1954.

Men wordt verzocht alle correspondentie voor de Contact- en Inlich-
tingendienst voorlopig te richten tot de Heer C. Roodenburg. Van
Eedenstraat 9 te Haarlem.
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BOEKBEOORDELING

J. de Rek. Van Hunebed tot Hanzestad. Uitgave Bosch en Keuning
N.V. Baarn. 1954. 480 pag, 4°, prijs fl. 22.50.

Nu in de tegenwoordige tijd de genealogie steeds verder naar de Middeleeuwen gaat
teruggrijpen, is de kennis der vroegste tijden meer nodig dan eersttijds, toen men be-
rustte bij de eerste doopboeken van ± 1575. Een boek als het bovenvermelde, popu-
lair en wetenschappelijk geschreven, mag door de genealoog niet ongelezen blijven..

Na Witkamps Geschiedenis der 17 Nederlanden van 1872, en de Tafrelen der Va-
derlandse Geschiedenis van Van Lennep, blijft alleen het boek van Blok, dat op zeer
wetenschappelijke basis is geschreven, om ons populair voor te lichten over de vroeg-
ste tijden van ons Vaderland. De Rek geeft ons echter deze geschiedenis in een zo
aantrekkelijke vorm, dat zijn oude Nederlanders voor ons leven, met hun weinige
vreugden en vele noden. Hij rekent formeel af met de fabeltjes over de dierenvellen en
holle bomen der Batavieren en geeft ons daarvoor in de plaats een prachtig stuk cul-
tuurgeschiedenis, welke ons beter inzicht geeft in de vroegste tijden van ons vader-
land.

Het is verbazendwekkend hoeveel materiaal in dit prachtige boek is verwerkt. De
stijl is zo suggestief, dat men met het volste recht kan spreken van een geschiedenis
in roman-vorm over de oudheid en de middeleeuwen van ons land.

Bijzondere vermelding verdienen ook de vele illustraties; meer dan 150 tekeningen,
grotendeels door Berr Bouman, en reproducties naar middeleeuwse houtsneden verluch-
ten de tekst, terwijl 24 bladzijden met full-page foto's het boek een bijzonder aanzien
geven.

Dit is een boek, dat op geestige wijze de meest droge geschiedenis voor ons doet
leven, en door iedere genealoog moet gelezen worden.

Corn. M. Geerars. Hubect Komeliszoon Poot. Proefschrift ter verkrij-
ging van de graad van Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte aan de
Rijks-Universiteit te Utrecht. Uitgave Van Gorcum en Comp. N.V. te
Assen, 1954. 527 pag.'s.

Ons geleerde medelid, Dr. C. M. Geerars, geeft in zijn proefschrift de levensgeschie-
denis en het werk van een man, die ook voor twee onzer leden, de Heren Van Baaien
te's-Gravenhage en De Ridder te Leiden geen onbekende is; de Heer Van Baaien pu-
bliceerde in Gens Nostra de kwartierstaat van Hubert Cornsz. Poot en de Heer De
Ridder gaf enige data aan de hand van de gedichten van Poot.

De schrijver geeft ons, naast de wetenschappelijke verhandeling over de dichter en
zijn werk, een aparte bijlage over genealogische gegevens betreffende ongeveer 200 per-
sonen, die in de gedichten van Poot voorkomen. Deze genealogische gegevens stelden
de schrijver in staat allerlei kringen rond Poor vast te stellen, wat van grote weten-
schappelijke waarde bleek. Ook voor ons, genealogen, zijn deze gegevens belangrijk,
want men treft data erin aan, die zeker nooit anders zouden zijn achterhaald.

Wij zijn.de schrijver dankbaar voor deze publicatie en bieden hem onze hartelijke
gelukwensen aan ter gelegenheid van zijn promotie tot Doctor in de Letteren.

Ernst von Oidtman. Die Burg zu Stolberg und ihre Besitzer, insbeson-
dere dei Edelherren von Stolberg-Frenz-Setterich. Stolberg, 1954, Preis
1.50 D.M.

In 48 pagina's geeft de schrijver ons een overzicht over de burcht Stolberg, waarvan
reeds in 1118 in de archieven wordt gewaagd, over zijn bewoners, memorerende vele ge-
nealogische gegevens. Later vermeldt hij de verwoesting en de prachtige herbouw, waar-
van enige kaarten en fraaie foto's.

Amsterdam, Oct. 1954. W. D. H. ROSIER, red.

