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Bij de aanvang van de tiende jaargang van ons Maandblad is het mij
een behoefte allen te danken voor de belangstelling, die zij steeds in onze
uitgave stelden, zowel de lezers, als de grote schare inzenders van bijdra-
gen. Deze zendingen stelden mij in staat het blad behoorlijk te kunnen
redigeren, en elk zijns wils te geven. Gens Nostra is daardoor geworden,
wat het zijn moet, n.l. „Van de leden voor de leden". Indien onze oproep,
vervat in de circulaire van Dec. l.l., een gunstig onthaal bij U heeft ge-
vonden, zullen wij regelmatig met 24 pagina's kunnen verschijnen, waar-
door de grotere dikwijls zeer belangrijke artikelen een plaats kunnen krij-
gen, zonder over twee of drie nummers verspreid te worden, wat ontegen-
zeggelijk de kennisname ervan zal bevorderen.

Bij de aanvang van 1955 bied ik de leden mijn beste wensen aan bij de
oplossing van hun genealogische puzzles en houd ik mij, na 1 Mei, weder
aanbevolen voor de toezending van nieuwe bijdragen.

Amsterdam, 1 jan. 1955. W. D. H. ROSIER, redacteur.



NOGEENS HET MAKELAARSSTOKJE EN ZIJN BETEKENIS
door

Dr H. W. M. J. KITS NIEUWENKAMP

Ongedacht, dat mijn opstel „Over een makelaarsstokje en een prinse-
lijke gemeensman-benoeming uit de 18e eeuw", ,,Gens Nostra", 1954.
107—111, dermate de aandacht op zich zou vestigen, dat mij dit een
oogst opleverde van een dozijn brieven met meerdere gegevens van be-
langstellende lezers. En dat niet alleen, doch waren de heren H. C. Ja-
nus ]r., makelaar en H. W. Alings, beiden te Amsterdam, zo attent de
redactie van het Makelaarsweekblad op deze, mijn verhandeling te wijzen
en achtte men het van genoegzaam belang mijn beschouwing over „Het
makelaarsstokje" in het weekblad van 31 Augustus 1954, met toestem-
ming o.a. van de redacteur van „Gens Nostra" over te nemen.

Naar aanleiding van het binnengekomen materiaal is het misschien
niet ondienstig een en ander de revue te laten passeren, temeer dit wel-
licht mogelijkheden kan geven tot een nadere zienswijze en bevestiging,
zomede hier de gelegenheid geboden wordt een opgave te verstrekken
van nog hier en daar verblijvende stokjes in de verstrooiing.

De collectionneur Mr. W'. Bisschop te 's Gravenhage maakte mij op-
merkzaam o*p een tweetal punten welke waard zijn, dat hierop in dit
verband de aandacht wordt gevestigd.

In de eerste plaats is het van belang te memoreren, dat de „Hand-
vesten van Amsterdam" van 1678 over de stokjes het volgende vermelden:

„Opdat Koopluyden versekert mogen sijn dat sy hunne partyen
„met geadmiteerde Makelaars hebben gedaan, soo sullen alle
„Makelaars verpligt syn in 't aan-presenteeren en sluyten der
„partyen te vertoonen hun Makelaars stafjen, stokjen of teken,
„waarop het wapen en merk uytgedrukt staat."

Wat leert ons dit oude handvest ? — In de eerste plaats, dat we in de
2e helft van de 17e eeuw en later inderdaad in deze stokjes een waardig-
heidsteken te zien hebben van de bona fide makelaar, wat echter niet
uitsluit hier in wezen met een overoud rechtssymbool te doen te hebben,
waaraan dit stokje oorspronkelijk is ontleend, gezien ook de manier
waarop het werd gebruikt en aangewend in mijn eerste artikel uiteen-
gezet en verklaard. Later verwaterde dit oorspronkelijke begrip, de be-
tekenis en de oorsprong ging verloren en vervlakte tot algemeen waar-
digheidsteken, gelijk als zoveel andere staven van groter en kleiner
formaat, waarover als aangekondigd in een volgend artikel nader. Im-
mers, er zijn vele staven en stokken vertolkende een grotere of kleinere
waardigheid, waarbij de scepter wel aan het hoofd staat, o.a. ook voor-
komende in de heraldiek. Al deze staven en stokken staan echter op de
gegeven „rechtsgrond" pal, waaraan zij uiteindelijk zijn ontsproten en
wat meer zegt, geven zij dan ook elk op hun beurt een bepaald recht,
of rechten, rechtsmacht.

Het tweede punt, waarop werd gewezen, is de merkwaardigheid, dat
het „Gedenkboek der Makelaarsvereniging te Amsterdam" (1877—1927)
aanhaalt op blz. 13 het monogram van het makelaarsgilde : „M.K.L.R.S."
en de heer Bisschop mij erop wees, dat op geen enkel hem bekend stokje



de middelste letter ,,L" te vinden is ! Ook op het in mijn bezit zijnde
stokje van de makelaar Abraham Kits van het jaar 1789 is de ,,L" zoek.
Hoe dit te verklaren ? Ik weet het niet. Heeft men zich hier verkeken 7
Of kan iemand mij hieromtrent een aannemelijke verklaring geven ?

Dat inderdaad deze makelaarsstokjes schaars worden aangetroffen,
was mij bekend, doch dat het exemplaar in 1952 aangeboden door de
firma Premsela ö Hamburger, Amsterdam, op de Antiekbeurs te Delft
f 200,-— moest opbrengen, kan duiden op een vrij grote zeldzaamheid,
en dat er vraag naar is, waar echter bij dient vermeld, dat dit stokje van
vóór 1700 zou dateren, volgens opgave van Mr. Bisschop. Helaas is een
nadere beschrijving onbekend, evenmin waar dit exemplaar zich thans
bevindt, wellicht het oudst bekende. Volgens opgave zou dit stokje van
omstreeks 1690 dateren.

In de collectie Bisschop bevinden zich een 4-tal stokjes gemerkt :
Ao 1772 Rutgerus Henricus Koch
Ao 1783 Maxemiliaan Lotze
Ao 1817 Gerrit Anthonij Koop
Ao 1827 Jacob Verlegh Wmz.

Volgens een mededeling van het Rijksmuseum in 1942 was er een
stokje van 1785 bekend, dat vermoedelijk het in het werk van Voet op-
genomen stokje is.

Dan bevond er zich op de Historische Tentoonstelling te Amsterdam
in 1925 een stokje, eigendom van Mr. ƒ. G. Wurfbain te Worth-Rheden
(nr. 2666 van de catalogus). Het jaartal ervan is niet vermeld, evenmin
als de naam.

Vervolgens deed de heer ƒ. H. A. Citroen, juwelier te Amsterdam en
secretaris der Stichting „Elias Voet" melding van een stokje, vervaar-
digd door Daniël Ie Feber in 1797. Het is het eigendom van de oude
kapokmakelaars-firma Gebr. van der Vies te Amsterdam.

De heer Thijs Mol, bibliothecaris van het Nederlands Openluchtmu-
seum te Arnhem wist mede te delen, dat naar hij meende in een tentoon-
stellings-catalogus uit Amsterdam van ± 188O/'9O dergelijke stokjes ook
genoemd worden. Het gelukte mij niet deze catalogus te achterhalen.
Daarnaast wees de heer Mol mij op het voorkomen van een paar andere
soorten stokjes, waarover in het derde aangekondigde artikel meer.

Jhr Mr C. C. van Valkenburg te Aerdenhout vraagt zich af ,,of men
de overhandiging van de festuca zoals dat vroeger bij overdracht van
onroerend goed wel plaats vond mag combineren met het voorkomen van
het makelaarsstokje te Amsterdam. Het eerste was een stok gesneden
van een op het onroerend goed, dat werd overgedragen, voorkomende
boom en symboliseerde aldus (pars pro toto) de overdracht van het ver-
kochte. Aldus ook in later tijd de overgave van de sleutels bij overdracht
van opstallen.

De makelaarsstok zie ik vooralsnog meer als een kenteken voor de
waardigheid, d.w.z. de functie, zoals men ook de brandweerstaf van de
brandmeester en de maarschalkstaf van de maarschalk heeft. Zo ook de
bisschopsstaf.

Dit is echter mijn persoonlijke opvatting (schrijft de heer van Valken-
burg), die ik gaarne voor beter geef als U het verband tussen de festuca
en de makelaarsstok kunt verklaren".

In dit laatste meen ik nu in zoverre te zijn geslaagd, dat als gezegd.



al deze verschillende staven en stokken de dragers of voerders daarvan
in hun functie een bepaalde rechtsmacht, hetzij groter of kleiner ver-
lenen, waarmede in wezen, evenals met de festuca, het rechtssymbool is
vastgelegd.

Nog was Jhr van Valkenburg zo vriendelijk mij op een paar bronnen
te wijzen, die wellicht nog met vrucht over dit onderwerp geraadpleegd
zouden kunnen worden, doch waartoe ik voorhands helaas de tijd nog
niet vrij heb kunnen maken. Bedoelde bronnen zijn : von Amira „Der
Stab in der germanischen Rechtssymbolik" in Abhandl. der Kön. Bayer.
Akad. der Wissenschaften, Philos.-, Philol.- und Hist. Klasse XXV,
1911, no. 1 en G. J. ter Kuile Jr. in Versl. en Meded. Oud Vad. Rbr.
X, 2, 1948 p. 184—187.