Bij A. J. van Huffel's Antiquariaat (F. W. G. Théonville) te Utrecht, Trans 13, zal
verschijnen een catalogus van boeken en handschriften over Genealogie en Heraldiek,
welke gaarne op aanvraag aan de belangstellenden zal worden toegezonden.
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flJDSCHRIFTEN-REVUÊ

Blad van de commissie voor Westfriese Genealogie en Namenkunde van het Ge-
nootschap Oud-West-Friesland. Leden: Mr. P. C. Avis, Hoorn; Ir. C. Koeman, Blokker,
secretaris-penningmeester; P. Noordeloos, Grootebroek; Drs. T. R. Mulder, Hoorn en
P. Kistemaker, Andijk.

Sept. 1954, No. 1, biedt ons voor de eerste maal: Enige kwartieren van twee be-
kende Westfriese families: Pieter Donker en Pieter Jansz. Breet; Westfriese verwanten
van Neeltje Pater; de Westfriese familie Clay (Kley, Klay).

De Brabantse Leeuw, Maandblad van de Sectie voor Geslacht-, Naam- en Wapen-
kunde van het Prov. Gen. voor K. en W. in Noord-Brabant, Jrg. 3 No. 10, Oct. 1954:
De afstammelingen van de vroeg-16e eeuwse Bergen op Zoomse Waagmeester Corne-
lis Claessen van Hove; Kwartierstaat van Mgr. Dr. P. C. de Brouwer; Van Vucht;
Van Leefdael; Haverman.

De Nederlandsche Leeuw, Maandblad van het Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en
Wapenkunde, 71e Jrg. No. 9. Sept. 1954. Mr. Dr. ƒ. C. Maris van Sandelingenambacht.
Genealogie in de wetgeving Adoptie; /. de Loos-Haaxman. Afstamming en nakomelin-
gen van Isaac funius Frz.

De Stichtsche Heraut, 6e Afl. Sept. 1954: Mr. W. Eldering-Niemeyer. Het kasteel
Zuilen; De Plompetorengracht en haar bewoners in vroegere tijden; Dr. H. Kits Nieu-
ivenkamp. De Wijksche Levensboom; Trouwregister van Gorinchem.

Ons Voorgeslacht, No 49, Sept./Oct. 1954: Kwartierstaat van Arie van der Wilde;
Ir. f. Mac Lean. Het geslacht Visser; E. J. C. de Veer. Lijst van verkochte huizen te
Leerdam; C. H. Beels. Het exlibris in de Heraldiek IV; Genealogie van het geslacht
Hoogendijk; T. van der Loos. Het geslacht van Dort.

Ons Amsterdam, Maandblad gewijd aan de Hoofdstad des lands, 6e Jrg. No. 9,
Sept. 1954: B. Ram. In het verleden ligt het heden; Joh. M. Coffeng. Onze jarige stads-
schouwburg; P. A. v. d. Linden Vooren. Vermaken in de aanvang dezer eeuw; M.
Muller. Rembrandt van Amsterdam.

Your Ancestors, a National Magazine of Genealogy and Family History, Editor and
Publisher Harry Ferris fohnston: Laurens Village Cemetery; Edward Wilcox of Rhode
Island; Robert fohnston of Lancaster; Dibble Family, by Van Buren Lamb. ]r.; Maxson
Family of Rhode Island.

Revista Genealogica Latina, Vol. 5, 1953, 416 pag. Director-chefe: coronel Salvador
de Maya, S. Paulo (Brasil): Bijdragen uit Ceare, Esprito santo, Minas Gerais, Argen-
tinië, Canada. Chili, Columbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Ver. Staten, Guatemala,
Mexico, Peru, Salvador, Duitsland, Oostenrijk, België.

Anuario Genealogico Latino, edicao da Revista Genealogica Latino, Vol. 5, 1953:
294 pag. Genealogiën Mentz, Buff; een zeer uitgebreide wetenschappelijke verhandeling
met staten over de bloedvererving van Don Pedro II, Keizer van Brazilië, door C.
Fouquet; etc. met uitstekend register.

Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, herausgegeben von
Olaf Klose, 78. Band, 1954: 406 pag.: o.a. Geor£r. Reimer. Vom Amte Rendsburg, 1540
—1800, 80 pag., waarin een complete lijst van Steuerliche Belastung der einzelnen Be-
sitze (jahrliche Pflicht) 1585; Dr. Rolf Kuschert. Landesherrschaft und Selbstverwaltung
in der Landschaft Eiderstedt unter den Gottorfern (1544 bis 1713).

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja Genealogiska Samfundets i Finland Arsskrift.
XXXV 1951—1953, Helsinki 1954.