Tenslotte kan het zijn nut hebben een gedeelte aan te halen uit het
schrijven van de heer F. van Es, redacteur van „Oostvlaamsche Zanten",
mededelingen van de Bond der Oostvlaamse Folkloristen te Aalst:

„Met de stoklegging bij de verkoop of schenking van vast goed
„is voorzeker verwant de strowislegging op enig voorwerp ten
„teken dat het te koop is, of dat men het in beslag neemt, of
„het overhandigen van een graszode door de leenheer aan de
„leenman, als symbolische ritus bij de overdracht of schenking
„van een stuk grond. Waarlijk het Amsterdams makelaarsstokje
„kan misschien het uitgangspunt worden van een uitgebreide
„studie over al deze rechtssymbolen."

Ongetwijfeld zijn er momenteel nog andere stokjes van de oude Am-
sterdamse makelaars in particulier bezit en verwondert het mij min of
meer, dat ik van de kant van de makelaars zelf niet meerdere opgaven
ontving. Niet onmogelijk nu eenmaal de belangstelling is gewekt, dat
thans deze mogen binnenkomen, naast de oplossing van de enkele vraag-
punten in deze twee bijdragen over dit onderwerp.

„De Nyencamp", Doorn.

N a s c h r i f t .

Bovenstaand artikel was reeds ter redactie ingezonden, toen nog be-
richt binnen kwam van de heer H. W. Verheijen te Rotterdam, betref-
fende het in zijn bezit zijnde makelaarsstafje van één zijner voorouders.
Het betreft hier het exemplaar van Hendrik Breukelaar (12 Juni 1775—
9 April 1830), vader van de bekende kunstschilder Hendrik Breukelaar
(1809—1839); zie Scheen, Romantiek. Hendrik Sr. werd beëdigd in 1803.

De inscriptie luidt: Hendrik Breukêlaar Jansz., Ao. 1803.
Het stokje is van het bekende model, van zwart ebbenhout met de

beide zilveren doppen, het stadswapen van Amsterdam en de initialen
M.K.(L.)R.S. Ook hier is de „L" twijfelachtig en wanneer aanwezig
dan hoogst onduidelijk. Voor zover uit de overigens duidelijke schets van de
heer Verheijen is op te maken, ontbreekt naar alle waarschijnlijkheid
deze letter ook hier, niettegenstaande de heer Verheijen de „L" wel aan-
geeft in zijn verklaring van het monogram.

Achter het patronymicum ]ansz. treft men als merk aan een liggend
anker, naast de drie kruisjes van Amsterdam en de jaarletter „E", on-
duidelijk, gelijkend op een kroontje. Daarachter onduidelijk de initialen
van de zilversmid Daniël Ie Feber: D.L.F. Zijn meesterteken vermeldt



Voet niet, doch is naar alle waarschijnlijkheid het liggend anker. De.
jaarletter „E" duidt op het jaar 1789. Dit stokje is van dezelfde zilver-
smid als die van het staf je van Abraham Kits van 1789. Niet onmogelijk,
dat Ie Feber lange jaren, zeker van 1789—1803, in opdracht gewerkt
heeft voor het Amsterdamse makelaarsgilde. Zie ook mijn eerste ver-
handeling over de makelaarsstokjes.

De heer Verheijen was nog zo vriendelijk een oudere bron op te geven
over het makelaarsberoep, in 't bijzonder te Amsterdam, welk werk te
vinden is in de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage : 1827, bij
ƒ. Ellecman te Amsterdam, het beroep van makelaar, de daaraan ver-
knochte Rechten, Pligten en Loon mitsgaders sommige der te dien aanzien
bestaande misbruiken. K. Np.

GESLACHT SUIDMAN
door

p. W. TH. RISWICK

Als stamvader van dit geslacht kan beschouwd worden Johann Süsz-
man, geboortig uit Herbern, Kreis Lüdinghausen die op 15 Juli 1686 in
de parochiekerk van St. Benedictus aldaar, huwde met Anna Maria Wor-
demans.

• Wegens het slechte schrift van het doopregister en de verweerdheid
van het papier is het volgens de tegenwoordige pastoor van deze pa-
rochie, onmogelijk nog meer over deze familie te ontcijferen.

We mogen veronderstellen dat het echtpaar Johann Süszman en Anna
Wordemans verschillende kinderen had, want de volgende Suidman,
waar we mee te maken hebben t.w. Berent Zuideman (of Sudman, Sut-
man, Suytman, Suidman) werd geboren 28 Februari 1712, toen zijn
ouders reeds vijf en twintig jaar getrouwd waren. Berent of ook wel
Bernardus, vertrok, zoals het in die tijd meer geschiedde met de bewoners
van het Munsterland, naar Holland en wel naar Groningen, waar hij het
vak van smid uitoefende. Hij huwde 15 Augustus 1753 in de R.K. kerk
in de Guldenstraat, met Elisabeth Rouwee. Haar vader was Hendrik
Rouwee uit Oude Pekela die later naar Groningen verhuisde. De doop-
registers van de kath. kerk van de parochie Sappemeer, waartoe Oude
Pekela behoorde, beginnen eerst in het jaar 1760. Zijn huwelijk zou moe-
ten staan in het proclamatieboek der Hervormde Gemeente aldaar, maar
juist in het tijdperk, waarin het moest voorkomen, ontbreken de boeken
van 1722—1740. Onze Elisabeth was op 5 April 1752 getuige bij het hu-
welijk van haar broer Harmannus, zoon van Henderikus. Rouwee en
Annegijn Vrijdag. Berent Zuideman woonde met zijn gezin in de Oude
Kijk in 't Jatstraat. Uit dit huwelijk sproten vijf zonen en twee dochters,
onder wie Hermannus Joseph, die op 25 Maart 1758 in de R.K. kerk in
de Guldenstraat gedoopt werd. Evenals zijn vader was hij smid van be-
roep en huwde in dezelfde kerk op 17 Mei 1786 met de smidsdochter
Christina Busing (ook Buising, Buissing enz.).

We staan hier even stil om enige verklaring te geven omtrent de ver-
schillende schrijfwijzen van deze beide namen. Het was, naar het schijnt
in de 17e en 18e eeuw op de. Burgerlijke stand gewoonte om de namen



zo te schrijven, als men ze hoorde uitspreken. Suidman spelde men in de
17e eeuw „Süszman", wat bij overgang naar Groningen ,,Südman" werd,
zoals de Groninger nog steeds de ,ui" als „ü" uitspreekt. In 1753 vindt
men de naam Zuideman, in 1786 Suutman, nog later Zuidman en ten
slotte, toen men op de B.S. wat accurater werd ,,Suidman", wat hij ge-
bleven is tot op onze dagen. Hetzelfde geldt voor de naam „Buising",
zoals we die in het begin van onze eeuw nog in de stad Groningen ken-
den; ik wijs hier op de smid Buising in het Rode Weeshuisstraatje, welke
smederij sinds lang daar verdwenen is. Men schreef in de 17e en 18e
eeuw ,,Busing, Buissing, Buysingh".

Herman Joseph en Christina Buising hadden acht kinderen, van wie
Bernard ]ohannes de betovergrootvader en oudvader van de thans nog
levende leden dezer familie werd. Hij werd op 31 Mei 1789 in dezelfde
kerk gedoopt en was zadelmaker van beroep en overleed 20 Juli 1868. Dé
24ste April 1812 trad hij in het huwelijk met Margaretha Maria Klooster-
huys, gedoopt 8 Februari 1778 in de R.K. kerk in de Guldenstraat en
overleden 7 Maart 1850. Zij was een dochter van Gerardus Kloosterhuys
en Alida Smits en weduwe van Tobias Bosch, die een zadelmakerszaak
had, welke na zijn dood door Bernard Suidman werd overgenomen. Het hu-
welijk van Bernard Johannes Suidman en Margaretha Maria Klooster-
huys werd gezegend met vijf kinderen. De grootvader en overgrootvader
van het tegenwoordige geslacht was Hermannus jozephus Henricus, die
op 28 Februari 1818 geboren en gedoopt werd en meubelmaker van zijn
vak was. Hij huwde 30 April 1846 met Gezina Margaretha Eillebrecht,
geboren 8 Juli 1822 en overleden 5 September 1886. Uit dit huwelijk
sproten negen kinderen t.w. Johannes Philippus, geb. 23 Febr. 1847,
overl. 26 Juli 1849; Margaretha Maria Bernardina, geb. 27 Aug. 1848,
overl. 19 Sept. 1848; Johanna Bernardina Philippina, geb. 11 Oct. 1849,
overl. 11 Febr. 1949 in de leeftijd van bijna honderd jaar; zij was onge-
huwd; Margaretha Maria Bernardina, geb. 13 Sept. 1851, die met hare
zuster een modezaak had, zij overleed 11 Februari 1922 en was gehuwd
met Hermannus Alexander Vissers; Johannes Philippus, geb. 19 Febr.
1853, overl. 28 Febr. 1853; Bernardina Johanna, geb. 15 Maart 1854,
overl. 15 Jan. 1927 te Amsterdam, gehuwd met Henricus Johannes Reese;
Johannes Philippus, geb. 11 April 1857 te Amsterdam overleden 14 Mei
1936, gehuwd 1° met Johanna Antonia Maria Oud, 2° met Emerentiana
Elisabeth Remmers; Bernardus Johannes, geb. 10 Oct. 1860, gehuwd met
Elisabeth Josephina Greitman; Hubertus Gerardus, geb. 8 Jan. 1865, ge-
huwd met Euphemia Wilhelmina Maria Meurice. Deze beide laatste zo-
nen zijn thans (1954) nog in leven, terwijl hun echtgenoten overleden
zijn.

GESLACHT SUIDMAN

Johann Süszmann
geboren en overleden te Herbern
in Munsterland; gehuwd 15-7-
1686 te Herbern met

Anna Maria Wordemans
geboren en overleden te Herbern.



E e r s t e g e n e r a t i e .
I. Berent Zuideman (ook: Bernardus Sudman, Sutman Suitman,

Suytman of Suydman), „van Harberen in Munsterland", smid in de
de Oude Kijk te 't Jatstraat te Groningen, overleden Groningen
4 Mei 1782, geboren te Herbern 28 Febr. 1712, tr. te Groningen
15 Aug. 1753 (ondertr. 28 Juli; tr. „in facie Ecclessiae", R.K. Sta-
tie in de Guldenstraat, zonder datum) met Elisabeth Rauwee, „van
de Olde Pekel A", overl. Groningen 27 Juni 1782 dochter vai
Hendrik Rauwee.
Kinderen:
1. Hermannus Henricus Suidman, ged. Groningen (R.K. Statie in

in de Guldenstraat), 9 Mei 1754, jong overleden.
2. Anna Catharina Suidman, ged. Groningen (R.K. statie in de

Guldenstraat) 15 Februari 1756, overl. aldaar 27 December
1788, tr. 1° Groningen 11 Januari 1780 (ondertr. 18 December
1779; kerkelijk gehuwd, R.K. statie in de Guldenstraat, 11 Ja-
nuari 1780; huwelijkscontract 18 December 1779, Rechterlijke
Archieven Ulij 66) met Albert (of: Albertus) Spanjer, „van
Wesuwe in het Munstersche", overl. Groningen 30 Juni 1783;
2° Groningen 9 Maart 1786 (ondertr. 18 Februari; kerkelijk ge-
huwd, R.K. statie in de Guldenstraat, 9 Maart; huwelijkscon-
tract 16 Februari, Rechterlijke Archieven Ulij 73) met ]an Be-
rents (Schreuder), „van Wesuwe in Munsterland", overl. Gro-
ningen Mei 1800, hij hertrouwt Groningen 28 April 1790 met
Roelina Blauwkuip.

3. Hermannus Josephus, zie Ila.
4. Henricus Josephus Suidman, ged. Groningen (R.K. statie in de

Guldenstraat) 8 December 1760, jong overl.
5. Joannes, zie Ilb.
6. Henricus Hermannus Suidman, ged. (R.K. statie in de Gulden-

straat) 14 April 1766, jong overl.
7. Gesina Suidman (in de overlijdensacte genoemd ,,Genoveva")

ged. Groningen (R.K. statie in de Guldenstraat) 27 December
1768, overl. aldaar 9 October 1827, tr. 1° Groningen 13 Mei
1794 (ondertr. 5 April; kerkelijk gehuwd, R.K. statie in de
Guldenstraat, 12 Mei) met ]acobus Franciscus Geersma, ged.
Groningen (R.K. statie in de Guldenstraat) 29 October 1765,
overl. aldaar 6 Februari 1808, zoon van ]ohannes Geersma en
Catharina Tebing; 2° Groningen 10 Mei 1816 met joannes de
Haag, ged. Cuyk (R.K. parochie van St. Martinus) 21 Decem-
ber 1767, schoenmaker, overl. Groningen 2 April 1821, zoon
van Leonardus de Haag en Maria van Kempen, weduwnaar van
Joanna Dangelaar.

T w e e d e g e n e r a t i e .
II. Hermannus josephus Suidman, ged. Groningen (R.K. statie in de

Guldenstraat) 25 Maart 1758, smid, overl. Groningen 8 Januari
1826, tr. Groningen 18 Mei 1786 (ondertr. 22 April; kerkelijk ge-
huwd, R.K. statie in de Guldenstraat, 17 Mei; huwelijkscontract
24 April, Rechterlijke Archieven Ulij 73) met Christina Margare-
tha Buising, ged. Groningen (R.K. statie in de Guldenstraat)



1 November 1762 en overl. aldaar 2 Januari 1826, dochter van Ja-
cobus Buising en Margaretha Kramer.
Kinderen:
1. Jacobus Bernardus Egbertus, zie lila.
2. Bernardus Joannes, zie Illb.
3. Margaretha Elisabeth Suidman, ged. Groningen (R.K. statie in

de Guldenstraat) 14 December 1791, jong overl.
4. Margaretha Elisabetha Suidman, ged. Groningen (R.K. statie

in de Guldenstraat) 20 Februari 1793, jong overl.
5. Elisabetha Margaretha Suidman, ged. Groningen (R.K. statie

in de Guldenstraat) 19 Maart 1795, overl. aldaar 4 December
1828, tr. aldaar 3 Mei 1827 niet Hermannus Hendrikus Smit,
ged. Kleinemeer (R.K.) 29 Juli 1797, smid, overl. Groningen
13 Februari 1870, zoon van Hendrik Smit en Henricus Jans
Oostweiler, hij hertr. Groningen 22 Ferbuari 1829 met Gesina
joanna Bosch.

Eindhoven, Mei 1954. (Wordt vervolgd)
Klooster Mariënhage.

EEN EN ANDER OMTRENT FAMILIEWAPENS
door

R. T. MUSCHART

(Vervolg van Gens Nostra jrg. 9 , no. 11 )

Mijne mededeelingen omtrent sprekende wapens vervolgende, kies ik
daartoe ditmaal de wapens Bake, waarin een wild zwijn en een varken
voorkomen. Deze zijn de navolgende :
1. Eene familie Bake voerde volgens deel ,,Bo" van de M.S. Wapenboe-

ken van Scheltus van Kampferbeke in het Gemeente archief te Rotter-
dam als wapen „een klimmend wildzwijn".

2. Catharina Johanna Bake, geboren in 1729, de vrouw van Mr Jacob
Overschie, in 1764 raad van Delft voerde volgens een M.S. Wapen-
boek van Mr W. van der Lely met de „Naamen, wapenen en Stam-
deelen der Veertigh raaden van Delft" in het Gemeente archief te
Delft als wapen : gevierendeeld, I en IV een stappend wildzwijn op
grond ; II en Illeen adelaar".

Evenzoo voerde David ]oan Bake in 1735 Gouverneur van Amboina,
getrouwd met Ida Dudde de Velden volgens de Indische Navorscher
1938 pag. 53 en in 1743 raad extra ordinaris van Ned. Indië volgens
de Wapenheraut 1898 pag. 202/203 in welke Ind. Nav. het wildzwijn
springend op grond is beschreven, terwijl de Wapenheraut het wild-
zwijn stappend zonder den grond beschrijft.

3. Mr Laurens Bake van 1681 tot 1703 Kerkmeester van de Amstelkerk
te Amsterdam voerde volgens het M;S. Wapenboek van de Kerk-
meesters te Amsterdam in het Gemeente archief aldaar als wapen :

„gevierendeeld, I en IV een springend varken ; II en III een
adelaar. En in een hartschild 3 molenijzers."



Deze wapens zijn, voor zoover het wildzwijn en het varken betreft,
sprekende wapens, want het oude woord baake beteekende volgens het
3e deel van Meijers Woordenschat van het jaar 1731 een varken en was
toen reeds verouderd. Vandaar, zegt Meijer, de in Vlaanderen gebruike-
lijke woorden baakevleesch, baakespek en baakesmeer voor varkens-
vleesch, spek en smeer.

En Verdam vermeldt op pag. 51 van zijn Middelnederlandsch Hand-
woordenboek de woorden „bakin", „bakijn", „baken" als bijvoeglijk,
naamwoord met de beteekenis „van een varken. En zoo hadden de zieke
poorters in het Gasthuis te Gent in het jaar 1349 elk recht op „een stic
bakins vleeschs", zoals Willems in zijn Belgisch Museum deel 7 op pag.
86 ons mededeelt.

En in de middelnederlandsche roman van Reinaert de Vos lezen wij :
„Alse wi een grote proie lageden, Die ie ende mijn oom bejageden, Enen
osse of ene bake".

En in die zelfde roman wordt gezegd, dat een „pape" een Spiker (dat
is voorraadplaats, ons latere spijker en het Duitsene speicher van het
latijnsche woord „spica" dat is korenaar, dus eigenlijk opslagplaats van
graan) had, „Daer menich vet bake in lach". En ook in het dialect te
Maastricht en in Vlaanderen beteekende „baak" een varken, wellicht is
dat nog zoo.

Toch geloof ik, dat de eigenlijke beteekenis van het oude woord
„baak", „baec" niet is het geheele varken, doch slechts een gedeelte daar-
van, want in de Rekeningen der gravelijkheid van Holland onder het
Henegouwsche Huis door Mr H. G. Hamaker lezen wij op pag. 311 in
deel 2 het volgende: „Item noch 4 waghenen van Ailbrechtsberghe, die
ghecomen waren tot Alkemaer om verken ende om baken". En op pag.
106 in dit zelfde werk wordt vermeld, dat 4 personen geld ontvingen
voor het inkoopen van ,,een baec" en 8 personen wegens het inkoopen
van „levende verken".

En in de Handvesten van Amsterdam I wordt op folio 67 vermeld,
dat volgens eene overeenkomst van Amsterdam met Deventer wegens
de Coter tol van het jaar 1347 als tolgeld 'moest betaald worden „van
een baken Swijne vleijs" een coppekijn en „van eene zijden vleijssches"
een halve coppekijn, en „van een verken" een hollants.

En dit is ook geheel in overeenstemming met hetgeen Mejuffrouw
Baudet in haar interessant werk „De maaltijd en de keuken in de Mid-
deleeuwen" op pag. 70 noot 1 zegt, nl.: „Bake is eigenlijk het vette rug-
stuk van het varken, vervolgens het dier zelf".

En als wij nu bedenken, dat ons oude woord „bak" evenals het En-
gelsche woord „back" de beteekenis had van rug (vandaar onze woorden
„achterbaks" en „bakboord" en het Engelsche „on horseback"), dan is
het naar mijne meening wel zeker, dat met het hier voor aangehaalde
„baken swijne vleijs" bedoeld zal zijn „het rugstuk van het zwijn" in
tegenstelling van een „zijden vleijssches". Wij spreken thans nog van
een zij spek.