Slakt och Havd, Tidskrift utgiven av Genealogiska föreningen, Riksförening för
slaksförskning, No 1, 1954: J. E. Almquist. Genealogie Krumme; Kwartierstaat Heller-
ström (acht generaties).
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Der Schweizer Familienforscher, Le Généalogiste Suisse, 21 Jrg. No. 5—7, Juli 1954:
f. Wocher-Wey. Trauungen aus dem Gebiete des Kantons Luzern am Grabe des heili-
gen Landesvaters Bruder Klaus in der Pfarrkirche zu Sachseln, met plaatsnamenregister
en familienamen-register; /. K. Lindau. Inventare und Teilungen- eine Fundgrube für
den Genealogen.

Zeitschrift für Niedersachsische Familienkunde, herausgegeben durch die Zentralstelle
für Niedersachsische Familienkunde, 29 Jrg. Heft 5, Sept. 1954: Prof.. Dr. Fr. v.
Kloeke. Die Herkunft der schwedischen und pommerschen von Fürstenberg; M. Gtasen.
Die Ortsfremden int altesten Kirchenbuch zu Reinfeld-Holstein (1641 —1780); Th. O.
Achelis. Söhne der Stadt Lüneburg als Pastoren in Schleswig-Holstein; G. /. Pape.
Beamtengeschichte Nordeldingens familienkundlich gesehen.

A'dam, Oct. 1954. W. R.

In „Gens Nostra" 8e jaargang, blz. 113 is door mij medegedeeld, dat ik in het bezit
was van enige afschriften van Betuwse doop-, en trouwboeken, waaruit bij mij in-
lichtingen te verkrijgen waren. Thans ben ik gereed gekomen met het copiëren van.
enige Veluwse registers. Door mij zijn afschriften vervaardigd van de volgende boeken.
A. Oosferbee/t : 1. Trouwboek 1618—1713, 2. Doopboek 1629—1713, 3. Lidmaten-
register 1625—1712. B. Putten : 1. Trouwboek 1597—1665. 2. Doopboek 1601—1665. 3.
Lidmatenregister 1650—1664. C. Spankeren : 1. Trouwboek 1666—1683. 2. Doopboek
1667—1689. 3. Lidmatenregister 1665—1686. D. Ellecom : 1. Trouwboek 1666—1688. 2.
Doopboek 1665—1686. 3. Lidmatenregister 1665—1689. E. Soeren : 1. Lidmatenregister
1665—1681. F. Dieren : 1. Lidmatenregister 1665—1683.

Deze boeken bevinden zich in de resp. archieven van de Ned. Herv. Gemeenten ter
plaatse. In het bijzonder moge ik de aandacht vragen voor het bijzonder rijke archief
der Ned. Herv. Gem. te Putten. Het door mij gecopiëerde trouwboek vangt aan met
de doorvoering van de Hervorming in deze plaats, het doopboek weinig later. In dit
archief bevindt zich eveneens een notulenboek van de kerkeraad. beginnende in het
jaar 1597.

Gaarne ben ik bereid aan de leden inlichtingen te verstrekken uit deze boeken. Bij een
verzoek om inlichtingen dienen vanzelfsprekend twee postzegels van 10 cent bijge-
voegd te worden. Ook op het Rijksarchief te Arnhem kan men de afschriften raadplegen,
aangezien daar door mij een exemplaar gedeponeerd is.

Drs. G. FRANSEN, „Den Boomgaard", Zetten.

Naar aanleiding van mijn oproep op blz. 106 in het Juli-nummer, deel ik U hierbij
mee, dat ik slechts van 5 leden antwoord heb ontvangen, terwijl maar 2 leden tijd-
schriften ter lezing wilden stellen. Misschien hebben nog niet allen wegens vacantie ge-
reageerd, maar ik wil nog wachten tot 14 dagen na het verschijnen van dit nummer.

G. BORDEWIJK, arts, Minervalaan 26-11, Amsterdam Z 2.

Op de Buitengewone Algem. Vergadering, gehouden te Utrecht,
18 Sept. 1954 is benoemd tot Lid van het Hoofdbestuur der N.G.V. de
Heer J. A. Th. Dielis te Bergeyk (N.Br.), voorzitter van de Afd. Noord-
Brabant.

Wij vermelden de geboorte, op 13 Oct. 1954 te Wijk bij Duurstede, van
Arnoldus Jozef,

zoon van de Heer en Mevrouw Sanders-Weerdenburg.
Onze hartelijke gelukwensen. W. R.
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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.