En vandaar ook het Engelsche woord „bacon" voor spek, en vandaar
ook volgens de „Inleiding tot de Nederlandsche taal" door Ten Katc
deel 2 pag. 106 ons scheldwoord „bak beest" als aanduidende iemand,
die zoo lomp is als een varken.



EEN NOTITIE
In de Oct. afl. 1953 van De Gids schrijft ƒ. N. Bakhuizen van den Brink in de rubriek

Nieuwe Boeken • een artikeltje „Legendevorming in onze nieuwere litteratuurgeschie-
denis", waarin hij 2 boeken, monografieën van Reinier Cornelis Bakhuizen van den
Brink bespreekt. In een noot op blz. 268 wijst Prof. Bakhuizen van den Brink er op,
dat in het boek: Dr. M. A. van Herwerden, Erfelijkheid bij den mensch en eugenetiek"
de schrijfster een fout maakt , waar ze de schilder Ludolf Bakhuizen uit de 17de eeuw
tegelijk noemt met schilders Van de Sande Bakhuyzen uit later tijd. De Van de Sande
Bakhuyzen's stammen volstrekt niet af van Ludolf Bakhuizen. Aldus, Prof. Bakhuizen
van den Brink en hij doet enige mededelingen uit de verwantschappen in de familie
Bakhuizen van den Brink.

Daar ik de uitgave van de 3de druk van het boek van wijlen Mejuff. Van Herwerden
verzorgd heb en ik met het artikeltje van Prof. Bakhuizen van den Brink pas bekend
werd, nadat ik de correctie van de drukproef verricht had, maak ik hier deze notitie.

De gegevens van Prof. Bakhuizen van den Brink vermeerderd met een enkele mede-
deling nog per brief, heb ik in Fig. 1 verenigd. De lezer kan er uit zien, dat in deze
stamboom geen leden van de Familie Van de Sande Bakhuyzen voorkomen. We zien
er de verwantschap uit van Reinier Cornelis (Fig. 1, Prob. VIII 1) (dus van VIII 1 schil-
der (111 6). Ook van probandus VIII 1 en Romein de etser IV 1 (dus van VIII 1 over
VII 1, VI 1, V 2, IV 2, III 6 en III 2, II 3, I 1, II 1, II 1 naar IV 1 d.i. Romein de etser.

DE HOOGHE BAKH U I Z E N i VAN DEN BRINK

Toelichting. I 1 Romein de Hooghe, koopman; I 2 Suzanna Felix; I 3 Judith Bisschop;
II 3 fohannes de Hooghe; II 5 Anna van der Does; III 2 Anna de Hooghe; III 6 Ludolf
Bakhuizen Sr., geb. te Emden, 1648 naar Amsterdam, schilder, f 1708; IV 1 Romein de
Hooghe, de etser; IV 2 fohannes Bakhuizen; IV 4 Hartgert van den Brink; V 2 Ludolf
Bakhuizen Jr., tegelbakkerij; VI 1 Christina Sebille Charlotte Bakhuizen; VI 2 fohannes
van den Brink, commissionnair; VII 1 Dirk B. v. d. B., makelaar in effecten en kassier;
VIII 1 Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink, probandus.

Ik ben er niet in geslaagd, te weten te komen op welke gegevens de mededeling van
Mej. Dr. Van Herwerden steunt. Haar broer Dr. Ch. van Herwerden wist er niets van
en haar zuster Charl. van Herwerden is ziek en niet in staat om inlichtingen te geven.
Ik meen dus de meredeling van Mej. Van Herwerden in haar boek te moeten terugnemen.

Prof. Bakhuizen van den Brink schrijft mij, dat het aan de beide oude Leidse Profes-
soren Van de Sande Bakhuijzen, die er indertijd met een oom van mij (Prof. B. v. d.
B.) over gecorrespondeerd hebben, niet is gelukt, om vast te stellen waar de schilders
Van de Sande Bakhuyzen vandaan komen.

Het lijkt lonend, om dit vraagstuk nog weer onder ogen te zien. Wellicht zijn er
onder de lezers, die een spoor kunnen aanwijzen.

Soesterberg, 27.11,54. G. P. FRETS.
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BOEKBESPREKING

Dr M. A. van Herwerden, Erfelijkheid bij de mens en eugenetiek,- herzien en ver-
meerderd door Dr P. C. Frets, 3e druk. Uitgave N.V. Wereldbibliotheek, prijs f 10.90.

Het ontbrak Nederland van na de oorlog aan een goed, beknopt boek over de erfe-
lijkheid bij de mens. De meeste publicaties waren, of te medisch, of gaven te veel een
bepaald onderdeel der erfeijlkheid weer.

Bij de herverschijning van van Herwerden's Erfelijkheid bij de mens, na 26 jaar
geheel herzien door Dr P. G. Frets, is deze leemte op afdoende wijze gevuld.

Het boek heeft drie afdelingen. De eerste afdeling geeft een voor iedereen begrijpe-
lijke uitleg van de Wet van Mendel en de gevolgen daarvan voor het menselijk geslacht.

De tweede afdeling vangt aan met de opsporing van ,de mens' in het naamloos ver-
leden om dan voor ons land te komen tot het Noordse en Alpine ras. Ook krijgen wc
hierin een en ander verhaald over de overdracht van erffactoren, zoals kleur der ogen.
steil- en krullend haar, vingerafdruk e.d. De tweelingen en de verborgen erfelijke eigen-
schappen worden in aparte hoofdstukken uitvoerig beschreven. Zeer belangrijk voor
de genealoog zijn voorts de hoofdstukken : Familie gelijkenis ; Genealogie en erfelijk-
heid ; Belangrijke stamlijsten en Huwelijk tussen bloedverwanten, alles geïllustreerd
met foto's en kwartierstaten.

Raskruising eist twee hoofdstukken voor zich op en daardoor krijgen we een goed
inzicht in de doorwerking van bepaalde raseigenschappen in de diverse generaties van
een geslacht.

Het derde deel, de Eugenetica, het bevorderen van goede geboorten bij de mens
gezien in het licht der erfelijke eigenschappen, welke leer vooral gegrondvest is door
woord en geschrift van Francis Galton (1822—1911), beslaat een belangrijk deel van
het boek. Dit is dan ook, gezien de meer en meer maatschappelijke verbetering der
volkeren begrijpelijk. De hoofdstukken Het bevolkingsvraagstuk eugenetisch bezien en
Het geneeskundig onderzoek voor het huwelijk staan dan ook in het middelpunt der
belangstelling.

De erfelijkheid bij de mens is wel een van de interessantste takken der genealogische
wetenschap ; deze uitgave, voortreffeijlk in zijn soort hoort dan ook zeker in de boeken-
kast van iedere genealogisch geinïnteresseerde.

Heemstede, Nov. 1954. F. R.

Met de verschijning van het 18e deel werd de zesde druk van de welbekende
Winkler Prins Encyclopaedie gecompleteerd. Samenstellers, Uitgever en de Bevolking
van het Nederlandse spraakgebied, voor wie deze uitgave bestemd is, mogen geluk-
gewenst worden met de tot standkoming van dit fraaie standaard werk. Uiteraard ging
onze belangstelling het meest uit naar de rubrieken verband houdende met de ons zo
na aan het hart liggende wetenschappen der genealogie en heraldiek. Hoewel hier
en daar een uitgebreider behandeling van de stof gewenst was, kunnen wij niets dan
lof hebben voor de uiterst bekwame en volledige wijze waarop in de soms spaarzaam
toegemeten ruimte de verschillende onderwerpen betreffende de geslacht- en wapen-
kunde gebracht zijn. Een mooie en duidelijke tekening siert het artikel Wapenkunde.
Dat ook de begrippen Parenteel, Sibbe en Wapendicht besproken werden verhoogt
de waarde van het werk. Dat de redactie van deze op hoog wetenschappelijk peil
staande Encyclopaedie een beroep heeft gedaan om het rijke terrein der sibbe- en
blasoenkunde te deen behandelen door onze wel zeer deskundige mederedacteur, de
Heer A. /?. Kleyn, valt te loven en is voor onze Vereniging een bijzondere eer. Met
één wens mogen wij deze korte bespreking beëindigen. Tot onze grote verwondering
hebben wij vergeefs in Neerlands grootste Encyclopaedie gezocht naar een duidelijke,
gekleurde en heraldisch juiste afbeelding van de wapens van H.M. de Koningin en
de andere leden van het Koninklijke Huis, terwijl ook de heraldische beschrijving dier
wapens, zoals die in de betreffende Koninklijke Besluiten te lezen is, ontbreekt. Wij
menen dat deze in dit voorbeeldige naslagwerk niet hadden mogen ontbreken. Er be-
staat nog een gelegenheid deze omissie goed te maken door de genoemde blasoenen,
vermeerderd met die van de Belgische en Luxemburgse Vorstenhuizen, alsnog op te
nemen in het te verschijnen supplement-deel, waarmede op. waardige wijze deze be-
langrijke uitgave besloten zou worden. Red.
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EEN NIEUWE VORM VAN HERALDIEK
door

F. RENSSEN

Het Scheepsembleem1)

De emblemen der Nederlandse Marineschepen zijn nog niet zo lang
geleden ontstaan, eerst in 1950 werd het eerste scheepsembleem officieel
vastgesteld. Toch was dit geen naoorlogse nieuwigheid, want de marine-
traditie kende reeds eerder iets dergelijks. Dit artikel wil U het een en
ander van het ontstaan vertellen en U met een aantal voorbeelden nader
illustreren hoe deze emblemen bezig zijn een nieuwe, levende vorm van
heraldiek te creëren.