XXXVI. GERVER.
Gevraagd ouders en voorouders van Hendrik Geroer en Saartje van Spanje, jdr. var

Nijmegen, beide wonende in de Nieuwe steeg te Hoorn. Trouwboek Hoorn Noorder en
Oosterkerk No. 288 (31.8.1755). Hendrik Gerver „jongman uit Munsterlant".

Dr. W. LAMPEN O.F.M., Utrecht.
XXXVII. VAN DER VLIS.

Gevraagd gegevens aangaande facobus v. d. Vlis. overleden voor 17 Februari 1738
(Aalten?). Gehuwd met Arnolda Hendrica Evers, en had drie dochters genaamd Cor-
nelia, Felisitas, Janna Margaretha en Petronella. Huwelijksdata der ouders en geboorte-
data der kinderen niet bekend noch welke plaats.

G. J. PRINS, Ede.
XXXVIII. Gegevens gevraagd betreffende:
a. fan Groenevelt, geb. Zwolle ca. 1755, mr. broodbakker en koopman te Haarlem,

overl. ald. 28-9-1811; tr. Haarlem 15-7-1781 Gezina van Ek, geb. ald. (Ned. Herv.).
b. facob van Ek, geb. Ingen ca. 1715, hovenier te Haarlem, begr. ald. 22-11-1777; tr.

Heemstede 5-3-1742 Hendrika XVensingh. j.d.v. Aalten. (Ned. Herv.).
c. Lucas Kooy, geb. Amsterdam, tr. Ie Heemstede 20-5-1714 Catharina de Clein, tr.

2e Heemstede 26-6-1729 Maria Schuurhoff. geb. Amsterdam. (Ned. Herv.).
d. Hermanus van Hees Wagtel, geb. Linschoten 1775, apotheker te Haarlem, overl.

ald. 25-12-1814; tr. ald. 25-4-1802 Gertrudis Maria van Haffen. (Ned. Herv.).
e. Adriaan van Meeuwen, geb. Gorinchem, koopman in kol. waren te Haarlem, overl.

ald. 16-8-1746; tr. Ie N.N.; tr. 2e Haarlem 12-11-1722 Johanna Velthuyse, geb. ald.,
dr. v. Dirck, en v. Catharina Blom. (R.K.).

f. Leendert van der Weiden, geb. Delft ca. 1730, bleker te Heemstede; tr. ald. 17-12-
1752 Maria van Campen. (R.K.).

g. Cornelis Vinnesoen, geb. Antwerpen, tr. Haarlem 16-6-1696 Barbara de Wilde. geb.
Antwerpen. (R.K.).

h. Johan Koningstein, overl. Heerlen 29-12-1809, tr. Maria-Magdalena Frings, overl.
Heerlen 12-1-1819. (R.K.).

i. Claudius Voncken, geb. 1734, landbouwer te Heerlen, geh. met Marie Catherine
Houtvast. (R.K.).

j . fohannes Koehorst, geb. Groningen 2-2-1774, bouwkundige, overl. Haarlem 23-11-
1834 (ouders niet genoemd in overl.-acte), tr. Catharina van Opzeeland. (R.K.).

k. Pieter Hendriksz. Roose, geb. ca. 1650, woonde in 1718 te Weert. (R.K.).
1. Willem jetten {Jutten), tr. Roggel (Lbg.) 6-6-1754 Maria Schepers. (R.K.).
m. Henricus Neynens, tr. Weert 14-5-1747 Joanna Cuypers. (R.K.).
n. Jean Janssen, geb. Maasbracht 1741, overl. ald. 10 Nivöse Jaar X; tr. Helene Heu-

velmans, geb. Stevensweert-Laak 1741, overl. Maasbracht 22-3-1796. (R.K.).
o. Gilles Knaepen, tr. Weert 28-7-1743 Anna Maria Schaecken. (R.K.).
p. Joannes Simonis, tr. Weert 8-8-1745 Petronilla Princen. (R.K.).
q. Arnoldus Smits, geb. Maasbracht 12-8-1764. (R.K.).
r. Catharina Bours, geb. Montfort 12-8-1761 (R.K.).
s. Martinus Nelissen, geb. Heel 1756. (R.K.).
t. Thomas van den Eertwech, capellaen van Heythuysen, eigenaar van goederen te

Neer in 1720.

XXXIX. VAN ERKELENS.
Gegevens gevraagd omtrent: Johan van Erckelens ± 1366 te Arnhem; Joe Peter van

Erckelens ± 1340 te Arnhem; Wynemar van Erckelens ± 1265 te Utrecht; Arnold
van Erckelens ± 1236 te Nijmegen; Yowert van Erckelens ± 1135 te Wels.