Allen kennen we de vaak prachtige spiegelversieringen, welke de
Scheepvaartmusea en het Rijksmuseum hier te lande nog bezitten van
de zeilschepen uit de 16e, 17e en 18e eeuw. Deze gaven veelal een uit-
beelding van de naam en/of het roemrijk verleden van het schip. Helaas
raakten deze spiegelversieringen buiten gebruik bij de opkomst van het
stoomschip en in 1815 werd bij Kon. Besluit vastgesteld dat voortaan het
Rijkswapen op de spiegel moest worden gevoerd.

De herleving van het scheepsembleem in geheel andere vorm kwam
door het contact met de Britse marine tijdens de jongste oorlog, waar
de emblemen in de een of andere vorm altijd levend zijn gebleven. De
eerste nieuwe emblemen werden dan ook door de bemanningen in oor-
logstijd ontworpen, doch het duurde tot 1950 voor deze officieel werden
erkend.

Wat is nu het doel van het scheepsembleem ? Hiermede wordt beoogt
de band tussen de mensen, die aan boord of bij de inrichting dienen, te
verstevigen en aan deze saamhorigheid, die geconcentreerd zal zijn rond
de naam of de taak van het schip, op zichtbare wijze uitdrukking te
geven. Men kan deze dus vergelijken met de Banier in vroeger tijden.
De emblemen worden dus door de bemanningen zelf ontworpen, waarna
de Hoge Raad van Adel advies uitbrengt over de heraldische juistheid
der ontwerpen. Slechts hierna volgt de ministeriëele goedkeuring. Langs
deze weg ontstaan er slechts heraldisch verantwoorde ontwerpen en
goede uitvoeringen van oude wapens, zo deze verbonden zijn aan de
naam van het schip.

De uitvoering van het scheepsembleem is als volgt :
Een schild op de bekende wijze zou hier niet passen en daarom is het

vlak waar het embleem op uitgebeeld wordt omlijst met een tros van
rechtgeslagen garenwantslag ter dikte van ongeveer 6 % van de middel-
lijn van het schildvlak. In de onderzijde van de tros is een strak aange-
haalde platte knoop gelegd. Het zo verkregen schild met omlijsting is
gedekt door een vergulde Oud-Hollandse maritieme kroon, de z.g.

1) Bij het publiceren van dit artikel wil ik niet nalaten mijn zeer hartelijke dank uit
te brengen aan Luitenant ter zee SD der Ie klasse H. J. Noppen, Hoofd der Marine-
voorlichtingsdienst en Luitenant ter zee der Ie klasse ƒ. H. Baron Mackay voor hun
bereidwilligheid mij inlichtingen te verstrekken, alsmede het in bruikleen afstaan van
de hierbij gepubliceerde clichés.
Ook gaat mijn dank uit aan de secretaris van de Hoge Raad van Adel, Mr M. J. H. de
Bruyn van Melis- en Mariekerke voor zijn waardevolle inlichtingen.
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Schepenkroon of Botenkroon. Deze kroon is typisch Nederlands ; men
vindt hem op vele oude praalgraven van onze zeehelden en ook nog
steeds op de fries van het oude magazijn op de Marinewerf te Amster-
dam. Zij bestaat uit vijf boegen van overnaadse boten, waarvan de
stevens uitsteken boven de dolboorden. Deze boegen zijn aangebracht
op een hoofdband, welke een middellijn heeft van 7/,o maal die van het
schild. De hoofdband is bezet met 5 edelstenen, in het midden en aan
zijkanten een ruitvormige robijn .waartussen een ronde saffier. Tussen
de robijnen en saffieren zijn witte parels in ruitvorm gezet. De hoogte
van de kroon is ongeveer J/£ m a a l zij11 middellijn van de hoofdband,
terwijl de hoogte de hoofdband Vs maal zijn middellijn is. Het geheel
is geplaatst op twee zwarte admiraliteitsankers in schuinkruis, waarvan
de stokken bruin zijn. De ankers werden vroeger gebruikt voor het oude
admiraliteitswapen en voor vele familiewapens van zeevoogden.

Indien de naamgever een devies tot het zijne heeft gemaakt, wordt dit
devies in Latijnse letters aangebracht op een golvend lint ; het lint en
de letters zijn vervaardigd van bij het embleem passende kleuren.

Is het schetpsembleem gebaseerd op een familie- of stadswapen dan
vervallen de attributen helm, helmteken, schildhouders en kronen, waar-
voor in de plaats dan komen de schepenkroon en de schuingeplaatste
ankers. Bleven de eerste attributen n.l. gehandhaafd dan betekende dit
dat het schip in kwestie het eigendom was van de familie of stad, hetgeen
voor een marineschip in deze tijd natuurlijk onbestaanbaar is.

De emblemen worden thans in tegenstelling met vroeger aangebracht
aan de voorzijde van de brug van het schip en bij de instellingen bij het
poortgebouw.

Gaan we nu over tot het bespreken van de afzonderlijke emblemen aan
de hand van de hierbij afgebeelde voorbeelden. De afbeeldingen zijn niet
van arceringen voorzien voor kleur en metaalaanduiding, de tekst geeft
deze echter wel.

Allereerst nemen we dan enkele voorbeelden van scheepsemblemen
welke aan duidelijkheid weinig te wensen overlaten, de plaats en de
provincieemblemen.

I Hs Ms onderzeebootjager Friesland.
Omschrijving: In blauw twee gaande gcuden leeuwen, vergezeld'van zeven

liggende gouden blokjes of turven, geplaatst twee boven, twee
in het midden en drie onder.

Dit embleem is geheel ontleend aan het wapen van de provincie Friesland.

II Hr Ms mijnenveger Bedum.
Omschrijving : In blauw een schuinlinks geplaatste spade van zilver met

steel van zwart, gekruist door een schuinrechts geplaatst kruis
van goud ; het kruispunt beladen met een wetstafel van zilver.

Dit embleem is geheel ontleend aan het wapen van de gemeente Bedum (Gr.).
De figuren worden als volgt verklaard : Het kruis duidt op de prediking van
het evangelie, welke in deze streken in vroegere tijden heeft plaatsgevonden
door de predikers Walfridus en Ludger ; de spade duidt op de behartiging
van de materiële belangen van de bevolking, terwijl de wetstafel duidt op de
rechthandhaving.

III Hr Ms mijnenveger Beemster.
Omschrijving : In blauw een koe van rood, beschenen door een uit de rechter

bovenschildrand voortkomende zon van goud en staande op
een terras van groen, waaronder een water in natuurlijke kleur.

Dit embleem is geheel ontleend aan het wapen van de gemeente Beemster.
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IV Ht Ms mijnenveger Urk.
Omschrijving : In blauw een schelvis van zilver.
Dit embleem is geheel ontleend aan het wapen van Urk, vroeger eiland en
thans gemeente in de N.O.-polder.

V He Ms mijnenveger Bolsward.
Omschrijving : In goud een dubbele adelaar van"zwart.
D'it embleem is geheel ontleend aan het wapen van de gemeente Bolsward.

Moeilijker wordt het bij de volgende emblemen, waar de vernoemde
eilanden geen wapen bezitten.

VI Hv Ms fregat Ceram.
Omschrijving : In lichtbruin een TOUNE in donker oker en indigo.
Embleemspreuk : „Noesa Ina" (volksnaam voor Ceram) in letters van indigo

op een lichtbruin lint.
Dit embleem is ontleend aan het onderscheidingsteken „Toune' genaamd, dat
de krijgslieden van het eiland Ceram op hun lendendoek mogen dragen indien
zij in het gevecht hebben uitgemunt. Bij de doopplechtigheid van het schip
te Piroe werd een dergelijke lendendoek met de „Toune" er op aan de com-
mandant aangeboden.

VII Hr Ms radarinstructieschip Soemba.
Omschrijving : In blauw een zilveren rechterhand, houdende in horizontale

stand een pijl van goud, alles geplaatst op twee gouden
schuingekruiste bliksemschichten, waarboven een vijfpuntige
ster van hetzelfde.

Embleemspreuk: Sic Iacio Sagittas (Zo werp ik pijlen), in letters van goud
op een lint van blauw.

Dit embleem is ontleend aan het doel van het schip, de radarinstructie, welke
opleidt tot het brevet R.A.P. (Radio Afstandpeiler Plot). Het is het onder-
scheidingsteken van dit brevet dat tot ontwerp heeft gediend.

Vervolgens de instellingen, scholen en diensten der Marine, allen dus
met een nieuw ontworpen scheepsembleem.

VIII Navigatie-gevechtsinformatieschool.
Omschrijving : In blauw een zilveren spinneweb, beladen met een stuurrad

van rood, waarin een omgewende vliegende adelaar van
goud.

Embleemspreuk : Perpetue vigilans in proelio vehementer (Voortdurend waak-
zaam, onstuimig in de strijd) in gouden letters op een lint
van blauw.

Ook dit embleem is ontleend aan het doel der school, het spinneweb is sym-
bolisch voor het onderwijs in de gevechts-informatie (het plotten), het stuur-
rad voor het onderwijs in de navigatie, terwijl de adelaar duidt op de vlieg-
tuig-directie, die de jachtvliegtuigen moet leiden in het gevecht.

IX Artillerieschool.
Omschrijving : In blauw een rond radarscherm' van zilver, geboord van

goud, waaruit acht gouden bliksemschichten schieten, be-
beladen met twee schuingekruiste kanonnen van goud.

Embleemspreuk : Den vaderlandt ghetrouwe, in gouden letters op een lint
van blauw.

Iri dit embleem zijn de twee, tegenwoordig niet meer te scheiden, onderdelen
van de artillerie voorgesteld, n.l. het kanon en de radar. Hierbij duiden de
schietende gouden bliksemschichten op voortdurende waakzaamheid in alle
richtingen.
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X Marine-opkomstcentrum te Voorschoten.
Omschrijving : In zilver een landkaart van Nederland van groen, waarin een

gouden onklaar anker, gedekt met een Koninklijke kroon van
hetzelfde. Over alles heen een kompasroos van zwart.

Dit embleem symboliseert de opkomst van recruten uit alle windstreken naar
de Koninklijke marine.

XI Koopvaardij-opleidingsschool.
Omschrijving : In blauw twee schuingekruiste kanonnen van goud, gedekt

met een margriet in natuurlijke kleur.
Embleemspreuk: Primam tenens aciem (vasthoudend aan het eerste gelid),

in gouden latijnse letters op een lint van blauw.
Deze school dient voor opleiding van kanonniers voor de koopvaardij beveili-
ging in oorlogstijd.
Het embleem symboliseert met de kanonnen, de artillerie, de margriet is het
koopvaardij-symbool. De spreuk is een latijnse vertaling van een zinsnede
uit de toespraak van H.M. Koningin Wilhelmina op 10-1-1943 ter gelegenheid
van het opdragen van het peetschap over H.K.H. Prinses Magriet aan de
Nederlandse koopvaardij.

XII Verbindingsschool.
Omschrijving : In zilver twee schuingekruiste vlaggestokken van zwart,

waaraan rechts een seinwimpel en links een seinvlag, beide
rood ; over alles heen een aardbol van blauw, waarover
van beneden naar boven een tweemaal verspringende blik-
semschicht van goud.

Embleemspreuk: Scite et cito (kundig en vaardig), op zilver lint in latijnse
letters van blauw.

In dit embleem symboliseren de seinwimpel en vlag en de bliksemschicht de
optische en de electrotechnische weg van het overbrengen van berichten. De
aardbol geeft de wereldomvattende taak weer.

XIII Mijnendienst.
Omschrijving : Golvend doorsneden :

I In zilver een ten halve op de baren drijvende, geveegde
mijnbol, voorzien van drie stoothorens, alles van zwart
overtopt door een duikerhelm van rood, verlicht van zil-
ver, het geheel omgeven door een halfcirkelvormige veeg-
kabel, aan weerszijden voorzien van een kabelsnijder,
alles van zwart.

II Golvend gedwarsbalkt van blauw en zilver van vijf
stukken.

Embleemspreuk : Sit mare securum (opdat de zee veilig zij) in Latijnse letters
van zilver op een lint van blauw.
In de afbeelding moet worden gezien de geveegde, drijvende mijn, die wordt
overheerst en bedwongen door de met het opruimen der mijnen belaste in-
stanties, t.w. de duikers-demonteur, weergegeven door de duikerhelm en de
mijnenvegers, weergegeven door de veegkabel met kabelsnijders.

Ook de Marine vliegkampen en de squadron's gevechtsvliegtuigen der
marineluchtvaartdienst hebben een embleem ontworpen, meestal een uit-
beelding van de taak van het onderdeel.

XIV Marinevliegkamp Valkenburg.
Omschrijving : In rood een gouden, gekanteelde burcht, gevoegd en ver-

licht van zwart, overtopt door een opvliegende valk van
goud, gereed tot stoten, terwijl tegen de voet van de burcht
een golvende zee klotst van vier baren van zilver en blauw.

Embleemspreuk : „Ne lacessiveris me" (en terg mij niet) in Latijnse letters
van goud op een lint van rood.

Dit embleem is enerzijds een sprekend wapen, terwijl de drie figuren, de valk,
de burcht en de golven samen weer geheel weergeven het doel van het vlieg-
kamp. De eerste twee zijn bovendien nog in het zelfde metaal uitgebeeld om
de verbondenheid te accentueren.

18



XV Squadron 4 der marine luchtvaartdienst.
Omschrijving : In blauw een gestyleerd aanvliegend vliegtuig met twee

schuin-gekruiste propellers, alles van zilver; in een van zil-
ver en blauw in zes stukken gedwarsbalkte golvende zee een
uit de baren opduikende omgewende onderzeeboot van zwart,
waaruit ter hoogte van de toren een wolk van zilver met
vijf vuurstralen van rood opstijgen.

Embleemspreuk : „Quaerimus ut vincamus ' (wij zoeken om te overwinnen) op
een lint van blauw in latijnse letters van zilver.

Dit squadron heeft tot taak het opsporen en bestrijden van onderzeeboten het-
geen duidelijk tot uitdrukking komt in dit zeer evenwichtig ontworpen em-
bleem.

XVI Squadron 860 der marine luchtvaartdienst.
Omschrijving : In blauw een gevleugelde en gepantserde rechtervuist van

zilver, welke drie bliksemschichten van goud afweert; de
vuist geplaatst op een golvende zee van zilver en blauw
van vier stukken.

Embleemspreuk: „Arcens affligo" (afwerend tref ik), in latijnse letters van
zwart op een lint van goud.

Dit squadron heeft tot taak het beschermen van het eigen verband. De ge-
vleugelde, gepantserde vuist stelt de aanvallende kracht van het squadron
voor, welke de attaquerende vijandelijke vliegtuigen, weergegeven door de
gouden bliksemschichten afweert. De golven geven het terrein van actie van

" het squadron weer.

XVII Squadron 3 der marine luchtvaartdienst.
Omschrijving : In zilver een zeearend van rood, vliegend boven een gol-

vende zee van blauw en zilver van zes stukken.
Embleemspreuk: „Semper paratus" (steeds bereid), in latijnse letters van rood

op een lint van zilver.
Dit squadron heeft tot taak offensief op te treden tegen vijandelijke schepen en
vliegtuigen. Ook dit embleem geeft duidelijk het doel aan. De golven, 3 blauwe
en 3 zilveren zijn overeenkomend met het nummer van het squadron.

Gaan we thans over tot de beschrijving van die emblemen, welke ont-
leend zijn aan namen van personen, dan zien we meestal het overnemen
van het familiewapen van de persoon in kwestie.

XVIII Hr Ms torpedobootjager Piet Hein.
Omschrijving : In goud een kraai, zittende op een heining beide van zwart.
Embleemspreuk : „Doe wel en zie niet om", op een gouden lint met letters
van zwart.
Dit embleem is geheel ontleend aan het familiewapen van Luitenant-Admiraal
Pieter Pietersz Hein en komt voor op zijn graftombe in de Oude Kerk te Delft.

XIX Hr Ms opnemingsvaartuig Snellius.
Omschrijving : In rood drie rozen van zilver.

. Dit embleem komt geheel overeen met het geslachtswapen van de familie Snel
van Royen of Snellius. Willebrord Snellius, de naamgever, leefde van 1568 tot
1636 en was een zeer bekend hoogleraar in de wiskunde te Leiden. Dit wa- •
pen komt o.a. ook voor op een gedenkplaat van Rudolphus Snellius van Royen,
de vader van Willebrord, in de N.H. kerk te Oudewater.

XX Hr Ms fregat Marnix.
Omschrijving : In blauw een schuinbalk van zilver, ter weerszijden verge-

zeld van een zespuntige ster van goud.
Embleemspreuk: 'Repos ailleurs' (rust elders), op een lint van blauw in la-

tijnse letters van zilver.
Ook dit embleem en devies zijn geheel ontleend aan het familiewapen van
Philips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, die leefde van 1538 tot 1598.
Het wapen is o.a. te vinden op de graftombe van Elisabeth van Marnix, zijn
dochter, in de Oude Kerk te Delft.

(Wordt vervolgd)
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TIJDSCHRIFTENREVUE
Van de Familieverenigingen kwam in ons bezit het Derde Jaarverslag van de

Fundatio Hondius, familiestichting opgericht, 18 Nov. 1951. Het is ons steeds een ge-
noegen de Jaarverslagen van deze stichting door te nemen, die wij beschouwen als een
van de best geleide stichtingen, die met bescheiden middelen in staat is een goed jaar-
boek uit te geven en nog een saldo te brengen in het familiefonds. Het Jaarboek geeft,
naast een financieel verslag, een verslag over de zetel van de Fundotio, een fraai 17e
eeuws huis te Middelburg, een pagina fraaie silhouetten en een artikel van de hand van
F. van der Veen over Ds. Pieter Hondius. Wij wensen de Fundatio geluk met haar
voorspoedige gang van zaken.

De Brabantse Leeuw, Maandblad van de sectie voor Geslacht-, Naam- en Wapen-
kunde van het Prov. Gen. v. Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, Jrg. 3,
No. 12, Dec. 1954 : /. P. W. A. Smit. Het monogram van Karel de Grote; /. Loeft-
Schoenmaeckers; J. B. v. Loon. Van Havel; K. N. Korteweg. Het geslacht Kromsigt;
A. J. L. van Bokhoven. De Familie van Houtum te Schijndel.

De Nederlandsche Leeuw, Maandblad van het Kon. Ned. Gen. v. Gesl. v. Wapenk.,
Jrg. 71, No 12, Dec. 1954 : /. laisser. Lijst der Hoofdelinger en Heren van Ameland;
Dr. P. G. F. Vermast. Van Liesveld; Korte Mededelingen; Boekbespreking; Vragen en
antwoorden.

Met Gansen Trou, Heemkundig Maandblad, uitgave Heemkundekring „Onsenoort",
aangesloten bij „Brabants Heem", 4e Jrg., No 10, Oct. 1954 : N. f. Vaassen. Van Gies-
sen; Chr. Lith. Merkwaardige gebouwen te Heusden; De Hanze te Drunen 1907—1916;
Past. Breugelman. Over het kerkhof te Bokhoven; P. Albricus Bak. De Drunense mo-
len; Het ontstaan van de Nieuwe Wiel van Vlijmen; Verslag van de overstroming in
1799.