De familie stamt uit Noord-Limburg (Venlo, Nijmegen). Wapen: schild met blauwe
banden, gedekt door helm met gesloten vizier, waarboven twee uitgespreide (adelaars ?)
vleugels met blauwe banden.

L. TIJDHOF, H.d.S., Zwartemeer.
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AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST
Nieuwe leden:

198 H. J. van Straalen, Burgemeester Mackaystxaat 11, Meppel.
1389 P. C. Verkooyen, Schoolstraat 29, Eindhoven.
1390 Mej. W. M. van der Mijll Dekker, Champs Elyséesweg 7, Maastricht.
1391 B. Beem. Herculesstraat 74 hs., Amsterdam Z.
1392 Mr. W. de Vries, Tromplaan 23, Velp (Gld.).
1393 J. H. Krauweel, Ruysdaelstraat 13 zw., Haarlem.
1394 Mevr. J. de Loos-Haaxman, Plantage 5a, Leiden.
1395 Ir W. Bos, Dijk B-110, Sliedrecht.
1396 L. P. J. de Groot, Coolhaven 18 b, Rotterdam.
1397 Dr. C. M. Geerars, Leusderweg 260 B, Amersfoort.
1398 G. H. van Mierlo, Roomweg 32, Enschede.
1399 A. G. Wetstein, Meerweg 122, Haren (Gr.).
1400 G. J. Tilma, Noordwolderweg 124, Bedum.
1401 Ed. Cools, Gestelsestraat 57, Eindhoven.
1402 Ed. Verff, Maasstraat 20 II, Amsterdam Z. 2.
1403 Mej. E. J. Jansen, Van Aerssenlaan 51, Rotterdam.
1404 Mr. W. W. van Valkenburg, Backershaegenlaan 70, Wassenaar.

Adreswijzigingen :
194 H. A. van der Grind, Loerikseweg 24, Houten (Utr.).
216 M. D. Kilsdonk Jr., Bern. Loderstraat 38 II, Amsterdam-Slotermeer.
241 L. J. Malherbe, Vlietpark 4, Noorden (Z.H.).
254 Ir. Th. F. A. M. Schols, Prins Hessen-Casselstraat 8, Maastricht.
524 Mr. Dr. A. den Dekker, Buitendijk 2, Nieuwendijk (N.B.).
819 J. A. Q. Steenweg, p/a Prinses Julianalaan 65 B, Rotterdam.
834 R. Breurken. Eikenlaan 29, Waddinxveen.
898 Mr. Chr. M. Pool, van Houwenstraat 27, 's-Gravenhage.
920 K. H. van Maar, Willem Klooslaan 24, Eindhoven.
964 A. M. A. Heunks, Wolfsdriesweg 7, Houthem-St. Gerlach.

1041 Nic. Th. M. Klooster, Maststraat 22, Sneek.
1072 R. F. D'hooge, Roompotstraat 4 I, Amsterdam Z. 2.
1157 R. Wartena, Albert Cuypstraat 2, Arnhem.
1382 P. J. Heres, Binnenhof 3, 's-Gravenhage.
1384 M. Thiel, c/o Holland Africa Line, Postbox 149, Mombasa (B.E.A.).

BEDANKEN ALS LID
Zij, die eventueel het plan hebben om als lid te bedanken, behoren, voor zover zij

daarvan nog geen bericht hebben gegeven, hiervan vóór 1 December a.s. per aange-
tekende brief kennis te geven aan de Secretaris. Na die datum kan het bedanken niet
meer worden aanvaard en is de contributie over het jaar 1955 verschuldigd.

BERICHT VAN DE REDACTIE
De bijdragen voor ons tijdschrift blijven bij voortduring overvloedig

toevloeien, waarvoor de Redactie zeer dankbaar is. Echter staan ons tot
dusver 16 pagina's per maand ter beschikking, zodat veel goede copie
lang op plaatsing moet wachten. Teneinde enigszins door onze voorraad
heen te komen, moeten wij onze inzenders verzoeken geduld te willen
oefenen en ons voorlopig tot 1 Mei 1955 geen nieuwe copie te zenden.
De Redactie verwacht in het komende jaar de beschikking te kunnen
krijgen over 24 pagina's per maand, zodat dan ook de grotere bijdragen
gemakkelijker geplaatst kunnen worden.

Het debat over Kunstm. Inseminatie is gesloten; hierover zullen geen
inzendingen meer worden opgenomen.
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