It Beaken, Tijdskrift fan de Fryske Akademy, Jiergong XVI, No 8, Nov. 1954: H.
Algra. Dr. G. A. Wumkes en sijn bitsjutting foar Fryslan; Dr. G. A. Wumkes f. Hoe 't
Balthasar Bekker in profesye fan Daniel ütlei enz.

L'Intermediaire des Généalogistes, Bulletin bimestriel du service de centralisation des
Etudes Généalogiques et démographiques de Belgique a Bruxelles, No. 53, Sept. 1954,
Xme Anniversaire 1944—1954, 124 pagina's : Dix ans d'entr'aide généalogique; E. de
Riddere. Genealogie van Aerdenbodeghem; P. E. Claessens. Les van Veen. dits, a tori.
de Brabant; W. van Hille. La familie Rouvroy, de Poperinghe; E. de Riddere. Gene-
alogie Moens; L. Poplemont. Genealogie Poplimont, branche de Silly; P. Hanquet. Les
Galle, au pays de Liège et de Stavelot; M. Goyens. Genealogie de Rethy; E. de Rid-
dere. La familie d'Arimont, au Luxembourg; C. Douxchamps-Lefeire. La familie Du-
paix. Questions, Réponses..

Onze hartelijke gelukwensen. R.

Het Oude Land van Loon, Orgaan van de Federatie der Geschiedt- en Oudheid-
kundige Kringen van Limburg, Jrg. IX, Afl. IV, Juli-Aug. 1954 : H. Baillien. Het Leu-
renkwartier en de zuidelijke stadsverdediging van Tongeren; Ric. Eme. Tongerse Min-
derbroeders in hun strijd tegen pestepidemiën; M. Frere. Het briefgeheim voorheen.

Der Familienforscher in Bayern, Franken und Schwaben, Blatter des Bayerischer
Landesverein für Familienkunde, Band I, Heft 1—2, Juli 1950 tot Heft 19, Sept. 1954.

Hezsische Familienkunde, Band 3, Heft 1. Marz 1954, Band 3 Heft 2, Juni 1954,
Band 3. Heft 3, Sept. 1954.

Institut für Auslandsbeziehunger, Mitteilungen, 4. Jrg., No 9/10, Sept./Okt. 1954

Monatshefte für evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes, 3. Jrg. Heft 7/8,
1954 : o.a. D. Muller. Der Calvinismus am Rhein ; Lic. A. Rosenkranz. Zur Geschichte-
der Gemeinster Neuerkirch und Biebern.

Südwestdeutsche Blatter für Familien- und Wappenkunde, Jrg. 6. Heft 2, Nov. 1954 :
o.a. Ernst Weisz. Wege der Ahnenforschung in Württemberg; Dr. med. R. Frank.
Ahnentafel Frank.

Adler, Zeitschrift für Genealogie und Heraldik, Wien, Marz/April 1954 : R. v.
BartschSalgast-Dyhrn. Die Reichsritter Simitsch, Edle von Hohenblum ; R. Granish-
staedten-Czerva. Geadelte Frauen ; L. Igalffy-Igali. Beitrage zur Genealogie der Kornitz-
Familien.
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SenlteneggerMonatsblatt für Genealogie und Heraldik, Bd! II Heft 8. Juli/Aug. 1954 :
Enrico conte del Forso. Die Wappen bei S. Francesco in Udine ; K. Deutscher. Die
Ginei- in Thaur ; K. F. van Frank. Aus den Familienakten des Hofkammerarchivs in
Wien ; u.s.w.

Amsterdam, Dec. 1954. W. R.

EEN AANVULLING OP „DE GEZAGHEBBERS DER OOST-INDISCHE
COMPAGNIE OP HARE BUITEN-COMPTOIREN IN AZIË"

door
W. WIJNAENDTS VAN RESANDT

(blz. 292.)

Blijkens doopacten voorkomende in de „Dutch Baptisms" te Malacca,
bewaard op het Public Record Office, Chancery Lane, Londen W.C. 2,
had Johan de Roth op Malacca twee onechte dochters, verwekt bij vrij-
gelaten lij f eigenen. Aangezien deze dochters in de kwartierstaten van
meerdere personen voorkomen, geef ik hier enkele bijzonderheden.
1. Johanna Maria de Roth werd geboren te Malacca 22 Juli 1735 en

aldaar gedoopt 23 Februari 1736. Haar moeder was „een vrijgegeven
slavinne, genaamt Fanuia van Mandaro". Het kind „(heeft) de vader
belooft te laaten onderwijsen enz. volgens een acte van adoptie ge-
passeert den (datum onleesbaar) 1736 op de Secretarij". Getuigen:
Huybertus Overree en Maria de With, weduwe van der Burcht.
Zij trouwt te Malacca 1751 met de Clercq van Politie en Secretaris
van Justitie Gustaaf Dieterich, van Wolfenbüttel. Bij de doop van
hun dochter Johanna Cornelia Franciska op 17 Augustus 1760 wordt
zi| reeds als „overleden" vermeld. Bij deze doop is Johan de Roth
getuige, tezamen met Juliana Cornelia Lebek.

2. Catharina de Roth. De naam van haar moeder is onleesbaar. Doop-
getuigen zijn Hubertus Overre en Catharina de Bruyn, zijn vrouw.
Zij trouwt te Malacca 17 Januari 1751 met Joost Koek, van Malacca,
zoon van Josua en van Maria Meecke (Meque)1).
Hun kinderen waren :
a. Jacomina Maria Koek, gedoopt Malacca 5 Sept. 1756, overl. Ba-

tavia 6 Oct. 1795. Zij trouwt Ie Johannes Adrianus van Moesber-
ken en 2e mr Jacob van Kal.

b. Adriaan Koek, gedoopt 15 Maart 1760, trouwt Maria Wilhelmina
Dieterich.

c. Johan Jazua Koek, gedoopt 29 Januari 1762.
d. Catharina Johanna Koek, gedoopt Malacca 8 Mei 1763, overl.

Buitenzorg 11 Februari 1843. Zij trouwt Ie Malacca 12 April 1778
met Johan George Abeleven en 2e 29 Juli 1781 met Abraham Cou-
perus (zoon van Abraham en van Gesina Hoppinga), later gou-
verneur van Malacca en Raad van Indië. (Zie „Gezaghebbers"
blz. 230, „Sibbe" 1943, blz. 237—243 en Ned. Leeuw 1908).

e. Magdalena Wilhelmina, gedoopt 12 Mei 1765.
Driebergen. W. WIJNAENDTS VAN RESANDT Jr.

1) Maria Meecke is op 20 Januari 1704 te Malacca gedoopt als dochter van Adriaan
Meecke en Jacomina Broenken. Doopgetuige : Magd. Fransse, weduwe Reinier
Broenken.
Deze doopinschrijving komt niet voor in de Excerpten van Dr R. van Beuningen
van Helsdingen (A.R.A., Aanwinsten 1920, XXXIV, deel I t/m IX en Aanwinsten
1935, VI, deel I t/m VII), doch wel in de bovenaangehaalde, te Londen berustende
originele registers, zij het ook, dat de acte voor een zeer groot deel onleesbaar is.
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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.

XXXXVI, LODDER.-

Gevraagd gegevens omtrent de geslachtsnaam Lodder, alle gegevens zijn welkom.
Alsmede een nadere verklaring van het ontstaan van de naam Lodderdijk, de weg ge-
legen tussen Gemert en de bedevaartsplaats Handel".

Rijk, provincie en gemeente gaven bij nadere informatie een afwijzend antwoord.
H. C. LODDER, Westerdokstraat 22 bel., Amsterdam C.

XXXXVII. VON GIMBORN.

J.U.D. (juris utrisque doctor) Adriaan Wilhelm von Gimborn (van Gimbocn, Gem-
born), von 1714/15—1740 Advocaat in Zevenaar.
Bekannte Daten :
30.1.1711 in Duisburg als „studiosus juris Embricensis' immatrikuliert.
4.11.1714 in Cleve, ohne Angabe des Geburtsdatums Pfingsten 1719 in Zevenaar

Übertritt vom katholischen zum reformierten Glauben.
1. 8.1740 t in Zevenaar, ohne Altersangabe.
Unbekannt und gesucht: Geburtsort und Geburtsdatum

Kirchenbücher in Cleve, Emmerich und Zevenaar ohne Ergebnis. Wo hat der
Genannte promiviert ? Mit welcher Schrift ?

Es wird vermutet, dass die Promotion an einer Universitat in den Niederlan-
den erfolgte und Promotionsakten oder Promotionsschrift das Geburtsdatum
enthalten.

Gibt es, etwa beim Reichsarchiv in Arnheim, Akten über die Advokaten ? Auch
hieraus könnte sich das Geburtsdatum ergeben.

Dr. ERICH KNITTERSCHEID, Köln-Lindenthal, Meister Ekkehart-Str. 7.

ANTWOORDEN

XXVI. DE ROOVERE.
De molenijzers werden, voor zover algemeen wordt aangenomen, het eerst gevoerd

door de graven van Peelland zelf. Volgens de bekwame zegelkundige, Mr. Smit, was
dit oorspronkelijk het (ban) teken van (water) molenrecht. Daarna werd het gevoerd
door de graven van Rode en daarna door de de Roovere's. Men heeft zelfs betwijfeld
of deze graven wel ooit bestaan hadden. Het vinden van het graf van Heldeware gra-
vin van Rode onder de vloer van de kerk van St. Oedenrode, heeft het bestaan er van
bevestigd. Alhoewel een gemeenschappelijke afstamming van de familie's met de drie
molenijzers, in strijd met de verklaring van Gramaye, langdurig werd betwist, is dit
toch zeer goed mogelijk. Alles wijst er b.v. op, dat uit het oude geslacht de Bye, dat
een beurtelings gekanteelde dwarsbalk voerde, de familie's van Beerze, Schoytc, van
Kinschot, Wyten, van Goirle, Otten, van der Graft. van Inghem, van der Biestraten
en een tiental andere langs wettige, onwettige of vrouwelijke lijn stammen. Het is dus
aan te nemen, dat de mogelijkheid bestaat, dat de geslachten Dickbier, Lyscap, van
Stakenborch, van Boischot, van Brouchoven, van Vladeracken, van Zon en de Lu,
gezamelijk met de familie van Gerwen, die een molenijzer in haar vrijkwartier voert,
uit de graven van Peeland stammen, maar hoe ?

Zoals men weet behoorde het grootste gedeelte van de Meyerij kerkelijk onder het
bisdom Luik. Welnu. Ik heb een speciale studie gemaakt over Luikse geslachten. De
familie's Guyot gezegd Pollain, Requileyt (Requilé) gezegd Pollain, Pollain de Ruylhy,
Pollain de la Large Voye, Pollain Marteau, stammen allen langs vrouwelijke lijn uit
het geslacht Ie Pollain de Waroux. Hun stammoeder moet ver terug gezocht worden.
Zelfs als er een bastaardstamvader tussen is, zoals bij de Pollain de Ruylhy, wordt dit
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over 't hoofd gezien en toch de naam van de overgrootmoeder van de vader van de
bastaard overgenomen. En dit is in het Luikse geen unicum. Honderden voorbeelden van
dien aard zijn er voor het grijpen; vooral als men in het middeleeuws tijdvak geraakt.
Een langdurig onderzoek in het Bosse archief gaf, alhoewel niet zo talrijk, dezelfde
voorbeelden. Indien men destijds zó aan de naam van een stammoeder gehecht was,
moet dit volgens mijn bescheidde mening zeer zeker ook het geval met haar familie-
wapen zijn geweest. Wij krijgen dan zo langzamerhand hetzelfde verschijnsel als in het
vroegere Polen, waar verschillende „clans " leefden, wier wapens door honderde ver-
schillende familie's gezamelijk werden gevoerd (zie: von Zernicki Szeliga. Pölnische
^Vappen). De stamvader van zo'n „clan" had dan meestal een familiewapen, waaraan
een bijzondere geschiedenis verbonden was. Daar er echter ook een familie de Bie is,
die drie molenijzers in haar wapen voert, ziet men dat men omzichtig moet te werk gaan.
De genealogie der graven van Rode is nog lang niet compleet. De samenstelling hier-
van wordt bemoeilijkt, doordat zoals vermoed wordt, verschillende hunner nakome-
lingen in onmin geraakten met de oudste hertogen van Brabant en naar het buiten-
land uitweken. Sommigen verbonden zich met de Berthouten, anderen kozen de partij
van de graven van Vlaanderen. En zo treft men in 1217 een Gerardus, „dominus de
Rode ' aan, die met zijne echtgenote Hildewardis, goederen te Gent belast, met zijne
kinderen: 1. Roelof, oudste zoon; 2. ridder Gerard; 3. Gecbodinus, „clericus'; 4. Beatrix;
5. Alicea (A.G.R. Brussel. Archives Ecclésiastiques. Averbode. Cartularium (13e.—17e.
eeuw), no 4629, III, copie van 27-2-1217). Hierbij zijn twee zegels gereproduceerd: een
ruiterzegel en een ruitzegel van Hildewardis. De zegels waren in rode was gedrukt.

Op 2-9-1425 wordt poorter van Brugge: Roeland de Roode filius Gheerard diemenhiet
Roovere van Sint Oedenrode bij 's-Hertogenbossche. Maar voordien treft men regel-
matig leden van dit geslacht, die vanuit de Meyerij naar Brugge verhuizen, en nog ge-
durende eeuwen nadien, met Den Bosch in contact blijven, blijkens de verwijzingen in
de schepenregisters van de hoofdstad van de Meyerij. In de XVIe eeuw treft men de
Rovere's aan te Rijckevorsel, Turnhout en Hoogstraten. Hun schepenzegels vertonen
de drie molenijzers, evenals die van een tak te Breda. Ook te Antwerpen kwamen zij
vroegtijdig voor. In het Genealogisch Archieffonds van die stad (no 49) vond ik de
navolgende Bossche verklaring: lek broder Derick vande Graef bekenne, hoe dat by
ons temynderbroers thertogen boos in ons pant voor dat nyen capilhuuys leedt begra-
ven onder enen groette serick Ghysberdt van Roode ghestorvende wesendc Anno 144518.
dach septembris met syne soen mester Marten van Roode met syn wapene daer op
ghehauende wesende. Die wapende wesende enen suarten leu in een wydt veel ende
twe geel muilen yseren in een roedt, veel, opden hellem wesende een hallef jungelyng.
Dat wellyck beley als met myn eyghen handt teken. Ghescreven als boven by my
broder Derick van den Graef myndec broder. Anno domini 1569, 19. octobris. Marten
van Rode, schepen van 's-Hertogenbosch (1467) zegelde als volgt: drie molenijzers,
waarover een vrijkwariter, beladen met een leeuw. Deze lijn was verwant aan de de
Haze's en de van 't Zevelts. Zij schijnt zich nadien te Boxtel te hebben neergezet. De
strijdkreet van de Vlaandersche de Rode's was ROODE ! ROODE ! Zij voerden even-
eens de drie molenijzers. Indien de „Luwen" 's diegenen zijn, die uit de Bossche de Lus
voortspruiten, zullen zij zeer zeker de drie molenijzers voeren.

Brussel. B. W. VAN SCHIJNDEL.

Ons medelid, de heer C. L. Th. Veenhuyzen, Smaragdstraat 33, Am-
sterdam (Z.), heeft in de loop der jaren een collectie van meer dan
50.000 PORTRET-foto's uit de diverse fototijdschriften verzameld. En
wel over het tijdperk 1875—1935. Hij wil deze voor de leden beschik-
baar stellen ad. f 0.25 of f 0.50 per stuk. Dit naar gelang der grote.
Ook bezit hij over ditzelfde tijdperk een grote collectie fotoknipsels van
verdwenen Molens, Grachten, Straten, Gebouwen enz. Bij aanvrage
antwoord-porto insluiten.
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AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST

Nieuwe leden :

1439 E. J. M. Hoffmans, Berg en Dalseweg 27, Nijmegen.
H40 J. B. M. van Nuenen, Raadhuisstraat 4, Meerveldhoven (N.B.).
1441 drs A. N. Balk, Ritzema Bosstraat 26, Amsterdam O.
1442 W. Lammers, Oranje-Nassaulaan 140; Overveen.
1443 A. Kikkert, 1ste Atjehstraat 48 hs, Amstertdam O.
1444 G. Boonstra, Sanderijnstraat 56 III, Amsterdam W. 2.
1445 Mevr. M. C. van Lier-van Ouwel, 2de Helmersstraat 44, Amsterdam W. 1.
1446 J. H. Slieker, Gerard Doustraat 90 II, Amsterdam Z. 2.
1447 Mevr. J. Verweij-van Diepenhorst van Peet, Zuideinde 96, Nieuwkoop.
1448 N. B. van der Waals, Willemsparkweg 136 B, Amsterdam Z. 1.
1449 Mr A. H. F. van Zijl, Twijnderslaan 50, Haarlem.

Adreswijzigingen :

211 Ir F. A. Nelemans, Jonkerlaan 63, Wassenaar.
257 A. L. Carstens, Juliana van Stolbergplein 15, 's-Gravenhage.
324 Marcel van de Velde, Genthof 16, Brugge (België).

1406 O. P. L. Bremmer, p/a D.B.A.K., Djember, Java (Indonesië).
(Afgesloten per 4-12-1954).

OUDE NUMMERS VAN GENS NOSTRA

In verband met de geregelde navraag naar oude nummers van Gens Nostra laten
wij hieronder een opgave volgen van de nog voorradige losse nummers en de prijs
daarvan :

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1946

uv

uv

uv

uv

uv

uv

-,80

-,40

-,80

—

—

—

1947

—,80

-,90

-.90

-.80

—

-

-

—

—

—

—

—

1948

-.60

-.40

-,40

-,40

-.40

-,40.

-,40

-.40

-,40

-,40

uv

—

1949

-,40

-,40

-.40

-.40

—,40

-,40

uv

-,90

-.40

-,50

-,50

1950

-.40

—,40

-.40

-,40

-.40

-.40

3,00

-,50

-.60

-,75

uv

1951

uv

uv

uv

uv

uv

1.20

3,60

-.60

-.60

— ,40

-,80

1952

-.40

-.40

-,40

-,60

-.40

-,10

-,80

-,40

-,40

-,40

-.80

1953

—,85

—,40

uv

-,60

uv

-,20

-.40

-.40

-.40

-,60

1,80

1954

-.90

-,60

-,60

-,60

-.60

-,60

-,60

-,60

-.60

-,60

-.60

-,60

Aanvragen te richten tot de Administrateur van Gens Nostra.
Voorts zijn nog enkele series Gens Nostra compleet van het eerste nummer (Dec.

1945) tot en met 1954 beschikbaar met inhoudsopgaven, zowel gebonden als los. Prijs
hiervan op aanvraag bij de 1ste secretaris. Deze series worden uitsluitend compleet
verkocht, dus alle negen jaargangen tezamen. Aanvragen naar een bepaalde jaargang,
waarvan de losse nummers gedeeltelijk zijn uitverkocht, zijn dus volmaakt nutteloos.
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